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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوست( 61/66/79ص مورخ /0354/79 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 34/61 مقودار  ل شور   ضول   مجوالر  جودل   عرصوه  مترمربو    03/50 مقودار  از عمومی استفاده قابلیت سلب

 مالکیوت  بوا  6-56-69-653 نوسواز   کود  با 0 بخش 56/6066 پالک جنوب ضل  مجالر معبر عرصه رمرب مت

تصوویب بوه    از پس ،جنوبی لصا  خیابان نبش مجتبی حسن امام میدان در لاق  شریک ل فامور  زهرا خانم

 64متاه    عایت  با ر،  9/66/79مورخ  79/7537/3106صآن مرج  طی نامه شماره ارسا  گردیده ل  فرماندار 

آیین نامه مالی شهرهاری و حقوق ارتفاقی و اکتسابی مالکین مجاور و طرح جامع و تفصتییی وتوابو و مقتررا     

قتانو  نوستازی و عمترا      91شهرسازی و تعیین قیم  توسو کارشناس رسمی هاهگستری به ویژ  رعای  ماه  

ین لمقررات مربوطه ، حدلد لظایف لاختیارات غایر با قوان، مصوبه مذکور را مشهری از طریق مزاید  عمومی 

اصوالحی   646ل 74ید مستند به موادیلذا مقتضی است دستور فرما ،شورا  اسالمی شهر تشخیص نداده است

ایون شوورا   بوه   لنتیجه را اقدام با رعای  مواره اعالمی فرمانداری فو  به اجرا  مصوبه قانون شوراها نسبت

 اعالم نمایند/ش

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
  استحضار جهت 79/ 51/ 9 مورخ 3465/ 7537/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار اميري آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رياست  - 
 تحضاراس جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمه


