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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 درخصووص  (پیوسو  ) 62/2/89ص موور   /6622/89 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 کود  بوا  0 بخو   899/26 پوال   مجوارر  معبور  عرصوه  مترمربع 60/229 مقدار از عمومی استفاده قابلی  سلب

 شورراار  شورید  خیابوا   گلسوتا   شورر   در راقع نیا تقی محمدامین آقای مالکی  با 26-72-276-21 ازینوس

موور    89/0866/1282صآ  مرجع طی نامه شوماره  ارسال گرداده ر  تصواب به فرمانداری از پس ،رااضی 

رسمی دادگستری و رعایتت  با رعایت حقوق ارتفاقی و اکتسابی مالکین مجاور و تعیین قیمت توسط کارشناس  ،8/7/89

قانون و رعایت طرح جامع و تفصیلی  91قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه ماده  91صرفه و صالح شهرداری و ماده 

غاار با قوانین رمقررات مربوطوه ، حودرد ریوااا راختیوارات     مصوبه مذکور را مو ضوابط و مقررات شهرسازی، 

اصالحی قانو  شوراها  266ر 86ید مستند به موادالذا دستور فرما،  شورای اسالمی شرر تشخیص نداده اس

 ش/اان شورا اعالم نمااندبه  رنتیجه را اقدام با رعایت موارد اعالمی فرمانداری فوق به اجرای مصوبه نسب 

  

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

  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 جهت89/ 7/ 8 مورخ 1465/ 2893/ 89ص 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 شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
  استحضار جهت شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رييس  - 
 استحضار جهت شورا حراست محترم رييس  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و راستحضا جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
  پور حسن - طيبي:  كنندگان اقدام  - 
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 تعالی بسمه


