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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوست( 12/21/59ص مورخ /4594/59 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 کود  بوا  4 بخو   2/109 پوال   مجوارر  معبور  عرصوه  مترمربو   21/204 مقدار از عمومی استفاده قابلیت سلب

 کوچوه  رجوایی  شوهید  بلوار در راق  شریک ر جهرمی نژاد تمدنی شکوه خانم مالکیت با 2-12-12-9 ازینوس

موورخ   59/5121/9242صآن مرجو  یوی ناموه شوماره     ارسوا  رردیوده ر    تصویب به فرمانوداری  از پس ،49

طهر  اهامو و    قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه  اهای مربهوه به  آن و     91ماده  با رعایت،  11/21/59

تفصیلی ضوابط و مقررات شهرسازی و تعیین قیمهت توسهط رارشه اس رسهمی دادی ه ری و اقهوا ارتفهاقی و        

غایر با قوانین رمقررات مربویوه ، حودرد   مصوبه مذکور را م ار  ابی مالکین مجاور، از طریق مزایده عمومی،

یود متوت د بوه    یاسوت دسوتور فرما  لذا مقتضی  ،رظایف راختیارات شورای اسالمی شهر تشخیص نداده است

 اقودام  با رعایت مهوارد اعممهی مرمانهداری    فوق به اجرای مصوبه اصالحی قانون شوراها نتبت 201ر 50مواد

 این شورا اعالم نمای د/شبه  رنتیجه را

 

 
 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/ 89/ 91 مورخ 1468/ 7189/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار اميري آقاي جناب گرامي برادر  - 
  ضاراستح جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار 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  - 

 
  

 « رونق توليد »

 تعالی بتمه


