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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم 

 سلب درخصوص (پیوست) 2/3/86ص مورخ /666/86 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 4331/4382 و 864/2412 هلا   پلال   فاصل   حد جاده عرصه مترمربع 41/14 مقدار از عمومی استفاده قابلیت

 21 علدالت  بللوار  در واقلع  شریک و محمودآباد  عباس آقا  مالکیت با 1-22-233-11 نوساز  کد با 1 بخش

آن مرجع طی نامه شماره ارسال گردیده و  تصویب به فرماندار  از پس ،همایون راه سه از بعد رمضان متر 

مجاور و طرح جامع و تفصیلی ضوابط و با رعایت حقوق ارتفاقی و اکتسابی مالکین  ،43/3/86مورخ  86/4662/1614ص

مقررات شهرسازی و تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری به ویژه رعایت آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 

غلایر بلا قلوانیم ومقلررا      مصلوبه ملوکور را م   قانون نوسازی و عمران شهری از طریق آگهی مزایده عموومی    91

للوا مقتضلی اسلت دسلتور     . تیارا  شورا  اسالمی شهر تشلخی  نلداده اسلت   مربوطه ، حدود وظایف واخ

بوا رعایوت مووارد اعالموی     فوق  به اجرا  مصوبه اصالحی قانون شوراها نسبت 412و 81ید مستند به موادیفرما

 ش/ایم شورا اعالم نمایندبه  ونتیجه را اقدامفرمانداری 

 

 
 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 جهت89/ 1/ 21 مورخ 1662/ 2661/ 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  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و ستحضارا جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 
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 تعالی بسمه


