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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 كاربري با مترمربع ١٧٠١ مساحت به  ٢١٩/١٥٦٩ ثبتي پالك از قسمتي انتفاع در اذن اعطاء درباره مصوبه ابالغ

 مصوبه( دختران ، زنان) اجتماعي ديدگان آسيب ساماندهي براي فارس، استان بهزيستي سازمان خدماتي

 ص/٢٢/٩٦٥٠

 با سالم 

درباره  )پيوست(99/  5/  99/ ص مورخ  99/  7852با احترام ، به استحضار مي رساند مصوبه شماره      

مترمربع با كاربري  1729شيراز به مساحت  4بخش  997/9587اعطاء اذن در انتفاع قسمتي از پالك ثبتي 

با حفظ مالكيت شهرداري، به سازمان بهزيستي استان فارس، براي  4-9-987-8خدماتي به كد نوسازي 

يق مصوبات ارسال گرديده و تطب هيأت به تصويب از پس ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي )زنان ، دختران(،

 بند و شوراها قانون 57 ماده 94 بند استناد به ،99/  9/  9 مورخ  8549/  4454/  99آن مرجع طي نامه شماره ص 

 رسمي كارشناس نظر طبق و شهرسازي مقررات و ضوابط و شهري تفصيلي و جامع طرح رعايت و شهرداري قانون 88 ماده 5

مغاير با قوانين ومقررات مربوطه ، حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر مصوبه مذكور را  دادگستري،

 اجراي به نسبت شوراها قانون اصالحي 977و 97مواد به مستند فرماييد دستور لذا تشخيص نداده است،

ش/نمايند اعالم شورا اين به را ونتيجه اقدام فوق مصوبه

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  9/  5 مورخ 1445/  4444/ 99ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان محترم فرماندار  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شيراز شهرستان اسالمي شوراي محترم رئيس  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
 استحضار جهت شورا شهري خدمات و زيست محيط سالمت، كميسيون  محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شورا امالک و حقوقي امور بودجه، و برنامه كميسيون  محترم رئيس  - 
 اطالع جهت شورا حراست سرپرست  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و اطالع جهت شورا پاسخگويي و رساني اطالع امور اداره سرپرست  - 
 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي
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