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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

 شيراز محترم شهردار

 ضلع مجاور متروك جدول عرصه مترمربع ٤١ مقدار از عمومي استفاده قابليت سلب درباره مصوبه ابالغ** جديد**

 ص/٩٩/١٤٤٤ مصوبه مترمربع ٠٦/٠٦ ميزان و غرب

 با سالم و احترام 

 ص/  99/  0644 شماره مصوبه به منضم 99/  65/  52 مورخ ص/  99/  0614 شماره ابالغيه پيرو   

مترمربع عرصه جدول متروك  60سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار  » موضوع با ،99/  65/  52 مورخ

مترمربع عرصه جدول متروك مجاور ضلع شمال يك باب كارگاه كارواش  14/14مجاور ضلع غرب و ميزان 

 –با كاربري مختلط ) تجاري  4بخش  6/949احداثي در يك قطعه زمين وقفي مشاعي از پالك ثبتي اوقافي 

 تطبيق محترم هيأت اينكه به توجه با ،« 4-02-21-54با غلبه فرهنگي( و كد نوسازي  خدماتي و اداري

 شهرستان محترم فرماندار 6044/  6/  64 مورخ 2106/  06/  6044ص شماره نامه طي قوانين با مصوبات

نسبت  شوراها قانون اصالحي 94 ماده به مستند فرمائيد دستور ننموده، اعتراض شده ياد مصوبه به شيراز

 يجه به شوراي اسالمي شهر شيراز اعالم گردد. /شاقدام و نت به اجراي مصوبه

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت 0011/  0/  01 مورخ 1400/  00/ 0011ص 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 شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رئيس  - 
  استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاي  - 
 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

 ها زدایی مانع ها پشتیبانی تولید سال

 بسمه تعالي


