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جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي
شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسالمي

با سالم و احترام
اليحه شماره ۹۸/۱۳۷۷/س مورخ ۹۸/۲/۲۹ به همراه توافقنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ تنظيمي توسط منطقه ۸ 
شهرداري اصفهان با خانمها مليحه، زهرا و بتول مزروعي و ليالرضايي زاده، زهرا گلستانه و بتول رحيمي در 
آزادسازي قطعه زمين به مساحت ۹۶۷/۳۰ مترمربع واقع شده در طرح خيابان شهيد دوران به بهاي كل 
۵.۳۲۲.۱۵۰.۰۰۰ ريال بر اساس قيمت مورد اعالم هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در ازاء اعطاء امتياز احداث 
۲۱۰ مترمربع تجاري در ۶ دهانه و احداث واحد مسكوني در سه طبقه روي پيلوت با تامين پاركينگ بر روي 
باقيمانده ۵۳۷ مترمربع ملك مذكور و نيز اعطاء امتياز تجاري با احتساب دستگاه پله به همراه دو طبقه دفتر كار بر 
روي ۷۴ مترمربع زمين باقيمانده بدون اخذ عوارض و كسري پاركينگ در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي 
و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ ۹۸/۴/۹ مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد 

تبصره يك ذيل ماده ۳ اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز ... مورد تنفيذ قرار گرفت.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعالم مي گردد. ۷۴۰۳۵۹۹

رونوشت:
جناب حجت االسالم والمسلمين سالك، جناب آقای مهندس فوالدگر، سرکار خانم تاج الدین، جناب آقای دکتر عابدی و جناب آقای دکتر کامران نمایندگان محترم مردم اصفهان  

در مجلس شورای اسالمي 
شورای محترم اسالمي استان اصفهان 

جناب آقای سيستاني، فرماندار محترم اصفهان به همراه ضمائم مربوطه 

شورای محترم اسالمي شهرستان اصفهان 

نمایندگان ناظر بر حسن اجرای مصوبات شورای  اسالمي شهر اصفهان 

دبيرخانه شورای اسالمي شهراصفهان 

فتح اله معين
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان
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