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 بختیاری، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور  آقای  برادر ارجمند جناب 

 بهزیستی کشورسازمان برادر ارجمند جناب آقای قادری، رئیس محترم  

   کشور ، رئیس محترم جمعیت هالل احمربرادر ارجمند جنای آقای کولیوند

 برادر ارجمند جناب آقای عسگری، معاون محترم اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

 برادر ارجمند جناب آقای استاد آقا، مدیرعامل محترم بنیاد کرامت رضوی 
 سالم علیکم : 

شرکت بازآفرینی شهری ایران    27/09/1401مورخ    1401/ص/6761/500پیرو درخواست کتبی شماره    احتراما،       

واگذاری عرصه و  "ع  با موضو    1401( قانون بودجه سال11در راستای ابالغ آیین نامه اجرایی بند )ک( تبصره )

بر    01/01/1394صدور سند به کلیه متصرفان واجد الشرایط اعم از حقیقی و حقوقی که تا قبل از  

باشد برداری هستند، میسر می  بهره  نمودند و در حال  بنا  اراضی دولتی احداث  به پیوست   "روی 

قانون بودجه سال    11ند )ک( تبصره  درخواست کتبی شرکت بازآفرینی شهری ایران و متن کامل آیین نامه اجرایی ب

 مصوبه هیات محترم وزیران به حضورتان ارسال می گردد.  1401

الزم به ذکر  ،  ردصورت پذیلذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع در سطح کلیه خانه محالت اطالع رسانی  

شهرسازی منطقه   است متقاضیان به همراه کلیه مدارک و مستندات با درخواست کتبی به ادارات راه و

 خود مراجعه و پیگیری الزم صورت پذیرد.  

  پارسا گوهری                                                                                        

   مرکزی  ستاددبیر                                                                            

 

 رونوشت : 

 وزیر کشور و رئیس ستاد توانمندسازی محالت کمتر برخوردار جهت استحضار محترم  دکتر آقامحمدی، جانشین  جناب آقای  -

 جهت استحضار نی شهری ایران تر آیینی، معاون محترم وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفریجناب آقای دک  -

 و شهر( جهت اطالع رسانی در محالت   اوقاف، کرامت رضویمحترم خانه محالت )احسان، هالل، بهزیست، امداد،  مدیران -

 /ب2  /138/1401شماره :  

 19/10/1401تاریخ :  

 صلوات  پیوست :  
 دبیرخانه مرکزی  
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