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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

  مصوبه ابالغ

 به سرداران بلوار در واقع ٣٦٠٦و ٣٦٠١ ثبتي هاي¬پالك از زمين مربع متر ٧٩٤ موازي واگذاري درباره مصوبه ابالغ

 ص/٩٩/٧١١٤ مصوبه شهرداري مالكيت حفظ با مسجد احداث منظور

 با سالم 

 دربمار   (پيوسم  )99/  2/  72 ممور   ص/  99/  7332 شماار   مصوبه رساند مي استحضار به ، احترام با     

 احمدا   منظور به سرداران بلوار در واقع ٣٦٠٦و ٣٦٠١ ثبتي هاي¬پالك از زمين مربع متر ٧٩٤ موازي واگذاري

پس از تصويب به هيأت تطبيق مصوبات ارسما  گرديمد  و  ن مر مع  مي      شهرداري، مالكي  حفظ با مسجد

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آئين  91به استناد ماده ،99/  2/  4 مور  1425/  2277/ 99نامه شاار  ص 

 53مورخ / ص  92/  5773نامه نحوه واگذاري زمين به مؤسسات فرهنگي، مذهبي، ورزشي، درماني موضوع مصوبه شماره 

و  3ماده  5شوراي اسالمي شهر شيراز و رعايت طرح جامع و تفصيلي شهري و ضوابط و مقررات شهرسازي و تبصره  99/  2/ 

مصوبه مذكور را مغاير با قوانين ومقمررات مربو مه،   ،آئين نامه بهسازي و عمران مساجد كشوور  4ماده  7تبصره 

 92لذا دسمتور ررماييمد مسمتند بمه ممواد     ص نداد  اس ،حدود وظايف واختيارات شوراي اسالمي شهر تشخي

ونتيجمه را بمه ايمن     اقمدام با رعايت موارد هيأت تطبيقبه ا راي مصوبه روق اصالحي قانون شوراها نسب  527و

 شورا اعالم ناايند/ش

   

 

 :  رونوشت 
 در شيراز محترم نمايندگان مجمع  - 

 تصوير پيوست به اسالمي شوراي مجلس
 استحضار جهت مصوبه

 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
 استحضار جهت99/  8/  4 مورخ 1425/  2244/ 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 امالک و حقوقي امور بودجه، و برنامه كميسيون  محترم رئيس  - 
 استحضار جهت شورا ورزشي و اجتماعي فرهنگي، كميسيون  محترم رئيس  - 
 اطالع جهت شورا حراست سرپرست  - 

  موسوي سيدعبدالرزاق

  شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس

 ((توليد جهش))

 بساه تعالي
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  شورا گاه وب در مصوبه ثبت و اطالع جهت شورا پاسخگويي و رساني اطالع امور اداره سرپرست  - 
 اطالع جهت شورا مصوبات و حقوقي اداره سرپرست  - 
 بايگاني جهت شورا دبيرخانه سرپرست  - 
  


