
 ٢٤١٢ / ٨٩ / ص 

 ٢٩/60/٤9٨٩ 

 

 

 

 

 مصوبه

طرح یک فوریتی جمعی از اعضاء شورا درخصوص دستورالعمل انتخاب نقاط خاکسپاری پیکرهای مطهر شهدای گمنام 

موضوو    دبیرخانه شوورا  81/80/39و مورخ /3029/39به شماره پس از وصول و ثبت  درمحدوده و حریم شهر شیراز،

علنوی شوورای   ( عوادی )در یکصد و سومین جلسوه   نشورا بررسی و تصمیم کمیسیوکمیسیون گردشگری و زیارت در

اصالحی قانون شوراها  12نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده  82با حضور 09/6/31اسالمی شهر شیراز مورخ 

 و با اکثریت آراء و طی

 :ماده واحده 

وص انتخواب نقواط   شهرداری شیراز مکلف است با هماهنگی بنیاد حفظ آثوار و نرور ارزشوهای دفوا  مقودخ در خصو      

 :خاکسپاری پیکر مطهر شهدای گمنام در محدوده و حریم شهر شیراز، معیارهای زیر را رعایت نماید

 .زمین محل خاکسپاری نباید محل منازعه یا شهبه باشد .8

 .زمین محل خاکسپاری نباید غصبی ، وقفی،اجاره ای ، امانی، و مصادره ای و مرهور به بدنامی .0

 .مات محل خاکسپاری استطهارت اراضی از الزا .9

سلسوله  .زمین محل خاکسپاری باید دارای وضعیت مناسب فرهنگی و اجتماعی برای کاربری با نگاه زیارتی باشد  .4

مراتب ، تررف حضور ، ترتیب و توالی و آمادگی مخاطب با طهارت روحانی و جسمانی از الزاموات نگواه زیوارتی    

 .است

ن ، ترریفاتی ، فرمایری و در تضاد بوا نگواه غربوی هوا همنوون نمادهوای       نگاه زیارتی در تعارض با نگاه نمادی  .5

 .سرباز گمنام در فرا مرزهاست

 .استقالل مکانی و هویت مستقل نقطه خاکسپاری در وضعیت فعلی و آینده .6

عدم تعارض با طرح های هادی روستاهای پیرامونی و طرح های تفصیلی و جامع مصوب و عدم تغییور کواربری    .9

 .لزامات هویت مستقل استنقطه از ا

 دارا بودن حریم مناسب،مرخص و نسبتاً وسیع نقطه نیز از الزامات استقالل مکانی است .1

از (ماننود رسوتوران و کوافی شوا     )و بناهای نامتناسوب ( مثل اسباب بازی ها) عدم همجواری با وسایل نامانوخ .3

 .الزامات این نگاه است

در دانرگاه ها و مراکز .) تحت الرعا  قرار نگرفتن با سازه ها و بناهای همجوار از متمم های استقالل مکانی است  .82

 (.خاص این متمم بدلیل هم پوشانی با مسجد یا حسینیه قابل انعطاف است

 .دسترسی مناسب و بدون محدودیت نقطه خاکسپاری .88

 .ری مراسم و اقامه نماز از الزامات دسترسی مطلوب استوجود امنیت ، آرامش بخش بودن و قابلیت  برگزا .80

از منظر شلوغی، ترافیک ، و سر و صدای وسیله )در شاهراه ها و مسیر های اصلی تردد عمومی باشد اما پر تردد  .89

 .نباشد( نقلیه 

داشوته  و معذوریتی برای زایران خواهر ن(قابلیت زیارت در طول شبانه روز)محدودیت دسترسی به لحاظ زمانی  .84

 .باشد
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 .نباشد( به لحاظ بعید بودن فاصله) ترجیحا خارج از محدوده شهری  .85

منظر زیبا و چرم انداز بصری نقطه ، الهام بخش بودن ، هم پوشانی بصری با محیط اطوراف و زیبوایی منظور از     .86

 .الزامات چرم انداز بصری نقطه است

گلزار شهدا، میدان شهری، قودمگاه، و امواکن متبرکوه و    خاکسپاری در امامزاده ، مصلی، مسجد ، روستا،آرامستان ،  .89

 ش/.محوطه سازمان ها در دستور کار قرار ندارد

 

 
  موسوي سيدعبدالرزاق

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت بايگاني  - 
 پور حسن -طيبي: كنندگان اقدام  - 
 
  


