
 شوراي اسالمي صباشهر 23مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي رسيده و مراحل  9بر ( مشتمل 9911 /94/99مورخ ش 6/ص/489شماره  به 23نشست )مصوبه

ذيل جهت اطالع  فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح 38/99/9911مورخ  91541/9/3424شماره قانوني آن به استناد نامه 
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  بند يك:

 (واگذاري حق انتفاع رايگان ساختمان متعلق به شهرداري به دادسراي شهرستان شهريار) :  موضوع   
   12/99/9911مورخ :  3454/ص/1819                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 12/99/9911مورخ :      6/92/شو851                                   شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح : 
اينکه با توجه به سوابق موجود ،مسئولين وقت با توجه  به نياز شهروندان و ضرورت ارائه خدمات بهينه به  با مشخصات فوق در خصوص يشهردار حهيال

تسهيل امور مذاكراتي را با دادستان محترم  انجام داده اند و مقرر گرديده شهرداري ضمن حفظ مالکيت ايشان و و متعاقب آن ارتقاء سطح امنيت شهر و 

مترمربع واقع در شهرک مهندسين،بلوار آدران به شهريار ،خيابان  9181اصلي با زيربنا  931فرعي از  664،668،661ساختمان احداثي در پالک هاي ثبتي 

رزاد ،نسبت به واگذاري حق انتفاع رايگان آن به دادسراي شهرستان شهريار اقدام و شهرداري هاي همجوار نيز  مساعدت الزم دانشگاه آزاد روبروي تاالر شه

و  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 81ماده  99و  9، مطرح شد و شورا براساس بند  در راستاي تجهيز و تکميل ساختمان معمول نمايند

اصلي با زيربنا  931فرعي از  664،668،661با حفظ مالکيت ساختمان احداثي در پالک هاي ثبتي  يو اصالحات بعد 9/2/9215شهرداران مصوب انتخاب 

به  آن مترمربع واقع در شهرک مهندسين،بلوار آدران به شهريار ،خيابان دانشگاه آزاد روبروي تاالر شهرزاد ،نسبت به واگذاري حق انتفاع رايگان 9181

، ضمن اينکه نصب يا استقرار هرگونه كانکس يا دكه در معابر عمومي و اراضي مجاور ممنوع مي باشد، با   9913دادسراي شهرستان شهريار  تا پايان سال 

 را مصوب نمود . حهيموافقت و ال يرا 1و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعا

 

 فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-خانيهادي رمضان-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 

 :        فرمانداري نظريه

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه                   

 

 

 

 


