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گزارش عملکرد کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری
)سال سوم شورا( 

تعدادموضوعردیف
49تعداد کل جلسات کمیسیون1

35جلسات عادي2

14جلسات فوق العاده3

26جلسات مشترك با سایر دستگاهها4

11هاي تدوین شده توسط کمیسیونتعداد طرح5

57ها و لوایح بررسی شده در کمیسیونتعداد کل طرح6

28لوایح بررسی شده7

29طرح هاي بررسی شده8

12ارجاع به صحن9

768هاي وارده و صادره کمیسیونتعداد کل نامه10

502نامه هاي وارده11

266نامه هاي صادره12

2بازدیدها13

8نامه هاي مطرح شده در کمیسیون 14
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در محدوده شهر شیراز
26- بررسی و تایید طرح ساماندهی فروشندگان سیار میوه و تره 

بار در محدوده شهر شیراز
27- اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی الزم پیرامون رفع معضالت 
ناشی از ورود فاضالب خام شهر صدرا به رودخانه خشک شیراز

 28-  ارائه گزارش عملکرد شرکت آبفا شهرستان شیراز پیرامون 
تکالیف مندرج در مصوبه شماره 98/2437/ص مورخ 98/7/18 
و  ایجاد  قانون  واحده  ماده   3 تبصره  اعمال  پیشنهاد  موضوع  با 
در  شهری  آب  شبکه  بازسازی  و  فاضالب  طرح های  توسعه 
به تفکیک کاربری در  خصوص درآمدهای جاری و سرمایه ای 

سال 1398 شهر شیراز
29- بررسی و تایید طرح توانمندسازی و حمایت از افراد دارای 

معلولیت شهر شیراز با محوریت وظایف شهرداری
30- بررسی و تایید طرح نامگذاری یک روز به عنوان روز پاکبان
شماره  مصوبات  پیرامون  شهرداری  گزارش  ارائه   -31
و   90/7/6 مورخ   21218 و   94/10/9 مورخ  94/5037/ص 
17072 مورخ 89/7/28 و 15525 مورخ 84/10/10  با موضوع 

انتقال و جابجایی کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز

اهم اقدامات انجام شده کمیسیون درسال سوم 
فعالیت شورا 

)از تاریخ 98/6/1 لغایت 99/5/31(
و  ها  آنتن  دکل ها،  ساماندهی  نامه  آیین  تایید  و  بررسی   -1

ایستگاه های مخابراتی در شهر شیراز
و  پیشگیری  عملیات  بر  مبنی  شهرداری  گزارش  ارائه   -2
ساماندهی  در زمان های قبل، حین و بعد از سیل و اقدامات 

انجام شده در خصوص زمستان 98
3- ارائه گزارش شهرداری در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه 
های عمرانی معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه منطق با 

ردیف های اعتباری بودجه 98 و بررسی تکالیف مربوطه
4- بررسی و تایید پیشنهاد تفکیک موضوع زیبا سازی و منظر 
ایجاد  و  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  از  شهری 

سازمان مستقل
های  شاخص  و  کمی  اهداف  عملیاتی،  اهداف  جمع بندی   -5
قابل سنجش در حوزه مأموریتی محیط زیست، سالمت و ایمنی 

برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیرازسال 1398 تا1402
6- تایید الیحه شهرداری در خصوص برگزاری دومین همایش 
آب  منابع  مدیریت  رویکرد   با  شیراز  بوم  زیست  آوری  تاب 
اعتباری  با تخصیص  آبخیزداری شهری  و  فضای سبز، سیالب 

به مبلغ500/000/000 ریال
7- بررسی و تایید طرح الزام شهرداری به کاشت درختان سرو 

و نارنج در طرح های احداث فضای سبز شهری
8- بررسی و تایید طرح ضرورت اعمال مقررات ملی ساختمان 
و  در ساخت  عامل  غیر  پدافند  یکم   و  بیست  مبحث  ویژه  به 

سازهای ملکی مربوط به شهرداری
9- بررسی راهکارهای تعامل شورای اسالمی شهر، شهرداری، 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان صمت فارس در امر بهبود 

سالمت جامعه شهری و نظارت بر سالمت غذایی شهروندان
10- بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه باغات و پیگیری مصوبات 

شورا و تصمیمات قبلی کمیسیون پیرامون آن
ارائه خدمات به  نامه اجرایی نحوه  تایید آیین   11- بررسی و 
نام آوران و مشاهیر در بهشت احمدی موضوع تبصره ماده26 
آیین نامه واگذاری امتیاز قبور آرامستان بهشت احمدی و بهای 

خدمات کفن، دفن و قبر

شماره  های  مصوبه  اصالحی  الیحه  تایید  و  بررسی   -12
مورخ  96/5672/ص  و   93/12/26 مورخ  93/6786/ص 
96/12/27 در خصوص هزینه پسماندهای خانگی، واحد های 

تجاری و ساختمانی
13- بررسی و تایید الیحه بهای خدمات تنظیف معابر شهری

جلوگیری  در  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه  با  هماهنگی   -14
 80 ماده   18 بند  اجرای  راستای  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 
قانون شوراها و بندهای 2، 15 و 20 ماده 55 و ماده 57 قانون 

شهرداری
مابین  فی  نامه  تفاهم  سه  نویس  پیش  تایید  و  بررسی   -15
اجرایی  دستگاههای  و  شهرداری  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای 
و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  فارس،  استان  )دادگستری 
سازمان بهزیستی استان فارس( در راستای جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا
-19-18 بندهای  اجرایی  العمل  دستور  تایید  و  بررسی   -16
20 و21 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوارهای 
با   1375/3/1 )مصوب  شهرداران   انتخاب  و  کشور  اسالمی 

اصالحات بعدی(
17- اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای اجرایی الزم به منظور جمع 

آوری معتادان خیابانی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
18- ارائه گزارش عملکرد شهرداری در خصوص ساماندهی دوره 
سایر  و  ولگرد  های  سگ  آوری  جمع  ها،  خشکی  نان  گردها، 

موارد مشابه
19- بررسی و تایید اساسنامه سازمان زیبا سازی منظر شهری
20- بررسی و تایید اساسنامه سازمان زیبا سازی منظر شهری

21- تعیین اولویت پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری 
شهرداری و سازمان های تابعه در سال 99

با موضوع اصالح مصوبه  تایید الیحه شهرداری  22- بررسی و 
شهر  اسالمی  شورای   95/12/3 مورخ  95/6523/ص  شماره 
از  خدمات  بهای  وصول  نحوه  )دستورالعمل  موضوع  با  شیراز 

دریافت کنندگان خدمات آتش نشانی شهرداری شیراز(
یافتگان  بهبود  آموزش  مرکز  ایجاد  تایید طرح  و  بررسی   -23

اجتماعی
24- بررسی و تایید طرح ساماندهی کشاورزانی که محصوالت 

آنها قابلیت عرضه میوه و تره بار در سطح شهر را دارد
25- بررسی و تایید طرح ساماندهی عرضه، فروش و کشتار دام 


