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ب(با توجه به اتمام مهلت بررسی الیحه در کمیسیون مقرر شد 
در خصوص سایر موارد مطابق ماده واحده زیر در صحن شورا 

مطرح و تصمیم الزم اتخاذ گردد.
ماده واحده:به استناد بندهای 2 و 26 ماده 80 قانون شورا و 
فرهنگی  سازمان  اساسنامه   6 ماده   6 بند  اجرای  راستای  در 
بستر  ایجاد  هدف  با  شیراز  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
سازمان  وظایف  حوزه  در  آموزشی  خدمات  ارائه  و  مناسب 
فرهنگی اجتماعی ورزشی به شهروندان نرخ خدمات آموزشی 
شامل)166 ردیف آموزشی که دارای نرخ مرجع می باشند 9 
ردیف آموزش که فاقد نرخ مرجع می باشند 53 ردیف بهای 
خدمات اجاره فرهنگی( در مجموع 228 ردیف آموزش به شرح 

پیوست تأیید گردید.
تبصره 1-نرخ خدمات آموزشی شهرداری بر اساس 70 درصد 
و  محاسبه  رسان(  خدمات  ادارات  و  ها  )سازمان  مرجع  نرخ 

تعیین می گردید.
درصد   70 اساس  بر  آموزشی  مربیان  الزحمه  2-حق  تبصره 

شهریه دریافتی محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره 3- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، 
سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا 30 درصد 

و کارکنان شهرداری تا 50 درصد محاسبه و دریافت میگردد
اقدامات سازمان فرهنگی شهرداری در  6-اخذ گزارش 

خصوص کرونا
تصمیم کمیسیون به کمیته اجتماعی ارسال شد.

7- بررسی میراث معنوی شهر شیراز
تصمیم کمیسیون کار  گروه تخصصی میراث معنوی برای تهیه 
فهرست  و راهکار های اجرایی حفظ میراث ملموس و ناملموس  
تشکیل  ذیربط  ادارات  و  متخصصین  همکاری   با  شیراز  شهر 

گردد.
فرهنگی  کمیسیون  های  اولویت  تعیین  موضوع   -8

اجتماعی ورزشی شورا در سال 99
تصمیم کمیسیون :با عنایت به اینکه اولویت کاری کمیسیون  
بر  منطبق  نظارت  حوزه  در  شورا  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
بندهای نظارتی مندرج در ماده80 قانون شورا در امور فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی لحاظ شده واز طرفی عمده حیطه نظارتی 
و  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  شامل  کمیسین  این 
فرهنگی  سازمان  اساسنامه  اجرای  بر حسن  نظارت  همچنین 

و نظارت بر اجرای دقیق برنامه و پروژه های مصوب در بودجه 
برنامه پنج ساله شهرداری میباشد مقرر شد موارد   سنواتی و 

طی نامه به ریاست محترم شورا اعالم گردد.
های  تشکل  و  ها  انجمن  از  حمایت  مصوبه  موضوع   -9

علمی دانشگاهی دانشجویی و معلمی
خصوص  در  نامه  آیین  )الف(  بند  در   -: کمیسیون  تصمیم 
NGO ها )سازمان های مردم نهاد و تشکل های حرفه ای( 

عبارت )وغیر دولتی( حذف و مقرر شد مطابق  تعاریف مصوب 
اصالح گردد.

2- بند )ب(  و سایر موارد در جلسات آتی  بررسی شود 
علمی  های  تشکل  و  ها  انجمن  از  حمایت  موضوع   -10

دانشگاهی دانشجویی و معلمی
تصمیم کمیسیون : با عنایت به لزوم بررسی کارشناسی دقیق 
و همه جانبه آیین نامه پیشنهادی حمایت از انجمن های غیر 

انتفاعی، غیر سیاسی  مقرر شد:
موضوع در کارگروه ویزه کمیته اجتماعی شورا به دبیری آقای 
گل همیشه بهارمشاور محترم شورا  و با دعوت از جناب آقای 
نماینده  شورا،  پژوهشهای  مرکز  محترم  سرپرست  ستایشگر 
و  حقوقی  کل  اداره  محترم  نماینده  فرهنگی،  سازمان  محترم 
نمایندگان محترم اعضای شورا حد اکثر ظرف مدت یک هفته 
آیین نامه بررسی و نتایج به منظور رای گیری مجددا در جلسه 

آتی کمیسیون مطرح  گردد
های  پروژه  پیشرفت  بر  نظارت  و  بررسی  موضوع   -11

اولویت دار سال 99 در حوزه کمیسیون  فرهنگی
الف(پروژه احداث پردیس سینمایی در پارک جوان
ب(پروژه پارک های موضوعی )احداث پارک بانوان(

پردیس  احداث  پروژه  خصوص  در  الف(   : کمیسیون  تصمیم 
سینمایی در پارک جوان

مورخ  فرابر  سیستم  از  استخراجی  گزارش  به  توجه  با   -
همچنین  و  پروژه  اجرای  از  درصدی   16 تاخیر  و   99/2/22
برگزاری مناقصه محدود توسط شرکت شهر راز به عنوان عامل 
چهارم و تغییر جنس سازه سقف پروژه مقرر شد موارد زیر به 

کمیسیون ارائه گردد.
* گزارش اجرای پروژه

*دالیل و توجیحات برگزاری مناقصه محدود
*دالیل  تاخیر اجرای پروژه

اهم اقدامات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:
فرهنگی  سازمان  خدمات  نرخ  تایید  و  بررسی    -1

اجتماعی ورزشی شهرداری
- به استناد بندهای 2 و 26 ماده 80 قانون شورا و در راستای 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اساسنامه   6 ماده   6 بند  اجرای 
ارائه  ایجاد بستر مناسب و  به منظور  ورزشی شهرداری شیراز 
فرهنگی  سازمان  های  فعالیت  حوزه  در  آموزشی  خدمات 
اجتماعی ورزشی به شهروندان نرخ خدمات آموزشی فرهنگی، 
سازمان  ای  مشاوره  ورزشی،  گردشگری،  هنری،  اجتماعی، 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شامل 240 ردیف آموزشی 

و خدماتی به شرح پیوست به تصویب رسید.
تبصره:

دریافتی  شهریه  درصد   70 اساس  بر  مربیان  الزحمه  حق   -
محاسبه و پرداخت گردد.

- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان 
بهزیستی و خانواده شهدا و ایثارگران تا 3 درصد محاسبه و برای 

کارکنان شهرداری تا50 درصد محاسبه و دریافت گردد.
در  مجددا  شد  مقرر  و  مطرح  شورا  صحن  در  توضیح: 

کمیسیون های برنامه و بودجه و فرهنگی بررسی گردد.
2- بررسی و تایید »آیین نامه اجرایی جشنواره شهروند 

برگزیده شهر شیراز«
به استناد بندهای 2، 5، 9 ماده 80 قانون شورا و در راستای 
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اساسنامه   4 ماده  اجرای 
شهرداری به منظور، ارتقاء فرهنگ شهروندی و تقدیر و تشویق 
شهروندان برگزیده )فعال، مشارکت جو، مسئولیت پذیر، خالق 
و نمونه( شهر شیراز آیین نامه اجرایی جشنواره شهروند برگزیده 
شامل یک مقدمه 10 ماده و 21 تبصره به شرح پیوست تایید 

گردید.
3- بررسی و تایید واگذاری سرای محالت به سمن ها

 80 ماده   30-9-6-5-2 بندهای  استناد  کمیسیون:به  تصمیم 
اساسنامه   4 ماده   16 بند  اجرای  راستای  در  و  شورا  قانون 
ایجاد  منظور  به  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
بستر مناسب و افزایش مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت 
نهادهای غیر دولتی و غیر سیاسی )سازمان های مردم نهاد( در 
مدیریت و بهره برداری از سرای محالت شهر در حوزه فعالیت 

به  با الیحه  موافقت  ورزشی ضمن  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
شهرداری شیراز اجازه داده می شود :

مدیریت سرای محالت را با فراخوان عمومی و بر اساس امتیاز 
کسب شده مطابق دستورالعمل پیوست شامل 15 ماده و 11 
تبصره به سازمان های مردم نهاد غیر سیاسی، غیر قومی و غیر 

دولتی )سمن ها( واگذار نماید.
عهده  بر  محله  سرای  های  هزینه  کلیه  پرداخت  تبصره1: 

شهرداری می باشد.
به  از سرای محله  تا 80 درصد درآمد حاصل  از 40  تبصره2: 
می  پرداخت  به سمن  مدیریت  بابت حق  شهرداری  تشخیص 

گردد.
تبصره 3: درصدهای ذکر شده در تبصره 2 مربوط به سال پایه 
واگذاری می باشد و در سالهای بعد به تشخیص شهرداری قابل 

تغییر است.
تبصره 4: مالکیت سرای محله و تجهیزات آن متعلق به شهرداری 

است.
توضیح: در جلسات آتی صحن شورا مطرح خواهد شد.

4- الیحه حمایت از ورزش کالنشهر شیراز
قانون   80 ماده   9-8-2 بندهای  استناد  کمیسیون:به  تصمیم 
ماده  و   8 ماده  ب  و  الف  بندهای  اجرای  راستای  در  و  شورا 
در مصوبه شماره 96/3324/ص  مندرج  ماده 10  بند ب  و   9
مورخ 96/8/9 )آیین نامه نحوه هزینه کرد موارد 16 و17 بودجه 
5-6-7ماده  بندهای  اجرای  راستای  در  همچنین  شهرداری(و 
4اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ابالغی به شماره 
زیر  ایجاد  توسعه ورزش،  به منظور  64562 مورخ 95/12/22 
از  حمایت  و  شهروندان  سالمت  ارتقاء  ورزشی،  های  ساخت 
ورزش  از  حمایت  الیحه   در  اجرایی  دستورالعمل  ورزشکاران 
کالنشهر شیراز شامل 6 ماده و 5 تبصره به تأیید و مقرر شد در 

صحن علنی شورا مطرح گردد
5- الیحه نرخ خدمات آموزشی سازمان فرهنگی اجتماعی  

و ورزشی شهرداری
الف( با عنایت به لزوم بررسی مجدد ارقام نرخ پیشنهادی در 
فهرست دوره های آموزشی )علوم قرآنی و معارف اسالمی( مقرر 
شد نرخ خدمات مزبور در کمیته تخصصی میراث فرهنگی شورا 

بررسی و نتایج در جلسات آتی کمیسیون مطرح گردد.
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انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی از سوی شهرداری
کمیسیون  صورتجلسه  در  شده  اتخاذ  تصمیم  به  عنایت  با 
)پیوست(    99  /3/24 مورخ  شورا  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
مبنی بر موافقت با طرح پیشنهادی  اعضای شورا  به شماره 
99/26/و مورخ 99/1/10 درخصوص )آیین نامه اجرایی بند 5 
ماده 80 قانون شورا  درتشکیل و فعالیت سازمان های مردم 
نهاد و راه اندازی مرکز رشد سازمانهای مردم نهاد شهر شیراز( 
پیشنهاد شد در صورت تصویب طرح فوق در صحن علنی شورا، 
موارد زیر به منظور جلو گیری از موازی کاری( بایگانی گردد.

الف-مصوبه شماره 97/922/ص مورخ 97/3/8 شورا مبنی بر 
الزام شهرداری به ارائه الیحه حمایت از انجمن های علمی 

ب- لوایح پیشنهادی شهرداری به شماره 98/485454 مورخ 
خصوص  در   97/11/27 مورخ   97/498652 و   98/10/29

حمایت و توانمند سازی انجمن های مردم نهاد
17- طرح برگزاری جشنواره جهانی شعر اهل بیت )ع( 

از سوی اعضای شورا
ماده واحده:

فرهنگی  کمیسیون  وظایف  شرح   5 و   4 های  بند  استناد  به 
اجتماعی ورزشی شورا در مصوبه شماره 3495 مورخ 92/7/12 
در  مندرج   21-14-12-1 های  بند  استناد  به  همچنین  و 
به  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اساسنامه 
شورا   محترم  اعضای  طرح  با   ،96/2/19 مورخ   5594 شماره 
مبنی بر  برگزاری جشنواره جهانی شعر اهل بیت )ع( به شرح 

زیر موافقت گردید.
نامه  تفاهم  تنظیم  با  میشود  داده  اجازه  شیراز  شهرداری  به 
همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و تماس با نمایندگی وزارت  امور 
خارجه جهت رای زنی با کارداران  سیاسی و فرهنگی  کشور 
های اسالمی و دعوت از اساتید، اندیشمندان و شاعران جهانی 
حوزه )شعر اهل بیت( برای داوری آثار و همچنین  ارائه اشعار 
با پیش بینی هدیه مناسب ،  مقدمات  الزم به منظور برگزاری 
جشنواره  جهانی شعر اهل بیت  بعمل آورده و نتایج در قالب 

الیحه  به شورا ارائه نماید.
18- تقاضای نصب المان های شهری با موضوع کتاب و کتاب 
خوانی در سطح شهر جهت کسب عنوان پایتخت کتاب 
جهان از سوی سازمان جهانی یونسکو برای شهر شیراز از 

سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
سازمان  مصوب  اساسنامه   4 ماده   6 و   4 مواد  استناد  به 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری به شماره 64565 مورخ 
95/12/12 و با عنایت به اهمیت موضوع کسب عنوان پایتختی 
با نصب  موافقت  یونسکو ضمن  از سوی سازمان  کتاب جهان 

المان های کتاب و کتاب خوانی پیشنهادات زیر ارائه گردید.
الف- به منظور بررسی در حوزه طراحی، تولید  و نصب المان 
مباحث  رعایت  با  کتابخوانی  و  کتاب  موضوع  با  شهری  های 
بصری و زیبایی شناختی و توجه به مکتب  هنری شهر شیراز 
و انطباق کلیه المان ها و مجسمه ها با موازین اسالمی، تحت 
سیما،  )سازمان  شهرداری  به  موضوع   کمیسیون  این  نظارت 

منظر و فضای سبز(  ارجاع شود. 
ب- به منظور نامگذاری یکی ا زمیادین ، فضای سبز و یا معابر 
شهری موضوع  در کمیسیون نامگذاری شورا مطرح و تصمیم 

الزم اتخاذ گردد.
19- الیحه حمایت از ورزش کالنشهر شیراز

ماده واحده
به استناد بندهای 2-8-9 ماده 80  قانون شورا  و در راستای 
اجرای بندهای الف و ب ماده 8 و ماده 9  و همچنین  بند ب 
ماده 10 مندرج در مصوبه شماره 96/3324/ص مورخ 96/8/9 
نامه نحوه هزینه کرد مواد 16 و17 بودجه شهرداری(  )آیین 
و در راستای اجرای بندهای 5-6-7 ماده 4 اساسنامه ابالغی 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان   96/2/19 مورخ   5594 شماره 
ورزشی، به منظور توسعه ورزش، ایجاد زیر ساخت های ورزشی، 
ارتقاء سالمت شهروندان و حمایت از ورزشکاران دستورالعمل 
اصالحی  حمایت از ورزش کالنشهر شیراز شامل 5 ماده و 5 
تبصره به شرح پیوست تأیید و مقرر شد در صحن علنی شورا 

مطرح گردد.
20- بررسی آگهی استعالم :مستند نگاری بناهای بافت 
مطهر  حرم  محدوده  اولویت  با  شیراز  شهر  تاریخی 

شاهچراغ )ع(
الف- با عنایت به اهمیت مقوله حفظ میراث معنوی ملموس و 
ناملموس تاریخ شهر شیراز، اعم از اخبار، اشخاص و همچنین 
نگاری  پروژه مستند  در  مقرر شد  تاریخی  اتفاقات  ابنیه  ثبت 
بناهای بافت تاریخی شهر شیراز و علی الخصوص در محدوده 
سبک  به  توجه  بر  عالوه  )ع(  شاهچراغ  حضرت  مطهر  حرم 

* جدول زمانبندی اجرای پروژه
*بر تهیه پیوست فرهنگی پروژه تاکید گردید.

همچنین مقرر شد کاربرگ مناسب و ایجاد ساختار نظارتی با 
کمک مشاورین کمیسیون تهیه  و با بازدید  از پروژه  نتایج به 

کمیسیون گزارش گردد.
پارک  )احداث  موضوعی  های  پارک  پروژه  خصوص  در  ب( 

بانوان( درمناطق
- با توجه به گزارش استخراجی از سیستم فرابر مورخ 99/2/22 

و عدم درج درصدی از اجرای پروژه مقرر شد
* گزارش اجرای پروژه به کمیسیون ارائه گردد.
* بر تهیه پیوست فرهنگی پروژه تاکید گردید.

باغ  انجام شده درسال 98 در خصوص   - پیرو پیگیری های 
بانوان واقع در بلوار امیرکبیر)منطقه چهار( مقرر شد

باغ  تجمیع  امکان  کشن  شهدای  پل  روی  حفاظ  نصب  با   *
خانواده و باغ بانوان فراهم گردد.

- با عنایت به پیگیری های انجام شده در خصوص  تامین زمین 
مناسب در مناطق جنوبی شهر )مناطق 2،5،7،9(مقرر شد

بانوان   پارک  احداث  ها  پروژه  جاری   سال  اول  نیمه  در   *
اجرایی گردد.

- با توجه به تعاریف مختلف از عناوین )باغ و پارک( مقرر شد 
در نامگزاری پروژه به ماهیت پروژه توجه گردد.

- با توجه به اهمیت تامیین آب برای حفظ و پایداری باغات 
احداثی و رعایت موارد زیست محیطی مقرر شد همکاری الزم 
شهری  خدمات  و  زیست  محیط  سالمت  کمیسیون  سوی  از 

شورا بعمل آید.
پروژه  بر  ناظر  عنوان  به  دودمان  دکتر  خانم  سرکار  همچنین 

انتخاب و مقرر شد نتایج به کمیسیون گزارش نمایند.موضوع
12- بررسی پروژه احداث سالن تئاتر و موسیقی در باغ ملی

پروژه  مشاور  نظر  اظهار  و  مطالعاتی  گزارش  ارائه  از  پس   -
)احداث سالن تئاتر و موسیقی در باغ ملی(

-ضمن تاکید بر لزوم حفظ هویت، اصالت و سابقه تاریخی باغ 
ملی به عنوان میراث ملموس و ناملموس شهر شیراز و همچنین 
موافقت  با حذف تاسیسات  و ابنیه غیر ضروری و رفع ایرادات 
بازدید  افزایش  برای  و رونق مجموعه   ارتقاء  بصری در جهت 

کنندگان و گردشگران و تسهیل در تردد به باغ ملی

- به استناد بند 23 ماده 80  )وظایف شورای اسالمی شهر( در 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
همچنین به استناد ماده 3 دستور العمل پیوست مصوبه شماره 
های  کمیسیون  نظارتی  وظایف   98/2/4 مورخ  98/317/ص 
حضور  با  کمیسیون  آتی  جلسه  در  زیر  موارد  شد  مقرر  شورا 

مسولین ذیربط مجددا بررسی گردد.
1- گزارش مراحل مقدماتی، مطالعاتی، طراحی و برنامه اجرایی 

پروژه
2-شرح خدمات درخواستی شهرداری از اجرای پروژه

3-روند و نحوی انتخاب مشاور پروزه
13- موضوع بررسی پروژه احداث سالن تئاتر و موسیقی 

در باغ ملی 
از  پروژه  فرهنگی  پیوست  ارائه  از  پس  کمیسیون  تصمیم 
اظهار  و  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سوی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  نظر )شورای فنی( 

گردشگری استان، کمیسیون  اظهار نظر نماید.
14-موضوع ررسی پیش نویس دستورالعمل اجرایی بند 

5  ماده80  قانون شورا:
به استناد بند 5 ماده 80 قانون شورا مبنی بر )برنامه ریزی در 
اقتصادی  اجتماعی  انجام خدمات  در  خصوص مشارکت مردم 
عمرانی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه 
فعالیت  و  تشکیل  از  حمایت  اجرایی  نامه  آیین  ذیربط(  های 
سازمان های مردم نهاد شامل : )5 ماده 2 تبصره و 1 پیوست( 
به شرح پیوست تایید و مقرر شد در صحن علنی شورا مطرح 

گردید.
15-موضوع ایجاد خانه شهریاران جوان

با طرح  موافقت  قانون شورا ضمن  ماده 80   1 بند  استناد  به 
پیشنهادی اعضای محترم شورا مبنی بر ایجاد خانه شهریاران 

جوان مقرر شد:
شهرداری در جهت بستر سازی مناسب لزوما در یکی از مناطق 
ی  ها  ساختمان  و  امکانات  نیرو،  از  استفاده  با  برخوردار  کم 
موجود با ارائه آیین نامه اجرایی و شرح خدمات مورد نیاز در 
قالب الیحه ایجاد خانه شهریاران جوان به شورا پیشنهاد نماید 
بند 14 ماده 4 اساسنامه  نامه اجرایی  16- الیحه، آیین 
سازمان فرهنگی در خصوص حمایت از انجمن های غیر 



گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

6

ی
زش

ور
 و 

ی
اع

تم
اج

ی ، 
نگ

ره
ن ف

یو
یس

کم
رد 

لک
عم

ش 
زار

گ

معماری بناهای تاریخی به موارد زیر توجه و در شرح خدمات 
شهرداری لحاظ گردد.

1-تهیه مستندات سکونت هنرمندان، فرهیختگان، ادبا، تجار و 
اشخاص بنام ساکن در منازل و ابنیه تاریخی در ادوار مختلف

2- در نامگذاری اماکن و ابنیه و نسبت دادن آنها به اشخاص 
توجه و دقت الزم بعمل آید.

3- ضمانت الزم در خصوص رفع اشتباهات و جبران خسارت 
ناشی از عدم توجه به مستندات تاریخی در متن قرارداد لحاظ 

گردد.
اماکن  نامگذاری  در  گرفنه  صورت  اشتباهات  خصوص  در   -4
نظیر بازارچه و منزل فیلی ها  اصالح و اقدام شایسته بعمل آید.

کاملی  گزارش   ب-مقرر شد شهرداری ظرف مدت یک هفته 
در   96/12/15 مورخ  96/5426/ص  شماره  مصوبه  اجرای  از 
شهر  تاریخی  بافت  بر  علمی  نظارت  و  نگاری  مستند  خصوص 

شیراز به شورا ارائه نماید.
96/4885/ص  شماره  مصوبه  لغو  پیشنهاد  الیحه   -21
مورخ 96/11/10 در خصوص تنظیم متمم قرارداد با هیئت 
امنای مسجد حضرت ابوالفضل العباس)ع( و هیئت امنای 

حسینیه جان نثاران حضرت  امام حسین )ع(
ماده واحده:

- با توجه به اینکه کاربری امالک و پروانه های ساختمانی صادره 
موضوع مصوبه 96/4885/ص مورخ96/11/10 برای هیئت امنای 
مسجد )مجتمع فرهنگی مذهبی( حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
واقع در شهرک گلستان شمالی و هیئت امنای حسینیه )مجتمع 
فرهنگی مذهبی( جان نثاران امام حسین )ع( واقع در شهرک 
نیروی انتظامی، صرفا جهت احداث مسجد و مجتمع فرهنگی 
قالب  در  واگذاری  و  کاربری  تغییر  امکان  و  میباشد  مذهبی  و 
های غیر مذهبی وجود ندارد و از طرفی با عنایت به بند الف 
ماده 95 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
سوی  از  ملک  واگذاری  ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 

شهرداری با کاربری غیر مذهبی امکان پذیر نیست. 
نظیر  مذهبی  غیر  های  فعالیت  تعیین  به   توجه   با   لذا    -
احداث سالن ورزشی، احداث سالن اجتماعات و احداث درمانگاه 
پیشنهاد  با  مورخ96/11/10  96/4885/ص  شماره  مصوبه  در 
در  شد  مقرر  و  موافقت   مزبور  مصوبه  لغو  بر  مبنی  شهرداری 

صحن علنی شورا مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

22- طرح ایجاد خانه شهریاران جوان
ضمن تاکید بر عدم ایجاد ساختار و مجموعه جدید و با استفاده 
از نیرو، امکانات، تجهیزات و ساختمان های موجود در شهرداری 
نمایندگان  از  متشکل  ویژه  کارگروه  یک  در  موضوع  شد  مقرر 
زیر  موارد  فرهنگی  سازمان  محترم  نمایندگان  و  اعضا  محترم 

یررسی و ظرف مدت ده روز نتایج به کمیسیون ارائه گردد.
اجرایی حمایت  راهکار های  برای طرح 2-  عناوین پیشنهادی 
ویژه  اجتماعی  فرهنگی  برنامه های   -3 نوجوانان  و  جوانان  از 
صورت  به  فرهنگسراها  از  یکی  4-معرفی   نوجوانان  و  جوانان 
برای  برای اجرای طرح 5-تعیین ساعت کاری مناسب  پایلوت 
ارائه خدمات به جوانان و نوجوانان 6- آیین نامه اجرایی و شرح 

خدمات مورد نیاز 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای  به  23- الیحه مساعدت 
دفاع مقدس برای برپایی نمایشگاه دائمی موزه دفاع مقدس

از  اطالع  و  شده   انجام  اقدامات  از  گزارش  ارائه  منظور  به   
دفاع  موزه  دائمی  نمایشگاه  برپایی  برای  بنیاد  آتی  برنامه های 
مقدس و همچنین تعیین  وضعیت بودجه باقیمانده از ماده 17 

شهرداری  مقرر شد :
موضوع در جلسه آتی کمیسیون با حضور مدیر کل محترم بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس و معاون محترم 

مالی و اقتصادی شهرداری مطرح گردد.
24-موضوع بررسی ردیف شماره 2 طرح اعضا در خصوص 
بررسی  قانون شورا  ماده 80  بند 5  اجرایی  دستورالعمل 
دستورالعمل  خصوص  در  اعضا  طرح   2 شماره  ردیف 

اجرایی بند 5 ماده 80 قانون شورا
 با عنایت به اینکه از بند  4 الی 7  ماده 80  قانون شورا، شرح 
وظایف و اختیارات  شورا  در حوزه شرح وظایف  و  اختیارات 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر شیراز میباشد  
و از طرفی  با  توجه به اینکه دستور العمل ارجاعی به کمیسیون 
انحصارا در خصوص بند 5 ماده 80 قانون شورا تهیه شده است 
الزم است به منظور جامع نگری دستورالعمل مزبور به نحوی که 
شامل سایر موارد نیز گردد  اصالح  و مجددا در جلسه مطرح 

شود.


