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باسمه تعالی

جناب آقای دکتر شیبانی 
فرماندار محترم شهرستان شیراز

مصوبه
با سالم و احترام؛ 

نامه شماره ۱۴۰۱/۳۹۵۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شهرداری شیراز درخصوص برنامه عملیاتی شیراز ۱۴۰۴ شهرداری شیراز، 
به شماره ثبت ۱۴۰۱/۳۹۵۴۷۴/ش مورخ ۱۴۰۱۱/۹/۲۰ دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون های تخصصی و تلفیق شورا، 

در نود و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسالمی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰، با حضور ۱۳ نفر اعضای شورا 
بررسی شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

۱۳۷۵/۳/۱ و اصالحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: 

برنامه عملیاتی شیراز ۱۴۰۴ شهرداری شیراز در یک جلد کتاب به شرح پیوست ممهور به مهر شورا با لحاظ تکالیف ذیل 
به تصویب شورای اسالمی شهر شیراز رسید و شهرداری شیراز مکلف است: 

۱- نسبت به ارائه جزئیات سنواتی عملیاتی پروژهها، ساختار شکست (درصد پیشرفت سالیانه)، برآورد و نحوه تأمین 
وتخصیص منابع آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ برنامه اقدام نماید.

کلیه فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، سرمایه گذاری، اجتماعی وغیره در سطح شهر را با محوریت سومین  -۲
حرم اهل بیت علیهم السالم اجرا نماید.

۳- نسبت به تخصیص  حداقل سه درصد از  بودجه عمرانی ساالنه تحت عنوان ردیف خاص، جهت امور اجرایی و کالبدی 
محالت محروم و کم برخوردار اقدام نماید. دستورالعمل موضوع این بند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ 

برنامه توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
۴- نسبت به تنظیم  سه درصد از بودجه عمرانی ساالنه به صورت پروژه تحت عنوان ردیف خاص ، با نظر گروههای 

مردمی فعال در محالت با اولویت مسجد محوری اقدام  نماید. دستورالعمل موضوع این بند حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ ابالغ برنامه توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

در خصوص آن بخش از برنامه که با ماموریت و وظایف سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط و با مشارکت  -۵
سایر دستگاهها قابل اجرا میباشد، ضمن تنظیم توافقنامه با سازمان و یا دستگاه مربوطه، نسبت به ارائه الیحه و اخذ 

مصوبه شورا اقدام نماید. بدیهی است که همکاری شهرداری نباید موجب انتقال ماموریت دستگاهها و یا سازمانهای 
مذکور به شهرداری گردد.

هر شش ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش اجرای برنامه به تفکیک حوزههای ماموریتی اقدام نماید.ضمنا امکان اخذ  -۶
گزارش برخط توسط اعضای شورا برقرار شود. گزارش مذکور در صحن شورا قرائت و به اطالع عموم خواهد رسید.

هرگونه اصالح و تغییر در برنامه مستلزم اخذ رای موافق دو سوم اعضاء حاضر در جلسه صحن شورا میباشد. -٧
خواهشمند است مستند به ماده ۹۰ قانون تشکیالت، وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ 

و اصالحات بعدی آن؛ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعالم فرمائید./ش ۵۷۹۶۳۹۹

 

 

مهدی طاهری
ريیس شورای اسالمی شهر شیراز
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  -  اقدام كننده: شكاري  - بايگانی جهت درج در سوابق  - اداره ارزيابی و نظارت شورا جهت اطالع  - اداره حقوقی و مصوبات شورا جهت اطالع. . -  جناب آقاي دكتر اسدي شهردار محترم شيراز جهت استحضار در اجراي تبصره ۳ ماده ۹۰ قانون صدرالذكررونوشت:


















































































































