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 مصوبه

 پنجم شوراي رويكردهاي درباره مصوبه

درباره رويكردهاي شوراي پنجم، به شماره  49/8/69/ص مورخ 2143/69طرح كميسيون تلفيق، مبني بر اصالح مصوبه شماره  

 علني )عاادي   صد و پنجاه و سومين جلسهدبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون ياد شده، در يك 8/3/66/و مورخ 2233/66ثبت 

شد و با كسب آراء الزم، به شرح زيار باه    بررسي شورا اعضاي از نفر 43حضور  با ،42/3/66مورخ  شيراز شهر اسالمي شوراي

 تصويب رسيد.

 ماده واحده:

موضوع رويكردهاي برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداري شيراز به شارح زيار    49/8/69/ص مورخ 2143/69مصوبه شماره 
 اصالح و به تصويب رسيد.

هاي مختلف شهري به ويژه در حاوزه ررهناب باا همااهنگي بخا  هااي        اصالحي: مسئوليت پذيري و پاسخگويي در حوزه 2بند 
 دولتي و غير دولتي .

اصالحي: حركت به سوي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست از طريق استفاده از انرژي هاي پاك و تجديد پذير و مدرنيزه  33بند 
 ماند و تغيير نگرش به زباله به عنوان طالي كثيف و برون سپاري خدمات پسماند.كردن سازمان مديريت پس

اصالحي: ساماندهي ميادين، مشاغل، صنايع آالينده، مديريت كاربري هاي مزاحم، ايجاد شهرك هاي تخصصي در راساتاي   38بند 
 ساماندهي مشاغل پر تراريك و انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر.

حي: توجه ويژه به مديريت بهينه مصرف آب و استفاده از آب هاي ساححي و پسااب هاا در آبيااري رضااي سابز و       اصال 23بند 
شستشوي معابر و مخازن جمع آوري پسماند در مواجه با كاه  ميزان بارندگي و بحران آب و تهيه و اجراي طرح مديريت بهاره  

 برداري بهينه از منابع آب در شهرداري

رها سازي تأمين مالي شهرداري از بخ  مسكن و حركت  به سمت جايگزيني و ارزاي  درآمدهاي پايدار با تنوع اصالحي:   13بند 
 و تحرك بخشي بر موضوع سرمايه گذاري و طرح هاي مشاركتي وشناسايي و تعريف درآمدهاي جديد.

 اصالحي: حركت به سمت شهر دسترس پذير براي شهروندان توان خواه. 12بند 

صالحي: حمايت از ايجاد و گسترش سازمانها و نهادهاي مردم نهاد و مشااركت شاهروندان در ررآيناد تصاميم ساازي و      ا 11بند 
 نظارت بر برنامه ها و رعاليتهاي شهري و به صورت خاص، گردشگري و رضاي سبز.

ي و تعرياف و طراحاي بساته    اصالحي: استفاده حداكثري از قالب سرمايه گذاري براي طراحي و اجراي پروژه ها ي شاهر  94بند 
 هاي سرمايه گذاري از ابعاد مختلف از جمله شهرسازي، اقتصاد شهري و اقتصاد شهرداري .

اصالحي: تالش براي ارتقاء جايگاه شيراز در جذب گردشگر بين المللي و داخلي به عنوان شهر اول با توجه به پتانسيل ها  96بند 
 و جاذبه هاي گردشگري.

ارتقاي بهسازي و توسعه پاركها )محلي، منحقه اي، شهري  و اولويت توسعه رضاي سبز در منااطق باا آلاودگي    اصالحي:  36بند 
 هواي بيشتر.

 ((توليد جهش))

 بسمه تعالي
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اصالحي: اجراي برنامه هاي تشويقي و حمايتي جهت گسترش كاربردي انارژي هااي ناو در ساحر شاهر توساط بخا          86بند 
 د برق خورشيدي.خصوصي و كاربري خانگي با اولويت نصب سامانه هاي تولي

 حذف گرديد./ش 81و  82، 83، 84، 83، 36، 33، 33، 34، 91، 92، 63، 66، 61، 63، 64، 26، 36، 1بندهاي شماره 

   

 

 :  رونوشت 
 مصوبات و حقوقی اداره سرپرست  - 

 اطالع جهت شورا
 بایگانی جهت شورا دبیرخانه سرپرست  - 
  

  موسوي سيدعبدالرزاق

 شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس


