
 د / ٨٨ / ٠٨٩٤ 

 ٩٩٨٨/  ٤٩/  ٦٢ 

 

 

 

 

 

 مصوبه

 ٩١ كوويد بيماري از ناشي درگذشتگان كليه تدفين و تكفين تغسيل، ساماندهي، جهت واحد مديريت ايجاد درباره مصوبه

 احمدي، بهشت آرامستان در

طرح دوفوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره ايجاد مديريت واحدد جتدت مدامايد ي، يل،دتك، ي ودتد و يددفتد   تد          
دبترخاي  شدورا،   42/8/11/و مورخ 2494/11در آرام،تان بتشت احمدي، ب  شماره ثبت  91درگذشتگان ياشي از بتماري  وويد 

 شورا اعضاي از يور 91حضور با ،42/8/11مورخ  شتراز شتر امالمي شوراي ع ني )عادي( صد و پنجاه و  شتمتد ج ، در يك

 شد و با  ،ب آراء الزم، ب  شرح زير ب  يصويب رمتد. بررمي

 ماده واحده : 

، ضدمن تودويد دوفوريدر ،در ،     91به منظور ساماندهي فرآيند تغسيل، تكفين و تدفين كليه درگذشتگان ناشي از بيماري كوويدد  

شهرداري با رعاير موازين بهداشتي اقدامات ذيدل   11بودجه  10204000022020009شهرداري شيراز مكلف اسر از رديف اعتباري 

 را به عمل آورد:

اختواص دهد و تدا   91آرامستان بهشر احمدي را جهر دفن درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد قطعه اي مشخص در    -1
هنگام فراهم شدن زير ساخر هاي مورد نياز دفن كليه درگذشتگان در آرامستان بهشر احمدي، ،بق جدول زمان بنددي  

ناشي از بيماري مدذكور را مبدذول   ارائه شده، آرامستان دارالرحمه همكاري هاي الزم جهر تغسيل بهداشتي درگذشتگان 
 نمايد.

به منظور ايجاد مديرير واحد جهر ساماندهي، كنترل و نظارت بر امر حمل، تغسيل و تددفين درگذشدتگان ناشدي از      -2
، كارگروهي با محورير )سازمان مديرير آرامستان ها( و متشكل از نماينده شورا )عضو و ناظر شدورا  91بيماري كوويد 
ديرير آرامستان ها(، نماينده معاونر خدمات شهري شهرداري، نماينده هيأت امنداي دارالرحمده شديراز،    در سازمان م

نماينده جامعه روحانير با معرفي نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه شيراز، نماينده شركر آبفا شهرسدتان شديراز،   
استان فارس تشكيل داده و نتيجه كارگروه بوورت  نماينده دانشگاه علوم پزشكي شيراز و نماينده شركر آب منطقه اي

 منظم و مكتوب به شوراي اسالمي شهر ارائه نمايد. 

ظرف دو هفته نسدبر بده    91به منظور تسريع در فرآيند تغسيل، تكفين و تدفين درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد   -3
 افزايش پرسنل مورد نياز اقدام نمايد.

ه به منظور احداث يا فراهم آوردن غسالخانه مجزا جهدر درگذشدتگان مدرد و زن ناشدي از     حداكثر ظرف مدت يك ما  -4
 بيمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

، خريد و نود تجهيزات مورد نياز از قبيل دستگاه ديزل ژنراتدور )جهدر تدأمين بدرد سدردخانه( در محدل       91كوويد 
 نه به شوراي اسالمي شهر ارائه نمايد.آرامستان بهشر احمدي اقدام الزم را به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را ماهيا

، شدهرداري در ودورت نيداز،    91به منظور تأمين خودروهاي مورد نياز جهر حمل درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد   -5
 شركر هاي ،رف قرارداد را مكلف نمايد تا نسبر به افزايش رانندگان و خودروهاي مورد نياز اقدام نمايند.

اشتي فاضالب يا پساب ناشي از تغسيل اموات  كرونايي، با اسدتفاده از اسدتانداردهاي مدورد تأييدد     به منظور دفع بهد  -6
 شركر آبفا شهرستان شيراز، محل هاي مناسبي جهر دفع بهداشتي اين گونه پساب ها ايجاد نمايد.

هرستان، نسبر به اسدتقرار  شهرداري اقدامات الزم را درخووص هماهنگي با فرمانداري و فرماندهي نيروي انتظامي ش  -7
 مأمورين نيروي انتظامي جهر جلوگيري از ازدحام بستگان درگذشتگان در محل آرامستان بهشر احمدي را بعمل آورد.

 ((اقتصادي رونق و توليد جهش))

 ب،م  يعالي
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شهرداري اقدامات الزم را درخووص هماهنگي با پليس راه و اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي نسبر به رفع نقايص   -8
آرامستان بهشر احمدي، امور نود عالئم راهنمايي و رانندگي و روشدنايي محدور مدذكور را     -موجود در محور شيراز 

 پيگيري و نتيجه را حداكثر ظرف يك ماه به شوراي اسالمي شهر گزارش نمايد.

، شهرداري ترتيبي اتخاذ نمايد تا در سامانه ا،الع رساني مربو،ده،  به منظور ويانر از حقود شهروندي و رضاير مردم   -9
 را ا،الع رساني نمايد./ش 91فرآيند حمل، تغسيل، تكفين و تدفين درگذشتگان ناشي از بيماري كوويد 

   

 

 :  رونوشت 
 مصوبات و حقوقی اداره سرپرست  - 

 اطالع جهت شورا
  بايگانی جهت شورا دبیرخانه سرپرست  - 
  

 موسوي سيدعبدالرزاق

 شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس


