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گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

2

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

فــــهرســـت

صفـــحه

عـــنــوان
					

4

سخن نخست

								
معرفی

5

گزارش آماری جلسات کمیسیونهای شورا به تفکیک سال در دوره پنجم

6

گزارش آماری تفکیکی مصوبات ابالغ شده به شهرداری (سال سوم)

7

فهرست مصوبات ابالغ شده به شهرداری (سال سوم)

8

گزارشهای عملکرد (کمیسیونها ،ادارات و بخشهای زیرمجموعه شورا):

کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری

22

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور حقوقی و امالک

24

کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری

26

کمیسیون شهرسازی و معماری

29

کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

32

کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک

38

کمیسیون گردشگری و زیارت

42

کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی

44

کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات

46

مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی شهر شیراز

50

كميته مركزي ياوران شوراي اسالمي شهر

53

اداره نظارت و ارزیابی عملکرد شورای اسالمی شهر شیراز

55

اداره اطالعرسانی و پاسخگویی شورای اسالمی شهر شیراز

56

گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

			
اهم اقدمات کلی همه کمیسیونهای تخصصی
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گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

سخن نخست /

سید عبدالرزاق موسوی -رییس شورای اسالمی شهر شیراز

به نام خدا
شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان نهادهای مردمی منتخب مردم باید خود را پاسخگوی مردم و شهروندانی بدانند که به آنان اعتماد
کرده و برای مدت  ۴سال اداره امور شهر را به آنان سپردهاند .بنابراین این شوراها موظف هستند به شیوههای مختلف و البته مناسب ،گزارش
عملکرد و فعالیتهای خود را به مردم ارائه کنند .این گزارشها میتواند از طریق رسانهها ،نشستهای مردمی ،دیدار با مردم و -به صورت
خاص در شیراز -تقویت ارتباط با یاوران شورا انجام پذیرد .قانونگذار در ماده  ۸۴قانون شوراها ،شورا و شهرداری را مکلف کرده که گزارش
عملکرد خود را به صورت منظم در پایگاه اطالعرسانی منتشر کنند.
شورای اسالمی شهر شیراز در سه سال گذشته با همین رویکرد و در همین جهت مصوبات چهارگانهای را با محور شفافسازی روند
خدماترسانی و اقدامات شهرداری به تصویب رسانیده است و به موجب این مصوبات شهرداری را موظف کرده است که سامانه شفافیت را
با هدف اطالعرسانی شفاف و دقیق به مردم راهاندازی کند.
شورا خود نیز با تقویت سامانه اطالعرسانی و اخیرا سامانه رأیگیری الکترونیکی در جهت شفافسازی فرایند و روند تصمیمات در شورای
گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

4

شهر اقدام نموده است؛ یکی از راههای مهم و اساسی برای جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر و همچنین جلب اعتماد آنان به اینکه
منتخبین و نمایندگانشان در شوراها در جهت انجام وظایف خود با رعایت مصالح و منافع شهر و مردم تالش میکنند ،ایجاد زمینههایی
است که شهروندان به ویژه نخبگان امکان قضاوت و ارزیابی فعالیتها و اقدامات شورا و شهرداری برایشان فراهم شود.
فراهم کردن این شرایط که منجر به اعمال نظارت همگانی و عمومی بر عملکرد مدیران شهری و شوراها خواهد شد ،خود مهمترین ضمانت
اجرا برای حفظ سالمت و رعایت حقوق مردم خواهد بود .این امر سبب میشود تا با امکان ارزیابی فعالیتها توسط متخصصان و نخبگان و
عموم مردم؛ نمایندگان شهروندان در شورا و همچنین مدیران شهری بتوانند اشکاالت کار خود را اصالح و از طرف دیگر با توجه به شرایط
خاص شهرداریها ،از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
شورای اسالمی شهر شیراز تصمیم گرفت در کنار سایر روشها و شیوههایی که برای ارائه گزارش عملکرد شورا تاکنون استفاده کرده است،
گزارش یک ساله فعالیت سال سوم شورای اسالمی شهر را نیز تهیه و تقدیم نماید .امید داریم با ارائه دیدگاهها و نقدهای منصفانه زمینه
بهبود وضعیت موجود ،تسریع و تسهیل درخدمترسانی به شهروندان و توسعه شهر بیش از گذشته فراهم شود.
سید عبدالرزاق موسوی
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

گزارش عملکرد کمیسیونهای تخصصی شورا در سال سوم شورا
کمیسیونهاي تخصصي شورا

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

6
6.1
6.2
6

اقتصاد

5

برنامه و بودجه

6

4.2

سالمت

4.1

شهرسازي

4

عمران وحمل ونقل

3

فرهنگي

2

گردشگري

1.2

هوشمندسازي

1.1

رتبه کمسیون ها براساس کل جلسات (عادي و فوق العاده)

دهم

اول

سوم

هفتم

دوم

ششم

پنجم ﭼهارم

18

38

35

33

35

33

28

نهم

اول

سوم

هفتم

دوم

ششم

پنجم ﭼهارم دهم

0

23

14

5

هشتم

اول

0

11

26

رتبه کمسیون ها براساس جلسه با سایر دستگاهها

هفتم

سوم

اول

تعداد طرحهاي تدوین شده توسط کمیسیون

0

11

11

12

رتبه کمسیون ها براساس تعداد طرح هاي تدوین شده

ششم

دوم

دوم

اول

تعداد کل طرحها و لوایح بررسي شده در کمیسیون

11

78

57

51

25

رتبه کمسیون ها براساس کل طرحها و لوایح

هفتم

اول

دوم

سوم

ششم ﭼهارم پنجم هشتم

8

57

28

جلسات عادي
رتبه کمسیون ها براساس جلسه عادي

33

نامگذاري

1

تعداد کل جلسات کمیسیون

18

61

49

38

53

41

43

47

تلفیﻖ

ردیف

موضوع

جمع

10

26

نهم

هشتم

10

26

18

8

15

4

0

دوم

پنجم

سوم

هفتم

-

-

8

0

6

10

-

--

ششم

دوم

-

-

7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

41

13

34

6

6

-

-

ششم

اول

ﭼهارم دوم

پنجم

سوم

هفتم

هفتم

-

-

3

21

29

10

12

14

26

3

-

-

رتبه کمسیون ها براساس طرح هاي بررسي شده

هفتم

سوم

اول

ششم

پنجم ﭼهارم دوم

هفتم

-

-

ارجاع به صحن

8

69

12

40

11

3

-

-

رتبه کمسیون ها براساس ارجاع به صحن

هفتم

اول

پنجم

دوم ﭼهارم سوم

ششم

هشتم

-

-

تعداد کل نامههاي وارده و صادره کمیسیون

75

785

768

رتبه کمسیون ها براساس کل نامه هاي (وارده و صادره)

نهم

سوم

ﭼهارم دوم

50

481

502

309

رتبه کمسیون ها براساس جلسه فوق العاده
جلسات مشترک با سایر دستگاهها

لوایح بررسي شده
رتبه کمسیون ها براساس لوایح بررسي شده
طرح هاي بررسي شده

ﭼهارم ششم
6

پنجم ﭼهارم هفتم
8

7

سوم ﭼهارم ﭼهارم پنجم

31

48

34

32

9

835 806

619

240 325 379

-

اول

پنجم

ششم

هفتم هشتم

-

245 473 450

207

-

نهم

دوم

اول

پنجم ﭼهارم سوم

ششم

هشتم هفتم

-

25

304

266

385 479

146

134

180

رتبه کمسیون ها براساس نامه هاي صادره

نهم

سوم

ﭼهارم

اول

دوم

ششم

هفتم

پنجم هشتم

بازدیدها

0

0

2

5

20

3

7

رتبه کمسیون ها براساس بازدید ها

هفتم

هفتم

پنجم

سوم

نامه هاي وارده
رتبه کمسیون ها براساس نامه هاي وارده
نامه هاي صادره

ششم ﭼهارم دوم

145

28

33
5

اول ﭼهارم

289

هشتم
0

جلسات فوق العاده

376

--

87
67
60
311
193
118
208
4814
2862
1952

-

88

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

مﺼوبات ابﻼغ شﺪه به ﺗﻔﮑیﮏ مرﺟﻊ بررسﯽ
مرجع بررسي ( صحن شورا ـ کمیسیون هاي اصلي )

تعداد

صحن شورا

24
۴2
13
10
7
7
6
6
5
5
۴
3
3
2
1
1
1

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور حقوقي و امالک
کمیسیون تلفیق و هماهنگي
کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه  -عمران و حمل و نقل
کمیسیون نامگذاري
کمیسیون گردشگري و زیارت
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه  -سالمت و محیط زیست
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه  -فرهنگي و اجتماعي
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه  -معماري و شهرسازي
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه  -اقتصاد و سرمایه گذاري
کمیسیون هوشمندسازي و فناوري اطالعات
کمیسیون معماري و شهرسازي
کمیسیون فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي
کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهري
کمیسیون هاي مشترک برنامه و بودجه – هوشمندسازي
کمیسیون هاي مشترک سالمت و محیط زیست  -هوشمندسازي
کمیسیون هاي مشترک عمران  -اقتصاد  -بودجه

1
1

کمیسیون هاي مشترک عمران  -سالمت  -بودجه

143

جمع

دسته بندي

به تفکیک دسته بندي

نرخ عوارض و خدمات
مالي

دستورالعمل و آیین نامه
بودجه

راهبردي
اجرایي

ﺟمﻊ

تعداد

34
33
28
7
14
6

دسته بندي

نامکذاري معابر
واگذاري زمین

سرمایه گذاري

همایش و جشنواره
امالک

مأموریت خارجي

143

تعداد

10
4
2
2
1
1

به تفکیک نوع پیشنهادها

نوع پیشنهادها

تعداد

الیحه

80

طرح

63

جمع

143

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

کمیسیون هاي مشترک سالمت و محیط زیست  -فرهنگي و اجتماعي

1

7
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فهرست مصوبات ابالغ شده به شهرداری
(1ساله نخست سال سوم شورا)

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

8

ردیف

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته
بندي

1

انتخاب حسابرس بودجه سالهاي  96و
 97شهرداري و شوراي اسالمي شهر

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

مالي

2

الیحه

مالي

3

تایید گزارش عملکرد درآمد و هزینه
شش ماهه اول سال  97شهرداري با
احتساب درآمد سازمانها و انتشار براي
اطالع عموم

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

نرخ پیشنهادي خدمات حمل و نقل
سرویس مدارس شیراز

الیحه

کمیسیون عمران ،حمل و نقل و
ترافیک

4

نرخ بلیت مترو در سال 1398

الیحه

نرخ عوارض
و خدمات

5

کارت اوراق بستانکاري (داراي مصوبه اولیه
/9۸/ 2329ص مورخ )9۸/ 7/ 11

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و نقل و
ترافیک

نرخ عوارض
و خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

مالي

6
7
8
9
10

اصالح بند ج بند  2مصوبه شماره
/32459ش الف س مورخ  94/ 2/ 14در
خصوص نحوه تامین منابع مالي اجراي
خط دو قطار شهري در تفاهم نامه في
مابین شهرداري و قرارگاه خاتم

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

مالي

گزارش حسابرسي عملکرد سال 1394
شهرداري

طرح

کمیسیون تلفیق و هماهنگي

مالي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک
کمیسیون معماري و شهرسازي

دستورالعم
ل و آیین
نامه

طرح

کمیسیون گردشگري و زیارت

دستورالعم
ل و آیین
نامه

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک
کمیسیون فرهنگي ،اجتماعي و
ورزشي

بودجه

آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر
تسهیلگري و خدمات نوسازي بافت
فرسوده و سکونتگاههاي غیررسمي

دستورالعمل انتخاب نقاط خاکسﭙاري
پیکرهاي مطهر شهداي گمنام در
محدوده و حریم شهري شیراز

اصالح ردیف هاي اعتباري 2041608
عنوان سایر کمک و پرداختها به بخش
عمومي و  2041701عنوان کمک به
موسسات عام المنفعه در بودجه مصوب
سال 1398

الیحه

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

نوع پیشنهاد

ردیف

موضوع

11

نرخ کرایه جابجایي مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر
شیراز در سال ( 98شامل ناوگان اتوبوس ،میني بوس و
تاکسي)
تبصره  :6شهرداري مکلف است در سال  9۸اقدامات الزم براي
الکترونیکي نمودن پرداخت کرایه تاکسي را انجام دهد.
تبصره  :7شهرداري مکلف است الیحه نرخ کرایه سال  99را
حداکثر تا پایان اردیبهشت  99ارائه نماید.
تبصره  :۸شهرداري مکلف است نرخ کرایه خطوط تاکسي
مبدا-مقصد را در الیحه جداگانه به شورا ارائه نماید.

الیحه

12

عضویت آقاي اسماعیل صالحي معاون فني و عمراني
شهرداري در کمیسیون ماده  14آیین نامه معمامالت
شهرداري به جایگزیني آقاي حسین آرگیو

الیحه

اصالح مصوبه شماره /98/ 1923ص مورخ  7/6/98در
 13خصوص نرخ خدمات حمل و نقل سرویس مدارس شیراز
14

15

افتتاح حساب سﭙرده در بانک عامل (بانک شهر) و
استفاده از درآمد حاصله از محل سﭙرده مذکور براي
پرداخت هزینه هاي تحمیل شده به شهرداري از انتشار
اوراق و تامین هزینه پرداخت  50درصد سود سه ماهه
اوراق از این محل
جمع بندي (شاخص ها) اهداف عملیاتي و اهداف کمي
برنامه پنج ساله شهرداري شیراز در افق 1402-1398

الیحه
الیحه

الیحه

الیحه

17

موافقت با برگزاري مناقصه محدود جهت اتمام پروژه
هرمزگان

الیحه

کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک

نرخ عوارض و
خدمات

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک

مالي

صحن علني شورا
(دو فوریت)
کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک
کمیسیون تلفیق و
هماهنگي

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک

نرخ عوارض و
خدمات
بودجه

مالي

راهبردي

مالي

18

استفساریه در خصوص مصوبه شماره /98/ 1526ص
مورخ  95/ 3/ 18در رابطه با اوراق بستانکاري

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک

مالي

19

الزام شهرداري شیراز به بازنشستگي کارکنان با 35
سال و بیشتر سابقه خدمت تا پایان سال 98

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

دستورالعمل و
آیین نامه

20

طرح ارائه خدمات حمایتي به رانندگان بخش حمل و
نقل عمومي بار و مسافر با مشارکت بخش خصوصي

طرح

کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک

دستورالعمل و
آیین نامه

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

16

تفریﻎ بودجه سال  1397شهرداري

طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

9

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

21

آیین نامه اجرایي جشنواره شهروند برگزیده

الیحه

22

آیین نامه ساماندهي دکل ها ،آنتن ها و
ایستگاه هاي مخابراتي در شهر شیراز (داراي
مصوبه هاي اولیه شماره /9۸/ 2323ص مورخ
9۸/ 7/ 11و شماره /9۸/ 26۴5ص مورخ)9۸/ ۸/ 2

الیحه

23

24
25
26

27

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

10

نوع پیشنهاد

آیین نامه اجرایي بند  50تکالیف بودجه 97
شهرداري (آیین نامه اعمال سیاست هاي
تشویقي و ترغیب کارکنان به بازنشستگي و
بازخرید)
نامگذاري معابر و اماکن عمومي شهر شیراز
(داراي مصوبه اصراري شماره /9۸/ 3215ص
مورخ )9۸/ 9/ 21
نامگذاري معابر و شوارع
برنامه ها و سیاست هاي شوراي اسالمي شهر
شیراز
عوارض صدور پروانه نصب دکل ها ،آنتن ها و
ایستگاه هاي مخابراتي در شهر شیراز از
تاریخ ( 1399/ 1/ 1داراي مصوبه اولیه 15۴0
/9۸/ص مورخ  3/5/9۸و مصوبه اصالحي
/ 9۸/ 1931ص مورخ )9۸/ 6/ 7

اساسنامه شرکت توسعه و ترویج فعالیت هاي
 28گردشگري و زیارتي شهرداري شیراز (سهامي
خاص)

طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

کمیسیون تلفیق و هماهنگي

دستورالعمل
و آیین نامه

کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري
کمیسیون هوشمندسازي و
فناوري اطالعات

دستورالعمل
و آیین نامه

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

دستورالعمل
و آیین نامه

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري
معابر

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري
معابر

طرح

کمیسیون تلفیق و هماهنگي

راهبردي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

نرخ عوارض و
خدمات

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

راهبردي

الیحه

29

افزایش سقف اختیار شهردار شیراز جهت
هزینه کرد مواد  16و  17بودجه شهرداري
(داراي مصوبه اصراري /9۸/ 2۸60ص
مورخ )9۸/ ۸/ 23

الیحه

30

مجوز خرید تجهیزات و قطعات یدکي مورد
نیاز سازمان حمل و نقل ریلي به نرخ ارز بازار
(آزاد) از محل بودجه 98

الیحه

31

آیین نامه نحوه فعالیت شرکتها و موسسات
حمل و نقل درگذشتگان (داراي مصوبه اولیه
/9۸/ 31۴2ص مورخ )9۸ /9/ 1۴

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

مالي

مالي

دستورالعمل
و آیین نامه

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

32

دستورالعمل اجرایي ماده  101اصالحي قانون
شهرداري و الزام شهرداري به ارائه الیحه به
شوراي شهر

نوع پیشنهاد
طرح /
الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

دستورالعم
ل و آیین
نامه

الزام شهرداري به ارائه ریز محاسبه عوارض بهاي
خدمات ذکر شده در متن محاسبه عوارض و اعالم
33
کاربري ملک در هر مرحله مراجعه و صدور
استعالم مجوزات صادره

طرح

نامگذاري بزرگراه واقع در منطقه کوهسار مهدي
به نام بزرگراه شهید سﭙهبد قاسم سلیماني و
الزام شهرداري به ساخت و نصب تندیس این
شهید بزرگوار

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

نامگذاري
معابر

تصویب گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماه
اول سال  1398شهرداري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

مالي

تغییر عبارت "عوارض بر حق مشرفیت" در مصوبه
هاي شماره  /21750ش الف س مورخ ،9۸/ 11/ 20
/22099ش الف س مورخ /9۸/ 5365 ،۸9/ 12/ 23ص
 36مورخ /96/ 3071 ،9۸/ 10/ ۸ص مورخ  96/ 7/ 2۴و
/97/ ۴91۸ص مورخ  97/ 12/ 19به "عوارض ارزش
افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه
شهري"

الیحه

34
35

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

طرح

کمیسیون گردشگري و زیارت

نرخ عوارض
و خدمات

38

سیاست هاي مالي و الزامات تدوین الیحه بودجه
 99شهرداري

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک

بودجه

39

واگذاري سراي محالت شهر شیراز به سازمانهاي
مردم نهاد (سمن ها)

الیحه

راهبردي

40

اصالح مصوبه شماره /98/ 2650ص
مورخ  98/ 8/ 2در خصوص کارت اوراق
بستانکاري

کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقي و امالک
کمیسیون فرهنگي ،اجتماعي و
ورزشي

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

37

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

تمدید مصوبه شماره  32851مورخ  92/ 6/ 5و
اصالحات بعدي آن به مدت  3سال در خصوص
معافیت تامین پارکینگ اماکن مربوط به
فعالیتهاي گردشگري در منطقه تاریخي فرهنگي
شیراز (داراي مصوبه اولیه /9۸/ 3312ص
مورخ )9۸/ 9/ 2۸

11

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

41

42

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

12

موضوع
تمدید مصوبه شماره /95/ 6865ص
مورخ  95/ 12/ 17و مصوبه شماره /96/ 1575ص
مورخ  96/ 4/ 20در خصوص فروش اموال قابل
واگذاري شهرداري به صورت نقد و اقساط به
مدت دو سال (داراي مصوبه اصراري /9۸/ 3۸39ص
مورخ )9۸/ 11/ 3
اصالح بند ب و تبصره یک ماده  10و بند الف
ماده  11آیین نامه نحوه هزینه کرد مواد  16و 17
بودجه شهرداري و الحاق یک تبصره تحت
عنوان تبصره  2آیین نامه مذکور در مصوبه
شماره /96/ 3324ص مورخ ( 96/ 8/ 9داراي
مصوبه اولیه /9۸/ 3۴25ص مورخ )9۸/ 10/ 5

نوع پیشنهاد

طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

مالي

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

دستورالعمل
و آیین نامه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون اقتصاد و
سرمایه گذاري

دستورالعمل
و آیین نامه
دستورالعمل
و آیین نامه

43

آیین نامه نحوه بکارگیري کارگزاران بازاریابي و
فروش (داراي مصوبه اصراري /9۸/ 3۸۴5ص
مورخ )9۸/ 11/ 5

الیحه

44

آیین نامه تقسیط عوارض و بهاي خدمات
شهرداري مبني بر اصالح مصوبات
شماره /97/ 1795ص مورخ  97/ 5/ 9و
شماره /96/ 4059ص مورخ 96/ 9/ 28

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

45

قیمت هاي مالک عمل جهت محاسبه عوارض و
بهاي خدمات  Bو  BPشهرداري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

46

هزینه بهاي خدمات تنظیف معابر شهري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

نرخ عوارض و
خدمات

47

عوارض شغلي پزشکان و حرف وابسته

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

48

سیاست هاي تشویقي و توسعه زیرساخت هاي
صنعت گردشگري در بافت تاریخي و فرهنگي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

49
50

هزینه پسماندهاي خانگي ،واحدهاي تجاري و
ساختماني با اصالح مصوبات
شماره /93/ 6786ص مورخ  93/ 12/ 26و
شماره /96/ 5672ص مورخ 96/ 12/ 27
عوارض شغلي صاحبان حرف و پیشه و مشاغل
خدماتي با اصالح مصوبه شماره /94/ 5548ص
مورخ 94/ 11/ 4

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

نرخ عوارض و
خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

نوع پیشنهاد

ردیف

موضوع

طرح /

51

عوارض شغلي صاحبان حرف و پیشه و مشاغل
خدماتي با اصالح مصوبه شماره /94/ 5548ص
مورخ 94/ 11/ 4

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

52

نحوه محاسبه عوارض و بهاي خدمات تابلوهاي
تبلیغات محیطي و تابلوهاي معرف کاربري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

53

عوارض سالیانه بانکها

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

54

تعیین عوارض و بهاي خدمات و حقوق متعلقه
ساختمان هاي فرسوده و فاقد مجوز

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

55
56
57

عوارض صدور پروانه ساختماني ،عوارض تراکم
ساختماني ،عوارض تجاري و عوارض غیرمسکوني با
اصالح مصوبه شماره /97/ 4328ص
مورخ 97/ 11/ 2
پرداخت مبلغي به رانندگان استیجاري و ایاب و
زهاب به عنوان سبد کاال
نرخ خدمات فرهنگي ،اجتماعي ،هنري ،گردشگري،
مشاوره اي ،تبلیغاتي و ورزشي شهرداري

نرخ عوارض و
خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

مالي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي

نرخ عوارض و
خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض و
خدمات

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون معماري و
شهرسازي

واگذاري

طرح

کمیسیون تلفیق و
هماهنگي

راهبردي

61

متمم بودجه سال  1398شهرداري شیراز و
سازمانهاي تابعه

الیحه

کمیسیون تلفیق و
هماهنگي

بودجه

62

بودجه سال  1399شهرداري شیراز و سازمانهاي
تابعه

الیحه

کمیسیون تلفیق و
هماهنگي

بودجه

58

59

60

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

سیاست هاي تشویقي و توسعه زیرساخت هاي
صنعت گردشگري در محدوده شهر شیراز (به
استثناء بافت تاریخي و فرهنگي ،حوزه استحفاﻇي
باغات و پالکهاي ثبت ملي)
واگذاري منافع قسمتي از فضاي فوقاني معبر
عمومي حدفاصل پالکهاي  649/ 17،16،15واقع در
کوچه شماره  15میدان ابوالکالم به هتل رویال
شیراز داراي مصوبه اولیه /97/ ۴529ص
مورخ  97/ 11/ 16و مصوبه اصراري /9۸/ 37۴0ص
مورخ 9۸/ 10/ 2۸
اصالح بند  6مصوبه شماره /98/ 396ص
مورخ  98/ 2/ 12در خصوص مدیریت تعارض منافع
عمومي در شهرداري شیراز

الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

13

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

63

الزام شهرداري به تهیه نحوه برگزاري هفته شیراز

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

دستورالعمل و
آیین نامه

64

اصالح مصوبه شماره /94/ 1960ص مورخ 94/ 4/ 16
در خصوص "آیین نامه ارزش معامالتي ساختمان
موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداري" (داراي
مصوبه اصراري /9۸/ ۴039ص مورخ )9۸/ 11/ 2۴

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون معماري و
شهرسازي

نرخ عوارض و
خدمات

65

انعقاد قرارداد اجرا پروژه تراموا با شرکت سرمایه
گذاري شهر آتیه با برآورد  15.000میلیارد ریال به
مدت  3سال (داراي مصوبه اصراري /9۸/ ۴035ص
مورخ )9۸/ 11/ 2۴

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون عمران ،حمل
و نقل و ترافیک

مالي

66

عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع
دستورالعمل اجرایي ماده  14قانون زمین شهري
(داراي مصوبه اصراري /9۸/ ۴037ص مورخ )9۸/ 11/ 2۴

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک

نرخ عوارض و
خدمات

67

لغو مصوبه شماره /28553ش الف س
مورخ  91/ 11/ 7در خصوص زمان وصول "عوارض
حق مشرفیت امالک مسکوني بیش از چهار واحد و
امالک تجاري بیش از سه واحد"

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک
کمیسیون معماري و
شهرسازي

نرخ عوارض و
خدمات

68

تقسیط عوارض ساختماني اقامتگاه همراهان بیمار
(آتي االحداث واقع در خیابان فردوسي) کمیته امداد
امام خمیني (ره)

الیحه

کمیسیون برنامه و
بودجه ،امور حقوقي و
امالک

نرخ عوارض و
خدمات

69

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

پرداخت پاداش به اعضاي کمیسیونهاي بدوي و
تجدید نظر ماده صد و ماده  27قانوني شهرداري و
ماده  38آیین نامه مالي شهرداري بند  20ماده 55
قانون شهرداري و هیئت تطبیق مصوبات مستقر در
فرمانداري و دبیران و کارمندان دبیرخانه
کمیسیونهاي مذکور و نمایندگان شهرداري

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

70

اصالح عنوان و افزایش و کاهش مبالﻎ ردیف هاي
اعتباري متمم بودجه سال  1398شهرداري

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

بودجه

71

وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومي موضوع
ماده  101اصالحي قانون شهرداري و قانون تعیین
وضعیت امالک واقع در طر هاي دولتي و شهرداریها

الیحه

کمیسیون تلفیق و
هماهنگي

نرخ عوارض و
خدمات

14

72

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

اجرایي

اقدامات الزم جهت پیشگیري از شیوع بیماري
کووید 19

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

73

الزام شهرداري به کاشت درختان سرو و نانج در
طرح هاي احداث فضاي سبز شهري

تهاتر مطالبات شهرداري از دستگاههاي اجرایي
از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم و افتتاح
حساب نزد بانک هاي عامل و تهاتر مطالبات و
بدهي تا سقف مبلﻎ ( 5.000.000.000.000پنج هزار
میلیارد) ریال
اصالح تبصره  7اصالحي مندرج در مصوبه شماره
/97/ 4977ص مورخ  97/ 12/ 2پیرو مصوبه
شماره /97/ 2658ص مورخ  97/ 7/ 17در
خصوص عوارض تراکم ساختماني باغات

نوع پیشنهاد
طرح /
الیحه
طرح

مرجع بررسي

دسته بندي

کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

اجرایي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

76

بخشودگي مبالﻎ اضافه شده در مدت مازاد چک
هاي معوق تا پایان سال 1398

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

77

تمدید عوارض صدور پروانه ساختماني سال  98تا
پایان اردیبهشت ماه 1399

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

نرخ عوارض
و خدمات

78

قدرالسهم شهرداري ناشي از ارزش افزوده باغات
واقع در حوزه استحفاﻇي باغات قصردشت (داراي
مصوبه اصراري /98/ 4043ص مورخ 98/ 11/ 24

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

79

بررسي و تصویب مصوبات کمیسیون نامگذاري
معابر و اماکن عمومي شهر شیراز

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري
معابر

صحن علني شورا

مالي

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

امالک

74

75

80

81

82

83
84

انتخاب حسابرس جهت حسابرسي تفریﻎ بودجه
سالهاي  98و  99شهرداري و سازمانهاي تابعه و
شوراي اسالمي شهر شیراز

استفساریه مصوبه شماره  29460مورخ 91/ 7/ 8
در خصوص واگذاري  5واحد مسکوني (به صورت
رهن و اجاره) به حوزه هاي تحت اشراف نماینده
محترم ولي فقیه در استان فارس

عدم دریافت اجاره بهاء از غرفه هاي مواد غذایي،
اسباب بازي ،شهربازي و دکه هاي خیاباني و پارک
ها و بوستانها و دیگر معابر عمومي طرف قرارداد
شهرداري به علت شیوع کرونا در ماههاي اسنفد
 98و فروردین 99
مدیریت خطر زمین لغزش در ارتفاعات شهر
شیراز
دستورالعمل نحوه برگزاري کارگاه مسابقه
قوام الدین شیرازي

طرح

الیحه

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

نرخ عوارض
و خدمات

طرح

کمیسیون معماري و
شهرسازي

اجرایي

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

دستورالعمل
و آیین نامه

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

15

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

16

نوع پیشنهاد
طرح /
الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

85

واگذاري بهره برداري از حداقل یک پایانه
مسافربري برون شهري به بخش خصوصي

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

مالي

86

موافقت با انعقاد سرمایه گذاري پروژه هاي 9گانه
در  5پهنه از اراضي موسوم به پارک  57هکتاري
وحدت

الیحه

سرمایه
گذاري

87

الحاق یک تبصره به بند  3مصوبه /98/ 3864ص
مورخ  98/ 11/ 6در خصوص سیاست هاي تشویقي
و توسعه زیرساخت گردشگري

کمیسیون اقتصاد و سرمایه
گذاري
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

88

موافقت با انعقاد قرارداد سرمایه گذاري پروژه
مجتمع مسکوني – تجاري گلستان

الیحه

89

آیین نامه واگذاري امتیاز قبور و بهاي خدمات
کفن و دفن و قبر در آرامستان بهشت احمدي

الیحه

90
91

ردیف

موضوع

92

93

94

کمیسیون اقتصاد و سرمایه
گذاري
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري
کمیسیون فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي

سرمایه
گذاري
دستورالعمل
و آیین نامه

اصالح یک بند و الحاق یک بند و یک تبصره به
مصوبه شماره /98/ 3742ص مورخ 98/ 10/ 28
در خصوص قدرالسهم ماده  101قانون شهرداري

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

نرخ عوارض
و خدمات

دستورالعمل اجرایي بند  23ماده  80قانون شوراها

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

دستورالعمل
و آیین نامه

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

اجرایي

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

اجرایي

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي

مالي

حذف پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان مطهري از
فهرست پروژه هاي اجرایي شهرداري و مکلف
نمودن شهرداري به اجراي اصالح هندسي میدان
مطهري در سال 99
حذف پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان کوزه گري
از فهرست پروژه هاي اجرایي شهرداري و مکلف
نمودن شهرداري به اجراي پروژه تقاطع
غیرهمسطح رحمت – احمد بن موسي در سالهاي
 99و 1400
اختصاص حداقل  20درصد از امکانات و فضاهاي
تبلیغاتي در اختیار سازمان فرهنگي به هنرمندان
از طریق تهاتر با اقالم فرهنگي و تولیدي به مدت
حداکثر  7روز

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح /
الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

95

نامگذاري معابر (داراي مصوبه اولیه /9۸/ ۴3۴7ص
مورخ )9۸/ 12 /25

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري

96

واگذاري اذن انتفاع پالک ثبتي 1651/ 15375
بخش  4شیراز با حفظ مالکیت شهرداري به
هیات امناي حسینیه و مسجد آتي االحداث
شهید بهنام امیري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

واگذاري
زمین

97

نامگذاري معابر (داراي مصوبه اولیه /9۸/ ۴3۴7ص
مورخ )9۸/ 12/ 25

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري

پرداخت حق الجلسات فوق العاده به اعضاي
کمیسیونهاي مناقصه و مزایده و حراج شهرداري
(داراي مصوبه اصراري /99/ 2۸0ص
مورخ )99/ 2/ 21
واگذاري حدود دو هزار مترمربع زمین در محدوده
جبل دراک به اداره کل کتابخانه هاي عمومي فارس
به منظور احداث کتابخانه عمومي بزرگ شیراز
(داراي مصوبه هاي اولیه /9۸/ ۴350ص مورخ 25
 9۸/ 12/و /99/ 225ص )99 /2/ 13
راهکارهاي اجرایي بند  22ماده  ۸0قانون شوراها
(داراي مصوبه اصالحي /99/ 202ص
مورخ )99/ 2/ 13

طرح

کمیسیون تلفیق

واگذاري
زمین

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

دستورالعمل
و آیین نامه

101

نامگذاري معابر

طرح

کمیسیون تلفیق

نامگذاري

102

اصالح مصوبه شماره /3543/98ص
مورخ  98/ 10/ 12در خصوص اهداف کالن
بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت

طرح

کمیسیون معماري و
شهرسازي

راهبردي

98

99

100

ساماندهي و تامین نیروي متخصص داراي تحصیالت
دانشگاهي و مورد نیاز شهرداري از بین نیروهاي
بخش خصوصي جهت انعقاد قرارداد موقت کارمندي
(داراي مصوبه اولیه /99/ 200ص مورخ )99/ 2/ 13

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

راهبردي

104

حذف پول نقدي و پرداخت الکترونیکي کرایه
در سیستم حمل و نقل عمومي شیراز

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

اجرایي

105

اصالح ماده واحده مصوبه شماره /97/ 3394ص
مورخ  97/ 9/ 3در خصوص تامین قیر و آهن
آالت مورد نیاز پروژه هاي عمراني شهرداري

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

مالي

طرح

کمیسیون معماري و
شهرسازي

دستورالعمل
و آیین نامه

103

106

راهکارهاي اجرایي بندهاي  11و  34ماده 80
قانون شوراها

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

طرح

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

17

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف
107

108
109

پرداخت عیدي به مبلﻎ  5.000.000ریال به هر نفر
از رانندگان استیجاري تمام وقت به تناسب مدت
حضور
الحاق یک بند و تبصره به مصوبه شماره
/97/ 3115ص مورخ  97/ 8/ 19در خصوص
هزینه بهاي خدمات بهره برداري سالیانه از
ساختمانها و واحدهاي قابل بهره برداري
تصویب راهبردها و سیاستهاي اجرایي برنامه
راهبردي  20ساله توسعه شهر شیراز

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

مالي

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

نرخ عوارض
و خدمات

الیحه

کمیسیون تلفیق

راهبردي

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

راهبردي

110

انتشار  12500میلیارد ریال اوراق مشارکت از
محل بند د تبصره  5قانوني بودجه سال  99کل
کشور

الیحه

111

تصویب اساسنامه سازمان پارکها و فضاي سبز
شهري شهرداري

الیحه

112

نحوه واگذاري ون هاي مناسب سازي شده تحت
مالکیت شهرداري و بهره برداري از سامانه ویژه
حمل و نقل افراد توان خواه (معلولین و
جانبازان) به بخش خصوصي

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

مالي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

راهبردي

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري

طرح

کمیسیون گردشگري و
زیارت

دستورالعمل
و آیین نامه

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

نرخ عوارض
و خدمات

113
114
گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

18

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

115

116

طرح جامع مدیریت سرمایه هاي انساني
شهرداري
نامگذاري معابر

راهنکارهاي اجرایي بند  6ماده  ۸0قانون شوراها
(داراي مصوبه اصراري /99/ 523ص مورخ )99/ 3/ ۸
اصالح مصوبه شماره /95/ 6523ص
مورخ  95/ 12/ 3در خصوص دستورالعمل نحوه وصول
بهاي خدمات از دریافت کنندگان خدمات ایمني
سازمان آتش نشاني (داراي مصوبه اولیه
/99/ 797ص مورخ )99/ 3/ 27

117

کاهش عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1399

الیحه

118

واگذاري زمین به متراژ  6۴00متر با کاربري ورزشي
جهت ساخت سالن ورزشي ویژه بانوان

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون معماري و
شهرسازي
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون اقتصاد و سرمایه
گذاري

نرخ عوارض
و خدمات

واگذاري
زمین

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ردیف

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح  /الیحه

مرجع بررسي

دسته بندي

119

واگذاري اتوبوس فرسوده توسط شهرداري به دانشگاه
آزاد اسالمي استان فارس

الیحه

کمیسیون تلفیق

مالي

120

لغو بند  2مصوبه شماره /9۸/ 397ص مورخ 2/ 12
 9۸/و تغییر نام خیابان کوهسار واقع در بلوار جمهوري
به نام دکتر علي اصغر خدادوست

طرح

صحن علني شورا

نامگذاري

121

تصویب اساسنامه سازمان زیباسازي منظر شهري
شهرداري

الیحه

راهبردي

122

دستورالعمل اجرایي بندهاي ماده  ۸0قانون شوراها در
ارتباط با هوشمندسازي (داراي مصوبه اولیه 333
/99/ص مورخ )99/ 2/ 25

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهري

طرح

کمیسیون هوشمندسازي و
فناوري اطالعات

دستورالعمل
و آیین نامه

123

دستورالعمل استقرار موقت مدارس غیردولتي و
مهدکودکهاي شهر شیراز (داراي مصوبه اصراري 71۸
/99/ص مورخ )99/ 3/ 2۴

طرح

کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک

دستورالعمل
و آیین نامه

124

دستورالعمل حمایت از ورزش کالنشهر شیراز

الیحه

کمیسیون فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي

دستورالعمل
و آیین نامه

125

مجوز انعقاد قرارداد بخشي از توسعه غربي خط یک
مترو شیراز

الیحه

126

حذف تکلیف شماره  ۴0بودجه  1399شهرداري

طرح

127

برگزاري جشنواره جهاني شعر اهل بیت

طرح

128

دستورالعمل اجرایي بند  3ماده  ۸0قانون شوراها

طرح

129

آیین نامه زیباسازي ایستگاههاي مترو

طرح

130

دستورالعمل اجرایي بندهاي  16و  26ماده  ۸0قانون
شوراها

طرح

131

تشکیل دبیرخانه دائمي مناسب سازي در شهرداري

طرح

132

دستورالعمل اجرایي بندهاي  1۴ ،۸و  30ماده ۸0
قانون شوراها

طرح

133

دستورالعمل مدیریت و انتشار آزاد داده هاي شهري

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون گردشگري و
زیارت
کمیسیون فرهنگي،
اجتماعي و ورزشي

همایش و
جشنواره

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک

دستورالعمل
و آیین نامه

بودجه

دستورالعمل
و آیین نامه
دستورالعمل
و آیین نامه
راهبردي
دستورالعمل
و آیین نامه
دستورالعمل
و آیین نامه

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

کمیسیون گردشگري و
زیارت
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون عمران ،حمل و
نقل و ترافیک
کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون هوشمندسازي و
فناوري اطالعات

مالي

19
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ردیف

موضوع

نوع پیشنهاد
طرح /
الیحه

134

سرمایه گذاري وجوه مازاد شهرداري در صندوق هاي
سرمایه گذاري داراي ضامن نقدشوندگي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون اقتصاد و
سرمایهگذاري

مالي

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

الیحه

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

137

برگزاري جشنواره تجارب موفق کارکنان و مدیران
شهرداري

طرح

کمیسیون تلفیق

همایش و
جشنواره

138

اعطاي مجوز به شهرداري درخصوص انعقاد
قرارداد تعهد پذیرهنویسي و بازارگرداني 2000
میلیارد ریال (دوهزار میلیارد ریال) اوراق
مشارکت جهت خرید اتوبوس با شرکت تأمین
سرمایه لوتوس پارسیان

الیحه

139

لغو مصوبه /96/ 4885ص مورخ 96/ 11/ 10
درباره تنظیم متمم قرارداد با هیأت امناي
مجتمع فرهنگي مذهبي حضرت ابوالفضل(ع) و
هیأت امناي مجتمع مذهبي امام حسین (ع)

135

136

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز

20

مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسي و بازارگرداني
 3000میلیارد ریال اوراق مشارکت قطار شهري سال
 9۸جهت تامین منابع مالي مورد نیاز جهت تکمیل و
توسعه خطوط  1و  2و توسعه غربي خط یک (خط )3
قطار شهري با شرکت تامین سرمایه بانک ملت
مجوز خرید یک روزه  2000میلیارد ریال اوراق
مشارکت مربوط به اجراي طرح توسعه ناوگان حمل و
نقل عمومي شهر شیراز (اتوبوس)

مرجع بررسي

دسته بندي

صحن علني شورا
(دو فوریت)

مالي

الیحه

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون فرهنگي ،اجتماعي
و ورزشي

لغو مصوبه

طرح

کمیسیون گردشگري و
زیارت

راهبردي

طرح

کمیسیون هوشمندسازي و
فناوري اطالعات

دستورالعمل
و آیین نامه

142

نامگذاري معابر

طرح

کمیسیون نامگذاري

نامگذاري

143

تکمیل سامانه شفافیت شهرداري با الحاق  7بند
به مصوبه شماره /97/ 3455ص مورخ 97/ 9/ 7
و یک تبصره به مصوبه /97/ 4922ص
مورخ ( 97/ 12/ 19داراي مصوبه اصراري
شماره /99 /1137ص مورخ )99/ ۴/ 21

طرح

کمیسیون برنامه و بودجه،
امور حقوقي و امالک
کمیسیون هوشمندسازي و
فناوري اطالعات

راهبردي

140
141

ایجاد دبیرخانه "شیراز ،شهر جهاني صنایع
دستي"
مکلف نمودن شهرداري به تهیه الیحه
دستورالعمل حمایت از کسب و کارهاي نوپا و
استارتاپها در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

اهم اقدامات تمامی کمیسیونها:
-1پیگیری اجرای مصوبات مرتبط با هر کمیسیون
-2پیگیری اجرای تکالیف بودجه مصوب سال  98و  99مرتبط با هر کمیسیون
-3بررسی و تصویب شاخصها و اهداف عملیاتی و اهداف کمی برنامه پنج ساله شهرداری
 -4بررسی برش بودجه مرتبط با هر کمیسیون

گزارش عملکرد اداره مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز
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گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

22

ردیف

موضوع

تعداد

1

جلسات عادي

15

2

جلسات فوق العاده

6

3

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

1

4

تعداد کل جلسات

22

5

لوایح بررسي شده

8

6

طرح هاي بررسي شده

1

7

تعداد کل طرح ها و لوایح بررسي شده

9

8

بازدیدها

1

9

نامه هاي وارده

82

10

نامه هاي صادره

52

11

تعداد کل نامه ها

134
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مجموعه اقدامات نظارتی کمیسیون اقتصاد و
سرمایهگذاری:
ب کیوسکهای
 .1بررسی روند اقدامات انجام شده در خصوص احداث و 
گردشگری شهر شیراز
 .2ارائه گزارش عملکرد سازمان سرمایهگذاری در کمیسیون
اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا
 .3ارائه گزارش عملکرد مدیریت بازاریابی و فروش در کمیسیون
اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا
 .4ارائه گزارش عملکرد مدیریت پروژههای اوراق مشارکت در
کمیسیون اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا
.5ارائه گزارش شهرداری درخصوص روند اجرای پروژه فیبرنوری
در کمیسیون اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا
.6بررسی نحوه اجرای تکالیف بودجه سال  98کمیسیون اقتصاد
و سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر
 .7رصد گزارش شهرداری شیراز در خصوص پیشرفت پروژه
بازارچه هنر
 .8رصد پیشرفت مذاکرات سازمان سرمایهگذاری در خصوص
پروژه پارک آبی شیراز و بررسی نحوه اجرای مصوبه صحن علنی
شورا در این خصوص
 .9بررسی و نظارت بر عملکرد بودجه سال  98شهرداری
 .10پیگیری نحوه اجرای مصوبات صحن شورا ،مرتبط باکمیسیون
 .11نظارت بر نحوه اجرای تکالیف بودجه سال  99مرتبط با کمیسیون
بر نحوه اجرای آن توسط سازمان
.13گزارش شهرداریهای مناطق  1و  2از پروژههای سرمایهگذاری
جاری در مناطق

مجموعه مصوبات کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری:
 .1بررسی الیحه متمم بودجه سال  98شهرداری شیراز ،برش
کمیسیون اقتصاد
 .2بررسی الیحه بودجه سال  1399شهرداری شیراز ،برش
کمیسیون اقتصاد
 .3بررسی الیحه «اخذ مجوز اجرای پروژه مسکونی -تجاری
گلستان از طریق سرمایهگذاری به روش مشارکت مدنی»

وحدت از طریق سرمایهگذاری»
 .5بررسی طرح جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز در
خصوص «واگذاری زمین به متراژ  6400متر با کاربری ورزشی
جهت ساخت سالن ورزشی ویژه بانوان»
 .6بررسی الیحه «تمدید مدت اعتبار مصوبه شماره /93/5154ص
مورخ  93/10/4و اصالحات بعدی آن و اصالح مبلغ مندرج در
آن با افزایش سقف اختیارات سرمایهگذاری به شهرداری شیراز»
 .7بررسی الیحه «سرمایهگذاری وجوه مازاد شهرداری در صندوقهای
سرمایهگذاری دارای ضامن نقدشوندگی»

مجموعه اقدامات کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری

شورا در جلساتی غیر از جلسات کمیسیون:

 .1الزام شهرداری به تهیه فلوچارت سرمایهگذاری برای مشخص
بودن روند سرمایهگذاری در شهرداری شیراز
 .2الزام شهرداری جهت مذاکره با سرمایهگذاران تله کابین بزرگ دراک
 .3پیگیری و مذاکره با سرمایهگذاران مجموعه پارک 57
هکتاری وحدت
 .4بررسی راهاندازی تلهسیژ در پارک دراک
 .5پیگیری مقدمات آغاز پروژه گردشگری و شهربازی انجیره
 .6پیگیری شهر بازی پارک نماز
 .7پیگیری بهرهبرداری از اسکوترهای الکتریکی اشتراکی
 .8پیگیری احداث توقفگاه ماشین آالت سنگین
 .9پیگیری پروژه امحاء پسماند تر و تبدیل آن به انرژی
 .10پیگیری تهیه بستهی سرمایهگذاری در خصوص ایزیشاپهایی
در سطح شهر شیراز
 .11پیگیری برای حل مشکالت پروژههای جاری سازمان سرمایهگذاری،
از جمله؛ پروژههای دوران ،مهستان ،تندیس ،آذین ،صالحی،
شیرازمال ،مریم ،ترامپولین ،کافه کناب دانشآموز و....
 .12الزام شهرداری منطقه  2شهر شیراز به تعیین تکلیف زمین
 3هکتاری شهرک بهار
 .13تهیه فرم کنترل پروژههای سرمایهگذاری

گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

 .12الزام سازمان سرمایهگذاری به ارائه برنامه  1ساله و نظارت

 .4بررسی الیحه «اخذ مجوز اجرای پروژههای پارک  57هکتاری

23
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گزارش عملکرد کمیسیونبرنامه و بودجه ،امور حقوقی و امالک
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه ،امالک و امور حقوقی

24

ردیف

موضوع

تعداد

1

جلسات عادي

37

2

جلسات فوق العاده

21

3

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

5

4

تعداد کل جلسات

63

5

لوایح بررسي شده

91

6

طرح هاي بررسي شده

29

7

نامه هاي طرح شده در کمیسیون

42

8

گزارش هاي اخذ شده از شهرداري

24

9

تعداد کل طرح ها و لوایح بررسي شده

216

10

بازدیدها

5

11

نامه هاي وارده

398

12

نامه هاي صادره

250

13

تعداد کل نامه ها

648

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

اقدامات نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه ،امور
حقوقی و امالک:

 -1اخذ گزارش درامد شش ماهه اول سال  98شهرداری شیراز
 -2اخذ گزارش از سوی شهرداری در خصوص اجرایی شدن
«سامانه شفافیت«

 -3اخذ گزارش اجرای تکالیف بودجه 98

 -4گزارش شهرداری در خصوص طرح محاسبه عوارض بر
مبنای هر متر مربع زیربنا

 -5اخذ گزارش شهرداری در خصوص بخشنامه مدیریت هزینه
به شماره  98/336334مورخ  98/8/1و دستورالعمل اجرایی

مدیریت هزینه

 -6گزارش شهرداری در خصوص عملکرد درآمد و هزینه شش
ماهه اول سال 98

 -7ارائه گزارش در خصوص سامانه امالک و مستغالت شهرداری
 -8بررسی تفصیلی پروژه های عمرانی الیحه بودجه 99

 -9اخذ گزارشهای حسابرسی سالهای  94،95و  96سازمانهای

وابسته به شهرداری شیراز

 -10ارائه گزارش شهرداری مبنی بر روند تهیه دستورالعمل
افزایش درآمد مندرج در بند  8تکالیف بودجه سال  98وبند 5

تکلیف بودجه سال 99

 -11بررسی اقدامات شهرداری در خصوص پروژه های ویژه
 -12اخذ گزارش اجرای برنامه یکساله کمیسیون
 -13اخذ گزارش تکالیف بودجه 99

 -14ارائه گزارش درآمدی وهزینه ای شهرداری در ماههای
اسفند  98وفروردین واردیبهشت 99

اهم اقدامات کمیسیون رنامه و بودجه ،امور
حقوقی و امالک:

 -1تصویب الیحه افتتاح حساب سپرده در بانک عامل)بانک
شهر(و استفاده از درآمد حاصله از محل سپرده مذکور برای

پرداخت هزینه های تحمیل شده به شهرداری ناشی از انتشار

اوراق و همچنین تأمین هزینه  50درصد سود سه ماهه اوراق
از این محل

 -1تصویب بودجه سال  1398شورا

شهرداری شیراز

 -3تصویب الیحه واگذاری بهره برداری از پایانه های برون
شهری در بخش خصوصی

 -4تصویب اساسنامه شرکت توسعه و ترویج فعالیتهای
گردشگری و زیارتی شهرداری شیراز)سهامی خاص(

 -5صدور مجوز جهت خرید تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز

سازمان حمل و نقل ریلی به نرخ ارز بازار)آزاد(

 -6طرح الزام شهرداری به ارائه ریزمحاسبه عوارض بهاء خدمات
ذکر شده در متن محاسبه عوارض و اعالم کابری ملک درهر
مرحله مراجعه و صدور استعالم مجوزات صادره

 -7تصویب طرح اختصاصی فضاهای تبلیغاتی شهری به

هنرمندان

 -8تصویب آیین نامه تأسیس سرای محله در شهر شیراز

 -9تصویب الیحه انعقاد قرارداد اجرای پروژه تراموا با شرکت
سرمایه گذاری شهر آتیه با برآورد  15000میلیارد ریال

 -10تصویب سیاستهای تشویقی و توسعه زیرساخت های
صنعت گردشگری در بافت تاریخی و فرهنگی

 -11تصویب سیاستهای تشویقی و توسعه زیرساخت های
صنعت گردشگری در محدوده خدماتی و حریم شهر شیراز به

استثناء بافت تاریخی و فرهنگی ،حوزه استحفاظی باغات و پالک
های ثبت ملی

 -12تصویب الیحه متمم بودجه سال  1398شهرداری شیراز و
سازمان های تابعه

 -13تصویب الیحه بودجه سال  1399شهرداری

 -14اخذ مجوز اجرای پروژه های پارک  57هکتاری وحدت از
طریق سرمایه گذاری

 -15واگذاری زمین به متراژ  6400متر مربع با کاربری ورزشی
جهت ساخت سالن ورزشی ویژه خواهران به شکل سرمایه
گذاری بخش خصوصی با حفظ مالکیت شهرداری

 -16تصویب طرح جامع مدیریت سرمایه های انسانی شهرداری
شیراز

 -17تصویب انعقاد قرارداد بخشی از توسعه غربی خط یک

مترو شیراز

 -18تصویب طرح شفاف سازي نحوه واگذاري غرفه هاي
ميادین عرضه ميوه وتره بار وفرآورده هاي كشاورزي

گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه ،امالک و امور حقوقی

ارجاعی به کمیسیون)تملک باغ مینو وسیلو و پروژه انجیره (

 -2تصویب آیین نامه اجرایی بند  50تکالیف بودجه 97
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گزارش عملکرد کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری

26

ردیف

موضوع

تعداد

1

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﺟﻠسات کمیسیون

49

2

ﺟﻠسات عادي

35

3

ﺟﻠسات ﻓوق الﻌاده

14

4

ﺟﻠسات مﺸﺘرك با سایر دسﺘﮕاهﻬا

26

5

ﺗﻌﺪاد ﻃرحهاي ﺗﺪوین شﺪه ﺗوسﻂ کمیسیون

11

6

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﻃرحها و لوایﺢ بررسﯽ شﺪه در کمیسیون

57

7

لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

28

8

ﻃرح هاي بررسﯽ شﺪه

29

9

ارﺟاع به ﺻﺤن

12

10

ﺗﻌﺪاد کﻞ نامههاي وارده و ﺻادره کمیسیون

768

11

نامه هاي وارده

502

12

نامه هاي ﺻادره

266

13

بازدیﺪها

2

14

نامه هاي مﻄرح شﺪه در کمیسیون

8
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اهم اقدامات انجام شده کمیسیون درسال سوم
فعالیت شورا
(از تاریخ  98/6/1لغایت )99/5/31
 -1بررسی و تایید آیین نامه ساماندهی دکلها ،آنتن ها و
ایستگاه های مخابراتی در شهر شیراز

 -2ارائه گزارش شهرداری مبنی بر عملیات پیشگیری و
ساماندهی در زمان های قبل ،حین و بعد از سیل و اقدامات
انجام شده در خصوص زمستان 98

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

ردیف های اعتباری بودجه  98و بررسی تکالیف مربوطه

 -4بررسی و تایید پیشنهاد تفکیک موضوع زیبا سازی و منظر
شهری از سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری و ایجاد

سازمان مستقل

 -5جمعبندی اهداف عملیاتی ،اهداف کمی و شاخص های
قابل سنجش در حوزه مأموریتی محیط زیست ،سالمت و ایمنی
برنامه پنج ساله سوم شهرداری شیرازسال  1398تا1402

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

 -7بررسی و تایید طرح الزام شهرداری به کاشت درختان سرو
و نارنج در طرحهای احداث فضای سبز شهری

 -8بررسی و تایید طرح ضرورت اعمال مقررات ملی ساختمان
به ویژه مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل در ساخت و
سازهای ملکی مربوط به شهرداری

 -9بررسی 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

 -10بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه باغات و پیگیری مصوبات

شورا و تصمیمات قبلی کمیسیون پیرامون آن

 -11بررسی و تایید آیین نامه اجرایی نحوه ارائه خدمات به

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

/93/6786ص مورخ  93/12/26و /96/5672ص مورخ
 96/12/27در خصوص هزینه پسماندهای خانگی ،واحد های
تجاری و ساختمانی

 -13بررسی و تایید الیحه بهای خدمات تنظیف معابر شهری

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

 -15بررسی و تایید پیش نویس سه تفاهم نامه فی مابین
شورای اسالمی شهر شیراز ،شهرداری و دستگاههای اجرایی

(دادگستری استان فارس ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
سازمان بهزیستی استان فارس) در راستای جلوگیری از شیوع

ویروس کرونا

 -16بررسی و تایید دستور العمل اجرایی بندهای -19-18
 20و 21ماده  80قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوارهای

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب  1375/3/1با
اصالحات بعدی)

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

آوری معتادان خیابانی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

 -18ارائه گزارش عملکرد شهرداری در خصوص ساماندهی دوره
گردها ،نان خشکی ها ،جمع آوری سگ های ولگرد و سایر
موارد مشابه

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

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

 -22بررسی و تایید الیحه شهرداری با موضوع اصالح مصوبه
شماره /95/6523ص مورخ  95/12/3شورای اسالمی شهر

شیراز با موضوع (دستورالعمل نحوه وصول بهای خدمات از
دریافت کنندگان خدمات آتش نشانی شهرداری شیراز)

 -23بررسی و تایید طرح ایجاد مرکز آموزش بهبود یافتگان

اجتماعی

 -24بررسی و تایید طرح ساماندهی کشاورزانی که محصوالت
آنها قابلیت عرضه میوه و تره بار در سطح شهر را دارد

 -25بررسی و تایید طرح ساماندهی عرضه ،فروش و کشتار دام

گزارش عملکرد کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری

به مبلغ 500/000/000ریال

 -12بررسی و تایید الیحه اصالحی مصوبه های شماره
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در محدوده شهر شیراز

سال  1398شهر شیراز

بار در محدوده شهر شیراز

معلولیت شهر شیراز با محوریت وظایف شهرداری

ناشی از ورود فاضالب خام شهر صدرا به رودخانه خشک شیراز

 -31ارائه گزارش شهرداری پیرامون مصوبات شماره

 -26بررسی و تایید طرح ساماندهی فروشندگان سیار میوه و تره  -29بررسی و تایید طرح توانمندسازی و حمایت از افراد دارای
 -27اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی الزم پیرامون رفع معضالت  -30بررسی و تایید طرح نامگذاری یک روز به عنوان روز پاکبان

 -28ارائه گزارش عملکرد شرکت آبفا شهرستان شیراز پیرامون /94/5037ص مورخ  94/10/9و  21218مورخ  90/7/6و

تکالیف مندرج در مصوبه شماره /98/2437ص مورخ  17072 98/7/18مورخ  89/7/28و  15525مورخ  84/10/10با موضوع
با موضوع پیشنهاد اعمال تبصره  3ماده واحده قانون ایجاد و انتقال و جابجایی کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز
توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه آب شهری در

خصوص درآمدهای جاری و سرمایه ای به تفکیک کاربری در

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

1

جلسات عادي

32

2

جلسات فوق العاده

5

3

بازدیدها

2

4

تعداد کل جلسات

39

5

لوایح بررسي شده

36

6

طرح هاي بررسي شده

12

7

تعداد کل طرح ها و لوایح بررسي شده

48

8

موارد ارجاعي به صحن شورا

36

9

نامه هاي وارده

760

10

نامه هاي صادره

150

11

تعداد کل نامه ها

910

12

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

6

ن شهرسازی و معماری
گزارش عملکرد کمیسیو 

ردیف

موضوع

تعداد
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لوایح بررسی شده در کمیسیون:
 -1بازنگری و تصویب طرح ساماندهی باغات قصردشت شیراز

در خصوص قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده101
اصالحی قانون شهرداری.

 -2طرح و تصویب عادی عدم شمول عوارض سرانه هزینه -9بررسی و تصویب دستورالعمل بندهای  11و  34ماده 80
خدمات عمومی و شهری(باغ موزه و کتابخانههای عمومی) قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
(ارجاعی از نایب رییس محترم شورا به کمیسیون)

انتخاب شهرداران.

 -11بررسی و اصالح دستورالعمل تشویقی نوسازی بافتهای -10پیگیری تهیه دستورالعمل خدمات غیرحضوری معاونت
شهرسازی و معماری به شهروندان در دوران ویروس کرونا.
فرسوده.
 -3بررسي وتصویب بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت -12بررسی پروژه انتقال پادگانها.

-4تصویب «انتشار اوراق مالی اسالمی (اوراق مشارکت) جهت -13بررسی پروژههای اولویتدارکمیسیون.
بازآفرینی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت احمدابن -14بررسی و تصویب ضوابط اراضی شهرک شهید بهشتی.
موسی (ع)»

-15بررسی طرح بهسازی خیابان امید نوروزی.

-5بررسی و تصویب آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری  -16بررسی پروژه تاالر همایش روباز
 -17کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال1399
و خدمات نوسازی بافت فرسوده
 -6بررسی و تصویب «آييننامه ارزش معامالتي ساختمان،
موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداري»
 -7بررسي و تصویب متمم بودجه سال 1399
 -8ارزیابی اقدامات انجام شده دستگاههای متولی در خصوص

 -18بررسی پروژههای شاخص کمیسیون شهرسازی و معماری

 -19بررسی و تصویب مصوبه شماره /98/4032ص
مورخ 98/11/24و مصوبه /98/396ص مورخ 98/2/12در
خصوص مدیریت تعارض و منافع عمومی در شهرداری شیراز

وضعیت گسلهای محدوده شهرشیراز و پیشبینیهای مربوطه  -20بررسي خروج كارخانه روغن نباتي از شيراز
بررسی خروج کارخانه سیمان از شیراز
برای ساخت و ساز و پدافند غیرعامل

-9بررسی  32مورد سلب قابلیت

طرحها و پروژههای ارائه شده توسط کمیسیون:

ن شهرسازی و معماری
گزارش عملکرد کمیسیو 
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 -1تصویب مطالعات زمين لغزش در ارتفاعات شهر شيراز
 -2بررسی وتصویب طرح مجموعه زندیه
 -3بررسی و تصویب برگزاری فستیوال بزرگ معمار شیراز
-4بررسی و تصویب طرح باغ موزه
 -6تصویب پارك انرژيهاي نو و طرح بام انرژي
 -7تصویب طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا در
خصوص قدرالسهم شهرداري ناشي از ارزش افزوده باغات واقع
در حوزه استحفاظي باغات قصردشت.
 -8تصویب طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا

 -23بررسي خروج كارخانه پشم شيشه از شيراز

 -24تاالر همایش روباز(شهرداری منطقه  8در حال انجام پروژه
مذکور میباشد و در بهمن ماه افتتاح خواهد شد)
 -25بازآفرینی و ساماندهی مجموعه زندیه (پایان آبان ماه
عملیات اجرایی مجموعه زندیه شروع می شود)
 -26احداث پل طبیعت (پل زندگی) (15طرح انتخاب شده
است و شهرداری در مرحله انتخاب طرح نهایی توسط هیئت
داوران جهت اجرا میباشد)
-27احداث باغ ایرانی (باغ رش)

موضوعات مهم بررسی شده در کمیسیون:

-1تصویب دستورالعمل تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده و

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

تخفیف عوارض  50تا  100درصدی بافت فرسوده

-16تصویب طرح بام شیراز و ارجاع به مراجع ذیصالح

-2راه اندازی دفاتر تسهیلگری و اقدامات الزم جهت تهیه طرح -17مستندنگاری و نظارت علمی بر بافت تاریخی
برای بافتهای فرسوده

-18پیگیری خروج کارخانههای پشم شیشه ،روغن نباتی و

-3تصویب»آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات

سیمان از شیراز

نوسازی بافت فرسوده»

-19پیگیری خروج پادگانهای نظامی از شهر شیراز

-4تعیین تکلیف طرح ساماندهی باغات قصردشت و ارسال به

-20پیگیری بهسازي و باز آفريني خيابان اميد نوروزي

کارگروه امور زیربنایی

-21تصویب حدود  200سلب قابلیت مربوط به شهروندان

-5بازنگري ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون:

-6بررسی برنامه راهبردی زندگی پیاده محور

 -1نظارت بر پروژههای شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

-7تصویب طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره

(بازدید ،پیگیری ،کنترل عملکرد بودجه و بررسی در کمیسیون).

-8مطالعات ،شناسایی و تعیین حریم گسلهای شیراز

 -2نظارت و پیگیری بودجه شهرسازی و معماری سال  99و

-9مطالعات زمین لغزش ارتفاعات و دامنه ها ی شهر شیراز

تکالیف بودجه سال  99شهرداری شیراز.

-10پروژه مطالعات حفره های زیرسطحی حسینی الهاشمی

 -3نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا مرتبط با کمیسیون.

-11ممیزی مناطق یازدهگانه شهر شیراز

 -4بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون و ارائه طرح در

-12پیگیری تصویب طرح جامع حریم شهر شیراز

راستای حل مشکالت مربوط به کمیسیون.

-13شهروندسپاری خدمات شهرسازی(استعالم ،پروانه ،پایانکار و -5 )...بررسی متمم بودجه سال  99و بودجه سال  99شهرداری شیراز.
-14اجرای طرح ساماندهی محله سعدی
-15تصویب پارک  580هکتاری و ارجاع به مراجع ذیصالح

ن شهرسازی و معماری
گزارش عملکرد کمیسیو 
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گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

32

ردیف

موضوع

تعداد

1

ﺟﻠسات عادي

31

2

ﺟﻠسات ﻓوق الﻌاده

9

3

ﺟﻠسات مﺸﺘرك با سایر دسﺘﮕاهﻬا

-

4

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﺟﻠسات

40

5

لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

32

6

ﻃرح هاي بررسﯽ شﺪه

6

7

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﻃرح ها و لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

38

8

بازدیﺪها

5

9

نامه هاي وارده

432

10

نامه هاي صادره

288

11

تعداد کل نامه ها

720

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

اهم اقدامات کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی:

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ضمن موافقت با الیحه به

 -1بررسی و تایید نرخ خدمات سازمان فرهنگی شهرداری شیراز اجازه داده می شود :
مدیریت سرای محالت را با فراخوان عمومی و بر اساس امتیاز
اجتماعی ورزشی شهرداری
 -به استناد بندهای  2و  26ماده  80قانون شورا و در راستای کسب شده مطابق دستورالعمل پیوست شامل  15ماده و 11

اجرای بند  6ماده  6اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی تبصره به سازمان های مردم نهاد غیر سیاسی ،غیر قومی و غیر
ورزشی شهرداری شیراز به منظور ایجاد بستر مناسب و ارائه دولتی (سمن ها) واگذار نماید.
خدمات آموزشی در حوزه فعالیت های سازمان فرهنگی تبصره :1پرداخت کلیه هزینه های سرای محله بر عهده
اجتماعی ورزشی به شهروندان نرخ خدمات آموزشی فرهنگی ،شهرداری میباشد.

اجتماعی ،هنری ،گردشگری ،ورزشی ،مشاوره ای سازمان تبصره :2از  40تا  80درصد درآمد حاصل از سرای محله به
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شامل  240ردیف آموزشی تشخیص شهرداری بابت حق مدیریت به سمن پرداخت می
و خدماتی به شرح پیوست به تصویب رسید.

تبصره:

گردد.

تبصره  :3درصدهای ذکر شده در تبصره  2مربوط به سال پایه

 حق الزحمه مربیان بر اساس  70درصد شهریه دریافتی واگذاری میباشد و در سالهای بعد به تشخیص شهرداری قابلتغییر است.
محاسبه و پرداخت گردد.
 خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ،سازمان تبصره  :4مالکیت سرای محله و تجهیزات آن متعلق به شهرداریبهزیستی و خانواده شهدا و ایثارگران تا  3درصد محاسبه و برای است.
توضیح :در جلسات آتی صحن شورا مطرح خواهد شد.
کارکنان شهرداری تا 50درصد محاسبه و دریافت گردد.

توضیح :در صحن شورا مطرح و مقرر شد مجددا در  -4الیحه حمایت از ورزش کالنشهر شیراز
تصمیم کمیسیون:به استناد بندهای  9-8-2ماده  80قانون
کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگی بررسی گردد.
 -2بررسی و تایید «آیین نامه اجرایی جشنواره شهروند شورا و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده  8و ماده
برگزیده شهر شیراز»

 9و بند ب ماده  10مندرج در مصوبه شماره /96/3324ص

شهروندان برگزیده (فعال ،مشارکت جو ،مسئولیت پذیر ،خالق  64562مورخ  95/12/22به منظور توسعه ورزش ،ایجاد زیر
و نمونه) شهر شیراز آیین نامه اجرایی جشنواره شهروند برگزیده ساخت های ورزشی ،ارتقاء سالمت شهروندان و حمایت از

شامل یک مقدمه  10ماده و  21تبصره به شرح پیوست تایید ورزشکاران دستورالعمل اجرایی در الیحه حمایت از ورزش
کالنشهر شیراز شامل  6ماده و  5تبصره به تأیید و مقرر شد در
گردید.
 -3بررسی و تایید واگذاری سرای محالت به سمن ها

صحن علنی شورا مطرح گردد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به منظور ایجاد

الف) با عنایت به لزوم بررسی مجدد ارقام نرخ پیشنهادی در

تصمیم کمیسیون:به استناد بندهای  30-9-6-5-2ماده  -5 80الیحه نرخ خدمات آموزشی سازمان فرهنگی اجتماعی
قانون شورا و در راستای اجرای بند  16ماده  4اساسنامه و ورزشی شهرداری

بستر مناسب و افزایش مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت
نهادهای غیر دولتی و غیر سیاسی (سازمان های مردم نهاد) در

فهرست دوره های آموزشی (علوم قرآنی و معارف اسالمی) مقرر

شد نرخ خدمات مزبور در کمیته تخصصی میراث فرهنگی شورا

مدیریت و بهره برداری از سرای محالت شهر در حوزه فعالیت بررسی و نتایج در جلسات آتی کمیسیون مطرح گردد.

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

به استناد بندهای  9 ،5 ،2ماده  80قانون شورا و در راستای مورخ ( 96/8/9آیین نامه نحوه هزینه کرد موارد  16و 17بودجه
اجرای ماده  4اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری)و همچنین در راستای اجرای بندهای 7-6-5ماده
شهرداری به منظور ،ارتقاء فرهنگ شهروندی و تقدیر و تشویق 4اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ابالغی به شماره
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گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ب)با توجه به اتمام مهلت بررسی الیحه در کمیسیون مقرر شد

و نظارت بر اجرای دقیق برنامه و پروژه های مصوب در بودجه

مطرح و تصمیم الزم اتخاذ گردد.

طی نامه به ریاست محترم شورا اعالم گردد.

در خصوص سایر موارد مطابق ماده واحده زیر در صحن شورا

سنواتی و برنامه پنج ساله شهرداری میباشد مقرر شد موارد

ماده واحده:به استناد بندهای  2و  26ماده  80قانون شورا و  -9موضوع مصوبه حمایت از انجمن ها و تشکل های

در راستای اجرای بند  6ماده  6اساسنامه سازمان فرهنگی علمی دانشگاهی دانشجویی و معلمی
اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز با هدف ایجاد بستر

تصمیم کمیسیون  -:در بند (الف) آیین نامه در خصوص

مناسب و ارائه خدمات آموزشی در حوزه وظایف سازمان  NGOها (سازمان های مردم نهاد و تشکل های حرفه ای)

فرهنگی اجتماعی ورزشی به شهروندان نرخ خدمات آموزشی عبارت (وغیر دولتی) حذف و مقرر شد مطابق تعاریف مصوب
شامل( 166ردیف آموزشی که دارای نرخ مرجع می باشند  9اصالح گردد.

ردیف آموزش که فاقد نرخ مرجع می باشند  53ردیف بهای  -2بند (ب) و سایر موارد در جلسات آتی بررسی شود
خدمات اجاره فرهنگی) در مجموع  228ردیف آموزش به شرح

 -10موضوع حمایت از انجمن ها و تشکل های علمی

تبصره -1نرخ خدمات آموزشی شهرداری بر اساس  70درصد

تصمیم کمیسیون  :با عنایت به لزوم بررسی کارشناسی دقیق

تعیین می گردید.

انتفاعی ،غیر سیاسی مقرر شد:

پیوست تأیید گردید.

نرخ مرجع (سازمان ها و ادارات خدمات رسان) محاسبه و

دانشگاهی دانشجویی و معلمی

و همه جانبه آیین نامه پیشنهادی حمایت از انجمن های غیر

تبصره -2حق الزحمه مربیان آموزشی بر اساس  70درصد

موضوع در کارگروه ویزه کمیته اجتماعی شورا به دبیری آقای

تبصره  -3خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی،

ستایشگر سرپرست محترم مرکز پژوهشهای شورا ،نماینده

و کارکنان شهرداری تا  50درصد محاسبه و دریافت میگردد

نمایندگان محترم اعضای شورا حد اکثر ظرف مدت یک هفته

شهریه دریافتی محاسبه و پرداخت می گردد.

سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا  30درصد

گل همیشه بهارمشاور محترم شورا و با دعوت از جناب آقای
محترم سازمان فرهنگی ،نماینده محترم اداره کل حقوقی و

-6اخذ گزارش اقدامات سازمان فرهنگی شهرداری در

آیین نامه بررسی و نتایج به منظور رای گیری مجددا در جلسه

تصمیم کمیسیون به کمیته اجتماعی ارسال شد.

 -11موضوع بررسی و نظارت بر پیشرفت پروژه های

تصمیم کمیسیون کار گروه تخصصی میراث معنوی برای تهیه

الف)پروژه احداث پردیس سینمایی در پارک جوان

شهر شیراز با همکاری متخصصین و ادارات ذیربط تشکیل

تصمیم کمیسیون  :الف) در خصوص پروژه احداث پردیس

خصوص کرونا

اولویت دار سال  99در حوزه کمیسیون فرهنگی

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

 -7بررسی میراث معنوی شهر شیراز

آتی کمیسیون مطرح گردد

فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا در حوزه نظارت منطبق بر
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اجتماعی و ورزشی لحاظ شده واز طرفی عمده حیطه نظارتی * گزارش اجرای پروژه

فهرست و راهکار های اجرایی حفظ میراث ملموس و ناملموس

گردد.

 -8موضوع تعیین اولویت های کمیسیون فرهنگی
اجتماعی ورزشی شورا در سال 99

ب)پروژه پارک های موضوعی (احداث پارک بانوان)

سینمایی در پارک جوان

 -با توجه به گزارش استخراجی از سیستم فرابر مورخ

 99/2/22و تاخیر  16درصدی از اجرای پروژه و همچنین

تصمیم کمیسیون :با عنایت به اینکه اولویت کاری کمیسیون برگزاری مناقصه محدود توسط شرکت شهر راز به عنوان عامل
چهارم و تغییر جنس سازه سقف پروژه مقرر شد موارد زیر به

بندهای نظارتی مندرج در ماده 80قانون شورا در امور فرهنگی ،کمیسیون ارائه گردد.
این کمیسین شامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و

همچنین نظارت بر حسن اجرای اساسنامه سازمان فرهنگی

*دالیل و توجیحات برگزاری مناقصه محدود

*دالیل تاخیر اجرای پروژه

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

* جدول زمانبندی اجرای پروژه

*بر تهیه پیوست فرهنگی پروژه تاکید گردید.

 به استناد بند  23ماده ( 80وظایف شورای اسالمی شهر) درقانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و

همچنین مقرر شد کاربرگ مناسب و ایجاد ساختار نظارتی با همچنین به استناد ماده  3دستور العمل پیوست مصوبه شماره

کمک مشاورین کمیسیون تهیه و با بازدید از پروژه نتایج به /98/317ص مورخ  98/2/4وظایف نظارتی کمیسیون های

کمیسیون گزارش گردد.

شورا مقرر شد موارد زیر در جلسه آتی کمیسیون با حضور

بانوان) درمناطق

 -1گزارش مراحل مقدماتی ،مطالعاتی ،طراحی و برنامه اجرایی

و عدم درج درصدی از اجرای پروژه مقرر شد

-2شرح خدمات درخواستی شهرداری از اجرای پروژه

ب) در خصوص پروژه پارک های موضوعی (احداث پارک مسولین ذیربط مجددا بررسی گردد.

 با توجه به گزارش استخراجی از سیستم فرابر مورخ  99/2/22پروژه* گزارش اجرای پروژه به کمیسیون ارائه گردد.
* بر تهیه پیوست فرهنگی پروژه تاکید گردید.

-3روند و نحوی انتخاب مشاور پروزه

 -13موضوع بررسی پروژه احداث سالن تئاتر و موسیقی

 -پیرو پیگیری های انجام شده درسال  98در خصوص باغ در باغ ملی

بانوان واقع در بلوار امیرکبیر(منطقه چهار) مقرر شد

تصمیم کمیسیون پس از ارائه پیوست فرهنگی پروژه از

خانواده و باغ بانوان فراهم گردد.

نظر (شورای فنی) اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و

مناسب در مناطق جنوبی شهر (مناطق )2،5،7،9مقرر شد

-14موضوع ررسی پیش نویس دستورالعمل اجرایی بند

اجرایی گردد.

به استناد بند  5ماده  80قانون شورا مبنی بر (برنامه ریزی در

در نامگزاری پروژه به ماهیت پروژه توجه گردد.

عمرانی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه

* با نصب حفاظ روی پل شهدای کشن امکان تجمیع باغ سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و اظهار

 با عنایت به پیگیری های انجام شده در خصوص تامین زمین گردشگری استان ،کمیسیون اظهار نظر نماید.* در نیمه اول سال جاری پروژه ها احداث پارک بانوان  5ماده 80قانون شورا:

 -با توجه به تعاریف مختلف از عناوین (باغ و پارک) مقرر شد خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی اقتصادی

 -با توجه به اهمیت تامیین آب برای حفظ و پایداری باغات

های ذیربط) آیین نامه اجرایی حمایت از تشکیل و فعالیت

از سوی کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات شهری

به شرح پیوست تایید و مقرر شد در صحن علنی شورا مطرح

احداثی و رعایت موارد زیست محیطی مقرر شد همکاری الزم

سازمان های مردم نهاد شامل  5( :ماده  2تبصره و  1پیوست)

 -12بررسی پروژه احداث سالن تئاتر و موسیقی در باغ ملی

پیشنهادی اعضای محترم شورا مبنی بر ایجاد خانه شهریاران

(احداث سالن تئاتر و موسیقی در باغ ملی)

شهرداری در جهت بستر سازی مناسب لزوما در یکی از مناطق

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

 -16الیحه ،آیین نامه اجرایی بند  14ماده  4اساسنامه
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شورا بعمل آید.

گردید.

همچنین سرکار خانم دکتر دودمان به عنوان ناظر بر پروژه -15موضوع ایجاد خانه شهریاران جوان
انتخاب و مقرر شد نتایج به کمیسیون گزارش نمایند.موضوع

 -پس از ارائه گزارش مطالعاتی و اظهار نظر مشاور پروژه

به استناد بند  1ماده  80قانون شورا ضمن موافقت با طرح
جوان مقرر شد:

-ضمن تاکید بر لزوم حفظ هویت ،اصالت و سابقه تاریخی باغ

کم برخوردار با استفاده از نیرو ،امکانات و ساختمان ها ی

موافقت با حذف تاسیسات و ابنیه غیر ضروری و رفع ایرادات

قالب الیحه ایجاد خانه شهریاران جوان به شورا پیشنهاد نماید

ملی به عنوان میراث ملموس و ناملموس شهر شیراز و همچنین

بصری در جهت ارتقاء و رونق مجموعه برای افزایش بازدید

کنندگان و گردشگران و تسهیل در تردد به باغ ملی

موجود با ارائه آیین نامه اجرایی و شرح خدمات مورد نیاز در

سازمان فرهنگی در خصوص حمایت از انجمن های غیر

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

انتفاعی ،غیر سیاسی و غیر دولتی از سوی شهرداری

سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس

با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در صورتجلسه کمیسیون به استناد مواد  4و  6ماده  4اساسنامه مصوب سازمان

فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا مورخ ( 99 /3/24پیوست) سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری به شماره  64565مورخ
مبنی بر موافقت با طرح پیشنهادی اعضای شورا به شماره  95/12/12و با عنایت به اهمیت موضوع کسب عنوان پایتختی

/99/26و مورخ  99/1/10درخصوص (آیین نامه اجرایی بند  5کتاب جهان از سوی سازمان یونسکو ضمن موافقت با نصب
ماده  80قانون شورا درتشکیل و فعالیت سازمان های مردم المان های کتاب و کتاب خوانی پیشنهادات زیر ارائه گردید.

نهاد و راه اندازی مرکز رشد سازمانهای مردم نهاد شهر شیراز) الف -به منظور بررسی در حوزه طراحی ،تولید و نصب المان

پیشنهاد شد در صورت تصویب طرح فوق در صحن علنی شورا ،های شهری با موضوع کتاب و کتابخوانی با رعایت مباحث

موارد زیر به منظور جلو گیری از موازی کاری) بایگانی گردد.

بصری و زیبایی شناختی و توجه به مکتب هنری شهر شیراز

الزام شهرداری به ارائه الیحه حمایت از انجمن های علمی

نظارت این کمیسیون موضوع به شهرداری (سازمان سیما،

الف-مصوبه شماره /97/922ص مورخ  97/3/8شورا مبنی بر و انطباق کلیه المان ها و مجسمه ها با موازین اسالمی ،تحت
ب -لوایح پیشنهادی شهرداری به شماره  98/485454مورخ منظر و فضای سبز) ارجاع شود.

 98/10/29و  97/498652مورخ  97/11/27در خصوص ب -به منظور نامگذاری یکی ا زمیادین  ،فضای سبز و یا معابر
حمایت و توانمند سازی انجمن های مردم نهاد

شهری موضوع در کمیسیون نامگذاری شورا مطرح و تصمیم

از سوی اعضای شورا

 -19الیحه حمایت از ورزش کالنشهر شیراز

 -17طرح برگزاری جشنواره جهانی شعر اهل بیت (ع) الزم اتخاذ گردد.
ماده واحده:

ماده واحده

به استناد بند های  4و  5شرح وظایف کمیسیون فرهنگی به استناد بندهای  9-8-2ماده  80قانون شورا و در راستای

اجتماعی ورزشی شورا در مصوبه شماره  3495مورخ  92/7/12اجرای بندهای الف و ب ماده  8و ماده  9و همچنین بند ب

و همچنین به استناد بند های  21-14-12-1مندرج در ماده  10مندرج در مصوبه شماره /96/3324ص مورخ 96/8/9
اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به (آیین نامه نحوه هزینه کرد مواد  16و 17بودجه شهرداری)

شماره  5594مورخ  ،96/2/19با طرح اعضای محترم شورا و در راستای اجرای بندهای  7-6-5ماده  4اساسنامه ابالغی

مبنی بر برگزاری جشنواره جهانی شعر اهل بیت (ع) به شرح شماره  5594مورخ  96/2/19سازمان فرهنگی اجتماعی

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

زیر موافقت گردید.

ورزشی ،به منظور توسعه ورزش ،ایجاد زیر ساختهای ورزشی،

جشنواره جهانی شعر اهل بیت بعمل آورده و نتایج در قالب الف -با عنایت به اهمیت مقوله حفظ میراث معنوی ملموس و
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 -18تقاضای نصب المان های شهری با موضوع کتاب و کتاب ثبت ابنیه اتفاقات تاریخی مقرر شد در پروژه مستند نگاری

به شهرداری شیراز اجازه داده میشود با تنظیم تفاهم نامه ارتقاء سالمت شهروندان و حمایت از ورزشکاران دستورالعمل

همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و سازمان اصالحی حمایت از ورزش کالنشهر شیراز شامل  5ماده و 5
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و تماس با نمایندگی وزارت امور تبصره به شرح پیوست تأیید و مقرر شد در صحن علنی شورا

خارجه جهت رای زنی با کارداران سیاسی و فرهنگی کشور مطرح گردد.

های اسالمی و دعوت از اساتید ،اندیشمندان و شاعران جهانی  -20بررسی آگهی استعالم :مستند نگاری بناهای بافت

حوزه (شعر اهل بیت) برای داوری آثار و همچنین ارائه اشعار تاریخی شهر شیراز با اولویت محدوده حرم مطهر
با پیش بینی هدیه مناسب  ،مقدمات الزم به منظور برگزاری شاهچراغ (ع)
الیحه به شورا ارائه نماید.

ناملموس تاریخ شهر شیراز ،اعم از اخبار ،اشخاص و همچنین

خوانی در سطح شهر جهت کسب عنوان پایتخت کتاب بناهای بافت تاریخی شهر شیراز و علی الخصوص در محدوده
جهان از سوی سازمان جهانی یونسکو برای شهر شیراز از حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) عالوه بر توجه به سبک
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معماری بناهای تاریخی به موارد زیر توجه و در شرح خدمات  -22طرح ایجاد خانه شهریاران جوان
شهرداری لحاظ گردد.
ضمن تاکید بر عدم ایجاد ساختار و مجموعه جدید و با استفاده

-1تهیه مستندات سکونت هنرمندان ،فرهیختگان ،ادبا ،تجار و از نیرو ،امکانات ،تجهیزات و ساختمان های موجود در شهرداری
اشخاص بنام ساکن در منازل و ابنیه تاریخی در ادوار مختلف
مقرر شد موضوع در یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان
 -2در نامگذاری اماکن و ابنیه و نسبت دادن آنها به اشخاص محترم اعضا و نمایندگان محترم سازمان فرهنگی موارد زیر
توجه و دقت الزم بعمل آید.
یررسی و ظرف مدت ده روز نتایج به کمیسیون ارائه گردد.
 -3ضمانت الزم در خصوص رفع اشتباهات و جبران خسارت عناوین پیشنهادی برای طرح  -2راهکار های اجرایی حمایت
ناشی از عدم توجه به مستندات تاریخی در متن قرارداد لحاظ از جوانان و نوجوانان  -3برنامههای فرهنگی اجتماعی ویژه

گردد.

جوانان و نوجوانان -4معرفی یکی از فرهنگسراها به صورت

 -4در خصوص اشتباهات صورت گرفنه در نامگذاری اماکن پایلوت برای اجرای طرح -5تعیین ساعت کاری مناسب برای
نظیر بازارچه و منزل فیلی ها اصالح و اقدام شایسته بعمل آید .ارائه خدمات به جوانان و نوجوانان  -6آیین نامه اجرایی و شرح

ب-مقرر شد شهرداری ظرف مدت یک هفته گزارش کاملی خدمات مورد نیاز
از اجرای مصوبه شماره /96/5426ص مورخ  96/12/15در  -23الیحه مساعدت به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای

خصوص مستند نگاری و نظارت علمی بر بافت تاریخی شهر دفاع مقدس برای برپایی نمایشگاه دائمی موزه دفاع مقدس
شیراز به شورا ارائه نماید.
به منظور ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و اطالع از

 -21الیحه پیشنهاد لغو مصوبه شماره /96/4885ص برنامههای آتی بنیاد برای برپایی نمایشگاه دائمی موزه دفاع
مورخ  96/11/10در خصوص تنظیم متمم قرارداد با هیئت مقدس و همچنین تعیین وضعیت بودجه باقیمانده از ماده 17
امنای مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و هیئت امنای

شهرداری مقرر شد :

ماده واحده:

حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس و معاون محترم

حسینیه جان نثاران حضرت امام حسین (ع)

موضوع در جلسه آتی کمیسیون با حضور مدیر کل محترم بنیاد

 با توجه به اینکه کاربری امالک و پروانههای ساختمانی صادره مالی و اقتصادی شهرداری مطرح گردد.موضوع مصوبه /96/4885ص مورخ 96/11/10برای هیئت امنای -24موضوع بررسی ردیف شماره  2طرح اعضا در خصوص

فرهنگی مذهبی) جان نثاران امام حسین (ع) واقع در شهرک اجرایی بند  5ماده  80قانون شورا
نیروی انتظامی ،صرفا جهت احداث مسجد و مجتمع فرهنگی با عنایت به اینکه از بند  4الی  7ماده  80قانون شورا ،شرح
و مذهبی میباشد و امکان تغییر کاربری و واگذاری در قالب وظایف و اختیارات شورا در حوزه شرح وظایف و اختیارات

های غیر مذهبی وجود ندارد و از طرفی با عنایت به بند الف کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر شیراز میباشد
ماده  95قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و از طرفی با توجه به اینکه دستور العمل ارجاعی به کمیسیون

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،واگذاری ملک از سوی انحصارا در خصوص بند  5ماده  80قانون شورا تهیه شده است
شهرداری با کاربری غیر مذهبی امکان پذیر نیست.
الزم است به منظور جامع نگری دستورالعمل مزبور به نحوی که
 لذا با توجه به تعیین فعالیت های غیر مذهبی نظیر شامل سایر موارد نیز گردد اصالح و مجددا در جلسه مطرحاحداث سالن ورزشی ،احداث سالن اجتماعات و احداث درمانگاه شود.

در مصوبه شماره /96/4885ص مورخ 96/11/10با پیشنهاد
شهرداری مبنی بر لغو مصوبه مزبور موافقت و مقرر شد در
صحن علنی شورا مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

مسجد (مجتمع فرهنگی مذهبی) حضرت ابوالفضل العباس(ع) دستورالعمل اجرایی بند  5ماده  80قانون شورا بررسی
واقع در شهرک گلستان شمالی و هیئت امنای حسینیه (مجتمع ردیف شماره  2طرح اعضا در خصوص دستورالعمل
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ردیف

موضوع

تعداد

1

ﺟﻠسات عادي

32

2

ﺟﻠسات ﻓوق الﻌاده

15

3

بازدیﺪها

20

4

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﺟﻠسات

67

5

لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

15

6

ﻃرح هاي بررسﯽ شﺪه

14

7

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﻃرح ها و لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

29

8

موارد ارجاعي به صحن شورا

27

9

نامه هاي وارده

800

10

نامه هاي صادره

200

11

تعداد کل نامه ها

1000

12

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

7
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الف :لوایح بررسی شده در کمیسیون
 -1برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری شیراز.
 -2نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل مسافر
شیراز در سال ( 98شامل ناوگان اتوبوس ،مینی بوس و تاکسی).
 -3آیین نامه نحوه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل
متوفیان (اجساد).
 -4موافقت با برگزاری مناقصه محدود جهت اتمام پروژه هرمزگان
و انعقاد قرارداد موضوع مربوطه.
 -5افتتاح حساب سپرده در بانک شهر و استفاده از درآمد
حاصله از محل سپرده مذکور برای پرداخت هزینههای ناشی
از انتشار اوراق.
 -6صدور مجوز جهت خرید تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز
سازمان حمل و نقل ریلی به نرخ ارز بازار (آزاد).
 -7انعقاد قرارداد اجرای پروژه تراموا با برآورد  15000میلیارد
ریال به مدت  4سال.
 -8الیحه متمم بودجه سال  98شهرداری شیراز.
 -9الیحه بودجه سال  99شهرداری شیراز.
 -10تعیین جریمه تخلف انضباطی رانندگان تاکسی ،تاکسی
داران و شرکتهای حمل ونقل درون شهری شیراز.
 -11درخواست اتوبوس فرسوده ازشهرداری به قیمت کارشناسی
توسط دانشگاه آزاد.
حاشیه ای معابر پرترافیک.
 -13انعقاد قرارداد بخشی از توسعه غربی خط یک مترو شیراز.
 -14تعیین نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل
مسافر شیراز (شامل ناوگان اتوبوس ،مینی بوس و تاکسی) در
سال .99
 -15تعیین نرخ ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگهای
عمومی سطح شهر.

ب :طرحهای ارائه شده توسط کمیسیون
 -1ارائه خدمات حمایتی به رانندگان بخش حمل و نقل عمومی
بار و مسافر با مشارکت بخش خصوصی.
 -2واگذاری بهره برداری از پایانه های برون شهری به بخش

 -3تشکیل شورای عالی فنی شهرداری شیراز که پس از ایراد
فرمانداری و پیشنهاد ارائه الیحه از طرف شهرداری ،در قالب
الیحه به شورا ارائه و پس از تصویب شورا ،در فرمانداری تأیید
نشد.
 -4آییننامه استقرار موقت مدارس غیردولتی و مهدکودکهای
شهر شیراز.
 -5اصالح مصوبه شماره/98/2650ص مورخ  98/8/2در خصوص
کارت اوراق بستانکاری (برای کمک به حل مشکالت تملکی
پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (کوهسار مهدی)).
 -6مدیریت خطر زمین لغزش درارتفاعات شهر شیراز (در کمیسیون
شهرسازی بررسی گردید).
 -7طرح بام انرژی (در کمیسیون شهرسازی بررسی گردید).
 -8دستورالعمل اجرایی بند  22ماده  80قانون شوراها.
 -9دستورالعمل اجرایی بند  23ماده  80قانون شوراها.
 -10طرح «حذف تقاطع غيرهمسطح ميدان مطهري».
 -11طرح «حذف تقاطع غيرهمسطح ميدان كوزه گري و
احداث تقاطع غيرهمسطح رحمت-احمدبن موسي».
 -12حذف پول نقدی و پرداخت الکترونیکی کرایه در سیستم
حمل ونقل عمومی شیراز.
 -13طرح نحوه واگذاری ونهای مناسب سازی شده تحت
لونقل افراد
مالکیت شهرداری و بهره برداری از سامانه ویژه حم 
توانخواه (معلولین و جانبازان) به بخش خصوصی.
 -14طرح تشکیل دبیرخانه دائمی مناسبسازی در شهرداری
شیراز.
 -15گره ترافیکی محور شمال غرب شیراز (محدوده گویم).
 -16طرح بازنگری گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده.
ج :موضوعات مهم بررسی شده در کمیسیون

 بررسی شاخصها و اهداف کمی برنامه پنجساله شهرداریشیراز.
 بررسی اصالح بودجه سال  98و بودجه عمرانی سال 99شهرداری شیراز.
 -مطالعات پایه بازنگری شده آبهای سطحی چهار حوضه

گزارش عملکرد کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک

 -12تعیین میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارک های مجاز

خصوصی.
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بحرانزای شیراز (سعدی ،دروازه قرآن ،باباکوهی و دراک).

 -پیگیری و نظارت بر عملکرد بودجه عمرانی سال  98و 99

 -پایدارسازی زمینلغزش دامنه شمالی شهر شیراز.

شهرداری شیراز.

 -ایمنسازی کمربندی و دسترسی شهرکهای پیرامونی محور

 -پیگیری تکالیف بودجه سال  98و  99شهرداری شیراز (موارد

کمربندی.

مرتبط با کمیسیون).

 -طرح اصالح هندسی میدان مطهری.

 -اولویتبندی پروژههای عمرانی سال  99شهرداری شیراز.

 -شناسنامهدار کردن آسفالت معابر شهری و سامانه .PMS

 -نیازسنجی و پیگیری مسائل مختلف در موارد مرتبط با کمیسیون

 -توقفگاه  113هکتاری وسائل نقلیه باری واقع در محور جنوب

و ارائه راهکارهای الزم.

شرقی.

 -نظارت مستمر بر عملکرد حوزه های مختلف شهرداری در

 -راهاندازی واحد مستقل حملونقل در شهرداری مناطق.

موضوعات مربوط به کمیسیون.

 -ارائه خدمات حملونقلی به اقشار خاص.

 -بررسی و پیگیری درخواستهای مردمی در حوزههای مربوط

 -راه اندازی دوچرخه هوشمند اشتراکی.

به کمیسیون.

 -اولویتبندی پروژههای عمرانی سال  99شهرداری شیراز.

 -پیگیری اقدامات الزم در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس

 -پلهای عابر پیاده.

کرونا.

 -طرح آرام سازی ترافیکی معابر.

 -پیگیری و نظارت بر پروژههای شاخص عمرانی شهرداری.

 -بررسی نحوه وصول عوارض سالیانه خودرو.

 -بازدیدهای مستمر از پروژههای عمرانی سطح شهر (معاونتها،

 -تشکیل دبیرخانه دائمی مناسب سازی در شهرداری شیراز.

سازمانها و مناطق).

 -راه اندازی سامانه ویژه حمل و نقل معلولین و جانبازان.

 -پیگیری و نظارت برای بهبود وضعیت روسازی معابر سطح

 -بررسی وضعیت خطکشی آسفالت معابر سطح شهر و نحوه

شیراز (نهضت آسفالت).

اجرای طرح نهضت خطکشی معابر.

 -پیگیری و نظارت برای بازنگری مطالعات آبهای سطحی و

 -بررسی طرح تقاطع رحمت -احمد بن موسی.

اقدامات سریع برای کاهش آبگرفتگی معابر.

 -پروژه احداث تراموا.

 -رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاههای مختلف در موارد

 -بازنگری تقاطعات سطح شهر بر اساس مطالعات جامع حمل

مرتبط با موضوع کمیسیون.

و نقل (همسطح و غیرهمسطح).

 -حمایت از طرحهای خصوصیسازی و واگذاری کارها به مردم.

 -طرح زیرگذر و کنارگذر نیایش.

 -ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در

 -بازنگری طرح تقاطع نواب-کمربندی.

جهت بهبود ارائه خدمات.

 -بازنگری طرح تقاطع جام جم.

 -بررسی و نظارت بر انجام معامالت شهرداری (مناقصات انتخاب

 -بازنگری و اصالح مسیر بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی (کوهسار

پیمانکاران عمرانی).

مهدی).

 -تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و سایر نهادها برای

 -مدیریت مقطع عرضی کمربندی جهت احداث کندرو.

بررسی و پیگیری مسائل مختلف.

مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون:

 -برگزاری نشست های تخصصی با اساتید دانشگاه و نهادهای

 -بررسی لوایح و طرحهای ارجاعی از سوی هیئت رییسه شورا.

تخصصی ،حضور در همایش های علمی و تخصصی مرتبط و

 -پیگیری نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در موضوعات

حضور در نمایشگاه های تخصصی مرتبط.

مرتبط با کمیسیون.

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

د :رایزنی و ایجاد تعامل با سایر دستگاهها:
 استانداری و شورای ترافیک استان در خصوص سرویسمدارس ،ایمنسازی کمربندی و طرحهای اصالح هندسی و
ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهرداری.
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص ساماندهیکمربندی شیراز.
 مدیریت کل بحران استانداری در خصوص پایدارسازی زمینلغزشبلوار جمهوری.
 مدیریت کل بحران استانداری و سازمان آب منطقهای درخصوص مطالعات آبهای سطحی.

هماهنگی بیشتر در توسعه زیرساختها.
 اداره کل راه و شهرسازی در خصوص شناسایی و تعیینحریم گسلها و ساماندهی کمربندی.
 اداره کل آموزش و پرورش برای پیگیری مسائل ترافیکیمراکز آموزشی و سرویس مدارس.
 پلیس راهور شیراز و انعقاد تفاهمنامه به منظور ایجاد تعامالتبیشتر.
 شورای فنی استان برای استانداردسازی مصالح ساختمانی. بنیاد جانبازان و اداره بهزیستی برای ارائه خدمات به اقشارخاص و اقدامات مناسب سازی.

 -دستگاههای خدمات رسان (آبفا ،برق و گاز) برای ایجاد

گزارش عملکرد کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
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گزارش عملکرد کمیسیون گردشگری و زیارت
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون گردشگری و زیارت

42

ردیف

موضوع

تعداد

1

جلسات عادي

22

2

جلسات فوق العاده

9

3

بازدیدها

5

4

تعداد کل جلسات

36

5

لوایح بررسي شده

5

6

طرح هاي بررسي شده

10

7

تعداد کل طرح ها و لوایح بررسي شده

15

8

موارد ارجاعي به صحن شورا

8

9

نامه هاي وارده

231

10

نامه هاي صادره

117

11

تعداد کل نامه ها

348

12

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

8

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

الف :طرحهای ارائه شده توسط کمیسیون

 -1طرح باغ موزه هنر

 -2طرح باغ موزه موسیقی ایرانی
 -3طرح باغ کودکانه

 -4طرح کوچه رندان (گذر گوته)

 -5طرح خیابان غذا (خیابان مشکین فام)
 -6طرح باغ مطالعه

 -7بهسازی و بازآفرینی خیابان امید نوروزی
 -8برگزاری مسابقه ویدئو مپینگ
 -9برگزاری مسابقه هویت بصری

 -10احداث شهربازی بزرگ شهر شیراز (سی هکتاری)

 -11بازآفرینی و ساماندهی کوچه باغها از جمله خیابان شهید رادفر

 -12ایجاد دبیرخانه دائمی «شیراز ،شهر جهانی صنایع دستی»
 -13اصالح مصوبه شماره /93/545ص مورخ  93/2/10در

خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن مربوط به فعالیت های

گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی (تمدید زمان مصوبه
مذکور) از طرف کمیسیون به صحن شورا ارائه گردید.

 -14طرح ایجاد مرکز آموزش صنایع دستی بهبود یافتگان اجتماعی
ب :لوایح بررسی شده در کمیسیون

 -1نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شیراز

 -2اساسنامه شرکت توسعه فعالیت های گردشگری و زیارتی
شهرداری شیراز

 -3متمم بودجه سال  98شهرداری شیراز

 -4بودجه سال  99شهرداری شیراز

مبلغ اجاره بهای کارشناسی برای مدت دو سال

ج :اقدامات نظارتی

 -1برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون و پیگیری پروژه های
مندرج در بودجه سال 1399

 -2برگزاری جلسات نظارتی مستمر و پیگیری پروژه های
اولویت دار مرتبط با کمیسیون

 -3پیگیری مستمر اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف
بودجه سال 1398

 -4پیگیری مستمر اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف

 -5بازدیدهای مستمر از پروژه های اولویت دار مرتبط با کمیسیون
 -6ارزیابی اهداف عملیاتی ،کمی و شاخص های برنامه راهبردی
 5ساله شهرداری شیراز

و :تعامل با سایر دستگاهها

 -1تعامل مستمر با اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان فارس به منظور هماهنگی در خصوص
مسائل و پروژه های گردشگری که به لحاظ ماهیتی مبحثی
فراسازمانی میباشد.

 -2تعامل با فرمانداری شهرستان شیراز

 -3تعامل با بخش خصوصی مرتبط با گردشگری از جمله:
 2-1اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

 2-2کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی استان فارس

 2-3جامعه هتلداران استان فارس

 2-4انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی استان فارس

 2-5انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
استان فارس

 2-6اتحادیه مهمانپذیران استان فارس

 -4تعامل با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس

 -5تعامل با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان فارس

 -6تعامل با سازمان های خدمات رسان شامل آبفا ،مخابرات ،گاز
و برق در خصوص پروژه های مرتبط با منطقه تاریخی و فرهنگی

 -7تعامل با دانشکده جهانگردی و هتلداری دانشگاه شیراز و

بهره مندی از ظرفیت علمی دانشگاه شیراز

 -8تعامل با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

گزارش عملکرد کمیسیون گردشگری و زیارت

 -5ایجار واحدهای تجاری بازارچه هنر با مال االجاره  50درصد

بودجه سال 1399
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گزارش عملکرد کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی

44

ردیف

موضوع

تعداد

1

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﺟﻠسات کمیسیون

32

2

جلسات عادي

13

3

جلسات فوق العاده

0

4

جلسات مشترک با سایر دستگاهها

19

5

ﺗﻌﺪاد ﻃرحهاي ﺗﺪوین شﺪه ﺗوسﻂ کمیسیون

107

6

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﻃرحها و لوایﺢ بررسﯽ شﺪه در کمیسیون

102

7

لوایح بررسي شده

-

8

طرح هاي بررسي شده

102

9

ﺗﻌﺪاد کﻞ نامههاي وارده و ﺻادره کمیسیون

256

10

نامه هاي وارده

226

11

نامه هاي صادره

30

12

بازدیﺪها

5

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

اهم اقدامات کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی:

 .1انجام بازدید های میدانی:

 -1-1بازدید از محدوده خیابان محراب و تابلوهای مخدوش شده.
 -2-1بازدید از شهرک سبحان
 -3-1بازدید معابر مجاور بوستان مادر
 -4-1بازدید از برخی معابر متصل به کمربندی شیراز
 -5-1بازدید تعداددی از معابر منطقه  3شهرداری شیراز

 .2برگــزاری جلســات بــا یــاوران شــورای محلههــای دشــتچنار ،کوشــک میدان،شــاه قلــی بیگــی،
منصورآباد،کشــن ،ســعدی و میانــرود:

 -1-2برگزاری جلسه پیگیری حل اختالفات و مشکالت مرتبط با نام معابر
 -2-2برگزاری جلسات جهت مشارکت اهالی محل در فرایند انتخاب نام

 .3ثبت و پیگیری درخواستهای سالهای گذشته.

 .4نامگــذاری محلههــای قدیــم شــیراز بــا محوریــت حفــظ هویــت تاریخــی وفرهنگــی محلــه (محلــه کشــن،

محلــه شــاه قلــی بیگــی)...،

 .5تشکیل جلسات با حضور نمایندگان ارگانهای مرتبط و نمایندگان یاوران شورای شهر.
 .6تشکیل جلسات با تعدادی از شهرداران مناطق شهرداری.

 .7بررسی  45مورد دستور کار مربوط به نامگذاری و تغییر نام معابر

 .8تدوین دستورالعمل اجرایی بند  24ماده  80قانون شوراها (کمیسیون نامگذاری)
 .9نامگذاری به نام مشاهیر فرهنگ و ادب شیرازی
 .10پیگیری اصالح و بروزرسانی تابلوهای قدیمی معابر و اماکن عمومی
گزارش عملکرد کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی
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گزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات
(سال سوم شورا)

گزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات
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ردیف

موضوع

تعداد

1

ﺟﻠسات عادي

30

2

ﺟﻠسات ﻓوق الﻌاده

2

3

ﺟﻠسات مﺸﺘرك با سایر دسﺘﮕاهﻬا

2

4

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﺟﻠسات

34

5

لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

2

6

ﻃرح هاي بررسﯽ شﺪه

9

7

ﺗﻌﺪاد کﻞ ﻃرح ها و لوایﺢ بررسﯽ شﺪه

11

8

بازدیﺪها

22

9

نامه هاي وارده

96

10

نامه هاي صادره

156

11

تعداد کل نامه ها

242

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

 -1بررسی لوایح و طرحهای ارجاعی از سوی هیـئت

-4بررسی برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری

 -تعــداد  5طــرح در کمیســیون بررســی شــده و و تصویــب در

 -بررســی الیحــه متمــم بودجــه ســال  98و الیحــه بودجــه

کمیســیون بــه صحــن شــورا ارســال شــده اســت.

ســال  99شــهرداری شــیراز :کــه طــی  1جلســه در کمیســیون

رییسه شورا:

 -2نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در موضوعات

شیراز در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون:

الیحــه متمــم بودجــه و در  6جلســه کمیســیون نیــز موضــوع

مرتبط با کمیسیون:

الیحــه بودجــه هوشــمند ســازی ســال  99بــا حضــور

 -مصوبــات شــورا مرتبــط بــا کمیســیون پیگیــری و گــزارش آن

معاونتهــا ،ســازمانها و شــهرداری مناطــق بررســی و تصویــب

بــه هیئــت رییســه محتــرم شــورا ارائــه شــده اســت.

شــد.

 تکالیــف بودجــه ســال  98و  99شــهرداری مطابــق برنامــهزمانــی تعییــن شــده ،در دســتور کار کمیســیون قــرار داده

-5مکاتبات انجام شده برای پیگیری مصـوبات شورا و
کمیسیون و مسائل مختلف شهری:

شــده و گــزارش آخریــن وضعیــت آن نیــز بــه هیئــت رییســه  -حــدود  156نامــه بــرای پیگیــری موضوعــات مختلــف از
محتــرم شــورا ارائــه شــده اســت.

 -3بررسی موانع ،نارسایی ها و نیازهای شهر

شیراز در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون و ارائه

راهکارهای الزم در قالب طرح

طــرف کمیســیون ارســال شــده اســت.

-6نظارت مسـتمر بر عملکرد شهرداری و سازمانها و

شرکتهای وابسته در موضوعات مرتبط با کمیسیون:

 -شــرکت مســتمر در جلســات هیئــت مدیــره و شــورای

 دســتورالعمل اجرایــی هوشــمند ســازی مــاده  80قانــون ســازمانهای حملونقــل مســافر و حملونقــل ریلــی.شــوراها بــا  25بنــد

 -بررســی منظــم مــوارد مرتبــط بــا پروژههــای مهــم

 -اقدامــات الزم در خصــوص جلوگیــری از شــیوع ویــروس

هوشمندســازی در جلســات هفتگــی کمیســیون.

کرونــا.

 -بررســی عملکــرد مرتبــط بــا قراردادهــای در حــال انعقــاد و

 طــرح الــزام ســاختمان هــای گــروه «د» و ســایر مجتمعهــای منعقــد شــده (شــامل قــرارداد مطالعــات فیبرنــوری و ،BMSدریافــت پروانــه ســاختمانی

 -بررســی میــزان پیشــرفت پروژههــای هوشمندســازی در

 بررســی آئیــن نامــه ســاماندهی دکلهــا و آنتــن هــای ســطح مناطــق بــا انجــام بازدیدهــای مســتمر.مخابراتــی

 -نظــارت و بررســی عملکــرد بودجــه هوشمندســازی ســال 98

 طــرح هوشــمند بانــک اطالعاتــی عکــس دار مــکان دار یــا و  99شــهرداری شــیراز.جغرافیایــی

 -ارائه گزارش مرکز کنترل ترافیک

 -بررسی پروژه ( ARTسامانه سریع حمل و نقل ریلی)

 -گــزارش شــرح خدمــات ســازمان فــاوا درخصــوص ســامانه

 تعییــن تکلیــف مالکیــت پایــگاه داده ســامانه شهرســازی و شــفافیتاجــرای سیســتم  BIMو SIM

 -گزارش پارک حاشیه ای پلتفرم جدید اجرای آن

 الحــاق بنــد  5بــه مصوبــه شــماره /97/3455ص مــورخ  -ارائــه گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات(ســند( 98/9/7امــکان دسترســی)

راهبــردی و تفصیلــی هوشــمند شــهر شــیراز)

ب ررســی طــرح لــزوم حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و  -ارائــه گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــاتحــل مشــکالت شــهری بــا اســتفاده از پتانســیل اســتارتاپ هــا (فیبرنــوری و دیتاســنتر) و بازدیــد از دیتــا ســنتر فــاوا

گزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات

جدیــد االحــداث بــه اســتفاده از آب خاکســتری در هنــگام پیشنویــس قــرارداد ترامــوا).
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 -اخــذ و ارائــه گــزارش پــروژه هــای هوشمندســازی و فنــاوری

 -شــرکت در کمیتــه فنــی طــرح تفصیلــی در اداره راه و

اطالعــات ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری

شهرســازی

 -ضــرورت توجــه بــه اقتصــاد شــهری هوشــمند و فضــای

 -کارگروه مدیریت بحران

کســب و کارهــای نــوآور در حــوزه شــهرداری و تعامــل بــرون
ســازمانی

 -8رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاههای
مختلف در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون:

 -یکپارچــه ســازی ،تحلیــل و ایجــاد ســاختار مناســب بــه

 -مدیریت کل بحران استانداری

اشــتراک گــذاری داده هــای حمــل و نقــل و ترافیــک بــار

 -اداره کل راه و شهرسازی

دیگــر حــوزه هــای شــهرداری

 -پلیــس راهــور شــیراز و انعقــاد تفاهمنامــه بــه منظــور ایجــاد

 -ارائــه گــزارش پــروژه هــای هوشمندســازی و فنــاوری

تعامالت بیشــتر.

اطالعــات ســازمان پســماند

 -مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانداری

 -بررسی سامانه های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی

 -پیگیــری جهــت راهانــدازی ســامانه دوچرخــه هوشــمند

-پیگیــری اولویــت هــای پــروژه هــای بودجــه  99مرتبــط

اشــتراکی بــا همــکاری بخــش خصوصــی.

بــا کمیســیون هوشمندســازی از طریــق همــکاری و اتخــاذ  -کمیته امنیت روانی علوم پزشکی
نقطــه نظــرات معاونــت هــای برنامــه ریزی(ســازمان فــاوا)
شهرســازی ،فرهنگــی و حمــل و نقــل و ترافیــک و مشــاوران

کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان:

محتــرم کمیســیون در حــوزه هــای  5گانــه زیرســاخت،

 -جلسه با  NOGها

پلتفــرم ،ســرویس ،نــرم افــزار هــای پایــه و داده

 -جلسه با پارک علم و فناوری

 راه اندازی پروژه رصدخانه اجتماعی تاکسیرانی هوشمند TMSگزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات
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-9حمایت از طرحهای خصوصیسازی و واگذاری

-10ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی و

حقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات مرتبط با موضوع

 -مدیریت تقاضای سفر شهر ()OD

کمیسیون در سطح شهر شیراز:

 -معبر اشتراکی حمل و نقل همگانی

 -ارائه گزارش نقشه های  1:1000شهرداری الکترونیک.

 مدیریــت مصــرف انــرژی روشــنایی و آبیــاری بــه عنــوان  -برگــزاری نشســت هــای تخصصــی بــا اســاتید دانشــگاه،پــروژه اجرایــی طــرح هوشمندســازی پــارک خلدبریــن و متخصصیــن ،تولیدکننــدگان ،ارگانهــای تخصصــی.
خیابــان خلدبریــن

 -حضور در همایش های تخصصی مرتبط.

 -توسعه OPEN DATA

 -حضور در نمایشگاه های تخصصی مرتبط.

 -7کارگروه های ایجاد شده زیر نظر کمیسیون

 -برگــزاری جلســات متعــدد بــا یــاوران شــورا و حضــور در

 -کارگروه طرح توسعه میادین میوه و تره بار

محــات مختلــف بــرای ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا شــهروندان.

 -کارگــروه کنتــرل قیمــت گــذاری و کیفیــت محصــوالت

 -تسریع در فرآیند اطالع رسانی پروژه شهروندسپاری

ســازمان میادیــن

 -پشتیبانی سامانه ارتباط مردمی 137

 -کارگروه شهر دوستدار کودک

 -جلسات متعدد با مدیر اداره آسیب های اجتماعی

 کارگروه شفافیت -کارگروه تعیین سایت خرم شکوه

 -11بررسی و پیگیری درخواستهای مردمی و مشکالت
مطرح شده توسط آنها:

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

 مشــکالت ترافیکــی معابــر اصلــی ،کوچههــا ،اصــاح  -بازدید از کارخانه کاشی و سرامیک حافظهندســی ،نقــاط حادثــه خیــز و...

 -چپگرد هفتتن _ دلگشا

 -مشکالت موجود در آسفالت معابر شهری.

 -چپگرد صدرا و زیرگذر گلستان

 -مسائل مربوط به آبهای سطحی.

 -پیادهراه عفیفآباد

 -پیگیری مسائل مربوط به سامانه 137

 -بزرگراه شهید قاسم سلیمانی (کوهسار مهدی)

 مســائل مربــوط بــه نحــوه آبیــاری باغــات منطقــه قصردشــت  -پروژه ساماندهی بلوار خلیج فارسو مهــدی آبــاد و مشــکالت بهداشــتی محمودیــه

 -زیرگذر علی بن حمزه

 -مسائل مربوط به امور فرهنگی شهروندان

 -پروژههای عمرانی شهرداری مناطق

 -پیگیــری مطالعــات مردمــی در زمینــه مشــکالت تاکســی

 -ساختمان جدید شهرداری شیراز

فــرودگاه

 -خط دو مترو

 -مسائل مربوط به حمل ونقل همگانی.

 -مراکز تعویض پالک شیراز

 مســائل مربــوط بــه ایمنســازی ترافیکــی ،پــل عابــر پیــاده - ،ایستگاه وکیل خط یک متروکمبــود پــارک و فضاهــای فرهنگــی و ورزشــی ،مشــکالت

 -بازدید از کارخانه نوآوری

ناشــی از پروژههــای هوشــمند ســازی و...

 -بازدید از ساختمان دیتا سنترفاوا

 -13بازدیدهای کمیسیون:

 -بازدید از پارکینگ های هوشمند

 -پایانه اتوبوسرانی شهید طبائی زاده

 -بازدید از پروژه  BMISمربوط به معاونت برنامه ریزی

 -تقاطع غیرهمسطح استاد بهمن بیگی

 -بازدید از تصفیه هانه آب صنعتی شیراز

 -تقاطع غیرهمسطح رودکی

 -بازدید از پایانه های اتوبوسرانی سطح شهر

 -تقاطع غیرهمسطح دکتر خدادوست

 -بازدید از مراحل ضدعفونی معابر سطح شهر

 بزرگراه  55متری مهندسینگزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات
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گزارش عملکرد مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر شیراز
(سال سوم شورا)
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 -1-1اظهار نظر کارشناسی در خصوص «بررسی همایش آب

انتخابات شوراهای اسالمی کشور»

در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری»

 -1-11اظهار نظر کارشناسی در خصوص «پیشنهاد جلوگیری

 -1-2اظهار نظر کارشناسی در خصوص «طرح ایجاد کمیسیون

از تخلفات ساختمانی مباحث  22گانه مقررات ملی»

حمایت از اشتغال»

 -1-12اظهار نظر کارشناسی در خصوص «پیشنهاد باز

 -1-3اظهار نظر کارشناسی در خصوص «طرح عقد مغارسه»

طراحی ،کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی شهر بر

 -1-4اظهار نظر کارشناسی در خصوص «انعقاد قرارداد اجرای

مبنای شرح وظایف شوراهای اسالمی ذیل ماده »80

پروژه تراموا با شرکت سرمایهگذاری شهر آتیه»

 -1-13اظهار نظر کارشناسی در خصوص «الیحه اصالح ماده

 -1-5اظهار نظر کارشناسی در خصوص «اصالح مصوبه

صد قانون شهرداری»

مدیریت تعارض منافع»

 -1-14اظهار نظر کارشناسی در خصوص «طرح جامع مدیریت

 -1-6اظهار نظر کارشناسی در خصوص «الیحه عوارض بر

سرمایههای انسانی شهرداری شیراز»

حق مشرفیت»

 -1-15اظهار نظر کارشناسی در خصوص «دستورالعمل

 -1-7اظهار نظر کارشناسی در خصوص «الیحه حمایت از

اجرایی بندهای ماده  80قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات

انجمنهای علمی و تشکلهای معلمی»

شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط»

 -1-8اظهار نظر کارشناسی در خصوص «طرح خانههای اشتغال»

 -1-16اظهار نظر کارشناسی در خصوص «روش ارزیابی

 -1-9اظهار نظر کارشناسی در خصوص «طرح دستورالعمل

مصوبههای شورای اسالمی شهر شیراز»

تأسیس سرای محله در شهر شیراز»

 -1-17اظهار نظر کارشناسی در خصوص «تشکیل شورای

 -1-10اظهار نظر کارشناسی در خصوص «راهکارهای اجرایی

عالی فنی شهرداری»

وظایف شورای اسالمی ذیل ماده  80قانون تشکیالت ،وظایف

 -2تعداد جلسات تشکیل شده در مرکز به تفکیک:

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

هیأت امنا  12جلسه ،شورای پژوهشی  9جلسه،

rc.shorashiraz.ir

کارگروههای تخصصی  8جلسه ،جلسات با متخصصین

 -10تدوین طرحهای پیشنهادی مرکز به شورای اسالمی

در مرکز  40جلسه ،جلسات خارج از مرکز  16جلسه

شهر شیراز:

 -3تعداد مکاتبات انجامشده برای اخذ نظرات

 -10-1طرح با موضوع «توانمندسازی و حمایت از افراد دارای

کارشناسی 80 :فقره

معلولیت»

 -4تعداد نظرات کسبشده در پاسخ به مکاتبات 60 :فقره

 -10-2طرح با موضوع «تدوین دوره آموزشی ویژه اعضای

 -5نظرات کسبشده از طریق ارتباط با بیش از  33نفر

شورای اسالمی شهر شیراز»

متخصص مربوطه اخذ گردیده است.

 -10-3طرح با موضوع «پیشنهاد اصالح دستورالعمل شرح

 -6حضور در نشستهای تخصصی:

وظایف،ترکیبوچگونگیادارهکمیسیونهایشورایاسالمیشهرها»

 -6-1حضور در اولین همایش ملی «مصوبات شورای اسالمی

 -11برگزاری پنل تخصصی و نشستهای تخصصی:

شهر و روستا در آرای دیوان عدالت اداری» در دانشگاه شیراز

 -1-11پنل تخصصی با موضوع «الیحه اصالح ماده صد قانون

 -6-2حضور در پنل تخصصی «پیگیری اجرای قوانین حمایتی

شهرداری» در سالن اجتماعات مرکز بهمن ماه 98

از شرکتهای دانش بنیان در استان فارس» در پارک علم و فناوری

 -2-11نشست تخصصی با موضوع «بیماری کووید  19و

 -6-3بازدید از مجموعه کارخانجات مخابرات  ITMCو

انگهای اجتماعی» به صورت ویدئو کنفرانس فروردین 99

کارخانه نوآوری شیراز به دعوت معاون پژوهشی دانشگاه جامع

 -3-11نشست تخصصی با موضوع «کرونا ،تغییر پارادایمهای

علمی کاربردی مرتبط با آن کارخانه

فلسفه زندگی و مدیریت شهرها» به صورت ویدئو کنفرانس

 -6-4حضور در دفتر امام جمعه محترم شیراز با حضور اعضای

اردیبهشت 99

محترم هیأتامنا و شورای پژوهشی مرکز

 -4-11نشست تخصصی با موضوع «شوراها و چالشهای

 -7تصویب  9عنوان اولویتهای پژوهشی از میان بیش

پیشروی مدیریت شهری» به صورت ویدئو کنفرانس

از  200عنوان پژوهشی ارسالی به مرکز و تدوین پیشنهاد

اردیبهشت 99

اولیه متناسب با موضوعات توسط اعضای محترم شورای

 -12نگارش دستورالعملهای اجرایی:

پژوهشی و واحد پژوهش مرکز

 -1-12تصحیح و ویرایش «دستورالعمل اجرایی انجام طرحهای

 -7-1تهیه و اخذ سؤواالت مرتبط با  9عنوان طرح پژوهشی

پژوهشی»

مرکز و ارسال آن از طریق سامانه دانشگاهی ایران ( )ERPبا

 -2-12تصحیح و ویرایش «دستورالعمل اجرایی حمایت از

همکاری دانشگاه شیراز برای  130دانشگاه ،پژوهشکده و مرکز

پایاننامه  /رسالههای دانشجویی مقاطع تحصیالت تکمیلی»

پژوهشی داخلی

 -3-12تصحیح و ویرایش «دستورالعمل اجرایی انجام

 -8ارتباط با مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر

فعالیتهای کارورزی»

مشهد و اخذ گزارش از پژوهشهای خاتمه یافته جهت

 -4-12تدوین پیشنویس «آییننامه نظارت بر طرحهای

همافزایی و تسریع راهکارهای اجرایی پژوهشی مرکز

پژوهشی ،مطالعاتی»

 -9ایجاد سایت مرکز به آدرسwww. :

 -5-12تدوین پیشنویس «آییننامه نشستهای علمی و
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تخصصی»

دانشگاه تهران در سه مجموعه :علوم طبیعی و کاربردی ،علوم

 -6-12تصحیح و ویرایش «دستورالعمل اجرایی شیوه اخذ نظر

انسانی و اجتماعی ،هنر وادبیات جهت تقویت بخش کتابخانه

کارشناسی»

الکترونیکی

 -7-12تدوین و تصحیح «تیپ قرارداد پژوهشگر یا مجری

 -14شناسایی و برگزاری جلسات الزم جهت طراحی و

طرحهای پژوهشی»

اجرای مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مرکز با رویکرد

 -8-12تدوین و تصحیح «تیپ قرارداد ناظر طرحهای پژوهشی»

ایجاد فضای گفتمان شهری

 -9-12تدوین پیشنویس تفاهم نامه با دانشگاه شیراز ،دانشگاه

 -14-1اجرای کتابخانه تخصصی مرکز از  26خرداد 99

علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشگاه پیامنور

 -15پیگیری و ثبتنام اولیه مجله تخصصی مرکز

شیراز و دانشگاه آزاد اسالمی فارس

پژوهشهای شورای اسالمی شهر شیراز با عنوان «شهر

 -13انتقال نزدیک به  7000عنوان کتاب تخصصی در

پژوهی»

حوزههای مختلف مدیریت شهری ،برنامهریزی شهری

 -16فعالیتهای عمرانی و بهسازی مرکز اعم از:

و ...موجود در مراکز فرهنگی شهرداری شیراز

نقاشی کامل ساختمان ،راهاندازی تلفنخانه و فعال

 -13-1طبقهبندی موضوعی ،وجین و مرتبسازی  560جلد

نمودن پاسخگوی مرکز به شماره ،37398053

کتاب در  10عنوان موضوعی

نصب ویدئو پروژکتور سالن اجتماعات و تهیه و چاپ

 -13-2دانلود بیش از  100عنوان کتاب الکترونیکی از سایت

سربرگهای مرکز
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مجموعه اقدامات صورت گرفته كميته مركزي ياوران شوراي اسالمي شهر شيراز
(سال سوم شورا)
-1برگزاري انتخابات به منظور تعيين سه نماينده از ميان

منتخب شامل  :سازمان حمل نقل و ترافيك،ا آتشنشاني

منظور مشخص شدن مجموعه  33نفره در راستاي سازماندهي

 -8برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف جهت توانمندسازي

مسئولين محله هاي ياوارن شوراي مناطق  11گانه شهرداري به
بهتر فعاليت ياوران محترم شورا.

وخدمات ايمني ،سيما و منظر شهري و....

ياوران شورا از جمله  :دوره هاي 7گانه آموزش بهداشت و

-2برگزاري و تنظيم جلسات ياوران شوراي تمامي محالت با

سالمت با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،دوره هاي

محترم شورا در مناطق  11گانه  42جلسه

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري

شهرداران و مجموعه محترم شهرداري مناطق با حضور ناظرين

 -3تنظيم و بر پايي بازديدهاي مردمي رئيس و اعضاي محترم
شوراي اسالمي شهر شيراز با شهروندان در مساجد ،محالت و

بازارها « 38جلسه»

آموزش آشنايي با گونه ها و فضاي سبز شهري با همكاري
 -9تقويت و راه اندازي كارگروه هاي تخصصي ده گانه ياوران
شورا شامل كارگروه هاي توسعه فعاليت بانوان ،عمران و
خدمات شهري -پيشكسوتان -جوانان-

ورزش و نشاط

-4برگزاي جلسات مشترك  3نماينده منتخب هر منطقه

اجتماعي -رسانه -فضاي سبز و باغات -آسيبهاي اجتماعي-

شهرداران مناطق « 11نشست»

متعدد در اين كارگروه ها مانند برگزاري نشست بررسي راه

با حضور ناظر و رئيس محترم شوراي اسالمي شهر شيراز و

سالمت -اقتصاد و اشتغال محلي و برگزاري برنامهها و جلسات

 -5جلسات مشترك با دستگاههاي اجرايي و خدمات رساني

هاي توسعه كارآفريني بانوان با حضور نمايندگان محترم اداره

نمايندگان منتخب ياوران شورا با فرماندار محترم و مجموعه

و توسعه همكاري با مجموعه اداره پيشگيري از آسيبهاي

خارج از حوزه شهرداري شامل برگزاري جلسه مشترك

همكار و ادارات آبفا و...

كار و رفاه اجتماعي و كارآفرينان موفق ،نشست بررسي وظايف

اجتماعي ،برگزاري جلسه نشست مشورتي به منظور كاهش

-6بازديد از پروژه هاي عمراني در دست اقدام به منظور آگاهي

و جمع آوري معتادين متجاهر با كارشناس محترم شوراي

 :پروژه هاي قطار شهري ،پل ها و تقاطع ها و بزرگ راههاي در

فعاليتهاي اجتماعي ياوران

بيشتر شهروندان از روند اجراي پروژه هاو گستردگي آن شامل
دست ساخت و...

 -7برگزاري جلسات مشترك با سازمانهاي زير مجموعه
شهرداري شيراز بصورت منطقه اي و يا با حضور نمايندگان

مبارزه با مواد مخدر و ارائه دو طرح از هر كارگروه جهت توسعه

 -10برگزاري جلسات كاهش معضالت خدمات شهري در
برخي از شهرداري ها به منظور ارائه بهتر خدمات شهري با
ادارات مرتبط به صورت منطقه اي از جمله ادارات توزيع نيروي
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برق و آبفا

 -11برگزاري نشست هم انديشي اعضاي محترم شوراي اسالمي

-17تهيه نقشه بازارهاي سنتي شيراز به منظور بهبود فعاليت

 -12برگزاري مسابقات ،برنامههاي انگيزشي در مجموعه ياوران

 -18راه اندازي دفاتر منطقه اي ياوران شوراي محالت در

دوره ،راه اندازي تيم هاي واليبال و فوتسال بانوان ياوران شورا

-19پيگيري و رسيدگي به مراجعات روزانه شهروندان از سوي

شهر شيراز و نمايندگان منتخب ياوران

شورا ،مشاركت در برگزاري مسابقات فوتسال محالت در دومين

و برگزاري مسابقات دوستانه و دوره اي ،برگزاري مسابقات

ورزش و نشاط اجتماعي بانوان ياوران شوراي در منطقه8

ياوران در مجموعه

مناطق  11گانه شهرداري و افتتاح دفاتر منطقه  10و 6

دستگاههاي مختلف

-20ترميم محله بندي ها با در نظر گرفتن شرايط محيطي و

-13همكاري مجموعه ياوران شوراي محالت در ضدعفوني و

تراكم جمعيتي و قوميتي

مجموعه شهرداري و ديگر ارگان ها در اين حوزه

كاهش بروكراسي و بهبود و پيگيري موارد و مشكالت محالت

ميكروب زدايي سطح محالت شهري و همكاري ويژه آنها با

-21تكميل راه اندازي گروه هاي واتساپ مناطق به منظور

-14همكاري و خدمات رساني خود جوش و داوطلبانه ياوران

به تفكيك مناطق با حضور ناظر محترم شورا در منطقه ،شهردار

هاي معيشتي در بين اقشار بي بضاعت و آسيب ديده از شرايط

هاي هر منطقه

محترم شورا در «محالت محروم» به منظور تهيه و توزيع بسته
اقتصادي ناشي از بيماري كرونا

و معاونين شهرداري مناطق و مسئولين ياوران در كد محله
-22اصالح و تدوين آئين نامه داخلي ياوران شوراي اسالمي

-15همكاري با شركت گاز و شركت توزيع و پخش فرآورده

شهر شيراز

خانگي و همچنين پشتيباني از توزيع نفت در فصل سرد سال

تعامالت درون مجموعه ياوران از جمله اصالح و تكثير

هاي نفتي به منظور ساماندهي و توزيع كپسول هاي گاز
در مناطق كم برخوردار

-16بازديدهاي محلي كميته مركزي از محالت بصورت سرزده
و يا هماهنگي شده در جهت ارزيابي عملكرد ياوران شوراي
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محالت

 _23اصالح ساختار و بهبود روش و استاندارد سازي ابزارهاي
سربرگ،تعريف فرم هاي گزارش هفتگي و ماهيانه و تهيه فرم

صورتجلسات دروني و برون سازماني و...
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اهم اقدامات اداره نظارت و ارزیابی عملکرد شورای اسالمی شهر شیراز
(سال سوم شورا)
 -تدوین و ایجاد ساختار و فرآیندهای الزم جهت پیگیری

 -ارزیابی ماهانه اجرای مصوبات شورا

 -پیگیری تهیه و اجرای آزمایشی زیرسیستم پیگیری مصوبات

بودجه مصوب شهرداری

 -پیگیری تهیه و اجرای آزمایشی زیرسیستم گزارشهای آماری

شاخص شهرداری

 -پیگیری ایجاد داشبوردهای مدیریتی و دسترسی به آنها

شهرداری

(پیشرفت ریالی درآمد ،هزینه و تملک و پیشرفت فیزیکی

شهرداری به منظور ارزیابی کارآیی و اثربخشی اقدامات

حسن اجرای مصوبات شورا

در سامانه جامع مصوبات شورا

مصوبات در سامانه جامع مصوبات شورا

درسامانه آماری فرابر برای کنترل وارزیابی پیشرفت بودجه
پروژه های شاخص و اولویتدار بودجه)

 -تدوین دستورالعمل اجرایی بند  3ماده  80قانون شوراها

 بررسی ،کنترل و ارزیابی ماهانه پیشرفت اجرای پروژههای بررسی ،کنترل و ارزیابی ماهانه پیشرفت اجرای پروژه های پیگیری و ارزیابی ماهانه اجرای تکالیف بودجه مصوب پیگیری تصویب اهداف کمی و عملیاتی برنامه پنج سالهشهرداری

 -تهیه گزارشهای آماری متنوع از وضعیت مصوبات دوره

 -تدوین برنامه اقدامات سال  1399اداره نظارت و ارزیابی

پنجم شورا

 -ایجاد ساختار الزم برای جلب مشارکت کمیسیونهای شورا

 -پیگیری نامههای صادره (با موضوع نظارت) از شورا به

 -تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری

 -پیگیری دسترسی به سامانه  PMISبه منظور تسهیل در

عملکرد

در راستای اجرای بهینه وظایف نظارتی شورا

 تهیه گزارش ماهانه عملکرد کمیسیونهای شوراشهرداری

 -ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری در دوره های دوماهه

نظارت شورا بر اجرای پروژههای بودجه شهرداری

11گانه در فروردین و اردیبهشت )99

شهرداری

(پایلوت یک منطقه در بهمن و اسفند  98و ارزیابی مناطق

 -مشارکت در بررسی و تصویب بودجه سال 1399
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گزارش عملکرد اداره اطالعرسانی و پاسخگویی شورای اسالمی شهر شیراز
(سال سوم شورا)
اداره اطالع رسانی و ارتباطات شورای اسالمی شهر شیراز ،در آغاز سال سوم فعالیت شورای پنجم ،بر اساس رویکردهای جدید اقدام
به برخی تغییرات در راستای ایفای نقش و رسالت اصلی خود در چهارچوب شرح وظایف مقرر کرده است.
 :1اطالعرسانی صادقانه ،شفاف و مؤثر عملکرد شورا به عموم شهروندان :2 ،دریافت انتقادات ،پیشنهادات و دیدگاههای عموم
شهروندان و انعکاس آن به اعضا و  :3ارائه تحلیل وضعیت موجود و پیشنهاد در خصوص آینده به مجموعه ،بنا نهادهایم.
در ادامه گزارش مختصری از عملکرد این واحد ارائه میگردد:

ردیف

موضوع

تعداد

1

پوشش خبري ،صوتي و تصویري کمیسیونها ،جلسات و رویدادهاي شورا

372

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17

56

18
19

تنظیم خبر از کمیسیونها ،جلسات صحن علني و بازدیدهاي اعضاي شورا و انتشار در وبسایت شورا
انتشار مطالب مرتبط در صفحه شورا در فضاي مجازي
انتشار گزارش تصویري جلسات ،برنامهها و بازدیدها در سایت شورا
انتشار گزارش تصویري در صفحه اینستاگرام شورا
برگزاري نشستهاي خبري رئیس شورا و رؤساي کمیسیونها
حضور در برنامههاي خارج از شورا و عکاسي و پوشش خبري
انعکاس اخبار شورا در خبرگزاريها و پایگاههاي خبري رسمي
برنامهریزي و هماهنگي براي حضور اعضاي شورا در برنامههاي صدا و سیما
رصد رسانهها و مطبوعات و انعکاس اخبار مرتبط در رسانهها به اعضاي شوراي شهر
طراحي و اجراي قالبهاي گرافیکي جهت انتشار در فضاي مجازي و...
تدوین و انتشار کلیپ نطقها ،تذکرات و سخنرانيهاي ایراد شده در صحن علني شورا
طراحي و انتشار موشنگرافي مناسبتي و ...
طراحي و انتشار طرحهاي گرافیکي مناسبتي
تدوین و انتشار کلیپهاي مناسبتي در فضاي مجازي و جلسات شورا
ارسال پیامک و اطالعرساني جلسات ،رویدادها و اطالعیهها

306

615

29۸
۴10
6

6۸

1150
37

روزانه
79

132
13
37
۸

1329

انتشار مصوبات و دستور کار جلسات شوراي شهر

۴2

اطالعرساني فهرست ناظران شورا در مناطق و سازمانهاي مختلف شهرداري

**

ثبت حضور و غیاب اعضاي شورا روي سایت شوراي شهر شیراز

**
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ردیف

موضوع

تعداد

20

هماهنگي و پیگیري امور مربوط به تجلیل از برگزیدگان در جلسات شورا

15

21

هماهنگي براي حضور قاریان دانشآموز جهت قرائت قرآن در جلسات صحن شورا

1۸

22

پوشش تبلیغي ساختمانها و فضاهاي عمومي شورا در مناسبتهاي ملي و مذهبي

11

23

پیگیري و ساماندهي وضعیت عبور و عبور مهمانان ،خبرنگاران ،عکاسان و شهروندان در جلسات شورا

1

24

اجراي برنامهها یا همکاري در برگزاري جلسات ویدئوکنفرانسي شورا

**

25

تهیه برنامه روزشمار تقویم رسمي در ارتباط با مناسبتهاي مهم مرتبط با شورا

1

26

رصد ،گزارشگیري و تجلیل از خبرنگاران و رسانههاي همکار با شورا

6

27

پیگیري و پاسخگویي پیامهاي دریافت شده از طریق فضاي مجازي

1۴21

28

ایجاد و مدیریت سامانه درخواستهاي مردمي و پاسخگویي به درخواستها

11۴

29

پاسخگویي به ارباب رجوع از طریق تلفن و فضاي مجازي

**

30

حضور در فضاي مجازي و پاسخگویي و اطالعرساني در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص شورا

**

31

هماهنگي و تعامل با شهرداري براي درج عنوان و لوگوي شورا در تمامي پوسترها ،بنرها ،بیلبوردها و
سایر اقالم تبلیغاتي و اطالعرساني شهرداري

**

32

هماهنگي و همکاري در اجراي برنامههاي مربوط به انعقاد تفاهمنامههاي بین سازماني

۴

33

بررسي و پیگیري براي اصالح مشکالت فني مربوط به سایت شورا

**

34

پیگیري و همکاري در طراحي وبسایت مرکز پژوهشهاي شورا

**

35

بارگذاري محتواي اولیه ،اخبار و مطالب مرتبط با مرکز پژوهشها در سایت مربوطه

**

36

پیگیري و همکاري در نصب و راهاندازي تابلوي روان الکترونیکي در سالن شورا

**

37

هماهنگي ،تهیه محتوا ،ویرایش ،طراحي و انتشار مجله گزارش عملکرد شورا

2
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