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گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز
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تعدادموضوعردیف

15جلسات عادي1

6جلسات فوق العاده2

1جلسات مشترك با سایر دستگاهها3

22تعداد کل جلسات4

8لوایح بررسی شده5

1طرح هاي بررسی شده6

9تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده7

1بازدیدها8

82نامه هاي وارده9

52نامه هاي صادره10

134تعداد کل نامه ها11

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



گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز
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و  اقتصاد  کمیسیون  نظارتی  اقدامات  مجموعه 
سرمایه گذاری:

1. بررسی روند اقدامات انجام شده در خصوص احداث وب  کیوسک های 
گردشگری شهر شیراز

کمیسیون  در  سرمایه گذاری  سازمان  عملکرد  گزارش  ارائه   .2
اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا

3. ارائه گزارش عملکرد مدیریت بازاریابی و فروش در کمیسیون 
اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا

4. ارائه گزارش عملکرد مدیریت پروژه های اوراق مشارکت در 
کمیسیون اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا

5.ارائه گزارش شهرداری درخصوص روند اجرای پروژه فیبرنوری 
در کمیسیون اقتصاد و بررسی آن توسط اعضا

6.بررسی نحوه اجرای تکالیف بودجه سال 98 کمیسیون اقتصاد 
و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر

پروژه   پیشرفت  خصوص  در  شیراز  شهرداری  گزارش  رصد   .7
بازارچه هنر

8. رصد پیشرفت مذاکرات سازمان سرمایه گذاری در خصوص 
پروژه پارک آبی شیراز و بررسی نحوه اجرای مصوبه صحن علنی 

شورا در این خصوص
9. بررسی و نظارت بر عملکرد بودجه سال 98 شهرداری

10. پیگیری نحوه اجرای مصوبات صحن شورا، مرتبط باکمیسیون
11. نظارت بر نحوه اجرای تکالیف بودجه سال 99 مرتبط با کمیسیون
12. الزام سازمان سرمایه گذاری به ارائه برنامه 1 ساله و نظارت 

بر نحوه اجرای آن توسط سازمان
13.گزارش شهرداری های مناطق 1 و 2 از پروژه های سرمایه گذاری 

جاری در مناطق

مجموعه مصوبات کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری:

1. بررسی الیحه متمم بودجه سال 98 شهرداری شیراز، برش 
کمیسیون اقتصاد

برش  شیراز،  شهرداری   1399 سال  بودجه  الیحه  بررسی   .2
کمیسیون اقتصاد

پروژه مسکونی-  تجاری  اجرای  بررسی الیحه »اخذ مجوز   .3
گلستان از طریق سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی«

4. بررسی الیحه »اخذ مجوز اجرای پروژه های پارک 57 هکتاری 
وحدت از طریق سرمایه گذاری«

5. بررسی طرح جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز در 
خصوص »واگذاری زمین به متراژ 6400 متر با کاربری ورزشی 

جهت ساخت سالن ورزشی ویژه بانوان«
6. بررسی الیحه »تمدید مدت اعتبار مصوبه شماره 93/5154/ص 
مورخ 93/10/4 و اصالحات بعدی آن و اصالح مبلغ مندرج در 
آن با افزایش سقف اختیارات سرمایه گذاری به شهرداری شیراز«
7. بررسی الیحه »سرمایه گذاری وجوه مازاد شهرداری در صندوق های 

سرمایه گذاری دارای ضامن نقدشوندگی«

مجموعه اقدامات کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری 
شورا در جلساتی غیر از جلسات کمیسیون:

1. الزام شهرداری به تهیه فلوچارت سرمایه گذاری برای مشخص 
بودن روند سرمایه گذاری در شهرداری شیراز

2. الزام شهرداری جهت مذاکره با سرمایه گذاران تله کابین بزرگ دراک
 57 پارک  مجموعه  سرمایه گذاران  با  مذاکره  و  پیگیری   .3

هکتاری وحدت
4. بررسی راه اندازی تله سیژ در پارک دراک

5. پیگیری مقدمات آغاز پروژه گردشگری و شهربازی انجیره
6. پیگیری شهر بازی پارک نماز

7. پیگیری بهره برداری از اسکوترهای الکتریکی اشتراکی
8. پیگیری احداث توقف گاه ماشین آالت سنگین

9. پیگیری پروژه امحاء پسماند تر و تبدیل آن به انرژی
10. پیگیری تهیه بسته ی سرمایه گذاری در خصوص ایزی شاپ هایی 

در سطح شهر شیراز
11. پیگیری برای حل مشکالت پروژه های جاری سازمان سرمایه گذاری، 
آذین، صالحی،  تندیس،  مهستان،  دوران،  پروژه های  از جمله؛ 

شیرازمال، مریم، ترامپولین، کافه کناب دانش آموز و....
12. الزام شهرداری منطقه 2 شهر شیراز به تعیین تکلیف زمین 

3 هکتاری شهرک بهار
13. تهیه فرم کنترل پروژه های سرمایه گذاری


