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گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری
 )سال سوم شورا(
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تخفیف عوارض 50 تا 100 درصدی بافت فرسوده
2-راه اندازی دفاتر تسهیلگری و اقدامات الزم جهت تهیه طرح 

برای بافتهای فرسوده
3-تصویب«آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری و خدمات 

نوسازی بافت فرسوده«
4-تعیین تکلیف طرح ساماندهی باغات قصردشت و ارسال به 

کارگروه امور زیربنایی
5-بازنگري ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

6-بررسی برنامه راهبردی زندگی پیاده محور
7-تصویب طرح تفصیلی سکونتگاه انجیره

8-مطالعات، شناسایی و تعیین حریم گسل های شیراز
9-مطالعات زمین لغزش ارتفاعات و دامنه ها ی شهر شیراز
10-پروژه مطالعات حفره های زیرسطحی حسینی الهاشمی

11-ممیزی مناطق یازده گانه شهر شیراز
12-پیگیری تصویب طرح جامع حریم شهر شیراز

13-شهروندسپاری خدمات شهرسازی)استعالم، پروانه، پایانکار و...(
14-اجرای طرح ساماندهی محله سعدی

15-تصویب پارک 580 هکتاری و ارجاع به مراجع ذیصالح

16-تصویب طرح بام شیراز و ارجاع به مراجع ذیصالح
17-مستندنگاری و نظارت علمی بر بافت تاریخی

و  نباتی  روغن  شیشه،  پشم  کارخانه های  خروج  18-پیگیری 
سیمان از شیراز

19-پیگیری خروج پادگانهای نظامی از شهر شیراز
20-پیگیری بهسازي و باز آفریني خیابان امید نوروزي

21-تصویب حدود 200 سلب قابلیت مربوط به شهروندان
مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون:

1- نظارت بر پروژه های شهرسازی و معماری شهرداری شیراز 
)بازدید، پیگیری، کنترل عملکرد بودجه و بررسی در کمیسیون(.

2- نظارت و پیگیری بودجه شهرسازی و معماری سال 99 و 
تکالیف بودجه سال 99 شهرداری شیراز.

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا مرتبط با کمیسیون.
4- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون و ارائه طرح در 

راستای حل مشکالت مربوط به کمیسیون.
5- بررسی متمم بودجه سال 99 و بودجه سال 99 شهرداری شیراز.

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

هزینه  سرانه  عوارض  شمول  عدم  عادی  تصویب  و  طرح   -2
عمومی( کتابخانه های  و  موزه  شهری)باغ  و  عمومی  خدمات 

)ارجاعی از نایب رییس محترم شورا به کمیسیون(
11- بررسی و اصالح دستورالعمل تشویقی نوسازی بافت های 

فرسوده.
3- بررسي  وتصویب بازنگري طرح ساماندهي باغات قصردشت
4-تصویب »انتشار اوراق مالی اسالمی )اوراق مشارکت( جهت 
احمدابن  حضرت  مطهر  حرم  اطراف  فرسوده  بافت  بازآفرینی 

موسی )ع(«
5-بررسی و تصویب آیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر تسهیلگری 

و خدمات نوسازی بافت فرسوده
ساختمان،  معامالتي  ارزش  »آیین نامه  تصویب  و  بررسی   -6

موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري«
7- بررسي و تصویب  متمم بودجه سال 1399

8- ارزیابی اقدامات انجام شده دستگاههای متولی در خصوص 
وضعیت گسلهای محدوده شهرشیراز و پیش بینی های مربوطه 

برای ساخت و ساز و پدافند غیرعامل
9-بررسی 32 مورد سلب قابلیت

طرح ها و پروژه های ارائه شده توسط کمیسیون:
1- تصویب مطالعات زمین لغزش در ارتفاعات شهر شیراز

2- بررسی  وتصویب طرح مجموعه زندیه
3- بررسی و تصویب برگزاری فستیوال بزرگ معمار شیراز

4-بررسی و تصویب طرح باغ موزه
6- تصویب پارک انرژي هاي نو و طرح بام انرژي 

7- تصویب طرح یك فوریتي جمعي از اعضاي محترم شورا در 
خصوص قدرالسهم شهرداري ناشي از ارزش افزوده باغات واقع 

در حوزه استحفاظي باغات قصردشت.
شورا  محترم  اعضاي  از  جمعي  فوریتي  یك  طرح  تصویب   -8

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

بندهای 11 و 34 ماده 80  9-بررسی و تصویب دستورالعمل 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 

انتخاب شهرداران.
معاونت  غیرحضوری  خدمات  دستورالعمل  تهیه  10-پیگیری 

شهرسازی و معماری به شهروندان در دوران ویروس کرونا.
12-بررسی پروژه انتقال پادگانها.

13-بررسی پروژه های اولویت دارکمیسیون.
14-بررسی  و تصویب ضوابط اراضی شهرک شهید بهشتی.

15-بررسی طرح بهسازی خیابان امید نوروزی.
16- بررسی پروژه تاالر همایش روباز

17- کاهش عوارض و بهای خدمات شهری سال1399
18- بررسی پروژه های شاخص کمیسیون شهرسازی و معماری

98/4032/ص  شماره  مصوبه  تصویب  و  بررسی   -19
در  مورخ98/2/12  98/396/ص  مصوبه  و  مورخ98/11/24 

خصوص مدیریت تعارض و منافع عمومی در شهرداری شیراز
20- بررسي خروج کارخانه روغن نباتي از شیراز

بررسی خروج کارخانه سیمان از شیراز
23- بررسي خروج کارخانه پشم  شیشه از شیراز

24- تاالر همایش روباز)شهرداری منطقه 8 در حال انجام پروژه 
مذکور میباشد و در بهمن ماه افتتاح خواهد شد(

ماه  آبان  )پایان  زندیه  مجموعه  ساماندهی  و  بازآفرینی   -25
عملیات اجرایی مجموعه زندیه شروع می شود(

شده  انتخاب  )15طرح  زندگی(  )پل  طبیعت  پل  احداث   -26
است و شهرداری در مرحله انتخاب طرح نهایی توسط هیئت 

داوران جهت اجرا می باشد(
27-احداث باغ ایرانی )باغ رش(

موضوعات مهم بررسی شده در کمیسیون:
و  فرسوده  بافتهای  نوسازی  تشویقی  دستورالعمل  1-تصویب 


