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

تعدادموضوعردیف

32جلسات عادي1

15جلسات فوق العاده2

20بازدیدها3

67تعداد کل جلسات4

15لوایح بررسی شده5

14طرح هاي بررسی شده6

29تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده7

27موارد ارجاعی به صحن شورا8

800نامه هاي وارده9

200نامه هاي صادره10

1000تعداد کل نامه ها11

7جلسات مشترك با سایر دستگاهها12



گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

23

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ک
افی

تر
 و 

قل
و ن

ل 
حم

ن، 
را

عم
ن  

یو
یس

کم
رد 

لک
عم

ش 
زار

گ

ک
افی

تر
 و 

قل
و ن

ل 
حم

ن، 
را

عم
ن  

یو
یس

کم
رد 

لک
عم

ش 
زار

گ

بحران زای شیراز )سعدی، دروازه قرآن، باباکوهی و دراک(.
- پایدارسازی زمین لغزش دامنه شمالی شهر شیراز.

- ایمن سازی کمربندی و دسترسی شهرک های پیرامونی محور 
کمربندی.

- طرح اصالح هندسی میدان مطهری.
.PMS شناسنامه دار کردن آسفالت معابر شهری و سامانه -

- توقفگاه 113 هکتاری وسائل نقلیه باری واقع در محور جنوب 
شرقی.

- راه اندازی واحد مستقل حمل ونقل در شهرداری مناطق.
- ارائه خدمات حمل ونقلی به اقشار خاص.
- راه اندازی دوچرخه هوشمند اشتراکی.

- اولویت بندی پروژه های عمرانی سال 99 شهرداری شیراز.
- پلهای عابر پیاده.

- طرح آرام سازی ترافیکی معابر.
- بررسی نحوه وصول عوارض سالیانه خودرو.

- تشکیل دبیرخانه دائمی مناسب سازی در شهرداری شیراز.
- راه اندازی سامانه ویژه حمل و نقل معلولین و جانبازان.

- بررسی وضعیت خط کشی آسفالت معابر سطح شهر و نحوه 
اجرای طرح نهضت خط کشی معابر.

- بررسی طرح تقاطع رحمت- احمد بن موسی.
- پروژه احداث تراموا.

- بازنگری تقاطعات سطح شهر بر اساس مطالعات جامع حمل 
و نقل )همسطح و غیرهمسطح(.

- طرح زیرگذر و کنارگذر نیایش.
- بازنگری طرح تقاطع نواب-کمربندی.

- بازنگری طرح تقاطع جام جم.
- بازنگری و اصالح مسیر بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی )کوهسار 

مهدی(.
- مدیریت مقطع عرضی کمربندی جهت احداث کندرو.

مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون:
- بررسی لوایح و طرح های ارجاعی از سوی هیئت رییسه شورا.

- پیگیری نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در موضوعات 
مرتبط با کمیسیون.

- پیگیری و نظارت بر عملکرد بودجه عمرانی سال 98 و 99 
شهرداری شیراز.

- پیگیری تکالیف بودجه سال 98 و 99 شهرداری شیراز )موارد 
مرتبط با کمیسیون(.

- اولویت بندی پروژه های عمرانی سال 99 شهرداری شیراز.
- نیازسنجی و پیگیری مسائل مختلف در موارد مرتبط با کمیسیون 

و ارائه راهکارهای الزم.
بر عملکرد حوزه های مختلف شهرداری در  نظارت مستمر   -

موضوعات مربوط به کمیسیون.
- بررسی و پیگیری درخواستهای مردمی در حوزه های مربوط 

به کمیسیون.
- پیگیری اقدامات الزم در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا.
- پیگیری و نظارت بر پروژه های شاخص عمرانی شهرداری.

- بازدیدهای مستمر از پروژه های عمرانی سطح شهر )معاونتها، 
سازمانها و مناطق(.

برای بهبود وضعیت روسازی معابر سطح  - پیگیری و نظارت 
شیراز )نهضت آسفالت(. 

و  آبهای سطحی  مطالعات  بازنگری  برای  نظارت  و  پیگیری   -
اقدامات سریع برای کاهش آبگرفتگی معابر.

- رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاه های مختلف در موارد 
مرتبط با موضوع کمیسیون.

- حمایت از طرح های خصوصی سازی و واگذاری کارها به مردم.
در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مشارکت  جلب  زمینه  ایجاد   -

جهت بهبود ارائه خدمات.
- بررسی و نظارت بر انجام معامالت شهرداری )مناقصات انتخاب 

پیمانکاران عمرانی(.
برای  نهادها  سایر  و  شهرداری  مشترک  کارگروه  تشکیل   -

بررسی و پیگیری مسائل مختلف.
- برگزاری نشست های تخصصی با اساتید دانشگاه و نهادهای 
تخصصی، حضور در همایش های علمی و تخصصی مرتبط و 

حضور در نمایشگاه های تخصصی مرتبط.

الف: لوایح بررسی شده در کمیسیون
1- برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری شیراز.

مسافر  نقل  و  حمل  شبکه  در  مسافر  جابجایی  کرایه  نرخ   -2
شیراز در سال 98 )شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و تاکسی(.

3- آیین نامه نحوه فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل 
متوفیان )اجساد(.

4- موافقت با برگزاری مناقصه محدود جهت اتمام پروژه هرمزگان 
و انعقاد قرارداد موضوع مربوطه.

درآمد  از  استفاده  و  شهر  بانک  در  سپرده  حساب  افتتاح   -5
از محل سپرده مذکور برای پرداخت هزینه های ناشی  حاصله 

از انتشار اوراق.
6- صدور مجوز جهت خرید تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز 

سازمان حمل و نقل ریلی به نرخ ارز بازار )آزاد(.
7- انعقاد قرارداد اجرای پروژه تراموا با برآورد 15000 میلیارد 

ریال به مدت 4 سال.
8- الیحه متمم بودجه سال 98 شهرداری شیراز.

9- الیحه بودجه سال 99 شهرداری شیراز.
انضباطی رانندگان تاکسی، تاکسی  10- تعیین جریمه تخلف 

داران و شرکت های حمل ونقل درون شهری شیراز.
11- درخواست اتوبوس فرسوده ازشهرداری به قیمت کارشناسی 

توسط دانشگاه آزاد.
12- تعیین میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارک های مجاز 

حاشیه ای معابر پرترافیک.
13- انعقاد قرارداد بخشی از توسعه غربی خط یک مترو شیراز.

14- تعیین نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل 
مسافر شیراز )شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و تاکسی( در 

سال 99.
15- تعیین نرخ  ورودی و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های 

عمومی سطح شهر.
ب: طرح های ارائه شده توسط کمیسیون

1- ارائه خدمات حمایتی به رانندگان بخش حمل و نقل عمومی 
بار و مسافر با مشارکت بخش خصوصی.

2- واگذاری بهره برداری از پایانه های برون شهری به بخش 

خصوصی.
3- تشکیل شورای عالی فنی شهرداری شیراز که پس از ایراد 
ارائه الیحه از طرف شهرداری، در قالب  فرمانداری و پیشنهاد 
الیحه به شورا ارائه و پس از تصویب شورا، در فرمانداری تأیید 

نشد. 
4- آیین نامه استقرار موقت مدارس غیردولتی و مهدکودک های 

شهر شیراز.
5- اصالح مصوبه شماره98/2650/ص مورخ 98/8/2 در خصوص 
تملکی  به حل مشکالت  )برای کمک  بستانکاری  اوراق  کارت 

پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی )کوهسار مهدی((.
6- مدیریت خطر زمین لغزش درارتفاعات شهر شیراز )در کمیسیون 

شهرسازی بررسی گردید(.
7- طرح بام انرژی )در کمیسیون شهرسازی بررسی گردید(.

8- دستورالعمل اجرایی بند 22 ماده 80 قانون شوراها.

9- دستورالعمل اجرایی بند 23 ماده 80 قانون شوراها.

10- طرح »حذف تقاطع غیرهمسطح میدان مطهري«.
و  گري  کوزه  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  »حذف  طرح   -11

احداث تقاطع غیرهمسطح رحمت-احمدبن موسي«. 
12- حذف پول نقدی و پرداخت الکترونیکی کرایه در سیستم 

حمل ونقل عمومی شیراز.
تحت  شده  سازی  مناسب  ون های  واگذاری  نحوه  طرح   -13
مالکیت شهرداری و بهره برداری از سامانه ویژه حمل و نقل افراد 

توان خواه )معلولین و جانبازان( به بخش خصوصی.
14- طرح تشکیل دبیرخانه دائمی مناسب سازی در شهرداری 

شیراز.
15- گره ترافیکی محور شمال غرب شیراز )محدوده گویم(.

16- طرح بازنگری گذرگاه های غیرهمسطح عابر پیاده.
ج: موضوعات مهم بررسی شده در کمیسیون

پنج ساله شهرداری  برنامه  کمی  اهداف  و  بررسی شاخص ها   -
شیراز.

 99 سال  عمرانی  بودجه  و   98 سال  بودجه  اصالح  بررسی   -
شهرداری شیراز.

- مطالعات پایه بازنگری شده آبهای سطحی چهار حوضه 
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د: رایزنی و ایجاد تعامل با سایر دستگاه ها: 
سرویس  خصوص  در  استان  ترافیک  شورای  و  استانداری   -
و  هندسی  اصالح  طرح های  و  کمربندی  ایمن سازی  مدارس، 

ایمنی ترافیک در سطح مناطق شهرداری.
ساماندهی  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   -

کمربندی شیراز.
- مدیریت کل بحران استانداری در خصوص پایدارسازی زمین  لغزش 

بلوار جمهوری.
در  منطقه ای  آب  سازمان  و  استانداری  بحران  کل  مدیریت   -

خصوص مطالعات آبهای سطحی.
ایجاد  برای  گاز(  و  برق  )آبفا،  رسان  خدمات  دستگاه های   -

هماهنگی بیشتر در توسعه زیرساختها.
تعیین  و  شناسایی  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  کل  اداره   -

حریم گسل ها و ساماندهی کمربندی.
ترافیکی  مسائل  پیگیری  برای  پرورش  و  آموزش  کل  اداره   -

مراکز آموزشی و سرویس مدارس.
- پلیس راهور شیراز و انعقاد تفاهم نامه به منظور ایجاد تعامالت 

بیشتر.
- شورای فنی استان برای استانداردسازی مصالح ساختمانی.

- بنیاد جانبازان و اداره بهزیستی برای ارائه خدمات به اقشار 
خاص و اقدامات مناسب سازی.


