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گزارش عملکرد کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات 
)سال سوم شورا(

تعدادموضوعردیف

30جلسات عادي1

2جلسات فوق العاده2

2جلسات مشترك با سایر دستگاهها3

34تعداد کل جلسات4

2لوایح بررسی شده5

9طرح هاي بررسی شده6

11تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده7

22بازدیدها8

96نامه هاي وارده9

156نامه هاي صادره10

242تعداد کل نامه ها11



گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

23

ت
عا

طال
ی ا

ور
فنا

 و 
ی

از
دس

من
وش

  ه
ون

سی
می

د ک
کر

مل
ش ع

زار
گ

گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز

ت
عا

طال
ی ا

ور
فنا

 و 
ی

از
دس

من
وش

  ه
ون

سی
می

د ک
کر

مل
ش ع

زار
گ

- اخــذ و ارائــه گــزارش پــروژه هــای هوشمندســازی و فنــاوری 
اطالعــات ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری

ــای  ــمند و فض ــهری هوش ــاد ش ــه اقتص ــه ب ــرورت توج - ض
کســب و کارهــای نــوآور در حــوزه شــهرداری و تعامــل بــرون 

ــازمانی س
ــه  ــب ب ــاختار مناس ــاد س ــل و ایج ــازی، تحلی ــه س - یکپارچ
ــار  ــک ب ــل و ترافی ــل و نق ــای حم ــذاری داده ه ــتراک گ اش

ــهرداری ــای ش ــوزه ه ــر ح دیگ
- ارائــه گــزارش پــروژه هــای هوشمندســازی و فنــاوری 

اطالعــات ســازمان پســماند
- بررسی سامانه های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی

ــط  ــه 99 مرتب ــای بودج ــروژه ه ــای پ ــت ه ــری اولوی -پیگی
ــاذ  ــکاری و اتخ ــق هم ــازی از طری ــیون هوشمندس ــا کمیس ب
ــاوا(  ــازمان ف ــه ریزی)س ــای برنام ــت ه ــرات معاون ــه نظ نقط
شهرســازی، فرهنگــی و حمــل و نقــل و ترافیــک و مشــاوران 
محتــرم کمیســیون در حــوزه هــای 5 گانــه زیرســاخت، 

ــه و داده ــای پای ــزار ه ــرم اف ــرویس، ن ــرم، س پلتف
- راه اندازی پروژه رصدخانه اجتماعی

TMS تاکسیرانی هوشمند -
)OD( مدیریت تقاضای سفر شهر -
- معبر اشتراکی حمل و نقل همگانی

ــوان  ــه عن ــاری ب ــنایی و آبی ــرژی روش ــرف ان ــت مص - مدیری
پــروژه اجرایــی طــرح هوشمندســازی پــارک خلدبریــن و 

ــن ــان خلدبری خیاب
 OPEN DATA توسعه -

7- کارگروه های ایجاد شده زیر نظر کمیسیون
- کارگروه طرح توسعه میادین میوه و تره بار

ــوالت  ــت محص ــذاری و کیفی ــت گ ــرل قیم ــروه کنت - کارگ
ــن ــازمان میادی س

- کارگروه شهر دوستدار کودک
- کارگروه شفافیت

- کارگروه تعیین سایت خرم شکوه 

- شــرکت در کمیتــه فنــی طــرح تفصیلــی در اداره راه و 
شهرســازی

- کارگروه مدیریت بحران
8- رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاه های 

مختلف در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون:
- مدیریت کل بحران استانداری 

- اداره کل راه و شهرسازی 
- پلیــس راهــور شــیراز و انعقــاد تفاهم نامــه بــه منظــور ایجــاد 

ــتر. تعامالت بیش
- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانداری

ــمند  ــه هوش ــامانه دوچرخ ــدازی س ــت راه ان ــری جه - پیگی
ــی. ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــتراکی ب اش

- کمیته امنیت روانی علوم پزشکی
9-حمایت از طرح های خصوصی سازی و واگذاری 

کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان:
- جلسه با NOG ها

- جلسه با پارک علم و فناوری
10-ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی و 

حقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات مرتبط با موضوع 
کمیسیون در سطح شهر شیراز:

- ارائه گزارش نقشه های 1:1000 شهرداری الکترونیک.
ــگاه،  ــاتید دانش ــا اس ــی ب ــای تخصص ــت ه ــزاری نشس - برگ

متخصصیــن، تولیدکننــدگان، ارگانهــای تخصصــی.
- حضور در همایش های تخصصی مرتبط.

- حضور در نمایشگاه های تخصصی مرتبط.
ــور در  ــورا و حض ــاوران ش ــا ی ــدد ب ــات متع ــزاری جلس - برگ
محــالت مختلــف بــرای ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا شــهروندان.

- تسریع در فرآیند اطالع رسانی پروژه شهروندسپاری
- پشتیبانی سامانه ارتباط مردمی 137

- جلسات متعدد با مدیر اداره آسیب های اجتماعی
11- بررسی و پیگیری درخواستهای مردمی و مشکالت 

مطرح شده توسط آنها:

1- بررسی لوایح و طرح های ارجاعی از سوی هیـئت 
رییسه شورا:

- تعــداد 5 طــرح در کمیســیون بررســی شــده و و تصویــب در 
کمیســیون بــه صحــن شــورا ارســال شــده اســت.

2- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در موضوعات 
مرتبط با کمیسیون:

- مصوبــات شــورا مرتبــط بــا کمیســیون پیگیــری و گــزارش آن 
بــه هیئــت رییســه محتــرم شــورا ارائــه شــده اســت.

ــه  ــق برنام ــف بودجــه ســال 98 و 99 شــهرداری مطاب - تکالی
ــرار داده  ــیون ق ــتور کار کمیس ــده، در دس ــن ش ــی تعیی زمان
شــده و گــزارش آخریــن وضعیــت آن نیــز بــه هیئــت رییســه 

ــه شــده اســت. محتــرم شــورا ارائ
3- بررسی موانع، نارسایی ها و نیازهای شهر 

شیراز در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون و ارائه 
راهکارهای الزم در قالب طرح

ــون  ــاده 80 قان ــازی م ــمند س ــی هوش ــتورالعمل اجرای - دس
ــد ــا 25 بن ــوراها ب ش

- اقدامــات الزم در خصــوص جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
ــا. کرون

- طــرح الــزام ســاختمان هــای گــروه »د« و ســایر مجتمع هــای 
ــگام  ــتری در هن ــتفاده از آب خاکس ــه اس ــداث ب ــد االح جدی

ــاختمانی ــه س ــت پروان دریاف
- بررســی آئیــن نامــه ســاماندهی دکل هــا و آنتــن هــای 

مخابراتــی
ــا  ــکان دار ی ــی عکــس دار م ــک اطالعات - طــرح هوشــمند بان

ــی جغرافیای
- بررسی پروژه ART )سامانه سریع حمل و نقل ریلی(

ــگاه داده ســامانه شهرســازی و  ــت پای ــف مالکی ــن تکلی - تعیی
SIM و BIM ــتم ــرای سیس اج

- الحــاق بنــد 5 بــه مصوبــه شــماره 97/3455/ص مــورخ 
)امــکان دسترســی(  98/9/7

ــا و  ــزوم حمایــت از کســب و کارهــای نوپ -ب ررســی طــرح ل
حــل مشــکالت شــهری بــا اســتفاده از پتانســیل اســتارتاپ هــا

4-بررسی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری 
شیراز در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون:

ــه  ــه بودج ــال 98 و الیح ــه س ــم بودج ــه متم ــی الیح - بررس
ســال 99 شــهرداری شــیراز: کــه طــی 1 جلســه در کمیســیون 
الیحــه متمــم بودجــه و در 6 جلســه کمیســیون نیــز موضــوع 
بــا حضــور  بودجــه هوشــمند ســازی ســال 99  الیحــه 
معاونت هــا، ســازمانها و شــهرداری مناطــق بررســی و تصویــب 

شــد.
5-مکاتبات انجام شده برای پیگیری مصـوبات شورا و 

کمیسیون و مسائل مختلف شهری:
ــف از  ــات مختل ــری موضوع ــرای پیگی ــه ب ــدود 156 نام - ح

ــت. ــده اس ــال ش ــیون ارس ــرف کمیس ط
6-نظارت مسـتمر بر عملکرد شهرداری و سازمان ها و 

شرکت های وابسته در موضوعات مرتبط با کمیسیون:
- شــرکت مســتمر در جلســات هیئــت مدیــره و شــورای 
ریلــی. حمل و نقــل  و  مســافر  حمل و نقــل  ســازمان های 

مهــم  پروژه هــای  بــا  مرتبــط  مــوارد  منظــم  بررســی   -
کمیســیون. هفتگــی  جلســات  در  هوشمندســازی 

- بررســی عملکــرد مرتبــط بــا قراردادهــای در حــال انعقــاد و 
 ،BMS منعقــد شــده )شــامل قــرارداد مطالعــات فیبرنــوری و

ــوا(. ــرارداد ترام ــس ق پیش نوی
- بررســی میــزان پیشــرفت پروژه هــای هوشمندســازی در 

ــتمر. ــای مس ــام بازدیده ــا انج ــق ب ــطح مناط س
- نظــارت و بررســی عملکــرد بودجــه هوشمندســازی ســال 98 

و 99 شــهرداری شــیراز.
- ارائه گزارش مرکز کنترل ترافیک

ــاوا درخصــوص ســامانه  ــات ســازمان ف ــزارش شــرح خدم - گ
شــفافیت

- گزارش پارک حاشیه ای پلتفرم جدید اجرای آن
- ارائــه گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات)ســند 

راهبــردی و تفصیلــی هوشــمند شــهر شــیراز(
- ارائــه گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

)فیبرنــوری و دیتاســنتر( و بازدیــد از دیتــا ســنتر فــاوا
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اصــالح  کوچه هــا،  اصلــی،  معابــر  ترافیکــی  مشــکالت   -
هندســی، نقــاط حادثــه خیــز و...

- مشکالت موجود در آسفالت معابر شهری.
- مسائل مربوط به آبهای سطحی.

- پیگیری مسائل مربوط به سامانه 137
- مســائل مربــوط بــه نحــوه آبیــاری باغــات منطقــه قصردشــت 

و مهــدی آبــاد و مشــکالت بهداشــتی محمودیــه
- مسائل مربوط به امور فرهنگی شهروندان

ــی  ــکالت تاکس ــه مش ــی در زمین ــات مردم ــری مطالع - پیگی
ــرودگاه ف

- مسائل مربوط به حمل ونقل همگانی.
- مســائل مربــوط بــه ایمن ســازی ترافیکــی، پــل عابــر پیــاده، 
ــکالت  ــی، مش ــی و ورزش ــای فرهنگ ــارک و فضاه ــود پ کمب

ــازی و...   ــمند س ــای هوش ــی از پروژه ه ناش
13- بازدیدهای کمیسیون: 

- پایانه اتوبوسرانی شهید طبائی زاده
- تقاطع غیرهمسطح استاد بهمن بیگی

- تقاطع غیرهمسطح رودکی
- تقاطع غیرهمسطح دکتر خدادوست

- بزرگراه 55 متری مهندسین

- بازدید از کارخانه کاشی و سرامیک حافظ
- چپگرد هفت تن _ دلگشا

- چپگرد صدرا و زیرگذر گلستان
- پیاده راه عفیف آباد

- بزرگراه شهید قاسم سلیمانی )کوهسار مهدی(
- پروژه ساماندهی بلوار خلیج فارس

- زیرگذر علی بن حمزه
- پروژه های عمرانی شهرداری مناطق

- ساختمان جدید شهرداری شیراز
- خط دو مترو

- مراکز تعویض پالک شیراز
- ایستگاه وکیل خط یک مترو

- بازدید از کارخانه نوآوری
- بازدید از ساختمان دیتا سنترفاوا
- بازدید از پارکینگ های هوشمند

- بازدید از پروژه BMIS مربوط به معاونت برنامه ریزی
- بازدید از تصفیه هانه آب صنعتی شیراز

- بازدید از پایانه های اتوبوسرانی سطح شهر
- بازدید از مراحل ضدعفونی معابر سطح شهر


