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 گزارش عملکرد کمیسیون گردشگری و زیارت
)سال سوم شورا(

تعدادموضوعردیف

22جلسات عادي1

9جلسات فوق العاده2

5بازدیدها3

36تعداد کل جلسات4

5لوایح بررسی شده5

10طرح هاي بررسی شده6

15تعداد کل طرح ها و لوایح بررسی شده7

8موارد ارجاعی به صحن شورا8

231نامه هاي وارده9

117نامه هاي صادره10

348تعداد کل نامه ها11

8جلسات مشترك با سایر دستگاهها12



گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی شهر شیراز
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الف: طرح های ارائه شده توسط کمیسیون
1- طرح باغ موزه هنر

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

4- طرح کوچه رندان )گذر گوته(
5- طرح خیابان غذا )خیابان مشکین فام(

6- طرح باغ مطالعه
7- بهسازی و بازآفرینی خیابان امید نوروزی

8- برگزاری مسابقه ویدئو مپینگ
9- برگزاری مسابقه هویت بصری

10- احداث شهربازی بزرگ شهر شیراز )سی هکتاری(
11- بازآفرینی و ساماندهی کوچه باغها از جمله خیابان شهید رادفر 
12- ایجاد دبیرخانه دائمی »شیراز، شهر جهانی صنایع دستی«

در   93/2/10 مورخ  93/545/ص  شماره  مصوبه  اصالح   -13
خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن مربوط به فعالیت های 
مصوبه  زمان  )تمدید  فرهنگی  تاریخی  منطقه  در  گردشگری 

مذکور( از طرف کمیسیون به صحن شورا ارائه گردید.
14- طرح ایجاد مرکز آموزش صنایع دستی بهبود یافتگان اجتماعی

ب: لوایح بررسی شده در کمیسیون
1- نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شیراز

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

3- متمم بودجه سال 98 شهرداری شیراز
4- بودجه سال 99 شهرداری شیراز

5- ایجار واحدهای تجاری بازارچه هنر با مال االجاره 50 درصد 
مبلغ اجاره بهای کارشناسی برای مدت دو سال

ج: اقدامات نظارتی
1- برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون و پیگیری پروژه های 

مندرج در بودجه سال 1399
های  پروژه  پیگیری  و  مستمر  نظارتی  جلسات  برگزاری   -2

اولویت دار مرتبط با کمیسیون
3- پیگیری مستمر اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف 

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

بودجه سال 1399
5- بازدیدهای مستمر از پروژه های اولویت دار مرتبط با کمیسیون
6- ارزیابی اهداف عملیاتی، کمی و شاخص های برنامه راهبردی 

5 ساله شهرداری شیراز 
و: تعامل با سایر دستگاه ها

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

فراسازمانی می باشد.
2- تعامل با فرمانداری شهرستان شیراز

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

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

3-2 جامعه هتلداران استان فارس
4-2 انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی استان فارس
5-2 انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 

استان فارس
6-2 اتحادیه مهمانپذیران استان فارس

4- تعامل با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
5- تعامل با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان فارس

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

7- تعامل با دانشکده جهانگردی و هتلداری دانشگاه شیراز و 
بهره مندی از ظرفیت علمی دانشگاه شیراز 

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


