
 

با موضوع بیست و سومین جلسه کمیته ایمنی شورای   52/00/0944مورخ 299445/0944پیرو دعوتنامه شماره 

با حضور اعضای کمیته و ستاد اجرایی تسهیالت سفر شهرداری  0944/05/45ترافیک شهر شیراز در مورخ 

ررسی مراتب زیر به تشکیل گردید و پس از ب 0940شیراز، در خصوص بررسی محدودیت های ترافیکی نوروز 

 تأیید و تصویب اعضاء و کارشناسان محترم حاضر در جلسه رسید:

 
 

 محدوده آرامگاه سعدی :

یک طرفه کردن بلوار بوستان حد فاصل تقاطع غیر همسطح دلگشا تا تقاطع خیابان نارنجستان )  -1

 ضلع شمالی آرامگاه( به سمت شمال

اطع بوستان )ضلع شمالی آرامگاه ( تا میدان دلگشا یک طرفه کردن  خیابان نارنجستان حد فاصل تق -2

 به سمت جنوب

 یکطرفه کردن خیابان  گلشن شیرازی حد فاصل بلوار بوستان  تا میدان دلگشا  مسیر شرق به غرب -3

 ممنوع قبل و بعد از آبشار واقع بلوار بوستان.مطلقا نصب تابلو توقف  -4

ن از سمت تقاطع غیر همسطح دلگشا بوسیله انسداد بریدگی های اول، سوم و چهارم بلوار بوستا -5

 نیوجرسی سنگین .

به سمت  00ممنوع در هر دو سمت بلوار بوستان از کوچه  مطلقا نصب و تکمیل تابلوهای توقف -6

 آرامگاه.

 ممنوع در ضلع جنوب شرقی آرامگاه.مطلقا نصب تابلو توقف  -7

 ممنوع ضلع شرقی ارامگاه .مطلقا نصب و تکمیل تابلو توقف  -8

تابلو گردش به چپ ممنوع  در روبروی  کلیه انشعابات خیابان های بوستان ، نارنجستان و نصب  -9

 گلشن شیرازی

 نصب تابلو عبور ممنوع ضلع شمال غربی ارامگاه )ابتدای نارنجستان(. -11

مسدود نمودن ضلع شمالی میدان دلگشا)ابتدای خیابان نارنجستان(توسط نیوجرسی و نصب  -11

 شرقی میدان دلگشا.تابلوعبور ممنوع در ضلع 

 نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در جلوی باغ دلگشا. -12

 اجرای خط کشی محوری ضلع غربی و شمالی باغ دلگشا. -13

0 



 

 

 محدوده آرامگاه حافظ :

 02به مدت  54/05/0944انسداد مسیر غرب به شرق حدفاصل تقاطع حافظیه تا ادبیات از تاریخ   -1

 بان حافظیه توسط گیت مدیریت شود(روز. )ورودی ادارات در ضلع شمالی خیا

متر در دو  24ممنوع قبل از تقاطع حافظیه از سمت میدان قائم به طول مطلقا نصب تابلو توقف  -2

 سمت معبر

 متر 24ممنوع در هر سه سمت تقاطع ادبیات به طول مطلقا نصب تابلو توقف  -3

 انسداد بریدگی بلوار چهل مقام در ضلع شمالی تقاطع ادبیات -4

5 

 

 :ده دروازه قرآنمحدو

نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع اطراف میدان ابوالکالم و ابتدای بلوار جمهوری اسالمی در دو سمت  -1

 معبر

نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع بلوار امام رضا در جهت شمال به جنوب حد فاصل بیمارستان مادر و  -2

 کودک تا میدان قرآن 

وار شهید آیت اهلل ربانی  از میدان قرآن تا میدان ابوالکالم نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع  سرتاسر بل -3

 و نصب تابلو حمل با جرثقیل روبروی رستوران دربند

 نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در بلوار هفت تنان از انتهای پارک کوهپایه تا پل بعد از مجتمع طالئیه -4

جنوب به جنوب  بلوار هفت تنان قبل از میدان نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع مقابل دورگرد انتهایی  -5

 قران در دو سمت بلوار

 یک طرفه نمودن خیابان حافظ مسیر جنوب به شمال از تقاطع حافظیه تا خیابان نفت. -6
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 محدوده حرم مطهر شاهچراغ:

 نصب تابلو خط ویژه ضلع شمالی تقاطع پیروزی ابتدای خیابان پیروزی. .0

 دی به جداکننده ابتدای خیابان حضرتی ، روبروی شعبه بانک شهر 4اتصال جداکننده خیابان  .5

 دی. 4 ترمیم جداکننده های خیابان .3

 دی روبروی بانک شهر تا  خروجی پارکینگ زائر. 4ممنوع  از ابتدای خیابان  مطلقا نصب تابلو توقف .9

متر از هر طرف  24ممنوع هر دو سمت بریدگی پمپ بنزین سیبویه به طول مطلقا نصب تابلو توقف  .2

 بریدگی

یکطرفه عمل نموده و ورودی پارکینگ بین الحرمین از خیابان حضرتی و خروجی از آستانه بصورت  .6

از طرف ضلع شرقی مجتمع بین الحرمین ) سمت آستان مقدس سید  به پارکینگ یک ورودی

 عالالدین حسین ( راه اندازی گردد
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 محدوده حرم سید عالء الدین حسین:

 ممنوع در ضلع جنوبی و شرقی حرم .مطلقا نصب تابلو توقف  -1

 ممنوع در ضلع غربی حرم و اول کوچه بین الحرمین .مطلقا نصب تابلو توقف  -2

2 

 

 محدوده ارگ کریمخانی:

 بهمن. 55ممنوع در هر دو سمت خیابان  مطلقا نصب و تکمیل تابلو توقف -1
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 محدوده باغ ارم:

متر بعد از  ورودی باغ ارم  در هر  044ممنوع در  بلوار ارم  از میدان ارم  تا  مطلقا نصب تابلو توقف .0

 دو سمت
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 محدوده هجرت:

 انسداد  بریدگی در خیابان هجرت از سمت  میدان اطلسی  روبروی خیابان شهید فروغی -1
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 ل فسا :محدوده ورودی شهر از سمت پ

 تعویض یا ترمیم تابلو و عالئم رانندگی صدمه دیده  -1

در مقاطعی که معبر فاقد خط کشی محوری می باشد نسبت به اجرای خط کشی محوری اقدام  -2

  گردد.

نصب بنر ورود کامیون ممنوع از پلیس راه پل فسا تا تقاطع غیر همسطح شهدای نیروی دریایی  -3

 لوگیری از ورود کامیونها به شهر شیرازجهت هدایت کامیونها به کمربندی و ج

 ترمیم سرعتگیر و سرعتکاه های موجود در محدوده سایت خرم شکوه  -4

4 

 

 محدوده ورودی شهر از سمت اصفهان :

 تعویض یا ترمیم تابلو و عالئم رانندگی صدمه دیده  -1

ایت کامیونها شهید اسکندری و هد  پلنصب بنر ورود کامیون ممنوع از پلیس راه شیراز اصفهان تا  -2

 به کمربندی جوادیه و جلوگیری از ورود کامیونها به شهر شیراز
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 محدوده ورودی شهر از سمت بوشهر:

اجرای خط کشی محوری ضلع شمالی بلوار امیر کبیر حد فاصل تقاطع غیر همسطح امام حسن  -0

 مجتبی تا تقاطع غیر همسطح استاد محمد بهمن بیگی.

 اده بلوار امیر کبیر.خط کشی گذرگاههای عابر پی -5

00 

مقرر گردید  مناطق شهرداری نسبت به ایمن سازی اطراف کمپ های نوروزی اعالم شده از سوی ستاد 

 تسهیالت سفر شهرداری شیراز اقدام الزم را بعمل آورند. 
05 

امل مقرر گردید جهت جلو گیری از ایجاد  تراکم  ترافیک  مقابل مجتمع تجاری خلیج فارس  ، توسط عو

 پلیس اعمال قانون صورت پذیرد.
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