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 شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء

 
 «شوراي اسالمي شهر شیراز ( عادي)علني جلسه  شانزدهمین» 

 اعضاء محترم شوراي اسالمي شهر شيراز

 باسالم

 20الوش   15ا  سواع    15/8/96شوبهه موور    د احتراماًًًً دستوركارجلسه عادی شوورای اسوالمش شوشر شو را  در ر       

 بش به شرح ذیل برگزار مش گردد./ش  بصورت عل

 انآقایان س دعهدالر اق موسوی ، دكتر قاسم مق مش   خانم ل ال د دم مج د   نطق پ ش ا  دستور …الف : تال ت آیاتش ا  كالم ا

 (15ب: تجل ل ا  دانش آمو ان برگزیده به مباسه  ر   دانش آمو   ) ساع  

 : موارد دستورکار: ج
 

تاریخ  شماره ثبت صاحب نامه اریخ نامهت شماره نامه ردیف 
 موضـــــــــوع کميسيون مربوطه ثبت

1 --- --- 
جمعش ا  اعضای محترم 

 شورا
4633/
 و/96

13/8/
96 

---- 
 درخصوص پیشنهاد برگزاری جلسه فوق العاده غیرعلنی رسمی

/96/6425ص 2
5641 

10/8/
96 

فرماندار محترم 
 ششرستان ش را 

4612/
 و/96

13/8/
96 

------ 

بهه  پیرامون اعتراض   1/8/96ص مورخ /3191/96مبنی بر ایراد به مصوبه 
درخصهوص دسههتورالعم    11/7/96ص مههورخ /2900/96مصهوبه مهماره   

 رازیمهر م یاسالم یمورا نیو مشاور کارمناسان یرینحوه بکارگ

3 --- --- 
جمعش ا  اعضاء محترم 

 شورا
4695/
 و/96

15/8/
96 

 صول طرح چارت تشکیالتی مورای اسالمی مهر میرازمبنی بر اعالم و طرح عادی

 د/34833/96 4
11/8/

96 

 جباب آقای موسوی 
رئ س محترم كم س ون 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

4673/
 و/96

14/8/
96 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

 )قرائت(

تها   29/2/96درخصوص گزارش بررسی مناقصه ها و مزایده ههای تهاری    
31/5/96   

 د/34428/96 5
25/7/

96 

 جباب آقای موسوی 
رئ س محترم كم س ون 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

4674/
 و/96

14/8/
96 

 شورای نامگذاری
 

 (اخباري)

 درخصوص بررسی مصوبات مورای نامگذاری

 6/8/96 د/34703/96 6

 جباب آقای قائدی
رئ س محترم كم س ون 
عمران ، حمل  نقل   

 ک تراف 

4488/
 و/96

6/8/
96 

 طرح عادی
آذر به نام هفته حمه  ونله     26درخصوص طرح نام گذاری هفته منتهی به 

 درون مهری 

 د/34828/96 7
10/8/

96 

 جباب آقای موسوی 
رئ س محترم كم س ون 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

4672/
 و/96

14/8/
96 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

اب نماینههدگان مههورا در مرکههز پهه وهر هههای مههورای درخصههوص انت هه
 اسالمی مهر میراز  

8 ---- ---- 
جمعش ا  اعضاء محترم 

 شورا
4471/
 و/96

6/8/
96 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

 )ارجاعي از صحن شورا(

درخصوص طرح سیاستهای راهبردی مورای پنجم برای برنامه پنج سهاله  
 (1397-1401سوم )

/4494 ششرداری ش را  6/8/96 371638/96 9
 و/96

6/8/
96 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

 درخصوص مساعدت مالی و حمایت مهرداری از برگزاری یاد روز حافظ  

10 ---- ---- 
جمعش ا  اعضاء محترم 

 شورا
4422/
 و/96

15/8/
96 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقش   امالک

 «ان پایت ت کتاب ایرانمیراز بعنو» درخصوص طرح یک فوریتی 

11 33414/96 
11/6/

96 
/3897 رئ س محترم شورا

 و/96
15/8/

96 
فرهبگش اجتماعش   

  ر شش

دوره  31/5/96ص مهورخ  /2414/96مبنی بر بررسی مجدد مصوبه مماره 
چهارم مورای اسالمی مهر میراز درخصوص پیشنهاد مساعدت بهه تهیم   

 فجر مهید سپاسی و برق نوین میراز

 « اشتغال-تولید ، مقاومتی اقتصاد ، 96 سال» :  رهبري معظم مقام

 تعالش بسمه

 ص/3382/96

14/8/96 



 ص/3382/96 

14/8/1396 

 

 

 
 
 
 
 

 سيداحمدرضا دستغيب                 

شوراي اسالمي شهر س رئي         
 شيراز

 رونومت : 

 برادر گرامش جباب آقای مشبدس تهادار استاندار محترم فارس جش  استحضار    -
 ن ش را  جش  استحضار برادر گرامش جباب آقای مشبدس عال شوندی فرماندار محترم ششرستا  -
 تحضار  ش را  جش  اس ششردار محترم اسکبدرپوربرادر گرامش جباب آقای مشبدس   -
 جش  استحضار  اسدی معا ن محترم مالش   اقتصادی ششرداری ش را  برادر گرامش جباب آقای مشبدس   -
 ش را  جش  استحضار  ششرمسئول محترم حراس  شورای اسالمش  -
 مسئول محترم اموراداری شورا جش  اطالع   -
 ر ابط عمومش محترم شورا جش  اطالع   هماهبگش ال م  -
 سان   مشا رین محترم شورا جش  اطالعكارشبا  -
 دب ران محترم كم س ونشای شورا جش  اطالع  -

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رئيس      
 

  

12 --- 7/8/96 
جمعش ا  اعضاء محترم 

 شورا
4367/
 و/96

15/8/
96 

فرهبگش اجتماعش   
  ر شش

 )ارجاعي از صحن شورا(

مبنههی بههر طههرح یههک فههوریتی الحههاق هفههت پیشههنهاد بههه مصههوبه مههماره   
 «  مهر دوستدار سالمند» درخصوص  12/5/96ص مورخ /2075/96


