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 شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء

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

 اعضاء محترم شوراي اسالمي شهر شيراز

 باسالم

 20الهی   15اد سهاع    30/7/96احتراماًًًً دستوركارجلسه عادی شورای اسالمی شهرر شهاراد در ر د شنبه مه مهور      

  ی به شرح ذشل برگزار می گردد./ش بصورت عل

 مجاد   نطق پاش اد دستور خانم سولماد دهقانی   آقای نوذر امامی …الف : تال ت آشاتی اد كالم ا

 ب : موارد دستورکار:
 

 

 
 
 
 

 سيداحمدرضا دستغيب                 

مي شهر شوراي اسالرئيس       
 شيراز

 

 

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

1 200600/96 
24/4/

 داری شارادشرر 96
2274/
 و/96

24/4/
96 

عمران، حمل  نقل 
   ترافاک

درخصوص هزینه خدمات صدور و تمدید پروانهه عاایتهخ خهودرور پروانهه     
اشههالاو و هزینههه شمههوند راننههد  در صههرخ تمصههت  رههوخخ م انهه   ههر    

 پتمایش

 د/34020/96 2
10/7/

96 

 آقای نواب قائدی
رئاس محترم كماساون 
عمران ، حمل  نقل   

 اکتراف

4112/
 و/96

22/7/
96 

عمران، حمل  نقل   
 ترافاک

دور   31/5/96ص مهور   /2413/96م ن   ر  ررر  مجدد مصو ه شمار  
ص /1275/96چهارم شورای ارالم  شهر شتران م ن   ر اصهالخ مصهو ه   

درخصهوص درهاورایامن نههو  واره اری اتو هو  هههای        30/3/96مهور   
 تهخ مایکتخ شهرداری  ه اشماص

3 ---- ---- ---- 4182/
 و/96

24/7/
96 

 حقوق شهروندی درخصوص تاتتن شرخ وظایف کمتستون حقوق شرر ندی

 د/34123/96 4
13/7/

96 

 آقای موسوی
رئاس محترم كماساون 

برنامه، بودجه، 
 امورحقوقی   امالک

4238/
 و/96

27/7/
96 

برنامه ، بودجه ، 
 امورحقوقی   امالک

  ودجه شهرداری 17و  16درخصوص شئتن نامه نهو  هزینه کرد مواد 

 د/34211/96 5
17/7/

96 
جمعی اد اعضاء 
 محترم شورا 

4014/
 و/96

17/7/
96 

برنامه ، بودجه ، 
 امورحقوقی   امالک

درخصههوص درههاورایامن نهههو  تتههکتنر ترکتهها و شههرخ وظههایف مرکههز    
 پژوهش شورا  

6 330419/96 
11/7/

96 
رم سرپرس  محت

 شررداری شاراد
3892/
 و/96

12/7/
96 

برنامه ، بودجه ، 
 امورحقوقی   امالک

درخصوص اعالم کاندیهداتوری شهتران  هرای متز هان  هیهدهمتن کنیهران        
 متالدی 2020( در راو LHC تن ایملل  اتهادیه شهرهای تاریم  جهان )

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

 تعالی بسمه

 ص/3134/96

27/6/96 



 ص/3134/96 

27/7/1396 

 

 

 

 

 

 رونوشخ : 

 برادر گرامی ج اب آقای مر دس تمادار استاندار محترم فارس جر  استحضار    -
 ن شاراد جر  استحضار برادر گرامی ج اب آقای مر دس عالابوندی فرماندار محترم شررستا  -
 ر  ضابرادر گرامی ج اب آقای مر دس اسدی سرپرس  محترم شررداری شاراد جر  استح  -
 شاراد جر  استحضار  شهرمسئول محترم حراس  شورای اسالمی  -
 مسئول محترم اموراداری شورا جر  اطالع   -
 ر ابط عمومی محترم شورا جر  اطالع   هماه گی الدم  -
 كارش اسان   مبا رشن محترم شورا جر  اطالع  -
 دباران محترم كماساونرای شورا جر  اطالع  -

 

 

 

 

 تغيبدس سيداحمدرضا

 شيراز شهر اسالمي شوراي رئيس      
 

  


