
 شوراي اسالمي صباشهر82مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي رسيده و   8بر ( مشتمل 4188 /82/82مورخ  6/41/ص/ش 238شماره  به 82ات نشست)مصوب

فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح ذيل جهت  41/48/4188مورخ  41842/4/8232شماره مراحل قانوني آن به استناد نامه 

      اقدام ارسال مي گردد. اطالع و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  بند يك:

 ( پرداخت مساعدت به شوراي شهرستان):   موضوع   

 

    38/82/4188مورخ :     8212/ص/2388                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 84/48/4188رخ :  مو    43/ش6/ص/222                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح : 

اليحه شهرداري با مشخصات فوق  مبني بر لزوم پرداخت مساعدت به شوراي شهرستان شهريار و درخواست مجوز 

،مطرح شد و شورا  418884شوراي شهر از محل رديف  4188% بودجه سال 8ريال ،معادل  888/888/21پرداخت مبلغ /

الت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکي 28ماده   41و  48براساس بند 

شوراي شهر از محل  4188% بودجه سال 8ريال ،معادل  888/888/21واصالحات بعدي  با پرداخت مبلغ / 4/3/4321

 راي 2 به منظور مساعدت به شوراي شهرستان شهريار ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با 418884رديف 

 موافقت و تصويب نمود.

 فهیمه صالحی -حامد خزایی–حمید حسنی –داود نعیمی -هادی رمضانخانی-احد قنبری–موافقین :وحید جعفری 

 :        فرمانداري نظريه

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه                   
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  :دوبند

 ( پرداخت به آ قاي يونس كرباليي)  موضوع  :    

    38/82/4188مورخ :     8212/ص/2822                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 84/48/4188مورخ :      43/ش6/و/288                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح : 

با عنايت به استفاده شهرداري از خدمات آقاي يونس در نظر دارد  نکهيبر ا يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

اجراي  488881ريال از رديف  888/888/38با مبلغ ماهيانه  84/48/4188كرباليي بعنوان امام جماعت به مشاراليه از تاريخ 

ريال پس از تامين اعتبار و با رعايت آيين  888/888/28به مبلغ / برنامه هاي آموزشي ،مذهبي ،فرهنگي و هنري جمعاً

قانون تشکيالت وظايف و انتخابات شوراهاي  28ماده   41و  48نامه مالي اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

كرباليي  واصالحات بعدي با استفاده شهرداري از خدمات آقاي يونس 4/3/4321اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

اجراي برنامه هاي آموزشي  488881از رديف  ريال 888/888/81با مبلغ ماهيانه  4/48/4188بعنوان امام جماعت از تاريخ 

پس از تامين اعتبار و با رعايت آيين نامه مالي ،ضمن  ريال 888/888/21/،مذهبي ،فرهنگي و هنري جمعاً به مبلغ 

   راي موافقت و اليحه را تصويب نمود. 2 رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با

 فهیمه صالحی -حامد خزایی–حمید حسنی –داود نعیمی -هادی رمضانخانی-احد قنبری–موافقین :وحید جعفری  

          
 :        فرمانداري نظريه      

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه                   

 

 

 

 

 


