
 شوراي اسالمي صباشهر 15مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  5بر ( مشتمل 5035 /55/31مورخ ش 6/ص/013شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  15مصوبات نشست   

 ذيل مي باشده شرح فرمانداري محترم شهريار طي شده ب 51/31/5035مورخ  1305/5/9202 شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

 

 (تعیین هیات رییسه سال دوم)                     :   موضوع    بند يك:

 شرح :
شورا اعالم آمادگي نموده و  از هاي هيات رييسه سال دوم  رييس شورا از اعضا خواستند پس از بررسي جوانب براي سمت –آقاي جعفري 

الح شهر و شهروندان به فرد مورد نظر راي دهند.سپس برگه هاي ممهور به مهر شورا توزيع همکاران نيز خواستند با در نظر گرفتن صرفه و ص

 51و0اصالحي آيين نامه اجرايي  و مواد 2( آيين نامه داخلي و ماده 5و دراجراي ماده ) شده و راي گيري انجام شد

، نتايج بررسي ،  يو اصالحات بعد 5/0/5011و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يتشک

 منشي شورا اعالم گرديد:-شمارش و به شرح ذيل توسط آقاي رمضانخاني

                                            رای موافق  5با  س شورا ییبعنوان ر احد قنبری آقاینتیجه آراء                             رئیس شورا :خانم فهیمه صالحی و آقای احد قنبری  اکاندید-1

                     رای موافق          6س شورا باییب ریبعنوان ناحمید حسنی  آقای نتیجه آراء              نایب رئیس شورا :خانم فهیمه صالحی و آقای حمید حسنی اکاندید-2

                                                       رای موافق  6با اول بعنوان منشی حامد خزایی آقای-3

                                                                 رای موافق  6با دوم  بعنوان منشیداود نعیمی  آقای-4

                               رای موافق          6ار با بعنوان خزانه د حامد خزایی  آقای -5

در پايان اعضا ازآقاي وحيد جعفري  رييس شورا از بابت زحماتي كه در سال گذشته  متقبل شده اند تشکر كرده براي ايشان آرزوي سالمتي ،

ر نموده و براي اعضاي جديد هيات رييسه آرزوي و موفقيت نمودند و آقاي جعفري نيز از همراهي همکاران در طول دوران رياستشان تشک

 .موفقيت نمودند

 51/31/5035 --    1305/5/9202:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 به دليل عدم رعايت موعد قانوني دعوت به جلسه مصوبه مغاير تشخيص داده شده است.:  متن نظريه      
 

 


