
 شوراي اسالمي صباشهر 84مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  6بر ( مشتمل 8448 /88/44مورخ ش 6/ص/572شماره  به شوراي اسالمي صباشهر 84مصوبات نشست  )  

ه شرح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده ب 42/42/8448مورخ  6787/8/5292  شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (درخواست مرخصی شهردار و اعالم جانشین)ضوع  :                      مو    بند يك:

 

    82/44/8448مورخ :     5222/ص/8279                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 82/44/8448مورخ :     ش6و//864                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 

 شرح :
نيازمند مرخصي مي باشد و در  88/4/8448شهردار محترم  در تاريخ  –مبني بر اينکه جناب آقاي علي ملکي شهردار با مشخصات فوق درخواست مرخصي 

و  فيوظا الت،يقانون تشک 84ماده  84و 85ند ، مطرح شد و شورا براساس بغياب ايشان آقاي محسن احمدي بعنوان جانشين عهده دار امور محوله خواهد بود

و با  88/4/8448شهردار محترم در تاريخ –با مرخصي آقاي علي ملکي  يو اصالحات بعد 8/9/8972و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يانتخابات شوراها

 .نمودند راي موافقت  6جانشيني آقاي محسن احمدي در غياب ايشان بعنوان عهده دار امور محوله ، با 

 فهيمه صالحي خانم-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : احد قنبري

 مرخصي:وحيد جعفري
 2/44/8448--    6787/8/5292:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

        

 اقدام گردد.با رعايت ضوابط و مقررات :  متن نظريه         

 

 (  معرفی نماینده شورا در کمیسیون تملک)موضوع  :                          :دوبند

    42/44/8448مورخ :     5222/ص/8422                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 88/44/8448مورخ :      ش6و//829                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 : شرح
اينکه ، شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري كميسيون تملك اقدام نمايد لذا درخواست معرفي  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران  قانون تشکيالت، وظايف 84ماده  84و  85نماينده شورا ، مطرح شد و شورا براساس بند 

راي  6و اصالحات بعدي آقايان احد قنبري و داود نعيمي را بعنوان نمايندگان شورا در كميسيون تملك در شهرداري با  8/9/8972مصوب 

 موافق معرفي نمود.

 هيمه صالحيف خانم-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : احد قنبري

 مرخصي:وحيد جعفري
 42/42/8448 --    6787/8/5292:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.: متن نظريه              
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 (یک شهروندمساعدت به پرداخت )موضوع  :                          :بندسه

    98/49/8448مورخ :     5222/ص/8528                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 98/49/8448مورخ :      ش6و//857                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

اينکه شهرداري در نظر دارد به منظور مساعدت و كمك به بخشي از هزينه هاي زندگي يکي از مبني بر با مشخصات فوق  يشهردار حهيال

اقدام   8448ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير بودجه سال  824945ريال از محل رديف 8404440444شهروندان نسبت به پرداخت مبلغ 

 8/9/8972و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 84ماده  84، مطرح شد و شورا براساس بند  دينما

ريال از محل رديف 84،444،444با مساعدت و كمك به بخشي از هزينه هاي زندگي يکي از شهروندان نسبت به پرداخت مبلغ  يو اصالحات بعد

 مود .ننرا مصوب  حهيال  الفراي مخ 6با 8448ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير بودجه سال  824945

 
 

 (معرفی نمایند کمیسیون معامالت عمده)موضوع  :                          :بند چهار

    84/44/8448مورخ :     5222/ص/8224                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 82/44/8448مورخ :      ش6و//827                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

آئين نامه معامالت قانون شهرداري ها در  6مبني بر اينکه شهرداري در نظر دارد با عنايت به بند)ب( ماده با مشخصات فوق  يشهردار حهيال

، مطرح شد و  دينماان كارشناس بصير در كميسيون مذكور معرفي راستاي تشکيل كميسيون معامالت عمده ،آقاي محسن احمدي را بعنو

و اصالحات  8/9/8972و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 84ماده  84 و  85شورا براساس بند

حمدي بعنوان كارشناس بصير در كميسيون معامالت آئين نامه معامالت قانون شهرداري ها با معرفي آقاي محسن ا 6و بند )ب( ماده   يبعد

 مود .نرا مصوب  حهيالو   راي موافقت 6باعمده  

 فهيمه صالحي خانم-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : احد قنبري

 مرخصي:وحيد جعفري

 42/42/8448 --    6787/8/5292:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.: متن نظريه              
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 (پرداخت هزینه برگزاری مراسم عید غدیر)موضوع  :                          :بند پنج

    88/44/8448مورخ :     5222/ص/8287                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 82/44/8448مورخ :      ش6و//862                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

 مبني بر اينکه شهرداري در نظر دارد جهت برگزاري جشن عيد غدير در محالت سطح شهر و ويره نسبتبا مشخصات فوق  يشهردار حهيال

،  بودجه سالجاري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها اقدام نمايد 2ماده  542242ريال از محل رديف 944،444،444به هزينه كرد تا سقف 

و  8/9/8972و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 84ماده  84 و  85مطرح شد و شورا براساس بند

بودجه سالجاري  به  2ماده  542242ريال از محل رديف  24،444،444و رعايت آيين نامه مالي شهرداريها  با پرداخت مبلغ   يبعد اصالحات

 مود .نرا مصوب  حهيالو   راي موافقت 6باعدد صندلي جهت برگزاري مراسم عيد غدير در مسجد شهداء شهرک مصطفي خميني 544انضمام 

 فهيمه صالحي خانم-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-ي رمضانخانيهاد-موافقين : احد قنبري

 مرخصي:وحيد جعفري

 42/42/8448 --    6787/8/5292:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.: متن نظريه              
 

 (تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر و شورای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)                    موضوع  :      :بند شش

 : شرح
 8/9/8972و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 84ماده  84 و  85براساس بندشورا مصوبه  :  متن

،با تشکيل  5/4/8448مبني بر صورتجلسه كارگروه عفاف و حجاب شهرستان شهريار مورخ  7/4/8448خ مور 4289/8/5292پيرو نامه شماره و 

 . مودن  راي موافقت 6باشوراي امر به معروف و نهي از منکر و شوراي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 

 حيفهيمه صال خانم-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : احد قنبري

 مرخصي:وحيد جعفري

 42/42/8448 --    8/5292/ 6787:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :   فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.: متن نظريه              

 


