
 شوراي اسالمي صباشهر 94مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي  1( مشتمل بر 3903/ 66/09ش مورخ 6/ص/103شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  94احتراما ًٌ، مصوبات نشست   

يار طي شده به شرح ذيل فرمانداري محترم شهر 04/00/3903مورخ  6261/3/6414اسالمي رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه شماره   

     جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (پرداخت مبلغی به صورت بن برای پرسنل شهرداری)موضوع  :                          بند يك:

 

    30/09/3903مورخ :     6404/ص/3063                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 31/09/3903مورخ :     ش6و//361                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 

 شرح :
 3،900،000،000اينکه ، شهرداري به مناسبت اعياد قربان و غدير در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

بن و كمك هاي غيرنقدي  360603ريال( از رديف  0،000،000نفر از كاركنان قراردادي و شركتي )به ازاي هر نفر 610ريال )به صورت بن( جهت 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب  10ماده  39و  36اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا براساس بند  3903بودجه سال 

نفر از كاركنان شركتي كه فقط در  03هت ريال به صورت بن ج 260،000،000و اصالحات بعدي با پرداخت مبلغ  3/1/3120شهرداران مصوب 

 30،000،000قسمت خدمات شهر كه رفت و روب و جاروزني سطح شهر را انجام مي دهند و سادات محترم شاغل در شهرداري )به ازاي هر نفر

 به پيوست مي باشد( )ليستراي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 6با  3903بن و كمك هاي غير نقدي بودجه سال  360603ريال( از رديف 
 

 فهيمه صالحي-داود نعيمي -حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 مرخصي:حامد خزايي

 4/09/3903 --    6261/3/6414:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

     

 دام گردد.با رعايت ضوابط و مقررات اق:  متن نظريه  
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 (  پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون ماده صد و تجدیدنظر)موضوع  :                          :دوبند

    03/09/3903مورخ :     6404/ص/3133                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 06/09/3903مورخ :      ش6و//313                                      را :شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شو  

 : شرح
اينکه در نظر است در راستاي برگزاري كميسيون هاي قانوني شهرداري نسبت به پرداخت حق بر  يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهالي

با رعايت  3903حق الجلسه بودجه مصوب در سال – 360606رديف  جلسه  و پاداش به اعضاي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها از محل

 وزير محترم  به شرح : 32/02/42مورخه  361660دستورالعمل شماره 

 مبلغ پيشنهادي استناد قانوني نام اعضا عنوان كميسيون

كميسيون ماده 

 )بدوي(300

نماينده وزارت كشور)مهشيد يکه زارع( 

 نماينده دادگستري)محمدمختاري(

 نماينده شوراي شهر)وحيدجعفري( 

 دبيركميسيون)مرضيه شوندي(

با رعايت هرساعت حضور در  قانون شهرداريها 300ماده  30و  3تباصر 

جلسه و بازديد ماهيانه جمعا  به 

 ريال 00،000،000مبلغ 

كميسيون 

 )تجديدنظر(300ماده

 نماينده وزارت كشور)رضا غالمي(

 (نماينده دادگستري)محمود رمضاني 

 نماينده شوراي شهر)داود نعيمي( 

 دبيركميسيون)مرضيه شوندي(

با رعايت هرساعت حضور در  قانون شهرداريها 300ماده  30و  3تباصر 

جلسه و بازديد ماهيانه جمعا  به 

 ريال 00،000،000مبلغ 

كميسيون هاي بدوي و 

 تجديد نظر ماده صد 

مبلغ  هرسه ماه يکبار به پرداخت پاداش اعضاي صدرالذكر

 ريال300،000،000

و  3/1/3120شهرداران مصوب  انتخابو  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 10ماده  39و  36مطرح شد و شورا براساس بند 

سال  حق الجلسه بودجه مصوب در– 360606پرداخت حق جلسه به اعضاي كميسيون ماده صد و تجديدنظر از محل رديف با  ياصالحات بعد

و مقررات موضوعه  نيقوان هيكل تيضمن رعاجدول فوق ، به شرح وزير محترم   32/02/42مورخه  361660با رعايت دستورالعمل شماره  3903

 را مصوب نمود .      حهيال راي مخالف 3ق و مواف يرا 0با 

 داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري       

 مخالفين: فهيمه صالحي     

 مرخصي:حامد خزايي     

 04/00/3903 --    6261/3/6414:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 مغاير مقررات جاري و دستورالعمل ابالغي وزيرمحترم كشور است.: متن نظريه              
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 (داخت مبلغی به مرکز نیکوکاری نائبین زهرا)س( جهت برگزاری اردوی جهادیپر)     موضوع  :    :بندسه

    06/09/3903مورخ :     6404/ص/3132                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 06/09/3903مورخ :      ش6/و/311                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

اداره كميته  36/1/3903مورخ  019212اينکه ، شهرداري با توجه به نامه  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ريال بابت كمك به برگزاري اردوي جهادي توسط مركز  100،000،000امداد صباشهر در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ

با رعايت آيين نامه مالي  3903كمك به بخش عمومي بودجه سال  300602هرا)س( از محل رديف نيکوكاري نائبين الز

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و  10ماده  39و  36اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

ريال بابت كمك به برگزاري اردوي  100،000،000و اصالحات بعدي با پرداخت مبلغ  3/1/3120انتخاب شهرداران مصوب 

با  3903كمك به بخش عمومي بودجه سال  300602جهادي توسط مركز نيکوكاري نائبين الزهرا)س( از محل رديف 

 راي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 6رعايت آيين نامه مالي با 
 فهيمه صالحي-داود نعيمي -حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 مرخصي:حامد خزايي

 4/09/3903 --    6261/3/6414:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 


