
 شوراي اسالمي صباشهر 25مصوبات نشست 

 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  0بر ( مشتمل 1051 /58/52مورخ ش 6/ص/873شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  25مصوبات نشست 

مي  شرح ذيل فرمانداري محترم شهريار طي شده به 85/52/1051مورخ  7773/1/5787 شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

 باشد:

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

 شرح :
رييس شورا از اعضا خواستند پس از بررسي جوانب براي سمت رييس شورا اعالم آمادگي نموده و  از همکاران نيز خواستند با –آقاي جعفري 

ه فرد مورد نظر راي دهند.سپس برگه هاي ممهور به مهر شورا توزيع شده و راي گيري انجام در نظر گرفتن صرفه و صالح شهر و شهروندان ب

و  فيوظا الت،يتشک 17و8اصالحي آيين نامه اجرايي  و مواد 7( آيين نامه داخلي و ماده 1و دراجراي ماده ) شد

تايج بررسي ، شمارش و به شرح ذيل ، ن يو اصالحات بعد 1/8/1872و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يانتخابات شوراها

 منشي شورا اعالم گرديد:-توسط آقاي رمضانخاني

راي  3و  خانم فهیمه صالحی(-هادي رمضانخانی-حمیدحسنی-)آقایان وحید جعفريراي موافق 4با  س شورا ییبعنوان رحمید حسنی   آقاي

                         حامد خزایی(                   -داود نعیمی-مخالف)آقایان احد قنبري

 85/52/1051 --    7773/1/5787:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
 

 (تعیین هیات رییسه سال دوم)موضوع  :                          :دوبند

 شرح :
رييس شورا از اعضا خواستند پس از بررسي جوانب براي سمت نايب رييسي شورا اعالم آمادگي نموده و  از همکاران نيز –ري آقاي جعف

خواستند با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهر و شهروندان به فرد مورد نظر راي دهند.سپس برگه هاي ممهور به مهر شورا توزيع شده و راي 

 فيوظا الت،يتشک 17و8اصالحي آيين نامه اجرايي  و مواد 7( آيين نامه داخلي و ماده 1ماده ) و دراجراي گيري انجام شد

، نتايج بررسي ، شمارش و به شرح  يو اصالحات بعد 1/8/1872و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها

 منشي شورا اعالم گرديد:-ذيل توسط آقاي رمضانخاني

راي  3و  خانم فهیمه صالحی(-هادي رمضانخانی-حمیدحسنی-)آقایان وحید جعفريراي موافق 4با  س شورا ییر یبخانم فهیمه صالحی نا

 حامد خزایی(                                           -داود نعیمی-مخالف)آقایان احد قنبري

 85/52/1051 --    7773/1/5787:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
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 (تعیین هیات رییسه سال دوم )موضوع  :                         :سهبند

 : شرح
و  از همکاران نيز  شورا اعالم آمادگي نموده منشي اولرييس شورا از اعضا خواستند پس از بررسي جوانب براي سمت –آقاي جعفري 

خواستند با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهر و شهروندان به فرد مورد نظر راي دهند.سپس برگه هاي ممهور به مهر شورا توزيع شده و راي 

 فيوظا الت،يتشک 17و8اصالحي آيين نامه اجرايي  و مواد 7( آيين نامه داخلي و ماده 1و دراجراي ماده ) گيري انجام شد

، نتايج بررسي ، شمارش و به شرح  يو اصالحات بعد 1/8/1872و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يخابات شوراهاو انت

 منشي شورا اعالم گرديد:-ذيل توسط آقاي رمضانخاني

راي  3و  (خانم فهیمه صالحی-هادي رمضانخانی-حمیدحسنی-)آقایان وحید جعفريراي موافق 4با   آقاي هادي رمضانخانی بعنوان منشی اول

 حامد خزایی(                                           -داود نعیمی-مخالف)آقایان احد قنبري

 85/52/1051 --    7773/1/5787:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
 

 (تعیین هیات رییسه سال دوم )     موضوع  :    :ربند چها

 شرح :
شورا اعالم آمادگي نموده و  از همکاران نيز منشي دوم رييس شورا از اعضا خواستند پس از بررسي جوانب براي سمت –آقاي جعفري 

ي ممهور به مهر شورا توزيع شده و راي خواستند با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهر و شهروندان به فرد مورد نظر راي دهند.سپس برگه ها

 فيوظا الت،يتشک 17و8اصالحي آيين نامه اجرايي  و مواد 7( آيين نامه داخلي و ماده 1و دراجراي ماده ) گيري انجام شد

، نتايج بررسي ، شمارش و به شرح  يو اصالحات بعد 1/8/1872و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها

 منشي شورا اعالم گرديد:-ط آقاي رمضانخانيذيل توس

راي  3و  خانم فهیمه صالحی(-هادي رمضانخانی-حمیدحسنی-)آقایان وحید جعفريراي موافق 4با   آقاي وحید جعفري بعنوان منشی دوم 

 حامد خزایی(                                           -داود نعیمی-مخالف)آقایان احد قنبري

 85/52/1051 --    7773/1/5787:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    نداريفرما نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 


