
 شوراي اسالمي صباشهر 65مصوبات نشست 

 

بند كه به تصويب شوراي  11بر ( مشتمل 1221 /42/25مورخ ش 5/ص/242شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره 65احتراما ًٌ، مصوبات نشست   

ار طي شده به شرح ذيل فرمانداري محترم شهري 24/20/1221مورخ  5659/1/4595 شمارهاسالمي رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 ر(اگذاری زمین به آبفای صباشه)و                      :  موضوع    بند يك:

    12/25/1221مورخ :     4565/ص/9252                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 12/25/1221مورخ :      ش5و//426                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

با نظر به مذاكرات بعمل آمده و تاكيد و پيگيري مقامات عالي رتبه شهرستان -1اينکه ، شهرداري  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ن آب شرب به هنگام درخصوص تسريع در واگذاري زمين به آبفا ي صباشهر جهت اجراي طرح احدث مخزن ذخيره آب شرب صباشهر و تامي

مترمربع از اراضي متعلقه با حفظ مالکيت اقدام نمايد شايان ذكر است  2222بروز بحران درخواست مجوز واگذاري رايگان حق انتفاع مساحت 

شهر آبفا متعهد گرديد در زمين موضوع درخواست مخزن ده هزار متر مکعبي احداث و نسبت به اجراي پروژه جمع آوري فاضالب شهري صبا

متري حدفاصل  14متر مربع از مساحت درخواستي معبر  1126)ابتدا از شهرک مصطفي خميني( اقدام نمايد و همچنين برابر كروكي پيوست 

 1152مترمربع نيز در مجاورت مخزن فعلي از پالک ثبتي  1259اصلي متعلق به اين شهرداري است، 140فرعي از  45تفکيکي از  50و  4قطعات 

مترمربع نيز با كاربري آموزشي از پالک ثبتي  1054اصلي واقع شده و داراي كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري است،مساحت  140فرعي از 

شوراي  15/5/1955مورخ  017/12مصوبه شماره 6اصلي است كه موضوع تغيير كاربري آموزشي و حذف معبر برابر بند 140فرعي از  1446

فرعي از  1152مترمربع از پالک ثبتي  6226096ضمنا  -4ريق مراجع ذيصالح در دست پيگيري مي باشد. محترم شهر تصويب گرديده و از ط

مترمربع كه از سنوات گذشته مخزن آب شرب فعلي صباشهر در آن احداث شده در جريان توافق با  5257096اصلي به مساحت كل  140

ل خلعتبري(در قدرالسهم اين شهرداري واقع شده است كه شهرداري اصلي )وراث مرحومه بتو 140فرعي از  45مالکين پالک ثبتي 

قانون تشکيالت،  72ماده   12درخواست تعيين تکليف موضوع جهت مستندسازي امالک شهرداري را دارد ، مطرح شد و شورا براساس بند 

ت اجراي طرح احدث مخزن ذخيره آب و اصالحات بعدي جه 1/9/1906وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

مترمربع از اراضي متعلقه با حفظ مالکيت به آبفاي  2222شرب صباشهر و تامين آب شرب به هنگام بروز بحران با واگذاري زمين به مساحت 

 راي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 0صباشهر با 

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داوود نعيمي-نبرياحد ق-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
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 (  تیار انجام وتصویب افزایش حد نصاب معامالت متوسطتفویض اخ)موضوع  :                          :دوبند
 

    45/22/1221مورخ :     4565/ص/1576                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 45/22/1221مورخ :      ش5و//179                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
ش مورخ  5/ص/170مصوبه شماره  9بند 4-1اينکه ، شهرداري در نظر دارد در خصوص رديف  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ريال و با توجه به افزايش حدنصاب معامالت متوسط تا  6،522،222،222شورا مبني بر تفويض اختيار انجام معامالت متوسط تا سقف  1221029049

ريال  7،222،222،222ريال درخواست موضوع تفويض اختيار انجام و تصويب معامالت متوسط از طريق استعالم بها تا سقف  7،2222،222،222قف س

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب  72ماده 12به شهردار ، مطرح شد و شورا براساس بند 

آيين نامه مالي شهرداريها  با موضوع تفويض اختيار انجام و تصويب معامالت متوسط از طريق  96حات  بعدي و ماده و اصال 1/9/1906

 حه را مصوب نمود.يالراي موافقت و 0ريال به آقاي ملکي شهردار صباشهر با  7،222،222،222استعالم بها تا سقف 

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داوود نعيمي-احد قنبري-ريوحيد جعف-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 

 (سان هیات انطباق مصوباتاالجلسه به اعضا و کارشنپرداخت حق )موضوع  :                          :بند سه 
 

    25/22/1221مورخ :     4565/ص/1254                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 11/22/1221مورخ :      ش5و//161                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
فرمانداري  9/1221/ 24مورخ   4745/1/4595و4746اينکه در نظر است به استناد نامه شماره بر  يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

نفر عضو  9محترم شهرستان شهريار نسبت به پرداخت حق الجلسه به اعضا و كارشناسان مشورتي هيات تطبيق مصوبات شهرستان به تعداد 

ريال تا پايان سال جاري از محل رديف  729،062رشناس مشورتي و بر اساس ساعات برگزاري در ماه و مبناي هرساعت مبلغ نفر كا 6

، مطرح وزير محترم كشور اقدام نمايد 5000010مورخه  147446با رعايت دستورالعمل شماره  1221حق الجلسه بودجه مصوب سال -142425

و  1/9/1906شهرداران مصوب  انتخابو  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 72ده ما 12و  14شد و شورا براساس بند 

پرداخت حق الجلسه به اعضا و كارشناسان  با وزير محترم كشور 5000010مورخه  147446ي و با رعايت دستورالعمل شماره اصالحات بعد

نفر كارشناس مشورتي و بر اساس ساعات برگزاري در ماه و مبناي هرساعت  6 نفر عضو 9مشورتي هيات تطبيق مصوبات شهرستان به تعداد 

راي موافقت كرده و اليحه را مصوب  0با  1221حق الجلسه بودجه مصوب سال -142425ريال تا پايان سال جاري از محل رديف  729،062مبلغ 

  نمود.

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داوود نعيمي-رياحد قنب-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 

 24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 بر اساس جدول اعالمي وزارت كشور اقدام گردد.:  متن نظريه      
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 (ه ستاد اربعین حسینی استانداری تهرانکمک بموضوع  :                      )    بند چهار :
 

    26/25/1221مورخ :     4565/ص/4591                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 26/25/1221مورخ :      ش5و//497                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 :شرح 

مورخ  722م/5225اينکه در نظر است به استناد نامه محرمانه شماره بر  يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ريال بابت كمك به ستاد  1،222،222،222مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراها  نسبت به پرداخت مبلغ  1/5/1221

كمك به بخش  162427( از محل رديف  252162222229122212550270irاربعين استانداري تهران )شماره حساب 

و  2، مطرح شد و شورا براساس بند ضمن پادار نمودن و با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد 1221عمومي بودجه سال 

و اصالحات  1/9/1906شهرداران مصوب  انتخابو  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 72ماده  12

ريال بابت كمك به ستاد اربعين استانداري تهران )شماره حساب  1،222،222،222داخت مبلغ ي با پربعد

252162222229122212550270ir  ضمن پادار نمودن و  1221كمك به بخش عمومي بودجه سال  162427( از محل رديف

 راي مخالف اليحه را مصوب نمود. 9راي موافق و  2با رعايت آيين نامه مالي  با 

 حامد خزايي-احد قنبري -هادي رمضانخاني-فقين:آقايان :حميد حسنيموا

 داوود نعيمي-آقايان: وحيد جعفري-خانم فهيمه صالحي مخالفين:
 

 24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

     

 اقدام گردد.با رعايت ضوابط و مقررات :  متن نظريه  
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 (مجوز صدور احکام ماموریت برای پرسنل مامور شهرداری)موضوع  :                          :بند پنج 
 

    29/29/1221مورخ :     4565/ص/522                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 20/29/1221مورخ :      ش5و//72                                      نه شورا :شماره و تاريخ اليحه در دبيرخا  

 شرح :
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراها و با هماهنگي  72ماده  92و  7اينکه در نظر است بر اساس بند بر  يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

 ار نسبت به صدور احکام ماموريت براي افراد زير طبق جدول ذيل اقدام نمايد:فرمانداري محترم و ادارات سطح شهرستان شهري

ردي

 ف

 نحوه پرداخت محل ماموريت نام و نام خانوادگي مامور

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر شوراي شهر حامد خزايي 1

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر شوراي شهر غالمحيدر كريم كشته 4

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر شوراي شهر يرزايينريمان م 9

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر شوراي شهر مريم محمدي 2

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر فرمانداري شهريار حسين مظاهري 6

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر فرمانداري شهريار اشرف قاسمي 5

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر ي شهريارفرماندار محمد صحراگرد 0

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر دفتر امام جمعه نادر ژيانيان 7

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر حراست استانداري محمدرضا كرمي 5

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر دادسراي شهريار ماشااله منگليان 12

 حقوق و مزاياي با دهياري كردامير ري كرداميردهيا كامبيز اميني 11

 حقوق و مزاياي با شهرداري باغستان شهرداري باغستان علي سليماني 14

 حقوق و مزاياي با شهرداري باغستان شهرداري باغستان فرزاد كريمي 19

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر اداره ماليات حبيب اله محمودي 12

 پايه حقوق شهرداري صباشهر دهياري رزكان سيدمحمدرضا صالحي 16

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر بازرسي استانداري مرتضي قاسمي 15

 حقوق و مزاياي با شهرداري صباشهر مامور از شهرداري نصيرشهر محمود ساساني 10

 صباشهرمزاياي با شهرداري  مامور از شهرداري نصيرشهر سيدمسعود موسوي 17

 

و اصالحات  1/9/1906شهرداران مصوب  انتخابو  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 72ماده  92و  7، مطرح شد و شورا براساس بند 

  د.راي مخالف ، اليحه را مصوب نمو 9راي موافق و  2نفر  با  17ي با صدور احکام ماموريت براي پرسنل به شرح ليست فوق براي بعد

 حامد خزايي-احد قنبري -هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 داوود نعيمي-وحيد جعفري آقايان:-خانم فهيمه صالحي مخالفين:

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 ت اقدام گرددبا رعايت ضوابط و مقررا:  متن نظريه  
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 (اجرای پروژه دوربین های پایش تصویری)موضوع  :                          :بند شش 
 

    42/26/1221مورخ :     4565/ص/4222                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 42/26/1221مورخ :      ش5و//416                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
اينکه در نظر است با عنايت به صدور بخشنامه هاي مکرر از ادارات و ارگان هاي امنيتي و انتظامي بر  يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

تخصصي بودن موضوع معنونه و نياز مبرم به عقد قرارداد با در خصوص لزوم اجراي پروژه دوربين هاي پايش تصويري در شهرها و نظر به 

ريال اعتبار اقدام  022،222،222مشاور ذيصالح و همچنين به علت عدم تخصيص اعتبار در بودجه سال جاري به اين امر و نياز به پايدار گرديدن 

شهرداران مصوب  انتخابو  ياسالم ينتخابات شوراهاو ا فيوظا الت،يقانون تشک 72ماده  12و  14، مطرح شد و شورا براساس بند نمايد

ي با اجراي پروژه دوربين هاي پايش تصويري در شهرها و نظر به تخصصي بودن موضوع معنونه و نياز مبرم به عقد و اصالحات بعد 1/9/1906

راي  0ريال با 022،222،222ودن مبلغ  قرارداد با مشاور ذيصالح و همچنين به علت عدم تخصيص اعتبار در بودجه سال جاري با پايدار نم

  موافقت كرده و اليحه را مصوب نمود.

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داوود نعيمي-احد قنبري-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه  

 (1041آیین نامه ارزش معامالتی  سال )موضوع  :                          :بند هفت 
 

    14/22/1221مورخ :     4565/ص/1649                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 29/26/1221مورخ :      ش5و//177                                      تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :شماره و   

 شرح :
ماده صد قانون شهرداريها و با عنايت به عدم  11اينکه ، شهرداري در نظر دارد عطف به تبصره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

و نظر به فلسفه وجودي اخذ جرايم ماده صد بعنوان عامل بازدارنده تخلفات ساختماني  1952معامالتي از سال بازنگري مبالغ آيين نامه ارزش 

جدول پيوست اقدام نمايد، مطرح شد و شورا  حربه تفکيك مناطق سطح شهر به ش 1221نسبت به صدور آيين نامه ارزش معامالتي سال 

و اصالحات بعدي و  1/9/1906وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکيالت،  72ماده   12و  14براساس بند 

 درصد مبالغ تعيين شده  62به تفکيك مناطق سطح شهر با  1221ماده صد قانون شهرداريها    صدور آيين نامه ارزش معامالتي سال  11تبصره 

 حه را مصوب نمود.يال راي مخالف  4راي موافق و 6جدول پيوست اليحه شهرداري  با به شرح 

 حامد خزايي -احد قنبري-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 آقاي داوود نعيمي-مخالفين:خانم فهيمه صالحي

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

مستندات مصوبه مشتمل بر ارزش معامالتي جديد و جاري با تعيين ارزش معامالتي متناسب ارزش امالک با رويکرد بازدارندگي :  متن نظريه  

 ارائه تا مصوبه مورد رسيدگي قرار گيرد.
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 پرداخت هزینه جهت استعدادیابی در رشته والیبال()موضوع  :                          :بند هشت 
 

    45/22/1221مورخ :     4565/ص/1551                            تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :شماره و 

 92/22/1221مورخ :      ش5و//172                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
حمايت از ورزش و ارتقاء كيفيت ورزش –شهرداري در نظر دارد جهت استعداديابي اينکه ،  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ضمن كاهش  1221كمك به بخش عمومي بودجه سال – 162427از محل رديف  722،222،222صباشهر در رشته واليبال نسبت به پرداخت تا مبلغ 

و با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا  162427رديف و افزودن به اعتبار  162922ريال از رديف  622،222،222اعتبار به مبلغ 

و اصالحات بعدي  1/9/1906قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب  72ماده 12و   14براساس بند

 162427از محل رديف  722،222،222يبال  با پرداخت تا مبلغ حمايت از ورزش و ارتقاء كيفيت ورزش صباشهر در رشته وال–جهت استعداديابي 

و با  162427و افزودن به اعتبار رديف  162922ريال از رديف 622،222،222ضمن كاهش اعتبار به مبلغ  1221كمك به بخش عمومي بودجه سال –

 حه را مصوب نمود.يال راي مخالف  4راي موافق و6رعايت آيين نامه مالي  با 

 حامد خزايي -احد قنبري-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-:آقايان :حميد حسنيموافقين

 آقاي داوود نعيمي-مخالفين:خانم فهيمه صالحي

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 مربوطه قابل رسيدگي خواهد بود. مصوبه پس از اخذ نظريه باالترين دستگاه:  متن نظريه  
 

 ماموریت آقای اسماعیل صادق زاده()موضوع  :                          :بندنه 
 

    46/26/1221مورخ :     4565/ص/4519                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 45/26/1221مورخ :      ش5و//440                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

 احد قنبري-وحيد جعفري-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 حامد خزايي -آقايان: داوود نعيمي-مخالفين:خانم فهيمه صالحي

  24/20/1221 --    5659/1/4595شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :           :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه  

 

 

 

 

 

فرمانداري  45/2/1221مورخ  5259/1/4595اينکه ، شهرداري در نظر دارد با عنايت به نامه شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

بودجه  112129خت كليه حقوق و مزايا از طرف شهرداري از محل رديف شهرستان شهريار مبني بر ماموريت آقاي اسماعيل صادق زاده با پردا

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران  72ماده   12و  14اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند  1221

داخت كليه حقوق و مزايا از طرف شهرداري از محل رديف و اصالحات بعدي  بر ماموريت آقاي اسماعيل صادق زاده با پر 1/9/1906مصوب 

 راي مخالف اليحه را مصوب نمود. 9راي موافق و  2با  1221بودجه  112129
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 (درخواست مرخصی علی ملکی شهردار صباشهر و اعالم جانشین)موضوع  :                          :بند ده 
 

    12/25/1221مورخ :     4565/ص/9252                            خانه شهرداري :شماره و تاريخ اليحه در دبير

 12/25/1221مورخ :      ش5و//422                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
 10/5/1221لغايت  15/25/1221شهردار محترم  در تاريخ  –ملکي مبني بر اينکه جناب آقاي علي شهردار با مشخصات فوق درخواست مرخصي 

، مطرح شد و شورا براساس نيازمند مرخصي مي باشد و در غياب ايشان آقاي محمود ساساني بعنوان جانشين عهده دار امور محوله خواهد بود

با مرخصي  يو اصالحات بعد 1/9/1906هرداران مصوب و انتخاب ش ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 72ماده  12و 14بند 

و با جانشيني آقاي محمود ساساني در غياب ايشان بعنوان عهده  10/5/1221لغايت  15/25/1221شهردار محترم در تاريخ –آقاي علي ملکي 

 .راي موافقت نمودند 0دار امور محوله ، با 

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داوود نعيمي-احد قنبري-فريوحيد جع-هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

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

 (ضای کمیسیون های شهرداریانتخاب اع)موضوع  :                          :بند يازده 

 شرح :
و اصالحات  1/9/1906و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 72ماده  92و  12شورا براساس بند 

 نمايندگان خود را به شرح ذيل در كميسيون هاي شهرداري معرفي و مصوب نمود: )آقايان /خانم (: يبعد

 راي مخالف( 1راي موافق و 5نتيجه آراء -: فهيمه صالحي                   )كانديد:خانم فهيمه صالحي 122 كميسيون ماده

 راي مخالف(         4راي موافق و 6نتيجه آراء -كميسيون تجديد نظر : وحيد جعفري                 )كانديد:وحيد جعفري

 راي مخالف(4راي موافق و  6هادي رمضانخاني و احد قنبري نتيجه آراء :هادي رمضانخاني )كانديداها:   : هادي رمضانخاني 00كميسيون ماده 

 راي مخالف (  4راي موافق و 6نتيجه آراء  -: هادي رمضانخاني    )كانديد:هادي رمضانخاني 66ماده  42كميسيون بند 

 راي مخالف(9راي موافق و 2ه آراء بانتيج-: حميدحسني                      )كانديد:حميد حسني 0كميسيون  ماده 

 راي مخالف(9راي موافق و 2نتيجه آراء با-هيات رسيدگي به تخلفات تاكسيراني : حميد حسني  )كانديد:حميد حسني

 راي مخالف( 9راي موافق و 2نتيجه آراء با-كميسيون معامالت متوسط و عمده  :  وحيد جعفري    )كانديد:وحيد جعفري

  24/20/1221 --    5659/1/4595:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 .عضويت اعضاي شورا در كميسيون معامالت پيش بيني نشده است در قانون :  متن نظريه  

 

 


