
 شوراي اسالمي صباشهر 75مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  5بر ( مشتمل 1561 /82/66مورخ ش 6/ص/357شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره 75مصوبات نشست   

ح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده به شر 16/65/1561مورخ 0063/1/8030شمارهرسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (یک شهروندمساعدت مالی به )موضوع  :                          :د يکنب

    62/66/1561مورخ :     8070/ص/3667                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 13/66/1561مورخ :     ش6و//851                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

اينکه ، شهرداري در نظر دارد با توجه به گزارش واحد بازرسي )تصوير به پيوست مي باشد( به  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ساماندهي و  176368ريال از محل رديف  16،666،666نسبت به پرداخت مبلغ  يکي از شهروندانمنظور مساعدت به بخشي از هزينه هاي زندگي 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  26ماده   15و  18كمک به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

رديف  ريال از محل 16،666،666و اصالحات بعدي با پرداخت مبلغ  1/3/1357و دستورالعمل بودجه شهرداريها و انتخاب شهرداران مصوب 

،ضمن رعايت كليه قوانين و  يکي از شهروندانساماندهي و كمک به اقشار آسيب پذير ،جهت كمک به بخشي از هزينه هاي زندگي  176368

 حه را مصوب نمود.يالموافق  راي 7 مقررات موضوعه با

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-وحيد جعفري -هادي رمضانخاني-حسني موافقين:آقايان :حميد

 داوود نعيمي-آقايان :احد قنبري خصي:مر

 16/65/1561 --    0063/1/8030:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 (یکی از شهروندانمساعدت مالی به )موضوع  :                          :دوبند
 

    13/66/1561مورخ :     8070/ص/3666                            ماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :ش

 13/66/1561مورخ :     ش6و//858                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

نکه ، شهرداري در نظر دارد با توجه به گزارش واحد بازرسي و ساير مدارک پيوستي و  به منظور اي بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ساماندهي و  176368ريال از محل رديف  16،666،666نسبت به پرداخت مبلغ   يکي از شهروندانمساعدت به بخشي از هزينه هاي  درماني 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  26ماده   15و  18براساس بند  كمک به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد، مطرح شد و شورا

ريال از محل رديف  16،666،666و اصالحات بعدي با پرداخت مبلغ  1/3/1357و دستورالعمل بودجه شهرداريها و انتخاب شهرداران مصوب 

،ضمن رعايت كليه قوانين و  يکي از شهروندانكمک به اقشار آسيب پذير ،جهت كمک به بخشي از هزينه هاي درماني  ساماندهي و 176368

 حه را مصوب نمود.يالموافق  راي 7 مقررات موضوعه با

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-وحيد جعفري -هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 داوود نعيمي-آقايان :احد قنبري مرخصي:

 16/65/1561 --    0063/1/8030:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
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 (مساعدت مالی به کالنتری شاهدشهر)موضوع  :                          :بند سه 
 

    88/66/1561:مورخ   8070/ص/3838                            اليحه در دبيرخانه شهرداري : شماره و تاريخ

 88/66/1561مورخ :     ش6و//866                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
رئيس كالنتري شاهد شهر  1561،7،31مورخ  0528ر نظر دارد با توجه به نامه اينکه ، شهرداري د بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

كمک به بخش عمومي بودجه سال  176862ريال بابت خريد يک دستگاه چراغ گردان ،از محل رديف  26،666،666نسبت به پرداخت تا مبلغ

قانون تشکيالت، وظايف و  26ماده   15و  5شورا براساس بند ضمن پادار نمودن و با رعايت آيين نامه مالي  اقدام نمايد، مطرح شد و  1561

 176862ريال از محل رديف  26،666،666و اصالحات بعدي با پرداخت مبلغ  1/3/1357انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

كمک مالي به كالنتري شاهدشهر بابت خريد يک ضمن پادار نمودن و با رعايت آيين نامه مالي  ،جهت  1561كمک به بخش عمومي بودجه سال 

 حه را مصوب نمود.يالراي مخالف  1موافق  راي 5 دستگاه چراغ گردان ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با

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

 مخالفين:خانم فهيمه صالحي

 داوود نعيمي-ريآقايان :احد قنب مرخصي:

 16/65/1561 --    0063/1/8030:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      
 

 (تعیین مشاور امور فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای شوراموضوع  :                      )    بند چهار :

 شرح :
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  26موضوع تعيين مشاور امور فرهنگي،اجتماعي و رسانه اي شورا مطرح شد و شورا براساس ماده 

و اصالحات بعدي و با نظر مثبت تمام اعضاي حاضر درجلسه، آقاي بهروز قره داغي را  1/3/1357شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

ور امور فرهنگي ،اجتماعي و رسانه اي شورا به مدت يکسال در دوره فعاليت هيئت رييسه سال دوم ،ضمن رعايت كليه قوانين و بعنوان مشا

 مصوب نمود. موافق انتخاب و راي 7 مقررات موضوعه با

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-وحيد جعفري -هادي رمضانخاني-موافقين:آقايان :حميد حسني

 داوود نعيمي-:احد قنبريآقايان  مرخصي:

 16/65/1561 --    0063/1/8030:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 با توجه به ابهام در نحوه همکاري مصوبه قابل رسيدگي نيست.:  متن نظريه   

 

 


