
 شوراي اسالمي صباشهر 85مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  8بر ( مشتمل 3863 /13/66مورخ ش 6/ص/885شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره 85مصوبات نشست 

ذيل جهت  فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح 36/60/3863مورخ 0068/3/9010 شمارهرسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (کمک هزینه های رفاهی به پرسنل شهرداری)موضوع  :                          :د يکبن

 63/66/3863مورخ :   9080/ص/9585                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 63/66/3863مورخ :     ش6و//911                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

نفر از پرسنل  938اينکه ، شهرداري در نظر دارد به منظور كمک هزينه هاي رفاهي به  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ر و اختيار شخص ريال كه ميزان پرداختي به هر نفر با نظ3،966،666،666شامل)قراردادي،پيماني و رسمي( نسبت به پرداخت ماهيانه مبلغ 

اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس   3863بن و كمک هاي غيرنقدي ضمن تامين اعتبار در بودجه سال  366963شهردار مي باشد از رديف 

نظور و اصالحات بعدي به م 3/1/3108قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب  56ماده   38و  39بند 

ريال 3،966،666،666نفر از پرسنل شهرداري شامل)قراردادي،پيماني و رسمي( نسبت به پرداخت ماهيانه مبلغ  938كمک هزينه هاي رفاهي به 

 3863بن و كمک هاي غيرنقدي ضمن تامين اعتبار در بودجه سال  366963ريال مي باشد از رديف  8،666،666كه ميزان پرداختي به هر نفر مبلغ 

 حه را مصوب نمود.يالراي مخالف  9موافق و  راي 8 من رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه باوض

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

 آقاي داوود نعيمي-خانم فهيمه صالحي مخالفين:

 وحيد جعفريآقاي : مرخصي:

 36/60/3863 --    0068/3/9010فرمانداري  :  :           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 (افتتاح حساب در بانک مهر ایران شعبه فردیس)موضوع  :                          :دوبند

    91/66/3863مورخ :   9080/ص/1989                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 91/66/3863مورخ :    ش6و//969                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
نک اينکه ، شهرداري در نظر دارد جهت خدمت رساني به شهروندان نسبت به افتتاح حساب در با بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي وانتخاب شهرداران  56ماده  39مهر ايران  اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

و اصالحات بعدي با افتتاح حساب در بانک مهر ايران توسط شهرداري جهت خدمت رساني به شهروندان محترم  3/1/3108مصوب 

 حه را مصوب نمود.يالموافق  راي مخالف3راي موافق و 8 ه قوانين و مقررات موضوعه باصباشهر،ضمن رعايت كلي

 داوود نعيمي-احد قنبري -حامد خزايي- هادي رمضانخاني-قايان :حميد حسنيموافقين:آ

 مخالفين:خانم فهيمه صالحي

 وحيد جعفريآقاي  مرخصي:

 36/60/3863 --    0068/3/9010خانه فرمانداري  : :           شماره و تاريخ دبير فرمانداري نظريه

 به دليل عدم تعيين عنوان حساب مصوبه قابل رسيدگي نيست.:  متن نظريه      
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 (عقد قرارداد با موسسه ترک اعتیاد صبح و زندگی)موضوع  :                          :بند سه 
 

    38/66/3863:مورخ   9080/ص/1363                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 36/66/3863مورخ :     ش6و//986                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
معاونت محترم  5/6/3863مورخه  5138اره اينکه ، شهرداري در نظر دارد به استناد نامه شم بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهريار)تصاوير به پيوست مي باشد( جهت ساماندهي معتادين متجاهر سطح شهر نسبت به عقد 

 386169بار از محل ريال بصورت ترک تشريفات مناقصه ضمن تامين اعت 8،666،666،666قرارداد با موسسه ترک اعتياد صبح و زندگي به مبلغ 

قانون تشکيالت،  56ماده   38و  39آيين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند  8با رعايت ماده  3863بودجه سال 

ات بعدي با و اصالح 3/1/3108آيين نامه مالي شهرداريها و انتخاب شهرداران مصوب  8وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و رعايت ماده 

ريال بصورت ترک تشريفات مناقصه ضمن تامين اعتبار از محل  8،666،666،666عقد قرارداد با موسسه ترک اعتياد صبح و زندگي به مبلغ 

راي 9موافق  و  راي 8 ،جهت ساماندهي معتادين متجاهر سطح شهر ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با 3863بودجه سال  386169

 حه را مصوب نمود.يالف مخال

 احد قنبري-حامد خزايي- هادي رمضانخاني-ايان :حميد حسنيموافقين:آق

 آقاي داوود نعيمي-مخالفين:خانم فهيمه صالحي

 وحيد جعفري آقاي مرخصي:

 36/60/3863 --    0068/3/9010شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : :            فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  يهمتن نظر      

 (افزایش نرخ جرایم آیین نامه کمیته انضباطی سازمان مدیریت حمل و نقل صباشهر)    موضوع  :        بند چهار :

    65/68/3863:مورخ   9080/ص/9300                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 0/68/3863مورخ :     ش6و//308                                      تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا : شماره و  

 شرح :
اينکه ، شهرداري در نظر دارد به عنايت به حساسيت موضوع حمل و نقل عمومي  و لزوم فعاليت  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

نسبت به افزايش نرخ جرايم آيين نامه  00قاطع با افراد خاطي و عدم بازدارندگي جرايم مصوب سال مستمر رانندگان اين بخش و برخورد 

قانون تشکيالت،  56ماده   96و  0به پيوست( بر اساس بندهاي 9و3كميته انضباطي سازمان مديريت و حمل و نقل عمومي)به شرح جدول

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  56ماده   96و  0د و شورا براساس بند وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي اقدام نمايد، مطرح ش

و اصالحات بعدي با افزايش نرخ جرايم آيين نامه كميته انضباطي سازمان مديريت و حمل و  3/1/3108اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

 .حه را مصوب نموديالموافق  راي6 كليه قوانين و مقررات موضوعه بابه پيوست،ضمن رعايت  9و  3نقل عمومي صباشهر به شرح جدول شماره 

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

 :وحيد جعفريآقاي مرخصي:

 36/60/3863 --    0068/3/9010شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : :            فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 


