
 شوراي اسالمي صباشهر 95مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي  9بر ( مشتمل 1041 /40/40مورخ ش 6/ص/064شماره شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه  59احتراما ًٌ، مصوبات نشست   

ار طي شده به شرح ذيل فرمانداري محترم شهري 19/40/1041 مورخ 14401/1/9515 شمارهاسالمي رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (طرح نصب المان های شهدای صباشهر در سطح شهر)موضوع  :                          :د يکبن

  90/46/1041مورخ :   ش6/د/04:    وراش رخانهيدر دب طرح شماره

 شرح :
ته دفاع مقدس المان اينکه ، شورا در نظر دارد به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهدا و به مناسبت هف بر يبا مشخصات فوق مبن طرح شورا

قانون تشکيالت، وظايف و  04ماده   10و  19هاي شهداي گرانقدر صباشهر را در سطح شهر  نصب  نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

و اصالحات بعدي به منظور گراميداشت ياد و خاطره شهدا و به مناسبت  1/1/1109انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

را طرح  راي موافق 0  هفته دفاع مقدس المان هاي شهداي گرانقدر صباشهر را در سطح شهر وضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با

 مصوب نمود.

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

 19/40/1041 --    14401/1/9515:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  اريفرماند نظريه

 از متن مصوبه موضوعي مستفاد نمي گردد.مصوبه شورا بايد واجد تصميم مشخص و معيني باشد.:  متن نظريه      
 

 

 

 (ای مشاوره )تحصیلی،حقوقی،خانوادهطرح برگزاری میز خدمت رایگان در زمینه ه)      موضوع  :            :دوبند

  90/46/1041مورخ :   ش6/د/09:    وراش رخانهيدر دب طرح شماره

 شرح :
اينکه ، شورا در نظر دارد به منظور خدمات رساني به شهروندان محترم نسبت به برگزاري ميز خدمت  بر يبا مشخصات فوق مبن طرح شورا

قانون تشکيالت،  04ماده   10و  19قي و خانواده و ...(اقدام  نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند رايگان در زمينه هاي مشاوره )تحصيلي،حقو

و اصالحات بعدي به منظور خدمات رساني به شهروندان محترم با  1/1/1109وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

راي 0  )تحصيلي،حقوقي و خانواده و ...( ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه بابرگزاري ميز خدمت رايگان در زمينه هاي مشاوره 

 .را مصوب نمودو طرح  موافقت

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

 19/40/1041 --    14401/1/9515يخ دبيرخانه فرمانداري  : :           شماره و تار فرمانداري نظريه

 از متن مصوبه موضوعي مستفاد نمي گردد.:  متن نظريه      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2 

 

 (دکتری-ارشد-طرح تقدیر و تشکر از نفرات برتر کنکور در مقاطع تحصیلی)کارشناسی)    موضوع  :       :بند سه 

  90/46/1041مورخ :   ش6//د01:    وراش رخانهيدر دب طرح شماره

اينکه ، شورا در نظر دارد به منظور تشويق و تقدير دانش اموختگان ،ازنفرات برتر كنکور در  بر يبا مشخصات فوق مبن طرح شوراشرح :

قانون  04ماده   10و  19دكتري( در سطح شهر صباشهر  اقدام  نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند -ارشد-مقاطع تحصيلي)كارشناسي

و اصالحات بعدي به منظور تشويق و تقدير دانش  1/1/1109تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

،ضمن  لوح تقديردكتري( در سطح شهر صباشهربا -ارشد-آموختگان با تقدير و تشکر از نفرات برتر كنکور در مقاطع تحصيلي)كارشناسي

 .را مصوب نمودو طرح  راي موافقت0 ليه قوانين و مقررات موضوعه بارعايت ك
 خانم فهيمه صالحي- احد قنبري-آقاي داوود نعيمي-حامد خزايي-وحيد جعفري  -هادي رمضانخاني -موافقين:آقايان :حميد حسني

 19/40/1041 --    14401/1/9515:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 از متن مصوبه موضوعي مستفاد نمي گردد.:  متن نظريه      

 

 (طرح واگذاری سالنهای ورزشی به ملی پوشان صباشهر)    موضوع  :        بند چهار :
  90/46/1041مورخ :   ش6/د/60:    وراش رخانهيدر دب طرح شماره

نظر دارد به منظور خدمات رساني به ملي پوشان محترم در سطح صباشهر اينکه ، شورا در  بر يبا مشخصات فوق مبن طرح شوراشرح :

قانون تشکيالت،  04ماده   10و  19،تعدادي از سالنهاي ورزشي تحت اختيار شهرداري را به ايشان واگذار نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

اصالحات بعدي و  به منظور خدمات رساني به ملي پوشان  و 1/1/1109وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

محترم در سطح صباشهر با واگذاري تعدادي از سالنهاي ورزشي تحت اختيار شهرداري به ملي پوشان صباشهر با ترک تشريفات ،ضمن 

 .نمودنرا مصوب و طرح راي موافق  1راي مخالف و  0 رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با
 وحيد جعفري  -هادي رمضانخاني-:آقايان :حميد حسنيموافقين

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

 19/40/1041 --    14401/1/9515:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 شهرداري ها است.آيين نامه مالي  11مغاير ماده :  متن نظريه      

 

 (طرح برگزاری مسابقات فوتسال به مناسبت هفته دفاع مقدس)    موضوع  :        : پنجبند 
  90/46/1041مورخ :   ش6/د/65:    وراش رخانهيدر دب طرح شماره

گزاري مسابقات فوتسال با نام اينکه ، شورا در نظر دارد به مناسبت هفته دفاع مقدس اقدام به بر بر يبا مشخصات فوق مبن طرح شوراشرح :

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب  04ماده   10و  19جام شهداي صباشهر نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

فاع مقدس با نام و اصالحات بعدي با برگزاري مسابقات فوتسال با همکاري بسيج و شهرداري به مناسبت هفته د 1/1/1109شهرداران مصوب 

 جام شهداي صباشهر با شرايط ذيل:
 تيم شركت كنند(9از هر محله ويره،شهرک مصطفي خميني،اسالم آباد،قاسم آباد،كبودين)-1

 ميليون تومان(9تيم سوم -ميليون تومان1تيم  دوم-ميليون تومان9به سه تيم اول جوائزي اهدا گردد)تيم اول-9

 .را مصوب نمودو طرح  راي موافقت0 من رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه بانفر مي باشد.،ض 14نفرات هرتيم -1

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

 19/40/1041 --    14401/1/9515:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

                                                                                                                                                                                                                                                                      غاير آيين نامه مالي شهرداري است.م:  متن نظريه      


