
 شوراي اسالمي صباشهر 16مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  3بر ( مشتمل 6376 /63/70مورخ ش 1/ص/384شماره شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه  16مصوبات نشست   

ه شرح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده ب 94/70/6376 مورخ 67301/6/9242 شمارهرسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (پرداخت مساعدت مالی به یکی  از پرسنل شهرداری)موضوع  :                          :د يکبن
    99/71/6376مورخ :     9212/ص/4944                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 99/71/6376مورخ :     ش1و//916                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
از  هزينه هاي درماني فرزند اينکه ، شهرداري در نظر دارد به منظور مساعدت و كمک به بخشي  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

و كمک به اقشار آسيب پذير   اقدام  ساماندهي 617479ريال از محل رديف  97،777،777از پرسنل شهرداري ،نسبت به پرداخت مبلغ يکي 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و دستورالعمل بودجه شهرداريها  87ماده   63و  69نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

از پرسنل شهرداري با  ييکو اصالحات بعدي به منظور كمک به بخشي از هزينه هاي درماني فرزند  6/4/6401و انتخاب شهرداران مصوب 

 ساماندهي و كمک به اقشار آسيب پذير ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با 617479ريال از محل رديف  97،777،777پرداخت مبلغ 

  مود.نحه را مصوب نيالراي موافق  6مخالف و  راي 1

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي  -عيميداوود ن -وحيد جعفري  - هادي رمضانخاني-حسني :آقايان :حميدخالفينم

 احد قنبري:آقاي وافقينم
 

 (پرداخت مساعدت مالی به جمعیت هالل احمر شهریار)      موضوع  :            :دوبند

    98/71/6376مورخ :     9212/ص/4331                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 98/71/6376مورخ :     ش1و//918                                      يخ اليحه در دبيرخانه شورا :شماره و تار  

 شرح :
معاونت  6376،1،47مورخه  0024اينکه ، شهرداري در نظر دارد با توجه به نامه پيوستي شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ليتري به جمعيت هالل احمر شهريار در قالب طرح نذر آب 97گالن  177ي شهريار به منظور تحويل محترم هماهنگي امور عمراني فرماندار

ضمن پادار نمودن و با رعايت ايين  6376كمک به بخش عمومي بودجه سال  617978ريال از محل رديف  927،777،777نسبت به پرداخت تا مبلغ 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و با رعايت آيين  87ماده   63و  3ند نامه مالي  اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس ب

ليتري به جمعيت هالل احمر شهريار در قالب 97گالن  177و اصالحات بعدي به منظور تحويل  6/4/6401نامه مالي و انتخاب شهرداران مصوب 

ضمن پادار نمودن و  6376كمک به بخش عمومي بودجه سال  617978از محل رديف ريال  927،777،777طرح نذر آب نسبت به پرداخت تا مبلغ 

   مود.نحه را مصوب يالراي مخالف  9موافق و  راي 1 رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با

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

 خانم فهيمه صالحي -داوود نعيمي مخالفين:آقاي

 94/70/6376 --    67301/6/9242:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

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

    92/71/6376مورخ :     9212/ص/4312                            ريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :شماره و تا

 92/71/6376مورخ :     ش1و//912                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

داري در نظر دارد به منظور مساعدت و كمک به بخشي از  هزينه هاي درماني اينکه ، شهر بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال شرح :

ساماندهي و كمک به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد، مطرح  617479ريال از محل رديف  67،777،777،نسبت به پرداخت مبلغ  يکي از شهروندان

خابات شوراهاي اسالمي و دستورالعمل بودجه شهرداريها و انتخاب قانون تشکيالت، وظايف و انت 87ماده   63و  69شد و شورا براساس بند 

 67،777،777،با پرداخت مبلغ  يکي از شهروندانو اصالحات بعدي به منظور كمک به بخشي  از  هزينه هاي درماني  6/4/6401شهرداران مصوب 

حه را يالمخالف  راي0 قوانين و مقررات موضوعه با ساماندهي و كمک به اقشار آسيب پذير ،ضمن رعايت كليه 617479ريال از محل رديف 

   مود.نمصوب ن

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

 

 (اصلی 211فرعی از  2391تغییر کاربری قطعه زمینی به  پالک ثبتی )    موضوع  :        بند چهار :

    66/71/6376مورخ :     9212/ص/9907                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 69/71/6376مورخ :     ش1و//971                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
قانون شهرداريها و به منظور تهيه عوض  11ماده  60ني بر اينکه شهرداري در نظر دارد مستنداً به بند مشخصات فوق مببا  يشهردار حهيال

مترمربع  9113618اصلي به مساحت  690فرعي از  6249اراضي واقع در طرح هاي شهري نسبت به تغيير كاربري قطعه زميني به پالک ثبتي 

كه در مالکيت شهرداري است از فضاي سبز به مسکوني به عنوان  9حداثي بعد از نسترن واقع در اسالم آباد خيابان شهيد تاجيک كوچه ا

اقدام نمايد الزم به ذكر است مابقي مساحت  1مترمربع پس از تاييد كميسيون ماده  6219697اصلي به متراژ  614فرعي از  214معوض پالک 

قانون  87ماده43بند  مطرح شد و شورا براساس هرداري خواهد ماند ،حاصل از تغيير كاربري پالک فضاي سبز به مسکوني در مالکيت ش

قانون  11ماده  60ي و مستنداً به بند و اصالحات بعد 6/4/6401و انتخاب شهرداران مصوب تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 

 690فرعي از  6249ربري قطعه زميني به پالک ثبتي شهرداريها و به منظور تهيه عوض اراضي واقع در طرح هاي شهري نسبت به تغيير كا

كه در مالکيت شهرداري است از  9مترمربع واقع در اسالم آباد خيابان شهيد تاجيک كوچه احداثي بعد از نسترن  9113618اصلي به مساحت 

 مود.ننرا مصوب  هحيال راي موافق4ي مخالف و را 3و مقررات موضوعه با  نيقوان هيكل تيرعافضاي سبز به مسکوني با 

 حامد خزايي-داوود نعيمي- احد قنبري موافقين:آقايان :

 خانم فهيمه صالحي-وحيد جعفري  -هادي رمضانخاني -حميد حسني :مخالفين:آقايان


