
 شوراي اسالمي صباشهر 36مصوبات نشست 

بند كه به تصويب  0بر ( مشتمل 1271 /42/70مورخ ش 3/ص/316شماره شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه  36احتراما ًٌ، مصوبات نشست   

ار طي شده به فرمانداري محترم شهري 70/71/1271 مورخ 11611/1/4262 شمارهشوراي اسالمي رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         شرح ذيل جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (فروش سهمیه قیر به شرکت پیمان راه شکیل شهریار)موضوع  :                          :د يکبن
 67/73/1271مورخ :   4232/ص/6312                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 67/73/1271مورخ :     ش3و//406                                شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 6716اينکه ، شهرداري با توجه به عدم توافق با شركت الميان و با عنايت به عقد قرارداد آسفالت به شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيالشرح :

قيمت روز مندرج در بورس كاال به شركت پيمان راه شکيل تن و  131با شركت پيمان راه شکيل شهريار در نظر دارد نسبت به فروش سهميه قير با تناژ 

آيين  2ده شهريار)بهمراه هزينه هاي باربري و انبارداري( و كسر مبلغ آن از صورت وضعيت هاي شركت مذكور بصورت ترک تشريفات مزايده و با رعايت ما

 2قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و با رعايت ماده  17ده ما  12و  14نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

با شركت پيمان راه  6716و اصالحات بعدي و  با توجه به عقد قرارداد آسفالت به شماره  1/6/1603آيين نامه مالي شهرداريها و انتخاب شهرداران مصوب 

يمت روز مندرج در بورس كاال به شركت پيمان راه شکيل شهريار)بهمراه هزينه هاي باربري و انبارداري( تن و ق 131شکيل شهريار با فروش سهميه قير با تناژ 

راي  4موافق و  راي 3 ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با بصورت ترک تشريفات مزايدهو كسر مبلغ آن از صورت وضعيت هاي شركت مذكور 

  مود.نحه را مصوب يالمخالف  

 احد قنبري -حامد خزايي  -داوود نعيمي - هادي رمضانخاني-حسني :آقايان :حميدوافقينم

 خانم فهيمه صالحي-وحيد جعفري  :آقاي خالفينم

 70/71/1271 --    11611/1/4262:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 لي شهرداري است.آيين نامه ما 16مغاير ماده :  متن نظريه      
 

 (اصلی925فرعی از  9751افزایش تراکم پالک ثبتی )      موضوع  :            :دوبند

 72/70/1271مورخ :   4232/ص/6313                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 72/70/1271مورخ :    ش3و//411                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

مبني بر افزايش تراكم از  13/3/1271مورخ  6721اينکه ، شهرداري در نظر دارد با توجه به توافقنامه شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيالشرح :

مترمربع  470911فرعي به مساحت  140فرعي از  1302مترمربع از پالک ثبتي  32913% به شرح اينکه نظر به رعايت همجواري و برابر موجود،متراژ427% به 147

نبش انديشه يک سمت راست در تعريض قرار ميگيرد كه اين تعريض بر مبناي طرح نبوده ليکن ضروري به نظر  1واقع در اسالم آباد خيابان مطهري ستاري 

درصد در ازاي مساحت تعريض يا سطح اشغال قبل از اصالحي  427% به 147ايش تراكم از مي رسد لذا در راستاي آزادسازي مساحت تعريض نسبت به افز

و  1/6/1603قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب  17ماده   62اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

نبش انديشه يک سمت راست به مساحت  1اصلي واقع در اسالم آباد خيابان مطهري ستاري  140ي از فرع 1302اصالحات بعدي با افزايش تراكم پالک ثبتي 

%  در 427%به 147مترمربع از ملک مذكور در تعريض قراردارد ،در راستاي آزاد سازي مساحت تعريض با افزايش تراكم از  32913مترمربع كه مساحت  470911

   مود.نحه را مصوب يالموافقت  راي0 از اصالحي،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با ازاي مساحت تعريض با سطح اشغال قبل

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

 70/71/1271 --    11611/1/4262:   شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري:            فرمانداري نظريه

قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري  3آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه شهري و ماده 22مغاير ماده :  متن نظريه

 است.

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2 

 

 (پرداخت  مساعدت مالی  به کمیته امداد صباشهر)    موضوع  :       :بند سه 

 14/70/1271مورخ :   4232/ص/6320                            در دبيرخانه شهرداري :شماره و تاريخ اليحه 

 12/70/1271مورخ :     ش3و//411                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

سرپرست كميته امداد  1271،3،10مورخ  191302473مه شمارهمشخصات فوق مبني بر اينکه شهرداري به استناد نابا  يشهردار حهيال شرح :

صباشهر درخصوص تامين هزينه مراسم ازدواج خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد و نيز كمک به دانش آموزان بي بضاعت  در نظر دارد  

ضمن پادار نمودن و با رعايت ايين  1271كمک به بخش عمومي بودجه سال  137471ميليون تومان از محل رديف  43نسبت به پرداخت مبلغ 

و انتخاب شهرداران قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  17ماده  12و  2  مطرح شد و شورا براساس نامه مالي اقدام نمايد،

شهر درخصوص تامين سرپرست كميته امداد صبا 1271،3،10مورخ  191302473ي و به استناد نامه شمارهو اصالحات بعد 1/6/1603مصوب 

ميليون تومان از محل  43هزينه مراسم ازدواج خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد و نيز كمک به دانش آموزان بي بضاعت  با پرداخت مبلغ 

 د.مونرا مصوب  حهيالراي موافق  0ا ب،ضمن پادار نمودن و رعايت آيين نامه مالي  1271كمک به بخش عمومي بودجه سال - 137471رديف 

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

 70/71/1271 --    11611/1/4262شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  : :            فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه

 

 (ماموریت آقای اکبر عصمتی به بخشداری مالرد)    موضوع  :        بند چهار :
 12/70/1271مورخ :   4232/ص/6017                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 13/70/1271مورخ :     ش3/و/427                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
فرمانداري  14/0/1271مورخ  1126/1/3177اينکه ، شهرداري در نظر دارد با عنايت به نامه  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ر از سوي شهرستان مالرد )بخشداري مالرد( مبني بر ماموريت آقاي اكبر عصمتي با پرداخت پايه حقوق از طرف شهرداري و اضافه كا

قانون تشکيالت، وظايف و  17ماده   12و  14اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند  1271بودجه  117176بخشداري مالرد از محل رديف 

ماموريت آقاي اكبر عصمتي با پرداخت پايه حقوق از  و اصالحات بعدي با 1/6/1603انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

راي  0با  با رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه 1271بودجه  117176شهرداري و اضافه كار از سوي بخشداري مالرد از محل رديف  طرف

   مود.نحه را مصوب يالموافقت و  

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

 70/71/1271 --    11611/1/4262:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 مغاير آيين نامه استخدامي است.:  متن نظريه
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 (دستگاه رایانه و چاپگر جهت کمیته امدادصباشهر 2پرداخت هزینه کرد خرید )    موضوع  :        : بند پنج
 10/70/1271مورخ :   4232/ص/6061                            ريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :شماره و تا

 10/70/1271مورخ :     ش3و//426                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
سرپرست محترم  47/73/1271مورخ  1071322در نظر دارد با عنايت به نامه اينکه ، شهرداري  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

دستگاه رايانه و چاپگر از محل 4ريال بابت تحويل  266،777،777كميته امداد صباشهر ،شاهدشهر و فردوسيه نسبت به هزينه كرد تا مبلغ 

يت آيين نامه مالي  اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس ضمن پادار نمودن و با رعا 1271كمک به بخش عمومي بودجه سال  137471رديف 

و  1/6/1603قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و رعايت آيين نامه مالي  و انتخاب شهرداران مصوب  17ماده   12و  2بند 

داد صباشهر ،شاهدشهر و فردوسيه با هزينه كرد تا سرپرست محترم كميته ام 47/73/1271مورخ  1071322اصالحات بعدي و با عنايت به نامه 

كمک به بخش عمومي بودجه  137471از محل رديف  جهت استقرار در صباشهردستگاه رايانه و چاپگر 4ريال بابت تحويل  266،777،777مبلغ 

   مود.نا مصوب حه ريالراي موافقت و   0با  با رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه  ،ضمن پادار نمودن 1271سال 

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

 70/71/1271 --    11611/1/4262:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 است. قانون شهرداري 02مغاير ماده :  متن نظريه

 

 (پرداخت هزینه کرد جهت تعمیر خودروی سمند در اختیار فرمانداری)    موضوع  :        : بند شش
 10/70/1271مورخ :   4232/ص/6062                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 10/70/1271مورخ :     ش3و//422                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
ريال بابت تعميرات سمند  07،477،777اينکه ، شهرداري در نظر دارد نسبت به هزينه كرد تا مبلغ  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

ارنمودن و با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد، ضمن پاد 1271كمک به بخش عمومي بودجه سال  137471در اختيار فرمانداري از محل رديف 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ورعايت آيين نامه مالي و  انتخاب  17ماده   12و  2مطرح شد و شورا براساس بند 

تعميرات سمند در اختيار فرمانداري از ريال بابت  07،477،777و اصالحات بعدي با پرداخت  هزينه كرد تا مبلغ  1/6/1603شهرداران مصوب 

 4 راي موافق و  3با  و رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه ضمن پادارنمودن 1271كمک به بخش عمومي بودجه سال  137471محل رديف 

   مود.نحه را مصوب يالراي مخالف 

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

 خانم فهيمه صالحي-مخالفين:آقاي داوود نعيمي

 70/71/1271 --    11611/1/4262:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 .خودرو مذكور در اختيار فرمانداري نمي باشد:  متن نظريه

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

4 

 

 (ک مهر ایرانافتتاح حساب در بان)    موضوع  :        : بند هفت
 12/70/1271مورخ :   4232/ص/6014                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 12/70/1271مورخ :     ش3و//420                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
حساب )شامل  6اينکه ، شهرداري در نظر دارد جهت خدمات رساني به شهروندان نسبت به افتتاح  بر يبنبا مشخصات فوق م يشهردار حهيال

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  17ماده   14درآمدي ،هزينه و سپرده ( در بانک مهرايران  اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بند 

حساب )شامل درآمدي ،هزينه  6و اصالحات بعدي با افتتاح  1/6/1603انتخاب شهرداران مصوب شوراهاي اسالمي ورعايت آيين نامه مالي و  

  مود.نحه را مصوب يالراي مخالف 1راي موافق و 3و سپرده ( توسط شهرداري در بانک مهرايران جهت خدمات رساني به شهروندان با

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

 خانم فهيمه صالحي مخالفين:

 70/71/1271 --    11611/1/4262:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :  فرمانداري نظريه

 مغايرت كماكان به قوت خود باقي است.:  متن نظريه

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      


