
 

 

 

 کالئیجناب آقای 

 مشهد مقدسمحترم شهردار 

 و الحاق يك بند به آن 16/11/1396ش مورخ /19516/96/5مصوبه شماره  10بند  1اصالح تبصره  :موضوع

       سالم عليكم

ش /19516/96/5مصوبه شماره  10بند  1اصالح تبصره با موضوع  15/11/1397مورخ  221700/21شماره  الیحه با احترام،     

به و  شدشورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح  26/01/98در جلسه علنی مورخ  ،و الحاق يك بند به آن 16/11/1396مورخ 

 به تصویب رسید.شرح زیر 

 
      

         

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 (6) 56 .الزم االجراست و انتخاب شهرداران هی است این مصوبه با رعایت قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشوربدی
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 نماينده محترم مردم مشهد و كالت در مجلس شورای اسالمي برای استحضار جناب آقای شیران .1
 رئیس محترم شورای اسالمي استان خراسان رضوی برای استحضار  .2

 رئیس محترم شورای اسالمي شهرستان مشهد مقدس برای استحضار .3

 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان مشهد مقدس برای استحضار .4

 مدير كل محترم بازرسي استان خراسان رضوی برای استحضار .5

 اعضای محترم شورای اسالمي شهر مشهد مقدس برای استحضار  .6

 رئیس محترم كمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و  منابع انساني برای استحضار .7

 رئیس محترم كمیسیون حقوقي برای  استحضار .8

 است شورای اسالمي شهر مشهد مقدس برای آگاهيسرپرست محترم حوزه و مشاور عالي ري .9

 رئیس محترم مركز پژوهشهای شورای اسالمي شهر مشهد مقدس برای آگاهي .10

 مدير محترم تدوين و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسالمي شهر مشهد مقدس برای آگاهي .11

 مديران محترم شورای اسالمي شهر مشهد مقدس برای آگاهي .12

 

مشهد مقدس  یمطالبات شهردار طیو تقس افتی)نحوه در 16/11/1396ش مورخ /19516/96/5مصوبه شماره  10بند  1تبصره  واحده:ماده

 یک بند به مصوبه مزبور الحاق شد:اصالح و  ری( به شرح زیو حقوق یقیاز اشخاص حق

 ینقد مصوب ساالنه، نسبت به تهاتر بده ریسقف بودجه غ تیبا رعا شود،یداده م مشهد مقدس اجازه یبه شهردار -(يتبصره ا )اصالح 

 یاساس، شهردار نی. برادینسبت به آن( اقدام نما یشهردار تیعقد حواله )با ذكر عدم مسوول قیبدهكاران با طلب طلبكاران خود از طر

 .دینما یتهاتر در سامانه مربوط بارگذار انیبه متقاض شنهادیجهت پ ،بدهكاران را یعالماموال منقول و غیر منقول ا ستیل ستیبایمشهد م

را با بستانكاری طلبكارانی كه با  الیحه تهاتر امالک، امول ومستغالت خود ،شهرداری مشهد مقدس موظف است -(الحاقي) 11بند 

ب به تصوی و برای تهیهشهرداری قرارداد پیمانكاری غیر نقد دارند، بر اساس ارزیابی روز كارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری 

 نماید. شورای اسالمی شهر مشهد ارایه

 محمد رضا حیدری 

 رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس
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