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3/90/97/5بندي مصوبه: رده                 2482شناسه مصوبه: 

:  واحده مــاده 
 15837/580/160ـ ابالغی بـه شـماره   »تعیین وظایف شوراي عالی فنی شهرداري تهران«مصوبه 

بـه شـرح ذیـل     22/12/95 مورخ  34448/2283/160و اصالحیه آن ابالغی به شماره  17/8/83مورخ 
  گردد:اصالح می

 »شوراي فنی شهرداري تهران«به  »شوراي عالی فنی شهرداري تهران «عنواندر مصوبات مذکورالف) 
  یابد. تغییر می

به  17/8/83مورخ 15837/580/160ابالغی به شماره  -ذیل ماده واحده مصوبه ) 1(یکم هاي تبصره  ب) 
  گردد؛شرح ذیل اصالح و جایگزین می

  اصالحی:  )1تبصره یکم (« 
  یابد:نفر رسمیت می ) 5پنج (نفر از  )3سه (باشد که با حضور شورا متشکل از پنج عضو به شرح ذیل می

  ـ معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران1
  ـ یک نفر از اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران 2
ـ سه نفر خبره با تخصص الزم و سوابق مرتبط، به پیشنهاد شهردار تهران و بـا تصـویب شـوراي    3

  »اسالمی شهر تهران
مـورخ   34448/2283/160ابالغـی بـه شـماره    مصـوبه   مـاده واحـده    ذیل اصالحی تبصره سوم  )ج 

  گردد:، به شرح ذیل اصالح و جایگزین میشوراي اسالمی شهر تهران  22/12/95
   :)اصالحی() 3تبصره سوم («

وظایف دبیرخانه شوراي فنی شهرداري تهران به عهده دفتر نظام فنی و اجرایی مسـتقر در حـوزه   
دبیر آن به پیشنهاد معاون فنی و عمرانی شهرداري  معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران است که

  .»شودتهران و با حکم شهردار تهران منصوب می
 17/8/83 مـورخ 15837/580/160ابالغـی بـه شـماره    مصوبه عنوان تبصره چهارم به یک تبصره به د)

  : شودمیالحاق 
  :  )لحاقیا) ـ (4(تبصره چهارم « 

هاي شوراي فنی شـهرداري  یک بار گزارش فعالیت ) ماه6شهرداري تهران موظف است هر شش (
  2482/40 م 97/5 » د. نمای سالراي اسالمی شهر تهران ارتهران را به شو
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3/90/97/5بندي مصوبه: رده                 2482شناسه مصوبه: 

  گردش کار تصویب
  

جناب آقاي سـید محمـدعلی افشـانی شـهردار      24/04/1397مورخ  395381/10نامه شماره 
وظـایف شـوراي عـالی فنـی     اصـالحیه مصـوبه تعیـین    « محترم تهران در خصوص بررسی الیحـه  

در دبیرخانـه   24/4/97مـورخ   10918/160فوریت ارائه و به شـماره  با قید یک»   شهرداري تهران
 هفتاد و هشـتمین بررسی یک فوریت الیحه مزبور در دستور  شد .شوراي اسالمی شهر تهران ثبت 

با کسـب هجـده   قرار گرفت و 2/5/1397تاریخ  درجلسه رسمی شوراي اسالمی شهر تهران منعقده 
در  حاضـر در جلسـه  از بیست  عضو ( آراي موافق  اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران  اکثریت رأي

مـورخ   12287/160طـی نامـه  شـماره     . متعاقبـاً الیحـه مـذکور    را احراز نمـود  )گیريزمان رأي
بـه عنـوان   نقـل   حمل وعمران وهاي برنامه و بودجه ؛ و جهت بررسی به کمیسیون 03/05/1397

مـذکور بـه شـماره     هايکمیسیونمشترك پس از وصول گزارش گردید. ارجاع مشترك کمیسیون 
شـوراي اسـالمی   جلسـه   نـودمین بررسی الیحه مزبور در دستور  13/06/1397مورخ  16527/160

بـه صـورت    1397یکشنبه هشتم مهرماه سـال  در جلسه مزبور که در روز  .قرار گرفت شهر تهران 
مـذکور  هـاي  از قرائـت و اسـتماع گـزارش کمیسـیون    منعقد گردید مفاد آن مطرح و پـس   رسمی

مـاده  کفایت مذاکرات اعالم و در خصوص مفاد آن با لحاظ اصالحات بـه عمـل آمـده مشـتمل بـر      
رأي) اعضاي شوراي اسالمی شـهر   هفدهآراي موافق (  اکثریتگیري به عمل آمد که با رأيواحده 

  ل2482/40م  97/5 گیري ) به تصویب رسید.عضو حاضر در جلسه در زمان رأي بیستتهران ( از 




