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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

221 

 تاریخ جلسه: 

 :::21تا  :::11از ساعت  11/1/1931    مورخ شنبهچهارروز 

 تاریخ دعوت نامه:

11/1/1931 

 فوق العاده(:نوع جلسه) عادی، 

 فوق العاده

 مکان جلسه: علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 ساختمان شورای شهر

 قانون شوراها (: 11اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ) اجرای ماده  -2

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

  اقای میالد داودی 1
00:11 00:11 

  آقای جعفر ناصری 2
00:11 00:11 

  آقای مجید طلوعی 9
00:11 00:11 

  خانم رقیه رضایی 1
00:11 00:11 

 اعضای غایب در جلسه: -9

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 *** رئیس شورا آقای بهرنگ داودی 1

 مدعوین حاضر در جلسه: -1

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

 *** *** *** *** 

 خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا،نطق ها و مذاکرات -5
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 دستور جلسات: -1

نظر کمیسیون  دستور جلسه ردیف

 ذیربط
 تاریخ جلسه شماره جلسه

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به  01/7/0530مورخ  0350نامه شماره  1

مجوز انتشار عمومی گزارش شهرداری در خصوص صدور  01/7/0530مورخ  073شماره 

 0530در شش ماهه اول سال 

*   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به  02/7/0530مورخ  0205نامه شماره  2

در خصوص بررسی گزارش عملکرد هزینه و درآمد  07/7/0530مورخ  032شماره 

 0530شهرداری در مهرماه 

*   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به  02/7/0530مورخ  0202نامه شماره  9

 0530در خصوص  صدور مجوز هزینه کرد ابان ماه  07/7/0530مورخ  033شماره 

 شهرداری

*   

شهردار محترم و ثبت شده در  دبیرخانه این شورا  07/7/0530مورخ  0252نامه شماره  1

ت مربوط به آسفالت ریزی معابر موضوعا در خصوص 07/7/0530مورخ  032به شماره 

 شهری 

*   

عضو محترم شورا جناب آقای مجید طلوعی در  07/7/0530مورخ  037نامه شماره  5

 خصوص ارائه قراردادهای شهرداری از زمان دور پنجم شورای شهر در لیست درخواستی 

*   

   * 001شماره عضور محترم شورا جناب اقای جعفر ناصری در جلسه موضوع غیبت  1

 

 خالصه مفید مذاکرات: -1

 

 

 متن مصوبه شورا:  -1

در خصوص صدور مجوز انتشار  01/7/0530مورخ  073شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  01/7/0530مورخ  0350نامه شماره  -0

 گفت.رای موافق عینا مورد تصویب قرار  چهاربا در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی  0530عمومی گزارش شهرداری در شش ماهه اول سال 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق اعضاء شورای اسالمیآراء 

  ---   * آقای میالد داودی 1

  ---   * آقای مجید طلوعی 2

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

  ---   * خانم رقیه رضایی 1

   1 1 2 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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در خصوص بررسی گزارش عملکرد  07/7/0530مورخ  032شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/7/0530مورخ  0205نامه شماره  -0

 مقرر گردید در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی 0530و درآمد شهرداری در مهرماه  هزینه

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق شورای اسالمی آراء اعضاء

  ---   * آقای میالد داودی 1

  ---   * آقای مجید طلوعی 2

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

  ---   * خانم رقیه رضایی 1

   1 1 2 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

در خصوص  صدور مجوز هزینه کرد  07/7/0530مورخ  033شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/7/0530مورخ  0202نامه شماره  -5

 مقرر گردید در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.شهرداری در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی  0530بان ماه آ

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای میالد داودی 1

  ---   * آقای مجید طلوعی 2

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

  ---   * خانم رقیه رضایی 1

   1 1 2 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

مربوط به  موضوعاتدر خصوص  07/7/0530مورخ  032شهردار محترم و ثبت شده در  دبیرخانه این شورا به شماره  07/7/0530مورخ  0252نامه شماره  -2

 ای طلوعی و مخالفت با توجه به مخالفت اق 5و بند  قرار گرفت مورد تایید 0،0،2،3بند آسفالت ریزی معابر شهری باقیمانده در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی 

 .مورد تایید قرار نگرفت رضایی خانمکلی 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای میالد داودی 1

با توجه به این که اسفالت  5با کل نامه فوق موافق ولی با بند  5بند  * آقای مجید طلوعی 2

سنگ بیستون می باشد نیازی به  شهرداری در شرکت نقشینه

خرید آسفالت از شرکت نامبرده نمی باشند که خرید اضافی 

 موجب  باعث بار مالی اضافی به شهرداری خواهد شد.

 

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

 مخالف    خانم رقیه رضایی 1

 کلی

و باال آمدن بدهی  مخالفت به دلیل باال آمدن بدهی شهرداری

کارکنان شهرداری و نبود حقوق بیش از بودجه مصوب  

 

   0 1 5 جمع

 تصویب نشد 5بند           تصویب شد                    0.0.2.3بند  تصمیم شورا
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عضو محترم شورا جناب آقای مجید طلوعی در خصوص ارائه قراردادهای شهرداری از زمان دور پنجم شورای شهر در لیست  07/7/0530مورخ  037نامه شماره  -3

و یک رای مخالف مورد  رای موافق  5مقرر گردید در اسرع وقت به شورای شهر ارائه گردد که موضوع با  7/7/0530مورخ  023و نامه شماره درخواستی و پیر

 تصویب قرار گرفت.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای میالد داودی 1

  ---   * آقای مجید طلوعی 2

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

  ---   * خانم رقیه رضایی 1

   1 1 2 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

با سه رای موجه و یک رای  در جلسه طرح و غیبت ایشان 02/7/0530مورخ  001شماره  موضوع غیب عضو محترم شورا جناب آقای جعفر ناصری در جلسه -2

 غیر موجه ، موجه تشخیص داده شد.

 امضاء مخالفتدالیل  مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  --- *   آقای میالد داودی 1

  ---   * آقای مجید طلوعی 2

  ---   * اقای جعفر ناصری 9

  ---   * خانم رقیه رضایی 1

   0 1 5 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -3

 تصمیم شورا متن مصوبه
 تصویب نشد                    تصویب شد       

  


