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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

222 

 تاریخ جلسه: 

 21:66تا  11:66از ساعت  60/9/1991    مورخ شنبهچهاروز 

 تاریخ دعوت نامه:

19/1/1991 

 العاده(: نوع جلسه) عادی، فوق

 عادی

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

 ساختمان شورای شهر

 قانون شوراها (: 10اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ) اجرای ماده  -2

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 00:11 00:11  آقای بهرنگ داودی 1

 اقای میالد داودی 2
 

00:11 00:11 

 00:11 00:11  آقای جعفر ناصری 9

 00:11 00:11  خانم رقیه رضایی 2

 اعضای غایب در جلسه: -9

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 *** *** آقای مجید طلوعی 1

 مدعوین حاضر در جلسه: -2

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

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

 مطروحه توسط رئیس شورا،نطق ها و مذاکرات خالصه مفید مطالب -5

 

 دستور جلسات: -0

نظر کمیسیون  دستور جلسه ردیف

 ذیربط
شماره 

 جلسه

 تاریخ جلسه

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  00/6/0930مورخ  0760نامه شماره  1

فرماندار ویژه شهرستان در خصوص نامه معاونت محترم استاندار و   00/6/0930مورخ  919

میانه جهت اعتراض جمعی از اهالی شهر آچاچی و تجمع فاضالب در قسمت منتی الیه منازل 

 مسکونی

*   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  00/0/0930مورخ  0391نامه شماره  2

 30در خصوص  گزارش هزینه و درآمد آبان ماه  07/0/0930مورخ  996

*   

 خالصه مفید مذاکرات: -7

 



 

2 

 

 متن مصوبه شورا:  -1

در خصوص نامه معاونت محترم   00/6/0930مورخ  919شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  00/6/0930مورخ  0760نامه شماره -0

           در کوچه         تجمع فاضالب در قسمت منتی الیه منازل مسکونیاستاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه جهت اعتراض جمعی از اهالی شهر آچاچی و 

در سریعترین در جلسه طرح و پس از بحث و برسی مقرر گردید در جهت رفاه حال شهروندان محترم  با توجه به نظر کارشناسان محترم فرمانداری و شهرداری 

 رد.م صورت پذیترزمان ممکن  اقدامات الزم توسط شهردار مح

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

چون درخواست مشکل فوق به جلسه شورا قبال ارسال نگردیده  *   آقای میالد داودی 2

و عدم ارسال مشکالت به شورای شهر به منزله بی توجهی به 

مستقیما به فرمانداری ارسال جایگاه شورا می باشد و موضوع 

و عدم آشنایی به وظایف  گردیده و به دلیل نداشتن تخصص

 در این زمینه مخالف میباشم  خویش

 

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 2

   0 1 9 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

در خصوص گزارش هزینه  07/0/0930مورخ  996شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  00/0/0930مورخ  0391شماره با عنایت به نامه -0

 در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت. 30و درآمد آبان ماه 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 2

   1 1 9 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه
 تصویب نشد        تصویب شد                   

  


