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 العاده(: نوع جلسه) عادی، فوق

 عادی

 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

 00:11 00:11  آقای بهرنگ داودی 1

 00:11 00:11  اقای میالد داودی 2

جعفر ناصریآقای  9   00:11 00:11 

 00:11 00:11  خانم رقیه رضایی 4

 اعضای غایب در جلسه: -9

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 *** *** آقای مجید طلوعی 1

 مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

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

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

 

  

 دستور جلسات:-1

نظر کمیسیون  دستور جلسه ردیف

 ذیربط
شماره 

 جلسه

 تاریخ جلسه

شهردار محترم و ثبت شده دردبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ  1100نامه شماره  1

شهرستان میانه جهت  نامه سرپرست محترم اداره برقدر خصوص   02/0/0130مورخ  110

 هشدارهای ایمنی به کشاورزان جهت عدم دپو نمودن و انباشت شاخ و برگ درختان در کنار پایه

 ها و حریم خطوط برق 

   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ  1100نامه شماره  2

خیابانها و معابر در جهت ترویج فرهنگ ایثار و در خصوص  نامگذاری  02/0/0130مورخ  111

 شهادت
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شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ 1101نامه شماره  9

پیرو نامه مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری  02/0/0130مورخ  113

 مورد نیاز شهرداری از طریق شرکت هبکو آذربایجان شرقی  درخصوص تامین ماشین آالت

   

شهردار محترم  و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به  02/0/0130مورخ  1103نامه شماره  4

و پیرو نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای  02/0/0130مورخ  110شماره 

 زلزله زده میانه و سراب استانداری آذربایجان شرقی در خصوص  ارسال ماشین االت به مناطق

   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  7/3/0130مورخ  1011نامه شماره  5

و پیرو نامه معاون محترم عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در خصوص  7/3/0130مورخ  132

  0130حسابرسی تالش ارقام برای سال مالی عقد قرارداد با شرکت 

   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شمراه  01/3/0130مورخ  1000نامه شماره  1

شهردار محترم در خصوص مشکالت ایجاد شده در بخش امور مالی  01/3/0130مورخ  137

شهرداری و با عنایت به سوابق سرکار خانم عبادی و پیشنهاد به عنوان سرپرست امور مالی 

 شهرداری 

   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  01/3/0130مورخ  1010نامه شماره  2

 در خصوص پرداخت رفاهی به مناسب شب یلدا به کارکنان شهرداری 01/3/0130مورخ  133

   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  03/3/0130مورخ  1100نامه شماره  1

حمل و نقل و پست و تلگراف  01113در خصوص ایجاد ردیف اعتباری  03/3/0130مورخ  103

 0130و تلفن و فکس وظیفه خدمات شهری در بودجه سال 

   

نامه درخواست آقایان کیوان و بهنام اصالنیان  در خصوص مشکل قطعه زمین ایشان واقع در  9

نه ماه از سوی شهرداری هیچگونه  جاده ترانزیت جنب ملک آقایان شجاعی  که پس از گذشت

 اقدامی در جهت صدور مجوز ساخت و ساز انجام نشده و در بالتکلیفی قراردادند

   

 

 خالصه مفید مذاکرات: -2

 

 متن مصوبه شورا:  -1

در خصوص  نامه سرپرست  02/0/0130مورخ  110شهردار محترم و ثبت شده دردبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ  1100نامه شماره  به با عنایت-0

و حریم خطوط محترم اداره برق شهرستان میانه جهت هشدارهای ایمنی به کشاورزان جهت عدم دپو نمودن و انباشت شاخ و برگ هرس درختان در کنار پایه ها 

همکاری و تعامل با اداره فوق  و جلوگیری و پیشگیری از  برق و سوزاندن آنها پس از بحث و بررسی مقرر گردید این شورا در جهت تعامل با ادارات و همچنین

 رسانی های الزم از سوی شهرداری انجام گیرد. حوادق و اتفاقات، در این خصوص اطالع

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

جعفر ناصریآقای  9  *   ---  

     * خانم رقیه رضایی 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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و پیرو نامه مدیرکل   02/0/0130مورخ  111شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ  1100با عنایت به نامه شماره  -0

تداوم روحیه  محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در خصوص  نامگذاری خیابانها و معابر در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و

شهر آچاچی به نام شهدا  انقالبی و حفظ ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسالمی  در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی با توجه به این که اکثر خیابانها و معابر

 رار گرفت.مزین گردیده است مقرر گردید شهردار محترم نسبت به شناسایی معابر بی نام اقدامات الزم را به انجام رساند و موضوع عینا مورد تصویب ق

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * میالد داودی آقای 2

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

پیرو نامه مدیرکل محترم  02/0/0130مورخ  113شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0130مورخ 1101با عنایت به نامه شماره  -1

س از بحث و دفتر امورشهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی  درخصوص تامین ماشین آالت مورد نیاز شهرداری از طریق شرکت هبکو در جلسه طرح و پ

 بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت.

 امضاء مخالفتدالیل  مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

و پیرو نامه مدیرکل  02/0/0130مورخ  110شده در دبیرخانه این شورا به شماره  شهردار محترم  و ثبت 02/0/0130مورخ  1103با عنایت به نامه شماره  -3

و پس از بحث و  محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در خصوص  ارسال ماشین االت به مناطق زلزله زده میانه و سراب در جلسه طرح

 ه زده  همکاریهای الزم صورت پذیرد.بررسی مقرر گردید درجهت کمک به همشهریان زلزل

 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 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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و پیرو نامه معاون محترم  7/3/0130مورخ  132شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  7/3/0130مورخ  1011با عنایت به نامه شماره -0

در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی هر  0130ارقام برای سال مالی عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در خصوص عقد قرارداد با شرکت حسابرسی تالش 

درصد مبلغ قرارداد با ارائه  00ولی در خصوص بخش هزینه های اقامت و پذیرایی و ایاب و ذهاب حسابرسان حداکثر با چهارنفر اعضا با کلیات موضوع موافق بودند 

 لف و یک رای موافق مورد تصویب قرار نگرفت.فاکتور  امکان پذیر می باشد که بخش فوق با سه رای مخا

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

درصد 00موافق با کلیات موضوع و مخالف با بخش  افزایش    * آقای بهرنگ داودی 1

 هزینه ایاب و ذهاب و اقامت با ارائه فاکتور 

 

درصد 00موافق با کلیات موضوع و مخالف با بخش  افزایش    * آقای میالد داودی 2

 هزینه ایاب و ذهاب و اقامت با ارائه فاکتور 

 

درصد 00موافق با کلیات موضوع و مخالف با بخش  افزایش    * آقای جعفر ناصری 9

 هزینه ایاب و ذهاب و اقامت با ارائه فاکتور 

 

     * خانم رقیه رضایی 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

شهردار محترم در خصوص  01/3/0130مورخ  137شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شمراه  01/3/0130مورخ  1000با عنایت به نامه شماره -2

سرکار خانم عبادی و پیشنهاد به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری در جلسه طرح و پس مشکالت ایجاد شده در بخش امور مالی شهرداری و با عنایت به سوابق 

اری را به مسئولیت امور از بحث و بررسی این شورا با فرد پیشنهاد شده شهرداری مخالف و با توجه به سوابق ارزنده اقای هادی بهاری این شورا جناب اقای هادی به

 مالی شهرداری انتخاب می نماید.

 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 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

در خصوص پرداخت  01/3/0130مورخ  133شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  01/3/0130مورخ  1010نامه شماره با عنایت به -7

 .رفاهی به مناسب شب یلدا به کارکنان شهرداری در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی با سه رای موافق و یک رای مخالف مورد تصویب قرار گرفت

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق شورای اسالمی آراء اعضاء

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

ریال موافق می باشد. 001110111با مبلغ  *   آقای میالد داودی 2   

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 4

   0 1 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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در خصوص ایجاد ردیف  03/3/0130مورخ  103شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  03/3/0130مورخ  1100با عنایت به نامه شماره -0

بحث و بررسی عینا مورد در جلسه طرح و پس از  0130حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فکس وظیفه خدمات شهری در بودجه سال  01113اعتباری 

 تصویب قرار گرفت.

 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 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

ی  که پس از با عنایت به نامه درخواست آقایان کیوان و بهنام اصالنیان  در خصوص مشکل قطعه زمین ایشان واقع در جاده ترانزیت جنب ملک آقایان شجاع-3

م نشده و در بالتکلیفی قراردادند در جلسه طرح و پس از استماع سخنان گذشت نه ماه از سوی شهرداری هیچگونه اقدامی در جهت صدور مجوز ساخت و ساز انجا

ه آتی شورا  سدر جل ایشان در صحن شورا و پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهردار محترم در این خصوص اقدامات الزم را به انجام رسانده و با حضور نامبردگان

 از روند پیشرفت کار گزارشی ارائه نماید.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق ضاء شورای اسالمیآراء اع

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

  ---   * آقای جعفر ناصری 9

     * خانم رقیه رضایی 4

   1 1 3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -5

 تصمیم شورا مصوبه متن
 تصویب شد                          تصویب نشد 

  


