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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

131 

 تاریخ جلسه: 

 11:11تا  11:11از ساعت  11/11/1331    مورخ شنبهچهارروز 

 تاریخ دعوت نامه:

1/11/1331 

 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  -1

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

  اقای بهرنگ داودی 1
810:: 080:: 

  اقای میالد داودی 1
810:: 080:: 

  آقای جعفر ناصری 3
810:: 080:: 

  خانم رقیه رضایی 4
810:: 080:: 

 اعضای غایب در جلسه: -3

 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

 *** شهردار شهرداری آقای علی تقی پور 1

 *** امور مالی شهرداری آقای میثم اسالمی 2

  کارشناس آمار و اطالعات و امور رایانه ای و امور درآمد شهرداری خانم معصومه عبادی 3

 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 در خصوص دریافت وام تا سقف ده  8631/:8/:8مورخ  6363نامه شماره  1

درصد برای  تکمیل پروژه های عمرانی و پرداخت  81میلیارد ریال با سود مشارکت 

 مطالبات پیمانکاران عمرانی

*   

صدور مجوز  برای ارسال  شهردار محترم در خصوص 8631/:1/8مورخ  6933نامه شماره  1

درصد جهت تشویق  :0قبوض عوارض برای شهروندان  و کاهش عوارض به میزان 

 شهروندان

*   

شهردار محترم در خصوص پیشنهاد تعرفه عوارض  8631/:1/8مورخ  6938نامه شماره  3

 شهرداری 8633محلی سال 

*   

 خالصه مفید مذاکرات: -7

: 

 

 متن مصوبه شورا:  -1

درصد برای  تکمیل  81شهردار محترم در خصوص دریافت وام تا سقف ده میلیارد ریال با سود مشارکت  8631/:8/:8مورخ  6363نامه شماره با عنایت به -8

 در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت.پروژه های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع شورای اسالمیآراء اعضاء 

  ---  * بهرنگ داودیآقای  1

    * اقای میالد داودی 1

  ---  * آقای جعفر ناصری 3

  ---  * خانم رقیه رضایی 4

    3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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شهردار محترم در خصوص صدور مجوز  برای ارسال قبوض عوارض برای شهروندان  و کاهش عوارض به  8631/:1/8مورخ  6933با عنایت به نامه شماره -0

 درصد جهت تشویق شهروندان در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت. :0میزان 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---  * داودی آقای بهرنگ 1

  ---  * آقای میالد داودی 1

    * اقای جعفر ناصری 3

  ---  * خانم رقیه رضایی 4

    3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

شهرداری در جلسه طرح و مورد  8633شهردار محترم در خصوص پیشنهاد تعرفه عوارض محلی سال  8631/:1/8مورخ  6938نامه شماره با عنایت به -6

 ادامه تعرفه مورد بررسی قرار گیرد.بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه آتی 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---  * آقای بهرنگ داودی 1

  ---  * آقای میالد داودی 1

    * اقای جعفر ناصری 3

  ---  * رضاییخانم رقیه  4

    3 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
 

 روز یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت و موجه تشخیص داده شود. 8631/:1/8مورخ  :06** موضوع غیبت آقای جعفر ناصری در جلسه  

  نتایج رای گیری مخفی -3

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد                  تصویب شد         

  


