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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

232 

 تاریخ جلسه: 

 21:11تا  11:11از ساعت  11/11/1331    مورخ شنبهیکروز 

 تاریخ دعوت نامه:

11/11/1331 

 فوق العاده(:نوع جلسه) عادی، 

 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

  اقای میالد داودی 1
00:11 00:11 

  آقای جعفر ناصری 2
00:11 00:11 

  اقای مجید طلوعی 3
00:11 00:11 

  خانم رقیه رضایی 4
00:11 00:11 

 اعضای غایب در جلسه: -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 *** رئیس شورا بهرنگ داودیآقای  1

 مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

  امام جماعت شهر امام جماعت شهر حجه االسالم صفیخانی 1

 *** شهردار شهرداری آقای علی تقی پور 2

 *** امور مالی شهرداری آقای میثم اسالمی 3

  کارشناس آمار و اطالعات و امور رایانه ای و امور درآمد شهرداری خانم معصومه عبادی 4

  رئیس شعبه بانک کشاورزی جناب اقای طالبی 5

  مسئول مخابرات و پست بانک مسئول مخابرات و پست بانک آچاچی کریمیجناب آقای  6

  مدیر مدرسه مدرسه والفجر جناب آقای قدرت قره داغی 7

  فرمانده پایگاه پایگاه مقاومت بسیج جناب اقای مهری 8

  مدیر و مسئول مهد مهد کودک سرکار خانم حسنی 9

  هیات امنای مسجد رضا)ع(مسجد امام  جناب اقای محمدعلی شهیدی 11

  نماینده دبستان دبستان خدیجه کبری سرکار خانم معصومه کمالی 11

  نماینده مرکز نیکوکاری مرکز نیکوکاری آچاچی سرکار خانم زینب قره داغی 12

  رئیس اداره اداره اب و فاضالب آچاچی جناب اقای حسن داودی 13
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 شورا،نطق ها و مذاکرات خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس -1

 

 دستور جلسات: -1

نظر کمیسیون  دستور جلسه ردیف

 ذیربط
 تاریخ جلسه شماره جلسه

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  01/9/0190مورخ  1100نامه شماره  1

 شهرداری آچاچی 90در خصوص گزارش هزینه و درآمد آذرماه  01/9/0190مورخ  153

*   

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به  05/01/0190مورخ  1303ه شماره منا 2

در خصوص پیشنهاد نامگذاری خیابان جلوی شهرداری به  05/01/0190مورخ  195شماره 

 سمت پاسگاه به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

*   

اقای میالد داودی در خصوص تغییر نام  نائب رئیس شورا 05/01/0190مورخ  190نامه شماره  3

 کوچه کارگر به نام کوچه شهید نجفی

*   

مورخ  030و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  10/3/0190مورخ  0119نامه شماره  4

در خصوص انتقالی اقای غفور اسالمیان از آتش نشانی شهرداری آچاچی به آتش  10/3/0190

 نشانی شهرداری میانه

   

ادارات و مدیران مدارس و هیات امنای مساجد به جلسه هماهنگی برگزاری  دعوت از روسای 1

 مراسم یادبود شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در شهر آچاچی

   

 خالصه مفید مذاکرات: -7

1 

 

 متن مصوبه شورا: -1

در خصوص گزارش  01/9/0190مورخ  153دبیرخانه این شورا به شماره شهردار محترم و ثبت شده در  01/9/0190مورخ  1100نامه شماره با عنایت به -0

 ح و پس از بحث و بررسی با یک رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفتدر جلسه طر شهرداری آچاچی 90هزینه و درآمد آذرماه 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * اقای میالد داودی 1

  ---   * آقای جعفر ناصری 2

  جهت بررسی  *  اقای مجید طلوعی 3

  ---   * خانم رقیه رضایی 4

    0 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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در خصوص پیشنهاد  05/01/0190مورخ  195شماره  شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به 05/01/0190مورخ  1303با عنایت به نامه شماره -0

شهادت  در جلسه نامگذاری خیابان جلوی شهرداری به سمت پاسگاه به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به پاس قدردانی و احترام بزرگمرد تاریخ جهاد و 

 طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق اسالمیآراء اعضاء شورای 

  ---   * اقای میالد داودی 1

     * آقای جعفر ناصری 2

  ---   * اقای مجید طلوعی 3

  ---   * خانم رقیه رضایی 4

    1 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
 

اقای میالد داودی نائب رئیس شورای در خصوص تغییر نام کوچه کارگر به نام کوچه شهید نجفی در جلسه  05/01/0190 مورخ 190با عنایت به نامه شماره -1

 طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * اقای میالد داودی 1

جعفر ناصریآقای  2  *     

  ---   * اقای مجید طلوعی 3

  ---   * خانم رقیه رضایی 4

    1 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

انتقالی اقای غفور اسالمیان در خصوص  10/3/0190مورخ  030و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  10/3/0190مورخ  0119با عنایت به نامه شماره -1

 از آتش نشانی شهرداری آچاچی به آتش نشانی شهرداری میانه در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * اقای میالد داودی 1

     * آقای جعفر ناصری 2

  ---   * اقای مجید طلوعی 3

  ---   * خانم رقیه رضایی 4

    1 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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شهدای مقاومت ی با عنایت به ترور ناجوانمردانه و به شهادت رساندن سردار سرافراز ایران اسالمی شهید سپهبد قاسم سلیمانی و در جهت پاسداشت مقام واال-5

ران مدارس و هیات امنای مساجد و ریش سفیدان شهر  جهت حضور در صحن شورا و از روسای ادارات و مدی علی الخصوص آن شهید سرافراز، با دعوت قبلی

ارات و مدارس با استفاده برگزاری جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم یادبود شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی برگزار گردید و مقرر گردید تمامی اد

 ظرفیتهای موجود در جهت هرچه باشکوهتر برگزار شدن این مرسم در شهر آچاچی همکاریهای الزم را به انجام رسانند.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * اقای میالد داودی 1

     * آقای جعفر ناصری 2

طلوعی اقای مجید 3  *   ---  

  ---   * خانم رقیه رضایی 4

    1 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -3

 تصمیم شورا متن مصوبه
 تصویب شد                          تصویب نشد 

  


