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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

432 

 تاریخ جلسه: 

 41:11تا  11:11از ساعت  42/11/1331    شنبه مورخیکروز 

 تاریخ دعوت نامه:

44/11/1331 

 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  -4

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 آقای بهرنگ داودی 1
 

00:11 00:11 

 اقای میالد داودی 4
 

00:11 00:11 

 اقای جعفر ناصری 3
 

00:11 00:11 

 اقای مجید طلوعی 2
 

00:11 00:11 

 خانم رقیه رضایی 2
 

  

 اعضای غایب در جلسه: -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 *** *** *** 

 مدعوین حاضر در جلسه: -2

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

1 *** *** *** ** 

 خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا،نطق ها و مذاکرات -2
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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 شماره  00/9/0190مورخ  1100نامه شماره  1

 0191صورتجلسه کمیته حسابرسی سال در خصوص  01/01/0190مورخ  103

*   

   * موضوع  بی احترامی شهردار محترم به برخی از شهروندان در جلسه هماهنگی ایام فاطمیه  4

 

 

 خالصه مفید مذاکرات: -7

1 

 

 

 

 متن مصوبه شورا: -1

در خصوص  01/01/0190مورخ  103به شماره  شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا 00/9/0190مورخ  1100نامه شماره با عنایت به -0

در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی  مقرر گردید شهردار محترم برابر قوانین و مقررات اقدامات الزم را به انجام  0191صورتجلسه کمیته حسابرسی سال 

 رسانده و نتیجه را به این شورا در اسرع وقت گزارش نماید.

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * اقای میالد داودی 4

  ---   * اقای جعفر ناصری 3

  ---   * اقای مجید طلوعی 2

     * خانم رقیه رضایی 2

   1 1 5 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا
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با عنایت به فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  و برگزاری جلسه جهت هماهنگی جهت برگزاری هرچه باشکوهتر جلسه -0

 با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار محترم و روحانی شهر و هیات امنای حسینیه ها و ریش سفیدان در محل دفتر شورا در روز دوشنبه

برگزار گردید که در این جلسه شهردار محترم در اواسط جلسه در جواب چندین تن از همشهریان و ریش  00:11ساعت  01/01/0190مورخ 

ریش سفیدان شهر و  نحوه رفتار  شهردار محترم در حضور اعضای شورا باتندرویی و عصبانیت پاسخ داده که باتوجه به سفیدان با بد اخالقی و 

در شهر آچاچی، مقرر گردید  به اذعان شفاهی شهردار محترم مبنی بر استعفا دادن و عدم امکان ادامه در سمت شهرداری و با توجه اهمیت موضوع

 در جلسه شورا موضوع بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد. 09/01/0190روز یکشنبه مورخ 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * بهرنگ داودیآقای  1

     * اقای میالد داودی 4

  ---   * اقای جعفر ناصری 3

  ---   * اقای مجید طلوعی 2

    *  خانم رقیه رضایی 2

   1 0 1 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -3

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد                      تصویب شد     

  


