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 موارد مطروحه از سوی رئیس محترم شورا جناب آقای مهندس هاشمی :ابتدا سخنان خود را با تبریک
به رئیسجمهور منتخب جناب آقای رئیسی آغاز میکنم و آرزوی موفقیت برای عمل به وعدهها برای وی دارم.
امیدواریم همه جریانها و نخبگان از رئیسجمهور منتخب برای حل مشکالت مردم حمایت کنند .علیرغم
بعضی سیاه نماییها در فضای مجازی من امیدوارم چهره معتدل آقای رئیسی امیدواریهایی برای حل معضالت
و مشکالت بهویژه مشکالت اقتصادی جامعه را افزایش دهد و شاهد حل مشکالت جامعه باشیم .سالروز شهادت
دکتر چمران و فقدان دکتر شریعتی را گرامی میداریم ،شریعتی و چمران دو تن از روشنفکران دانشگاهی
بودند که تأثیرات زیادی در تئوریزه کردن گفتمان امام خمینی(ره) در بین نسل جوان و بسترسازی برای انقالب
و دفاع مقدس داشتند.
 دستور جلسه:
 -1ادامه بررسی الیحه در خصوص اصالح مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسهها و
محصوالت یکبار مصرف پالستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پالستیکی در کلیه مراکز وابسته
به شهرداری تهران :کلیات به همراه اصالحات انجام شده به تصویب رسید.
 -2بررسی الیحه شماره  419206/01مورخ  22/1/2شهردار محترم تهران در خصوص تفریغ بودجه سال 0921
شهرداری تهران :گزارش تفریغ بودجه سال  1893به تصویب رسید.
 -8بررسی الیحه شماره  0904102/01مورخ  22/09/96شهردار محترم تهران در خصوص اصالحیه مصوبه
چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) ابالغی به شماره  9011/0941/041مورخ
 11/9/9با اصالحات بعد :گزارش به تصویب رسید.
 -4بررسی صورتجلسات شصت و یکمین و شصت و دومین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر
عمومی شهر تهران :بقیه بندها به جز بند  14 – 11 – 3با "  " 13رای موافق تصویب شد.
 -5بررسی طرح ایجاد سامانه واحد درخواست  ،نظارت و پیگیری شهروندان :نظر کمیسیون با "  " 18رای
موافق تصویب شد.
 -1بررسی الیحه شماره  060141/01مورخ  0611/9/90شهردار محترم تهران در خصوص اخذ مجوز تملک و
تصویب معامله پالك ثبتی  9921از اراضی طرشت :الیحه تصویب شد.
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