
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 30/07/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 08  / 01    همورخ شنبه سه  : روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 115      جلسه: شماره

بررسو  ناموه یوای    : همقام دعوت کننده جلسه فووق العواد  علت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 شهرداری

  شورای اسالم  شهر سراب : مكان جلسه

 

 : قانون شوراها( 16ماده  اجرای) شورا حاضر در جلسهشهر اعضای شورای  -2

 خروج ورود  نام و نام خانوادگی ردیف

 19 16  شهرام اشراف  1

یابوالقاسم  مرتضو دیس 2   16 19 

 19 16  بهروز کرامت  3

 19 16  داود رفیق  4

زاده  تق نیام 5   16 19 

 : غایب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1    

  مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

 :رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتمطالب مطروحه توسط خالصه مفید  -5

 .أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِ

 ۳۵۵ح  ۶۸نهج الفصاحه ص چه را که به او مربوط نیست رها کند.  ترین مردم کسی است که آن پُرارج

پس از  در ادامه دستور جلسه قرائت وآغاز  تالوت آيات  چند از کالم اله مجیدبه رياست جناب آقای اشراف  پس از  ه شورای اسالم  شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

: بحث و تبادل نظر تصمیمات  به شرح زير اتخاذ گرديد  

 

 

 اصغر نجفیان  –دبیر شورای اسالم  شهر 
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 :دستور جلسات -6

  تاریخ جلسه شماره جلسه نظر کمیسیون ذیربط دستور جلسه ردیف

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص آگه  مزايده کشتارگاه 21/07/1401مورخه   6983نامه شماره  1

    در خصوص یبه عوارض مهدی زندی شهردار محترم 21/07/1401مورخه  7036نامه شماره  2

    1400شهردار محترم در خصوص  نشر آگه  بیالن سال  27/07/1401مورخه   7277نامه شماره  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

مدت دار به  خچالي نیو ماش شهردار محترم در خصوص درخواست مجوز نشر آگه  مزايده واگذاری کشتارگاه دام سراب 21/07/1401مورخه   6983نامه شماره  .1

و مبلغ  کشتارگاه ريال اجاره بهاء مایانه 000/000/100/1جمیع جوانب با انتشار آگه  مزايده با قیمت پايه  نمودن يكسال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و لحاظ

 ريال اجاره مایانه ماشین يخچال دار  موافقت به عمل آمد. 000/000/360

سرپرست محترم اداره بهزيست  شهرستان  20/07/1401مورخه  92423/1401/911شهردار محترم منضم به نامه شماره  21/07/1401مورخه  7036نامه شماره  .2

پرداخت  سراب مبن  بر معلولیت ذین  آقای مهدی زندی در خصوص درخواست یبه عوارض  نامبرده به شهرداری مطرح و با توجه به عدم تواناي  ايشان در

 موافقت به عمل آمد. 17ريال از محل ماده  000/872/6عوارض با یبه مبلغ 

با انتشار آگه   شهرداری مطرح و پس از بررس   1400مایه سال  12بیالن  مجوزِ  نشر آگه   شهردار محترم در خصوص 27/07/1401مورخه   7277نامه شماره  .3

 موافقت به عمل آمد. 1400بیالن سال 

 

 

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالم 

     شهرام اشراف  1

     یابوالقاسم مرتضو دیس 2

      بهروز کرامت 3

      قیداود رف 4

     امین تق  زاده 5

   - 5  جمع

  تصمیم شورا تصویب نشد               تصویب شد            

 :نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد              تصویب شد  

  اصغر نجفیان  –دبیر شورای اسالم  شهر 
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