
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 01/10/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 10  / 03    همورخ شنبه  سه: روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 128      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه  : هکننده جلسه فوق العادمقام دعوت علت و   نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 19 16  شهرام اشرافی 1

 19 16  یابوالقاسم  مرتضو دیس 2

 19 16  بهروز کرامتی 3

 19 16  رفیقیداود  4

 19 16  امین تقی زاده 5

 : 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

     

 :مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه مفید  -5

 .قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِأعظَمُ النّاسَ 

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

 
بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ ز با یاد و نام خداوند متعال ، جلسه شورای اسالمی شهر به ریاست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آیاتی چند از کالم اله مجیدآغاز و پس ا

 گردید .
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه ردیف
نظر کمیسیون 

 ذیربط

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 

 

 

 

    هبه هزينه کفن و دفن مادر میكائیل دردمند شهردار محترم در خصوص 29/09/1401مورخه  9737نامه شماره  1

    انتشار فراخوان عمومی پروژه های سرمايه گذاری شهردار محترم در خصوص 29/09/1401مورخه  9683نامه شماره  2

    اعضاء محترم شورای اسالمی مساعدت اياب و ذهاب نجفیان و آهن زن 03/10/1401مورخه  550نامه شماره  3

    افزايش مبلغ ذبح دام و امورات کشتارگاه شهردار محترم در خصوص 03/10/1401مورخه  9818نامه شماره  4

    معرفی نمايندگان شورا در کمیسیون های ماده صد شهردار محترم در خصوص 07/01/1401مورخه  41نامه شماره  5

    ساخت و ساز مصلی اعظم سراب شهردار محترم در خصوص 30/09/1401مورخه  9691نامه شماره  6

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

شهردار محترم در خصوص هبه هزينه کفن و دفن مادر میكائیل دردمند از کارکنان بازنشسته شهرداری  29/09/1401مورخه  9737نامه شماره  (1

 وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری د موافقت گرديد. 17نامبرده از محل ماده  مادرسراب مطرح و با هبه هزينه کفن و دفن 

شههردار محتهرم در خصهوص انتشهار فراخهوان عمهومی پهروژه ههای سهرمايه گهذاری شههرداری             29/09/1401مورخهه   9683نامه شماره  (2

.مجتمه  مسهكونی   1سراب مطرح و با انتشار فراخهوان عمهومی مشهارکت بهرای پروژههای سهرمايه گهذاری ذيهل موافقهت بهه عمهل آمهد.            

 .پارکینگ طبقاتی 5.مجتم  تجاری رفاهی الله قبا4ی گلها.مجتم  مسكون3.مجتم  نمايشگاهی فرش2کوچه چاوشی

اعضاء محترم شورای اسالمی شهر در خصوص مساعدت در تامین هزينه اياب و ذهاب آقايان نجفیان و آهن  03/10/1401مورخه  550نامه شماره  (3

بودجه شورا به آقای آهن ساز )سرايدار ( و  2055يف زن با عنايت به برگزاری جلسات شورا در خارج از ساعات اداری مطرح ،  مقرر گرديد از رد

 ريال به عنوان هبه پرداخت گردد . 000/000/10آقای نجفیان )دبیر شورا ( ماهانه به هر کدام مبلغ 

بها  مطهرح و   شهردار محترم در خصوص افزايش مبلغ ذبح دام و امورات کشهتارگاه  28/09/1401-9657و  03/10/1401 - 9818شماره  های نامه (4

تعرفهه   16ريال برابهر مهاده    000/000/4ريال به  000/500/1ريال و دام سنگین از مبلغ  000/000/1ريال به  000/500افزايش مبلغ ذيح دام سبک از 

ی به صورت قسمتی امان 31/01/1401موافقت به عمل آمد ضمناً مقرر گرديد امورات کشتارگاه تا مورخه  سراب شهرداری 1401عوارض محلی سال 

 صورت پذيرد. پیمانكارواگذاری اجاره کشتارگاه به  اداره تا روند توسط شهرداری سراب و قسمتی پیمانی با رعايت کلیه قوانین حقوقی،اداری و مالی

شهردار محترم در خصوص معرفی نمايندگان شورا در کمیسیونهای ماده صد شهرداری مطرح ، پس از بحث و  07/01/1401مورخه  41نامه شماره  (5

بهدوی و آقهای بههروز کرامتهی در     ماده صد آقای امین تقی زاده در کمیسیون  31/01/1402لغايت  01/10/1401تبادل نظر مقرر گرديد از مورخه 

 ماده صد شهرداری شرکت نمايند .تجديد نظر یون جلسات کمیس

مورخهه   124شهردار محترم در خصوص ساخت و ساز مصلی اعظهم سهراب عطهف بهه بنهد اول مصهوبه        30/09/1401مورخه  9691نامه شماره  (6

های ماده صد بهدوی و   مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهردار محترم ضمن ابالغ رای کمیسیونشورای اسالمی شهر 12/09/1401

 نمايند. ستجديدنظر به مسئولین محترم مصلی اقدامات قانونی الزم را معمول و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به شورای شهر منعك
 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     یابوالقاسم  مرتضوسید 2

     کرامتیبهروز  3

     داود رفیقی 4

     امین تقی زاده 5

   - 5  جمع

  تصمیم شورا تصویب نشد               تصویب شد            

 :نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد              تصویب شد  
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