
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 09/04/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 04  / 11    همورخ شنبه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 87      جلسه: شماره

 – شهرداری بررسی نامه های : هدعوت کننده جلسه فوق العاد مقامعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 شهردار محترم

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی رديف

 20 17  شهرام اشرافی 1

 20 17  امین تقی زاده 2

یابوالقاسم  مرتضو دیس 3   17 20 

 20 17  بهروز کرامتی 4

 20 17  داود رفیقی 5

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

1    

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

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

 ( االِسْتِشَارَةُ عَیْنُ الهِدایَةِ وَقَدْ خاطَرَ مَنِ اسْتَغنَى بِرَأْیِهِ)

 211البالغه، حکمت  نهج .  مشورت چشمه هدایت است و هر کس نظر خود را کافی بداند خود را به مخاطره انداخته است

 
گرامیداشت و تسلیت سالگرد شهادت آيت اله صدوقی چهارمین و به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید ه شورای اسالمی شهر، جلسبا ياد و نام خداوند متعال 

پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد:  درادامه دستور جلسه قرائت و و آغازشهید محراب به دست منافقان   

 

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 
1 

شهردار محترم در خصوص واگذاری انجام  11/04/1401مورخه  3308طرح نامه شماره  28/03/1401مورخه  82پیرو بند دوم صورتجلسه شماره 

 امورات بهشت زهرا .

   

    شهردار محترم در خصوص هبه به آقای برات بازیار . 01/04/1401مورخه  2946نامه شماره  2

    دبیر شورای اسالمی شهر در خصوص هزینه پشتیبانی چکاد رایان . 11/04/1401مورخه  213نامه شماره  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

شهردار محترم در خصوص واگذاری انجام امورات بهشت زهرا  11/04/1401مورخه  3308، نامه شماره  28/03/1401مورخه  82پیرو بند دوم صورتجلسه شماره  .1

 000/000/248/4ریال به  000/000/540/3درصدی قیمت پایه مناقصه نسبت به سال قبل از مبلغ  20افزایش به بخش خصوصی مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر با 

ساعته ، حفاری قبور ، تغسیل و تدفین به صورت حجمی و ... مطرح و با نشر  24ریال به مدت یکسال جهت انجام نظافت محوطه و آبیاری فضای سبز ، نگهبانی 

 ه قوانین حقوقی ، اداری و مالی موافقت گردید.آگهی مناقصه با رعایت کلی

ریال مطرح ،  000/000/40بودجه شهرداری به مبلغ  17شهردار محترم در خصوص هبه به آقای برات بازیار از محل ماده  01/04/1401مورخه  2946نامه شماره  .2

اد امام خمینی )ره( سراب ، به کمیته ام 26/04/1401پس از بحث و تبادل نظر با عنایت به اینکه نامبرده مددجوی کمیته امداد می باشد )برابر معرفی نامه مورخه 

 .پیوست ( مورد موافقت قرار گرفت 

نی از ایان در خصوص پشیباه یک برگ تصویر فاکتور شرکت چکاد رآقای بهرامی دبیر محترم شورای اسالمی شهر منضم ب 11/04/1401مورخه  213نامه شماره  .3

فوق از محل ردیف  غریال مطرح و با پرداخت مبل 882/820/10به مبلغ  01/03/1402الی  01/03/1401م افزار حسابداری چکاد شورای اسالمی شهر از مورخه نر

 بودجه شورای اسالمی شهر مورد موافقت قرار گرفت . 2052

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     داود رفیقی 4

     بهروز کرامتی 5

   - 5  جمع

  تصمیم شورا تصويب نشد               تصويب شد            

 :نتايج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصويب نشد              تصويب شد  

 حسین بهرامی  -دبیر شورای اسالمی شهر 
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