بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه

تاريخ دعوتنامه1400/08/07 :

تاريخ جلسه :روز شنبه مورخه 1400 / 08 / 08

شماره جلسه:

از ساعت  17تا 20
نوع جلسه (عادی ،فوق العاده) :فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده  :بررسی نامه های شهرداريو

21

مکان جلسه :شورای اسالمی شهر سراب

مشکالت شهروندان حاضر در جلسه
 -2اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده  16قانون شوراها):

امضاء

ورود

خروج

رديف

نام و نام خانوادگی

20

1

شهرام اشرافی

17

2

داود رفیقی

17

20

3

سید ابوالقاسم مرتضوی

17

20

4

امین تقی زاده

17

20

 -3اعضاء غايب :
رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای بهروز کرامتی

عضو

علت غیبت

 -4مدعوين حاضر در جلسه:
رديف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرايی

سمت

مالحظات

1
2
3

 -5خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا ،نطق ها و مذاکرات:
أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِ.
پُرارجترین مردم کسی است که آنچه را که به او مربوط نیست رها کند .نهج الفصاحه ص  ۶۸ح ۳۵۵

با ياد و نام خداوند متعال جلسه شورای اسالمی شهر با حضور اعضاء و شهروندان محترم حاضر در جلسه به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت اياتی چند از کالم اله مجید و تبريک و تسلیت
سالگرد شهادت محمد حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی آغاز و در ابتدای جلسه شهروندان حاضر در جلسه مشکالت و درخواستهای خود را مطرح و راهکارها و راهنمايی های
قانونی الزم ارائه  ،سپس اعضاء محترم در خصوص دستور جلسه وارد شور شدند .
دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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 -6دستور جلسات:
دستور جلسه

رديف

1

بررسی مشکالت شهروندان حاضر در جلسه .

2

طرح نامه شماره  401مورخه  1400/08/08آقای مهندس تقی زاده عضو محترم شورا ی اسالمی شهر .

3

طرح نامه شماره  399مورخه  1400/08/08آقای اشرافی عضو محترم شورای اسالمی شهر در خصوص بررسی مشکالت به صورت محله محور

4

نامه شماره  7167مورخه  1400/08/06شهردار محترم در خصوص تمدید قرارداد پیمانکار حمل اموات .

5

نامه شماره  7168مورخه  1400/08/06شهردار محترم در خصوص بند دوم مصوبه شماره  16اصالح ائین نامه حمل اموات .

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :
)1

در ابتدای جلسه تعدادی از شهروندان محترم در جلسه شورای اسالمی شهر حاضر و مشکالت خود را مطرح نمودند که پس از بحث و تبادل نظر راهکارها و
راهنمایی های قانونی الزم ارائه گردید.

 )2نامه شماره  401مورخه  1400/08/08آقای مهندس تقی زاده عضو محترم شورای اسالمی شهر در خصوص -1 :پیگیری مصالحه با مالکان واقع در مسیر گشایی
خیابان شهید بیژن احمدی مطرح  ،مقرر گردید در جلسات آتی با حضور شهردار محترم و کارشناسان ذی ربط شهرداری نسبت به بررسی موضوع اقدام گردد .
 -2در خصوص دعوت از نخبگان و مهندسان سازمان نظام مهندسی پیرو مصوبات قبلی شور ا  ،مقرر گردید از هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی برای شرکت در
یکی از جلسات آتی شورای اسالمی شهر برای همفکری و تبادل افکار دعوت به عمل آید .
 )3نامه شماره  399مورخه  1400/08/08آقای اشرافی رئیس محترم شورای اسالمی شهر در خصوص بررسی مشکالت شهر به صورت محله محور و هر ماه حضور در
یکی از محالت شهر و بررسی مشکالت اهالی محترم از نزدیک مطرح  ،مقرر گردید بدون اطالع رسانی قبلی و در زمان اقامه نماز هر ماه در یکی از محالت شهر
حاضر و مشکالت اهالی احصاء گردد .
 )4نامه شماره  7167مورخه  1400/08/06شهردار محترم در خصوص تمدید قرارداد پیمانکار حمل اموات تا تعیین پیمانکار جدید مطرح  ،با عنایت به نشر آگهی
مزایده و عدم حضور شرکت کننده  ،با تمدید قرارداد پیمانکار فعلی از مورخه  1400/06/25تا  1400/09/15موافقت گردید.
 )5نامه شماره  7168مورخه  1400/08/06شهردار محترم پیرو بند دوم مصوبه شماره  16مورخه  1400/07/14موضوع نامه شماره  156428مورخه  1400/06/29فرماندار
محترم شهرستان در خصوص بند  3صورتجلسه شماره  ( 4اصالح عنوان آئین نامه حمل اموات وتعریف فصل عمومی و اختصاصی) مطرح  ،با عنایت به تغییر عنوان
از آئین نامه به دستورالعمل و تعریف شرایط عمومی و اختصاصی  ،ضمن موافقت مقرر گردید دستورالعمل مذکور در  6برگ جهت بررسی به هیئت محترم تطبیق
مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان سراب ارسال گردد .
موافق

مخالف

آراء اعضاء شورای اسالمی
1

شهرام اشرافی





2

داود رفیقی





3

سید ابوالقاسم مرتضوی





4

امین تقی زاده





4

-

جمع

داليل مخالفت

تصويب شد

تصمیم شورا

امضاء

تصويب نشد

 -9نتايج رای گیری مخفی:
متن مصوبه

تصمیم شورا
تصويب شد 

تصويب نشد
دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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