بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه
تاريخ جلسه :روزشنبه مورخه 1400 / 08 / 22

تاريخ دعوتنامه1400/08/18 :

شماره جلسه:

از ساعت  17تا 20
علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده  :بررسی نامه های شهرداری و

نوع جلسه (عادی ،فوق العاده) :فوق العاده

26

مكان جلسه :شورای اسالمی شهر سراب

درخواست اهالی ارس  – 2-1اعضاء شورای اسالمی شهر
 -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

امین تقی زاده

17

20

3

سید ابوالقاسم مرتضوی

17

20

4

بهروز کرامتی

17

20

5

داود رفیقی

17

20

 -3اعضاء غايب :
رديف

نام و نام خانوادگی

علت غیبت

سمت

 -4مدعوين حاضر در جلسه:
رديف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرايی

سمت

1

مهندس محمد رضا علیپور آزاد

شهرداری سراب

شهردار

2

محمد باقر علیاری

شهرداری سراب

مسئول درآمد

مالحظات

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 3۵۵

با ياد و نام خداوند متعال  ،برابر دعوت نامه شماره  433مورخه  1400/08/18جلسه شورای اسالمی شهر با حضور شهردار محترم و نماينده کوچه های ارس 1و 2و جمعی از شهروندان به
رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید آغاز و پس از بحث و تبادل نظر ،قرائت دستور جلسه و پس از ارائه توضیحات الزم توسط شهردار محترم و
کارشناس محترم شهرداری تصمیمات الزم اتخاذ گرديد.
دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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 -6دستور جلسات:
دستور جلسه

رديف

1

عطف دعوت نامه  433مورخه 1400/08/18بررسی مشکالت اهالی ارس و  2با حضور شهردار محترم و کارشناس محترم شهرداری

2

نامه شماره  7699مورخه  1400/08/20شهردار محترم در خصوص گزارش درآمد و هزینه شهرداری در شهریور ماه سالجاری .

3

نامه شماره  6575مورخه  1400/07/18شهردار محترم در خصوص پیشنهاد نصب المانهایی در نقاط مختلف شهر.

4

نامه شماره  7523مورخه  1400/08/16شهردار محترم در خصوص مصالحه نامه پالک ثبتی .3307

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

5

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :

)1

عطف دعوت نامه شماره  433مورخه  ، 1400/08/18درخواست اهالی کوچه های ارس 1و  2با حضور شهردار محترم  ،کارشناس درآمد شهرداری و آقای مهدی پور
به نمایندگی از اهالی محترم بررسی و پس از بحث و تبا دل نظر و ارائه توضیحات الزم توسط شهردار محترم و کارشناس محترم شهرداری مقرر گردید با عنایت به
شکایت آقای اصغری علیه شهرداری و اهالی محترم  ،پس از صدور رای نهایی دادگاه اقدامات مقتضی توسط شهردار محترم انجام گیرد .

)2

نامه شماره  7699مورخه  1400/08/20شهردار محتر م در خصوص گزارش درآمد و هزینه شهرداری در شهریور ماه سال  1400مطرح و به شرح زیر مورد تصویب
قرار گرفت  :درآمد به مبلغ  39/424/759/226ریال  ،هزینه های اداری  5/195/209/851 :ریال  ،هزینه های خدمات شهری  8/977/019/131 :ریال  ،هزینه های
عمرانی  43/231/968/984 :ریال و کل مبلغ هزینه ها  57/404/197/966ریال

)3

عطف بند  4مصوبه شماره  20مورخه  ، 1400/07/29نامه شماره  6575مورخه  1400/07/18شهردار محترم در خصوص پیشنهاد المانهایی جهت نصب در نقاط
مختلف شهر مطرح  ،با عنایت به نظر سنجی های به عمل آمده در کانال رسمی شهرستان سراب ( کانال سراب ) و انتخاب طرح حروف انگلیسی سراب با حدود
 %65و کره گیری سنتی با  % 35آراء  ،پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید المان کره گیری سنتی در میدان امام رضا (ع) نصب و حروف انگلیسی با استفاده از
سازه کامپوزیت طراحی و محل نصب و طرح نهایی قبل از اجرا جهت بررسی های نهایی به این شورا ارسال گردد .

)4

عطف بند سوم مصوبه شماره  24مورخه  ، 1400/08/18نامه های شماره  7523مورخه  1400/08/16شهردار محترم در خصوص گزارش اداره ثبت اسناد نسبت به
پالک ثبتی  3307و  7523مورخه  1400/08/16در خصوص مصالحه نامه تفکیک و تغییر استفاده پالک ثبتی  3307وراث مرحوم خیر اله نورانی مطرح  ،پس از بحث
و تبادل نظر و ارائه توضیحات الزم توسط شهردار محترم و کارشناس محترم شهرداری و بررسی اسناد و مدارک پیوستی  ،مصالحه نامه در دو برگ و شش بند به
تصویب رسید .
موافق

مخالف

آراء اعضاء شورای اسالمی
1

شهرام اشرافی





2

امین تقی زاده





3

سید ابوالقاسم مرتضوی





4

بهروز کرامتی





5

داود رفیقی





5

--

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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