
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 26/08/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 08  / 29    همورخ  شنبه: روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 27      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب :مكان جلسه  نامه های شهرداریبررسی  : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 

 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

ابوالقاسم مرتضویسید  3   17 20 

 20 17  بهروز کرامتی 4

 20 17  داود رفیقی 5

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

    

 

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

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

 

  ))بسیج رد واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل ، ربای سربلندی کشور و ملت است ((

 بری ) مد ظلله العالی (مقام معظم ره                                                                                                                                                                                                                                                     
 

و تبريک آغاز هفته  جلسه شورای اسالمی شهر با حضور جمعی از شهروندان  به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید با ياد و نام خداوند متعال ، 

درخواستهای خود را مطرح و راهنمايی های الزم انجام و در ادامه دستورات جلسه قرائت و در ابتدای جلسه تعدادی از شهروندان حاضر در جلسه مشكالت و  ،آغاز بسیج 

 تصمیمات الزم اتخاذ گرديد.

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 

 

 

 

 

 

 

27 



 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص گزارش درآمد و هزینه شهرداری در مهر ماه سالجار ی. 26/08/1400مورخه  7934نامه شماره  1

    اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص جلسه کمیته کار کمیسیون ماده پنج . 27/08/1400مورخه  28881/50/1400نامه شماره  2

    آقای امامی 1082/29محترم در خصوص واگذاری معبر مازاد به پالک ثبتی شهردار  22/08/1400مورخه  7767نامه شماره  3

    شهردار محترم در خصوص ایجاد فضای سبز در خیابان سبالن . 27/08/1400مورخه  7973نامه شماره  4

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 مطرح و به شرح  زیر مورد تصویب قرار گرفت : 1400محترم در خصوص گزارش درآمد و هزینه شهرداری در مهر ماه سال شهردار  26/08/1400مورخه  7934نامه  (1

عمرانی :  -3ریال  728/607/398/8خدمات شهری :   -2ریال  609/236/332/4اداری :  -1ریال  ب( هزینه ها :  183/396/937/17الف( درآمد ها: 

 ریال  136/856/372/25ع هزینه ها : ریال   جم 799/011/642/12

مطرح و  30/08/1400اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص جلسه کمیته کار کمیسیون ماده پنج در مورخه  27/08/1400مورخه  28881/50/1400نامه شماره  (2

 قدام گردد .مقرر گردید آقای سید ابوالقاسم مرتضوی در جلسه مذکور شرکت و نسبت به صدور برگ ماموریت ا

 1082/29متر مربع معبر مازاد به آقای اسماعیل امامی مالک پالک ثبتی  55/7شهردار محترم در خصوص واگذاری مقدار  22/08/1400مورخه  7767نامه شماره  (3

 000/250/415و ارزش کل ملک به مبلغ  ریال 000/000/55جهت الحاق به پالک ثبتی مذکور به قیمت کارشناس رسمی دادگستری )به پیوست ( از قرار هر متر مربع 

 ریال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با رعایت کلیه قوانین حقوقی ف اداری و مالی به تصویب رسید .

الک ایجاد فضای سبز در خیابان سبالن ) سهم شهرداری از ام 1شهردار محترم به پیوست یکبرگ نقشه معماری فاز  27/08/1400مورخه  7973نامه شماره  (4

 حکیمی( با کاربری فضای سبز جهت بهبود فضای شهری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت .

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     امین تقی زاده 2

     سید ابوالقاسم مرتضوی 3

     بهروز کرامتی 4

     داود رفیقی 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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