بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه

تاريخ دعوتنامه1400/09/01 :

تاريخ جلسه :روزشنبه مورخه 1400 / 09 / 02

شماره جلسه:

از ساعت  12تا 15
نوع جلسه (عادی ،فوق العاده) :فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده  :بررسی مشکالت کشتارگاه دام

28

مکان جلسه :شورای اسالمی شهر سراب

شهرداری – اعضاء شورای اسالمی شهر
 -2اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده  16قانون شوراها):

امضاء

ورود

خروج

رديف

نام و نام خانوادگی

15

1

شهرام اشرافی

12

2

امین تقی زاده

12

15

3

سید ابوالقاسم مرتضوی

12

15

4

بهروز کرامتی

12

15

5

داود رفیقی

12

15

 -3اعضاء غايب :
رديف

نام و نام خانوادگی

علت غیبت

سمت

 -4مدعوين حاضر در جلسه:
رديف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرايی

سمت

1

محمد رضا علیپور آزاد

شهرداری سراب

شهردار

2

احمد حسین پوری

شهرداری سراب

رئیس اداره امور حقوقی

3

صادق بهلولی

شهرداری سراب

معاونت امور مالی

4

حسن شمس

شهرداری سراب

مسئول کشتارگاه

5

امیر سلوکی

مالحظات

پیمانکار کشتارگاه

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

((بسیج رد واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل  ،ربای سربلندی کشور و ملت است ))
مقام معظم رهبری ( مد ظلله العالی )

با ياد و نام خداوند متعال  ،جلسه شورای اسالمی شهر با حضور شهردار محترم  ،کارشناسان شهرداری و پیمانکار کشتارگاه دام شهردار به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت
آياتی چند از کالم اله مجید و تبريک هفته بسیج آغاز  ،پس از طرح مشکالت توسط پیمانکار و ارائه توضیحات الزم توسط شهردار محترم و کارشناسان شهرداری تصمیمات الزم
جهت حل مشکالت اتخاذ گرديد.
دبیر شورای اسالمی شهر  -حسین بهرامی
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 -6دستور جلسات:
دستور جلسه

رديف

1

بررسی مشکالت کشتارگاه دام شهرداری سراب با حضور شهردار محترم  ،کارشناسان ذیربط شهرداری و پیمانکار .

2

طرح نامه شماره  7628مورخه  1400/08/18شهردار محترم در خصوص تجلیل از آقای سخندان قهرمان رشته جودو .

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

3
4
5

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :

)1

پیرو هماهنگیهای قبلی  ،مشکالت کشتارگاه دام شهرداری با حضور شهردار محترم  ،کارشناسان امور حقوقی  ،مالی و خدمات شهری شهرداری و پیمانکار محترم
کشتارگاه مطرح و پس از طرح مشکالت توسط پیمانکار کشتارگاه دام  ،شهردار محترم و کارشناسان شهرداری توضیحات الزم را ارائه و مقرر گردید برابر قرارداد
منعقده طرفین نسبت به اجرای تعهدات اقدام و سایر درخواستهای پیمانکار کتبا به شهردار محترم ارائه تا پس از بررسی  ،اقدامات قانونی الزم معمول گردد .

)2

نامه شماره  7628مورخه  1400/08/18شهردار محترم منضم به نامه شماره  23/146مورخه  1400/02/25اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب در خصوص معرفی
آقای جواد سخندان به عنوان قهرمان رشته جودو  ،جهت تجلیل مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید برابر بند دوم مصوبه شماره 56مورخه ، 96/11/11
تصا ویر احکام قهرمانی آسیایی و بین المللی آقای سخندان جهت بررسی و اتخاذ تصمیمات الزم به این شورا ارسال گردد .
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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