
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 12/09/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 09  / 13    همورخ  شنبه: روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 30      جلسه: شماره

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

   شهردار محترم سراب 

  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

زادهامین تقی  2   17 20 

 20 17  سید ابوالقاسم مرتضوی 3

 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     

3     

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

 

  ))بسیج در واقع مظهر عشق و ايمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل ، برای سربلندی کشور و ملت است ((

 بری ) مد ظلله العالی (مقام معظم ره                                                                                                                                                                                                                                                    

 

آغاز ،  و قرائت دستور جلسه اعضاء محترم به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجیدجلسه شورای اسالمی شهر با حضور با ياد و نام خداوند متعال ، 

 در ادامه اعضاء وارد شور شده و تصمیمات الزم اتخاذ گرديد.

 

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

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص تقسیم و قرعه کشی پارکینگ های برج میالد . 11/09/1400مورخه  8427نامه شماره  1

    شهردار محترم در خصوص تجلیل از کارکنان شهرداری به مناسبت فرارسیدن شب یلدا. 07/09/1400مورخه  8284 نامه شماره  2

    اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص ساماندهی دامپرهای فعال در سطح شهر . 13/09/1400مورخه  483نامه شماره  3

    در خصوص افتتاح حساب مشترک با شرکت آذر پارک .شهردار محترم  08/09/1400مورخه  8319نامه شماره  4

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

در رابطه با تقسیم و قرعه کشی پارکینگ های برج  06/09/1400مورخه  8253شهردار محترم منضم به صورتجلسه شماره  11/09/1400مورخه  8427نامه شماره  (1

پس از بحث و تبادل نظر و بررسی صورتجلسه و نقشه جانمایی پارکینگ و جدول سهم طرفین ، ضمن تصویب صورتجلسه در دو برگ و شش بند  میالد مطرح ،

 مقرر گردید به بند سوم صورتجلسه عبارت ) با توافق طرفین ( اضافه گردد .

ران اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی شهرداری به مناسبت فرارسیدن شب یلدا شهردار محترم در خصوص تجلیل از همکا 07/09/1400مورخه  8284نامه شماره  (2

 بودجه شهرداری به هریک از کارکنان مذکور موافقت گردید . 20516ریال از ردیف  000/000/5مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر با پرداخت نقدی مبلغ 

ساماندهی دامپرهای فعال در سطح شهر  مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع به اعضاء محترم در خصوص  13/09/1400مورخه  483نامه شماره  (3

ررسی و تصویب شهردار محترم ارجاع تا از طریق مدیریت محترم سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی اقدام تا پس از ب

 بعدی معمول گردد .موضوع در شورای اسالمی شهر اقدامات 

شهردار محترم در خصوص افتتاح حساب مشترک با شرکت آذرپارک نزد بانک سینا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر صرفا  08/09/1400مورخه  8319نامه شماره  (4

 جهت واریز درآمد پارک حاشیه ای هوشمند مورد موافقت 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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