
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 27/09/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 09  / 30    همورخ  شنبه سه : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 35      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب :مكان جلسه  : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و  عادی 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

یابوالقاسم  مرتضو دیس 3   17 20 

 20 17  بهروز کرامتی 4

یقیداود رف 5   17 20 

 : 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     

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

 .أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِ

 ۳۵۵ح  ۶۸نهج الفصاحه ص چه را که به او مربوط نیست رها کند.  ترین مردم کسی است که آن پُرارج

 
در ابتدای جلسه ، مجید  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 الهبا ياد و نام خداوند متعال 

 اعضاء محترم در خصوص دستور جلسه وارد شور شدند .شهروندان حاضر در جلسه مشكالت و درخواستهای خود را مطرح و راهكارها و راهنمايی های قانونی الزم ارائه ، سپس 

 

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

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    بررسی مشکالت شهروندان حاضر در جلسه . 1

    شورای اسالمی شهر ، معرفی نمایندگان شورا در کمیسیونهای ماده صد شهرداری . 17/05/1400مورخه  2عطف بند دوم مصوبه شماره   2

    .1400شهردار محترم در خصوص هزینه های ترمیم حفاری سال  03/07/1400مورخه  8977شماره نامه  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

و  هکارهادر 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 را (1

 ارائه گردید. قانونی الزم راهنمایی های

شهر در خصوص نمایندگان شورا در کمیسیونهای ماده صد شهرداری ، پس از بحث و تبادل شورای اسالمی  17/05/1400مورخه  2عطف بند چهارم مصوبه شماره  (2

آقای داود رفیقی در کمیسیون بدوی ماده صد و آقای امین تقی زاده در کمیسیون تجدید نظر ماده صد  01/03/1401تا  01/10/1400نظر مقرر گردید از مورخه 

 شهرداری شرکت نمایند .

مورخه  160719شورای اسالمی شهر و نامه شماره  29/07/1400مورخه  20مصوبه شماره  2شهردار محترم , عطف بند  28/09/1400رخه مو 8977نامه شماره  (3

فهرست بهای پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار مطرح ، مقرر گردید  1400معابر شهری در سال  م در خصوص هزینه های ترمیم حفاریفرماندار محتر 03/07/1400

که مالک محاسبه هزینه های مذکور می باشد به هیات محترم تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهر سراب برای دوایر دولتی )به پیوست (  اری در معابر شهریحف

 ارسال گردد.

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 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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