بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه

تاريخ دعوتنامه1400/10/08 :

تاريخ جلسه :روز شنبه مورخه 1400 / 10 / 11

شماره جلسه:

از ساعت  17تا 20
نوع جلسه (عادی ،فوق العاده) :فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده  :بررسی مشکالت آتش نشانی و

40

مکان جلسه  :شورای اسالمی شهر سراب

خدمات ايمنی شهرداری سراب – اعضاء محترم
 -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

محمد رضا علیپور آزاد

شهرداری سراب

شهردار

مالحظات

2
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 ۳۵۵

با ياد و نام خداوند متعال جلسه شورای اسالمی شهر با حضور اعضاء  ،شهردار محترم و رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری سراب  ،پیرو دعوت قبلی جهت بررسی وضعیت فعلی ،
مشکالت و نیازمنديهای سازمان  ،پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و تسلیت ايام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به رياست جناب آقای اشرافی آغاز گرديد.
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 -6دستور جلسات:
دستور جلسه

رديف

1

بررسی مشکالت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سراب .

2

نامه شماره  9220مورخه  1400/10/06شهردار محترم در خصوص تفکیک پالکهای ثبتی  119/2153و . 69/2153

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

3
4
5

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :
 -1پیرو دعوت نامه مورخه  1400/10/09جلسه با حضور شهردار محترم و رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سراب جهت بررسی
وضعیت فعلی  ،مشکالت و کمبودهای سازمان آغاز  ،پس از ارائه گزارش توسط شهردار محترم و رئیس سازمان آتش نشانی و بحث و تبادل افکار
تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید :

 -1ضمن تداوم آموزش ها  ،نسبت به جذب و آموزش نیروهای کارآمد اقدام گردد.
 -2با عنایت به گستردگی حیطه وظایف سازمان و ارائه خدمات در خارج از محدوده شهر و احداث ساختمانهای چند طبقه در سطح شهر  ،نیازهای سازمان با
توجه به وضع موجود برآورد و کتبا به شهردار محترم ارائه گردد .
 -3شهردار محترم با هماهنگی نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار محترم شهرستان سراب  ،پیگیری و تهیه تجهیزات فنی  ،صنعتی و
ماشین آالت را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .
 -2نامه شماره  9220مورخه  1400/10/06شهردار محترم در خصوص تفکیک پالکهای ثبتی  119فرعی از  2153اصلی و  65فرعی از  2153اصلی (به
صورت تجمیعی) از زمینهای تفکیکی جوادی جهت تامین هزینه های پروژه های عمرانی و  ...مطرح  ،پس از بحث و تبادل افکار صرفا با تفکیک
پالکهای ثبتی مذکور موافقت به عمل آمد .
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
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