بسمه تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر سراب
-1مشخصات جلسه

تاريخ دعوتنامه1400/11/07 :

تاريخ جلسه :روز شنبه مورخه 1400 / 11 / 09

شماره جلسه:

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

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

50

مكان جلسه  :شورای اسالمی شهر سراب

 -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

مالحظات

1
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  ،پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و تبريک راهیابی زودهنگام تیم ملی فوتبال به رقابتهای جام جهانی قطر به رياست جناب آقای
اشرافی آغاز و پس از طرح و قرائت دستور جلسه اعضاء وارد شور شده و تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد.

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

رديف

1

نامه شماره  607مورخه  1400/11/05خزانه دار محترم شورای اسالمی شهر در خصوص تقدیر از زحمات آقای داودی فر.

2

نامه شماره  619مورخه  1400/11/09اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص رفع خطر از قندیل های یخی ناودانها .

3

نامه شماره  10166مورخه  1400/11/06شهردار محترم در خصوص تقدیر از زحمات کارکنان به مناسبت دهه فجر و ...

نظر کمیسیون

شماره

تاريخ

ذيربط

جلسه

جلسه

4
5

 -7خالصه مفید مذاکرات:

 -8متن مصوبه شورا :
 -1نامه شماره  607مورخه  1400/11/05خزانه دار محترم شورای اسالمی شهر در خصوص هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال از ردیف  2059بودجه شورای
اسالمی شهر به آقای سید رسول داودی فر مطرح  ،با عنایت به انجام امورات مربوط به حسابداری و تنظیم دفاتر و صورتهای مالی سال  1399شورای
اسالمی شهر  ،جهت تقدیر از زحمات نامبرده مورد موافقت قرار گرفت .
 -2نامه شماره  619مورخه  1400/11/09اعضاء شورای اسالمی شهر عطف بند دوم صورتجلسه شماره  181مورخه  ، 1397/10/05در خصوص اینکه آب
بسیاری از واحدهای مسکونی و تجاری واقع در بر خیابانهای اصلی و فرعی از طریق ناودان به پیاده رو و کوچه ها انتقال داده شده است که در زمان
بارندگی مشکالتی را برای عابرین پیاده به وجود می آورد  ،عالوه بر آن در فصل زمستان باعث به وجود آمدن قندیل یخی می شود که هر لحظه
امکان سقوط و خطرات احتمالی را دارد  ،لذا با عنایت به اینکه رفع خطر از موارد فوق از وظایف ذاتی شهرداری می باشد مقرر گردید شهردار محترم
اقدامات قانونی الزم را معمول و نتیجه را به این شورا گزارش نمایند .
 -3نامه شماره  10166مورخه  1400/11/06شهردار محترم در خصوص خرید و توزیع  10کیلو گرم برنج ایرانی  ،پنج کیلوگرم مرغ و  5کیلو گرم روغن
نباتی به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و والدت امام محمد باقر (ع) و امام محمد تقی (ع) به کلیه کارکنان شاغل در شهرداری مطرح و پس از بحث و
تبادل نظر با پرداخت مبلغ  10/000/000ریال به صورت نقدی از ماده  5وظیفه خدمات اداری (ردیف  20516هزینه های رفاهی کارکنان) بودجه
شهرداری به هریک از کارکنان مذکور موافقت گردید.
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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