
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 14/11/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 11  / 16    همورخ  شنبه : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 52      جلسه: شماره

بررسی بودجه پیشنهادی سال  : هدعوت کننده جلسه فوق العاد مقامعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 شهردار محترم سراب  –شهرداری  1401

  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

 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

علیپور آزادمحمد رضا آقای  1   شهردار شهرداری سراب  

2     

3     

 :مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه 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

 
و در ادامه با حضور شهردار آغاز  یاشراف یجناب آقا استيبه ر دیچند از کالم اله مج یاتيپس از تالوت آجمعی از شهروندان محترم با حضور  ه شورای اسالمی شهرياد و نام خداوند متعال ، جلسبا 

گرديد.اتخاذ  زير به شرح و تصمیمات الزم ، راهكارهای پیشنهادی اعضاء مطرح  توسط ايشان محترم و ارائه گزارشی از نحوه برف روبی محالت  

 

 

 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 محترم حاضر در جلسه . 1

    بررسی مشکالت مربوط به برف روبی معابر با حضور شهردار محترم . 2

    نماینده محترم آژانسهای تاکسی تلفنی سراب در خصوص ماکسیم . 16/11/1400مورخه  629نامه شماره  3

    شهرستان . شهردار محترم در خصوص مساعدت به برنامه تجلیل از قبولین کنکور 14/11/1400مورخه  10444نامه شماره  4

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

در 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  -1

 راهکارها و راهنمایی های قانونی الزم ارائه گردید.

 مطرحمشکالت مربوط به برف روبی معابر با حضور شهردار محترم اعضاء محترم شورای اسالمی شهر در خصوص  12/11/1400مورخه  622نامه شماره  -2

و پس از ارائه گزارش کامل توسط شهردار محترم ، پیشنهاد اعضاء محترم در خصوص بلوک بندی شهر با توجه به امکانات موجود شهرداری و 

برای اجرای طرح  ، مقرر گردید موضوع به صورت کارشناسی توسط شهردار محترم و کارشناسان محترم شهرداری بررسیاستفاده از بخش خصوصی 

 صورت مکتوب به این شورا ارائه نمایند .به و نتیجه را بررسی  یندهدر سالهای آ

نماینده محترم آژانسهای تاکسی تلفنی سراب در خصوص راه اندازی تاکسی اینترنتی ماکسیم در سراب  16/11/1400مورخه  629نامه وارده شماره  -3

همگانی شهرداری ارجاع تا با قید فوریت موضوع بررسی و گزارش مطرح ، مقرر گردید موضوع به مدیرعامل محترم مدیریت سازمان حمل و نقل 

 مبسوط از نحوه راه اندازی ، صدور مجوز و ... را جهت اطالع و اقدامات بعدی به این شورا ارسال نمایند .

رم آموزش و پرورش سراب در مدیریت محت 11/11/1400مورخه  1/26244شهردار محترم منضم به نامه شماره  14/11/1400مورخه  10444نامه شماره  -4

با اهداء کارت  ،مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر  2000 زیر رتبه نفر 60به تعداد  خصوص مساعدت به برنامه تجلیل از قبولین کنکور شهرستان

بودجه  17ریال از محل ماده  000/000/120و لوح سپاس از طرف شهرداری و شورای اسالمی شهر به تعداد مذکور جمعا به مبلغ  ریالی  000/000/2هدیه

 شهرداری موافقت گردید.

 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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