
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 24/12/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 12  / 26    همورخ شنبه پنج : روزجلسه تاريخ

 15  تا 12 از ساعت                               
 61      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

 15 12  شهرام اشرافی 1

 15 12  امین تقی زاده 2

یابوالقاسم  مرتضو دیس 3   12 15 

 15 12  بهروز کرامتی 4

یقیداود رف 5   12 15 

 : 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

 
جهت بررسی نامه های رسیده از شهرداری  ، به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید ،  با حضور اعضاء محترم ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

.اتخاذ گرديد و پس از طرح دستورات جلسه تصمیمات الزم آغاز اسفند سالروز شهادت سرلشگر شهید مهدی باکری و روز شهردار  25و همچنین تبريک  پیشاپیش فرارسیدن عید نوروز  و تبريک  

 

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 

 

 

 

 

 

 :دستور جلسات -6
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 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص تجلیل از رتبه های تک رقمی کنکور سراسری . 21/12/1400مورخه  11677نامه شماره  1

    شهرداری و شورای اسالمی شهر. 1400شهردار محترم در خصوص عقد قرارداد حسابرسی سال  22/12/1400مورخه  11760شماره نامه  2

    اعضاء محترم شورا یاسالمی شهر در خصوص هبه به آقایان بهرامی و آهن زن . 26/12/1400مورخه  720نامه شماره  3

4     

5     

 :مذاکراتخالصه مفید  -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 

آقای شقاقی ) دارنده رتبه تک رقمی کنکور  17/11/1400مورخه  10536شهردار محترم منضم به نامه شماره  21/12/1400مورخه  11677نامه شماره  -1

از نفرات برتر کنکور  26/11/1398مورخه  349( مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید پیرو بند سوم صورتجلسه شماره 1398سراسری سال 

 ) فرهنگی ورزشی ( بودجه شهرداری تجلیل گردد. 205599ریال از محل ردیف  000/000/150سراسری ) رتبه های تک رقمی (  با اهداء مبلغ 

معاونت محترم امور عمرانی  02/12/1400مورخه  297054شهردار محترم منضم به تصویر نامه شماره  22/12/1400مورخه  11760نامه شماره  -2

% افزایش نسبت 20تا  1399شهرداری و شورای اسالمی شهر توسط حسابرسان منتخب سال  1400استانداری در خصوص انجام حسابرسی سال مالی 

 با موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . 1399به قرارداد سال 

به هر یک از آقایان بهرامی ) دبیر شورا( و آقای آهن زن                 000/000/20اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص هبه مبلغ  26/12/1400مورخه  720نامه شماره  -3

ت قرار مطرح و مورد موافق 1400بودجه شورای اسالمی شهر جهت تقدیر از زحمات ایشان در برگزاری جلسات در طول سال  2059و  2055) سرایدار ( از ردیف 

 گرفت .

 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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