
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 06/02/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 02  / 10    همورخ شنبه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 69      جلسه: شماره

بررسی پیش نويس تفاهم نامه با  : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و  فوق العادهنوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 شهردار محترم –سازمان همیاری شهردار يها 

  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

اشرافیشهرام  1   17 20 

 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

1    

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

  شهردار شهرداری سراب محمد رضا علیپور آزاد 1

  معاونت امور مالی شهرداری سراب صادق بهلولی 2

  حراست شهرداری سراب صادق الماسی 3

  جانشین شهرداری سراب علی ولی زاده 4

  روابط عمومی شهرداری سراب فرهاد نوروزی 5

 :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

 
به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و آرزوی قبولی  با حضور شهردار محترم و کارشناسان شهرداری ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

.تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد. پس از قرائت دستور جلسه آغاز ، و ارديبهشت روز شوراها  9و تبريک  طاعات و عبادات  

 

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 
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 :جلساتدستور  -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    حضور شهردار و مسئولین محترم شهرداری به مناسبت روز شوراها و بررسی طرح جامع ابالغی جدید. 1

    همیاری شهرداریها .شهردار محترم در خصوص پیش نویس تفاهم نامه منعقده با سازمان  10/02/1401مورخه  1046نامه شماره  2

    1401تعرفه عوارض محلی  6شورای اسالمی شهر در خصوص رفه ابهام پاراگراف آخر ماده  04/02/1401مورخه  67عطف بند سوم صورتجلسه  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

اردیبهشت ، روز شوراها در جلسه حاضر و ضمن تبریک این روز توضیحاتی را در  9در ابتدای جلسه شهردار محترم و مسئولین محترم شهرداری به مناسبت  -1

محترم پیگیری گردید  شهردار مقرر  ، با صورتجلسات و توافقات صورت گرفتهغی جدید ارائه نمودند که با عنایت به وجود مغایرت الخصوص طرح جامع اب

 های الزم را جهت انجام اصالحات معمول دارند .

شهردار محترم منضم به پیش نویس تفاهم نامه منعقده با سازمان همیاری شهرداری های استان در خصوص تامین مصالح  10/02/1401مورخه  1046نامه شماره  -2

یال جهت پیشبرد و سرعت بخشیدن به پروژه های شهرداری مطرح  ، با عنایت به ر 000/000/000/100طراحی و اجرای پرو ژه های شهرداری سراب به ارزش 

 توضیحات شهردار محترم مورد موافقت قرار گرفت .

تعرفه عوارض محلی  6شورای اسالمی شهر در خصوص رفع  ابهام مفاد پاراگراف آخر ماده  04/02/1401مورخه  67عطف به بند سوم صورتجلسه شماره  -3

 شهرداری مطرح و به شرح زیر به استفساریه مطروحه اعالم پاسخ گردید:  1401مصوب سال 

زمان اقدام به شرح تعرفه ،  بایستی  مدارک معتبر دیگری از جمله قبوض انشعابات ارائه نمایند و برابر مقررات  1390) در صورت ارائه قولنامه قبل از سال 

 عمل نمایند . ( 1401مصوب سال 

 
 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق اسالمی آراء اعضاء شورای

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     داود رفیقی 4

     بهروز کرامتی 5

   - 5  جمع

  تصمیم شورا تصويب نشد               تصويب شد            

 :نتايج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا مصوبهمتن 

 تصويب نشد              تصويب شد  

 حسین بهرامی  -دبیر شورای اسالمی شهر 
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