
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 16/08/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 08  / 1703    همورخ شنبه سه  : روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 119      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و   نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 

 : قانون شوراها( 16ماده  اجرای) شورا حاضر در جلسهشهر اعضای شورای  -2

 خروج ورود  نام و نام خانوادگی ردیف

 19 16  شهرام اشرافی 1

یابوالقاسم  مرتضو دیس 2   16 19 

 19 16  بهروز کرامتی 3

رفیقیداود  4   16 19 

زاده یتق نیام 5   16 19 

 : غایب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1    

  مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

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

پس از  در ادامه دستور جلسه قرائت وآغاز  به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

: بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد  

 

 

 اصغر نجفیان  –دبیر شورای اسالمی شهر 
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 :دستور جلسات -6

  تاریخ جلسه شماره جلسه نظر کمیسیون ذیربط دستور جلسه ردیف

 

 

 

    5آقای مرتضوی جهت شرکت در جلسه کمیسیون ماده  17/08/1401ماموريت تبريز مورخه  1

اصلی 3296فرعی از  16مصالحه پالک ثبتی شهردار محترم در خصوص  16/08/1401مورخه  7959نامه شماره  2     

دستگاه ون 3پیش پرداخت خريد شهردار محترم در خصوص  15/08/1401مورخه  7954نامه شماره  3     

اجاره سازه های تبلیغاتیشهردار محترم در خصوص  12/08/1401مورخه  7828نامه شماره  4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

مورخه در  5در خصوص دعوت به جلسه کمیسیون ماده آذربايجان شرقی اداره کل راه و شهرسازی استان  15/08/1401مورخه   31177/90/1401نامه شماره  (1

 مطرح و با ماموريت آقای سید ابوالقاسم مرتضوی جهت شرکت در جلسه مذکور موافقت به عمل آمد. 17/08/1401

آقای عین اله شقاقی مطرح و با عنايت به  ق بهمتعل اصلی 3296فرعی از  16شهردار محترم در خصوص مصالحه پالک ثبتی  16/08/1401مورخه  7959نامه شماره  (2

(و نیاز مبرم شهر و شهرداری جهت مسیر گشايی خیابان علوی با مصالحه 16/3296و44/2153شناس رسمی دادگستری برای هر دو پالک ثبتی )قیمت گذاری کار

مالی فی مابین شهرداری سراب و آقای عین اله شقاقی برای پالک ثبتی های فوق با رعايت کلیه قوانین حقوقی,اداری و  15/08/1401مورخه  7954 نامه شماره  

 موافقت به عمل آمد.

معاون محترم  16/08/1401مورخه  43311دستگاه ون منضم به نامه شماره  3پیش پرداخت خريد شهردار محترم در خصوص  15/08/1401مورخه  7954نامه شماره  (3

و تعیین سهم  خودرو ديزل با موضوع ناوگان شهری ون امور شهرداريهایِ سازمان شهرداريها و دهیاريهای کشور مطرح و با عنايت به قرارداد وزارت کشور و ايران

با پیش دستگاه ون را پرداخت خواهد کرد  3درصد مبلغ خريد  30ی شهر و اينكه شهرداری تنها مدرصدی برای دولت در قرارداد فوق و نیاز حمل و نقل عمو 70

 موافقت به عمل آمد. 1401سال ان پايدستگاه ون  و منظور نمودن هزينه خريد ون ها در متمم  3پرداخت و خريد 

با موضوع عوارض  1401تعرفه عوارض محلی سال  12اجاره سازه های تبلیغاتی مطرح و ماده شهردار محترم در خصوص  12/08/1401مورخه  7828نامه شماره  (4

 تعرفه  فوق الذکر به شرح ذيل اصالح گرديد: 63تبلیغاتی محیطی در صفحه 

 مورد تايید قرار گرفت.اصالح و  8و سقف اجاره سازه های تبلیغاتی برای اشخاص توسط کانون ها ضريب  2اصلی برای کانون های تبلیغاتی عدد در معابر  Kضريب  *

 

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     یابوالقاسم مرتضو دیس 2

     یبهروز کرامت 3

     یقیداود رف 4

     امین تقی زاده 5

   - 5  جمع

  تصمیم شورا تصویب نشد               تصویب شد            

 :نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد              تصویب شد  

  اصغر نجفیان  –دبیر شورای اسالمی شهر 
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