
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 30/08/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 09  / 01    همورخ شنبه  : روزجلسه تاريخ

 18  تا 16 از ساعت                               
 122      جلسه: شماره

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

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 19 16  شهرام اشرافی 1

 19 16  یابوالقاسم  مرتضو دیس 2

 19 16  بهروز کرامتی 3

 19 16  رفیقیداود  4

 19 16  امین تقی زاده 5

 : 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

 ( االِسْتِشَارَةُ عَیْنُ الهِدایَةِ وَقَدْ خاطَرَ مَنِ اسْتَغنَى بِرَأْیِهِ)

 211البالغه، حكمت  نهج .  مشورت چشمه هدايت است و هر کس نظر خود را کافی بداند خود را به مخاطره انداخته است

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

 از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد: 
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه ردیف
نظر کمیسیون 

 ذیربط

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 

 

 

 

    حضور جمعی از تاکسیرانان جهت بررسی مشكالت ايستگاههای تاکسی و ... 1

     شهردار محترم در خصوص مجوز نشر آگهی احداث شهر بازی دو منظوره 24/08/1401مورخه  8358نامه شماره  2

3     

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

پس از استماع نظرات ،که حضور جمعی از رانندگان محترم تاکسی درون شهری در خصوص پیگیری و بررسی مشكالت ايستگاه های تاکسی .1

 رانندگان محترم و بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

  مقرر گرديد شهردار محترم نسبت به امتداد جداکننده و نصب تابلو ايستگاه تاکسی در ايستگاه خیابان مطهری شمالی روبروی

ضمناً مقررگرديد برای مسیر و همچنین آسفالت چهارراه فردوسی اقدام و نتیجه را به شورای شهر منعكس نمايند.  مسجد جامع 

ايستگاهی جهت سهولت مسافرين در شورای محترم ترافیک شهرستان  مطرح تا   معبرگشت تاکسی ها در  روبروی مسجد جا

 تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

شهردار محترم در خصوص مجوز نشر آگهی احداث شهر بازی دو منظوره مطرح و پس از بحث و بررسی  24/08/1401مورخه  8358نامه شماره  .2

 .حقوقی،اداری و مالی با نشر آگهی احداث شهر بازی دو منظوره موافقت به عمل آمد و لحاظ نمودن جمیع جوانب با رعايت کلیه قوانین

  

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     یابوالقاسم  مرتضو 2

     بهروز کرامتی 3

     داود رفیقی 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  
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