
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 10/09/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 09  / 12    همورخ شنبه  سه: روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 124      جلسه: شماره

ساخت و ساز مصلی  : همقام دعوت کننده جلسه فوق العادعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 بزرگ،پروژه های سرمايه گذاری و زنده گیری سگ های بالصاحب 

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 19 16  یابوالقاسم  مرتضو دیس 1

 19 16  بهروز کرامتی 2

 19 16  داود رفیقی 3

 19 16  امین تقی زاده 4

5     

 : غایب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  رئیس شورا شهرام اشرافی 1

  مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

  شهردار سراب شهرداری سراب محمدرضا علیپورآزاد 1

  مسئول خدمات شهری شهرداری سراب حسن شمس 2

  حراست شهرداری سراب صادق الماسی 3

  مسئول شهرسازی شهرداری سراب وحید يحیوی آذر 4

  مسئول عمران شهرداری سراب امین يحیی نسب 5

  مسئول درآمد شهرداری سراب اسمعیل يوسف خواه 6

  مسئول سرمايه گذاری شهرداری سراب ندا اکبری 7

 :مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه مفید  -5

 ( االِسْتِشَارَةُ عَیْنُ الهِدایَةِ وَقَدْ خاطَرَ مَنِ اسْتَغنَى بِرَأْیِهِ)

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

 

پس از بحث و تبادل نظر  در ادامه دستور جلسه قرائت و وآغاز  از تالوت آياتی چند از کالم اله مجیدپس  ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

 تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد: 
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه ردیف
نظر کمیسیون 

 ذیربط

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 

 

 

 

    رسیدگی به ساخت و ساز مصلی بزرگ سراب 1

    شهرداری  پروژه های سرمايه گذاریبررسی  2

    ولگرد بالصاحب و  زنده گیری سگ های 3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

چگونگی دريافت پروانه ساختمانی و پروسه  ،جلسه ای با حضور شهردار محترم و مسئول محترم شهرسازی شهرداری در خصوص ساخت و ساز  (1

            ارجاع به کمیسیون ماده صد ساختمان مصلی سراب مطرح و مقرر گرديد گزارشی از روند احداث و تخلفات صورت گرفته در ساختمان و 

 مغازه های ساخته شده در مصلی بزرگ سراب را به صورت مكتوب به شورای شهر منعكس نمايند. 

شورای اسالمی اعضاء محترم  23/07/1401مورخه  429پروژه های سرمايه گذاری شهرداری سراب با توجه به نامه شماره بررسی در خصوص  (2

              با حضور شهردار محترم و مسئول محترم سرمايه گذاری شهرداری پس از بحث و بررسی مقرر گرديد طرح های پیشنهادی شهر سراب 

 گردد. منتشرجهت اطالع عموم توسط شهرداری سرمايه گذاری در قالب فراخوان عمومی 

در خصوص زنده گیری سگ های بالصاحب و ولگرد پس از بحث و بررسی و لحاظ نمودن جمیع   22/06/1401مورخه  108پیرو بند دوم مصوبه  (3

ريال با  000/500ريال و برای زنده گیری و تحويل توله سگ مبلغ  000/500/1جوانب مقرر گرديد برای زنده گیری و تحويل سگ بالغ مبلغ 

زنده گیری سگ های بالصاحب و ولگرد  رآماديد شهردار محترم ضمناً مقرر گر.پرداخت گردد  هماهنگی واحد خدمات شهری از طرف شهرداری

 .ارش عملكرد و برنامه های شهرداری را به صورت مكتوب به شورای شهر منعكس نمايندو گزدر سال جاری 

 

 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     یابوالقاسم  مرتضو 1

     بهروز کرامتی 2

     داود رفیقی 3

     امین تقی زاده 4

5      

   - 4  جمع

  تصمیم شورا تصویب نشد               تصویب شد            

 :نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصویب نشد              تصویب شد  
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