
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 27/09/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 09  / 28    همورخ شنبه  سه: روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 127      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه ترافیک پل تاجیار : همقام دعوت کننده جلسه فوق العادعلت و  فوق العاده 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  داود رفیقی 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

  شهردار سراب شهرداری سراب محمدرضا علیپورآزاد 1

ساعدی عیسی 2   مديرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری سراب 

  رئیس راهور سراب پلیس راهور احمدرضا کاشفی 3

  جانشین راهور سراب پلیس راهور محمدرضا ملک جانی 

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

 .یَعْنِیهِأعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال 

 ۳۵۵ح  ۶۸نهج الفصاحه ص چه را که به او مربوط نیست رها کند.  ترین مردم کسی است که آن پُرارج

 
پس از ار به ریاست جناب آقای اشرافی با یاد و نام خداوند متعال ، جلسه شورای اسالمی شهر با حضور شهردار محترم  و رئیس پلیس راهور سراب جهت بررسی موضوع ترافیک پل تاجی

 تالوت آیاتی چند از کالم اله مجیدآغاز و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید .

 

 

 اصغر نجفیان –دبیر شورای اسالمی شهر                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

127 



 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه ردیف
نظر کمیسیون 

 ذیربط

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 

 

 

 

    21/09/1401و  19/09/1401جلسه های مورخه غیبت آقای کرامتی در  1

    حضور رئیس پلیس راهور سراب در خصوص مشكالت ترافیكی پل تاجیار 2

3     

4     

5     

6  

 :مذاکراتخالصه مفید  -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

مطرح و با عنايت به ارائه توضیحات الزم توسط ايشان با رای 21/09/1401و  19/09/1401غیبت آقای کرامتی در جلسه های مورخه  (1

 اکثريت اعضاء موجه تشخیص داده شد.

واقع در خیابان امام خمینی)ره(مطرح و  تاجیارمسائل و مشكالت ترافیكی پل  23/09/1401مورخه  /ش6/532شماره پیرو دعوتنامه  (2

تعبیه  راه بند آکاردئونی. 1پس از بحث و بررسی و استماع نظرات رئیس محترم پلیس راهور سراب آقای سرگرد کاشفی مقرر گرديد: 

مندی شههروندان   در زمان پیک ترافیک بسته و در ساير زمان ها جهت سهولت عبور و مرور و رضايت شده در ضلع غربی پل تاجیار

مقرر گرديد طرح مهورد نظهر پلهیس    در خصوص ترافیک پل تاجیار تقاطع خیابان شهید بهشتی و شهدای شمالی .2محترم باز باشد.

راهور توسط مهندس  مشاور ترافیک بررسی و پس از تايید طرح توسط مهندس مشاور مراتب جههت تصهويب و اجهرا بهه شهورای      

 عكس گردد.محترم ترافیک شهرستان سراب من
 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     یابوالقاسم  مرتضوسید 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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