
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 08/10/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 10  / 10    همورخ شنبه  : روزجلسه تاريخ

 19  تا 16 از ساعت                               
 129      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

     

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

 .قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِأعظَمُ النّاسَ 

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

 
بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ ز با یاد و نام خداوند متعال ، جلسه شورای اسالمی شهر به ریاست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آیاتی چند از کالم اله مجیدآغاز و پس ا

 گردید .
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه ردیف
نظر کمیسیون 

 ذیربط

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

 

 

 

 

    نامگذاری کوچه ها و خیابان های بی نام شهردار محترم در خصوص 07/10/1401مورخه  9919نامه شماره  1

    سلیمانینصب تنديس سردار قاسم  شهردار محترم در خصوص 10/10/1401مورخه  10029نامه شماره  2

3     

4     

5     

6     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

نامگذاری کوچه ها و خیابان های فاقد نام مطرح و به شرح ذيل موورد تصوويب   شهردار محترم در خصوص  07/10/1401مورخه  9119نامه شماره  (1

 قرار گرفت:

حد فاصل خیابان گلها و کوی پلیس جهت قدردانی از زحمات ارزنده دکتر نظیری به نام خیابان دکتور نظیوری    .خیابان جديداالحداث واقع در1

           قوش و مسكن مهر کیلگ آباد به نام خیابان بزقوش و کوچه های منشوعب از ايون خیابوان بوه نوام      ز.خیابان حدفاصل میدان ب2نامگذاری گردد

بندی عالمه امینی به نام خیابان فاصل خیابان شهیدان عطا به کمر.خیابان جديداالحداث حد3و ... نامگذاری گردد. 2،بزقوش 1وشکوچه های بزق

 واقف سرابی نامگذاری گردد.

نصوب تنوديس سوردار شوهید حوام قاسوم سولیمانی مطورح و پوس از          شوهردار محتورم در خصووص     10/10/1401مورخه  10029نامه شماره  (2

امیرالموومنین واقوع در کمربنودی عالموه     يود تنوديس و الموان سوردار شوهید حوام قاسوم سولیمانی در میودان          بحث و بررسی مقرر گرد

 تهیه و نصب گردد. امینی

 
 

 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     یابوالقاسم  مرتضوسید 2

     بهروز کرامتی 3

     رفیقیداود  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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