
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 01/09/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 09  / 02    همورخ  شنبه: روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 29      جلسه: شماره

درخواست شهردار محترم بررسی  : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

   شهردار محترم –در خصوص مغاز های میدان تره بار

  شورای اسالمی شهر سراب :مكان جلسه

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی رديف

اشرافیشهرام  1   17 20 

 20 17  امین تقی زاده 2

 20 17  سید ابوالقاسم مرتضوی 3

 20 17  بهروز کرامتی 4

 20 17  داود رفیقی 5

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

    

 

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

رضا علیپور آزاد محمد 1   شهردار  شهرداری سراب  

  مسئول فنی و شهرسازی شهرداری سراب وحید یحیوی آذر 2

  مسئول در آمد  شهرداری سراب محمد باقر علیاری 3

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

 

  آمادگی کامل ، ربای سربلندی کشور و ملت است (())بسیج رد واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و 

 بری ) مد ظلله العالی (مقام معظم ره                                                                                                                                                                                                                                                     
 

به رياست جناب آقای   صاحبان سرقفلی مغازه های میدان میوه و تره بارشهردار محترم ، کارشناسان شهرداری و جلسه شورای اسالمی شهر با حضور با ياد و نام خداوند متعال ، 

محترم و کارشناسان شهرداری و صاحبان مغاز ها نظرات خود را مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ  در ابتدای جلسه شهردار ،اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید آغاز 

 گرديد.

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص فروش سرقفلی جای مغازه در میدان تره بار در سالیان گذشته . 24/08/1400مورخه 7830نامه شماره  1

    اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص زوج و فرد نمودن تردد تاکسی ها در برخی مسیرها . 20/08/1400مورخه  436نامه شماره  2

3     

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 یها در زمان واگذار وارید نیب دیو مساحت مف وارهایدر نظر گرفتن جرز ددر ، شهردار محترم در خصوص اختالف نظر  24/08/1400مورخه  7830نامه شماره  (1

و مالکان  یشهردار مدو درآ یو شهرساز یواحد فندر سنوات گذشته و حال ، با حضور شهردار محترم و کارشناسان محترم تره بار دانیمغازه ها در م یجا یسرقفل

            یدر جا دیها مقرر گرد هو استماع نظرات صاحبان مغاز یالزم توسط شهردار محترم و کارشناسان شهردار حاتیمغازه ها مطرح و پس از ارائه توض یسرقفل

سال  یشده و برا یداریخر متیق شی% افزا50با  1399فروخته شده تا آخر سال  یهامغازه  شیمقدار افزا یمساحت روبرو هستند بها شیکه با افزا ییمغازه ها

 محاسبه و اخذ گردد . 1400شده در سال  یداریخر متیطبق ق 1400

اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص مطالبه شهروندان محترم مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد تردد تاکسی های درونشهری  20/08/1400مورخه  436نامه شماره  (2

ردار محترم ارجاع تا جهت در برخی از مسیر ها ، جهت تردد به خیابانهای فرعی با تراکم جمعیت باال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع به شه

 عملیاتی کردن طرح با همکاری و  هماهنگی پلیس محترم راهور اقدامات قانونی الزم معمول گردد .

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     امین تقی زاده 2

     سید ابوالقاسم مرتضوی 3

     کرامتیبهروز  4

     داود رفیقی 5

   -- 5  جمع

  تصمیم شورا تصويب نشد               تصويب شد            

 :نتايج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه

 تصويب نشد              تصويب شد  

 حسین بهرامی  -دبیر شورای اسالمی شهر 
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