
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 02/10/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 10  / 04    همورخ  شنبه : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 37      جلسه: شماره

مشکالت ترمینال بررسی  : هدعوت کننده جلسه فوق العاد مقامعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 اعضاء شورا –مسافربری

  شورای اسالمی شهر سراب : مکان جلسه

 

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

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی رديف

 20 17  شهرام اشرافی 1

 20 17  امین تقی زاده 2

یابوالقاسم  مرتضو دیس 3   17 20 

 20 17  بهروز کرامتی 4

یقیداود رف 5   17 20 

 : 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

  شهردار شهرداری سراب محمد رضا علیپور آزاد 1

  کارشناس امورمالی شهرداری سراب صادق بهلولی 2

3     

4     

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

 .أعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِ

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

 
شهردار محترم ، کارشناس محترم امورمالی شهرداری و اعضاء انجمن صنفی شرکتهای مسافربری سراب ، جهت بررسی محترم ، جلسه شورای اسالمی شهر با حضور اعضاء با ياد و نام خداوند متعال 

شهرداری پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید به رياست جناب آقای اشرافی آغاز و پس از بحث و تبادل افکار تصمیمات مشکالت ترمینال مسافربری و بدهی انجمن بابت حقوق نگهبان به 

 الزم اتخاذ گرديد.

 

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

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    .من صنفی شرکت های مسافربری سراب بررسی مشکالت ترمینال مسافربری سراب با حضور شهردار محترم و اعضاء انج 1

    شهردار محترم در خصوص مصالحه نامه خانم مهدیه شیدایی . 04/10/1400مورخه  9138نامه شماره  2

3     

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

امور مالی شهرداری و اعضاء انجمن صنفی شرکت های مسافربری سراب ، در محترم جلسه با حضور شهردار محترم ، کارشناس  01/10/1400پیرو دعوت نامه مورخه  (1

 شورا تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:خصوص بررسی مشکالت ترمینال مسافربری آغاز ، پس از بحث و تبادل نظر و بررسی قراردادها و مصوبات قبلی 

درخواست ، اعضاء انجمن صنفی با عنایت به شرایط کرونایی و کاهش چشمگیر درآمد تعاونی های ترمینال مسافربری، مقررگردید به استناد مصوبات هیات محترم وزیران  -1

 ا پس از بررسی های الزم ، نحوه مساعدت جهت اتخاذ تصمیم به این شورا ارسال گردد .رم ارائه تارائه مستندات الزم و کافی به شهردار محت ابخشودگی قسمتی از بدهی خود را ب

شورای اسالمی شهر و قراردادهای قبلی منعقده با شهرداری ،  26/02/1397مورخه  94با عنایت به درخواست انجمن صنفی در خصوص ))کان لم یکن نمودن ((مصوبه شماره  -2

 .گرددبه این شورا ارسال و جمع بندی نهایی موضوع جهت اتخاذ تصمیم تا پس از بررسی د را به صورت کتبی به شهرداری ارائه مقرر گردید درخواست خو

خانم مهدیه شیدایی مطرح ، پس از بررسی مصالحه  30/06/1400مورخه  6051شهردار محترم در خصوص مصالحه نامه شماره  04/10/1400مورخه  9138نامه شماره  (2

 . گیردمورد بررسی قرار نامه با عنایت به ناقص بودن ضمایم پیوستی ، مقرر گردید مدارک الزم از شهرداری اخذ و در جلسات بعدی مجددا 

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     بهروز کرامتی 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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