
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 02/12/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 12  / 03    همورخ شنبه  سه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 57      جلسه: شماره

نامه های رسیده از بررسی  : همقام دعوت کننده جلسه فوق العادعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 شهردار محترم – شهرداری 

  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

 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

1     

2     

3     

 :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

 
جهت بررسی نامه های رسیده از شهرداری  ، به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید ،  حضور اعضاء محترمبا  ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

. آغاز ، در ابتدای جلسه دستورات جلسه قرائت و تصمیماتی به شرح زير 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

 

 

 

 

    شهردار محترم در خصوص واگذاری مجوز تاکسی اینترنتی . 02/12/1400مورخه  11040نامه شماره  1

    شهردار محترم در خصوص افزایش تعرفه پارک حاشیه ای . 03/12/1400مورخه  11083نامه شماره  2

    شهردار محترم در خصوص ایجاد آرامستان جدید. 03/12/1400مورخه  11064نامه شماره  3

4 
تیم شهردار محترم در خصوص پرداخت حق شرکت در مسابقات کشوری و تهیه لباس  30/09/1400مورخه  10909نامه شماره 

 فوتسال شهرداری سراب .

   

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 

شهردار محترم در خصوص صدور مجوز تاکسی اینترنتی از طریق انتشار آگهی مطرح ، پس از بحث و تبادل  02/12/1400مورخه  11040نامه شماره  -1

ر سطح شهر راسا از طریق نظر مقرر گردید برابر ضوابط واگذاری و راه اندازی تاکسی اینترنتی )ماکسیم یا ایسنپ(، فعاالن حمل و نقل بار و مسافر د

 مراجع ذی ربط اقدام نمایند .

مدیر عامل محترم شرکت ایریک راه پایه در  30/10/1400مورخه  23/400شهردار محترم منضم به نامه شماره  03/12/1400مورخه  11083نامه شماره  -2

 اقدامات الزم معمول گردد. 1401محلی مصوب سال خصوص افزایش تعرفه ساالنه پارک حاشیه ای مطرح ، مقرر گردید برابر تعرفه عوارض 

واقع در  محل پیشنهادیتملک اینکه شهردار محترم در خصوص احداث آرامستان جدید مطرح ، با عنایت به  03/12/1400مورخه  11064نامه شماره  -3

م وجود سند مالکیت به نام اداره منابع طبیعی  عمال انبوه و وجود معارض به علت عدداری کبرجاده بالسجین باالتر از بهشت زهرا به علت نیاز به خا

تبریز باالتر از پلیس راه ، با عنایت به  موافقت اولیه اداره  –، با محل پیشنهادی واقع در ضلع جنوبی مسجد بین راهی جاده سراب   مقدور نمی باشد

مقرر گردید اقدامات قانونی الزم توسط شهردار محترم معمول  ،ت کل اقتصادی و دارایی استان و ارجاع به کمسیسیون ذی ربط )به پیوست ( موافق

 گردد .

شهردار محترم در خصوص پرداخت حق شرکت در مسابقات فوتسال کشوری و تهیه لباس ورزشی تیم فوتسال  30/11/1400مورخه  10909نامه شماره -4

 خدمات اداری بودجه شهرداری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . وظیفه 6ماده  20605ریال از محل ردیف  000/000/230شهرداری سراب به مبلغ 

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  در بند چهارم با پرداخت مبلغ ده میلیون تومان موافقم .   شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     بهروز کرامتی 4

   داود رفیقی 5

با تیم داری در يک رشته خاص مخالفم با کمک به تمامی رشته های ورزشی شهرستان و ورزشكاران انفرادی که 

در سطح ملی و فراملی برای شهرستان عناوين قهرمانی کسب می نمايند با کمک مالی در حد مقدورات و پايدار 

 بودن اعتبار موافقم .

 

   2 3  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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