
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 15/01/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 01  / 16    همورخ شنبه سه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 62      جلسه: شماره

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

 شهردار محترم

  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 

یقیداود رف 4   17 20 

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

  عضو و سخنگو بهروز کرامتی 1

 

  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

.و تبريک  فرارسیدن ماه مبارک رمضان آغاز ، پس از بحث و تبادل نظر 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 خرید ملک همجوار پارکینگ شهرداری جهت توسعه پارکینگ . 08/01/1401مورخه  55نامه شماره  1

    خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها ، آژانس ها و وانت بارها .شهردار محترم در  14/01/1401مورخه  154نامه شماره  2

3     

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 

واقع در کوچه الله از خانم  507/2شهردار محترم در خصوص خرید ملک همجوار پارکینگ فعلی شهرداری به شماره پالک ثبتی  08/01/1401مورخه  55نامه شماره  -1

ر به تنظیم مبایعه نامه اولیه ریال که منج  000/905/804/8)به پیوست ( جمعا به مبلغ اعظم متکلم ، برابر ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری 

گردیده است مطرح ، پس از بحث  و تبادل نظر با عنایت به نیاز مبرم شهرداری جهت توسعه پارکینگ در هسته مرکزی شهر با  15/01/1401مورخه  181به شماره 

 000/000/000/4پرداخت مبلغ  دت در تسهیل ترافیک بابه علت همجواری با پارکینگ فعلی شهرداری و مساع از طریق ترک تشریفات مناقصه خرید ملک مذکور

حساب کسری پارکینگ به  از تامین که پس از واریزی وریال از حساب کسری پارکینگ شهرداری و باقیمانده مبلغ و هزینه آماده سازی از سایر منابع شهرداری 

 خواهد شد مورد موافقت قرار گرفت . عودت دادهحسابهای مربوطه 

شهردار محترم در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری ، آژانسها و وانت بارها  مطرح ، پس از بررسی اولیه و  14/01/1401مورخه  154نامه شماره   -2

مات نهایی به این شورا ارسال بحث و تبادل نظر مقرر گردید اقدامات زیر توسط مدیریت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری معمول و نتیجه را جهت اتخاذ تصمی

 -3بررسی مجدد مسیرهای تعریف شده برای تاکسی ها و پیشنهاد مسیرهای جدید  -2ت به سال قبل % نسب30پیشنهاد افزایش نرخ به مقدار  دالیل -1نمایند : 

 جدید. اخذ نظر نمایندگان محترم تاکسی ها ، تاکسی تلفنیها و وانت بارها ، جمع بندی و ارائه پیشنهادات

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     داود رفیقی 4

   - 4  جمع

  تصمیم شورا تصويب نشد               تصويب شد            

 :نتايج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا مصوبهمتن 

 تصويب نشد              تصويب شد  

 حسین بهرامی  -دبیر شورای اسالمی شهر 
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