
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 16/03/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 03  / 17    همورخ شنبه  سه: روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 79      جلسه: شماره

 شهرداری 1401تفريغ بودجه سال  : 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

تقی زادهامین  2   17 20 

یابوالقاسم  مرتضو دیس 3   17 20 

 20 17  بهروز کرامتی 4

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

  عضو داود رفیقی 1

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

امور مالی کارشناس شهرداری سراب  صادق بهلولی 1   

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

 
و تسلیت عروج ملكوتی امام راحل )ره( و گرامیداشت قیام پانزده  به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید  ه شورای اسالمی شهرمتعال ، جلس با ياد و نام خداوند

و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح زير  هرداری سراب آغازش 1400جناب آقای صادق بهلولی کارشناس محترم امور مالی شهرداری جهت بررسی تفريغ بودجه سال  حضور با خرداد

 اتخاذ گرديد: 

 

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 

 

 

 

 

 

79 



 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    حضور شهروندان محترم در جلسه و طرح مشکالت. 1

    شهرداری سراب . 1400شهردار محترم در خصوص تفریغ بودجه سال  24/02/1401مورخه  1434نامه شماره  2

    شهردار محترم منضم به نامه شرکت آیریک راه پایه در خصوص افزایش تعرفه ساالنه پارک حاشیه ای. 16/03/1401مورخه  2223نامه شماره  3

4     

5     

 :مذاکراتخالصه مفید  -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

الزم ارائه و   در  ابتدای جلسه تعدادی از شهروندان محترم در جلسه حاضر و مشکالت خود را مطرح نمودند ، که پس از بحث و تبادل نظر راهکارهای قانونی .1

 مشکالت مطروحه انجام گردد . مقرر گردید درخواستهای رسیده کتبا به شهردار محترم ارسال و پیگیری های الزم جهت حل

شهرداری سراب با حضور آقای بهلولی کارشناس محترم امور مالی  1401شهردار محترم در خصوص تفریغ بودجه سال  24/02/1401مورخه  1434نامه شماره  .2

 شهرداری بررسی و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

ریال                             000/000/539/113ریال        هزینه های شهری  (  000/000/251/88ریال          هزینه های اداری (   000/000/270/423کل درآمدها : 

 ریال 000/000/216/52مازاد ( ریال                 000/000/264/169هزینه های عمرانی (  

 

شرکت آیریک راه پایه در خصوص افزایش تعرفه ساالنه  09/03/1401مورخه  38664محترم منضم به نامه شماره شهردار  16/03/1401مورخه  2223نامه شماره  .3

تعرفه عوارض محلی  به % نرخ پارک حاشیه ای نسبت20% حقوق و مزایا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر با افزایش 57پارک حاشیه ای با توجه به افزایش 

ریال ،  000/24ریال به  000/20از  اول مورد موافقت قرار گرفت : الف ( در خیابانهای اصلی نیم ساعت اول رایگان ، تا یک ساعتبه شرح زیر  1401مصوب سال 

ش از ریال ، بی 000/12ریال به  000/10از  اول نیم ساعت اول رایگان ، تا یک ساعت فرعی در خیابانهایریال   ب(  000/30ریال به  000/25بیش از یک ساعت از 

توضیح اینکه اعالم لیست خیابانهای اصلی و فرعی بعد از ارائه توسط شهردار محترم و تصویب شورای اسالمی  .  ریال 000/18ریال به  000/15یک ساعت از 

 شهر مالک عمل قرارداد با پیمانکار خواهد بود .

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     اشرافیشهرام  1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     بهروز کرامتی 4

   - 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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