
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 26/03/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 03  / 28    همورخ شنبه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 82      جلسه: شماره

 – شهرداری بررسی نامه های : هدعوت کننده جلسه فوق العاد مقامعلت 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 

 20 17  داود رفیقی 4

 20 17  بهروز کرامتی 5

 : غايب ءاعضا -3

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی رديف

1    

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

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 پس از بحث و تبادل نظر  آغاز جمعی از شهروندان محترم حضور بابه رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید  ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

 تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد: 
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 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    آقای علی بقایی ) غسال ( و خانم شمسی زاده )غساله ( بهشت زهرای سراب . 17/03/1401درخواست مورخه  1

    به بخش خصوصی.)س( شهردار محترم در خصوص واگذاری امورات بهشت زهرا  26/03/1401مورخه  2720نامه شماره  2

    شهردار محترم در خصوص واگذاری خانه فرهنگ پارک شهید بهشتی به بخش خصوصی. 22/03/1401مورخه  2571نامه شماره  3

    شمس .ترم در خصوص فروش واحدهای تجاری مجتمع شهردار مح 24/03/1401مورخه  2643نامه شماره  4

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

زهرای شهر به لحاظ ضرورت نیاز و ممانعت از بروز مسائل غسال ( و خانم زهرا شمسی زاده ) غساله ( بهشت آقای علی بقایی ) 17/03/1401 درخواست مورخه .1

سبت به وطه و ناجتماعی مطرح ، مقرر شد شهردار محترم نسبت به بررسی و اعالم دالیل عدم پرداخت حقوق نامبردگان برابر قانون کار از سوی پیمانکار مرب

 اقدام و نتیجه را به شورای اسالمی شهر اعالم نمایند . پیگیری و اخذ مجوزهای قانونی الزم از طریق مراجع ذیربط نسبت به عقد قرارداد مستقیم با شهرداری

کلیات موافقت ، مقرر شد شهردار  به پیمانکار مطرح ، با   )س(شهردار محترم در خصوص واگذاری امورات بهشت زهرا  26/03/1401مورخه  2720نامه شماره  .2

 محترم طرح و هزینه های مربوطه را به تفکیک تهیه و برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای اسالمی شهر اعالم نمایند .

کر از مورخه شهردار محترم در خصوص واگذاری خانه فرهنگ پارک شهید بهشتی با شرایط مندرج در نامه فوق الذ 22/03/1401مورخه  2571نامه شماره  .3

 به مدت سه ماه به بخش خصوصی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .) تصویر نامه فوق الذکر به پیوست ( 31/06/1401تا   01/04/1401

شرح از مجتمع شمس مطرح و به  406و  305،  301شهردار محترم در خصوص فروش سه واحد خدماتی به شماره های  24/03/1401مورخه  2643نامه شماره  .4

 زیر مورد تصویب قرار گرفت :

 ریال . 000/000/140بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر متر مربع  (1

 ماهه . 12% نقدی و مابقی به صورت اقساط 60ل مبلغ واحد به لحاظ فصل کاری و نیاز شهرداری به نقدینگی برای ادامه عملیات عمرانی در سطح شهر از ک (2

 مزایده با رعایت کلیه قوانین و آئین نامه های مالی شهرداری . از طریق نشر آگهی (3

 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  
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