
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 12/12/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 12  / 14    همورخ شنبه   : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 58      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

. تعدادی از کارگران خدمات شهری طرف قرارداد با پیمانكار در جلسه حاضر و مشكالت خود را مطرح نمودند  آغاز ، در ابتدای جلسه  

 

 

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

 دستور جلسه رديف
نظر کمیسیون 

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    حضور کارگران خدمات شهری طرف قرارداد با پیمانکار در جلسه و طرح مشکالت مربوطه. 1

2 
خصوص تجلیل از کارکنان ، اعضاء محترم شورا و کمیسیون های شهرداری  به شهردار محترم در  08/12/1400مورخه  11217نامه شماره 

 مناسبت عید نوروز.

   

    شهردار محترم در خصوص انتخاب مشاور ذیصالح جهت تهیه نقشه های اجرایی تاجیار. 09/12/1400مورخه  11270نامه شماره  3

     .48صورتجلسه  2تطبیق مصوبات در خصوص بند  هیات محترم 17/11/1400مورخه  221/1/1137نامه شماره  4

    شورای اسالمی شهر 1401خزانه دار محترم شورای اسالمی شهر در خصوص بودجه پیشنهادی سال  14/12/1400مورخه  687نامه شماره  5

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

 

خدمات شهری طرف قرارداد با پیمانکار در جلسه حاضر و مشکالت خود در خصوص عدم پرداخت به موقع در ابتدای جلسه تعدادی از کارگران  -1

پیگیری تا بر حقوق ، عیدی ، اضافه کار ، لباس  ، بیمه و ... توسط پیمانکار  را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع از شهردار محترم 

 هرداری و پیمانکار مربوطه اقدامات قانونی الزم معمول گردد.اساس قرارداد منعقده فی مابین ش

ء محترم ، اعضا اعم از قراردادی ، رسمی و پیمانیشهردار محترم در خصوص تجلیل از کارکنان شهرداری  08/12/1400مورخه  11217نامه شماره  -2

     000/000/10به ارزش  با تهیه و تحویل آجیل ارشنبه سوریچهرسیدن  به مناسبت فرار کمیسیونهای شهرداریمحترم شورای اسالمی شهر و اعضاء 

مورد مطرح و  هزینه های رفاهی کارکنان( بودجه شهرداری 20516وظیفه خدمات اداری )ردیف  5ماده از  مذکور( و اعضاء ) برای هر یک از کارکنان

 قرار گرفت .موافقت 

اداره منابع آب سراب در خصوص  14/11/1400مورخه  5375/475شهردار محترم منضم به نامه شماره  09/12/1400مورخه  11270نامه شماره  -3

با عقد  ، پس از بحث و تبادل نظرر مطرحزوم انتخاب مشاور ذی صالح جهت تهیه نقشه های اجرایی پروژه مذکولساماندهی رودخانه تاجیار و 

 شاور جهت مطالعات و طراحی نقش های اجرایی پروژه مذکور موافقت گردید.قرارداد با م

% طلب 50موضوع بخشودگی  48 شماره صورتجلسه 2هیات محترم تطبیق مصوبات در خصوص بند  17/11/1400مورخه  221/1/1137نامه شماره  -4

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  07/12/1400مورخه  2602/10/26شهرداری از بابت حقوق نگهبان شب ترمینال مطرح، مقرر گردید نامه شماره 

 % ظرفیت به هیات محترم تطبیق ارسال گردد . 50برگ مستندات مربوطه در خصوص الزام شرکتهای مسافربری به اعزام مسافر با  4منضم به 

شورای اسالمی شهر به مبلغ  1401پیشنهادی سال  خزانه دار محترم شورای اسالمی شهر در خصوص بودجه 14/12/1400مورخه  687نامه شماره  -5

 ریال مطرح و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت . 000/000/500/2

 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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