
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 02/02/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 02  / 04    همورخ شنبه يک : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 67      جلسه: شماره

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

 شهردار محترم –شهرداری 1400و اصالحیه متمم بودجه سال  شهرداری 

  شورای اسالمی شهر سراب : مکان 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

1    

  مدعوين حاضر در جلسه: -4

 مالحظات سمت دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی رديف

  معاونت امور مالی 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

 
به رياست جناب آقای اشرافی پس از  شهرداری 1400جهت بررسی اصالحیه متمم بودجه سال  شهرداری امور مالی کارشناس محترم با حضور ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

.آغاز ، و تصمیماتی به شرح زير اتخاذ گرديد.و تسلیت ايام شهادت حضرت علی )ع( تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات   

 

 

 حسین بهرامی -دبیر شورای اسالمی شهر 

 

 

 

 

 

67 



 :دستور جلسات -6

 دستور جلسه رديف
کمیسیون  نظر

 ذيربط

شماره 

 جلسه

تاريخ 

 جلسه

 

 

 

 

    شهرداری . 1400شهردار محترم در خصوص اصالحیه متمم بودجه سال  25/12/1400مورخه  11844نامه شماره  1

    .1401تعرفه عوارض محلی سال  9ماده  15شهردار محترم در خصوص تبصره  31/01/1401مورخه  726نامه شماره  2

    .1401تعرفه عوارض محلی سال  6شهردار محترم در خصوص مفاد پاراگراف آخر ماده  23/01/1401مورخه  431شماره نامه  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

شهرداری با حضورآقای بهلولی معاونت محترم امور مالی  1400شهردار محترم در خصوص اصالحیه متمم بودجه سال  25/12/1400مورخه  11844نامه شماره  -1

                                           مطرح و درآمد ها بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت  و مقرر گردید هزینه ها در جلسات بعدی بررسی گردند :         شهرداری 

 ریال 000/000/853/45ریال    میزان افزایش بودجه :  000/000/955/390:  1400ریال      اصالحیه متمم بودجه سال  000/000/102/345:  1400بودجه مصوب سال 

عرفه عوارض محلی موضوع ایجاد درب اضافی و ارزش افزوده ایجاد درب بررسی ت 9ماده  15شهردار محترم در خصوص تبصره  31/01/1401مورخه  726نامه شماره  -2

 و به شرح زیر اصالح و مورد  تصویب قرار گرفت :

یا بر اساس نیاز به ایجاد دو درب اضافی باشد و برای  الف ( در قطعاتی که طبق ضوابط و نقشه و پروانه صادره موقعیت استقرار بنا مشرف به معبر باشد برای دسترسی مستقل به پارکینگ الزاما و 

متری  18تا  12ریال ، معابر  000/000/15متری  12اقل برای هر درب مجاز تا معابر هر پارکینگ صرفا یک درب لحاظ شده باشد ، برابر فرمول مندرج در همان صفحه اقدام و حد

ریال  000/000/20ریال  و در خیابانها و معابر فرعی  000/000/45، درب اضافی واحدهای تجاری در خیابانهای اصلی  ریال  000/000/35متر  18ریال ، معابر باالی  000/000/25

برای جلوگیری از ایجاد درب اضافی به صورت غیر مجاز و بدون مجوز شهرداری در صورت ایجاد درب اضافی بدون اخذ مجوز  در   9ماده  15تبصره  2در بند  محاسبه و اخذ گردد . ب(

مفاد پروانه عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب  و یا تعیین تکلیف درب خارج از 100شهرداری طرح و تصمیم گیری خواهد شد ، در صورت رای بالمانع کمیسیون ماده  100کمیسیون ماده 

ریال و  000/000/40متر  18ریال و معابر باالی  000/000/30متری  18تا  12ریال برای معابر  000/000/20متر  12فرم اقدام خواهد شد و حداقل برای واحدهای مسکونی تا معابر  2

 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد . 000/000/25ریال و خیابانها و معابر فرعی  000/000/45برای واحدهای تجاری واقع در خیابانهای اصلی 

موضوع مبنای تشخیص  1401تعرفه عوارض محلی مصوب سال  6شهردار محترم در خصوص رفع ابهام مفاد پاراگراف آخر ماده  23/01/1401مورخه  431نامه شماره  -3

 مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت : ای که بعدا اقدام به اخذ سند نموده اند تاریخ تفکیک برای ارائه خدمات به اسناد قولنامه 

برای قبل و بعد از سال  ، سهم شهرداریقانون شهرداری  101دراجرای ماده از جمله قبوض انشعابات ارائه نمایند  و  ریرک معتبر دیگابایستی مد 1390در صورت ارائه قولنامه قبل از سال 

 . محاسبه و اخذ خواهد شد 1401برابر تعرفه مصوب سال  1390

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     زاده یتق نیام 2

     یابوالقاسم مرتضو دیس 3

     داود رفیقی 4

     بهروز کرامتی 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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