
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 04/02/1401     :تاريخ دعوتنامه

 

  1401/ 02  / 06    همورخ شنبه سه  : روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 68      جلسه: شماره

  شورای اسالمی شهر سراب : مكان جلسه  : هدعوت کننده جلسه فوق العادمقام علت و  عادی نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 

 : 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

1     

2     

3     

4     

 :و مذاکرات مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق هاخالصه 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

 
 پس از قرائت دستور جلسه آغاز ، و به رياست جناب آقای اشرافی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ه شورای اسالمی شهربا ياد و نام خداوند متعال ، جلس

.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

 

 

 

 

    حضور تعدادی از اهالی گلک آباد در خصوص احداث بنا توسط آقایان علیزاده در راه اصلی و قدیمی محله . 1

    شهردار محترم در خصوص افزایش تعرفه ساالنه پارک حاشیه ای. 14/01/1401مورخه  151نامه شماره  2

    اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص ساماندهی قبور بهشت زهرا . 22/01/1401مورخه  24نامه شماره  3

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8
 

مشکالت ناشی از آن برای اهالی در ابتدای جلسه تعدادی ازاهالی محترم گلک آباد در جلسه حاضر و در خصوص احداث بنا در راه اصلی توسط آقایان علیزاده و  -1

ر ضوابط و مقررات توضیحاتی را ارائه نمودند ، مقرر گردید درخواست کتبی اهالی در این خصوص به شهردار محترم ارجاع تا با قید فوریت موضوع بررسی و براب

 اقدامات قانونی الزم معمول گردد .

قرارداد  6در خصوص افزایش تعرفه ساالنه پارک حاشیه ای برابر بند نامه شرکت آیریک راه پایه  شهردار محترم منضم به 14/01/1401مورخه  151نامه شماره  -2

را به این شورا  1401و نمونه قرارداد منعقده با کارگران در سال  1400ماهه چهارم سال  3منعقده مطرح ، مقرر گردید شرکت مذکور لیست پرداختیها به کارگران در 

 یی اتخاذ گردد .ارسال تا تصمیمات نها

اعضاء شورای اسالمی شهر در خصوص ساماندهی بهشت زهرا و جلوگیری از سرقت آلومینیوم های سر قبور مطرح و پس از  22/01/1401مورخه  24نامه شماره  -3

 بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: 

 . در شب نگهبانتعمیر پروژکتورهای موجود  و نورپردازی مناسب جهت دید مناسب  -1

 نگهبانی و نگهداری از اموال موجود برابر قرارداد منعقده . بهالزام پیمانکار مربوطه  -2

 نصب بنر در محل بهشت زهرا مبنی بر عدم نصب سازه های الومینیومی توسط اهالی برای جلوگیری از سرقت و عدم تعهد شهرداری در این خصوص . -3

          با ابعاد برای قبر یک طبقه وضعیت فعلی به صورت یکسان در قطعات جدید با مشخصات زیر : سنگ قبراصالح چیدمان قبور جهت ساماندهی  -4

160cm*60cm *2cm 50*150دو طبقه  وcm  10ارتفاع پایین cm60جنوب ( -) شمالبا فاصله معابر به صورت عمودیcm 40 غرب ( –) شرق و عرضیcm 

 برای همسان سازی  قبور. پیمانکارینه سنگ قبر از صاحبان اموات و نصب با مشخصات فوق الذکر توسط امکان دریافت هز و ارائه طرح بررسی -5

 گرفتن تعهد از صاحبان اموات مبنی بر عدم نصب سازه و سنگ های گران قیمت و عدم تعهد شهرداری برای نگهداری از آن . -6

 و متولیان فرهنگی در سطح شهر. اطالع رسانی گسترده از طریق فضای مجازی و مذاکره با مسئولین -7

 

 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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