
 بسمه تعالی

 سراب صورتجلسه شورای اسالمی شهر
 مشخصات جلسه-1

 18/08/1400     :تاريخ دعوتنامه

 

  1400/ 08  / 20    همورخ  شنبهپنج: روزجلسه تاريخ

 20  تا 17 از ساعت                               
 25      جلسه: شماره

 –مشکالت آبهای سطحی بررسی  : همقام دعوت کننده جلسه فوق العادعلت و  فوق العاده نوع جلسه )عادی، فوق العاده(:

 اعضاء شورای اسالمی شهر 

  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

 20 17  سید ابوالقاسم مرتضوی 3

 20 17  بهروز کرامتی 4

 20 17  داود رفیقی 5

 : 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

آزاد مهندس محمد رضا علیپور 1   شهردار شهرداری سراب 

  کارشناس امور آب و فاضالب سراب مهندس یاری 2

  کارشناس عمران شهرداری سراب مهندس یحیی نسب 3

  کارشناس خدمات شهری شهرداری سراب مهندس شمس 4

 :مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکراتخالصه مفید  -5

 .تَرَکَ ما ال یَعْنِیهِأعظَمُ النّاسَ قَدْراً مَنْ 

 3۵۵ح  ۶۸نهج الفصاحه ص چه را که به او مربوط نیست رها کند.  ترین مردم کسی است که آن پُرارج

 
ل معضل جلسه با حضور شهردار محترم ، کارشناس محترم اداره امور آب و فاضالب سراب و کارشناسان شهرداری در خصوص بررسی و ارائه راهکار برای ح 18/08/1400برابر دعوت نامه مورخه 

افی پس از تالوت آياتی چند از کالم اله مجید و ارائه توضیحات الزم توسط به رياست جناب آقای اشرآبهای سطحی در زمان بارندگی که باعث نشت آب به منازل و مغازه ها می شود 

 وی آغاز و 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

 

 

 

 

    بررسی مشکالت هدایت آبهای سطحی با حضور شهردار محترم و کارشناس اداره آبفای شهری . 18/08/1400مورخه  432شماره عطف نامه  1

    .18/08/1400در جلسه مورخه  یقیرف یآقا بتیعلت غ یبررس 2

3     

4     

5     

 :خالصه مفید مذاکرات -7
 

 

 :  شورا مصوبه متن -8

جلسه با حضور شهردار محترم ، کارشناس محترم امور آب و فاضالب سراب و کارشناسان ذی ربط شهرداری در خصوص  18/08/1400مورخه  432شماره عطف نامه  (1

وانب میع جبررسی مشکالت ناشی از نشت آبهای سطحی به منازل مسکونی در زمان بارندگی در بعضی از نقاط شهر آغاز و پس از بحث و تبادل نظر و لحاظ ج

 تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

مقرر گردید معبری جهت عبور لوله های فاضالب توسط شهرداری  2جهت حل مشکالت آبهای سطحی ساختمانهای واقع در پشت آتش نشانی شماره  .1

ب منطقه مککور به سیست  فاضالب جدید مشخص و با مشارکت اداره امور آب و فاضالب و با استفاده از ماشین آالت موجود شهرداری نسبت به وصل فاضال

 اقدام گردد .

ماسه گیر مقرر گردید در کوچه هایی که امکان هدایت آبهای سطحی به کانال و جوب آب مقدور نمی باشد با مشارکت اداره آب و فاضالب نسبت به اجرای  .2

 اقدام گردد.

خیابان قدس جنوبی که توسط کشاورزان و اهالی طی سالیان گکشته تصرف و مسدود مقرر گردید شهردار محترم جهت احیاء نهر عمومی واقع در انتهای  .3

الزم را  شده است با هماهنگی اداره امور آب از طریق مراجع قضایی نسبت به رفع تصرف و بازگشایی جهت هدایت ابهای سطحی به رودخانه تاجیار اقدام

 معمول دارند .

جهت طراحی چاه جکب برای هدایت  از طرف شهرداری ( مقرر گردید پیشنهادات الزم 2درمقررات ملی ساختمان )  مبحث با عنایت به وجود قوانین مربوطه   .4

 دد .آبهای سطحی منازل مسکونی و ادارات در زمان تهیه نقشه به اداره نظام مهندسی  ارائه و پیگیری های الزم از طرف شهردار محترم انجام گر

 مطرح و با توجه به توضیحات ایشان با اکثریت آراء موجه تشخیص داده شد . 18/08/1400ه مورخه غیبت  آقای رفیقی در جلس (2

 امضاء داليل مخالفت مخالف موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

     شهرام اشرافی 1

     امین تقی زاده 2

     سید ابوالقاسم مرتضوی 3

     بهروز کرامتی 4

   داود رفیقی 5
در ضوابط و مدارک  -2موضوع خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر است . -1: 4دالیل مخالفت با بند 

 الزم برای صدور پروانه ساختمانی چنین موردی لحاظ نشده است .

 

   -1 4  جمع

  تصمیم شورا تصويب نشد               تصويب شد            

 :نتايج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا مصوبهمتن 

 تصويب نشد              تصويب شد  

 حسین بهرامی  -دبیر شورای اسالمی شهر 
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