
 سمه تعالیب

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 هشرصات جلسِ-1

ّواٌّگی با :تاضيد زعَتٌاهِ

 لبلی

                 17/09/98هَضخ   يکشٌبِ : ضٍظجلسِ تاضيد

  20 تا 18: اظ ساعت
 27 جلسِ: شواضُ

 زفتط شَضا :جلسِ هکاى  : همام زعَت کٌٌسُ جلسِ فَق العازُعلت ٍ  (:عازیًَع جلسِ )
 

 لاًَى شَضاّا(: 16هازُ  اجطای) شَضا حاضط زض جلسِشْط اعضای شَضای  -2

 هحوَز زّماًی  ( -5هْسی سبعی          -4علی ًَضی        - 3احوس علی ٍکیلی                  -2اسواعیل حیسض هلک       -1)   

 ّا ٍ هصاکطاتهطالب هططٍحِ تَسط ضئیس شَضا، ًطك ذالصِ هفیس  -3

زفتط  زض اعضاء  حساکثطبا حضَض 18ساعت  ضاسهجیس  با تالٍت آياتی اظ کالم ا... جلسِ شَضای اسالهی شْط احوسآباز ّفتویيبیست ٍ

 زض ضابطِ ،  آضظٍی تَفیك ضٍظافعٍى ّوکاضاى اضجوٌس ٍ ابتسا ضياست شَضا با سالم ٍ صلَات بط هحوس ٍ آل هحوس )ص(  شَضا تشکیل شس.

بطضسی با هشکالت ًاًَايی ّای سطح شْط هطالبی بیاى فطهَز.زض ازاهِ اليحِ ّايی کِ اظ ططف شْطزاضی بِ شَضا اضسال شسُ بَز هَضز 

 لطاض گطفت.

 پایاى یافت. 20جلسِ با رکش صلَات ساس ساػت 

 زستَض جلسات -4

شواضُ 

 ضزيف

  تاضيد جلسِ شواضُ جلسِ ًظط کویسیَى شيطبط زستَض جلسِ

1   27 17/09/98 

 ذالصِ هفیس هصاکطات-2

ضْشداسی احوذآباد، ثبت دبیشخاًِ ضَسا بِ ضواسُ  29/08/98هَسخ 3726/98الیحِ ضواسُ هتي هصَبِ ضَسا:  -3

 07/09/98هَسخ  217/98

هَسخ  57098بِ استحضاس هی سساًذ با تَجِ بِ ًاهِ ضواسُ : احتراما سیاست هحتشم ضَسای اسالهی ضْش احوذآباد، هَضَع

هذیش کل اهَس ضْشی ٍ ضَساّای استاًذاسی دس خصَظ هضایذُ فشٍش خَدسٍی آتص ًطاًی بِ ضواسُ  26/09/98

سیال کِ بِ صَست اهاًی دس اختیاس ضْشداسی بَدُ است،  422،500،000بِ قیوت پایِ کاسضٌاسی بِ هبلؾ  12الف 1 54/331

یف ضَساّا ٍ بش اساس آییي ًاهِ هالی ضْشداسیْا، ًسبت بِ قاًَى ٍظا 14ٍ  12ضْشداسی دس ًظش داسد بِ استٌاد بٌذ 

 3120001تیاس اقذام ًوائیذ ٍ با تَجِ بِ ػذم پیص بیٌی دس بَدجِ اص هحل ضشکت دس هضایذُ ٍ تولک خَدسٍی ًیساى دس اخ

دستَس زا خَاّطوٌذ است خذهات ضْشی)خشیذ هاضیي آالت ٍ ٍسایل ًقلیِ( دس هتون بَدجِ اصالح ٍ پشداخت گشدد. ل

 دس جلسِ سسوی ضَسا هطشح ٍ دس صَست تصَیب هشاتب سا اهش بِ ابالؽ ًواییذ. هَضَع فشهائیذ

با پیطٌْاد هزکَس  دس صحي ػلٌی ضَسا هطشح ، ٍ پس اص بحث ٍ تبادل ًظشٍاستواع ًظشات هخالف ٍ هَافق،ع هَضَ

 هَافقت ٍ بِ تصَیب ضَسا سسیذ.

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ًتايج ضای گیطی هرفی -5

ضْشداسی احوذآباد، ثبت دبیشخاًِ ضَسا  02/09/98هَسخ 3770/97هتي هصَبِ ضَسا: الیحِ ضواسُ 

 07/09/98هَسخ  218/98بِ ضواسُ 

سیاست هحتشم ضَسای اسالهی ضْش احوذآباد، هَضَع: احتشاها بِ استحضاس هی سساًذ آقای هظفش 

یضد بِ آدسس خیاباى آیت ا... هحقق  20بخص  18504صالحی هالک پالک ثبتی هَقَفِ بِ ضواسُ 

ًسبت بِ اخز پشٍاًِ ٍ با سػایت ػقب ًطیٌی ضلغ ضوالی  1394دس سال  9داهاد کَچِ ضواسُ 

هتشی پیص بیٌی ضذُ دس طشح جاهغ بذٍى اخز خساست اقذام  16اجشای طشح خیاباى  پالک جْت

ًوَدُ است. با تَجِ بِ ایٌکِ دس طَل هؼبش پیطٌْادی، ّیچ پالک دیگشی آصاد ساصی ًطذُ است 

پشداخت ًطذُ است، ًاهبشدُ دس خَاست  ٍ اص طشفی ّیچ ؿشاهتی بابت هیضاى دس هسیش پالک

ؼشیض خیاباى ٍ اقذام بش هبٌای هادُ ٍاحذُ قاًَى تؼییي ٍضؼیت تصشفیت قسوت دس هسیش ت

هتشی ًوَدُ  8اهالک ٍاقغ دس طشح ّای دٍلتی ٍ ضْشداسیْا ٍ سػایت گزسبٌذی بش هبٌای کَچِ 

خَاّطوٌذ است  دستَس فشهائیذ هَضَع دس جلسِ ضَسا هطشح ٍ ًتیجِ سا بِ   است. لزا 

 ضْشداسی اػالم ًوائیذ. 

 

 

 

 

هَضَع دس صحي ػلٌی ضَسا هطشح ، ٍ پس اص بحث ٍ تبادل ًظشٍاستواع ًظشات هخالف ٍ هَافق، 

تفصیلی ػول  -با پیطٌْاد هزکَس هخالفت ٍ ضْشداسی هَظف است دس ایي سابطِ طبق طشح جاهغ

 ًوایذ.
 
 

 تصوین شَضا

 


