
 سمه تعالیب

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 مشخصات جلسه-1

هماهنگی با :تاريد دعوتنامه

 قبلی

                 80/18/80مورخ   يکشنبه : روزجلسه تاريد

  08 تا 10: از ساعت
 08 جلسه: شماره

 دفتر شورا :جلسه مکان  : مقام دعوت کننذه جلسه فوق العادهعلت و  (:عادینوع جلسه )
 

 قانون شوراها(: 16ماده  اجرای) شورا حاضر در جلسهشهر اعضای شورای  -2

 محمود دهقانی  ( -5مهذی سبسی          -4علی نوری        - 3احمذ علی وکیلی                  -0اسماعیل حیذر ملک       -1)   

 َا ي مزاکشاتمطالة مطشيحٍ تًسط سئیس شًسا، وطك خالصٍ مفیذ  -3

تا  81ساس ساعت مجیذ  تا تاليت آیاتی اص کالم ا... جلسٍ شًسای اسالمی شُش احمذآتاد وُمیهتیست ي

اتتذا سیاست شًسا تا سالم ي صلًات تش محمذ ي آل محمذ )ص(  دفتش شًسا تشکیل شذ. دس اعضاء  حذاکثشحضًس

دی ماٌ، سيص تصیشت ي میثاق  9سيص حماسٍ سيص فشاس سیذن سال ،  آسصيی تًفیك سيصافضين َمکاسان اسجمىذ ي 

امت تا يالیت، سيص وٍ گفته ملت ایشان تٍ سشان فتىٍ ي آسی گفته تٍ وظام اسالمی ي تیعت مجذد مشدم تا آسمان 

َای ياالی حضشت امام خمیىی)سٌ( ي سَثش فشصاوٍ اوقالب اسالمی سا تثشیک ي تُىیت عشض ومًد ياص اعضاء شًسا 

، َمچىیه اتی کٍ تذیه مىظًس دس سطح شُشستان ي شُش تشگضاس می شًد ششکت کىىذخًاست دس مشاسم

پیشاپیش فشا سسیذن تًلذ حضشت صیىة)س( ي سيص پشستاس سا خذمت اعضاء ي مشدم ششیف شُش ي  پشستاسان 

. سپس اعضاء شًسا دس ساتطٍ  تا جلسٍ ای کٍ شة گزشتٍ تا عضیض ي صحمت کش تثشیک ي تُىیت عشض ومًد

تحث ي گفتگً کشدوذي اص سیاست شًسا خًاستىذ مًضًعات ي مثاحثی سا کٍ دس ایه وذاس ي تخشذاس داشتىذ فشما

تعشفٍ عًاسض ي  جلسٍ مطشح شذٌ تا حصًل وتیجٍ پیگیشی کىذ . دس ادامٍ سیاست شًسا  دس ساتطٍ تا دفتشچٍ

تیشتش آن سا تٍ کمیسیًن  شُشداسی تًضیحاتی اسائٍ داد ي تشای تشسسی 8399پیشىُادی سال  تُای خذمات 

 تشوامٍ ي تًدجٍ اسائٍ داد.  

 پایان یافت. 02جلسٍ تا رکش صلًات ساس ساعت 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


