
 سمه تعالیب

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 مشخصات جلسه-1

 31 جلسِ: ضوارُ  17 تا 14: از ساػت                 20/10/98هَرخ   يکطٌبِ : رٍزجلسِ تاريد ّواٌّگی قبلیبا :تاريد زػَتٌاهِ

 زفتر ضَرا :هکاى جلسِ  ، رياست ضَرا 99سال بررسی زفترچِ ػَارض: هقام زػَت کٌٌسُ جلسِ فَق الؼازُػلت ٍ  (:فَق الؼازًَُع جلسِ )
 

 قاوون شوساها(: 16ماده  اجشای) شوسا حاضش دس جلسهشهش اعضای شوسای  -2

 هحوَز زّقاًی  ( -5هْسی سبسی          -4ػلی ًَری        - 3احوس ػلی ٍکیلی                  -2اسواػیل حیسر هلک       -1)   

 مذعویه حاضش دس جلسه: -3

 مالحظات سمت دستگاه اجشایی وام و وام خاووادگی سدیف

  شهشداس شهشداسی حمیذسضا تقوی 1

 مطالب مطشوحه توسط سئیس شوسا، وطق ها و مزاکشاتخالصه مفیذ  -4

زفتر  زرٍ ضْرزار هحترم  حضَر اػضاءبا  14راس ساػت هجیس  با تالٍت آياتی از کالم ا... جلسِ ضَرای اسالهی ضْر احوسآباز سی ٍ يکویي

ضوي ذَش آهس ،  آرزٍی تَفیق رٍزافسٍى ّوکاراى ارجوٌس ٍ ابتسا رياست ضَرا با سالم ٍ صلَات بر هحوس ٍ آل هحوس )ظ(  ضَرا تطکیل ضس.

هؼٌازار آحاز هرزم زر تطییغ پیکر از حضَر گرم، صویوی ٍ زر ازاهِ رياست ضَرا تطکر ًوَز. زر جلسِ بابت حضَر ايطاى ،  گَيی بِ ضْرزار 

ٍ بِ ذاًَازُ ّايی کِ ػسيساًطاى را  زر هراسن تطییغ پیکرسرزار  پاک ٍ هطْر سپْبس حاج قاسن سلیواًی ٍ ّورزهاًص قسر زاًی ًوَز

اى  آًْا صبر ٍ اجر سلیواًی ٍ ّوچٌیي سقَط َّاپیوا ٍ تصازف اتَبَس از زست زازًس تسلیت ػرض ًوَز  ٍ از ذساًٍس هتؼال برای بازهاًسگ

سپس از ضْرزار هحترم ذَاست هَارزی از زفترچِ تؼرفِ ػَارض کِ هَرز اػتراض اػضاء ضَرا است تَضیحاتی ارائِ  .جسيل ذَاستار ضس

       . ضس آغاز زفترچِ تؼرفِ ػَارض  . زر ازاهِ ضْرزار هحترم زر رابطِ با کلیِ هَارز اػتراضی تَضیحاتی ارائِ زازٍ کار بررسی ٍ تصَيبزّس

 پاياى يافت. 17جلسِ با شکر صلَات راس ساػت                                                                                                            دستوس جلسات -5

  تاسیخ جلسه شماسه جلسه وظش کمیسیون ریشبط دستوس جلسه سدیفشماسه 

 تؼرفِ ػَارض ٍ  بْای ذسهاتبرسی زفترچِ  1

 

 16/10/98 24 هَافق

 مته مصوبه شوسا -2
 08/10/98هَرخ  233/98ضْرزاری احوسآباز، ثبت زبیرذاًِ ضَرا بِ ضوارُ  07/10/98هَرخ 4359/98اليحِ ضوارُ 

 رياست هحترم ضَرای اسالهی ضْر احوسآباز

قاًَى ٍظايف ٍ اذتیارات ضَراّا، بِ پیَست تؼرفِ  71هازُ  16ضْرزاريْاٍ بٌس  قاًَى 55هازُ  26بِ استٌاز بٌس  احتراها: با سالم، هَضَع

جْت استحضار ارسال هی گرزز. ذَاّطوٌس است زستَر فرهائیس هَضَع زر جلسِ رسوی  1399ػَارض ٍ بْای ذسهات   پیطٌْازی سال 

 ضَرا هطرح ٍ هراتب را اهر بِ ابالؽ ًوايیس.

هَضَع زر صحي ػلٌی ضَرا هطرح ، با ػٌايت بِ جلسات هتؼسز برگسار ضسُ از سَی کویسیَى بَزجِ ٍ بررسی ّای بؼول آهسُ ٍ تَضیحات 

 1399 پیطٌْازی سال ت  تؼرفِ ػَارض ٍ بْای ذسهارياست آى کویسیَى ٍ پس از بحث ٍ تبازل ًظرٍاستواع ًظرات هرالف ٍ هَافق، 

 حات اًجام ضسُ هَرز تصَيب قرار گرفت.تغییرات ٍ اصال ضْرزاری با

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


