
 سمه تعالیب

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 مشرصات جلسٍ-1

 :تاضيد زعًتىامٍ

 َماَىگی لبلیبا 

 11/04/99مًضخ    چُاضشىبٍ : ضيظجلسٍ تاضيد

 19:30تا  11ساعت: اظ   
 10 جلسٍ: شماضٌ

 زفتط شًضا :مىان جلسٍ  : ممام زعًت وىىسٌ جلسٍ فًق العازٌعلت ي  (:عازیوًع جلسٍ )

 

 لاوًن شًضاَا(: 11مازٌ  اجطای) شًضا حاضط زض جلسٍشُط اعضای شًضای  -2

 (    محمًد دَقاوی -5       مُذی سثشی -4        ػلی وًری  - 3      احمذ ػلی يکیلی      -2    اسماػیل حیذر ملک   -1)   

 

 مصاوطاتمطالب مططيحٍ تًسط ضئیس شًضا، وطك َا ي ذالصٍ مفیس  -3

 11با تاليت آياتی اظ والم ا... مجیس ضاس ساعت  1399جلسٍ شًضای اسالمی شُط احمسآباز زض سال  زَمیه

 ي( ص)محمس آل ي محمس بط صلًات ي سالم با شًضا ضياست ابتسا با حضًضحساوثط  زض زفتط شًضا تشىیل شس.

َشتمیه اذتط تابىان آسمان ياليت ي پیشاپیش فطا ضسیسن تًلس اضجمىس َمىاضان ضيظافعين تًفیك آضظيی

ا وٍ آيت ا... صسيلی ض   زض ازامٍ شُازت حضطت . امامت حضطت  ضضا)ع( ضا تبطيه ي تُىیت عطض ومًز

اظ ياضان صسيك ي با يفای امام)ضٌ( بًز ضا تسلیت عطض ومًز ي اظ ذسايوس مىان بطای آن ععيع سفط وطزٌ علً 

َايی وٍ اظ ططف شُطزاضی بٍ شًضا اضسال شسٌ بًز مًضز بحث ي  زض ازامٍ اليحٍ. زضجات ضا ذًاستاض شس

 بطضسی لطاض گطفت.

 پایان یافت.03:11 جلسه با ذکر صلوات راس ساعت

 

 

 

 

 

 

 



 زستًض جلسات -4

 تاضيد جلسٍ شماضٌ جلسٍ وظط ومیسیًن شيطبط زستًض جلسٍ شماضٌ ضزيف

1     

 ذالصٍ مفیس مصاوطات-2

 153/99ضُزداری احمذآتاد، ثثت دتیزخاوٍ ضًرا تٍ ضمارٌ  07/04/99مًرخ 1462/99الیحٍ ضمارٌ مته مصًبٍ شًضا: -3

ضیًع تٍ تٍ استحضار می رساوذ تا تًجٍ   احتزاما: ریاست محتزم ضًرای اسالمی ضُز احمذآتاد، مًضًع11/04/99مًرخ 

تخطیذن اجارٌ تُاء اماکه، تٍ پیًست  تیماری کزيوا ي اثزات آن در سطح جامؼٍ ي تا ػىایت تٍ اتالؽ دستًرالؼمل

قاوًن ضًراَا پیطىُاد می  71مادٌ 14درخًاست تُزٌ تزدار جایگاٌ سًخت ضُزداری ارسال می گزدد. تا استىاد تٍ تىذ 

 گزدد:

تا تًجٍ تٍ لیست ارائٍ ضذٌ تًسط تُزٌ تزدار ي کاَص فزيش تىشیه در ماَُای اسفىذ ي فزيردیه در مقایسٍ تا  -الف

 میاوگیه فزيش در طًل سال، وسثت تٍ تخفیف ي یا ػذم دریافت اجارٌ تُای یکماٌ اقذام گزدد.

وسثت تٍ تمذیذ قزارداد تٍ مذت چىذماٌ تزاساس وزخ اجارٌ قزاردادی جاری، تٍ مىظًر جثزان خسارت ياردضذٌ  -ب

 اقذام گزدد. 

 مًضًع خًاَطمىذ است دستًر فزمائیذ تٍ اتمام می رسذ لذا تا تًجٍ تٍ ایه کٍ در پایان ماٌ جاری قزارداد تُزٌ تزداری

 در جلسٍ رسمی ضًرا مطزح ي در صًرت تصًیة مزاتة را امز تٍ اتالؽ وماییذ.

 تمذیذ قزارداد تٍ مذتتا  پس اس تحث ي تثادل وظز ي استماع وظزات مخالف ي مًافق، ي مزاتة در صحه ػلىی ضًرا مطزح 

 .قزارداد ياگذاری اس طزیق مشایذٌ ػمًمی اوجام ضًد پس اس پایانمًافقت ضذ ي  سٍ ماٌ

 
 

ضُزداری احمذآتاد، ثثت دتیزخاوٍ ضًرا تٍ ضمارٌ  25/03/99مًرخ 99 /1199الیحٍ ضمارٌ مته مصًبٍ شًضا:  -4

 11/04/99مًرخ  154/99

استحضار می رساوذ پالک تٍ  4110/98احتزاما پیزي وامٍ ضمارٌ ریاست محتزم ضًرای اسالمی ضُز احمذآتاد، مًضًع: 

تفکیک گزدیذ ي سمت غزب  5یشد طثق کزيکی تاییذ ضذٌ ي مصًب در کمیسیًن مادٌ  20تخص  16329ثثتی ضمارٌ 

پالک تٍ تلًار امام خمیىی)رٌ( محذيد می تاضذ، اما تا تًجٍ تٍ مقطغ ػزضی تلًار ي پیادٌ ومًدن خط تذوٍ ي پارکیىگ 

می تاضذ ي مساحت        متز فاصلٍ 40/1الی  40/1ک مًرد وظز تا خط تذوٍ حذيد خلیجی خیاتان، حذ قطؼات تفکیکی پال

متز مزتغ می تاضذ. لذا پیطىُاد می گزدد تا تًجٍ تٍ سًاتق ثثتی پالک ي  200ي خیاتان حذيد  16329قطؼٍ فیماتیه پالک 

تٍ مالکیه پالک ياگذار گزدد. ىاسی اضافٍ مساحت فیماتیه قطؼٍ ي خیاتان تٍ ػىًان مؼثز متزيکٍ تا قیمت کارض

 71مادٌ  14وًساسی ي ػمزان ضُزی ي تىذ  19آییه وامٍ مالی ضُزداریُا ي مادٌ  46خًاَطمىذ است تا استىاد تٍ مادٌ 

 خًاَطمىذ است دستًر فزمائیذ مًضًع در جلسٍ ضًرا مطزح ي مزاتة را امز تٍ اتالؽ وماییذ.  قاوًن ضًراَا،

 ، تا پیطىُاد مذکًرپس اس تحث ي تثادل وظز ي استماع وظزات مخالف ي مًافقي مزاتة در صحه ػلىی ضًرا مطزح 

 تصًیة قزار گزفت.مًافقت ضذ ي مًرد 

 

 


