
 سمه تعالیب

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 هشرصات جلسِ-1

ّواٌّگی با :تاضيد زعَتٌاهِ

 لبلی

                 06/05/99هَضخ    زٍشٌبِ : ضٍظجلسِ تاضيد

 22:30تا  21ساعت: اظ 
 13 جلسِ: شواضُ

 زفتط شَضا :هكاى جلسِ  : 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)   

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

با  21با تالٍت آياتی اظ کالم ا... هجیس ضاس ساعت  1399جلسِ شَضای اسالهی شْط احوسآباز زض سال  سیعزّویي

 آضظٍی ٍ( ص)هحوس آل ٍ هحوس بط صلَات ٍ سالم با شَضا ضياست ابتسا زض زفتط شَضا تشكیل شس.اعضاء، حضَضحساکثط

شْازت پٌجویي اذتط آسواى ٍاليت ٍ اهاهت حضطت اهام هحوس بالط)ع( ضا تسلیت عطض  اضجوٌس ّوكاضاى ضٍظافعٍى تَفیك

ًوَز ٍ اظ ذساًٍس هتعال ذَاست تا بِ ّوگی تَفیك زّس بتَاًین ضاُ آى اهام  ضا ازاهِ زّین. سپس پیشاپیش فطا ضسیسى ضٍظ 

ِ با جلسِ ای کِ با استاًساض ٍ ًوايٌسُ هطزم زض ضابط عطفِ ٍ ّوچٌیي عیس لطباى ضا تبطيک ٍ تٌْیت عطض ًوَزًس. زض ازاهِ

 ٍ هسائل ٍ هشكالت شْط کِ زض ايي جلسِ هططح شسُ بَز هطالبی اضائِ ًوَز .شْطستاى اضزکاى تشكیل شسُ بَز 

 پایان یافت.03022 جلسٍ با رکر صلًات راس ساػت

 زستَض جلسات -4

 جلسِ تاضيد شواضُ جلسِ ًظط کویسیَى شيطبط زستَض جلسِ شواضُ ضزيف

1     

، ثبت دبیرخاوٍ شًرا بٍ شمارٌ آبفاادارٌ کل  31/03/99مًرخ  2222/1/99وامٍ شمارٌ : هتي هصَبِ شَضا -2

، بٍ مىظًر استفادٌ از ظرفیت احتراماً: ریاست محترم شًرای اسالمی شُر احمذآباد00/04/99مًرخ  141/99

ساختُای مًرد ویاز شُر در زمیىٍ آبرساوی ي تامیه َای قاوًوی در اختیار شًرای اسالمی در جُت تًسؼٍ زیر 

 مًافقت وماییذ. 3مىابغ آبی شُر پیشىُاد می شًد با تصًیب تبصرٌ 

صحبت َایی کٍ در جلسٍ قبل مذیر کل آبفا ي  پس از بحث ي تبادل وظر يي مراتب در صحه ػلىی شًرا مطرح 

 مخالفت شذ ي بٍ تصًیب ورسیذ.3با تصًیب تبصرٌ  ، استماع وظرات مخالف ي مًافق مؼايویىش ارائٍ دادٌ بًدوذ ي

 

 


