
 بسمه تعالی

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر (1فرم شماره )

 مشرصات جلسٍ-1

مًضخ  :تاضيد زعًتىامٍ

11/55/11 

                      1311/ 55/ 11مًضخ   سٍ شىبٍ: جلسٍ تاضيد

 13 تا 11:15: اظ ساعت
 15 جلسٍ: شماضٌ

 : العازٌممام زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق علت ي  (فًق العازٌوًع جلسٍ )

 ضياست شًضاحسابطسی شُطزاضی ي شًضا، 

 

 زفتط شًضا :مكان جلسٍ

 

 لاوًن شًضاَا(: 16مازٌ  اجطای) شًضا حاضط زض جلسٍشُط اعضای شًضای  -2

 محمًز زَماوی    ( -5مُسی سبعی        -4علی وًضی          - 3احمس علی يکیلی            -1اسماعیل حیسض ملک       -1)   

 مسعًيه حاضط زض جلسٍ: -3 

 مالحظات سمت زستگاٌ اجطايی وام ي وام ذاوًازگی ضزيف

  مسيطکل زفتط امًض شُطی استاوساضی محمس ياضمىس 1

  شُطزاض شُطزاضی حمیسضضا تمًی 1

  معاين زفتط امًض شُطی استاوساضی عبسالطضا ضيشه 1

  حسابساض شُطزاضی ملكٍ ثمفی 3

  اوباضزاض شُطزاضی احمسیحمیسضضا  4

  فىی کاضشىاس  شُطزاضی علی فتاحی 5

  حسابطس ضايمىس امیه ابط ي بازی 6

  حسابطس ضايمىس امیه بطَاوی 7

 مطالب مططيحٍ تًسط ضئیس شًضا، وطك َا ي مصاکطاتذالصٍ مفیس  -4

 هوهتا حضَز 11:15زاس ساعت هجید  تا تالٍت آیاتی اش کالم ا... جلسه شَزای اسالهی شهس احودآتادپاًصدهویي 

دز دفتس شَزا  ٍ حساتسساى شهسدازی ، ههٌدس تقَی شهسداززٍشيههٌدس ، دکتسیازهٌد،  جٌاب آقای  ،اعضاء 

سالم ٍصلَات تسهحودٍ آل هحود )ص( ٍ تا آزشٍی تَفیق زٍش افصٍى تا  شَزاهحتسم اتتدا زیاست تشکیل شد. 

 89سال تسای  شهسدازیشَزا ٍ ههواًاى حاضس دزجلسه دز زاتطه تا حساتسسی ٍ خَش آهد گَیی ته هوکازاى 

 ازائه ًوَد.  89گصازشی اش تَدجه ، هتون تَدجه ٍ تفسیغ تَدجه سال دز اداهه شهسداز  هطالثی تیاى فسهَد.

 پایاى یافت. 13جلسه تا ذکس صلَات زاس ساعت 
 

 



 زستًض جلسات -5

شماضٌ 

 ضزيف

  تاضيد جلسٍ شماضٌ جلسٍ کمیسیًن شيطبطوظط  زستًض جلسٍ

 89حساتسسی سالتس زسی  1

  شهسدازی ٍ شَزا

 

 15 11/55/11 

 ذالصٍ مفیس مصاکطات-1

 

 

 شهس اسالهی شهسدازی ٍ شَزای 89سی حساتسسی سال زتسمته مصًبٍ شًضا:  -3
تعییي تکلیف  حساتهای غیس قطعی زا دز اٍلیي فسصتشهسدازی  : هقسز شدگصازش 4دز خصَص تٌد  -1

 ًواید.

اطالعات تکویلی هَزد ًیاش ایي تٌد زا اش سال جازی تهیه ٍ گصازش: هقسز شد شهسدازی  4دز خصَص تٌد  -2

 دز اختیاز حساتسس قساز دهد. ضوٌا گصازش آى زا ته شَزای اسالهی شهس ازائه دهد.

ٍ ضوي تسزسی دقیق،  شهسدازی اطالعات اهَال غیس هٌقَل زا تهیهگصازش: هقسز شد  11دز خصَص تٌد  -3

  گصازش آى زا ته شَزا ٍ حساتسس ازائه دهد. ضوٌا ساهاًه سادا که شهسداز هَظف ته ثثت اهَال دز آى

 زفع هغایست ًواید ٍ گصازش آى زا ته حساتسس ازائه دهد. تکویل ٍ آى زا هی تاشد، الشم است

 اختصاصی هصسفگصازش: هقسز شد شهسدازی هٌاتع دز آهدهای اختصاصی خَد زا ته 14دز خصَص تٌد  -4

 تسساًد. فلرا گصازش آى زا ته شَزا ازائه دهد. 

تهیه تسًاهه پٌج ساله هالی جهت تکلیف قاًًَی گصازش: هقسز شد شهسدازی ًسثت ته  15دز خصَص تٌد  -5

 سحله اجسا دز آٍزد.خَد اقدام ٍ پس اش طی هساحل قاًًَی ته ه

 

 شَزای اسالهی شهس احودآتاد 89تسزسی حساتسسی سال 
 

 اقدام ًواید. حسة ٍظیفه قاًًَی ًسثت ته کسس هالیات حق الجلسههقسز شد شَزای اسالهی شهس  -1

شهسدازی اش شهسداز ٍ پسسٌل تحت اهس ته ًحَ هادی ٍ هقسز شد شَزای اسالهی شهس تا تَجه ته عولکسد  -2

   ته عول آٍزد.هعٌَی تقدیس 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


