بسمه تعالی
فرم شماره ( )1صورتجلسه شورای اسالمی شهراحمدآباد
-1مشرصات جلسٍ
تاضيد زعًتىامٍ1488/88/22 :

تاضيد جلسٍ :ضيظ زيشىبٍ مًضخ  1488/88/24اظ ساعت 14:38 :تا 17

شماضٌ جلسٍ15 :

وًع جلسٍ (ضسمی):

علت ي ممام زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق العازٌ :

مكان جلسٍ :زفتط شًضا

 -2اعضای شًضای شُط حاضط زض جلسٍ شًضا (اجطای مازٌ  16لاوًن شًضاَا):
(  -1اسماعیل حیسض ملک

 -2عباس ذیطی پًض

 - 3علی وًضی

 -4مُسی سبعی

 -5محمًز زَماوی )

 -3ذالصٍ مفیس مطالب مططيحٍ تًسط ضئیس شًضا ،وطك َا ي مصاکطات
پاًشدّویي جلسِ شَرای اسالهی شْز احوذآباد در سال  1400با تالٍت آیاتی اس کالم ا ...هجیذ راس ساعت  14:30با
حضَرحذاکثزاعضاء ،در دفتز شَرا تشکیل شذ  .ابتذا ریاست شَرا با سالم ٍ صلَات بز هحوذ ٍ آل هحوذ(ص) ٍ آرسٍی تَفیق
رٍسافشٍى ّوکاراى ارجوٌذ ،هیالد با سعادت یاسدّویي اختز تابٌاک آسواى اهاهت ٍ ٍالیت حضزت اهام حسي عسکزی(ع)را
خذهت ّوگی تبزیک ٍ تٌْیت عزض ًوَد ٍ ّوچٌیي ٍفات حضزت هعصَهِ(س) را تسلیت عزض ًوَد ٍ سا خذاًٍذ هتعال خَاست
کِ بِ ّوگی تَفیق دّذ تا بتَاًین راُ ایي عشیشاى را اداهِ دّین .در اداهِ چکیذُ ای اس ٍظایف شَراّا را بیاى ًوَد سپس الیحِ
ّایی کِ اس طزف شْزداری بِ شَرا ارسال شذُ بَد هَرد بحث ٍ بزرسی قزار گزفت .جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت  71پایان یافت.
 -4زستًض جلسات
شماضٌ ضزيف
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زستًض جلسٍ

وظط کمیسیًن شيطبط

شماضٌ جلسٍ

تاضيد جلسٍ

بطضسی اليحٍ شماضٌ488/238

مًافك
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1488/88/21

 -1مته مصًبٍ شًضا:
الیحِ شوارُ 1400/3564هَرخ  1400/08/20شْزداری احوذآباد ،ثبت دبیزخاًِ شَرا بِ شوارُ  400/238هَرخ 1400/08/21
ریاست هحتزم شَرای اسالهی شْز احوذآباد ،هَضَع :احتزاها پیزٍ ًاهِ شوارُ  99/4090هَرخ  1399/09/02در خصَص تولک
قسوتی اس پالک ثبتی  17042/2بخش  20یشدٍاقع در کَچِ  74خیاباى اهام خویٌی(رُ) ٍ هصَبِ شَرا هبٌی بز تولک پالک با تْاتز
خذهات ٍ یا هعَض پالک بِ استحضار هی رساًذ با تَجِ بِ ارسیابی پالک کِ بِ پیَست هی باشذ ٍ هذاکزُ با هالک( آقای هْذی
دّقاًی احوذآبادی) ٍ عذم هَافقت با تْاتز غزاهت قسوت در هسیز با خذهات ٍ سهیي هعَض ٍ درخَاست دریافت غزاهت بِ صَرت
ًقذی ،خَاّشوٌذ است با استٌاد بِ بٌذ  14 ٍ 12هادُ  80قاًَى ٍظایف شَراّا ٍ تبصزُ هادُ ٍاحذُ قاًَى تعییي ٍضعیت اهالک ٍاقع
در هسیز ٍ طزحْای عوزاًی دٍلت ٍ شْزداریْا دستَر فزهاییذ هَضَع در جلسِ شَرا هطزح ٍ ًتیجِ را اهز بِ ابالغ ًواییذ.
هزاتب در صحي علٌی شَرا هطزح ٍ پس اس ارائِ تَضیحات ًایب رئیس کویسیَى بزًاهِ ٍ بَدجِ ٍ عوزاى شَرا ٍ باسدیذاعضاء شَرا
اس هحل ٍ با تَجِ بِ درخَاست هالک هبٌی بز پزداخت غزاهت بِ صَرت ًقذی ،شَرا با تَجِ بِ بَدجِ شْزداری ٍ طزح ّای پیش
بیٌی شذُ اٍلَیت دار با در خَاست هالک هخالفت ٍ بِ شْزداری اجاسُ دادُ هی شَد در ایي رابطِ طبق تبصزُ هادُ ٍاحذُ قاًَى
تعییي ٍضعیت اهالک ٍاقع در هسیز ٍ طزحْای عوزاًی دٍلت ٍ شْزداریْا عول ًوایذ هبٌی بز ایٌکِ عزض هعبز کوتز اس آخزیي بز ٍ
کف دادُ شذُ در ایي هسیز ًباشذ.

