
 بسمه تعالی

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر( 1فرم شماره )

 مشرصات جلسٍ-1

  :زعًتىامٍتاريد 

 30/13/1033مًرخ 

 : جلسٍ تاريد

 11 تا 13: اس ساعت    30/13/1033مًرخ   زيشىبٍ ريس
 11 جلسٍ: شمارٌ

 زفتز شًرا :مكان جلسٍ  : ممام زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق العازٌعلت ي  (:رسمیوًع جلسٍ )
 

 لاوًن شًراَا(: 10مازٌ  اجزای) شًرا حاضز زر جلسٍشُز اعضای شًرای  -1

 محمًز زَماوی    ( -0مُسی سبشی        -0عباس ذیزی پًر            -1اسماعیل حیسر ملک       -1)   

 اعضای غايب زر جلسٍ: -0

 علت غیبت سمت وام ي وام ذاوًازگی رزيف

 با َماَىگی وائب رئیس علی وًری 1

 مسعًيه حاضز زر جلسٍ: -0

 مالحظات سمت زستگاٌ اجزايی وام ي وام ذاوًازگی رزيف

  شُززار شُززاری حمیسرضا تمًی 1

  امام جمعٍ امام جمعٍ صابزی 1

  رئیس آمًسش ي پزيرش ابًافضل کارگز 0

  معاين مالی  آمًسش ي پزيرش محمس رضا پًر 0

 تًسط رئیس شًرا، وطك َا ي مذاکزات مطالب مطزيحٍذالصٍ مفیس  -5

اهبم جوعِ  ،شَرااعضبء حذاکثربب حضَر 01راس سبعت هجیذ  بب تالٍت آیبتی از کالم ا... جلسِ شَرای اسالهی شْر احوذآببد ویيّّفذ

ٍصلَات برهحوذٍ سالم بب  شَراهحترم ابتذا ریبست در دفتر شَرا تشکیل شذ. شْردار هحترم، ریبست ٍ هعبٍى آهَزش ٍ پرٍرش  هحترم،

ایبم فبطویِ را تسلیت عرض ًوَد. سپس  خیر هقذم خذهت هذعَیي حبضر در جلسِ،ٍ  آل هحوذ )ص( ٍ بب آرزٍی تَفیق رٍز افسٍى ّوکبراى

در رابطِ بب هسبئل ٍ هشکالت هذارس شْر احوذآببد بِ خصَص  دبیرستبى دختراًِ رحوتی کِ حیبط آى از ٍضعیت هٌبسبی برخَردار ًیست 

تِ ببشٌذ. سپس اهبم ٍ ًیبز بِ هرهت دارد  هطبلبی عرض ًوَد ٍ از ریبست آهَزش ٍ پرٍرش خَاست کِ در ایي زهیٌِ ّوکبری الزم را داش

دیذ جوعِ هحترم در رابطِ بب تعلین ٍ تربیت ًکبتی را هطرح ًوَد ٍ فرهَد در ایي زهیٌِ ّر چِ ّسیٌِ ًوبیین ببزدّی آى را در آیٌذُ خَاّین 

کبرگر ّن  ٍ از هسئَلیي خَاست کِ ًسبت بِ هرهت ٍ ببز سبزی حیبط آهَزشگبُ دختراًِ رحوتی در اسرع ٍقت اقذام ًوبیٌذ. سپس آقبی

فرهَدًذ از لحبظ اعتببری ٍضعیت آهَزش ٍ پرٍرش خَة ًیست ٍلی اگر ّوکبری شْرداری ٍ شَرا ٍ اًجوي  ببشذ حبضر است بخشی از 

ٍ شْرداری ٍ اًجوي کبر ببزسبزی ٍ هرهت حیبط آهَزشگبُ اًجبم ّسیٌِ آى را پرداخت ًوبیذ. در پبیبى هقرر شذ بب ّوکبری آهَزش ٍ پرٍرش 

  ایي جلسِ شَرا هصَبِ ای ًذاشت.شَد. در 

 پبیبى یبفت 01جلسِ بب رکر صلَات راس سبعت


