
 بسمه تعالی

 احمدآبادصورتجلسه شورای اسالمی شهر( 1فرم شماره )

 مشرصبت جلسٍ-1

  :زعًتىبمٍتبريد 

 99/19/1499مًرخ 

 : جلسٍ تبريد

 17 تب 14: اس سبعت        1499/ 19/ 11مًرخ   شىبٍ ريس
 18 جلسٍ: شمبرٌ

  : ممبم زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق العبزٌعلت ي  (:فًق العبزٌوًع جلسٍ )

 بزرسی زفتزچٍ عًارض ي بُبی ذسمبت، ريبست شًرا
 زفتز شًرا :مكبن جلسٍ

 

 لبوًن شًراَب(: 16مبزٌ  اجزای) شًرا حبضز زر جلسٍشُز اعضبی شًرای  -2

 محمًز زَمبوی    ( -5مُسی سبشی        -4علی وًری          - 3عببس ذیزی پًر            -2اسمبعیل حیسر ملک       -1)   

 مسعًيه حبضز زر جلسٍ: -4

 مالحظبت سمت زستگبٌ اجزايی وبم ي وبم ذبوًازگی رزيف

  شُززار شُززاری حمیسرضب تمًی 1

  مسئًل زرآمس شُززاری زَستبوی 2

 

 مطبلب مطزيحٍ تًسط رئیس شًرا، وطك َب ي مذاکزاتذالصٍ مفیس  -5

شْردار  ٍ شَرا اعضاء حداکثربا حضَر 41راس ساعت هجید  کالم ا...با تالٍت آیاتی از  جلسِ شَرای اسالهی شْر احودآباد جدّویيّ

 سالم ٍصلَات برهحودٍ آل هحود )ص( ٍ با آرزٍی تَفیق رٍز افسٍى ّوکاراىبا  شَراهحترم ابتدا ریاست در دفتر شَرا تشکیل شد. هحترم، 

فاطویِ ٍ ّوچٌیي دٍهیي  ایام ٍ زّرا)س(   فاطوِ حضرت عالن دٍ باًَی شْادت  ایام فرارسیدى ،شْردار هحترمخیر هقدم خدهت ٍ 

هطالبی  4144سالگرد سردار دلْا حاج قاسن سلیواًی  را تسلیت عرض ًوَد. در اداهِ در رابطِ با دفترچِ تعرفِ عَارض ٍ بْای خدهات سال 

دار هحترم آقای تقَی  در رابطِ با عرض ًوَد ٍ از شْردار هحترم خَاست کِ در ایي رابطِ تَضیحات تکویلی را ارائِ ًواید. سپس شْر

دادُ شدُ تَضیحاتی ارائِ ًوَد ٍ اعضاء شَرا در ایي رابطِ  4144ٍ تغییراتی کِ ًسبت بِ سال  4144تعرفِ عَارض ٍ بْای خدهات سال 

ِ شَرا، دفترچِ سَاالتی پرسیدًد کِ آقای تقَی جَاب دادًد در پایاى ریاست شَرا ضوي تشکر هجدد از آقای تقَی بابت حضَر در جلس

  . در ایي جلسِ شَرا هصَبِ ای ًداشت.را برای بررسی بیشتر بِ کویسیَى برًاهِ ٍ بَدجِ شَرا ارجاع داد 4144تعرفِ عَارض سال 

 پایاى یافت 41جلسِ با ذکر صلَات راس ساعت


