بسمه تعالی

فرم شماره ( )1صورتجلسه شورای اسالمی شهراحمدآباد

-1مشرصات جلسٍ
تاضيد زعًتىامٍ1400/10/11 :

تاضيد جلسٍ :ضيظ سٍ شىبٍ مًضخ 1400/10/21

وًع جلسٍ (ضسمی)

علت ي ممام زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق العازٌ :

اظ ساعت 14 :تا 17

شماضٌ جلسٍ11 :
مكان جلسٍ :زفتط شًضا

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

 -2عباس ذیطی پًض

 -4محمًز زَماوی )

 - 3علی وًضی

-3اعضای غايب زض جلسٍ:
ضزيف

وام ي وام ذاوًازگی

سمت

علت غیبت

1

مُسی سبعی

عضً شًضا

با َماَىگی

-4ذالصٍ مفیس مطالب مططيحٍ تًسط ضئیس شًضا ،وطك َا ي مصاکطات
وًزدَمیه جلسٍ شًرای اسالمی شُر احمذآببد در سبل  1000بب تاليت آیبتی از کالم ا ...مجیذ راس سبعت  10بب حضًرحذاکثراعضبء در دفتر
شًرا تشکیل شذ .ابتذا ریبست شًرا بب سالم ي صلًات بر محمذ ي آل محمذ(ص) ي آرزيی تًفیق ريزافسين َمکبران ارجمىذ،دررابغٍ بب آلًدگی
ایه ريزَبی شُرستبن اردکبن گالیٍ کرد ،ي از مسئًلیه مربًعٍ خًاست َر چٍ سریعتربرای برين رفت از ایه يضعیت چبرٌ ای بیبوذیشىذ.
سپس از ریبست کمیسیًوُب خًاست تب وظرات کمیسیًوُبی مربًعٍ را در رابغٍ بب تعرفٍ عًارض ي بُبی خذمبت سبل  1001بیبن ومبیىذ .در ادامٍ
ريسبی کمیسیًوُب وظرات مربًط بٍ کمیسیًن ي مًاردی کٍ ببیذ اصالح شًد را بیبن فرمًدوذ .در ادامٍ بطضسی ي تصًيب زفتطچٍ تعطفٍ
عًاضض سال  1401آغاظ شس .

جلسٍ بب رکر صلًات راس سبعت  11خبتمٍ یبفت.

 -5زستًض جلسات
شماضٌ ضزيف
1

ستًض جلسٍ

وظط کمیسیًوُای شيطبط

شماضٌ جلسٍ

تاضيد جلسٍ

برسی دفترچه تعرفه عوارض و بهای

موافق

8

1044/14/11

9

1044/14/11

خدمات سال1041
-6ذالصٍ مفیس مصاکطات

 -7مته مصًبٍ شًضا
الیحٍ شمبرٌ  000/0214مًرخ  1000/00/21شُرداری احمذآببد ،ثبت دبیرخبوٍ شًرا بٍ شمبرٌ  000/260مًرخ 1000/10/01
ریبست محترم شًرای اسالمی شُر احمذآببد بب سالم ،مًضًع :احترامب بٍ استىبد بىذ  26مبدٌ  44قبوًن شُرداریُبي بىذ  16مبدٌ  00قبوًن يظبیف ي
اختیبرات شًراَب ،بٍ پیًست تعرفٍ عًارض ي بُبی خذمبت پیشىُبدی سبل  1001ارسبل می گردد .خًاَشمىذ است دستًر فرمبئیذ مًضًع در جلسٍ
شًرا مغرح ي مراتب را امر بٍ ابالغ ومبییذ.مًضًع در صحه علىی شًرا مغرح  ،بب عىبیت بٍ جلسبت متعذد برگسار شذٌ از سًی کمیسیًوُبی ری ربظ
ي تًضیحبت ریبست کمیسیًوُب پس از بحث ي تببدل وظرياستمبع وظرات مخبلف ي مًافق ،تعرفٍ عًارض ي بُبی خذمبت پیشىُبدی سبل 1001
شُرداری بب تغییرات ي اصالحبت اوجبم شذٌ مًرد تصًیب قرار گرفت.

