بسمه تعالی

فرم شماره ( )1صورتجلسه شورای اسالمی شهراحمدآباد
-1مشرصات جلسٍ
تاضيد زعًتىامٍ :باَماَىگی تاضيد جلسٍ :ضيظ پىج شىبٍ مًضخ
اظ ساعت 21 :تا 22:30
لبلی
وًع جلسٍ (عازی):

99/05/16

علت ي ممام زعًت کىىسٌ جلسٍ فًق العازٌ :

شماضٌ جلسٍ14 :
مكان جلسٍ :زفتط شًضا

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

 -2احمذ ػلی يکیلی

 - 3ػلی وًری

 -4مُذی سثشی

 -5محمًد دَقاوی )

 -3ذالصٍ مفیس مطالب مططيحٍ تًسط ضئیس شًضا ،وطك َا ي مصاکطات
چُاضزَمیه جلسٍ شًضای اسالمی شُط احمسآباز زض سال  1399با تاليت آياتی اظ کالم ا ...مجیس ضاس ساعت  21با
حضًضحساکثطاعضاء ،زض زفتط شًضا تشكیل شس .ابتسا ضياست شًضا با سالم ي صلًات بط محمس ي آل محمس(ص) ي
آضظيی تًفیك ضيظافعين َمكاضان اضجمىس زض ضابطٍ با عیس غسيط مطالبی عطض ومًز يپیشاپیش فطا ضسیسن ايه ضيظ
بعضگ ضا تبطيک ي تُىیت عطض ومًزوس .زض ازامٍ اليحٍ َايی کٍ اظ ططف شُطزاضی بٍ شًضا اضسال شسٌ بًز مًضز
بحث ي بطضسی لطاض گطفت

جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 2203:پایان یافت.

 -4زستًض جلسات
شماضٌ ضزيف

زستًض جلسٍ

وظط کمیسیًن شيطبط

شماضٌ جلسٍ

تاضيد جلسٍ
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 -2مته مصًبٍ شًضا :الیحٍ شمارٌ 99/2253مًرخ  99/05/12شُزداری احمذآتاد ،ثثت دتیزخاوٍ شًرا تٍ شمارٌ  99/175مًرخ 99/05/12

ریاست محتزم شًرای اسالمی شُز احمذآتاد ،مًضًع :احتزاما پیزي وامٍ شمارٌ  99/1462در خصًص تمذیذ قزارداد اجارٌ
جایگاٌ سًخت شُزداری ي تا ػىایت تٍ تىذ  8مصًتٍ شمارٌ  10شًرای شُز تٍ استحضار می رساوذ تُزٌ تزدار
جایگاٌ تىا تز دالیل وامٍ پیًست در خًاست تمذیذ سمان طًالوی تز اس مصًتٍ ي یا تخشیذن یک ماٌ اس اجارٌ تُای
جایگاٌ را دارد .لذا تا استىاد تٍ تىذ  14مادٌ  71قاوًن شًراَا ،خًاَشمىذ است دستًر فزماییذ مًضًع در جلسٍ
شًرا مطزح ي مزاتة را امز تٍ اتالؽ وماییذ
مزاتة در صحه ػلىی شًرا مطزح ي پس اس تحث ي تثادل وظز ي استماع وظزات مخالف ي مًافق ي صحثت َایی
کٍ تُزٌ تزدار ومًد .اػضای شًرامصًب ومًدوذ قزاداد تُزٌ تزدار تٍ مذت ديماٌ تمذیذشًد ي پس اس آن
شُزداری اس طزیق مشایذٌ ػمًمی جایگاٌ را ياگذار ومایذ .ضمىا تٍ خاطز کزيوا ي سیاوی کٍ تُزٌ تزدار طی ایه
مذت متحمل شذٌ تًد یکماٌ اس قزارداد تُزٌ تزدار تخشیذٌ شًد.
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مته مصًبٍ شًضا:

الیحٍ شمارٌ 99 /2248مًرخ  99/05/12شُزداری احمذآتاد ،ثثت دتیزخاوٍ شًرا تٍ شمارٌ  99/174مًرخ

99/05/12ریاست محتزم شًرای اسالمی شُز احمذآتاد ،مًضًع :احتزاما تٍ استحضار می رساوذ تا تًجٍ تٍ در خًاست آقای
محمذػلی محمذی فزسوذ رسًل مثىی تز تمذیذ پزياوٍ شمارٌ  92/122مًرخ  92/09/03ي تا ػىایت تٍ ایىکٍ
قسمتی اس ضلغ غزب پالک مًرد وظز در مسیز خیاتان  20متزی غزتی ياقغ می تاشذ ،تا استىاد تٍ تىذ  14ي 23
مادٌ  71قاوًن شًراَا ،خًاَشمىذ است دستًر فزمائیذ مًضًع تملک ي یا اقذام طثق تثصزٌ مادٌ ياحذٌ قاوًن
تملک امالک در مسیز در جلسٍ شًرا مطزح ي تؼییه تکلیف گزدد ي مزاتة را تٍ شُزداری اػالم وماییذ.
مزاتة در صحه ػلىی شًرا مطزح ي پس اس تحث ي تثادل وظز ي استماع وظزات مخالف ي مًافق ،تا تملک پالک
مذکًر مخالفت شذ ي شُزداری می تًاوذ طثق تثصزٌ مادٌ ياحذٌ قاوًن امالک در مسیز ػمل ومایذ مشزيط تز
ایىکٍ ػزض کًچٍ  10متزی تاشذ.

