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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  30/11/1400روز شنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  28/11/1400: تازیخ دعًتىامٍ 

 30/21 تا ساعت 30/17

 54 :شمازٌ جلسٍ 

 : علت ي مقام دعًت کىىدٌ جلسٍ فًق العادٌ  فوق العاده: وًع جلسٍ

 

 صحه شًزا: مکان 

 

 خالصٍ مطالب مطسيحٍ تًسط زئیس شًزا  ، وطق َا ي مراکسات  - 
 

پس اص تالٍت آیبتی اص قشآى کشین تَسط آقبی ػبلوی، آقبی شیشهحوذی سئیس شَسا ضوي ػشع خیشهقذم خذهت 

 .اػضبی شَسا جلسِ سا ششٍع کشد

اثتذا آقبی شیشهحوذی دس ساثطِ ثب تؼشع ٍ ظلن ثِ هسلوبًبى ٍ صًبى ثبحجبة دسکشَس ٌّذ ٍ سبیشکشَس ّبی دیگش 

سپس دس ساثطِ ثب اًتخبة ّیئت هذیشُ جذیذ ششکت شْشطٌؼتی الجشص ٍ ثبصتبة ّبی هثجت آى . هطبلجی سا ثیبى کشدًذ 

 .اثشاص خشسٌذی کشدًذ 

 سبل داسًذ ٍ جضء  10 دسطذ تبکسی ّبی سطح شْش الًَذ ػوش ثیش اص 50ثیش اص : خذاثخش اهجذیبى اٍلیي ًبطق 

پیشٌْبد . تبکسی ّبی فشسَدُ هی ثبشٌذ ٍ شْشًٍذاى ٍ حتی ساًٌذگبى تبکسی ّب ًیض اص ایي هَضَع گلِ هٌذ ّستٌذ 

. هی شَد هذیشػبهل سبصهبى پیگیشی ّبی الصم سا دسخظَص جزة هٌبثغ هبلی ثشای ًَسبصی تبکسی ّب اًجبم دٌّذ

 .ّوچٌیي دس ساثطِ ثب پشداخت الکتشًٍیکی کشایِ ًیض ّوبٌّگی ّبی الصم طَست گیشد

هقبم هؼظن سّجشی کلیذ حل هشکالت سا استفبدُ اص ًیشٍّبی جَاى ، هتخظض ٍ اًقالثی      : اثبرس ػبلوی دٍهیي ًبطق 

هی داًٌذ ٍ شَسای شْش الًَذ ًیض ثب اًتخبة جَاًبى شبیستِ ٍ اًقالثی ثِ ػٌَاى ّیئت هذیشُ ششکت شْش طٌؼتی الجشص 

 .اهیذٍاسین شبّذ پیششفت ٍ آثبداًی دس ششکت شْش طٌؼتی الجشص ثبشین

شْشداسی الًَذ ثبیذ گضاسشی اص ػولکشد خَد سا اسائِ دّذ تب هشدم ًیض دس جشیبى : حویذ سضبئی شبلی سَهیي ًبطق 

ثحث کوشثٌذی ّبی شْش هسئلِ هْوی است ٍ هی ثبیست دس ساستبی حل هشکالت آى . اقذاهبت اًجبم شذُ قشاس گیشًذ 

هتبسفبًِ دس ششکت شْش طٌؼتی کشهبًشبُ کن کبسی ٍ ػذم هذیشیت ثسیبس صیبد ثَدُ است ٍ ّیچ . تسشیغ طَست گیشد 

 .اقذام هٌبست ٍ تبثیش گزاسی اًجبم ًشذُ است 

سپس هٌْذس خَاجِ ًٍذ هسئَل سایبًِ شْشداسی دس جلسِ حبضش ٍ گضاسشی اص ػولکشد ٍاحذ سایبًِ ٍ ّوچٌیي 

 .اقذاهبت دس دست اقذام هطبلجی سا ثیبى کشدًذ 

دس اداهِ دکتش ّبشوی شْشداس الًَذ ٍ اػضبی جذیذ ّیئت هذیشُ ششکت شْش طٌؼتی الجشص دس جلسِ حبضش ٍ دس ساثطِ 

اػضبی شَسا ضوي ػشع خیشهقذم ٍ تجشیک خذهت ّیئت هذیشُ جذیذ، . ثب اقذاهبت هذًظش خَد هطبلجی سا ثیبى کشدًذ 

 .پیشٌْبدات ٍ دسخَاست ّبی خَد سا ثیبى ٍ دس ساثطِ ثب آى ثِ ثحث ٍ گفتگَ پشداختٌذ
 

 

 

:  دستًز جلسٍ - 
 

شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 30/11/1400 54  ثشسسی ًبهِ ّبی ٍاسدُ ٍ لَایح شْشداسی-   1

  : خالصٍ مراکسات - 
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: مصًبات - 
 

: دستور جلسه بعد - 
ثشسسی لَایح ٍ ًبهِ ّبی شْشداسی  -  

 

 ....... الی 30/17 سبػت 02/12/1400سٍص دٍشٌجِ هَسخ : تاریخ و ساعت جلسه بعد 


