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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت     ٢٦/٠٤/١٤٠١ مورخ  شنبهيك   روزتاريخ جلسه :    ٢٥/٠٤/١٤٠١  تاريخ دعوتنامه :

  ٢٠/ ٤٥ تا ساعت   ٠٠/١٨
  ٩١شماره جلسه 

   علت و مقام دعوت كننده جلسه فوق العاده :  عادي  : نوع جلسه 

  
  : صحن شورا مكان 

  

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات   -
  

  

رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را    شيرمحمدي  ، آقاي  عالمي پس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي  

  آغاز كرد.

مسئول   يمهندس سلخور  ،ي مسئول فن  ي ن يمهندس حس  شورا،  يمشاور فن  يل ي شهردار، دكتر خل   ي دكتر هاشم   سپس

در  الوند    يشهردار  يكارشناس دفتر فن  ي دياحكام، مهندس جمش  ي ، مهندس احمدپور مسئول اجرا١٠٠ماده    ونيسيكم

خصوص در  و  حاضر  شورا  پ  صحن  ها   ،يشهردار  رامونيمشكالت  شركت  و  بررس  يشورا  و  بحث  و   انجام  ي وابسته 

  . دي خصوص اتخاذ گرد نيدر ا  ي ماتيتصم

  كردند.  دايشهر در صحن شورا حضور پ نياز سازندگان ا ي ندگيادامه شش تن از سازندگان شهر الوند به نما در

ش  آقاي گو  يشورا  سيرئ  ي رمحمديابوالحسن  ضمن خوشامد  الوند  نما  ييشهر  در جلسه    ندگانياز حضور  سازندگان 

  تشكر كردند.

نما  خ  ندگانيسپس  مشكالت  تفضسازندگان  و  جامع  طرح  جمله  از  در٥ماده    ونيسيكم  ،يل ي ود  نحوه  پروانه    افتي، 

  ساخت را مطرح كردند. 

 يجلسات برا  ن يا  د يالزم را دادند و مقرر گرد  يپاسخ ها  يشهردار محترم، كارشناسان و مشاور شورا و شهردار  سپس

  شد.بصورت منظم ادامه داشته با يگزار هيو رفع موانع سرما يينها يها يجمع بند

آقا  ندگانينما داشتند:  حضور  شرف  جلسه  در  كه  عزانيسازندگان  اله  باب  زاده،  ملك  درو  ، يزي:  قاسم   شوند، يرضا 

  ي زيبدرلو و حسن عز درضايحم ، ي دوست
 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

  

١   
 ٢٦/٠٤/١٤٠١ ٩١  رداريشهبررسي نامه هاي وارده و لوايح   - 

    خالصه مذاكرات :  - 

  
  
  
  
  

 

  

  

  -   مصوبات : -
 


