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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
:    ٠٣/٠٥/١٤٠١ تاريخ دعوتنامه : جلسه  از      ٠٤/٠٥/١٤٠١  مورخ  شنبهسه    روز تاريخ 

  ٢٠/ ٤٥ تا ساعت   ٣٠/١٧ساعت 
  ٩٤شماره جلسه 

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

  
  : صحن شورا مكان 

  

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

  

  .   رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را آغاز كرد  شيرمحمدي  ، آقاي عالميپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي 
 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

 ٠٤/٠٥/١٤٠١ ٩٤  شهرداريبررسي نامه هاي وارده و لوايح   -  ١

    خالصه مذاكرات :  - 
 

  

  مصوبات :  -
تملك ملك وراث  وع ((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  شهرداري محترم  ٠٢/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٩ص//١١٧٨٨نامه شماره    -٢٨٥

فرعي از  ١٢٥٤، تحت پالك ثبتي   ١٤مرحوم مسيب خداياري به نشاني الوند، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان شهيد حسنجاني، پالك 
مترمربع در سه طبقه همكف ، اول و دوم   ٠٨/٣٠٨مترمربع و اعياني به مساحت    ٢٥/٢٠٧البرز با مساحت عرصه    ٥اصلي بخش    ١٣

 ١٢/٠٣/١٤٠١مورخ    ٨٥٥٩٩٠زگشايي خيابان شهيد حسنجاني قرار دارد و با توجه به نظريه كارشناسي به شماره  كه تماماً در طرح با
ريال تملك نمايد و معوض آن يك قطعه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١٥با ارزش   ١٤٠١/ ٢٥/٠٣مورخ   ٧٥٣٣مثبوت در دبيرخانه شهرداري به شماره 

مترمربع با توجه به نظريه كارشناسي به    ١٨٨به مساحت    ١٤، قطعه    ١٩) ، كوچه  زمين مسكوني به نشاني الوند، خيابان امام سجاد(ع
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢٢به ارزش    ٢٥/٠٣/١٤٠١مورخ   ٧٥٣٣مثبوت در دبيرخانه شهرداري به شماره    ١٢/٠٣/١٤٠١مورخ    ٨٥٥٩٩٠شماره  

مر ملك  به  نسبت  شهرداري  زمين  ارزش  التفاوت  مابه  به  توجه  با  كه  نمايد  مبلغ واگذار  بايستي  مالكين   ، خداياري  حوم 
 ١٦/٠٤/١٤٠١مورخ    ٩٨٦٨ريال مابه التفاوت آن را به حساب شهرداري واريز نمايند . در ضمن وراث طبق نامه شماره  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧

  مورد موافقت قرار گرفت . و پس از بحث و بررسي  » مطرح  موافقت اوليه خود را اعالم نموده اند .  
  

 


