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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت      ٣٠/٠٥/١٤٠١ مورخنبه  ش يك  روزتاريخ جلسه :    ٢٩/٠٥/١٤٠١  تاريخ دعوتنامه :

  ٢٠/ ٣٠ تا ساعت  ٣٠/١٧
  ١٠١  : شماره 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   -
  

  

  

  .   ضمن عرض خير مقدم جلسه را آغاز كرد رئيس شورا    عالمي  ، آقاي   امجديانپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي 
   ضمن تفسير آيات قرآن شهادت امام سجاد(ع) را تسليت گفتند .  رئيس شورا  

  مطالبي را بيان نمودند .  ١٤٠١در مورد ضرايب و ارزش منطقه اي كه در جرايم ساختمان در تعرفه  ناطق اول :    شاليآقاي  
به ارايه گزارش جلسه وزارت كشور پرداختند . و عمده پيگيري ها شوراي نصرت آباد درخواست  ناطق دوم :    شيرمحمدي آقاي  

  داشتند به شهر تبديل شود و شوراي محمدي به دنبال شهرستان شدن محمديه بودند كه هيچكدام به نتيجه نرسيد . 
ه اسمي دارد را مطرح نمودند ، بخاطر جلوگيري آقاي حسيني نويسنده كتاب در مورد اسم شهرستان البرز كه با استان البرز تشاب

  از اشتباهات
شهرداري محمديه در مورد كمك به فرهنگيان مطرح شده كه بازرسي ورود پيدا كرده و در مورد بحث بودجه نيز مطالبي بيان 

  نمودند .
  بسيار مفيد ارزيابي نمودند .سازمان شهرداريها و دهياريهاي نيز كمك خوبي به شهرستان ها داشتند و ايشان اين جلسه را  

  در مورد پالك ها و كدپستي تذكر دادند .:  سوم  ناطق    كورشآقاي  
  
  

 
  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

   ٣٠/٠٥/١٤٠١   ١٠١    بررسي نامه هاي وارده و لوايح شهرداري  -    ١
    خالصه مذاكرات :  - 

 

  

  -  مصوبات :  -
  

  دستور جلسه بعد : -
  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   - 

  
  
  

  

  الي ....... ٣٠/١٧ساعت  ٠١/٠٦/١٤٠١مورخ    شنبهسه    روزتاريخ و ساعت جلسه بعد : 
  
  
  

  

  به پايان رسيد .  ٣٠/٢٠جلسه در ساعت   - 


