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 مصوبات ردیف

1 

سرکار خانم مهندس دادایی ، آقای مهندس حبیبی و آقای حضور آقای مهندس عبدالغنی شهردار محترم شهرکرد ، 

ین به مهندس علی ربیعی که ریاست سازمان ضمن خوش آمد گویی بحث ارتباط نرم افزار گزارشات آنالین از طرف مهندس

اعدت شهرداری را مطرح و آقای مهندس حبیب کبیری توضیحات کامل را به جلسه ارائه نمودند و آقای شهردار قول مس

 راردادقهت پیگیری و اجرایی شدن اتصال به نرم افزار و سیستم شهرداری را دادند . سپس آقای دکتر کوهی بحث اخذ ج

طرح زمان مقالب بند و مالک توسط اجراییات را مطرح و مقرر شد این روند اصالح و حذف گردد . مورد بعدی که ریاست سا

د که ران بود که درخواست شد حداقل از ناظر معماری خواسنه شونمودند بحث درخواست تاییدیه پارکینگ از ناظر عم

کرد بحث شهر 2آقای شهردار اشاره کردند ناظرین می توانند نظر ندهند . در ادامه آقای مهندس ربیعی شهردار ناحیه 

یه ث تهتامین کسری پارکینگ و اعالم نظر مهندسین را در این رابطه مطرح نمودند . سپس آقای مهندس خداپرست بح

ظام ننقشه پیش پروانه را در جلسه مطرح نمودند . درادامه جلسه آقای دکتر کوهی بحث نامگذاری چهارراه به نام 

ست مهندسی و بحث واگذاری تعدادی از محلهای تبلیغاتی برای نصب هشدارها و مسائل ایمنی را از شهرداری درخوا

رائه اینگ ، بحث مجریان ذیصالح و بحث چاه جذبی را به جلسه نمودند . سپس آقای مهندس واحد بحث عدم تامین پارک

ن و نمودند و در ادامه آقای مهندس طالبی مباحثی مربوط به پارکینگ و بحث ایجاد یا عدم ایجاد و نظریه ناظری

 اتکارشناسان رسمی را در جلسه مطرح کردند . سرکار خانم مهندس دادایی معاونت محترم شهرسازی شهرداری تصمیم

ام مان نظکمییون ماده صد شهرداری را در ارتباط با کسری پارکینگها را به جلسه ارائه و درخواست نمودند اعضای ساز

 مهندسی ساختمان برای بررسی طرح تفصیلی شهرکرد به شهرداری همکاری نمایند .
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ی اه درصدنفره مبنی بر افزایش پنجپس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ریاست محترم نسبت به اخذ مصوبه از کمیته چهار 

ه ت مدیرظرفیت افزایش نظارت به اعضای بدون اشتغال بکار اقدام تا پس از ارائه راهکارهای قانونی و تصویب در هیئ

 عملیاتی گردد .


