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شوررالوند   کمیسیون مالی و حقوقی شوورای رئیس  خدابخش امجدیانجناب آقای از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید ،  پس

 .ضمن عرض سالم و  وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا در جلسه تقدیر و تشکر کردند
 
 
 
 

 

اتمام قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل شررداری در تاریخ شررداری محترم مبنی بر  3/8/1411مورخ  14/ص/13891 شماره های نامه -1

و درخواست واگذاری خدمات درمانی )بیمه تکمیلی( خود را به مدت یکسال شمسی با احتساب مالیات ارزش افزوده به  91/11/1411

نان از محل اعتبارات جاری سرم کارک %41سرم شررداری و  %01نفر با منظور نمودن  811ریال به تعداد  101110111ازای هر نفر حدود 

درصد سرم شررداری و 01اعضای کمیسیون با در جلسه مطرح و ، از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجدشرایط  10ماده 

  درصد سرم کارکنان از طریق مناقصه موافقت نمودند .01

در خصوص  12و  0تعدادی از اهالی منطقه درخواست  مبنی بر محترمشررداری  21/13/1411مورخ  13/ص/13898نامه شماره  -2

مقرر گردید با اداره اوقاف مکاتبه و رونوشت نامه به فرماندار در جلسه مطرح و  تبدیل به احسن نمودن اراضی اوقافی مناطق مذکور

 محترم و سایر ادارات ذیربط ارسال گرد .

کمک و مساعدت مالی به دانشگاه کار قزوین جرت برگزاری شررداری محترم مبنی بر  24/3/1411مورخ  14/ص/18204نامه شماره  -9

در شرر الوند بابت هزینه نصب داربست ، حق الزحمه کارگران جرت تخلیه و مرتب سازی صندلی ها و  1933کنکور سراسری سال 

ضمن اینکه این  13 ریال از محل اعتبارات جاری ماده 0201110111کرایه خودرو جرت هزینه حمل صندلی و هزینه و پرداخت مبلغ 

 8201110111در شرر الوند مبلغ  1933بابت هزینه برگزاری کنکور سراسری سال  14038طی نامه شماره  11/0/33شررداری در تاریخ 

، در جلسه ریال جرت اخذ مجوز اقدام نموده است و تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است و با عنایت به پیگیری مستمر دانشگاه کار 

 اعضای کمیسیون با الیحه مذکور مخالفت نمودند . ن مطرح و کمیسیو
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شررداری محترم مبنی بر کمک و مساعدت مالی به آقای محمدحسین آقاجانیان از  10/8/1411مورخ  14/ص/21014نامه شماره  -4

اعضای  در جلسه مطرح و ، موضوع 10ریال از محل اعتبارات جاری ماده  001110111جانبازان محترم شرر الوند و هزینه و پرداخت مبلغ 

 کمیسیون با الیحه مذکور مخالف می باشد و مقرر گردید جرت کمک و مساعدت به بنیاد شرید معرفی گردند .

بر پرداخت خسارت به آقای پرویز خدابنده بابت اشتباه در شررداری محترم مبنی  14/18/1411مورخ  13/ص/13913نامه شماره  -0

-19جعفری پور و  110مردوی و شرکا با  21-9به شماره تجمیعی ) 13به نشانی الوند ، خیابان امام سجاد)ع( ، کوچه تحویل قطعه زمین 

ریال  402380803ریال بابت هزینه کارشناسی یک نفره و مبلغ  901110111ریال و نیز پرداخت  10032101110111توکلی و شرکا( به مبلغ  0

به مساحت  44و  18ریال و واگذاری قطعه زمین تجمیعی به شماره  10032302380803جمعاً  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله

ریال  18033208110111به مبلغ  19/18/1411مورخ  13113مترمربع که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 48/132

اعضای کمیسیون از طریق ترک تشریفات و  نظر ر جلسه مطرح وارزیابی گردیده است با ترک تشریفات قانونی به نامبرده ، موضوع د

 وفق مقررات می باشد . 

ارسال یک نسخه از آمار درآمد و هزینه همراه با تراز مررماه شررداری محترم مبنی بر  12/18/1411مورخ  14/ص/21189نامه شماره  -0

 تحلیل گردید .، موضوع در جلسه مطرح و  1411سال 

 ریال  30011101110111آمد پیش بینی در – 

درصد عمرانی 4 -   درصد جاری      41 -                 درصد(  44ریال ) 42011101110111محقق شده  -

ریال 3011101110111یکماهه                 -

ریال 3001110111پیش بینی کل )هزینه(  -

ریال 94301110111محقق شده        -
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اعالم بدهی پیمانکاران شررداری الوند به مبنی بر سازمان تامین اجتماعی البرز  13/10/1411مورخ  0408/1411/14/281نامه شماره  -3

مقرر ، موضوع در جلسه مطرح و  ریال و درخواست تعیین و تکلیف بدهی های معوقه 3009001390800شرح جدول پیوست بالغ بر 

 ریز بدهی ها و میزان جرائم مربوطه مکاتبه گردد .جرت اعالم  گردید با سازمان تامین اجتماعی

شرکت کافیلو طرح در خصوص خرید یک موضوع ))درخواست  شرکت کافیلو طرح 91/10/1411مورخ  1411 -الف  -کنامه شماره  -8

صدور سند و ساخت و قطعه زمین از اراضی موسوم به قدیانی از طریق مزایده و توقیف زمین مذکور توسط دادستانی البرز و عدم امکان 

مقرر گردید جرت بررسی و اعالم نظر به در جلسه کمیسیون مالی و حقوقی شورا بررسی و «  درخواست اقدامات الزم در این خصوص

شررداری ارجاع شود .

گذاری و استشرادیه مردمی در خصوص رضایت از مرکز شماره موضوع )) آقای حسین حیدریان 18/13/1411مورخ  313نامه شماره  -3

خدمات خودرویی شررستان البرز با مدیریت سرکار خانم زهرا قلیچ خانی به نشانی الوند ، میدان امام علی)ع( و درخواست مکاتبه با 

در جلسه کمیسیون مالی و حقوقی شورا بررسی «  پلیس راهور استان قزوین مبنی بر رضایتمندی شرروندان و شورای شرر از این مرکز

 جرت بررسی و به شررداری ارجاع شود .مقرر گردید و 
 

تقاضای خرید ، تجریز و برره برداری از ورزشگاه موضوع ))درخواست  شرکت فیروز 28/10/1411مورخ  ف-1-1411نامه شماره  -11

از شورای سرمایه گذاری استان با موضوع ضرورت برره گیری  21/0/1411پیرو صورتجلسه مورخ جانبازان و معلولین شرر الوند 

ظرفیترای بخش خصوصی در تکمیل و راه اندازی ورزشگاه اختصاصی جانبازان و معلولین شرر الوند و اعالم آمادگی شرکت جرت 

مقرر گردید در جلسه کمیسیون مالی و حقوقی شورا بررسی و « خرید ، تکمیل تجریزات و راه اندازی ورزشگاه جانبازان و معلولین 

 به شررداری ارجاع شود . لن ورزشیکارشناسی فقط ساجرت بررسی و 
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