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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
 
 
 
 

 

اصالح مبنی بر مدیرکل محترم دفتر امور شرری استانداری قزوین  45/8/1211مورخ  /ص15511/24/55 شماره نامهرونوشت  -1

مرر  18هو مورخ  44581/ت82148( تصویبنامه شماره 41( و )پ( ماده )15)( ، )الف( ماده 18( ، )پ( ماده )11بندهای )الف( ماده )

مقرر گردید با شررداری جرت اعمال تغییرات در جلسه مطرح و ، ( قانون برگزاری مناقصات14)آیین نامه اجرایی بند )ج(ماده ) 1485

 معنونه در برگزاری مناقصات مکاتبه گردد .

ارسال تصویر نامه مبنی بر مدیرکل محترم دفتر امور شرری استانداری قزوین  44/8/1211مورخ  /ص12554/24/55نامه شماره  -4

نماینده وزیر و مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور در خصوص قوانین و مقرراتی که  145182شماره 

سالیان گذشته گزارش و بیشترین آمار پرونده ها در  از سوی شررداریرا و شوراهای اسالمی نقض و توسط دستگاهرای نظارتی طی

، در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداریرا و وزارت کشور تشکیل داده اند جرت آگاهی بخشی و توجه و عمل 

که به انحاء مختلف توسط  مقرر گردید با توجه به اینکه مکاتبه حاضر اشاره دارد به تمام قوانین و دستورالعملراییجلسه مطرح و 

شررداران و شوراها نقض و عمالً تخلف صورت گرفته است ، در این راستا قوانین نقض شده احصاء و پیوست گردیده است که پیشنراد 

 می گردد مورد مطالعه تک تک اعضای محترم شورا مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد .

دستورالعمل نحوه مبنی بر مدیرکل محترم دفتر امور شرری استانداری قزوین  42/8/1211مورخ  /ص15185/24/55نامه شماره  -4

استفاده از خدمات موسسات حسابرسی در شررداریرا ، موسسات و سازمانرای تابعه و ارائه خدمات مالی و حسابداری و نیز مشاوره 

 یت عدم انعقاد قرارداد بیش از سه سال متوالیمالی توسط موسسات حسابرسی منتخب شورا در شررداری ممنوع می باشد و لزوم رعا
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مفروم این بخشنامه این است که موسسات حسابرسی که توسط ، در جلسه کمیسیون مطرح و  موسسات منتخب الزامی می باشد

  شوراها انتخاب شده اند نمی توانند خدمات مالی و حسابداری و همچنین مشاوره مالی به شررداریرا بدهند .

واگذاری امور مربوط به پلیس ساختمان و سد معبر به شررداری محترم مبنی بر  41/8/1211مورخ  45/ص/44158نامه شماره  -2

صورت ترک تشریفات به موسسه توسعه برینه سازان امنیت قزوین طبق جدول پیوست )واگذاری کار به صورت حجمی با پرداخت 

ریال در سالجاری و در 1011501110111باالسری به پیمانکار( با برآورد اولیه حداکثر ماهیانه درصد حق  15حقوق و مزایا طبق قانون کار و 

ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شرری واگذار نماید  418111طبق حقوق مصوب آن سال از محل هزینه های عمرانی ردیف  1211سال 

اعضای کمیسیون با اصل الیحه موافقت نموده و مقرر گردید نمونه  ودر جلسه مطرح  ، موضوع با پادار نمودن در متمم و اصالح بودجه

 قرارداد و فرم نظارت و پیش نویس قرارداد پیشنرادی خود شرکت ارائه و در کمیسیون مجدد مطرح شود .

ته به درخواست کارخانه آسفالت و بتن کاسپین وابسبر شررداری محترم مبنی  41/18/1211مورخ  11/ص/41811نامه شماره  -5

برای  45/1/1211مورخ  422شررداری الوند و شرکا و افزایش قیمت قیر و مصالح شن و ماسه به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 

ریال  505110111مصارف شررداریرای سرام دار )الوند، محمدیه ، اقبالیه و آبیک( به ازای هر تن تحویل در محل کارخانه آسفالت 

ریال محاسبه می گردد و به استناد  1240111برای قیر پاشی معابر به ازای هر کیلوگرم  MC 451تقاضای خرید قیر محاسبه و در صورت 

در صورت افزایش یا کاهش قیمت آسفالت مالک  12/1/1211مورخه  18418قرارداد خرید آسفالت از شرکت کاسپین به شماره  4ماده 

اعضای کمیسیون با توجه به اینکه سرامدار عمده کارخانه آسفالت  جلسه مطرح ور ، موضوع د عمل مصوبه هیئت مدیره می باشد

  شررداری بوده و عمالً امکان کشف قیمت به دلیل کم بودن کارخانه آسفالت و انحصار در موضوع موافقت گردید .

مان مدیریت حمل و نقل شررداری بررسی و تصویب اساسنامه سازشررداری محترم مبنی بر  44/18/1211مورخ  41184نامه شماره  -8

اعضای کمیسیون با تفریغ بودجه موافقت  ر جلسه مطرح وسازمان ، موضوع د 1455و 1458الوند به پیوست تفریغ بودجه سالرای 

 نمودند . 
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مباحث آقای عارف نصرتی ساکن شرر الوند و دارای مدرک لیسانس حقوق و عالقمند به  41/18/1211مورخ  1125نامه شماره  -1

مقرر در جلسه کمیسیون مالی و حقوقی شورا بررسی و «  مشاوره افتخاری با شورای اسالمی شرر الوندموضوع ))درخواست  حقوقی

 استفاده از مشاوران افتخاری با تشخیص ریاست محترم شورا باشد .گردید 

مقدس ساکن شرر الوند و دانشجوی دکتری رشته آقای رضا نوری از جانبازان هشت سال دفاع  44/18/1211مورخ 184نامه شماره  -8

در جلسه کمیسیون مالی و «  مشاوره افتخاری با شورای اسالمی شرر الوندموضوع ))درخواست  حقوق دانشگاه علوم تحقیقات ترران

 استفاده از مشاوران افتخاری با تشخیص ریاست محترم شورا باشد .مقرر گردید حقوقی شورا بررسی و 
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