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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت 12/10/1400روز یکشنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  11/10/1400 : تازیخ دعًتىامٍ 

 10/21  تا ساعت  00/18

 41 :شمازٌ جلسٍ 

 : علت ي مقام دعًت کىىدٌ جلسٍ فًق العادٌ  عادی: وًع جلسٍ

 

 صحه شًزا: مکان 

 خالصٍ مطالب مطسيحٍ تًسط زئیس شًزا  ، وطق َا ي مراکسات  - 
 
 

پس اص تالٍت آیبتی اص قشآى کشین تَسظ آقبی اهجذیبى، آقبی ضیشهحوذی سئیس ضَسا ضوي ػشض خیشهقذم خذهت اػضبی ضَسا 

 .جلسِ سا آؿبص ًوَد

.  ٍ آؿبص سبل ًَ هیالدی سا خذهت پیشٍاى آى حضشت تبشیک گفتٌذ (س)ابتذا آقبی ضیشهحوذی تَلذ حضشت ػیسی 

. ّوچٌیي دٍهیي سبلگشد ضْبدت سشداس سلیوبًی سا گشاهی داضتٌذ ٍ دس سابغِ بب آى سشداس بضسگ اسالم هغبلبی سا بیبى ًوَدًذ

دس ًظبم :   تطکش ًوَدُ ٍ افضٍدًذ بببت ّوکبسی ضبیستِ بب ضْشداسی دس اًظببط بخطی ضْش الًَذ11دس اداهِ اص فشهبًذّی کالًتشی 

.  اسالهی ّوِ ی هسئَلیي هی ببیست بشای سفبُ ٍ آسبیص هشدم تالش کٌٌذ

 بشًبهِ هذًٍی دس ًظش گشفتِ ًطذُ است ٍ چطن اًذاصی بشای آًبى چتب بِ اهشٍص دس سابغِ بب جَاًبى ضْش ّی:  سضب ضکَس اٍلیي ًبعق

.  ٍ یک عشح جبهغ ببیذ دس سابغِ بب جَاًبى دس ًظش گشفتِ ضَد ٍجَد ًذاسد

ضَد کِ دس جلسِ ضشکت ًوبیٌذ ٍ گضاسش کبسی  اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى اقذام خبصی بشای جَاًبى اًجبم ًذادُ است ٍ پیطٌْبد هی

.  سا اسائِ ًوبیٌذ

 هتش بِ ًَسگیش اختصبظ دادُ ضَد، 9ّضیٌِ بش بَدى سبخت ًَسگیش کِ دس ّش ٍاحذ هی ببیست  بِ دلیل ببال بَدى اسصش سبختوبى ٍ

دس ضْش قضٍیي بِ جبی استفبدُ اص ًَسگیش اص پٌجشُ ّبی ثببت بب ضیطِ ّبی هطجش استفبدُ هی ضَد کِ ایي ػول ببػث کن ضذى 

. پیطٌْبد هی ضَد ضْشداس هحتشم پیگیشی ّبی الصم سا دس ایي سابغِ اًجبم دٌّذ، ضَد  ّضیٌِ ّب ٍ سضبیت ضْشًٍذاى هی

یکی اص ٍظبیف ضَسای ضْش سبهبًذّی ضْش ٍ هطبؿل هی ببضذ ٍ هی ببیست سبهبًذّی ضًَذ چشا کِ دس : اببرس ػبلوی دٍهیي ًبعق

 دس حبل فؼبلیت ّستٌذ هجبصخبصی اًجبم ًطذُ است ٍ بشخی اص صٌَف دس هکبى ّبی ضلَؽ ٍ ؿیش  ضْش الًَذ دس ایي سابغِ اقذام

 هَضَع حتوب ىپیطٌْبد هی ضَد دسسابغِ بب ای. کِ ایي اهش ببػث بشٍص هطکالتی اص قبیل ضلَؿی ٍ تشافیک دس ضْش ضذُ است

 . اقذاهبتی صَست گیشد
 

 
 

 

 

:  دستًز جلسٍ - 
شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 12/10/1400 41  بشسسی ًبهِ ّبی ٍاسدُ ٍ لَایح ضْشداسی-   1

  : خالصٍ مراکسات - 

جٌبة سشٌّگ هٌصَسی فشهبًذّی هحتشم ًیشٍی اًتظبهی ضْشستبى البشص ، جٌبة سشٌّگ سضبیی سئیس پلیس ساَّس ضْشستبى 

البشص ، جٌبة سشگشد ضْشیبسی فشهبًذّی هحتشم ًظبم ٍظیفِ ضْشستبى البشص ، جٌبة سشگشد قٌبشی فشهبًذّی هحتشم اهبکي 

آقبی ضیشهحوذی سئیس ضَسای اسالهی ضْش . ضْشستبى البشص ٍ دکتش ّبضوی ضْشداس هحتشم الًَذ دس جلسِ حضَس پیذا کشدًذ 

ضْشداسی ٍ ًیشٍی اًتظبهی دٍ ًْبدی ّستٌذ کِ بِ : الًَذ ضوي ػشض خیشهقذم ٍ تطکش اص فؼبلیت ّبی ًیشٍی اًتظبهی افضٍد 

ٍ لزا ّش دٍ ًْبد دس جْت بْبَد ٍ کیفیت افضایی خذهبتطبى ًیبصهٌذ تؼبهل ٍ  صَست ضببًِ سٍصی دس حبل خذهت هی ببضٌذ

  .ّوکبسی تٌگبتٌگ بب یکذیگشًذ 
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دس اداهِ هیْوبًبى جلسِ ًظشات ٍ پیطٌْبدّبی خَد سا اص جولِ ضشٍع بِ کبس بخص هؼبفیت ّبی تحصیلی سبصهبى ًظبم ٍظیفِ 

هغشح ٍ هقشس گشدیذ کبسگشٍُ ...  ضْش الًَذ ، ّوکبسی سبصهبى ّب بشای افضایص اهٌیت ٍ آسبیص ضْشًٍذاى ، ًظبست بش سذ هؼبش ٍ 

 .ّبی فٌی ٍ تخصصی دس ضْشداسی تطکیل ٍ پیطٌْبدّبی هغشح ضذُ، ػولیبتی ٍ اجشایی ضذُ ٍ بِ اعالع ضَسا بشسذ

 
 

 

 

 

 
 

 

: مصًبات - 
 

دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش ٍاگزاسی اجشای )) ضْشداسی هحتشم هَضَع 06/10/1400  هَسخ 14/ظ/26041ًبهِ ضوبسُ  -160

 ریل بشًبهِ 103000 سیبل اص هحل اػتببسات ٍظیفِ ػوشاى ضْشی ، سدیف 9.700.000.000سٍضٌبیی بلَاس سْشٍسدی بب اػتببسی ببلؾ بش 

ایجبد ٍ تَسؼِ ضبکِ سٍضٌبیی اص عشیق هٌبقصِ ػوَهی بِ پیوبًکبساى ٍاجذضشایظ بب پبداس ًوَدى دس اصالح ٍ هتون بَدجِ دس صَست 

.  هغشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هَسد هَافقت قشاس گشفت « هَافقت بب اػتببس پشٍطُ هزکَس  

تؼذادی اص پیطٌْبدات اػضبی ضَسا دس جلسِ هغشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی پیشاهَى هَضَع جْت بشسسی  بِ ضْشداسی  -161
. اسسبل گشدیذ 

 

: دستور جلسه بعد - 
بشسسی لَایح ٍ ًبهِ ّبی ضْشداسی  -  

 

 00/21 الی 30/18 سبػت 14/10/1400سٍص سِ ضٌبِ هَسخ : تاریخ و ساعت جلسه بعد 


