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 بسمٍ تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند
  از 14/10/1400روز سه شنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  13/10/1400 : تازیخ دعًتىامٍ 

 30/21 تا ساعت 00/18ساعت 

 42 :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 لشآى کشین تَسط آلبی اهجذیبى، آلبی شیشهحوذی سئیس شَسا ضوي ػشع خیش همذم خذهت اػضبی 

 .شَسا جلسِ سا آغبص کشدًذ

دس ابتذا آلبی شیشهحوذی اص کویسیَى حمَلی ٍ هبلی ٍ هسئَلیي ریشبط شْشداسی بببت بشگضاسی جلسبت تلفیك بَدجِ کِ 

 .بظَست دلیك ٍ هٌظن بشگضاس هی شَد تشکش کشدًذ

بحث ًیشٍّبی اهبًی شْشداسی هی ببیست ّشچِ سشیؼتش پیگیشی شَد ٍ هشکل کوبَد ًیشٍی آى : حویذ سضبئی شبلی اٍلیي ًبطك

 .اداسُ بشق دس اًجبم ٍظبیف خَد کَتبّی هی کٌذ ٍ دس سطح شْش هشکل خبهَشی ّوچٌبى پب بشجبست. حل شَد 

سْبم داس ػوذُ شْش طٌؼتی کشهبًشبُ ، ششکت شْشطٌؼتی البشص هی ببشذ ٍ بِ ّویي دلیل هی ببیست آٍسدُ ای بشای شْش 

 .داشتِ ببشذ ٍ ّوچٌیي پشًٍذُ ّبی حمَلی ششکت شْش طٌؼتی کشهبًشبُ هی ببیست تؼییي تکلیف شًَذ 

شَسای اسالهی هی ببیست ّویشِ دس حبل کبس ببشذ ٍ دس هذتی کِ بِ ػٌَاى شَای شْش دس حبل فؼبلیت است کَتبّی ٍ کن کبسی 

جشیبى ّبی هختلف ًببیذ دس کبس شَسا دخبلت داشتِ ببشٌذ چشا کِ شَسا هستمل است ٍ تظوین گیشی بب خَد شَسا . ًذاشتِ ببشذ 

 .است 

ابتذا دس سابطِ بب سشداس سلیوبًی ٍ شْبدت ایشبى هطبلبی سا بیبى ٍ پیشٌْبد دادًذ هسببمِ ای بب : خذابخش اهجذیبى دٍهیي ًبطك 

 .هَضَع ٍطیت ًبهِ حبج لبسن سلیوبًی بشگضاس شَد 

سبصهبى ًظبم هٌْذسی هی ببیست دس کٌبس تخظض ، تؼْذ ًیض داشتِ ببشٌذ ٍلی هتبسفبًِ دس چٌذ : جَاد خطوی سَهیي ًبطك 

 .ٍلت اخیش تؼْذ ایي سبصهبى کن سًگ بَدُ ٍ ببػث صیش سَال سفتي تخظض ایي سبصهبى ًیض شذُ است 

اگش هٌْذسیي ًبظش گضاسشبت بِ هَلغ ٍ دلیمی داشتِ ببشٌذ ، تخلفبت سبختوبًی کبّش خَاّذ یبفت ٍ کیفیت بٌبّب افضایش پیذا 

 .خَاّذ کشد ٍ ّوچٌیي دس سابطِ بب کشٍکی ثبتی هی ببیست تغییشی دس سًٍذ اًجبم آى طَست گیشد 
 

 

 

 :دستًز جلسٍ - 
شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 14/10/1400 42  بشسسی ًبهِ ّبی ٍاسدُ ٍ لَایح شْشداسی-   1

 :خالصٍ مراکسات - 

دس اداهِ دکتش ّبشوی شْشداس شْش الًَذ ٍآلبیبى اهیش کلْش سئیس سبصهبى ًظبم هٌْذسی استبى، سببک سیذاف ػضَ ّیئت 

هذیشُ ًظبم هٌْذسی، حبهذ ببببئی ػضَ ّیئت هذیشُ ًظبم هٌْذسی، هظطفی کوبلیبى ًبظش ًظبم هٌْذسی، هحوذجؼفش            

هَسی خبًی هسئَل دفتش ًوبیٌذگی ًظبم هٌْذسی ٍ سشکبس خبًن تشکوٌی کبسشٌبس سٍابط ػوَهی ًظبم هٌْذسی دس جلسِ حضَس 

 .پیذا کشدًذ 

ابتذا اػضبی شَسا دس سابطِ بب هشکالت هَجَد اص جولِ هشحلِ بِ هشحلِ ًبَدى گضاسشبت هٌْذسیي ًبظش، ػذم ًظبست کبفی بش 

سبخت ٍ سبص ّب، فؼبل تش شذى ًظبم هٌْذسی الًَذ، هٌضبط ٍ شفبف شذى حك الٌظبسُ ّب، کبستببلی شذى اسجبػبت، فسبدستیضی، 

 .هطبلب ٍ پیشٌْبداتی هطشح کشدًذ... لبًَى گشایی ٍ 
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دکتش کلْش سئیس سبصهبى ًظبم هٌْذسی استبى لضٍیي ضوي تمذیش ٍ تشکش اص فؼبلیت ّبی هَثش ٍ اًمالبی شَسای اسالهی شْش 

الًَذ دس ساستبی پیششفت ٍ آببداًی شْش ٍ ّوچٌیي سفغ هشکالت شْشًٍذاى ، ّیئت هذیشُ جذیذ ًظبم هٌْذسی سا فسبد ستیض، 

 .لبًَى هذاس ٍ اًمالبی هؼشفی ٍ هطبلبی سا هطشح کشد

 .دس پبیبى دکتش ّبشوی شْشداس الًَذ دس خظَص بْبَد کیفیت کبسّب ٍ کبّش تخلفبت پیشٌْبداتی سا اسائِ داد
 
 

 

 

 

 

 

 :مصًبات - 
 

دسخَاست طذٍس هجَص هبٌی بش تخظیض هبلغ )) شْشداسی هحتشم هَضَع 08/10/1400  هَسخ 14/ص/26327ًبهِ شوبسُ  -162

«  ّضیٌِ ّبی جبسی 16 سیبل بِ ػٌَاى کوک ّضیٌِ اصدٍاج بِ آلبی هجیذ هحوذسضبیی اص پشسٌل ایي هجوَػِ اص هحل هبدُ 30.000.000

 .هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هَسد هَافمت لشاس گشفت 
 

 شْشداس هحتشم ٍ سییس شَسای سبصهبى آتش ًشبًی ٍ خذهبت ایوٌی شْشداسی الًَذ 08/10/1400 هَسخ 2345ًبهِ شوبسُ  -163

ایشاى 23ج238دسخَاست طذٍس هجَص هبٌی بش ٍاگزاسی یک دستگبُ خَدسٍ سٌگیي سًَ هیذالم اطفبیی بِ شوبسُ اًتظبهی ))هَضَع 

 آییي ًبهِ هبلی شْشداسیْب ٍ بش اسبس لیوت کبسشٌبس سسوی دادگستشی بِ ششکت 19 سبصهبى آتش ًشبًی بِ استٌبد هبدُ 79

 ٍاگزاسی داسایی سشهبیِ ای سبصهبى ، بب 230100شْشطٌؼتی البشص ٍ هٌظَس ًوَدى هبلغ حبطل اص ٍاگزاسی دس هحل سدیف دسآهذی 

اص سْبم % 29/53 ششکت شْشطٌؼتی البشص کِ شْشداسی الًَذ داسای 06/03/1400 هَسخ 218917تَجِ بِ دسخَاست شوبسُ ًبهِ 

ششکت هزکَس هی ببشذ ٍ تمبضبی خشیذ یک دستگبُ سًَ هیذالم اطفبیی اص سبصهبى آتش ًشبًی کِ پس اص بشسسی ایي سبصهبى ًسبت 

ص /8750/42/59بِ اخز استؼالهبت ٍ هجَصات لبًًَی اص هذیشکل هحتشم دفتش اهَس شْشی ٍ شَساّب استبًذاسی لضٍیي بِ شوبسُ 

 هَسخ 2223 ٍ شَسای هحتشم سبصهبى بِ شوبسُ 01/06/1400 هَسخ 8 ، ّیبت هذیشُ هحتشم سبصهبى بِ شوبسُ 11/5/1400هَسخ 

 .هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هَسد هَافمت لشاس گشفت « 24/09/1400

دسخَاست طذٍس هجَص هبٌی بش گشاهیذاشت )) شْشداسی هحتشم هَضَع 08/10/1400  هَسخ 14/ص/26305ًبهِ شوبسُ  -164

 ػذد 10 سیبلی ٍ 5.000.000 ػذد کبست ّذیِ 10 دی ٍ دٍهیي سبلگشد شْبدت حبج لبسن سلیوبًی ٍ پشداخت تؼذاد 9هشاسن حوبسِ 

 بب پبداس ًوَدى دس اطالح 15 سیبل اص هحل اػتببسات ٍظیفِ خذهبت شْشی هبدُ 80.000.000 سیبلی جوؼبً بِ هبلغ 3.000.000کبست ّذیِ 

هطشح ٍ بب ػٌبیت بِ ایٌکِ پس اص بشگضاسی هشاسن بِ شَسا اسسبل گشدیذُ بَد هَسد هَافمت لشاس « یب هتون بَدجِ دس طَست تظَیب 

 .ًگشفت 
 

 . شب بِ پبیبى سسیذ 30/21جلسِ دس سبػت - 
 

 :دستور جلسه بعد - 
 بشسسی لَایح ٍ ًبهِ ّبی شْشداسی-  

 

 ......... الی 00/18 سبػت 19/10/1400سٍص یک شٌبِ هَسخ : تاریخ و ساعت جلسه بعد 

 


