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  52 :شماره جلسه 

  :علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده   عادي :نوع جلسه
  

  صحن شورا: مکان 

  

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات   - 
  
  

پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط آقاي امجدیان، آقاي شیرمحمدي ضمن عرض خیرمقدم خدمت اعضاي شورا 
 .جلسه را آغاز کرد

  .در ابتدا آقاي شیرمحمدي خطبه اي از نهج البالغه را قرائت کرده و روز نیروي هوایی را تبریک گفتند
بحث عدم صدور پروانه ساختمانی براي امالك قولنامه اي باعث ایجاد مشکالتی براي مردم : جواد خطمی اولین ناطق

باید با همکاري دستگاه هاي مربوطه پیگیري . کند شده است و متاسفانه اداره ثبت نیز براي این امالك سند صادر نمی
  .هاي الزم در این خصوص انجام شود

متاسفانه شاهد کم کاري بعضی از کارشناسان شهرداري می باشیم که همین امر باعث نارضایتی مردم شده است  و از 
کار شهرداري شده است و طرفی در مجموعه شهرداري نیروهاي غیرکیفی زیادي وجود دارد که باعث کند شدن روند 

  .شود نیروهاي غیرکیفی در این مجموعه نباشند و یا تبدیل به نیروهاي کیفی شوند پیشنهاد می
براي تصویب بودجه می بایست اولویت با پروژه هاي ناتمام باشد چراکه این پروژه ها نیاز شهر :  رضا شکور دومین ناطق

  .روژه ها شده استباشد و همچنین هزینه هاي زیادي در این پ می
که در داخل شهر شاهد ترافیک زیادي می باشیم و حتما باید  باشد چرا کمربندي شمالی یکی از نیاز هاي مهم شهر می

  .در این خصوص اقدامات الزم صورت گیرد
در ادامه دکتر هاشمی شهردار الوند، آقاي شفیعی و آقاي جاوید در جلسه حاضر و در خصوص زمین هاي موسوم به 

  .بحث و تبادل نظر پرداختندبه شلویري و گلچین 
  

  
 

  :مصوبات  -
 اعـالم درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر      ((شـهرداري محتـرم موضـوع     3/11/1400مورخ   14/ص/28859نامه شماره  -186

شـرکت   26876و  16168 بدهی جرائم دیرکرد پرداخت حق بیمـه از سـوي سـازمان تـامین اجتمـاعی بـا موضـوع قراردادهـاي        
ریـال بابــت جــرائم بــدهی   2.722.187.321ریــال بابـت اصــل و مبلــغ   6.571.412.747طـرح و توســعه ســبز البـرز بــه مبلــغ   

ریـال از جـرایم اعـالم شـده بـه دلیـل        1.234.624.924دیرکرد و با توجه به بررسی هاي بعمل آمـده محـرز گردیـد کـه مبلـغ      
راردادهــا و بــه تبــع آن تــاخیر در ابــالغ قراردادهــاي فــوق الــذکر ونیــز عــدم توانــایی تــاخیر در صــدور مجــوزات و انعقــاد ق

ریـال جریمـه مـذکور بـه لحـاظ شـرعی و قـانونی         1.234.624.924پرداخت بموقع حق بیمه بوده است و از آنجـایی کـه مبلـغ    
مصـوب سـال جـاري هزینـه     بر عهده پیمانکار نیست و شـهرداري بایـد متقبـل شـود مبلـغ مـذکور را از محـل دیـون بودجـه          

  . مورد موافقت قرار گرفت مطرح و پس از بحث و بررسی » نماید
  

  .شب به پایان رسید  30/21جلسه در ساعت  -
  


