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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  16/01/1401روز سه شنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  15/01/1401: تازیخ دعًتىامٍ 

 15/19 تا ساعت 00/17

 64شمازٌ جلسٍ 

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

 

 صحه شًزا: مکان 

 

: مدعًیه-  
 

 دلیل دعًت سمت دستگاٌ اجسایی وام ي وام خاوًادگی زدیف

 - - - -- 

 

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

 

، آقبی شیزهحودی رئیس شَرا ضوي عزض خیزهقدم خدهت اعضبی شَرا اهجدیبىپس اس تالٍت آیبتی اس قزآى کزین تَسط آقبی 

  . کزد را آغبس جلسِ

در سبلْبی گذشتِ در شْز الًَد بیوِ ای بِ ًبم بیوِ شْزًٍداى ٍجَد داشت کِ در حبل حبضز ایي : آقبی شکَر در اداهِ افشٍدًد 

 .بیوِ ٍجَد ًدارد ٍ پیشٌْبد  هی شَد بزای جلَگیزی اس خسبرات سیبد بِ شْزداری ایي بیوِ دٍببرُ اًجبم شَد

 .آقبی شبلی ًیش هطبلبی در رابطِ بب جلسِ بزگشار شدُ در استبًداری در خصَص تصفیِ خبًِ شزکت شْز صٌعتی البزس بیبى کزدًد

 
 

 
 

:  دستًز جلسٍ - 
 

شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 16/01/1401 64  بزرسی ًبهِ ّبی ٍاردُ ٍ لَایح شْزداری-   1

  : خالصٍ مراکسات - 
 

 

: مصًبات - 
 

اًعقبد قزارداد بیوِ هسئَلیت در قببل )) پیشٌْبد اعضبی شَرا هَضَع 16/01/1401 هَرخ 10ًبهِ شوبرُ  - 217

شْزًٍداى جْت حوبیت اس شْزًٍداى در هَاقع بزٍس حَادث در احز طَفبى ٍ ببرًدگی ٍ غیزُ ٍ خسبرات جبًی ٍ هبلی 

هطزح ٍ پس اس بحج ٍ بزرسی بِ اتفبق آراء هَرد هَافقت قزار « ٍاردُ بِ سبکٌیي الًَد کِ هتَجِ شْزداری خَاّد بَد 

 .گزفت ٍ جْت اقداهبت بعدی بِ شْزداری ارسبل گزدید 

 

اًعقبد قزارداد بیوِ آتش سَسی هٌبسل )) پیشٌْبد اعضبی شَرا هَضَع 16/01/1401 هَرخ 11ًبهِ شوبرُ  - 218

هسکًَی شْز الًَد بِ ًسبت تعداد آتش سَسی رخ دادُ در سبلْبی گذشتِ ٍ پزداخت هبلغ خسبرت بِ هٌبسل 

هطزح ٍ پس اس بحج ٍ بزرسی بِ اتفبق آراء «  ٍاحدهسکًَی در سبل  15 ریبل بِ تعداد 300.000.000هسکًَی بِ هبلغ 

 .هَرد هَافقت قزار گزفت ٍ جْت اقداهبت بعدی بِ شْزداری ارسبل گزدید 

 

 
 


