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 بسمٍ تعبلی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از 23/01/1401روز سه شنبه مورخ : تبزیخ جلسٍ  22/01/1401: تبزیخ دعًتىبمٍ 

 55/19 تا ساعت 00/17ساعت  

 67شمبزٌ جلسٍ 

 : علت ي مقبم دعًت کىىدٌ جلسٍ فًق العبدٌ  عبدی: وًع جلسٍ 

 

 صحه شًزا: مکبن 

 

: مدعًیه-  
 

 دلیل دعًت سمت دستگبٌ اجسایی وبم ي وبم خبوًادگی زدیف

1  -
ادازٌ کبز ي امًز 
اجتمبعی استبن 

 مدیسکل  

 زئیس  خبوٍ کبزگس -  2

3  -
ادازٌ کبز ي امًز 
اجتمبعی استبن 

مسئًلیه تشکالت 
کبزگسی 

 

 

 خالصٍ مطبلب مطسيحٍ تًسط زئیس شًزا  ، وطق َب ي مراکسات  - 
 

 

پس از تالٍت آیبتی از لرآى کرین تَسط آلبی عبلوی، آلبی شیرهحودی رئیس شَرا ضوي عرض خیرهمدم خدهت اعضبی شَرا 

 .جلسِ را آغبز کردًد

در اداهِ هدیر کل ادارُ کبر ٍ اهَر اجتوبعی استبى، رییس خبًِ کبرگر ٍ هسئَلیي تشکالت کبرگری در جلسِ حبضر ٍ همرر گردید 

 .پیگیری ّبی الزم در جْت احداث بیوبرستبى تبهیي اجتوبعی در شْر الًَد ٍ ّوچٌیي احداث هسکي برای کبرگراى اًجبم شَد 

 .ّوچٌیي در رابطِ بب احداث هحل استمرار کبرگراى سبختوبًی همرر گردید شْرداری الدام کٌد 

 
 

 
 

:  دستًز جلسٍ - 
 

شمبزٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تبزیخ جلسٍ شمبزٌ جلسٍ ذیسبط

 23/01/1401 67  بررسی ًبهِ ّبی ٍاردُ ٍ لَایح شْرداری-   1

  : خالصٍ مراکسات - 
 

 

: مصًببت - 
 

 

 

درخَاست صدٍر هجَز هبٌی بر اجرای )) شْرداری هحترم هَضَع 22/1/1401  هَرخ 14/ص/962ًبهِ شوبرُ  -221

 تي 4000 آییي ًبهِ هبلی شْرداریْب ٍ خرید ٍ تْیِ 19عولیبت پرٍشُ آسفبلت ٍ لکِ گیری هعببر شْر الًَد از طریك هبدُ 

 تَسعِ 401000 ریبل از هحل اعتببرات ٍظیفِ عوراى شْری ذیل برًبهِ 40.000.000.000آسفبلت بب اعتببری ببلغ بر 

هطرح ٍ پس از بحج ٍ بررسی بِ اتفبق آراء هَرد « زیرسبختْبی عبَر ٍ هرٍر از کبرخبًِ تَلید بتي ٍ آسفبلت کبسپیي

  . هَافمت لرار گرفت 

 درصدی لیوت لبر ٍ ایجبد 600افسایش )) پیشٌْبد اعضبی شَرا هَضَع 23/01/1401 هَرخ 35ًبهِ شوبرُ  -222

تبعبت اجتوبعی ٍ حَاشی غیرلببل پیش بیٌی بدلیل گراًی ٍ عدم تَاًبیی الشبر هردم ٍ درخَاست ببزًگری در 

هطرح ٍ پس از بحج ٍ بررسی بِ اتفبق آراء هَرد « لیوتْبی پیشٌْبدی کبرشٌبسی شدُ از شْرداری ٍ ارسبل بِ شَرا 

 هَافمت لرار گرفت ٍ جْت الداهبت بعدی بِ شْرداری ارسبل گردید


