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 بسمٍ تعبلی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  28/01/1401روز یکشنبه مورخ : تبزیخ جلسٍ  27/01/1401: تبزیخ دعًتىبمٍ 

 00/20 تا ساعت 00/17

 68شمبزٌ 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

 -شُسداز شُسدازی الًود دکتس حسیه َبشمی  1

 -مسئًل خدمبت شُسی شُسدازی الًود مُىدس پیسی  2

 -مسئًل فضبی سبص شُسدازی الًود مُىدس زئیسی  3

- مسئًل ببشآفسیىی شُسی شُسدازی الًود مُىدس امبمقلیبن  4

 -جمعی اش سسمبیٍ گرازان شُس الًود - -  5

 

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

پؽ اظ تالٍت آیبتی اظ لطآى وطین تَؾظ آلبی ػبلوی، آلبی شیطهحوسی ضئیؽ شَضا ضوي ػطع ذیطهمسم ذسهت اػضبی شَضا 

 .جلؿِ ضا آغبظ وطز

 .ضا تبطیه ٍ تٌْیت ػطع وطزًس (ع)زض ابتسا آلبی شیطهحوسی هیالز بب ؾؼبزت حضطت اهبم حؿي هجتبی

ؾپؽ آلبی هٌْسؼ پیطی هؿئَل ذسهبت شْط شْطزاضی الًَس زض جلؿِ حبضط ٍ زض ضابغِ بب هؿبئل هَجَز بِ بحث ٍ تببزل ًظط 

 .پطزاذتٌس

            ضییؽ شَضا ضوي ػطع زض ابتسا. زض ازاهِ جوؼی اظ ؾطهبیِ گصاضاى شْط الًَس زض ؾبلي جلؿبت شْطزاضی حبضط شسًس 

ُ ّبی ػوطاًی ٍ ووه بِ  ذیط همسم ِ گصاضاى الًَسی زض التظبز شْطی، اجطای پطٍغ ، ّسف اظ ایي ًشؿت ضا هشبضوت زازى ؾطهبی

هسیطیت شْطی زض ظیببؾبظی ٍ آببزاًی شْط شوط وطز ٍ اظ هسػَیي ذَاؾت ًظطات ٍ پیشٌْبزّبی ذَز ضا زض ایي ضاؾتب هغطح 

 .ؾپؽ بطذی اظ ؾطهبیِ گصاضاى ٍ ّوچٌیي شْطزاض الًَس ٍ چٌس تي اظ اػضبی شَضای شْط بِ بحث ٍ تببزل ًظط پطزاذتٌس .ًوبیٌس

تشىیل وبضگطٍُ ّبی ترظظی ، اضائِ :  زض پبیبى همطض گطزیس تب ًشؿت بؼسی الساهبت شیل تَؾظ اػضبی جلؿِ اًجبم گطزز

ِ گصاضی ٍ  ضاّىبض ّبی ػولی بطا ضفغ هَاًغ ؾطهبیِ گصاضی ، هشرض وطزى یه ًفط بطای پی گیطی ٍیػُ اهَضات هطبَط بِ ؾطهبی

ِ گصاضاى تَؾظ شْطزا  ضؾطهبی
 

 
 

 

:  دستًز جلسٍ - 
شمبزٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تبزیخ جلسٍ شمبزٌ جلسٍ ذیسبط

 28/01/1401 68  بطضؾی ًبهِ ّبی ٍاضزُ ٍ لَایح شْطزاضی-   1

  : خالصٍ مراکسات - 
 

 

: مصًببت - 

زضذَاؾت طسٍض هجَظ هبٌی بط )) شْطزاضی هحتطم هَضَع 28/12/1400  هَضخ 14/ص/34985ًبهِ شوبضُ  -223

ٍاگصاضی فضبی ؾبع شْط الًَس، ببتَجِ بِ هحسٍزیت ظهبى ٍ ًیع بب ػٌبیت بِ ظهبًبط بَزى اًجبم تشطیفبت هٌبلظِ زض 

 ، ایي شْطزاضی زض ًظط زاضز ٍاگصاضی حفظ ٍ 31/01/1401ؾبهبًِ ؾتبز ٍ اتوبم لطاضزاز پیوبًىبضاى ایي هَضَع زض تبضید 

 ببهبلغ 31/04/1401 لغبیت 01/02/1401 هبُ اظ تبضید 3ًگْساضی فضبی ؾبع هجوَػِ ّبی الًَس ٍ البطظ ضا بطای هست 

 بب هَضَع تَؾؼِ ٍ 201000 ضیبل اظ هحل اػتببضات ضزیف 22.104.534.118 ضیبل جوؼبً بوبلغ 7.368.178.039هبّیبًِ 



2 

 

ًگْساضی فضبی ؾبع ٍ پبضوْبی ؾغح شْط الًَس بب تطن تشطیفبت هٌبلظِ ػوَهی بِ شطوت پبلیع پبضؼ                        

.  هغطح ٍ پؽ اظ بحث ٍ بطضؾی بِ اتفبق آضاء هَضز هَافمت لطاض گطفت « ٍاگصاض ًوبیس (پیوبًىبض فؼلی  )

زضذَاؾت طسٍض هجَظ هبٌی بط اًؼمبز )) شْطزاضی هحتطم هَضَع 24/01/1401  هَضخ 17/ص/1331ًبهِ شوبضُ  -224

لطاضزاز بب هَضَع ترلیِ لیط زض هحل وبضذبًِ آؾفبلت ٍ ّوچٌیي زؾتَضالؼول اجطایی چگًَگی اؾتفبزُ اظ لیط ضایگبى 

 شْطزاضی زض 31/04/1401ٍ تبویس ؾبظهبى ّبی ًظبضتی بط اؾتفبزُ بْیٌِ اظ لیط هصوَض زض اجطای پطٍغُ ّبی ػوطاًی تب 

 : ًظط زاضز
بب تَجِ بِ هغبلب فَق ٍ ترلیِ لیط ضایگبى زض هحل وبضذبًِ آؾفبلت شْطزاضی الًَس ، وبضذبًِ آؾفبلت هَظف  -1

 زضطس لیط زض ّط تي جْت اجطای پطٍغُ ّبی ػوطاًی پرت ٍ بِ ایي 52 تي آؾفبلت بب تبهیي 7000اؾت همساض 

. شْطزاضی تحَیل ًوبیس 

ایي شْطزاضی زض ًظط زاضز بطابط تَافك طَضت گطفتِ ٍ هظَبِ ّیبت هسیطُ وبضذبًِ هصوَض بببت فطایٌس ًحَُ - 2  -2

 زضطس ّعیٌِ لیط ترلیِ شسُ بِ هبلغ 40 تي هؼبزل 2/147ًگْساضی ٍ تبهیي هظبلح بتٌی آؾفبلتی 

 ضیبل اظ عطیك تطن تشطیفبت بِ وبضذبًِ آؾفبلت وبؾپیي شْطزاضی اظ هحل شیل اػتببضات 13.800.000.000

 . بْبَز ػبَض ٍ هطٍض شْطی ٍاگصاض ًوبیس 402000ػوطاى شْطی 

 60 یب اهَلؿیَى لیطی جْت اًجبم پطٍغُ ّبی ػوطاًی بِ همساض MC 250لیطّبی ؾغحی ٍ ًفَشی اظ ًَع - 3 -3

هغطح ٍ پؽ اظ بحث ٍ بطضؾی بِ اتفبق آضاء هَضز هَافمت « تي بب لیوت اضایِ شسُ زض بَضؼ اًجبم ذَاّس شس 

.  لطاض گطفت 
 

 

 

  فزماوذار محتزم ي رئیس َیات تطثیق مصًتات شُزستان الثزس 17/12/1400 مًرخ 14985/11وامٍ شمارٌ  - 225

 ایه شًرا ، مًضًع اوتخاب سزمایٍ گذار 08/12/1400 مًرخ 58 مصًتات جلسٍ شمارٌ 1 تىذ 3 ي 2در خصًص ردیف 

تزای پزيژٌ َای ساختمان ویمٍ کارٌ شُزداری ي ساختمان مذیزیت تحزان ، ضمه حضًر ومایىذٌ شًرای اسالمی شُز ي 

شُزداری در جلسٍ َیات محتزم تطثیق ي ارائٍ تًضیحات السم ، مقزر گزدیذ ساختمان ویمٍ کارٌ شُزداری تا تعییه 

مزاتة جُت . يضعیت تحًیل قطعی آن مسکًت ماوذٌ ي مجًس سایز پزيژٌ َای سزمایٍ گذاری تالماوع  می تاشذ 

 .اطالع ي تُزٌ تزداری السم ارسال می گزدد 

 

زضذَاؾت طسٍض هجَظ هبٌی بط اًؼمبز )) شْطزاضی هحتطم هَضَع 28/1/1401  هَضخ 14/ص/1667ًبهِ شوبضُ  - 226

 ضیبل بب 3.825.000.000 ضیبل جوؼبً بِ هبلغ 510.000 ؾبػت بِ اظای ّط ؾبػت 7500لطاضزاز بب بٌیبز تؼبٍى ًبجب بِ هیعاى 

جْت ّوىبضی بب ٍاحسّبی پلیؽ  ( ًفط ًیطٍی ضاَّض1 ًفط ًیطٍی اًتظبهی ٍ 2) ًفط 3هبهَضیي ًیطٍی اًتظبهی بِ تؼساز 

 آییي ًبهِ هبلی شْطزاضی ّبی 19ؾبذتوبى ٍ ؾس هؼبط زض ضاؾتبی ؾبهبًسّی ٍ اًتظبم اهَضات شْطی بط اؾبؼ هبزُ 

هغطح ٍ پؽ اظ بحث ٍ بطضؾی بِ اتفبق آضاء « 12وشَض بطای یىؿبل شوؿی اظ هحل اػتببضات ٍظیفِ ذسهبت جبضی هبزُ 

.  هَضز هَافمت لطاض گطفت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


