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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  11/02/1401روز یکشنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  10/02/1401: تازیخ دعًتىامٍ 

 45/19 تا ساعت  00/17

 72شمازٌ 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  - 
 
 

 

پس اس تالٍت آیاتی اس لزآى کزین تَسط آلای ػالوی ، آلای شیزهحوذی رئیس شَرا ضوي ػزض خیزهمذم ٍ آرسٍی لثَلی 

. طاػات ٍ ػثادات ٍ تثزیک رٍس جْاًی کار ٍ کارگز خذهت اػضای شَرا جلسِ را آغاس کزدًذ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

:  دستًز جلسٍ - 
شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 11/02/1401 72  تزرسی ًاهِ ّای ٍاردُ ٍ لَایح شْزداری-   1

  : خالصٍ مراکسات - 

 

 
 

 

: مصًبات - 
 

درخَاست صذٍر هجَس هثٌی تز          )) شْزداری هحتزم هَضَع 09/12/1400  هَرخ 19/ص/32772ًاهِ شوارُ  -230

کِ در  (ػج) تِ هسجذ اهام سهاى28، کَچِ (رُ)ٍاگذاری سهیي هتؼلك تِ شْزداری تِ ًشاًی خیاتاى اهام خویٌی

 هتزهزتغ جْت تجویغ تا سهیي تالیواًذُ خَد ٍ احذاث 88/40هجاٍرت هلک هذکَر لزار دارد تؼٌَاى هؼَض تِ هیشاى 

خاًِ ػالن ٍ خاًِ هستخذم هسجذ ٍ تا ػٌایت تِ ػام الوٌفؼِ تَدى هَضَع ٍ در ًظز گزفتي ایي ًکتِ کِ سهیي شْزداری 

کوتز اس حذ ًصاب تفکیک تَدُ ٍ لاتلیت فزٍش ٍ احذاث تٌا تصَرت هستمل را ًذارد ، ٍ درخَاست ٍاگذاری تِ صَرت 

« (ػج)تِ هسجذ اهام سهاى ( هتزهزتغ83/12)تاتت ػمة ًشیٌی ٍ الثالی سهیي تصَرت رایگاى  (هتزهزتغ05/28)هؼَض 

.  هطزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تِ اتفاق آراء هَرد هَافمت لزار گزفت 

درخَاست صذٍر هجَس هثٌی تز          )) شْزداری هحتزم هَضَع 10/02/1401  هَرخ 14/ص/2818ًاهِ شوارُ  -231

فزا رسیذى رٍس جْاًی کار ٍ کارگز ٍ لذرداًی ٍ ارج ًْادى تِ سحوات کارکٌاى شْزداری در ػزصِ خذهت رساًی تِ 

 ریال اس هحل ّشیٌِ ّای 2.670.000.000 ریال جوؼاً تِ هثلغ 15.000.000 ًفز تِ اسای ّز ًفز هثلغ 178شْزًٍذاى تِ تؼذاد 

.  هطزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تِ اتفاق آراء هَرد هَافمت لزار گزفت  « 16جاری هادُ 
 

 

درخَاست صذٍر هجَس هثٌی تز          )) شْزداری هحتزم هَضَع 11/02/1401  هَرخ 14/ص/2951ًاهِ شوارُ  -232

 ریال 3.000.000هثلغ ) ریال 3.150.000.000تجلیل اس هؼلواى شْز الًَذ در ّفتِ تشرگذاشت همام هؼلن ٍ پزداخت هثلغ 

 ّشیٌِ ّای جاری تَدجِ 15اس هحل هادُ  ( ًفز1050کارت ّذیِ تِ ّز یک اس هؼلواى شاغل در شْز الًَذ تِ تؼذاد 



2 

 

 ، السم تذکز است کِ ّذایای هذکَر تِ حساب ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى الثزس ٍاریش ًخَاّذ 1401هصَب سال 

هطزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تِ اتفاق آراء « شذ ٍ تزاتز لیست اػالهی تِ هؼلواى شاغل در شْز الًَذ تمذین خَاّذ شذ

.  هَرد هَافمت لزار گزفت 
 

 


