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 بسمٍ تعبلی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  08/12/1400روز یکشنبه مورخ : تبزیخ جلسٍ  07/12/1400: تبزیخ دعًتىبمٍ 

 15/21  تا ساعت 30/17

 58شمبزٌ جلسٍ 

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

 

 صحه شًزا: مکبن 

 

: مدعًیه-  
 

 دلیل دعًت سمت دستگبٌ اجسایی وبم ي وبم خبوًادگی زدیف

 شُسداز شُسدازی الًود دکتس حسیه َبشمی  1

 مسئًل مبلی شُسدازی الًود حبیب سلیمبوی  2

 

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

پس اص تالٍت آیاتی اص لشآى وشین تَسط آلای اهجذیاى ، آلای شیشهحوذی سئیس شَسا ضوي عشض خیش همذم خذهت اعضای 

 .شَسا جلسِ سا آغاص وشدًذ 

آلای شیشهحوذی دس ابتذا گضاسشی اص جلسِ تشىیل شذُ با هعاٍى عوشاًی استاًذاس بشای احصای هشىالت شْشستاى البشص 

 .سپس دس سابطِ با اٍوشایي ٍ هسائل هَجَد هطالبی سا بیاى وشدًذ. تشىیل شذُ بَد ٍ اص ایي الذام تشىش وشدًذ 

دس اداهِ آلای دوتش ّاشوی شْشداس شْش الًَذ ٍ آلای سلیواًی هذیشهالی شْشداسی الًَذ دس جلسِ حاضش ٍ دس سابطِ با بَدجِ 

 . بِ بحث ٍ بشسسی پشداختٌذ1401سال 
 

 
 

:  دستًز جلسٍ - 
 

شمبزٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تبزیخ جلسٍ شمبزٌ جلسٍ ذیسبط

 08/12/1400 58   شْشداسی1401بشسسی ًاهِ ّای ٍاسدُ ٍ لَایح ٍ اداهِ بشسسی بَدجِ -   1

  : خالصٍ مراکسات - 
 
 

: مصًببت - 
 

فشم » دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش )) شْشداسی هحتشم هَضَع 05/12/1400هَسخ / ص/32321ًاهِ شواسُ  -195

بِ ششح صیش جْت سسیذگی ٍ دس صَست هَافمت « طشح ّای پیشٌْادی پشٍطُ ّای سشهایِ گزاسی شْشداسی الًَذ

جْت شٌاسایی ٍ اًتخاب سشهایِ گزاس اص طشیك فشاخَاى عوَهی  

 هتشهشبع 3232بِ هساحت  (تَلیذ داسٍ)پشٍطُ هجتوع تجاسی ، اداسی ٍ خذهاتی گلْا - 1

 هتشهشبع 10/1825بِ هساحت  (هذیشیت بحشاى)پشٍطُ هجتوع تجاسی ، اداسی ٍ خذهاتی وَی ٍالیت - 2

 هتشهشبع 15660بِ هساحت  (ساختواى شْشداسی) (ع)پشٍطُ هجتوع تاالس ، پزیشایی ٍ خذهاتی اهام علی- 3

 هتشهشبع 10/1381بِ هساحت  (حاشیِ ووشبٌذی)پشٍطُ هجتوع تجاسی ، اداسی ٍ خذهاتی وَی ٍالیت - 4

 هتشهشبع 74/1336بِ هساحت  (حاشیِ ووشبٌذی)پشٍطُ هجتوع تجاسی ، اداسی ٍ خذهاتی وَی ٍالیت - 5

 هتشهشبع 73/1042بِ هساحت  (خیاباى ایثاسگشاى)پشٍطُ هجتوع تجاسی ، اداسی ٍ خذهاتی وَی ٍالیت - 6

هطشح ٍ پس اص «  هتشهشبع 4350بِ هساحت  (هشاغل هضاحن شْشی)پشٍطُ هجتوع تجاسی ٍ خذهاتی وَی ًیاواى - 7

.  بحث ٍ بشسسی بِ اتفاق آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت 
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دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش )) شْشداسی هحتشم هَضَع 28/11/1400  هَسخ 14/ص/31422ًاهِ شواسُ  -196

 15 سیال اص هحل اعتباسات ٍظیفِ خذهات جاسی هادُ 750.000.000ساهاًذّی هعتادیي هتجاّش ٍ ّضیٌِ ٍ پشداخت هبلغ 

 فشهاًذاسی هحتشم شْشستاى البشص ٍ صَستجلسِ شواسُ 11/11/1400 هَسخ 59/42/20434با عٌایت بِ ًاهِ شواسُ 

هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی با اوثشیت «  شَسای ّواٌّگی هباسصُ با هَاد هخذس 24/09/1400 هَسخ 59/42/17090

.  هطلك آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت 

دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش )) شْشداسی هحتشم هَضَع 05/12/1400  هَسخ 14/ص/32305ًاهِ شواسُ  -197

 سیال بِ هذت یىسال بِ حجت االسالم 96.000.000 سیال بِ اصای ّش هاُ ٍ جوعاً بِ هبلغ 8.000.000ّضیٌِ ٍ پشداخت هبلغ 

 بِ عٌَاى ایاب ٍ رّاب 12ٍ الوسلویي ّادی عباسی بعٌَاى اهام جواعت شْشداسی اص هحل اعتباسات جاسی هادُ 

.  هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی بِ اتفاق آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت « ایشاى

دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش )) شْشداسی هحتشم هَضَع 23/11/1400  هَسخ 19/ص/30849ًاهِ شواسُ  -198

 هتشهشبع بِ ًشاًی الًَذ، خیاباى 18تماضای خاًن فاطوِ هحوذی هبٌی بش خشیذ هله بالیواًذُ اص شْشداسی بِ هیضاى 

هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی بِ اتفاق آساء هَسد هَافمت لشاس  « 39، ًبش وَچِ شْیذ وشهی ، پالن  (سُ)یادگاس اهام

.  ًگشفت 
 

تعذادی اص پیشٌْادات اعضای شَسا دس جلسِ هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی پیشاهَى هَضَع جْت بشسسی بِ  -199
.. شْشداسی اسسال گشدیذ 

 
 


