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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت  15/12/1400روز یکشنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  14/12/1400: تازیخ دعًتىامٍ 

 00/21  تا ساعت 30/17

 60شمازٌ 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

 -شُسداز شُسدازی الًود دکتس حسیه َاشمی  1

 

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

پس از تالٍت آیبتی از لرآى کرین تَسط آلبی عبلوی، آلبی ضیرهحودی رئیس ضَرا ضوي عرض خیرهمدم خدهت 

 .اعضبی ضَرا جلسِ را آغبز کردًد

ابتدا آلبی ضیرهحودی هطبلبی در رابطِ بب اًفبق ٍ کوک بِ هحرٍهیي بیبى ٍ ّوچٌیي حلَل هبُ ضعببى، تَلد اهبم 

ٍ ّوچٌیي رٍز پبسدار، جبًببز ٍ آزادُ را تبریک ٍ تٌْیت عرض  (ع)، اهبم سجبد (ع)، حضرت ابَالفضل(ع)حسیي

 .کردًد

هعببر ضْر تبدیل بِ کبرگبُ ّبی سبخت ٍ سبز ٍ یب دپَ هصبلح ضدُ است کِ ایي عول خبرج از : جَاد خطوی اٍلیي ًبطك 

لبًَى است ٍ ببعث برٍز هطکالتی برای هردم ضدُ است کِ در ایي خصَظ ضْردار هحترم هی ببیست بصَرت فَری 

 .الداهبتی اًجبم دّد

 .درخصَظ زهیي ّبی علی آببد ببید الداهبت بیطتر ٍ هَثرتری اًجبم ضَد : حوید رضبئی ضبلی دٍهیي ًبطك 

درآهد فرٍش ٍاحدّبی تَلیدی بِ ضرکت ضْر صٌعتی اختصبظ هی یبفت کِ ایي سْن اکٌَى % 1در سبل ّبی هبضی 

از آًجبییکِ ٍاحدّبی تَلیدی ارزش . تحت عٌَاى عَارض بر ارزش افسٍدُ بِ ضْرداریْب ٍ دّیبریْب تعلك هیگیرد

افسٍدُ بسیبر ببال ٍ لببل هالحضِ ای در ّر فصل پرداخت هی ًوبیٌد، ببیستِ ٍ ضبیستِ آى است بب ّوت هسئَالى 

از هحضر اهبم جوعِ هحترم . اجرایی ٍ همٌٌِ ردیف درآهد از هحل ارزش افسٍدُ بِ ضرکت ضْر صٌعتی اختصبظ یببد

 .ضْر الًَد کِ ّویطِ پبی کبر بَدُ است تطکر هی کٌن 

حول ٍ ًمل ضْری یکی از ٍظبیف ضْرداری هی ببضد کِ هتبسفبًِ در ضْر الًَد حول ٍ ًمل : رضب ضکَر سَهیي ًبطك 

درخصَظ حول ٍ ًمل درٍى ضْری هی . درٍى ضْری فرسَدُ است ٍ ّیچ الداهی در ایي خصَظ اًجبم ًوی ضَد 

 . ببیست ًَسبزی صَرت گیرد 

بحث رٍضٌبیی هعببر یکی از هطکالت هَجَد سطح ضْر هی ببضد کِ ببعث ایجبد ًباهٌی در سطح ضْر ضدُ است ٍ 

هتبسفبًِ ادارُ برق الداهی در ایي هَرد اًجبم ًوی دّد ، پیطٌْبد هی ضَد در ایي خصَظ بب رئیس ادارُ برق استبى 

 .هکبتبِ ضَد 
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:  دستًز جلسٍ - 
 
 

شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 15/12/1400 60   ضْرداری1401بررسی ًبهِ ّبی ٍاردُ ٍ لَایح ٍ اداهِ بررسی بَدجِ -   1

  : خالصٍ مراکسات - 

 

 
 
 

: مصًبات - 
 

درخَاست صدٍر هجَز هبٌی بر خرید )) ضْرداری هحترم هَضَع 29/10/1400  هَرخ 14/ظ/28451ًبهِ ضوبرُ  -200

آسفبلت از کبرخبًِ تَلید بتي ٍ آسفبلت کبسپیي بب ضررت تسریع در اجرای پرٍشُ رٍکص آسفبلت هعببر سطح ضْر 

 برًبهِ بْبَد 402000 ریبل از هحل اعتببرات 29.000.000.000 آییي ًبهِ هبلی ضْرداریْب بِ هبلغ 19الًَد از طریك هبدُ 

هطرح ٍ پس از بحث ٍ بررسی بِ اتفبق « عبَر ٍ هرٍر ضْری بب پبدار ًوَدى در اصالح ٍ هتون بَدجِ در صَرت هَافمت 

.  آراء هَرد هَافمت لرار گرفت 
 

درخَاست صدٍر هجَز هبٌی بر )) ضْرداری هحترم هَضَع 08/12/1400  هَرخ 14/ظ/32538ًبهِ ضوبرُ  -201

ٍ کوک ّسیٌِ هعیطتی سبد کبالی  (ظ)ّسیٌِ ٍ پرداخت کوک ّسیٌِ رفبّی بِ هٌبسبت فرا رسیدى هبعث رسَل اکرم

 ًفر جوعبً بِ هبلغ 180 بِ تعداد 16 ریبل بِ ازای ّر ًفر از هحل اعتببرات جبری هبدُ 15.000.000ًَرٍزی بِ هبلغ 

.  هطرح ٍ پس از بحث ٍ بررسی بِ اتفبق آراء هَرد هَافمت لرار گرفت «  ریبل2.670.000.000
 


