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 بسوِ تعبلی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از 17/12/1400روز سه شنبه مورخ : تبزیخ جلسِ  16/12/1400: تبزیخ دعَتٌبهِ 

 00/22  تا ساعت 30/17ساعت  

 61شوبزُ جلسِ 

 : علت ٍ هقبم دعَت کٌٌدُ جلسِ فَق العبدُ  عادی: ًَع جلسِ

 

 صحي شَزا: هکبى 

 

: هدعَیي-  
 

 دلیل دعَت سوت دستگبُ اجسایی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی زدیف

 شْسداز شْسدازی الًَد دکتس حسیي ّبشوی  1

 هسئَل هبلی شْسدازی الًَد حبیب سلیوبًی  2

 هسئَل حسببدازی شْسدازی الًَد خبًن خبتًَی  3

 هسئَل زٍابط عوَهی شْسدازی الًَد زضب خَببى  4

 سسپسست سبشهبى آتش ًشبًی اهیس حسیي پَز  5

 سسپسست سبشهبى حول ٍ ًقل هحسم هحبی  6

 هسئَل هبلی سبشهبى حول ٍ ًقل علی جلَخبًی  7

 

 خالصِ هطبلب هطسٍحِ تَسط زئیس شَزا  ، ًطق ّب ٍ هراکسات  - 
 

پس اص تالٍت آیاتی اص لشآى وشین تَسط آلای عالوی، آلای شیشهحوذی سئیس شَسا ضوي عشض خیشهمذم خذهت اعضای شَسا 

 .جلسِ سا آغاص وشد

طبك هادُ صذ هالىیي اساضی ٍ اهالن ٍالع دس هحذٍدُ یا حشین بشای احذاث بٌا بایستی الذام بِ :   اٍلیي ًاطكخذابخش اهجذیاى

اخز پشٍاًِ ساختواًی اص شْشداسی وٌٌذ وِ ایي اهش با ًاهِ صادسُ اص دفتش اهَس شْشی استاًذاسی هبٌی بش عذم صذٍس پشٍاًِ بشای 

 دس هجلس شَسای اسالهی لاًًَی بِ تصَیب سسیذُ است هبٌی بش تعییي ٍ 1390دس سال . اهالن لَلٌاهِ ای دستعاسض است

. تىلیف ٍضعیت حبتی اساضی ٍ ساختواى ّای فالذ سٌذ سسوی وِ با استٌاد بِ ایي لاًَى هوىي است ایي هسالِ حل شَد

، سئیس اداسُ حبت ٍ سئیس اداسُ  ، اهام جوعِ هحتشم ، فشهاًذاس هحتشم شَد جلسِ ای با حضَس ًوایٌذگاى هجلس پیشٌْاد هی

.  جْاد وشاٍسصی دس ایي خصَص بشگضاس شَد

بعضی اص هشاجعِ وٌٌذگاى الذام بِ پیش خشیذ ساختواى وشدُ اًذ وِ هتاسفاًِ بعضی اص آًْا تعْذاتشاى اص جاًب ساصًذُ اجشا 

صَست خشیذ ساختواى بصَست پیش خشیذ حتوا بِ ٍویل یا هشاٍس  شَد دس پیشٌْاد هی.  ًشذُ است ٍ باعج خساست شذُ است

.  هشاجعِ ًوایٌذ

 ٍالع دس بلَاس سْشٍسدی وِ لبال اص اداهِ واس آى دساداهِ دسخصَص دسخَاست هالىیي هجتوع اداسی، تجاسی ٍ تفشیحی اٍطى

 بشای اداهِ ساخت ٍ ساص پشٍطُ هزوَس دسجلسِ بحج ٍ بشسسی شذ ٍ با تَجِ بِ ایٌىِ افشاد صیادی اص واسگشاى جلَگیشی شذُ بَد،

 اص ایي پشٍطُ  هحتشم باصدیذی با حضَسشْشداسشذپیشٌْاد اص طشف اعضای شَسا ساختواًی دس ایي پشٍطُ هشغَل بِ واس بَدُ اًذ 

 .شٌذ داشتِ با

 
 

:  دستَز جلسِ - 
شوبزُ 

 زدیف
 دستَز جلسِ

ًظس کویسیَى 

 تبزیخ جلسِ شوبزُ جلسِ ذیسبط

 17/12/1400 61   شْشداسی1401بشسسی ًاهِ ّای ٍاسدُ ٍ لَایح ٍ اداهِ بشسسی بَدجِ -   1

  : خالصِ هراکسات - 
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: هصَببت - 
 

دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی بش )) شْشداسی هحتشم هَضَع 12/12/1400  هَسخ 14/ص/33097ًاهِ شواسُ  -202

 سیال 26.498.661.100ٍاگزاسی حفظ ٍ ًگْذاسی فضای سبض شْش الًَذ دس دٍ هجوَعِ الًَذ ٍ البشص با اعتباسی بالغ بش 

 سیال اص هحل 49.056.683.132 سیال بابت هجوَعِ الًَذ ، جوعاً بِ هبلغ 22.558.022.032بابت هجوَعِ البشص ٍ هبلغ 

هطشح ٍ پس اص بحج ٍ « اعتباسات تَسعِ ٍ ًگْذاسی ٍ فضای سبض اص طشیك هٌالصِ عوَهی بِ پیواًىاساى ٍاجذششایط

.  بشسسی بِ اتفاق آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت 

دسخَاست صذٍس هجَص هبٌی )) شْشداسی هحتشم هَضَع 30/10/1400  هَسخ 14/ص/28553ًاهِ شواسُ  -203

 سیال بِ 1.530.000.000.000 شْشداسی الًَذ ٍ اتَبَسشاًی با هبلغ ول  1401بشبشسسی ٍ تصَیب بَدجِ پیشٌْادی سال 

:  ّوشاُ احىام هشبَطِ بششح ریل

  سیال 1.530.000.000.000دسآهذ پیش بیٌی شذُ          -1

      سیال600.000.000.000ّضیٌِ ّای جاسی                  -2

    سیال865.000.000.000ٍظیفِ خذهات عوشاًی           -3

      سیال65.000.000.000دیَى لطعی شذُ سٌَاتی       -4

هطشح ٍ پس اص بحج ٍ «  لاًَى شْشداسیْا ٍ سعایت لَاًیي ٍ آییي ًاهِ هالی شْشداسیْا67با اجشای سعایت هَضَع 

.  بشسسی بِ اتفاق آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت 
 

 شْشداسیْای وشَس فصل سَم بٌذ ج ضَابط ووه بِ بَدجِ شَساّای 1401باتَجِ بِ بخشٌاهِ بَدجِ سال  -204

اسالهی شْش دس خصَص اعتباس پیش بیٌی شذُ جْت ووه بِ بَدجِ شَساّای اسالهی شْش بشای پشداخت حك 

هطشح ٍ پس اص بحج ٍ بشسسی بِ اتفاق «  سیال 6.600.000.000 بِ هبلغ 1401الجلسات ٍ سایش ّضیٌِ ّای شَسا دس سال 

.  آساء هَسد هَافمت لشاس گشفت 


