
١ 
 

  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
:    ٢٧/٠٤/١٤٠١  تاريخ دعوتنامه : جلسه  از      ٢٨/٠٤/١٤٠١  مورخ  شنبهسه    روز تاريخ 

  ١٥/٢٠ تا ساعت   ٠٠/١٨ساعت 
  ٩٢شماره جلسه 

   علت و مقام دعوت كننده جلسه فوق العاده :  عادي  : نوع جلسه 

  
  : صحن شورا مكان 

  

  س شورا  ، نطق ها و مذاكرات خالصه مطالب مطروحه توسط رئي  -
  

  

رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را    شيرمحمدي  ، آقاي  امجديانپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي  

  . آغاز كرد

  
 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

  

١   
 ٢٨/٠٤/١٤٠١ ٩٢  شهرداريايح بررسي نامه هاي وارده و لو  - 

    خالصه مذاكرات :  - 
 

  

  مصوبات :  -
  

هزينه و پرداخت موضوع ((درخواست صدور مجوز مبني بر    شهرداري محترم   ٢٥/٠٤/١٤٠١مورخ    ١٤/ص/١٠٦٤١نامه شماره    -٢٧٧
تابستانه ويژه نوجوانان با هدف ريال به آقاي احمدرضا فالح نماينده مجموعه فرهنگي تربيتي در قالب طرحهاي    ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ  

 ٤ماده    ٢قانون شهرداري با استناد به بند    ٥٥همكاري و مشاركت در فعاليتهاي مذهبي منطبق بر وظايف محوله شهرداري در ماده  
) بودجه مصوب ١٥٠٢٠٨شيوه نامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از محل اعتبارات كمك مالي به اشخاص حقوقي (رديف  

آراء مورد به اتفاق » مطرح و پس از بحث و بررسي ل جاري با پادار نمودن در اصالح و متمم بودجه سال جاري در صورت تصويب سا
  موافقت قرار گرفت . 

  

موضوع ((درخواست صدور مجوز   الوندشهرداري  آتش نشاني و خدمات ايمني    سازمان   ١٥/٠٤/١٤٠١مورخ    ٧١٥نامه شماره    -٢٧٨
» مطرح و پس از بررسي و تصويب يك نسخه اساسنامه پيشنهادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند  مبني بر  

  گرفت . مورد موافقت قرار  بحث و بررسي  
  

كمك و مساعدت موضوع ((درخواست صدور مجوز مبني بر    شهرداري محترم  ١٤٠١/ ٢٨/٠٤مورخ    ١٤/ص/١٠٩٢١نامه شماره    -٢٧٩
ريال از محل   ٣٠.٨٣٧.٥٠٠تخفيف مبلغ    % ٥٠مالي به خانم ناهيد سالمي بابت هزينه كفن و دفن همسر مرحوم ايشان با احتساب  

» مطرح و پس از بحث و ريال به صورت نقدي دريافت نمايد    ٣٠.٨٣٧.٥٠٠هزينه و مابقي مبلغ را به ميزان    ١٥اعتبارات جاري ، ماده  
  مورد موافقت قرار گرفت . بررسي  

  

  
كمك و مساعدت موضوع ((درخواست صدور مجوز مبني بر    شهرداري محترم   ١٤٠١/ ٢٣/٠٤مورخ    ١٤ص//١٠٦٣٤مه شماره  نا  -٢٨٠

احتساب   با  ايشان  مرحوم  دفن فرزند  و  هزينه كفن  بابت  نصرتي  بهمن  به آقاي  مبلغ    % ٥٠مالي  محل   ٢٨.٤٠٠.٠٠٠تخفيف  از  ريال 
مابقي مبلغ را به م   ١٥اعتبارات جاري ماده   » مطرح و پس از بحث و ريال به صورت نقدي دريافت نمايد  ٢٨.٤٠٠.٠٠٠يزان  هزينه و 

  مورد موافقت قرار گرفت . بررسي  
  

  



٢ 
 

  ٥و    ٣بند    افزايش  درخواست صدور مجوز مبني برموضوع ((  شهرداري محترم  ٢٢/٠٤/١٤٠١مورخ    ١٧/ص/١٠٥٠٦نامه شماره    -٢٨١
شماره   قرارداد    ٢/١٤٠١/ ٣١مورخ    ١٧٣مجوز  شماره  به  كاسپين  آسفالت  و  بتن  توليدي  كارخانه  پيمانكاري  با  مورخ   ٣٩٣٠شورا 

ريال و   ٠٠٠/٠٠٠/٠٨٠/٣مترمربع با اعتباري بالغ بر    ٠٠٠/٥٠مترمربع به    ٠٠٠/٣٠عمليات تراش آسفالت از    مبني بر افزايش  ٢١/٢/١٤٠١
از   به    ٠٠٠/٣حمل تراش آسفالت  بالغ بر    ٠٠٠/٥تن  با اعتباري  در مجموع    ٠٠٠/٠٠٠/٧٧٠تن  ليست  ريال    ٠٠٠/٠٠٠/٨٥٠/٣ريال  طبق 

مورد موافقت قرار » مطرح و پس از بحث و بررسي  پيوست و با توجه به ضرورت اجراي پروژه ها جهت افزايش دو بند مجوز فوق  
  رفت . گ

باعنايت به تصويب موضوع    آقاي رضا شكور به عنوان مسئول كميته تحقيق و تفحص،    ٢٨/٠٤/١٤٠١مورخ    ٥٧٥نامه شماره    -٢٨٢
ابوالقاسم ارباب كارشناس رسمي حسابرسي جهت عقد  معرفي آقاي (( شورا در خصوص تحقيق و تفحص از شركت شهرصنعتي البرز 

  مورد موافقت قرار گرفت . » مطرح و پس از بحث و بررسي  تحقيق و تفحص از شركت شهرصنعتي البرز   برايقرارداد  
 


