خالصِ صَرتجلسات شَرای اسالهی شهر تٌکابي
صاحبٌاهِ

فهرست

شهرداری تٌکابي ػَاسم هحلی ػال  1394ؿْشداسی تٌکاتي تاػتٌاد تٌذ  16هادُ  ٍ 71هادُ 77
تـکیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات ؿَساّای اػالهی کـَس تتلَیة سػیذ .
هدیرعاهل شرکت تاتت احذاث حَهچِ آساهؾ ؿٌاٍس تا ظشفیت ؿٌاٍسّای  25هتشی  ،دسخَاػت هکاى
تشای پاسکیٌگ خَدسٍ  ،ا ػتقشاس هؼافشاى ٍ خذهات خاًثی سا ًوَد  ،کِ دس ایي ساتٌِ
ًسین آرام ساحل تتلَیة سػیذ ؿْشداسی تا ّواٌّگی ؿَسا هکاًی سا هـخق ًوَدُ ٍ ب ُ ؿَسا
اػالم  ،هوٌاً کلیِ کاسُ ا ( اخز هدَص اص هشاخغ ریشتي ٍ  ) ...تِ ػْذُ هتقاهی هی
تاؿذ .
شهرداری تٌکابي هشتَى تِ خي پشٍطُ پیـٌْادی کَچِ  8هتشی حذ فاكل خیاتاى ؿْیذ هفخوی
ٍ خیاتاى ؿْیذ تؼلین کاس  ،تا خي پشٍطُ پیـٌْادی کَچِ  8هتشی هَافقت ٍ هلَب
گشدیذ کِ خْت تلَیة ًْایی دس کویؼیَى هادُ  5اػتاى هٌشح گشدد .
فرهاًدار ی ٍیژُ دسخَاػت اكالح تؼوی اص تٌذّای كَستدلؼِ ؿواسُ  59تـشح ریل :
الف  :دسخلَف هلَتِ تٌذ  15هقشس گشدیذ ؿْشداسی تشاتش هلَتِ ػول ًوَدُ
شهرستاى تٌکابي
ٍ ّش گًَِ كذٍس پشٍاًِ دس حشین ؿْش تٌکاتي اص ؿْشک فشٌّگیاى تِ ًشف تٌکاتي
تا هحذٍدُ قاًًَی ؿْش تٌکاتي تَػي ؿْشداسی ؿیشٍد غیش قاًًَی اػت ٍ
ؿْشداسی تٌکاتي تذٍى ّیچگًَِ اغواهی اقذا م ًوایذ  ،اها ًظش یکی اص اػواء ایي
اػت کِ تشاتش قاًَى ػول ؿَد .
ب  :هلَتِ تٌذ  17دسخلَف ٍاگزاسی اخشای پشٍطُ ّای تؼشین پل سٍتشٍی
کاسخاًِ هؼتوذی  ،تؼشین پل خیاتاى ؿْیذ ٍلی هحوذی ٍ  ...اص ًشیق تشک تـشیفات
تِ ؿشکت پَالد ؿاد کِ دس ایي ساتٌِ  %46پلَع اػالم ؿذُ کِ فشهاًذاسی تِ ایي اهش
اػتشام ٍ اػالم ًوَد حذاکثش پلَع هٌاتق هَاتي هی تایؼت کوتش اص  10دسكذ
تاؿذ دس غیش ایٌلَست اخز هدَص دفتش فٌی اػتاًذاسی الضاهی اػت تٌاتشایي
ؿْشداسی تشاتش ًظشیِ فشهاًذاسی ػول ًوایذ.
ج  :هلَتِ تٌذ  32دسخلَف هؼافیت پشداخت اخاسُ هاّاًِ دکِ توثلغ 200/000/
سیال تَػي آقای ػلی داٍدی ؿاُ آتادی لزا تا تَخِ تِ ایٌکِ ًاهثشدُ هـکالت ػذیذُ
هالی ٍ خؼوی داسد ٍ اص ًشفی تا هـکل قاًًَی ٍ هقشسات هالی هَاخِ ًـَین هقشس
گشدیذ اص ًشیق هادُ  17اقذام ؿَد .
آقای اهیش
د  :هلَتِ تٌذ  36دسخلَف ٍاگزاسی حدشُ ّای داخل هیذاى تاس
ؿشیؼتی هقذم تِ ؿْشداسی دس قثال تذّی خشیوِ کویؼیَى هادُ كذ ٍ ػَاسهات
هتؼلقِ تشاتش اػالم ًظش کاسؿٌاػی یا کاسؿٌاػاى سػوی دادگؼتشی اقذام الصم تؼول
آیذ .
هدیر شبکِ بهداشت دس ساػتای ًشح تحَل ػالهت دسخَاػت صهیٌی توتشاط  2000هتش هشتغ ٍاقغ دس
خیاتاى فشدٍػی غشتی خْت ػاخت کلیٌیک ٍیظُ ؿثکِ تْذاؿت ٍ دسهاى تِ تلَیة
ٍ درهاى تٌکابي
سػیذ کِ دس ایي ساتٌِ ؿْشداسی صهیٌِ تحَیل صهیي تِ هتشاط  2000هتش هشتغ سا
فشاّن ٍ هَاسد ریل دس تَافقٌاهِ گٌداًذُ ٍ تِ ؿَس ا اسػال گشدد  .الف  :صهاى ؿشٍع
کاس اخشایی کلیٌیک ٍ پایاى کاس هـخق گشدد  .ب  :فقي خْت ػاخت کلیٌیک ٍیظُ دس
ًظش گشفتِ ؿَد  .ج  :اٍسطاًغ ً 115یض دس ّواى هکاى هؼتقش ؿَد .
تَدخِ پیـٌْادی ػال  1394ػاصهاى حول ٍ ًقل ٍ ّوگاًی ؿِ س تٌکاتي ( ؿْشداسی
شهرداری تٌکابي
تٌکاتي ) دس خلؼِ هٌشح  ،تَدخِ پیـٌْادی ب هثلغ  1/550/000/000/سیال ( یک
هیلیاسد ٍ پاًلذٍ پٌداُ هیلیَى سیال ) تتلَیة سػیذ
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شهرداری تٌکابي

تَدخِ
تَدخِ پیـٌْادی ػال  1394ؿْشداسی تٌکاتي دس خلؼِ هٌشح ،
پیـٌْادی هثلغ  160/000/000/000/سیال ( یکلذ ٍ ؿلت هیلیاسد سیال )
تتلَیة سػیذ .
تَدخِ ؿَسا دس ػال  1394کِ دس سدیف  41601اػتثاسات خاسی خذهات اداسی
ؿْشداسی پیؾ تیٌی ؿذُ هثلغ  2/585/570/000/سیال ( دٍ هیلیاسد ٍ پاى كذ
ٍ ّـتاد ٍ پٌح هیلیَى ٍ پاًلذ ٍ ّفتاد ّضاس سیال ) تَدُ تِ تلَیة سػیذ .
هشتَى تِ تقاهای آقای ػیذ اتشاّین تْشاهی دسخلَف ًلة تاتلَ
هًَیتَسیٌگ دس خیاتاى خیام – هقاتل پاػاط ًیکاى تاتت تثلیغات دس خلؼِ هٌشح
 ،اػواء تا دسخَاػت ًاهثشدُ هخالفت ٍ هقشس گشدیذ ؿْشداسی کلیِ تاتلَ ّای
دیدیتالی سا خوغ آٍسی ٍ پغ اص تْیِ ًشح هتؼاقة آى اقذام هقتوی كَست
پزیشد .
قلذ داسد تا تَخِ تِ ًضدیکی ػال ًَ خْت اػتقثال ؿایؼتِ ٍ هٌلَب
ٍ پاػذاؿت سػن ٍ سػَم ٍ آئیي ّای ًَسٍص کِ اص اػیاد هلی ٍ هزّثی هی تاؿذ
ًؼثت تِ چیذهاى ػفشُ ّفت ػیي دس چٌذ ًقٌِ اص ؿْش هثادست ًوایذ دس خلؼِ
هٌشح  ،تا پیـٌْاد ؿْشداسی تٌشیق رکس ؿذُ هَافقت ٍ تِ تلَیة سػیذ .
اسػال ًاهِ هذیش کل هحتشم دفتش اهَس ؿْشی ٍ ؿَساّای اػتاًذاسی هاصًذساى
پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ پٌح ػالِ ؿْشداسی ػٌَاى ًوَد تا تَخِ تِ اّویت
هَهَع ٍ تا ػٌایت تِ ایٌکِ اخشاء ٍ اًدام آى هؼتلضم ّضیٌِ  ،تشًاهِ ٍ دػَت اص
ؿشکت ّای هؼتثش خْت ػقذ قشاسداد هی تاؿذ  ،دس خلػِ هٌشح  ،تا تَخِ تِ
اّویت هَهَع تِ تلَیة سػیذ ؿْشداسی ًؼثت تِ تذٍیي تشًاهِ پٌح ػالِ
اقذام الصم سا تؼول آٍسد .
دسخلَف هٌالؼِ ٍ احذاث ػذ الػتیکی تادی تش سٍی سٍدخاًِ چـوِ کیلِ  ،کِ
تِ ًَتِ خَد دس خزب گشدؿگشی ٍ دسآهذ صایی اص ایي سٍدخاًِ تی ًظیش  ،تأثیش
تؼضایی خَاّذ داؿت دس خلؼِ هٌشح  ،تِ تلَیة سػیذ خْت تْیِ ًشح اص
ًشیق فشاخَاى ػوَهی اقذام ؿَد .
هشتَى تِ ًاهِ هؼاٍى هحتشم هذیش کل ٍ هذیش کویتِ اهذاد اهام ( سُ ) تٌکاتي
دسخلَف دسخَاػت هؼاػذت هالی خْت تشگضاسی هشاػن خـي ًیکَ کاسی دس
خلؼِ هٌشح  ،هَافقت ٍ تِ تلَیة سػیذ ؿْشداسی ّواًٌذ ػال هاهی ًؼثت تِ
پشداخت کوک ٍ هؼاػذت هالی تِ کویتِ اهذاد اهام ( سُ ) تٌکاتي اقذام ًوایذ .
دس ًظش داسد ًؼثت تِ آهادُ ػاصی تؼتِ ّای فشٌّگی ؿاهل کاتالَگ ً ،قـِ ،
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 CDآهَصؽ ساًٌذگی ٍ  .....دس ایام ًَسٍص خْت اػتفادُ هؼافشیي اقذام ًوایذ  .لزا
هشاتة دس خلؼِ هٌشح  ،تا پیـٌْاد آقای ؿْشداس تٌشیق رکش ؿذُ هَافقت ٍ تِ
تلَیة سػیذ .
هشتَى اػت تِ تقاهای آقای سؿیذ كذاقت هتقاهی ایداد فوایی توٌظَس
پشٍسؽ هاّیاى تَهی دسیای خضس دس قفغ دسیایی هی تاؿذ دس خلؼِ هٌشح  ،تِ
تلَیة سػیذ دس هحل هلک هالک تلَست ػاصُ ای هَقت ( کاًکغ ) اقذام گشدد .
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