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 کمیسدیون فندی و عمراندی شدورای    یس ئد ر جدوا  طممدی  از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید ، جناب آقای مهندد    پس

 .کر ندجلسه تقدیر و تشکر  ر شهرالوند ضمن عرض سالم و  وقت بخیر از حضور اعضای محترم شورا 
 

 
 
 
 

اجرای روکش آسفالت و آسفالت تعدا ی از طیابانها مبنی بر شهر اری الوند  52/2/1211مورخ  11/ص/15821نامه شماره  -1

ریال با واگذاری به کارطانه آسفالت کاسپین از محل اجرای  21011101110111و کوچه ها ممابق لیست پیوستی با اعتباری بالغ بر 

یم آسفالت با زیرسازی و آسفالت معابر و لکه گیری و ترم 215111با حذف ر یف اعتباری  1211پروژه های پیشنها ی سال 

انتخاب  -5باز ید به همراه کارشنا  عمرانی و مسئول عمرانی  -1  ر جلسه ممرح و مقرر گر یداصالح و پا ار نمو ن آن ، 

 اولویت اجرای پروژه بر اسا  لیست ، همچنین مکاتبات با ا ارات حفار قبالز اجرای پروژه صورت گیر  .
 

 رطواست آقای علی اکبر عیوض طانی مالک قمعه مبنی بر شهر اری الوند   52/2/1211مورخ  /ص15121نامه شماره  -5

 221زمینی واقع  ر الوند ، حاشیه جا ه بویین زهرا مبنی بر احداث بنای مازا  بر تراکم بصورت افزایش زیربنا بمساحت 

لی شهرسازی و معماری و شورایعا 2مترمربع  اطل  ر محوطه کارگاه بصورت کارگاهی پس از اطذ مجوز از کمیسیون ما ه 

وحدت رویه عالوه بر عوارضات  9و  1ریال بابت کمک به عمران و آبا انی شهر بر اسا  بند  2012101110111پر اطت مبلغ 

وحدت رویه اقدام الزم  بر اسا   ر جلسه ممرح و مقرر گر ید قانون شهر اریها ، 22ما ه  11قانونی و به استنا  مفا  بند 

 صورت گیر  .
 

شهر اری الوند مبنی بر  رطواست آقای حسین محمو طانی و شرکا مالک قمعه   11/2/1211/ص مورخ 1558نامه شماره  -2

مترمربع  25مبنی بر احداث بنای مازا  بر تراکم و تغییر کاربری بمیزان  22زمینی واقع  ر الوند، طیابان شهید بهشتی ، پالک 

 12101110111شورایعالی شهرسازی و معماری و پر اطت مبلغ  2میسیون ما ه بصورت تجاری  ر همکف پس از اطذ مجوز از ک

 11ریال بابت کمک به عمرانی و آبا انی شهر عالوه بر عوارضات قانونی بر اسا  شیوه نامه وحدت رویه و به استنا  مفا  بند 

 الزم صورت گیر  . وحدت رویه اقدامبر اسا  قانون شهر اریها ،  ر جلسه ممرح و مقرر گر ید  22ما ه 
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احداث  ریاچه ای قبل از ورو  رو طانه یالیان به محدو ه  رطصوص  اعضای شورا 11/2/1211مورخ  115پیشنها  شماره  -2

شهری  ر ضلع غربی زمینهای شلویری جهت جلوگیری از بروز طسارات با توجه به فصل بارشو ایجا  سیالب و تخریب منمقه 

جهت  یدمقرر گر  ر جلسه ممرح و  ،مسکونی طصوصاً زمینهای کشاورزی و هماهنگی با مشاورین منابع آب و آبخیز اری 

 ممالعات اولیه و ارائه گزارش به شهر اری الوند ارسال گر  .

اعضای شورا  رطصوص ایجا  مسیر عابر رو  ر منمقه آزا ی به بلوار معلم  ر  11/2/1211مورخ  112پیشنها  شماره  -2

افرا  پیر و میانسال ،  فضای سبز باند کندروی محور بلوار معلم جهت  سترسی آسان مر م  ر گذر از عرض این محور طصوصاً

 ر جلسه ممرح و مقرر گر ید شهر اری با هماهنگی اعضای کمیسیون عمرانی )آقایان شکور ، طممی و شالی( اقدام به تهیه 

 طرح و  ر اسرع وقت اجرا گر   .

وصاً برای نیاز شهر الوند به یک تفرجگاه مناسب شهر طصاعضای شورا  رطصوص  19/2/1211مورخ  152پیشنها  شماره  -1

طانوا ه ها و بانوان محترم و با وجو  پارک و جنگل یالیان به عنوان یک ظرفیت جهت احدای یک مجموعه فرهنگی و 

 ر طصوص استفا ه از این  تفریحی و ... شهر اری الوند با مشارکت شرکت شهرصنعتی البرز نسبت به تهیه طرح ممالعاتی

به  11/1/1211رسال گزارش تا مورخ تهیه طرح و ممالعات الزم اولیه و ار ید جهت ،  ر جلسه ممرح و مقرر گ فضای جا افتا ه

 شهر اری الوند ارسال گر ید .


نامه  ا ستان محترم عمومی و انقالب شهرستان البرز  52/2/1211مورخ  1/59512/9121بازگشت به نامه شماره  -2

با توجه به ،  ر جلسه ممرح و مقرر گر ید  ارک پیرمر ها رطواست ساکنین طیابان امام طمینی)ره(، محدو ه پ رطصوص 

اهمیت وجو  فضای باز  ر آن منمقه )پدافند غیرعامل( و عدم امکان تغییر کاربری به تجاری ، طی نامه ای به شهر اری اعالم 

محل فوق گر   طرح اصالح هندسی توسط کارشناسان تهیه و به شورای شهر ارسال گر  .  ر صورت امکان  رصدی از 

 تبدیل به تجاری تا هزینه های پروژه از محل پروژه تامین شو  .
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