
 

١ 
 

  بسمه تعالي 

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند

از ساعت   14/09/1400 مورخ شنبهيك روز: تاريخ جلسه   13/09/1400  :تاريخ دعوتنامه 

  30/21 تا ساعت   00/18

  33 :شماره جلسه 

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

  

  صحن شورا: مكان 

 

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات   - 
  

آقاي عالمي، آقاي شيرمحمدي رئيس شورا ضمن خير مقدم خدمت اعضاي شورا، جلسه  پس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط

 .را آغاز نمودند

ابتدا آقاي شيرمحمدي در رابطه با مذاكرات وين و تفاوت گروه انقالبي با ساير گروه ها مطالبي را بيان و ابراز خرسندي نموده و 

ن اقتصادي كشور در دست بيگانگان است و دولت مي بايست حتما در گراني هاي اخير نشان دهنده آن است كه جريا:  افزود

  .يع و اقتصادي بازنگري نمايد و افراد انقالبي در بخش اقتصاد بر روي كار قرار گيرندزبحث شبكه تو

مال در ادامه شروع كار شهردار جديد شهر الوند را خدمت مردم محترم شهر الوند و اعضاي شورا تبريك و از زحمات آقاي ج

  .جوادي، سرپرست شهرداري شهر الوند و برگزار كنندگان مراسم توديع و معارفه تشكر و قدرداني نمودند

هر امكانات و خدماتي كه در سطح شهر وجود دارد متعلق به همه ي مردم است همه ي :  رضا شكور اولين ناطق پيش از دستور

امي در رابطه با معلولين صورت نگرفته و معابر شهري و حمل و نقل عمومي در شهر الوند اقد. مردم بايد از آنها استفاده نمايند

  .بايد براي معلولين مناسب سازي شوند كه اين خدمات از حقوق معلولين مي باشد

آرامستان شهر الوند به محيطي بي نظم تبديل شده است و به دليل بيماري كرونا و عدم اجازه براي برگزاري مراسمات در 

خي از افراد مراسمات خود را در آرامستان برگزار ميكنند كه اين امر باعث ناراحتي و عدم آرامش ساكنين آن منطقه مساجد، بر

  . شده است

اميدواريم به همكاري شهردار محترم بتوانيم با مناسب سازي سطح شهر، زندگي را :  اباذر عالمي دومين ناطق پيش از دستور

  .مبراي افراد معلول راحت تر نمايي

يكي از مزاياي شوراي انقالبي شهر الوند، وجود كميسيون فرهنگي در شورا مي باشد و بايد در زمينه فرهنگي اقدامات بيشتري 

همچنين به كمك كميسيون فرهنگي مي بايست همكاري نزديكي با علما، مساجد و هيئت ها ايجاد شود و با . انجام دهيم

  .ر برگزار شودهمكاري آنان مراسمات فرهنگي در سطح شه

مناسب سازي امكانات شهر براي افراد معلول مسئله مهمي است و بايد پيگيري : خدابخش امجديان سومين ناطق پيش از دستور

. برخي از معلولين جسمي از نظر ذهني و علمي در سطح بااليي قرار دارند و بايد خدمت رساني به آنان انجام شود. شود

وضعيت مناسب براي رفت و آمد دانش آموزان معلولين دارد و مكان مناسبي براي تحصيل ) عج(خوشبختانه دبيرستان وليعصر 

  .دانش آموزان معلول ميباشد

ابتدا اشاره اي به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با فرهنگ داشتند و :  رضا خليل پور چهارمين ناطق پيش از دستور

كميسيون فرهنگي سعي كرده است .  يد اقدامات مناسبي در اين رابطه صورت گيردبحث فرهنگ بحث مهمي است و با:  افزودند

در زمينه هاي مختلف طبق مهندسي فرهنگي كارهاي خود را پيش ببرد و همچنين بايد از ظرفيت هاي مختلف شهر براي ايجاد 

  .شهري شهروند محور استفاده نمود

اني قهرمان پارالمپيك و خانم علمداري نائب رئيس هيئت ورزش هاي معلولين در ادامه آقاي اميري رئيس كانون توانا، آقاي رمض

در جلسه حاضر و در رابطه با معلولين و ايجاد فضاي مناسب براي آنان مطالبي را بيان و پيشنهادات خود ارائه نمودند و در آخر 

  .مقرر گرديد كه پيشنهادات بصورت مكتوب براي بررسي به شورا ارسال گردد

خر دكتر هاشمي شهردار شهر الوند در جلسه حاضر و اعضاي شورا پيشنهادات و خواسته هاي خود را براي پيگيري و اجرا در آ
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 .بيان نمودند و مقرر گرديد پس از بررسي و اولويت بندي، اقدامات الزم صورت گيرد
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  :مصوبات  -
  

ــه شــماره  -132 ــورخ   14/ص/23509نام ــرم موضــوع  13/09/1400م ــر  ((شــهرداري محت ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

جهـت ديـدار بـا     15ريـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       5.000.000ريالي جمعاً بـه مبلـغ    2.500.000خريد دو عدد كارت هديه 

  . آراء مورد موافقت قرار گرفت  به اتفاقمطرح و پس از بحث و بررسي » خانواده محترم شهدا 

  

ــه شــماره  -133 ــورخ  14/ص/23193نام ــرم موضــوع  09/09/1400م ــر  ((شــهرداري محت ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

تقــدير و تشــكر از آقايــان انوشــيروان محمــودي و ســيد جمــال جــوادي شــهردار و سرپرســت محتــرم شــهرداري در مراســم 

ريـال از محـل    100.000.000ريـالي جمعـاً بـه مبلـغ      50.000.000توديع و معارفه ايشان و هزينه و پرداخـت دو عـدد كـارت هديـه     

  . آراء مورد موافقت قرار گرفت  به اتفاقمطرح و پس از بحث و بررسي »   16تبارات جاري ماده اع

  
  

ــرم موضــوع  13/09/1400مــورخ   10/ص/23449نامــه شــماره  -134 ــر  ((شــهرداري محت ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

مطـرح و پـس از بحـث و    » ضويت آقاي حسين هاشمي شـهردار محتـرم الونـد در هيئـت مـديره شـركت شهرصـنعتي البـرز         ع

  . بررسي به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت 
  

  

ــه شــماره  -135 ــورخ   14/ص/22918نام ــرم موضــوع  07/09/1400م ــر  ((شــهرداري محت ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

سـاعت   5/22سـاعت در مـدت سـه مـاه بـا ميـانگين روزانـه        2000افزايش ساعت استفاده از ماموران نيروي انتظامي تـا سـقف   

جـراي  جهـت مقـدمات ا   12ريـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       760.000.000نفر نيرو جمعـاً بـه مبلـغ     3با استفاده از حداقل 

طرح ساماندهي و رفع انسداد معـابر و نظـارت دقيـق تـردد در حـوزه سـاخت و سـاز و اجـراي احكـام صـادره از كميسـيونهاي            

و مقـرر گرديـد منـوط بـه انجـام كـار و       . مطرح و پس از بحث و بررسي بـه اتفـاق آراء مـورد موافقـت قـرار گرفـت       » شهرداري

  .تاييد واحد مربوطه شهرداري باشد 
  

  .شب به پايان رسيد  50/21جلسه در ساعت  -

  :دستور جلسه بعد  -

  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   -

  30/21الي  30/18ساعت  16/09/1400شنبه مورخ سه روز : تاريخ و ساعت جلسه بعد 


