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  بسمه تعالي 

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند

از ساعت   21/09/1400 مورخ شنبهيك روز: تاريخ جلسه   20/09/1400  :تاريخ دعوتنامه 

  20/21 تا ساعت   00/18

  35 :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   - 
  

  

پس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي امجديان، آقاي شيرمحمدي ضمن عرض خيرمقدم خدمت اعضاي شورا جلسه را 

  .بصورت رسمي آغاز نمودند

اگر فرهنگ ايثار و شهادت  و فرهنگ جبهه به پشت جبهه  : فرهنگ ايثار در جبهه بيان نمود ابتدا آقاي شيرمحمدي در رابطه با

منتقل شود، پشت جبهه گلستان خواهد شد و اگر هر شخص يا مسئولي در هر جايگاهي روحيه توكل داشته باشد موفق خواهد 

  .شد و خداوند كمك خواهد كرد

ز انتقاداتي كه به رئيس يكي ا: س جمهور محترم مي شود مطالبي را بيان نمود و افزوددر ادامه در رابطه با انتقاداتي كه به رئي

همچنين . شود كندي در پيشرفت كارها مي باشد كه اميدواريم تسريع در انجام كارها صورت گيرد قالبي كشورمان ميجمهور ان

  .بيان و تذكر دادنددر رابطه با درخواست استعالم از اداره اوقاف توسط اداره گاز مطالبي را 

در طول چند روز كوتاهي كه از انتصاب دكتر هاشمي گذشته است خبرهاي خوبي شنيده ميشود اقدامات : رضا شكور اولين ناطق

  .مناسبي انجام شده است و از ايشان و پرسنل شهرداري تشكر مي نماييم

ه به اينكه در فصل سرما قرار داريم، در حد نياز جواب تعدادي از شهروندان در احداث بنا تخلفات ساختماني داشتند كه با توج

  . همچنين در خصوص احداث گرمخانه بايد تسريع صورت گيرد. استعالمات صادر شود تا شهروندان از اين فصل عبور كنند

  .شده استتغيير و اصالح طرح تفصيلي مطلب مهمي است و بايد تسريع يابد چرا كه طرح تفصيلي فعلي باعث ايجاد ناعدالتي 

        بي مسئوليت ها و .  با همت و تالش كادر درمان خوشبختانه بيماري كرونا كاهش يافته است:  آقاي خليل پور دومين ناطق

باشد كه اين موضوع نيز بايد بررسي شود و در جهت رفع اين مشكل  كم كاري هاي برخي از افراد و مسئولين نيز مانند كرونا مي

  .كه كم كاري مسئولين باعث آسيب و بدبين شدن مردم به اين نظام خواهد شد گيرد چرااقدامات جدي صورت 

متاسفانه تخلفات ساختماني افزايش يافته و اين افزايش تبعات زيادي داشته و باعث بروز مشكالت :  اباذر عالمي سومين ناطق

شود و اگر نيازي به اصالح طرح جامع و طرح تفصيلي وجود دارد بايد هرچه سريعتر اقدام شود و همه چيز در جواز  متعددي مي

  .پيش بيني شود و تخلفات كاهش يابد

همچنين متاسفانه برخي از كارگران پس از گذشت يك سال هنوز طلب خود را از پيمانكاران دريافت نكرده اند و حتما بايد 

  . پيگيري شود
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   : خالصه مذاكرات  -
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  :مصوبات  -
  

ــر ((شــهرداري محتــرم موضــوع  24/08/1400مــورخ   14/ص/21535نامــه شــماره  -137 درخواســت صــدور مجــوز مبنــي ب

ريـال از محـل اعتبـارات وظيفـه عمـران شـهري ، ذيـل         4.478.400.000عدد قبر دو طبقه بـا بـرآورد اوليـه     600احداث ساخت 

مطـرح و پـس از بحـث و    »  توسـعه و نگهـداري آرامسـتانها از طريـق اسـتعالم بهـا بـه پيمانكـاران واجدشـرايط          22000برنامه 

  . مورد موافقت قرار گرفت آراء  به اتفاقبررسي 

  

ــه شــماره  -138 ــورخ   19/ص/23060نام ــرم موضــوع  08/09/1400م ــر  ((شــهرداري محت ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

فرعــي از  5185فرعــي از  7393ي ، تحــت پــالك ثبتــ F 92مترمربــع ســند ثبتــي قطعــه تفكيكــي  36/3اخــتالف مســاحت 

بـه نشـاني الونـد، زمينهـاي موسـوم بـه شـريفي شـمال بوسـتان ملـت بـا زمـين             ) مترمربع طبق سند 11/199(اصلي  15پالك 

ــماره   ــع ش ــد بي ــرارداد عق ــوع ق ــذاري موض ــورخ  20275واگ ــذاري  75/195( 24/12/1395م ــرارداد واگ ــق ق ــع طب و ) مترمرب

مترمربـع بـر اسـاس نظريـه كارشـناس       36/3لتفاوت سـند بـا قـرارداد مزبـور بـه مسـاحت       درخواست شهرداري واگذاري مابه ا

معــادل بيســت و پــنج ميليــون و هفتصــد هــزار (ريــال  257.000.000بــه مبلــغ  02/09/1400مــورخ  22317رســمي بــه شــماره 

  . مطرح و پس از بحث و بررسي به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت » مي باشد ) تومان

  

تعدادي از پيشنهادات اعضاي شورا در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و بررسـي پيرامـون موضـوع جهـت بررسـي  بـه               -139

  .شهرداري ارسال گرديد 

   

  .شب به پايان رسيد  30/21جلسه در ساعت  -

  

  :دستور جلسه بعد  -

  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   -

  

  30/21الي  30/18ساعت  23/09/1400شنبه مورخ  سهروز : تاريخ و ساعت جلسه بعد 


