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  بسمه تعالي 

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند

از   30/09/1400 مورخ شنبهسه  روز: تاريخ جلسه   29/09/1400  :تاريخ دعوتنامه 

  00/21 تا ساعت   00/18ساعت 

  38 :شماره جلسه 

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

  

  صحن شورا: مكان 

  

  ئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات خالصه مطالب مطروحه توسط ر  - 
  

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

  .آغاز نمود

ابتدا آقاي شيرمحمدي در رابطه با مطالبه مردم در خصوص شفاف سازي اموالي كه در دست اشخاص حقيقي و حقوقي است، 

نمايندگان استان و شهرستان جلسه اي با آقاي :  ت همفكري از اعضاي شورا كردند و در رابطه با اوقاف بيان نموددرخواس

شود اما اين موضوع  اوقاف آمادگي دارد تبديل به احسنخاموشي در رابطه با اوقاف استان داشتند و تصميم گيري شده است كه 

 نيز وقف بوده است تبديل به احسن نعتي البرز وقف نمي باشد و اگر در گذشتهشامل شهر صنعتي البرز نمي شود چرا كه شهر ص

  . شده است

شهر صنعتي البرز به عنوان . شامل شهر صنعتي البرز نمي شود بحث اوقاف و تبديل به احسن شدن:  آقاي عالمي اولين ناطق

بحث اوقاف در شهر صنعتي البرز سوء استفاده در .  ثلث حبس شده است و چون وقف خاص بوده است متولي اختيار داشته است

  .بررسي شود اده دادرسي جدي گرفته شود و مجدداًشده است و از مسئولين مربوطه درخواست داريم كه بحث اع

محله بندي با محوريت .  هاي مختلف، مراسمات به بهترين نحو برگزار شودگي بايد ساماندهي شود و در مناسبت بخش فرهن

معه و ديگر نهادها و شخصيت هاي جها انجام شود و هر محله يك مسجد اصلي داشته باشد و با هماهنگي امام  مساجد و هيئت

  .فرهنگي يك فضاي فرهنگي خوبي بوجود آيد

مسئوليت كميت هاي ساختماني با شهرداري است ولي مسئوليت كيفيت ساختمانها با نظام مهندسي :  آقاي خطمي دومين ناطق

  .است

منوعيت نماهاي رومي كه استحكام مناسبي ندارند، متاسفانه شاهد استفاده از اين نوع نماها هستيم و نظارتي بر آنها با وجود م

  .گيرد صورت نمي

در بحث كروكي ثبتي، بايد ترتيبي اتخاذ شود كه مردم بتوانند به راحتي آنرا دريافت نمايند و باعث نارضايتي و طوالني شدن 

  . پروسه دريافت نشود

  .گيرد شود و هيچ نظارتي بر اين موضوع صورت نمي در خصوص گزارش هاي ناظر، مبالغ زيادي از مردم دريافت مي

مهندسين ناظر بايد از ابتدا تا پايان ساخت ساختمان حضور داشته و گزارشات خود را تهيه نمايند ولي متاسفانه اين عمل صورت 

  .شود شود كه باعث كاهش كيفيت ساختمانها و نارضايتي مردم مي يگيرد و ساخت و سازها بدون نظارت انجام م نمي

دريافت پذيره بايد براساس زمين هاي كشاورزي بدون آب باشد اما موقوفه خزانه بدون هيچ مبنايي از :  آقاي شالي سومين ناطق

  .نيز به نفع مردم و صنعت مي باشدكند و اگر بنا بر اساس قانون ابطال مي باشد، قانون ابطال  صنعت و مردم پذيره دريافت مي

، عقد قرارداد با  توجه به تصفيه خانه شهر صنعتي: در ادامه آقاي شالي در رابطه با برخي مشكالت موجود در سطح شهر از جمله

تعيين تكليف  و رسيدگي به وضعيت رودخانه ياليان ، پلمپ نمودن چاه هاي مجاز، مسلوب نمودن چاه هاي غيرمجاز ، شركت آبفا

  .مطالبي را بيان نمودانتقال فاضالب مسكوني به تصفيه خانه شهرصنعتي البرز 

  .تا پايان ماه جاري را قرائت نمود 1400در آخر آقاي عالمي گزارش مالي شهرداري را از ابتداي سال 
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  : دستور جلسه  -
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   : خالصه مذاكرات  -
  

  

  

  

  

  

 

  

  :مصوبات  -

ــر ((شــهرداري محتــرم موضــوع  30/08/1400مــورخ   25/ص/22056نامــه شــماره  -148 درخواســت صــدور مجــوز مبنــي ب

ـ       ه توسـعه بهينـه سـازان امنيـت قـزوين طبـق       واگذاري امور پليس ساختمان و سد معبـر بصـورت تـرك تشـريفات بـه موسس

درصـد حـق باالسـري بـه      15واگذاري كار به صـورت حجمـي بـا پرداخـت حقـوق و مزايـا طبـق قـانون كـار و          (جدول پيوست 

طبـق حقـوق مصـوب آن سـال از      1401ريـال در سـالجاري و در سـال     1.705.000.000با برآورد اوليـه حـداكثر ماهيانـه    ) پيمانكار

سـاماندهي صـنوف و مشـاغل مـزاحم شـهري بـا پـادار نمـودن در مـتمم و اصـالح            206000عمرانـي رديـف    محل هزينه هـاي 

  . آراء مورد موافقت قرار گرفت به اتفاق  مطرح و پس از بحث و بررسي» بودجه 
  

ــه شــماره  -149 ــ 14/ص/24363نام ــرم موضــوع  21/09/1400ورخ م ــهرداري محت ــر  ((ش ــي ب درخواســت صــدور مجــوز مبن

          طريــق اســتعالم بهــا از محــل از بــا اســتفاده از پنلهــاي بتنــي پــيش ســاخته) ع(واگــذاري ديواركشــي ورزشــگاه امــام علــي

ران واجدشـرايط بـا   با سرفصل احـداث و تجهيـز مجتمـع هـاي فرهنگـي ورزشـي بـه پيمانكـا         56000پروژه هاي عمراني رديف 

  :به شرح ذيل پادار نمودن در اصالح و متمم بودجه 

سـانتي متـر از قـرار هـر مترمربـع       15تـا   12ضـخامت   3متـر طـول و ارتفـاع     122پنل پيش سـاخته بتنـي بـه طـول      - 1

 ريال 1.537.200.000ريال جمعاً به مبلغ  4.200.000

 ريال 25.200.000ريال جمعاً  700.000هزينه آماده سازي و اجرت نصب از قرار هر مترمربع  -2

آراء مـورد موافقـت قـرار    بـه اتفـاق   مطـرح و  »   ريـال  260.000.000هزينه حمل پنلها از كارخانه تا محـل اجـراي پـروژه     - 3

  . گرفت 

  

    28282828مصوبات جلسه شماره مصوبات جلسه شماره مصوبات جلسه شماره مصوبات جلسه شماره     113113113113بند بند بند بند فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص     1400140014001400////00009999////00009999مورخ مورخ مورخ مورخ     11111111////12313123131231312313نامه شماره نامه شماره نامه شماره نامه شماره  ----150150150150

شعبه اول شعبه اول شعبه اول شعبه اول     1400140014001400////05050505////11111111مورخ مورخ مورخ مورخ     6020602060206020موضوع صدور مجوز واگذاري قطعه زمين تجميعي مستند به دادنامه موضوع صدور مجوز واگذاري قطعه زمين تجميعي مستند به دادنامه موضوع صدور مجوز واگذاري قطعه زمين تجميعي مستند به دادنامه موضوع صدور مجوز واگذاري قطعه زمين تجميعي مستند به دادنامه     1400140014001400////08080808////25252525مورخ مورخ مورخ مورخ 

ي بيشتر ، مراتب در جلسه مطرح و ي بيشتر ، مراتب در جلسه مطرح و ي بيشتر ، مراتب در جلسه مطرح و ي بيشتر ، مراتب در جلسه مطرح و دادگاه عمومي ، حقوقي دادگستري شهرستان البرز و نياز به شفاف سازي و ارايه توضيحات تكميلدادگاه عمومي ، حقوقي دادگستري شهرستان البرز و نياز به شفاف سازي و ارايه توضيحات تكميلدادگاه عمومي ، حقوقي دادگستري شهرستان البرز و نياز به شفاف سازي و ارايه توضيحات تكميلدادگاه عمومي ، حقوقي دادگستري شهرستان البرز و نياز به شفاف سازي و ارايه توضيحات تكميل

        . . . . مستندات مربوطه به پيوست جهت بهره برداري الزم ارسال مي گردد مستندات مربوطه به پيوست جهت بهره برداري الزم ارسال مي گردد مستندات مربوطه به پيوست جهت بهره برداري الزم ارسال مي گردد مستندات مربوطه به پيوست جهت بهره برداري الزم ارسال مي گردد 

 
 

تعدادي از پيشنهادات اعضاي شورا در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و بررسـي پيرامـون موضـوع جهـت بررسـي  بـه               -151
  .شهرداري ارسال گرديد 

  
  .شب به پايان رسيد  30/20جلسه در ساعت  -
  

  :دستور جلسه بعد  -

  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   -
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  00/21الي  30/18ساعت  05/10/1400شنبه مورخ يكروز : تاريخ و ساعت جلسه بعد 


