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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 
 

 
 
 
 

زمین واگذاری به شرکت کافیلو طرح که جزء مبنی بر شهر اری الوند   21/29/1422مورخ  19/ص/11412نامه شماره  -1

اصلی می باشد که به شهر اری واگذار شده و شهر اری نیز  11فرعی از  1122و  1122زمینهای موسوم به قدیانی تحت پالک 

 12/20/1099مورخ  1/11441/9201طی تشریفات مزایده به شرکت کافیلو طرح انتقال  ا ه است امام با توجه به نامه شماره 

معاون محترم  ا ستان عمومی و انقالب شهرستان البرز به نیابت از شعبه سوم بازپرسی  ا سرای عمومی و انقالب قزوین 

شهر اری از هرگونه فروش ، واگذاری ، صدور پروانه ساطتمانی ، تفکیک و یا جذب سرمایه گذار منع شده است . ضمن اینکه 

مقرر گر ید  ر جلسه ممرح و  ،ت گرفته که منتج به نتیجه نشده است جهت حل این مشکل با  ا ستانی مکاتباتی صور

 جهت اقدامات بعدی به شهر اری ارسال گر   .
 

عد  قبر  و طبقه با برآور  اولیه  222احداث ساطت شهر اری الوند مبنی بر  14/21/1422مورخ   /ص/11101نامه شماره  -1

توسعه و نگهداری آرامستانها از طریق  11222عمران شهری ، ذیل برنامه ریال از محل اعتبارات وظیفه  4742174227222

ارائه طرح قبرها نسبت به زمین  جهت مقرر گر ید و  ،  ر جلسه ممرح  استعالم بها به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید

 موجو  و ارائه طرح قبرها به همراه  یتیل آن به شهر اری ارسال گر   .
 

 11/21/1422مورخ  1114 ر طصوص پیشنها  شماره  شهر اری الوند 22/29/1422مورخ   19/ص/11211نامه شماره  -0

به  و عدم اجرای  رست توافق مذکور و ورو  طسارت چند میلیار ی ، توافق حاصله با آقای قدیانیمبنی بر  اعضای شورا 

استحضار می رساند پرونده مزبور  ر مراجع قضایی ممرح و پیرو اعتراض به رأی  ا گاه بدوی از سوی سازمان بازرسی استان 

 قزوین رسیدگی  ر مرحله تجدیدنظر می باشد و قاضی پرونده شهر اری را فاقد سمت  انسته و اجازه  سترسی به آن را 

نظر اعضای کمیسیون اعالم شکایت به طرفیت   ر جلسه ممرح  و،  ستر  نمی باشدنمی  هد و لذا اطالعات بیش از این  ر  

 شهر اری  ر جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهر اری می باشد .
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مترمربعی سند ثبتی  02/0اطتالف مساحت شهر اری الوند  ر طصوص  29/1422/ 21مورخ   19/ص/10222نامه شماره  -4

مترمربع طبق سند( به نشانی  11/199اصلی ) 11فرعی از پالک  1111فرعی از  2090بتی ثپالک  تحت 91Fفمعه تفکیکی 

مورخ  12121الوند ، زمینهای موسوم به شریفی شمال بوستان ملت ، با زمین واگذاری موضوع قرار ا  عقد بیع شماره 

اوت سند با قرار ا  مزبور به مساحت مترمربع طبق قرار ا  واگذاری( و  رطواست واگذاری مابه التف 21/191) 14/11/1091

ریال معا ل بیست  11272227222به مبلغ  21/29/1422مورخ  11012مترمربع بر اسا  نظریه کارشنا  رسمی به شماره  02/0

از نظر اعضای کمیسیون بالمانع می باشد . انجام آن ،  ر جلسه ممرح  و و پنج میلیون و هفتصد هزار تومان

 

 4022پیوست تحت پالک ثبتی شهر اری الوند  ر طصوص زمین سند  21/29/1422مورخ   12/ص/10211نامه شماره  -1

اصلی به نام حسن محمدی بو ه و به  لیل اطتالف مالکیت با ا اره کل راه و شهرسازی تفکیکی بر روی  11فرعی از پالک 

ایگانی شو  و  ر طصوص اقدام بعد از تعیین و تکلیف توسط مقرر گر ید ب،  ر جلسه ممرح  و زمین صورت نگرفته است 

شهر اری اقدام شو  .

 

مترمربع از ملک متعلق به مسجد  91/41شهر اری الوند  ر طصوص مقدار  12/21/1422مورخ   19/ص/19142نامه شماره  -2

طرح تعریض کوچه قرار گرفته بر اسا  طرح تفصیلی  ر که  11امام زمان)عج( به نشانی طیابان امام طمینی)ره( ، کوچه 

با توجه به تقاضای هیئت امنای مسجد مبنی بر  ریافت طسارت آن و  رطواست شهر اری جهت واگذاری زمین است و 

مترمربع که متعلق به شهر اری می باشد بصورت معوض به هیئت امنای مسجد طبق  11/42مجاور ملک مسجد به متراژ 

ریال و  1710972227222که زمین شهر اری به مبلغ کل  1/1/1422مورخ  19124شنا  رسمی  ا گستری به شماره نظریه کار

            ریال ارزیابی شده است ، ضمن اینکه هیئت امنای مسجد بایستی 1712071127222زمین  ر طرح مسجد به مبلغ کل 

با توجه به باز ید اعضای  شهر اری پر اطت نماید ،  ر جلسه ممرح  وریال به  0172127222مابه التفاوت  و زمین را به مبلغ 

کمیسیون ، نظریه اعضا مبنی بر این است که با  ر نظر گرفتن واقع شدن مسجد  ر آن مکان و نیاز فضای باز  ر مواقع 

اگذاری مخالفت گر ید .ضروری و همچنین باقی ماندن مقدار کمی از زمین بعد از عقب نشینی و زیر حد نصاب بو ن آن با و
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تامین اعتباری بالغ بر سازمان حمل و نقل شهر الوند  ر طصوص  11/22/1422مورخ   1124/22نامه شماره  -2

ریال و تهیه و اجرای تهویه  01272227222ریال  ر وجه سازمان حمل و نقل جهت هزینه ایجا   یوار آتش به مبلغ 1722272227222

 ر طصوص رفع  0/1/1422با توجه به پایان تعهد شهر اری  ر تاریخ ،   CNGریال برای جایگاه  21272227222اجباری به مبلغ 

موار  عدم انمباق گزارش بازرسی و رفع موار  اعالم شده عدم انمباق از سوی سازمان حمل و نقل و شهر اری که منجر به 

اقدام قانونی  ر طصوص تخلف کاشی فروش مقدم به مقرر گر ید جهت ،  ر جلسه ممرح  و  تعمیلی جایگاه طواهد شد

شهر اری ارسال گر   .

 

آقای عبا  اسدی ساکن شهر الوند از انبوه سازان شهر الوند جهت حضور  ر  29/1422/ 22مورخ   1111نامه شماره  -1

بعدی کمیسیون فنی و  مقرر گر ید  ر جلسه جلسه رسمی و اصلی شورا و اقدامات الزم  ر این طصوص  ،  ر جلسه ممرح  و

عمرانی حضور  اشته باشند .



شهر اری الوند  ر طصوص  رطواست آقای علی ملکی بازنشسته ا اره آموزش و  21/1422/ 11مورخ   1129نامه شماره  -9

از باز ید  ر طصوص  01پرورش به نشانی الوند، بلوار شهر اری ، بلوار شهید رجایی ، نبش کوچه شهید زرآبا ی ، پالک 

وضعیت پروژه ی زیرساطتی تامین کننده منافع عمومی به عنوان ساطتمان پزشمان با لواحق مرتبط آن و ایجا  مساعدتهای 

مقرر گر ید جهت اقدامات به علت عدم ارتباط موضوع به شورای شهر ،  ر جلسه ممرح  و  الزم جهت احداث این پروژه

قانونی به شهر اری ارسال گر   . 



ایثار  ر طصوص مصوبه شورای ترافیک مبنی بر حذف سه کنجی  12ساکنین طیابان  12/21/1422مورخ  1191شماره نامه  -12

و وصل به طیابان امام رضا)ع( با توجه به فصل  12فضای سبز و  رطواست اقدامات الزم  ر تسریع عملیات بازگشایی طیابان 

اقدامات الزم برابر طرح جامع و مقررات به شهر اری ارسال گر   .زمستان و سرما ،  ر جلسه ممرح  و مقرر گر ید جهت 
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شرکت مخابرات ایران منمقه قزوین  ر طصوص شکایات گستر ه  29/1422/ 22مورخ   1192219/22/122نامه شماره  -11

شهر الوند  مر می مبنی بر عدم پوشش مملوب تلفن همراه و اینترنت پرسرعت همراه ممابق پیوست  ر بخشهای مختلف

ناشی از گسترش ساطت و ساز شهری ، همچنین  ریافت گزارشات مبنی بر بروش مشکالت فراوان  ر برطور اری  انش 

آموزان منمقه از سامانه های آموزش مجازی ، به منظور بهبو  پوشش شبکه تلفن همراه اپراتور اول و محرومیت ز ایی و 

تر ارتباطی ، با پیگیری مخابرات منمقه قزوین مجوز احداث سه ایستگاه جدید  برطور اری اهالی محترم از امکانات مناسبت

ایستگاه قابل افزایش طواهد بو   ر این راستا تاییدیه های فنی  11 ر سمح شهر الوند اطذ و تعدا  ایستگاههای همراه اول به 

شهر اری الوند و افزایش بسیار زیا  مبلغ   ر نقاط جدید مور  تقاضای همراه اول از همکاران محترم حقوقی و طدمات شهری

 رطواستی و عدم امکان پر اطت مبالغ  رطواستی از جانب مخابرات منمقه قزوین ، و  رطواست بررسی و بازنگری  ر مبالغ 

اعالمی با توجه به محدو یت تجهیزات ، عدم جذب به موقع امکانات جدید موجب هدایت آن به مناطق متقاضی  یگر و 

مقرر گر ید قرار ا  بصورت یکساله و با نظر کارشنا   ت اهالی از امکانات ارتباطی طواهد شد ،  ر جلسه ممرح ومحرومی

 رسمی  ا گستری مبالغ اجاره بها اقدام گر   . 

 

آقای الما  سنگی  ارای یک باب ساطتمان واقع  ر الوند، طیابان  کتر رحیمیان ،  21/1422/ 20مورخ   1222نامه شماره  -11

 ر طصوص افزایش تعدا  اقساط بدهی ساطتمانی نامبر ه با توجه به بیماری نامبر ه و   112، پالک  2کوچه شهدا ، بن بست 

باط موضوع به شورای شهر ، جهت اقدامات مقرر گر ید با توجه به عدم ارتهزینه های باالی  رمان وی ،  ر جلسه ممرح  و 

قانونی به شهر اری ارسال گر   .
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