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  بسمه تعالی 
  صورتجلسه شوراي اسالمی شهر الوند

از ساعت   21/10/1400 مورخ شنبهسه  روز: تاریخ جلسه   20/10/1400  :تاریخ دعوتنامه 
  50/21تا ساعت  00/18

  44 :شماره جلسه 

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

  صحن شورا: مکان 

  
  

  حه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات خالصه مطالب مطرو  - 
  

پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط آقاي عالمی، آقاي شیرمحمدي رئیس شورا ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضاي شورا 
  . جلسه را آغاز کردند

شهر الوند از خانواده ابتدا آقاي شیرمحمدي سالروز شهادت شهید احمدي روشن را گرامی داشته و از استقبال کم نظیر مردم 
  . شهید عباسی که به تازگی احراز هویت شده است تشکر کرد

  . س کارها قرار بگیرندأبعضی از مسئولین بی تدبیر درحال ایجاد نارضایتی بین مردم هستند و این افراد نباید در ر
. مدیر و متخصص بر روي کار قرار گیرد انتخاب فرماندار جدید شهر الوند می بایست با هماهنگی و مشورت انجام شود تا شخصی

هیچ مسئولی حق تحمیل مسئول به شهر را ندارد و در صورت بروز چنین اتفاقی همکاري هاي الزم از جانب شورا انجام نخواهد 
  . شد

فانه در شهر الوند جوانان متخصص و مدیر وجود دارد که توانایی مدیریت باالیی دارند ولی متاس:  رضا شکور اولین ناطق
  .  مسئولین از افراد بومی استفاده نمی کنند

فرماندار جدید می بایست بومی و ساکن شهر الوند باشد که در جریان مشکالت و درخواست هاي مردم باشد و پیگیري هاي الزم 
  . را انجام دهد

ن هاي کشاورزي خود هستند کشاورزان براي حفاظت از تجهیزات کشاورزي و آبیاري خود نیازمند احداث مکانی کوچک در زمی
ولی متاسفانه مسئولین تمامی فنس ها و مکان هاي ساخته شده براي این امر را جمع آوري کرده اند که این کار باعث نارضایتی 

  . مردم و کشاورزان می شود
  . در اجراي قانون می بایست عدالت رعایت شود و این عدالت می بایست براي همه یکسان باشد

  .  ، کشاورزان نادیده گرفته شده اند از زمانی که الوند تبدیل به شهر شده است:  دومین ناطقجواد خطمی 
کنند و در جریان مشکالت و کمبودهاي شهر نیستند که این کوتاهی ها  بعضی از مسئولین دورا دور براي شهر تصمیم گیري می

  . و تصمیمات نادرست باعث بدبین شدن مردم به نظام می شود
از افراد براي تفکیک کاربري زمین هاي مرغوب کشاورزي مانند شلویري و گلچین، بصورت بی رحمانه تمامی محصوالت را بعضی 

  .از بین می برند تا تغییر کاربري صورت گیرد
کشاورزان براي نگهداري از ادوات کشاورزي نیازمند یک مکان در زمین هاي خود می باشند چراکه امکان انتقال تجهیزات 

امنیت غذایی مردم به  . از کشاورزان باید حمایت شود و مجوزات الزم براي آنها صادر شود. اورزي به داخل شهر وجود نداردکش
  . کشاورزان وابسته است و همکاري هاي الزم باید با آنها انجام شود
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   : خالصه مذاکرات  -
  

  
  
  
  
  
 

 
  :مصوبات  -

  

بررســی و  درخواســت صــدور مجــوز مبنــی بــر((شــهرداري محتــرم موضــوع  20/10/1400مــورخ  27555نامــه شــماره  -166
اساسـنامه سـازمان    6از مـاده   6شـهرداري الونـد در اجـراي بنـد      سـازمان حمـل و نقـل    1401تصویب تعرفه بهاي خدمات سال 

  . مورد موافقت قرار گرفت  مطرح و پس از بحث و بررسی» مدیریت حمل و نقل شهرداري الوند
  
  

درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر اخـذ       ((شـهرداري محتـرم موضـوع     08/10/1400 مـورخ  25/ص/26330نامه شماره  -167
توسـط   تـدوین شـده   بـر اسـاس دسـتورالعمل جدیـد     1401بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عـادي در تعرفـه عـوارض سـال     

ــور در ســال   ــاي کش ــوه تعیــین ب 1399ســازمان شــهرداریها و دهیاریه ــوص نح ــدیریت پســماندهاي در خص هــاي خــدمات م
  . مورد موافقت قرار گرفت مطرح و پس از بحث و بررسی به » يعاد

  

ــماره  -168 ــه ش ــورخ  14/ص/27622نام ــوع  21/10/1400م ــرم موض ــهرداري محت ــر  ((ش ــی ب ــوز مبن ــدور مج ــت ص درخواس
ــه  ــه ب ــت هدی ــرا   پرداخ ــرت زه ــبت والدت حض ــانم ) س(مناس ــه خ ــنل محترم ــه پرس ــغ   و روز زن ب ــر مبل ــر نف ــه ازاي ه ب

مطـرح و پـس از بحـث    »  11ریـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       234.000.000نفر جمعاً بـه مبلـغ    13ریال به تعداد 18.000.000
  .اردو و کارهاي خدماتی به نحو مقتضی انجام گردد و مقرر گردید در قالب . مورد موافقت قرار نگرفت و بررسی 

 


