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  بسمه تعالی 
  صورتجلسه شوراي اسالمی شهر الوند

 از ساعت   26/10/1400 مورخ شنبهیک روز: تاریخ جلسه   25/10/1400  :تاریخ دعوتنامه 
  15/21تا ساعت  00/18

  45 :شماره جلسه 

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

  صحن شورا: مکان 

  

  
  خالصه مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات   - 

  

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

را گرامی داشته و در رابطه با آن بانوي بزرگوار و روز مادران و همسران شهدا ) س(نیابتدا آقاي شیرمحمدي وفات حضرت ام البن
  . مطالبی را بیان کرد

تشکر کرده و  کردند در ادامه در رابطه با اقدام رئیس جمهور محترم براي فروش کاخ هاي شاه که افرادي از آنها استفاده می
  .داشتند... و  دیگر اقدامات ایشان مانند کاهش بیماري کرونا، افزایش صادرات همچنین اشاره اي به

  .در آخر از استاندار محترم استان قزوین بابت انتخاب فرماندار جدید تشکر نموده و براي فرماندار جدید آرزوي موفقیت داشتند
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 

  : دستور جلسه  -
شماره 
 ردیف

نظر کمیسیون  دستور جلسه
 تاریخ جلسه شماره جلسه ذیربط

 26/10/1400 45  شهرداري بررسی نامه هاي وارده و لوایح  - 1

   : خالصه مذاکرات  -
  

  
  
  
  
  
 

  

  :مصوبات  -
  

و ریاســت شــوراي ســازمان آتــش نشــانی و خــدمات ایمنــی  شــهردار محتــرم 26/10/1400مــورخ  2490نامــه شــماره  -169
 ایمنـی و  بهـاي خـدمات   پیشـنهادي  بررسـی و تصـویب تعرفـه    درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر     ((موضوع شهرداري الوند 

مـورد   مطـرح و پـس از بحـث و بررسـی    » آتـش نشـانی و خـدمات ایمنـی شـهرداري الونـد      سـازمان   1401سـال   آتش نشـانی 
  . موافقت قرار گرفت 

اجـراي  درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر      ((محتـرم موضـوع    شـهرداري  25/10/1400مورخ  14/ص/27911نامه شماره  -170
سـانتی متـر بـا     41*30*30مترمربـع کفپـوش بتنـی بـه ابعـاد       000/5پروژه کفپوش معابر سطح شهر الوند و درخواسـت خریـد   

ریــال از محــل اعتبــارات وظیفــه عمــران شــهري ، ردیــف  5.000.000.000رنگهــاي طوســی ، قرمــز و زرد بــا اعتبــاري بــالغ بــر 
ذیل برنامه احداث و بهسـازي پیـاده روهـا از طریـق اسـتعالم بهـا ضـمن پـادار نمـودن در اصـالح و مـتمم بودجـه در              402000

  . مورد موافقت قرار گرفت مطرح و پس از بحث و بررسی » صورت موافقت
  

ــماره  -171 ــه ش ــورخ  19/ص/23057نام ــوع  08/09/1400م ــرم موض ــهرداري محت ــر  ((ش ــی ب ــوز مبن ــدور مج ــت ص درخواس
مترمربـع بـا    16/36تقاضاي آقاي لطفعلـی پیربیـگ درویشـوند مبنـی بـر خریـد ملـک باقیمانـده از شـهرداري بـه مسـاحت            

رداري ، کوچـه شـهید اسـدي غنچـه ، نـبش      عرصـه تجـاري بـه نشـانی الونـد، بلـوار شـه       % 10کاربري مسکونی و داراي قابلیت 
ریـال و   50.000.000هـر مترمربـع    26/8/1400مـورخ   21731، بـر اسـاس نظریـه کارشناسـی ملـک مزبـور بـه شـماره          13کوچه 



٢ 
 

قـت  مـورد مواف مطـرح و پـس از بحـث و    » ریال معادل یکصـد و هشـتاد میلیـون و هشتصـد هـزار تومـان        1.808.000.000جمعاً 
  . گرفت قرار 

  

در شـوراي شـهر   )) کمیسـیون سـرمایه گـذاري ، تولیـد و صـنعت      ((تشـکیل  مبنـی بـر   شـورا   پیشنهاد اعضاي محترم -172
و شـهرداري الونـد سـهامدار عمـده شـرکت       الوند با توجه بـه اینکـه شهرصـنعتی البـرز در مجـاورت شـهر الونـد مـی باشـد         

الزم بـه  . بـه اتفـاق آراء تصـویب گردیـد     مطـرح و   مـی باشـد  ) م شـرکت شهرصـنعتی البـرز   سها) درصد 54(شهرصنعتی البرز 
بــه اطــالع  986طــی نامــه شــماره  18/07/1400ذکــر اســت تشــکیل کمیســیون ســرمایه گــذاري ، تولیــد و صــنعت در تــاریخ 

  . رسیده است ) رستان شوراي شه(شوراي فرادست 
مکاتبــه بــا مســئوالن قضــایی شهرســتان البــرز و ((پیشــنهاد شــورا موضــوع  27/10/1400مــورخ  1526نامــه شــماره  -173

شهرصـنعتی البـرز توسـط اداره گـاز بـه       فرمانداري شهرستان البرز در خصـوص عـدم ارجـاع مشـترکین صـنعتی و مسـکونی      
موقوفه خزانـه تـا ان شـاءاهللا سـاکنین شـریف شهرصـنعتی و صـنعتگران محتـرم از سـر ناچـاري و عسـر و حـرج مکلـف بـه               

مطرح و مقـرر گردیـد طـی نامـه اي بـه ریاسـت محتـرم دادگسـتري شهرسـتان البـرز           » تنظیم قرارداد با موقوفه خزانه نگردند
  .ارسال شود 

  
  

 


