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  بسمه تعالی
  صورتجلسه شوراي اسالمی شهر الوند

 از ساعت   17/11/1400 مورخ شنبهیک روز: تاریخ جلسه   16/11/1400 :تاریخ دعوتنامه 
  30/21 تا ساعت 00/18

  51 :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 خیر مقدم خدمت اعضا جلسه 
  .ا آغاز کردر

  .ابتدا آقاي شیرمحمدي ماه مبارك رجب و دهه فجر را تبریک عرض کردند و در رابطه با انقالب مطالبی را بیان کردند
  .همچنین در رابطه با شهادت افسر نیروي انتظامی توسط اراذل و اوباش و مسائل پیرامون آن مطالبی را بیان کردند

. روزه خود ارائه دادند  117صنعتی کرمانشاه در جلسه حاضر و گزارشی از عملکرد  در ادامه اعضاي هیئت رئیسه شرکت شهر
بررسی وضعیت شرکت ، بازدیدهاي میدانی ، اعتمادسازي بین سهامداران ، : ابتدا آقاي جوانی در رابطه با اقدامات خود از قبیل 

تعامل بین افراد ، بررسی و مدیریت نیروي انسانی و صاحبان صنایع و شرکت ، بهبود وضعیت جمع آوري زباله ها ، ایجاد فضاي 
شناسایی افراد نجومی بگیر و ناکارآمد ، پیشبرد پروژه هاي عمرانی ، ایجاد درآمد ، مدیریت و نظم بخشی به اسناد و مدارك ، 

  ... .بررسی و شناسایی مناطق داراي اشکال شکل هندسی یا عدم وجود دور برگردان و 
ن عرض خیرمقدم خدمت هیئت رئیسه شرکت شهر صنعتی کرمانشاه و تشکر از اقدامات انجام شده، سپس اعضاي شورا ضم

  .سواالت خود را بیان و پیشنهاداتی ارائه کردند 
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   : خالصه مذاکرات  -
  

 

  

  :مصوبات  -
درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر عقـد       ((شـهرداري محتـرم موضـوع     5/11/1400مـورخ    19/ص/29002نامه شـماره   -177

قرارداد اجاره عرصه هاي سه سایت مورد تقاضاي شـرکت همـراه اول بـا مشخصـات جـدول ذیـل بـا اجـاره بهـاي ماهیانـه هـر            
ضـمن لغـو مجـوز هـاي قبلـی و بـا       ، بـه مـدت یـک سـال     ) دو میلیون تومـان (ریال  20.000.000رت جداگانه و با مبلغ کدام بصو

 مـورخ  2001778/00/100فرمانـدار محتـرم شهرسـتان البـرز و نامـه شـماره        28/9/1400مـورخ   12800/11عنایت به نامـه شـماره   
  . مورد موافقت قرار گرفت بحث و بررسی مطرح و پس از » سرپرست مخابرات منطقه قزوین 03/11/1400

  

ــه شــماره  -178 ــورخ   14/ص/30158نام ــرم موضــوع  16/11/1400م ــر  ((شــهرداري محت ــی ب ــوز مبن درخواســت صــدور مج
ك فجـر و سـالروز پیـروزي شـکوهمند انقـالب اسـالمی ایـران و هزینـه و         پرداخت کمک هزینه رفاهی به مناسـبت دهـه مبـار   

» ریـال  2.670.000.000نفـر جمعـاً بـه مبلـغ      180بـه تعـداد    16ریـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       15.000.000پرداخت مبلـغ  
  . مورد موافقت قرار گرفت مطرح و پس از بحث و بررسی 
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درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر کمـک       ((شـهرداري محتـرم موضـوع     11/11/1400مـورخ    14/ص/29719نامه شماره  -179
و مساعدت مالی به آقـاي علیرضـا نصـیري احـدي از پرسـنل شـهرداري بابـت کمـک هزینـه برگـزاري مراسـمات درگذشـت             

مطـرح و پـس از بحـث و    »  16ریـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       20.000.000ن و هزینه و پرداخـت مبلـغ   همسر مرحوم ایشا
  . مورد موافقت قرار گرفت بررسی 

ـ  14/11/1400مـورخ    14/ص/30030نامه شماره  -180 درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر کمـک       ((هرداري محتـرم موضـوع   ش
و مساعدت مالی به آقاي اصغر رسـتگار احـدي از پرسـنل شـهرداري بابـت کمـک هزینـه برگـزاري مراسـمات درگذشـت پـدر            

مطـرح و پـس از بحـث و بررسـی     »  16ریـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       20.000.000مرحوم ایشان و هزینه و پرداخت مبلغ 
  . مورد موافقت قرار گرفت 

ــماره  -181 ــه ش ــورخ   14/ص/30040نام ــوع   14/11/1400م ــرم موض ــهرداري محت ــر  ((ش ــی ب ــوز مبن ــدور مج ــت ص درخواس
ران مبنی بر کفـن و دفـن رایگـان مرحـوم علـی اکبـر تنهـایی بـه جهـت ارزش گـذاري بـه امـر             درخواست بیمارستان سینا ته

مطــرح و پــس از بحــث و »  15ریــال از محــل اعتبــارات جــاري مــاده  8.376.000خداپســندانه اهــداي عضــو و هزینــه مبلــغ 
  . مورد موافقت قرار گرفت بررسی 

ــماره  -182 ــه ش ــورخ   14/ص/30041نام ــوع   14/11/1400م ــرم موض ــهرداري محت ــر  ((ش ــی ب ــوز مبن ــدور مج درخواســت ص
تـا   1400در سـال  ) معمـاري ، سـازه و تاسیسـات   (سـاختمان اداري شـهرداري الونـد     2و  1واگذاري اجراي پـروژه طراحـی فـاز    

ــقف  ــ3.500.000.000س ــه   ری ــل برنام ــی ذی ــارات عمران ــل اعتب ــق   503000ال از مح ــرد از طری ــدیرت عملک ــول اداري و م   تح
مطـرح و پـس از   » استعالم بها به پیمانکاران واجدشـرایط ضـمن پـادار نمـودن در اصـالح و مـتمم بودجـه در صـورت موافقـت         

  . مورد موافقت قرار گرفت  بحث و بررسی
ــه شــماره  -183 ــورخ   14/ص/29864نام ــرم موضــوع  12/11/1400م ــر  ((شــهرداري محت درخواســت صــدور مجــوز مبنــی ب

 13802/15طـرح شـهید سـلیمانی شهرسـتان البـرز برابـر صورتجلسـه شـماره          19همکاري با قرارگاه عملیاتی مقابله با کوویـد  
ــورخ  ــداد   3/11/1400م ــل تع ــداري و تحوی ــرز و خری ــداري شهرســتان الب ــغ   20.000فرمان ــه مبل ــی ب ــد الکل عــدد ســرنگ و پ

مطـرح و پـس از بحـث و    »  1400ضـمن پـادار نمـودن در اصـالح و مـتمم بودجـه        12ریال از محل اعتبـارات مـاده    250.000.000
  . مورد موافقت قرار گرفت بررسی 

نامـه  درخواسـت صـدور مجـوز مبنـی بـر      ((شـهرداري محتـرم موضـوع     09/11/1400مـورخ    19/ص/29428نامه شماره  -184
در خصوص اختصـاص سـاختمان موجـود در بوسـتان صـلحا بـه فضـاي مطالعـه جوانـان بـراي            28/10/1400مورخ  1538شماره 

و با توجه بـه اینکـه مقـرر اسـت سـاختمان جدیـد شـهرداري بـه زودي در محوطـه شـهرداري شـروع بـه سـاخت              ... کور و کن
گردد و ساختمان فعلـی خـدمات شـهر و عمـران تخریـب شـده و بـه واحـدهاي مـذکور در سـاختمان صـلحا مسـتقر شـوند ،              

بهداشـت شـده اسـت بـا کـاربري کتابخانـه احـداث         پیشنهاد می شود ساختمان واقع در خیابان یادگار امام کـه تحویـل مرکـز   
شده و تمام فضاهاي مورد نیاز اعم از قرائـت خانـه را بصـورت اسـتاندارد در خـود دارد از مرکـز بهداشـت پـس گرفتـه شـود و           
در عــوض ســاختمان در اختیــار ســپاه واقــع در میــدان پســت کــه بــدون قــرارداد در اختیارشــان اســت بــه مرکــز بهداشــت 

  . مورد موافقت قرار گرفت مطرح و پس از بحث و بررسی » ود تخصیص داده ش
تن از اعضاي دیگر شورا  2اولین جلسه تولید ، صنعت و سرمایه گذاري با حضور اعضاي کمیسیون و همچنین مصوبات  -185

  .به شرح ذیل و به اتفاق آراء مورد موافقت قرار گرفت  ، ر محترم و همچنین مدیرعامل محترم شرکت شهرصنعتی البرزو شهردا
  

فعالیت هاي اقتصادي برگزار  نشستی با رؤساي محترم شوراهاي شهرستان براي ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در -1
 .شود 
روز آینده طرح و برآورد  45حداکثر تا  صنعتی کرمانشاهو شهر شرکت شهرصنعتی البرز شهرداري موظف شد توسط  -2

 .طرح تولیدي درآمدزا را ارائه نمایند  6احداث 
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مجموعه شهرداري و شرکت هاي وابسته موظف شدند هرگونه مایحتاج خود را اوالً از شهر الوند تهیه نمایند و اگر  - 3
 .ن تهیه نمایند موجود نبود از استان قزوین و اگر موجود نبود از خارج از استا

 .شهرداري و شرکت هاي وابسته موظفند نیروي کار مورد نیاز خود را فقط از الوند و یا نصرت آباد تامین نمایند  -4
شهرداري و شرکت هاي وابسته موظفند به هیچ وجه از تولیدات خارجی استفاده نکنند مگر اینکه مشابه داخلی  -5

 .د نداشته باشد و خرید آن الزم تشخیص داده شو
نسبت به نیازسنجی و تعیین موانع و  و شهرصنعتی کرمانشاهشرکت شهرصنعتی البرز شهرداري موظف است از طریق  - 6

 . مشکالت صنایع و شرکت هاي تولیدي در محدوده خود حداکثر تا یک ماه آینده اقدام و نتیجه را گزارش نماید 
، اقدام سرمایه گذاري و مشارکت دارد ایی که قابلیتشهرداري موظف است تا یک ماه آینده نسبت به معرفی پروژه ه - 7
 .نماید 

  
  
  

  
 

  


