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  بسمه تعالی
  صورتجلسه شوراي اسالمی شهر الوند

از   25/05/1401 مورخنبه شسه  روز: تاریخ جلسه   24/05/1401 :تاریخ دعوتنامه 
  30/20 تا ساعت 30/17ساعت 

  100 : 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   - 
  
  

  

  . رئیس شورا ضمن عرض خیر مقدم جلسه را آغاز کرد عالمی ، آقاي امجدیانیاتی از قرآن کریم توسط آقاي پس از تالوت آ
  . گزارشی از جلسه شوراي کشاورزان با شهردار محترم ارائه کرد رئیس شورا 

  .در مورد بحث پرداخت عوارض و مشکل شهروندان در جلسه مطالبی بیان کرد : ناطق اول  امجدیانآقاي 
در مورد تسریع در تجهیز و تعمیر پارك ها ، محل سکونت شهردار که در خطبه هاي نماز جمعه مطرح : ناطق دوم  خلیل پورقاي آ

بویژه در مورد ورزشگاه و قهرمانان ورزشی ، جمع آوري سگ ها در محوطه شده و همچنین در مورد جلسه کمیسیون فرهنگی و 
  .کردند صحبت ) ع(ورزشگاه امام علی

ري به شهر تشتوجه نکنیم تا بتوانیم خدمات بی عده اي به دنبال ایجاد حواشی هستند ، ما باید به حواشی: ناطق سوم شالی ي آقا
  .ارائه کنیم 

 دت را یک اصل براي شورا دانستندآقاي شیرمحمدي نیز بر اتحاد و دوستی شورا و تصمیم گیري مسئوالنه تاکید داشتند و وح
  .همچنین ایشان بر مردم داري و شجاعت شهردار تاکید داشتند و به کندي پیش رفتن کارها را تذکر دادند با رعایت لوازم آن ، 

در مورد بودجه و درآمدها تشکیل شد و اعضاي شورا نیز در مورد درآمدها و هزینه در این جلسه  –جلسه با کارشناسان مالی 
  .مباحثی را مطرح کردند 

  
 

  

  : دستور جلسه  -
شماره 

 دیفر
نظر کمیسیون  دستور جلسه

 تاریخ جلسه شماره جلسه ذیربط

1  
 

  بررسی نامه هاي وارده و لوایح شهرداري  -
 

 
100  
 

25/05/1401  
 

   : خالصه مذاکرات  -
 

  

   :مصوبات  -
فرمانــدار محتــرم و رئــیس هیــات تطبیــق مصــوبات شهرســتان البــرز در   11/05/1401مــورخ  3502/11نامــه شــماره  - 297
ــد خصــو ــاب    28/04/1401مــورخ  92مصــوبات جلســه شــماره   6ص بن ــاي ابوالقاســم ارب ــن شــورا ، موضــوع معرفــی آق ای

کارشناس رسمی حسابرسـی جهـت عقـد قـرارداد بـراي تحقیـق و تفحـص از شـرکت شهرصـنعتی البـرز ، ضـمن حضـور نماینـده              
رائـه توضـیحات الزم ، بـه استحضـار     هیـات محتـرم تطبیـق و ا    25/5/1401شـوراي اسـالمی شـهر و شـهرداري در جلسـه مـورخ       

می رساند ؛ با عنایت بـه اینکـه نـامبرده از کارشناسـان خـوش نـام و مشـاور شـهرداري قـزوین مـی باشـند و همچنـین مبلـغ              
. ریــال مــی باشــد و از معــامالت جــزء محســوب شــده و نیــاز بــه دعــوت عمــومی نــدارد    400.000.000قــرارداد نــامبرده کــه 

  .برداري الزم ارسال می گردد  مراتب جهت اطالع و بهره
 

فرمانــدار محتـرم و رئـیس هیـات تطبیــق مصـوبات شهرسـتان البــرز در        11/05/1401مـورخ   3503/11نامـه شـماره    - 298
ایـن شـورا ، موضـوع بکـارگیري پیمانکـار واجدشـرایط بابـت         05/05/1401مـورخ   93مصـوبات جلسـه شـماره     1خصوص بند 

بـا  (و البـرز  ) ریـال  18.690.000.000بـا اعتبـاري بـالغ بـر     (مجموعـه الونـد    2ز شـهر الونـد در   واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سب
مـاه اقـدام بـه برگـزاري مناقصـه عمـومی نمـوده اسـت ، ضـمن حضـور نماینـده             5بـه مـدت   ) ریال 15.840.000.000اعتبار 

هیـات محتـرم تطبیـق و ارائـه توضـیحات الزم ، بـه استحضـار         25/5/1401مـورخ  شـوراي اسـالمی شـهر و شـهرداري در جلسـه      



٢ 
 

می رساند ؛ با توجه به اینکـه در مناقصـه شـرکت کننـده بـراي بـار اول بـه حـد نصـاب نرسـیده بـود و بـراي بـار دوم فقـط دو               
فات بـه پیمانکـار دیگـري    شرکت کننده در مناقصه شرکت کردند که به استناد شـرایط اسـناد مناقصـه باالجبـار بـا تـرك تشـری       

  .مراتب جهت اطالع و بهره برداري الزم ارسال می گردد . واگذار شد 
  
  

فرمانــدار محتــرم و رئــیس هیــات تطبیــق مصــوبات شهرســتان البــرز    23/05/1401مــورخ  3724/11نامــه شــماره  - 299
ملـک وراث مرحـوم مسـیب    تملـک  ایـن شـورا ، موضـوع     04/05/1401مـورخ   94مصـوبات جلسـه شـماره     1در خصوص بند 

ــان شــهید حســنجانی ، پــالك   ــه   14خــدایاري بــه نشــانی الونــد ، خیاب و واگــذاري معــوض آن یــک قطعــه زمــین مســکونی ب
ــد، خیابــان امــام ســجاد مترمربــع و واریــز مابــه التفــاوت آن بــه  188بــه مســاحت   14، قطعــه  19، کوچــه )ع(نشــانی الون

ــده شــوراي ا  حســاب شــهرداري ــورخ  ، ضــمن حضــور نماین ــرم  25/5/1401ســالمی شــهر و شــهرداري در جلســه م ــات محت هی
ســاختمان نــامبرده در طــرح تفصــیلی در مســیر گشــایش معبــر  تطبیــق و ارائــه توضــیحات الزم ، بــه استحضــار مــی رســاند ؛  

 مراتـب جهـت اطـالع و    .نیـز پـیش بینـی شـده کـه خریـداري و معبـر بـاز شـود           1401عقب نشینی کامل دارد و در بودجه سال 
  .بهره برداري الزم ارسال می گردد 

  
فرمانــدار محتــرم و رئــیس هیــات تطبیــق مصــوبات شهرســتان البــرز    23/05/1401مــورخ  3727/11نامــه شــماره  - 300

ــد  ــماره   3در خصــوص بن ــه ش ــوبات جلس ــورخ  95مص ــذاري    09/05/1401م ــوع واگ ــورا ، موض ــن ش ــروش(ای ــا  ) ف ــالك ب ام
ســمی دادگســتري و از طریــق مزایــده عمــومی ، ضــمن حضــور نماینــده شــوراي  مشخصــات ذیــل بــا اخــذ نظریــه کارشــناس ر

ــه استحضــار مــی    25/5/1401اســالمی شــهر و شــهرداري در جلســه مــورخ   ــه توضــیحات الزم ، ب ــرم تطبیــق و ارائ هیــات محت
یون در بودجـه پیشـنهادي شـهرداري پـیش بینـی شـده و بـه پیشـنهاد کمیسـ          1401رساند ؛ فروش امـالك بـراي تـامین بودجـه     

  .مراتب جهت اطالع و بهره برداري الزم ارسال می گردد . محترم تطبیق با کارشناس سه نفره صورت خواهد گرفت 
  

فرمانــدار محتــرم و رئــیس هیــات تطبیــق مصــوبات شهرســتان البــرز    23/05/1401مــورخ  3725/11نامــه شــماره  - 301
دي  9شـورا ، موضـوع گرامیداشـت مراسـم حماسـه      ایـن   09/05/1401مـورخ   95مصـوبات جلسـه شـماره     1در خصوص بنـد  

عــدد کــارت  10ریـالی و   5.000.000عـدد کــارت هدیــه   10و دومـین ســالگرد شـهادت حــاج قاســم سـلیمانی و پرداخــت تعــداد    
، ضـمن حضـور   ) دیـون بـا محـل   ( 17ریـال از محـل اعتبـارات جـاري مـاده       80.000.000ریالی جمعاً به مبلـغ  3.000.000هدیه 

هیــات محتــرم تطبیــق و ارائــه توضــیحات الزم ، بــه  25/5/1401ي اســالمی شــهر و شــهرداري در جلســه مــورخ نماینــده شــورا
ــد    1400در دي مــاه ســال استحضــار مــی رســاند ؛  ــادبود شــهداي شــهر الون ــه تعــدادي از خــانواده هــاي شــهدا در مراســم ی ب

اسـناد مـالی شـهرداري قیـد شـده کـه        1400ریـال کـه در دیـون سـال      80.000.000تعدادي کارت هدیه تقدیم شده بـه مبلـغ   
  .مراتب جهت اطالع و بهره برداري الزم ارسال می گردد . پرداخت می شود 

  


