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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
:    ٢٠/٠٤/١٤٠١  تاريخ دعوتنامه : جلسه  از      ٢١/٠٤/١٤٠١  مورخ  شنبه سه    روزتاريخ 

  ٢١/ ٠٠ تا ساعت   ٣٠/١٧ساعت 
  ٩٠شماره جلسه 

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

  
  : صحن شورا مكان 

  

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات   -
  

  

را ضمن عرض خير مقدم جلسه را  رئيس شو  شيرمحمدي  ، آقاي  عالمي پس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي  

  آغاز كرد.

 ي و شهرساز  ي مشاور فن  ي ليو مهندس خل  يشهردار ي معاون عمران يشهردار الوند، مهندس شهباز ي دكتر هاشم  سپس

ارائه و سپس به سواالت   يشهردار  ي عمران  يهاتياز فعال  ي گزارش  ،ي  مهندس شهباز  ابتدادر صحن شورا حاضر و    شورا

دا   ياعضا پاسخ  شهباز  دشورا  مهندس  افزا  ي.  و  آسفالت  مجوز  اصالح  برا  ش يدرخواست  را  آن   ليتكم  يمقدار 

درخواست  هايريگلكه به  پاسخ  ن  يهاو  شورا  كه   داشتند  همچن  زيمردم  داشتند.   مساعد  شورا   يعضاا  نينظر 

و بر اجراپروژه  ياجرا   فيو نظرات خود را در خصوص كم و ك  شنهادهايپ فن  به موقع  و  عيسر  يها مطرح كردند  و    ي ، 

مد  قيدق همچن  هانهيهز  تي ريو  اجرا  نيو  پ  يعدم  بدون  .    كردند  ديتاك  يارسانه  ،يحقوق  ، يمال  ،يفن  وستيپروژه 

 ي شورا بود كه مطرح و مورد بررس  ي هادرخواست  گريمردم از د   يتمنديو توجه به رضا  تي در انجام پروژه وال  عيتسر

شهرستان و   يآبفا  سييبا حضور ر  ي مشترك   جلسه  تيوال  يكو  يهانيمحل مشكل آب ز  ي قرار گرفت و مقرر شد برا

  گردد.  ليفرصت در شورا تشك نيشهردار الوند در اول

خل  در مهندس  جلسه  فن  ي ل يادامه  شهرساز  ي مشاور  گزارش  يو  مامور  ي شورا  فعال  يهاتي از  حوزه  در    يهاتيمحوله 

پ  يمربوط به خانه ساز  يهايريگ ي پ  ، ي  ل ي اصالح طرح تفص  شنهاد يپ  لياز قب  يشهرساز   ن يمشكالت زم  ي ريگي البرز، 

ك به  گرد  هااليموصوف  مقرر  و  كرد  درخ  يها ي بررس  دي ارائه  و    صوصالزم  مطروحه  موارد  راه  سر  بر  موجود  موانع 

فرصت به شورا    نياران در شهر را احصا و در اولذگ   هيدر خصوص جلب سرما  ي ات يو عمل   يراهبرد  يشنهادهايپ  نيهمچن

  .  دينماگزارش 

به اطالع   جهياران را بصورت منظم برگزار و نتذگ  هيموظف شدند جلسات سرما  يل ي شهردار و مهندس خل   نيهمچن را 

    شهر برسانند. يشورا

و    ي داشت كه مقرر شد شورا پس از بررس  يرا در سال جار  ي شمال  يدرخواست انجام پروژه كمربند  زين  يدكتر هاشم 

  دينظر خود را اعالم نما يجمع بند
 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط
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 ٢١/٠٤/١٤٠١ ٩٠  شهرداريبررسي نامه هاي وارده و لوايح   - 

    خالصه مذاكرات :  - 
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  مصوبات  -
واگذاري مطالعه خواست صدور مجوز مبني بر  شهرداري محترم موضوع ((در  ٢١/٠٤/١٤٠١مورخ     ١٤ص//١٠٣٧٠نامه شماره    -٢٧٦

تهيه و اجراي  ١٠٤٠٠٠ريال از محل اعتبارات عمراني ذيل برنامه  ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري با اعتباري بالغ بر 
داره كل امور شهري و  م بهاء به مشاوران داراي صالحيت ، با توجه به پيگيري اطرحهاي موضعي و موضوعي شهري از طريق استعال

شوراي استانداري مبني بر ارايه برنامه راهبردي پنج ساله شهرداريها و ضمن اينكه در صورت موافقت ، اعتبار موضوع از محل كسر 
مورد  » مطرح و پس از بحث و بررسي  تامين و در اصالح و متمم بودجه لحاظ خواهد شد  ١٠٢٠٠٠اعتبار پروژه مميزي امالك رديف  

  نگرفت . و مقرر گرديد خود شهرداري اين برنامه را پيگيري و انجام دهد . موافقت قرار  
 


