
١ 
 

  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت    ٢٣/٠٥/١٤٠١ مورخنبه يكش روزتاريخ جلسه :   ٢٢/٠٥/١٤٠١  تاريخ دعوتنامه :

  ٢١/ ٠٠ تا ساعت  ٣٠/١٧
  ٩٩ : شماره 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   -
  

  

  .   رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را آغاز كرد   عالمي  ، آقاي   امجديانپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي 
يادرئيس شورا   دو پروژه پارك   ضمن گراميداشت  اجراي هر چه سريعتر  و  ، خواهان پيگيري  واالمقام  بويژه شهيد  نام شهدا  و 

  خانواده ياليان و ساختمان شهرداري كه اخيراً كلنگ زني شده است شدند . 
فرمايي  سپس تشريف  شورا  با  صحن  در  البرز  شهرستان  محترم  شورا   فرماندار  رئيس  آقاي   ،  خدمت  مقدم  خير  عرض  ضمن 

به   غفوري فرماندار محترم  مهندس ارائه خدمت بيشتر  براي  بين مسئولين  بيشتر  تعامل  را بحث  اين جلسه  از تشكيل  ، هدف 
  مردم و با تدبير فرماندار محترم و جلوگيري از حواشي كه مانع خدمت رساني به مردم مي شود را بيان كردند . 

سفر  –زمين هاي علي آباد   –مسكن ملي   –له : بحث پارك ياليان چند موضوع مهم را مطرح نمودند . از جم رئيس شورا همچنين 
برق     - ساختمان بيمارستان  –رياست جمهوري   اداره آب  –روشنايي اداره  و  ها  –زمين هاي كوي واليت  و   بحث گاز ساختمان 

  بحث معتادين متجاهر  .     –  معاونت پيشگيري از جرايم 
جلسه از اقدامات شورا و شهرداري در حوزه هاي مختلف تشكر كردند و ايشان با فرماندار محترم شهرستان البرز با حضور در  

بيان  را  انجام شود  بايد  اين خصوص  اقداماتي كه در  و  راهكارها  و  پرداختند  در جلسه  موضوعات مطرح شده  به  توجه  و  دقت 
  نمودند .  

هاي شهر الوند كه مربوط به اداره راه و شهرسازي   تذكراتي در خصوص بحث نان و نانوايي ، ورودي آقاي شيرمحمدي ناطق اول :  
  مي باشد ، و همچنين كمربندي پل وينا ارايه دادند . 

  در مورد شركت شهرصنعتي البرز و بدهي شركت ها به شركت شهرصنعتي البرز تذكراتي دادند . آقاي شالي ناطق دوم :  
:    شكورآقاي   سوم  مرناطق  كار  در  تسهيل  مورد  در  طرح راهكارهايي  اصالح  خصوص  در  همچنين  و  ارايه  رجوع  ارباب  و  دم 

تفصيلي و عدم پيگيري آن از طرف شهرداري و اجراي پروژه زيباسازي بلوار سهروردي كه به صورت ناقص اجرا شده تذكراتي 
  دادند . 

 
  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

   ٢٣/٠٥/١٤٠١   ٩٩    بررسي نامه هاي وارده و لوايح شهرداري  -    ١
    خالصه مذاكرات :  - 

 

  

    مصوبات :  -
كمك و مساعدت وع ((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  شهرداري محترم   ٢٢/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٤/ص/١٣٥٩٧نامه شماره    -٢٩٥

ريال از محل   ٣٠.٠٨٦.٠٠٠تخفيف مبلغ    %٥٠يشان ، با احتساب  مالي به آقاي خيراله تقي لو بابت هزينه كفن و دفن فرزند مرحوم ا
ماده   جاري  ميزان    ١٥اعتبارات  به  مبلغ  مابقي  و  نمايد  ٣٠.٠٨٦.٠٠٠هزينه  دريافت  نقدي  به صورت  و مطرح    »ريال  بحث  از  پس  و 

  مورد موافقت قرار گرفت . بررسي  
  

بر  موض  شهرداري محترم  ٢٢/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٩ص// ١٣٥٥٤نامه شماره    -٢٩٦ مبني  ((درخواست صدور مجوز  متراژ وع  واگذاري 
، به دليل   ٦٥مترمربع به آقاي حميد رجبيان مالك ملكي به نشاني الوند ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان شهيد محبي ، پالك  ٤٧/٢

متراژ  عدم ر به  و بر اساس نظريه كارشناسي به شماره   ٤٧/٢عايت پخي طبق پروانه صادره منجر به اشغال معبر عمومي  مترمربع 
شماره    ١٠/٥/١٤٠١مورخ    ٥٤٥٧ به  شهرداري  دبيرخانه  در  مترمربع   ١٨/٥/١٤٠١مورخ    ١٣٢٢٣مثبوت  هر  قرار  از  فوق  متراژ 

شهرداريها به شماره   ١٠٠ن اينكه موضوع عدم اجراي پخي ملك در كميسيون ماده  ريال ، ضم  ١٤٨.٢٠٠.٠٠٠ريال و جمعاً  ٦٠.٠٠٠.٠٠٠



٢ 
 

به   ٢٥/١١/١٤٠٠مورخ    ٢٤٦٤ ملك  ثمن  پرداخت  به  نسبت  مالك  كه  است  نموده  و اعالم  بنا صادر شده  ابقاء  به  و رأي  مطرح شده 
  مورد موافقت قرار گرفت .  چو پس از بحث و بررسي  مطرح   »شهرداري طبق كارشناسي و قيمت روز اقدام نمايد  

  


