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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت    ٠١/٠٦/١٤٠١ مورخ نبه شسه  روزتاريخ جلسه :   ٣١/٠٥/١٤٠١ تاريخ دعوتنامه :

  ٢٠/ ٠٠ تا ساعت  ٣٠/١٧
  ١٠٢  : 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 
به بيان كرامت هاي امام زين العابدين(ع) و شرايط امامت ايشان  و مداحي و    (ع)زين العابدينشهادت امام    عرض تسليت ضمن  رئيس شورا  

  سينه زني پرداختند . 
تذكر  در خصوص حضور به موقع اعضاي شورا در جلسه و همچنين حضور آقاي طاهريان مشاور حقوقي شورا  ناطق اول :  شيرمحمدي  آقاي  
     دادند. 
  در مورد كارگران شهرداري و حقوق آنها صحبت كردند . وم : ناطق د كور شآقاي  

آقاي امجديان ناطق سوم : از جمله وظايف شورا بحث نظارت است و در بازديدها حتماً موضوع بازديد و مشكالتي كه هست و انتظاراتي كه  
  ين آالت شهرداري و استفاده بهينه از آن . داريم بايد يادداشت و در زمان مشخص آن را انجام دهيم . و زمان بازديدهاي بعدي : ماش

  ، احمدپور   مسئول كميسيون ماده صد  سلخوري  ،معاون شهردار  آقايان ذوالقدريها  در ادامه به بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري با حضور  
ه ها اشاره و مطالبات سازنده  و آقاي خليلي مشاور فني شورا پرداختند و همچنين به موضوع مشكالت سازند مسئول اجراي احكام شهرداري

ضمن   گردد و در ها را بررسي و بيان نمودند و قرار شد كه كميته اي در اين خصوص تشكيل شود و درخواست سازنده ها و شهرداري مشخص
ني را مدت  اينكه اصول فني و شهرسازي در ساخت و ساز بايد رعايت شود و همچنين سازنده ها نبايد در محل ساخت و ساز مصالح ساختما 

  طوالني انبار كنند و براي مردم مزاحمت ايجاد نمايند .  
تاكستان   و  به شهرداري محمديه  نسبت  الوند  و مقايسه تعرفه شهرداري  نيز در خصوص بررسي  و مقرر گرديد  رئيس شورا   . اشاره كردند 

  كميته حل معضالت سازندگان تشكيل و مشكالت را بررسي نمايند . 
نيز   اشاره  به  آقاي شالي  به شورا   كارشناسان شهرداري  واقعي توسط  تحليل  ارايه  و تشكيل جلسه و همچنين  شنيدن صحبت سازنده ها 

  كردند .  
 آقاي شكور نيز درخواست صدور جواز رايگان براي تشويق مردم در مناطق فرسوده جهت بازسازي ساختمانها داشتند . 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

 ٠١/٠٦/١٤٠١ ١٠٢  بررسي نامه هاي وارده و لوايح شهرداري  -  ١

    خالصه مذاكرات :  - 
 

  

    مصوبات :  -
شماره    -٣٠٢ محترم   ٠٩/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٩/ص/١٢٥٣٥نامه  بر موض  شهرداري  مبني  مجوز  صدور  ((درخواست  مدت   وع  تمديد 

بهمن ، ميدان الله ، جنب پاركينگ الله كه پيشخوانهاي   ٢٢مترمربع به نشاني الوند، بلوار    ٣٠ميني به مساحت  قرارداد اجاره بهاي ز
مثبوت    ٠٢/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٤١/ك/ ٢١٧كارشناس رسمي دادگستري به شماره    شهر نت بانك شهر مستقر مي باشند بر اساس نظريه 

به شماره   براي يك سال شمسي    ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ماهيانه    ٠٤/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٢٠٥٠در دبيرخانه شهرداري  به   ٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠ريال و  ريال 
با تمديد قرارداد به   و پس از بحث و بررسي مطرح    »   % ٢٥سال با افزايش اجاره بهاي ساالنه نسبت به سال قبل به ميزان    ٣مدت  

  مورد موافقت قرار گرفت .  مدت يكسال
  

  

هزينه و پرداخت وع ((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  شهرداري محترم   ٢٥/٠٤/١٤٠١مورخ    ١٤/ص/١٠٦٤٠نامه شماره    -٣٠٣
(رديف    ١.١٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ   حقوقي  اشخاص  به  مالي  كمك  اعتبارات  محل  از  جاري١٥٠٢٠٨ريال  سال  مصوب  بودجه  بنياد              )  به 

بين المللي غديرخم شهرستان البرز بابت اجراي برنامه هاي بزرگداشت عيد جهان اسالم و توسعه و تعميق آموزه هاي علوي در ايام 
نوراني و با بركت دهه واليت و امامت در سطح شهر الوند با هدف همكاري و مشاركت در فعاليتهاي مذهبي منطبق بر وظايف محوله 



٢ 
 

ماده  شهر در  بند    ٥٥داري  به  استناد  با  شهرداري  موضوع          ٤ماده    ٢قانون  در  دهياريهاي كشور  و  شهرداريها  سازمان  نامه  شيوه 
و پس از بحث و بررسي  مطرح    »كمك هاي بالعوض شهرداري با پادار نمودن در اصالح و متمم بودجه سال جاري در صورت تصويب

  قرار گرفت .   مورد موافقت 
  

  دستور جلسه بعد : -
  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   - 

  
  
  

  

  الي ....... ٣٠/١٧ساعت  ٠٦/٠٦/١٤٠١مورخ    شنبهيك  روزتاريخ و ساعت جلسه بعد : 
  
  
  

  

  د .به پايان رسي  ٠٠/٢٠جلسه در ساعت   - 


