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سخن رئيس شورا

.يک سال از فعاليت شورای ششم الوند به سرعت گذشت

مان عهدی بستيم که جز منافع مردم و قانون مد نظر. اوال جا دارد از زحمات، پی گيری ها و دغدغه مندی يکايک اعضای محترم شورا در اين مدت تشکر کنم

.نباشد و الحمد متحد بر اين عهد بوديم و هستيم

در اين مدت سعی کرديم بدون اقناع و پشتوانه فنی و کارشناسی تصميمی نگيريم

ل بحرانی انتخاب شهردار پاکدست و کارآمد، رسيدگی فوری به معض. مشکالت شهر و برنامه هايمان را اولويت بندی کرده و بدون هياهو کارها را پيش ببريم

ضباط بخشی شرکت شهرصنعتی کرمانشاه، حل مشکل اوقاف شهرصنعتی، حل مشکل زمين های علی آباد، رسيدگی به موضوع زمين های گلچين و شلويری، ان

شتيم اد مالی به شهرداری و شرکت های زيرمجموعه و وابسته از جمله مهمترين برنامه های شورا در سال اول فعاليت خود بود که پيشرفت های خوبی هم-اداری

.که در بحث اوقاف اقدامات خوب و موثری در سطح ملی و استانی در جريان است که به محض قطعی شدن نتيجه، اطالع رسانی خواهد شد

بسم اهللا الرحمن الرحيم
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.البته سياست شورا اين بود که مشکالت را رسانه ای نکند که هم خاطر مبارک مردم مکدر نشود و هم دچار حاشيه ها نشويم

توقف شد، بحث شفافيت و تکريم مراجعين از اقدامات جدی ما بود که مدتی جلسات شورا بصورت زنده پخش می شد که به دليل عدم استقبال عمومی م

اطالع عمومی  تهيه نرم افزار و اپليکيشن برای ارتباط سهل و مستقيم با شورا تقريبا تمام شده است که بعد از طی مدت آزمايشی، برای بهره برداری

. رسانی می شود

رخی ب  ایپاسخ مستقيم به سواالت مردم در فضای مجازی با جديت جزو برنامه ها بود و الحمد مواظب بوديم وارد حاشيه سازی ها و بازی های رسانه

.افراد و جريانات نشويم

.هر روز هفته يکی از اعضای شورا بصورت مستقيم پاسخگوی مراجعين در صحن شورا بود که اين روند ادامه خواهد داشت ان شاهللا

چند برنامه هم برای امسال در پيش رو داريم که در نيمه دوم سال اجرايی خواهند شد ان شاهللا
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همايش بازار تراز اسالمی و تقدير از کسبه منصف و درستکار

همايش ملی بررسی موانع رونق و موفقيت شهرک های صنعتی ايران با محوريت شهرک صنعتی البرز

همايش ملی شهر تراز اسالمی، بايدها و نبايدها

همايش تقدير از چهرهای موفق و ماندگار شهر در عرصه های مختلف و معرفی شهروند نمونه در ايام هللا دهه مبارکه فجر

گذاريد ب نبه عنوان نمايندگان شما مردم از محضر مبارکتان استدعا داريم ضمن دعای خير از نظرات، راهنمايی ها و پيشنهادهای خودتان ما را بی نصي

.تا بتوانيم نمايندگان شايسته و امينی برای شما باشيم ان شاهللا

ابوالحسن شيرمحمدي: برادر شما
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.مي شوندانتخابشهرهمانمردمتوسطآننمايندگانكه،هاستشهرسطحدرمحليمجلسيشهرشوراي

.هاستشهرداريعملكردبرنظارتوبودجهتصويب،شهردارانتخابمجلسايناصليوظيفه

ناركدرامكاناتاينباشهرشورايحضور،شهرداري هاخاصويژگي هايازيكيومي باشدنظاماركانازيكيشورا،ايراناسالميجمهورياساسيقانونبنابر

قائمهبنداردوجودشهرشورايكهزمانيدركشوروزارتچندهر، يافتمي توانراشهرشورايوجودبهاجبارآنازكهاستشكليبهقانونتأكيد.استشهرداري ها

دائميبامخالفتنوعي،قانونهمان٤٤و٤٣و٤٢مادهدستورو٤١ماده،اساسيقانون١٠٣اصلازفهموتاكيداتبنابرولياستوظايفدارمسئوليتآنازمقامي

.يافتمي توانراكشوروزارتمقاميقائمبودن

نظارتيويريگتصميممرجعيكنهاداين،كشورياسالميشورايتشكيالتقانوننيزوشهرداريقانونمفاداساسبر تصميم گيرندهنهادعنوانبهشهرشوراي

است
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ا منتخبين ششمين دوره شورای اسالمی شهر الوند سوگند ياد کرده و سوگندنامه را امضا کردند که با حفظ امانت در خدمت مردم کوشا بوده و ب

.رعايت قوانين و مقررات در صرفه و صالح و پيشرفت شهر و شهرداری اهتمام نمايند

متن سوگند نامه
  

آيين سوگند

 با و می کنم ياد سوگند متعال خدای به مجيد، هللا کالم برابر در من

 انجام و امانت حفظ در که می نمايم تعهد خويش انسانی شرف بر تکيه

 و اساسی قانون و باشم کوشا مردم به خدمت و وظايفم بهتر هرچه

 اختيارات و وظائف چارچوب در را کشور مقررات و قوانين ساير

 نظر در را انصاف و عدالت زمينه ها همه در و نمايم مراعات خود

 در دارم عضويت شهر اسالمی شورای در که مادامی و داشته

 اهتمام شهرداری و شهر امور پيشرفت و صالح و صرفه رعايت

.نمايم
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  شـوراي دوره ششميـن جلـســه نخستيـن در

  شيرمحمدي ابوالحسن ، الوند شهـر اسـالمـي

  عنوان به  خطمي جواد ،رئيـس  عنـوان به

  ،ولا دبير  عنوان به امجديان خدابخش ، رئيس نايـب

 يك مدت براي دوم دبير عنوان به پور خليل رضا

.شدند انتخاب سال

هرئيسهيئتانتخاب
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الوندشهراسالميشوراياعضايمعرفي

شيرمحمدي ابوالحسن

١٣٤٤/٠٧/١٠ متولد
ارتباطات ارشد كارشناس: تحصيلي مدرك
بازنشسته :شغل
شورا رئيس :شورا در سمت
گذاري سرمايه و توليد ،صنعت كميسيون رئيس
:سوابق

سيما و صدا بازنشسته
تلويزيون ارشد كننده تهيه  
الوند شهردار  

نماينده شورا در شوراي اسالمي شهرستان

خطمي جواد

١٣٦١/٠١/٠١ متولد
شهرداري كارمند :شغل

عمران كارشناسي  :تحصيلي مدرك
:شورا در سمت

شورا رئيس نائب  
عمراني و فني كميسيون رئيس
سوابق
الوند شهر اسالمي شوراي پنجم دوره عضو
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امجديان خدابخش

١٣٥٤/١٢/٠١ متولد
پرورش و آموزش كارمند :شغل

حقوق و فقه ارشد يكارشناس  :تحصيلي مدرك
:شورا در سمت

  شورا اول دبير  
حقوقي و مالي كميسيون رئيس
سوابق
پرورش و آموزش كارمند
)عج( عصر ولي دبيرستان پرورشي معاون

پرورش و آموزش مردمي هاي مشاركت كارشناس
شهرستان اسالمي انجمن عضو  

پور خليل رضا

١٣٦٣/٠٣/١٦ متولد
كشور حركتي جسمي معلوالن ملي شبكه عمومي روابط مدير :شغل

انساني منابع مديريت ارشد يكارشناس :تحصيلي مدرك
:شورا در سمت
شورا دوم دبير

ورزشي و فرهنگي كميسيون رئيس
سوابق
الوند شهرداري فرهنگي مدير
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عالمي اباذر

١٣٤٥/٠١/٠٩ متولد
...... :شغل

سياسي علوم ارشد يكارشناس :تحصيلي مدرك
عضو :شورا در سمت
سوابق

الوند شهر اسالمي شوراي چهارم و سوم ،دوم هاي دوره در عضويت

شكور رضا

١٣٤٩/٠٧/٠٧ متولد
بازنشسته :شغل

شهري مديريت ارشد يكارشناس :تحصيلي مدرك
شورا مصوبات پيگيري مسئول و سخنگو :شورا در سمت
:سوابق

الوند شهرداري ارشد هاي مديريت
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شالي رضايي حميد

١٣٦٥/٠٢/٢٥ متولد
البرز صنعتي شهر شركت كارمند :شغل

شهري ريزي برنامه ارشد يكارشناس :تحصيلي مدرك
اصلي عضو :شورا در سمت
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  شهرداري نانكارك از يكي كشور وزير توسط شهردار سمت احراز شرايط نامه آيين لحاظ با او حكم صدور و شهردار دست به شهر اداره سكان سپردن تا بايد شورا

  ورصد تا را شهرداري وظايف ،شورا رئيس حكم و شورا مصوبه با و ندارد كشور وزير سوي از حكم صدور به نيازي سرپرست .كند انتخاب سرپرست عنوان به را

.گيرد مي عهده بر شهردار حكم

.گرديد انتخاب شهرداري سرپرست عنوان به آرا اتفاق به جوادي جمال سيد آقاي جناب، الوند شهر مياسال شوراي ششمين دوره رسمي جلسه اولين در

الوندشهرشهرداريسرپرستانتخاب
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. دهد كاهش يا افزايش را ها آن تعداد و كرده موافقت خود اعضاي شركت با هايي كميسيون تشكيل با نياز حسب مي تواند شورا

  تاريخ از آن در اعضا از يك هر عضويت مدت. باشد كميسيون يك عضو حداقل است موظف شورا اعضاي از يك هر و بوده نفر پنج تا سه از كميسيون هر اعضاي تعداد

. باشد مي يكسال مدت به حكم ابالغ

. باشد داشته عضويت شورا اصلي هاي كميسيون از يكي در اولويت رعايت با خود تخصص و اطالعات و سوابق حسب بر موظفند شورا اعضاي از يك هر

. شوند مي انتخاب سال يك مدت براي شورا توسط شورا رئيس پيشنهاد به كميسيون اعضاي

 حضور با كميسيون هر جلسات. شود مي اتخاذ حاضر اعضاي مطلق اكثريت راي با تصميمات و يابد مي رسميت اعضا سوم دو حداقل حضور با كميسيون جلسات

.است قانوني آرا اكثريت با تصميمات و رسمي اعضا سوم دو حداقل

  نيز ميسيونك همان مخبر ،كميسيون هر منشي .كرد خواهد انتخاب منشي نفر يك و رئيس نايب يك ، رئيس يك خود بين از جلسه اولين در ها كميسيون از هريك

. بود خواهد

  از سخه اين همزمان كه مي كند مقرر و مي دارد ارسال مربوط كميسيون به نظر اعالم براي مهلت تعيين با آن موضوع به توجه با را رسيده پيشنهادهاي شورا رئيس

. نمايد ارايه مربوط كميسيون به دارد نظري كس هر تا گيرد قرار نيز شورا اعضاي ساير اختيار در مذكور پيشنهادات

  رئيس رفط از مدت تعيين عدم صورت در و شورا رئيس طرف از شده تعيين مهلت ظرف شورا طرف از شده احاله موضوعات به نسبت مكلفند ها كميسيون از هريك 

. نمايند نظر اعالم ماه يك ظرف حداكثر شورا

هاكميسيون
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.شدند انتخاب زير شرح به ها كميسيون ،الوند شهر اسالمي شوراي رسمي جلسه دومين در
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عمرانيوفنيكميسيوناعضاي

حقوقيوماليكميسيوناعضاي

فرهنگي ورزشيكميسيوناعضاي
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ستهواب سازمانهاي و شهرداري كميسيونهاي اعضاي

البرز شهرستان ادارات و  
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  انتها در ،تخصصي هاي بررسي با و شهردار سمت متصدي كانديداهاي نفر از ١١حدود  با مصاحبه ومتقاضي  ٣٠، بررسي بيش از متعدد جلسات برگزاري از پس

.شد منصوب الوند شهر شهردار سمت به آرا اكثريت با هاشمي حسين دكتر

شهردارانتخاب
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مروري بر سوابق دكتر حسين هاشمي شهردار جديد الوند

بهشتیدارای مدرک دکتری برنامه ريزی از دانشگاه شهيد

عضو دائم کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رشته شهر سازی

عضو هيات مديره شرکت آب و فاضالب استان قزوين به نمايندگی شهرداری های استان

کاربردی شهرداری قزوين–نماينده وزارت علوم در دانشگاه علمی

قزوينتانعضو کارگروه زيربنايی، توسعه روستايی، عشايری، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست اس

نماينده شهرداری های استان در کميته ملی واگذاری وظايف دولت به شهرداری ها در وزارت کشور

عضو کميته فنی، راهبردی طرح جامع شهر قزوين

ا به همچنين از سوابق پژوهشی دکتر هاشمی در حوزه برنامه ريزی و مديريت شهری که از ادوار پيشين ت

امروز ادامه داشته می توان به عناوين زير اشاره کرد؛

تهيه طرح بررسی تاثير شهر صنعتی البرز بر روند شکل گيری شهر الوند

مشارکت در تهيه طرح هادی الوند

(CDS(نقش مديريت شهری در موفقيت رويکرد راهبرد توسعه شهری قزوين 

مشارکت در تهيه طرح هادی روستای نصرت آباد

)سکونتگاه غيررسمی(تهيه طرح ساماندهی هادی آباد قزوين 

تهيه طرح بررسی روند تخريب ساختمانهای مسکونی شهر قزوين

مشارکت در تهيه طرح هادی شهر خرمدشت

١۴١۴تدوين برنامه راهبردی شريفيه افق 

تهيه طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر خرمدشت

تهيه طرح تجديد نظر اراضی ذخيره شهری خرمدشت

عضو گروه مطالعات طرح ساماندهی ميدان ميوه و تره بار شهر تهران
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 تا رفتهگ اينترنتي ارتباط اندازي راه به تصميم الوند شهر شوراي ،شورا اعضاي با شهروندان ارتباطتسهيل  و حضوري مراجعات كاهش راستاي در

.نمايند دريافت را خود پاسخ و ارسال شورا اعضاي به را خود مطالبات مكاني و زماني محدوديت بدون بتوانند شهروندان

.نماييد اسكن خود گوشي با را زير تصوير كافيست كار اين براي

شورا اعضاي با اينترنتي ارتباط
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  افزايش ،)جرم شفك هم و پيشگيري در هم(فساد با مبارزه براي سازوكار اعتمادترين قابل و مبنايي ترين ،ساده ترين ،هزينه ترين كم ،سريع ترين شفافيت

 نتيجه در و ،فساد با مبارزه و پيشگيري در زمان و هزينه كاهش ،مردمي مؤثر و فعال مشاركت ،شايسته ساالري يارتقا ،پاسخگويي و مسئوليت پذيري

.كرد جلوگيري ناروا تبعيض هاي ايجاد از و مستقر را عدالت مي توان شفافيت ايجاد با است؛ اجتماعي سرمايه و كارآمدي افزايش

و به دليل استقبال كم  نمود اينستاگرام در١٤٠٠از شهريور ماه سال  شورا رسمي جلسات زنده پخش به اقدام الوند شهر اسالمي شوراي ،جهت همين به

.پخش زنده لغو گرديد ١٤٠٠شهروندان و با نظر اعضاي شورا در اسفندماه 

سازي شفاف
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كميسيون سرمايه گذاري ، توليد و صنعت 

 توليد ، گذاري سرمايه كميسيون(( تشكيل بر مبني پيشنهادي شورا محترم اعضاي شد، تشكيل ١٤٠٠/١٠/٢٦ يكشنبه روز كه شورا رسمي جلسه پنجمين و چهل در

.كرردند ارائه را الوند شهر شوراي در )) صنعت و

 اين شكيلت شورا اعضاي باشد، مي البرز شهرصنعتي شركت عمده سهامدار الوند شهرداري و قرارگرفته الوند شهر مجاورت در البرز شهرصنعتي اينكه به توجه با 

.دانستند ضروري را كميسيون

  . است رسيده ) شهرستان شوراي( فرادست شوراي اطالع به اي نامه طي ١٤٠٠/٠٧/١٨ تاريخ در صنعت و توليد ، گذاري سرمايه كميسيون تشكيل است ذكر به الزم
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 تعداد کميسيون صنعت
توليد و سرمايه گذاری 

تعداد کميسيون 
فرهنگی ورزشی 

تعداد کميسيون مالی و 
حقوقی

تعداد کميسيون فنی و 
شهرسازی

جلسات کميسيون ها جلسات فوق العاده جلسات اصلی
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الوند شهر اسالمي شوراي آماركلي مصوبات
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مجموع نامه هاي شوراي اسالمي شهر الوند
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 استان سيماي و صدا سياسي معاون ديدار

دالون شهر اسالمي شوراي اعضاي با قزوين

 و مردمي مطالبات انعكاس و سازي شفاف راستاي در

 هاي همكاري همچنين و ملي رسانه در آنها پيگيري

 ٫كشاورز ٫ الوند شهر شوراي و سيما و صدا متقابل

 روز در قزوين مركز سيماي و صدا خبر معاون

 شوراي اعضاي با ١٤٠٠/٠٦/٠٧ مورخ  يكشنبه

 ايارتق و حفظ ضرورت بر و ديدار الوند شهر اسالمي

 .كرد تاكيد رسانه عرصه در متقابل هاي همكاري

 اين در را خود توان نيز شورا اعضاي همچنين

 نهمچني و خبري دفتر استقالل بر و اعالم خصوص

 دتاكي مردم مطالبات و شهر هاي توانمندي انعكاس

.كردند

١٤٠٠/٠٦/٠٧٢٥



 رستانشه رانندگي و راهنمايي پليس رئيس ديدار

الوند شهر اسالمي شوراي اعضاي با البرز
 برگزار ١٤٠٠/٠٦/٠٩ مورخ يكشنبه روز كه ديدار اين در

 البرز نشهرستا راهور پليس رئيس اوسطي سرگرد گرديد،

 مورد در شهرستان، راهور عملكرد از گزارشي ارائه ضمن

 كرد رائها را پيشنهادهايي ترافيك كنترل و شهري انضباط

 يدگرد مقرر و گرفت قرار شورا اعضاي استقبال مورد كه

 پيشنهادهاي شدن اجرايي جهت در الزم پي گيري هاي

آيد عمل به شده مطرح

١٤٠٠/٠٦/٠٩٢٦



شورا اعضاي با جوان كارآفرين ديدار

 رد الوندي جوان كارآفرين نظري، مهندس ديدار، اين در

  تاريخ در كه شورا رسمي جلسه جلسه نهمين

 ضمن  و كرده پيدا حضور شد تشكيل ١٤٠٠/٠٦/٠٩

 مشكالت حل براي فعاليت هايش از گزارشي ارائه

 كرد همكاري درخواست شورا اعضاي از خود مجموعه

 را الزم هاي مساعدت شورا اعضاي كه گرديد مقرر كه

دهند انجام وي مشكالت حل جهت در

١٤٠٠/٠٦/٠٩٢٧



ديدار برخي از  قهرمانان شهر با اعضاي شوراي اسالمي و سرپرست شهرداري الوند

برگزار شد، تعدادي از قهرمانان شهر الوند با ارائه گزارشي از  ١٤٠٠/٠٦/١٤در اين ديدار كه روز يكشنبه 

در رابطه با مشكالت موجود در اين زمينه از اعضاي شورا و شهردار تقاضاي  ٫عملكردها و قهرماني هاي خود

همكاري كردند و مقرر گرديد اعضاي شورا و شهرداري همكاري هاي الزم را در جهت حل مشكالت و باال بردن 

.سطح ورزش شهر الوند انجام دهند

قهرمانان حاضر در جلسه

مربي و قهرمان پرورش اندام و رئيس هيأت پرورش اندام شهرستان الوند: سيد سعيد حسيني تبار

دوره متوالي ليفت كشور ٩قهرمان : اكبر عبادي

قهرمان قويترين مردان ايران: رضا مقدم

قهرمان پاور ليفتينگ كشور: علي جنگي

قهرمان پاور ليفتينگ كشور: شهرام رحماني

١٤٠٠/٠٦/١٤٢٨



شورا اياعض با الوند شهر ساختماني كارگران صنفي انجمن ديدار

 يآقا الوند شهر ساختماني كارگران صنفي انجمن رئيس ديدار اين در

 انجمن، اين توسط شده انجام هاي فعاليت از گزارشي ارائه با فرد سليماني

.داد ارائه را پيشنهاداتي و مطرح را زمينه اين در موجود مشكالت

دهند انجام را الزم هاي مساعدت و پي گيري ها شورا اعضاي گرديد مقرر

١٤٠٠/٠٦/١٦٢٩



 مهدوي، والمسلمين االسالم حجت ديدار

  وندال شهر اسالمي شورا اعضاي با جمعه امام
)جلسه ٣ (

 از تقدير ضمن الوند شهر جمعه امام ديدار اين در

 مدت در شورا خوب اقدامات همچنين و اتحاد

 آماده از جلوگيري آمده اند، سركار كه كوتاهي

 و گلچين زمين هاي فروش و خريد و سازي

 اهيعدالتخو و فسادستيزي بارز نمونه را شلويري

.دانستند

 و مصال تكميل و ادامه خصوص در ديدار اين در

.فتگر انجام توافقاتي و مذاكرات الوند علميه حوزه

١٤٠٠/٠٦/٢٣٣٠



دالون شهر اسالمي شوراي اعضاي با الوند شهرداري مسئولين ديدار

 :جاويد شهرداری، سرپرست :جوادی :آقايان ديدار اين در

 و نیف مسئول :باقری امالک، مسئول :شفيعی حقوقی، مسئول

 ستاد و گذاری سرمايه مسئول :امامقليان شهرسازی،

 و ينمسئول ديدار اين راستای در .داشتند حضور بازآفرينی

 شلويری و گلچين های زمين خصوص در را مطالبی شورا

 و دهنمو اعالم اراضی اين تفکيک با را خود مخالفت و بيان

 حاصلخيز های زمين تخريب از جلوگيری خواستار

.شدند کشاورزی

 و شد گرفته زمينه اين در مهمی تصميمات ديدار، اين در

 خصوص در را خود کامل آمادگی مسئولين و اعضا تمامی

 و ماعال شلويری و گلچين های زمين تفکيک از جلوگيری

 هيچ به شورا اعضای و شهرداری مسئولين :نمودند ببان

 نمی موافق کشاورزی های زمين کاربری تغيير با عنوان

باشد

١٤٠٠/٠٧/٠٦٣١



ساله ٥ برنامه تدوين

 اهميت موضوع با شهرداري ساله ٥ برنامه تدوين كميته جلسه

 نبهيكش روز شهري، مديريت انداز چشم تعيين و ريزي برنامه

 جلسات سالن محل در صبح ٩ ساعت راس ١٤٠٠/٠٨/٠٩ مورخ

 و ورشك مهندس آقاي جناب رياست به شهرالوند اسالمي شوراي

 ايسازمانه محترم مديران و شهرداري محترم سرپرست حضور با

گرديد برگزار شهرداري مربوطه واحدهاي مديران و وابسته

١٤٠٠/٠٨/٠٩٣٢



 شهرداري سرپرست و  اسالمي شوراي  اعضاي ديدار

عضو كننده اهدا خانواده با الوند شهر
 شهرداري سرپرست و اسالمي شوراي اعضاي كه ديداري در

 عرض ضمن داشتند، خانجاني محترم خانواده با الوند شهر

 پدر اعضاي اهداي در خانواده اين ايثارگري از تسليت،

 :افزودند و كردند قدرداني بيماران نجات راه در مرحومشان

 قرآن هفرمود به و است بسيجي برسد مردم به خيرش هركسي

 اين مانند دهد نجات و كند احيا را انساني هركسي :كريم

است داده نجات را ها انسان همه كه است

١٤٠٠/٠٩/٠٣٣٣



 و  اسالمي شوراي  اعضاي ديدار

 با الوند شهر شهرداري سرپرست

)ع( رضا امام ناحيه سپاه فرمانده

)دوجلسه( بسيج هفته مناسبت به

 سرپرست و اسالمي شوراي اعضاي

 فرماندهي در حضور با الوند شهر شهرداري

 با و گفته تبريك را مناسبت اين سپاه،

 راستاي در بسيج جهادي اقدامات از تقدير

 با رابطه در مطالبي مردم، مشكل حل

كردند بيان بيشتر تعامل و همكاري

١٤٠٠/٠٩/٠٤٣٤



شهدا مزار روبي غبار

 شهر شهرداري سرپرست و  اسالمي شوراي  اعضاي حضور

سيجب هفته مناسبت به شهدا مزار روبي غبار مراسم در الوند

١٤٠٠/٠٩/٠٦٣٥



زيو سرپرست شهرداري شهر الوند از بيماران ديالي  شوراي اسالمي  عيادت رئيس و اعضاي

١٤٠٠/٠٩/٠٦٣٦



 )ره( يخمين امام امداد كميته رئيس بيگي، اصلي ديدارحسين

الوند شهر اسالمي شوراي اعضاي با البرز شهرستان
 خواستار خود فعاليت هاي از گزارشي ارايه ضمن امداد كميته رئيس

 به مطلوبتر خدمات ارائه جهت در الوند اسالمي شوراي هاي مساعدت

شد امداد كميته مددجويان

١٤٠٠/٠٩/٠٧٣٧



شورا اعضاي با البرز شهرستان بانوان امور مسئولين ديدار
 ،)البرز فرمانداري بانوان امور مسئول( ملكي خانم ها حضور با كه ديدار اين در

 امانج )الوند شهرداري بانوان امور مسئول( عباسيان )خيريه امور مسئول( اسدي

 و ردهك خرسندي ابراز انقالبي شوراهاي آمدن كار روي به از ملكي خانم ابتدا شد،

 هشد انتخاب انقالبي شوراهاي الوند، شهر در شده ايجاد اميدهاي از يكي :افزود

.است

 پارك احداث خصوص در شهرستان، زنان حوزه فعاليت هاي از گزارشي ارائه با وي

نمودند مساعدت درخواست بانوان

١٤٠٠/٠٩/٠٧٣٨



  )جلسه٣( الوند شهر شهردار و شورا اعضاي با كشاورزي شوراي ديدار
 شد، زاربرگ آباد علي به موسوم زمين هاي مشكالت حل و بررسي منظور به كه ديدار اين در

 لبيمطا آباد علي هاي زمين در موجود مشكالت با رابطه در كشاورزي شوراي اعضاي ابتدا

.كردند همكاري درخواست شهردار و شهر شوراي از و بيان را

 جهت الزم اقدامات و فعلي وضعيت با رابطه در الوند شهر شهردار هاشمي دكتر ادامه در

 وانعم رفع و بررسي از پس گرديد مقرر و كرد بيان را مطالبي اراضي اين مشكالت حل

ددهن انجام را الزم اقدامات الوند شهر اسالمي شوراي و شهرداري كشاورزي، شوراي توسط

١٤٠٠/٠٩/٢١٣٩



 تعرفه بررسي فشرده جلسات

 در شهرداري خدمات و عوارض

 سانكارشنا حضور با كه شهر شوراي

 انجام روزانه بصورت شهرداري

)ساعت ٢٦( گرفت

١٤٠٠/٠٩/٢١٤٠



ضـاي ديدار فرمانده انتظامي شهرستان البرز با اع

ــــد ــــهر الون ــــالمي ش ــــوراي اس ش
در ايــن ديــدار كــه بــا حضــور جنــاب ســرهنگ منصــوري 

اب فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرسـتان البـرز، جنـ

نـاب سرهنگ رضايي رئيس پليس راهور شهرستان البرز، ج

تان سرگرد شهرياري فرماندهي محترم نظام وظيفه شهرسـ

البــرز، جنــاب ســرگرد قنبــري فرمانــدهي محتــرم امــاكن 

 شهرستان البرز و دكتر هاشـمي شـهردار محتـرم الونـد در

وراي صحن شورا برگزار گرديد ابتدا شيرمحمدي رئيس شـ

اليت اسالمي شهر الوند ضمن عرض خيرمقدم و تشكر از فع

مي دو شهرداري و نيروي انتظا: هاي نيروي انتظامي گفتند

نهادي هستند كه به صورت شبانه روزي در حـال خـدمت 

زايي مي باشند؛ و لذا هر دو نهاد در جهت بهبود و كيفيت اف

ــد ــا يكديگرن ــاري ب ــل و همك ــد تعام ــان نيازمن .خدماتش

زار در اين نشست كه در فضـايي پرتفـاهم و صـميمي برگـ

شــد، ميهمانــان و اعضــاي شــورا بــه تبــادل نظــر و طــرح 

ي پيشنهادهاي خود پرداختند كه مقرر گرديـد كارگروههـا

ــنهادهاي ــكيل و پيش ــهرداري تش ــي در ش ــي و تخصص  فن

عملياتي و اجرايي به اطالع شورا برسد

١٤٠٠/١٠/١٢٤١



ن بـا ديدار هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسي استان قـزوي
ــــد ــــهر الون ــــالمي ش ــــوراي اس ــــاي ش اعض

ندسي در اين ديدار كه با حضور آقايان اميركلهر رئيس سازمان نظام مه
ركمن استان و سابك سيداف ، حامد بابائي، مصطفي كماليان و خانم تـ

ر اعضاي نظام مهندسي استان، محمدجعفر موسي خـاني مسـئول دفتـ
هردار نمايندگي نظام مهندسي شهر الوند و با حضور حسين هاشمي شـ

 الوند در صحن شـورا برگـزار گرديـد ابتـدا اعضـاي شـورا در رابطـه بـا
ن مشكالت موجود از جمله مرحله به مرحله نبودن گزارشـات مهندسـي

ناظر، عدم نظارت كـافي بـر سـاخت و سـاز هـا، فعـال تر شـدن نظـام 
دن مهندسي الوند، منضبط و شفاف شدن حق النظاره هـا، كارتـابلي شـ

مطرح  مطالب و پيشنهادهايي... ارجاعات، فسادستيزي و قانون گرايي و
.كردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

شـكر از دكتركلهر رئيس سازمان نظام مهندسي استان ضمن تقدير و ت
 فعاليت هاي موثر و انقالبـي شـوراي اسـالمي شـهر الونـد در راسـتاي
 پيشرفت و آباداني شهر و همچنين رفـع مشـكالت شـهروندان، هيـات

عرفي و مديره جديد نظام مهندسي را فساد ستيز، قانون مدار و انقالبي م
ص در پايان دكتر هاشمي شهردار الوند در خصـو. مطالبي را مطرح كرد

ــه داد بهبــود كيفيــت كارهــا و كــاهش تخلفــات پيشــنهادهايي را ارائ

١٤٠٠/١٠/١٤٤٢



 و الوند قزوين، مردم محترم نماينده محمدبيگي دكتر خانم ديدار

الوند شهردار و اسالمي شوراي اعضاي با آبيك
 اسالمي شوراي رئيس شيرمحمدي شد، انجام شورا صحن در كه ديدار اين در

 تمشكال و شهرداري و شورا اقدامات از گزارشي مقدم، خير عرض ضمن الوند شهر

 را خود پيشنهادهاي و نظرات نيز شهردار و شورا اعضاي سپس .داد ارائه شهر

.كردند مطرح

 ،شده مطرح نظرات و گزارش ها از خوشحالي ابراز ضمن محمدبيگي دكتر خانم

كرد آمادگي اعالم مشكالت حل براي جدي پي گيري براي و مطرح را مطالبي

١٤٠٠/١١/٠٢٤٣



الوند شهر اسالمي شوراي اعضاي با البرز فرمانداري محترم سرپرست غفوري ديدار
 رمانداريف سرپرست سمت به مقدم خير عرض ضمن شورا رئيس شيرمحمدي ابوالحسن ديدار اين ابتداي در

كرد اعالم انقالبي دولت جديد نماينده با جانبه همه تعامل و همكاري براي شورا آمادگي البرز، شهرستان

 ازس و ساخت منع مشكل :جمله از شهر سطح در موجود مشكالت با رابطه در فرماندار و شورا اعضاي سپس

 صفيهت كننده نگران مشكل اوقاف، بحث شهر، سطح خاموشي هاي اصناف، مشكالت قولنامه اي، امالك براي

 بانك تربيش تعامل ادارات، و شهر به دقيق تر نظارت اعمال لزوم بومي، نيروهاي از استفاده شهرصنعتي، خانه

 از فادهاست و ظرفيت ها شناسايي حرفه اي، و فني سازمان شدن فعال تر اينترنت، سرعت كندي مردم، با ها

پرداختند نظر تبادل و بحث به شهر سطح در موجود پتانسيل هاي

١٤٠٠/١١/٠٣٤٤



 شهر شركت عامل مدير و شهردار الوند، شهر اسالمي شوراي اعضاي ديدار

البرز شهرستان انتظامي فرماندهي با البرز صنعتي

 مدافع شهيد به احترام اداي و امنيت حافظان از حمايت منظور به كه ديدار اين در

 شهر ارشهرد و شورا اعضاي گرديد، برگزار )رنجبر اكبر علي( انتظامي نيروي امنيت

  .كردند بيان خصوص اين در مطالبي الوند

 شهادت به :داشت اظهار الوند شهر اسالمي شوراي رئيس شيرمحمدي ابوالحسن

 عزيز ينيرو پرسنل و ما امنيت حافظان از يكي و ملت عزيز فرزندان از يكي رسيدن

 خدمت الوند عزيز مردم از نمايندگي به ما و كرد متاثر را ما و مردم همه انتظامي

 جانبه همه حمايت مراتب شما فداكاري هاي و زحمات از قدرداني ضمن تا رسيديم

 مهه كه است كننده اي تعيين و مهم امور از امنيت .كنيم اعالم عزيزان شما از را خود

 را دخو ما :گفتند نيز الوند شهردار هاشمي حسين دكتر .مسووليم آن مقابل در ما

 سرهنگ ادامه در .باشيم انتظامي خدوم نيروي كنار در همواره ميدانيم موظف

 :زودنداف شهردار و شورا از قدرداني ضمن البرز شهرستان انتظامي فرماندهي منصوري

 تموفقي موجب ادارات و نهادها ساير و شهردار شورا، انتظامي، نيروي اتحاد و همكاري

است عزيزمان مردم اطمينان و آرامش و ما

١٤٠٠/١١/٢٠٤٥



شد شهر شوراي تقديم الوند شهرداري١٤٠١ سال بودجه اليحه
 الوند شهردار هاشمي دكتر ٢٤/١١/١٤٠٠ مورخ يكشنبه روز جلسه در

كرد تقديم شهر اسالمي شوراي به را شهرداري ١٤٠١ سال بودجه اليحه

ريال ١.٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ :شده بيني پيش درآمد الوند شهردار گفته به

ريال ٥٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جاري هاي هزينه

ريال ٧٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ عمران خدمات وظيفه

 بيني پيش بودجه در ريال ٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنواتي شده قطعي ديون

 بلند كمي شده بيني پيش بودجه :افزود هاشمي دكتر ادامه در است شده

 شده تهگرف نظر در باالتري رقم تراز هم شهرهاي به نسبت و است پروازانه

 را دمانخو تا است شده گرفته نظر در بيشتر كمي عمدا رقم اين كه است

بكنيم آن تحقق براي بيشتر تالش به موظف

 سال پايان از پيش است موظف شهر اسالمي شوراي مي شود آور ياد

 ابالغ شهرداري به اجرا براي تصويب، از پس و بررسي را پيشنهادي بودجه

نمايد

١٤٠٠/١١/٢٤٤٦



 فني سازمان مديركل عرب والمسلمين االسالم حجت ديدار
الوند شهر شوراي اعضاي با قزوين استان حرفه اي و

 اسالمي شوراي رسمي جلسه سومين و هفتاد در
 نوالمسلمي االسالم حجت ميزبان الوند،شورا شهر
 نقزوي استان حرفه اي و فني سازمان مديركل عرب
 و فعاليت ها از گزارشي عرب آقاي ابتدا .بود

 هبرنام يك كرد اعالم و ارايه خود سازمان برنامه هاي
 همچنين و مهارت عالي شوراي تشكيل استاني

 سطح در آوري فن و مهارت شهرك احداث پيشنهاد
 درصد ٣٠ :افزود وي .داريم كار دستور در را ملي

 ما خصوصي آموزشگاههاي درصد ٢٥ و دولتي مراكز
 پيشنهاد شورا اعضاي ادامه در .دارد قرار الوند در

 طرح عنوان به آموزي مهارت نهضت طرح دادند
 و فني سازمان برنامه هاي در نيز كشوري پايلوت

 اين تحقق براي و گيرد قرار استان حرفه اي
 حضور با >>الوند آموزي مهارت نهضت قرارگاه<<

 پتانسيل و همكاري آمادگي كه دستگاه ده حدود
 تشكيل الوند مساجد بعالوه دارند آموزي مهارت

 در و مي كند عمل چاالك و چابك قرارگاه اين .شود
 ،بسيح پايگاه مدرسه، مسجد، از اعم ممكن جاي هر

 آموزي مهارت كارگاههاي و جلسات پارك و دانشگاه
.داد خواهد تشكيل هدفمند

١٤٠١/٠٢/١٨٤٧



ديدار آقاي مهدي، رئيس بنياد شهيد شهرستان البرز با اعضاي شورا

رداري در اين ديدار كه شهردار الوند نيز حضور داشت، رئيس بنياد شهيد با تشكر از همكاري هاي شورا و شه

:الوند پيشنهادهاي زير را مطرح كرد

اختصاص صندلي براي -

درصد در اتوبوس هاي داخل شهري ٧٠جانبازان  -

احداث اتاق فرمان و اتاق فرهنگي براي حسينيه شهدا در گلزار شهدا -

احداث المان براي گلزار شهدا با مشاركت بنياد شهيد -

پيشنهاد نحوه گلباران قبور مطهر شهدا -

در اولويت قرار گرفتن زيباسازي قبور شهدا و والدين شهدا -

پيشنهاد بهينه سازي حسينيه شهدا -

ياد سپس ابوالحسن شيرمحمدي رييس شوراي اسالمي شهر الوند ضمن عرض خير مقدم خدمت رئيس بن

سئله شورا و شهرداري الوند در م: شهيد شهرستان البرز از پيشنهادها و دغدغه هاي ايشان تشكر و اظهار داشت 

تيباني ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا پيشرو هستند و از برنامه هاي بنياد شهيد با تمام وجود حمايت و پش

.مي كنند

.معرفي هنرمندانه شهداي الوند و چاپ كتاب از شهدا نيز از پيشنهادهاي ساير اعضاي شورا بود

س بنياد همچنين شهردار الوند نيز آمادگي كامل شهرداري را براي پيگيري و عملياتي شدن پيشنهادهاي رئي

شهيد اعالم كرد

١٤٠١/٠٢/٢٥٤٨



 خليلي مهدي محمد مهندس آقاي جناب انتخاب

 رشه اسالمي شوراي شهرسازي مشاور عنوان به

الوند

١٤٠١/٠٣/٠٣٤٩



 امام با الوند شهر شهردار و شورا اعضاي ديدار

 ادخرد سوم مناسبت به البرز شهرستان جمعه

خرمشهر آزادي سالروز

١٤٠١/٠٣/٠٣٥٠



 اب )ص( اكرم رسول مسجد فرهنگي فعالين از تعدادي ديدار
شورا اعضاي

 مسجد محترم جماعت امام و فرهنگي فعالين از تعدادي ديدار اين در
 حضور شورا صحن در الوند شهر موقت جمعه امام و اكرم رسول حضرت

 فراغت اوقات و تابستان فصل براي خود هاي طرح ارائه به و يافته
.پرداختند

 گيفرهن ارزشمند اقدام اين از حمايت براي الزم هاي پيگيري گرديد مقرر
.گيرد انجام شهر مسئولين ساير و شهرداري و شورا توسط

١٤٠١/٠٣/٢٢٥١



 و مسول حضور با )١٤٠١ خرداد ٢٤ شنبه سه( شورا رسمي جلسه دومين و هشتاد

 ساناح آقاي ابتدا كه شد برگزار شورا صحن در الوند شهرداري حقوقي واحد كارشناسان

 و انعمو و ها پرونده پيگيري روند ها، فعاليت از گزارشي شهرداري حقوقي مسوول جاويد

.كردند مطرح را خود پيشنهادهاي و نظرات شورا اعضاي سپس كرد، ارائه مشكالت

 با هيكشنب روزهاي جلسات است شده مقرر شورا، تصميم طبق است توضيح به الزم

 وزهاير جلسات و يابد اختصاص شهر عمومي مسائل بررسي به شهري مسئولين حضور

 مسايل، بررسي به شهرداري مديران و كارشناسان يا و شهردار حضور با شنبه سه

.شود پرداخته شهرداري برنامه هاي و مشكالت

١٤٠١/٠٣/٢٤٥٢



 با خردادماه ٢٩ مورخ يكشنبه روز در شورا رسمي جلسه چهارمين و هشتاد

 نعيمي آقاي و درآمد مسئول احمدلو آقاي محترم، شهردار هاشمي دكتر حضور

 اين در كه گرديد برگزار شورا صحن در نوسازي و درآمد وصول امور مسئول

 سپاري برون .١ :گرفت قرار بررسي و بحث مورد شهرداري پيشنهاد دو جلسه

 مقررشد كه .صنفي عوارض در تعديل و بازنگري .٢ شهرداري خدمات از بعضي

 شورا لسهج دستور در شنبه سه روز نهايي، گيري تصميم و بيشتر بررسي براي

.قرارگيرد

١٤٠١/٠٣/٢٩٥٣



 لسهج در الوند شهر صنفي امور مجمع رئيس و البرز شهرستان صمت اداره مدير حضور

شورا
 سريي رضايي و البرز شهرستان صمت اداره محترم مدير رشوند آقايان شهر اسالمي شورا دعوت به

 انتظام :جمله از مختلفي موضوعات جلسه اين در .يافتند حضور شورا صحن در الوند صنفي امور مجمع

 وارضع تعديل معبر، سد رفع اصناف، ساماندهي شهري، مديريت با همكاري و همياري اصناف، بخشي

.قرارگرفت بررسي مورد دارد وجود زمينه اين در كه قوانيني و صنفي

.داد هارائ الوند شهر و البرز شهرستان در صنوف وضع از گزارشي صمت اداره محترم مدير رشوند آقاي

 و شهر التاسف بابت شهرداري و شورا از اصناف، از نيابت به الوند شهر صنفي مجمع رئيس رضايي آقاي

 با و رزالب شهرستان صمت اداره مسئوليت با كارگروهي شد مقرر پايان در .كرد تشكر خدمات ساير

 ناي در كه شود تشكيل شهرداري كارشناسان از نفر چند و شورا اعضاي صنفي، امور مجمع حضور

 هايراهكار شهرداري، از كسب پروانه صدور هنگام در استعالم بحث :جمله از مسئله چندين كارگروه

 دمور جد بصورت شهر سطح در ها فعاليت شدن مدارتر قانون و تر منضبط كسبه، افزايي مهارت

 و اسالمي تراز بازار تبيين جهت در همايشي گرديد مقرر همچنين .گيرد قرار گيري تصميم و بررسي

.شود برگزار شهر امين و متدين منصف، كسبه از تقدير

١٤٠١/٠٣/٢٩٥٤



 لمديرك با الوند شهر اسالمي شوراي اعضاي و شهردار

كردند ديدار استانداري شوراهاي و شهري امور
 برطرف منظور به الوند شهر اسالمي شوراي اعضاي و شهردار

 امور دفتر مديركل اسماعيلي محسن با شهر اين مشكالت شدن

.كردند گفتگو و ديدار قزوين استانداري شوراهاي و شهري

 يلي،تفص و جامع طرح الوند، شهر مشكالت و مسائل ديدار اين در

 اب كشاورزي و صنعتي گردشگري، محلي، هويت تقويت لزوم

 و بهسازي سازي، تجاري البرز، صنعتي شهر ظرفيت به توجه

 خدمات شهر، بلوارهاي و ياليان رودخانه حاشيه شهري طراحي

 حثب مورد غيره و شهر ورزشي قهرمانان ظرفيت هاي الكترونيك،

.گرفت قرار بررسي و

١٤٠١/٠٣/٣١٥٥



 ماه خرداد ٣١ شنبه سه روز كه شورا رسمي جلسه پنجمين و هشتاد در

 امور تردف مديركل با خود ديدارهاي از گزارشي شورا رئيس ابتدا شد تشكيل

.رساند شورا اعضا اطالع به را استانداري سياسي كل مدير و شهري

 و التمشك دادگستري، وكالي از يكي و الوند محترم شهردار حضور با سپس

.تگرف قرار بررسي و بحث مورد كرمانشاه صنعتي شهر حقوقي راهكارهاي

 انآقاي شهرداري كارشناسان حضور با صنفي عوارض تعديل موضوع ادامه در

 و نوسازي و درآمد وصول امور مسئول نعيمي درآمد، مسئول احمدلو

 گرديد مقرر و گرفت قرار بررسي مورد وران پيشه و اصناف مسئول پورشعبان

 شورا صوبهم ابالغ تاريخ از كه شرطي به دارند سنواتي بدهي كه اصنافي كليه

 ندكن اقدام خود سنواتي معوقات و بدهي پرداخت براي امسال ماه بهمن ٢٢ تا

 براي نيز ١٤٠١ سال عوارض و شوند بهره مند درصدي ٤٠ تخفيف از

 ١.٥ ضريب با متر ٥٠ باالي براي و ١ ضريب با متر ٥٠ زير صنفي واحدهاي

.كرد خواهد پيدا كاهش درصد ٥٠ حدود كه شود محاسبه

١٤٠١/٠٣/٣١٥٦



 تمهف شنبه سه روز شورا جلسه هفتمين و هشتاد

 شفيعي آقاي و الوند شهردار حضور با تيرماه

.گرديد برگزار الوند شهرداري امالك مسئول

 موجود امالك وضعيت از گزارشي جلسه اين در

.شد ارائه شورا به واحد اين برنامه هاي و شهرداري

 امالك حقوقي پرونده هاي از بعضي سپس

 زمال تصميمات و بررسي موردي بصورت شهرداري

.گرديد اتخاذ

١٤٠١/٠٤/٠٧٥٧



كميسيون صنعت توليد و سرمايه گذاري

:با دستور ذيل برگزار شد ١٤٠١/٠٤/٠٧كميسيون صنعت توليد و سرمايه گذاري در روز سه شنبه 

پيگيري مصوبات جلسه قبل -١

تسهيل سرمايه گذاري و مانع زدايي از سرمايه گذاري در شهر -٢

.مديريت بهينه آب -٣

شهر  مطالب را به شورا منعكس كند كه سرمايه گزاران اد،در اين جلسه مقرر شد در بحث سرمايه گذاري شخص شهردار ورود كرده و به جد پيگيري هاي الزم را انجام داده و در صورت وجود اشكال و اير

.بتوانند با فراق بال نسبت به سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصاد شهري اقدام نمايند

:همچنين بحث بعدي بحث مديريت آب بود كه با دعوت از يكي از كارشناسان حوزه آب و محيط زيست مورد بررسي قرار گرفت

سنتي بودن الگوي كشت. ١

قطعه بندي و كوچك شدن قطعات كشاورزي. ٢

مديريت بر توزيع آب است كه بايد بر اساس مصرف باشد. ٣

فرسودگي شبكه هاي انتقال. ٤

استفاده از آب شرب تصفيه شده در آبياري فضاي سبز و احداث پروژه هاي عمراني. ٥

آلودگي سفره هاي زير زميني. ٦

:درداري الوند قيد و راهكاراي زير ارائه ششه عدم سرمايه گزاري روي پساب تصفيه خانه شهر صنعتي، مواردي بود كه به عنوان مشكل و مانع در مجموعه شركت شهرصنعتي البرز، شهر الوند و. ٧

استفاده از پوشش گياهي كم آب. ١

استفاده از آبياري قطره اي كه مقرر شد شهردار و شركت شهر صنعتي در اين زمينه اقدام كنند. ٢

نحوه ي آبياري به نيروهاي فضاي سبز آموزش داده شود كه آبياري در شب و بصورت اصولي انجام گيرد. ٣

فرهنگ سازي در جامعه. ٤

استفاده از شركت هاي دانش بنيان. ٥

١٤٠١/٠٤/٠٧٥٨



 مورخ يكشنبه روز الوند شهر شوراي رسمي جلسه هشتمين و هشتاد

 و استان سازان انبوه مديره هيئت عضو برادران مهندس حضور با ١٤٠١/٠٤/١٢

 ازيشهرس مشاور خليلي مهندس آقاي جناب و الوند شهر گذاران سرمايه از يكي

.شد لتشكي الوند شهر در گزاري سرمايه مشكالت و موانع بررسي هدف با شورا

 مورد بود گزاران سرمايه نظر مد كه مهمي هاي پروژه از مورد سه جلسه اين در

 ايهسرم از جدي حمايت خواستار القول متفق شورا اعضاي و گرفت قرار بررسي

 كه چرا شدند گذاران سرمايه راه سر در موجود مشكالت و موانع رفع و گذاري

.بود خواهد شهري اقتصاد و سازها و ساخت رونق موجب شهر به سرمايه آمدن

 تبصور كه شدند مامور خليلي مهندس همراه به شورا اعضاي از تن سه ادامه در

 راه سر بر موجود موانع و مشكالت آينده هفته شنبه سه روز تا ويژه

 ارائه وراش به تصميم گيري براي را نتيجه و بررسي را شهرداري در سرمايه گذاران

.نمايند

 دارند شهر براي ايده اي يا و آورده كه كساني و گزاران سرمايه از رسما شورا

 ارائه شهر شوراي يا و شهرداري به را خود پيشنهادهاي و ها طرح كرد دعوت

نمايند

١٤٠١/٠٤/١٢٥٩



 شهبازي مهندس الوند، شهردار هاشمي دكتر حضور با ١٤٠١/٠٤/٢١ شنبه سه روز شورا رسمي جلسه نودمين

.شد برگزار الوند شهرداري شهرسازي و فني مشاور خليلي مهندس و شهرداري عمراني معاون

 اسخپ شورا اعضاي سواالت به سپس و ارائه شهرداري عمراني فعاليت هاي از گزارشي شهبازي، مهندس ابتدا

 اسخپ و لكه گيري ها تكميل براي را آن مقدار افزايش و آسفالت مجوز اصالح درخواست شهبازي مهندس .داد

 راتنظ و پيشنهادها شورا اعضاي همچنين .داشتند مساعد نظر نيز شورا كه داشتند مردم درخواست هاي به

 و دقيق و فني موقع، به و سريع اجراي بر و كردند مطرح پروژه ها اجراي كيف و كم خصوص در را خود

 تسريع .دكردن تاكيد رسانه اي حقوقي، مالي، فني، پيوست بدون پروژه اجراي عدم همچنين و هزينه ها مديريت

 يبررس مورد و مطرح كه بود شورا درخواست هاي ديگر از مردم رضايتمندي به توجه و واليت پروژه انجام در

گرفت قرار

١٤٠١/٠٤/٢١٦٠



، با حضور دكتر هاشمي شهردار، ١٤٠١/٠٤/٢٦نود و يكمين جلسه رسمي شوراي شهر الوند روز يكشنبه مورخ 

، ١٠٠اده دكتر خليلي مشاور فني شورا، مهندس حسيني مسئول فني، مهندس سلخوري مسئول كميسيون م

.دمهندس احمدپور مسئول اجراي احكام، مهندس جمشيدي كارشناس دفتر فني شهرداري الوند تشكيل ش

ه مورد در اين جلسه كه چندين ساعت به طول انجاميد مشكالت پيرامون شهرداري، شورا و شركت هاي وابست

.بحث و بررسي قرار گرفت و تصميماتي در اين خصوص اتخاذ گرديد

.ا كردنددر ادامه شش تن از سازندگان شهر الوند به نمايندگي از سازندگان اين شهر در صحن شورا حضور پيد

گان در ابتدا ابوالحسن شيرمحمدي رئيس شوراي شهر الوند ضمن خوشامد گويي از حضور نمايندگان سازند

.جلسه تشكر كردند

، نحوه دريافت ٥سپس نمايندگان سازندگان مشكالت خود از جمله طرح جامع و تفضيلي، كميسيون ماده 

.پروانه ساخت را مطرح كردند

سات سپس شهردار محترم، كارشناسان و مشاور شورا و شهرداري پاسخ هاي الزم را دادند و مقرر گرديد اين جل

.براي جمع بندي هاي نهايي و رفع موانع سرمايه گزاري بصورت منظم ادامه داشته باشد

وند، قاسم ملك زاده، باب اله عزيزي، رضا درويش: آقايان: نمايندگان سازندگان كه در جلسه شرف حضور داشتند

دوستي، حميدرضا بدرلو و حسن عزيزي

١٤٠١/٠٤/٢٦٦١



 نوانع به طاهريان ابوالفضل آقاي جناب انتخاب

وندال شهر اسالمي شوراي حقوقي مشاور و وكيل

١٤٠١/٠٥/١٠٦٢



الوند شهرداري و اسالمي شوراي شهرسازي مشاور دوماهه عملكرد

ساختمان عرصه فعاالن بيشتر گذاري سرمايه جهت در موجود مشكالت و موانع احصاي و تفصيلي طرح بررسي  

باالدستي هاي طرح و ٥ ماده كميسيون آراء به نسبت تفصيلي طرح هاي مغايرت بررسي

مربوطه كميسيون در آن به مربوط هاي پيگيري و تفصيلي طرح ضوابط اصالح پيشنهاد

مناطق تراكم افزايش جهت پيگيري و نگاري نامه L)طبقه ٣( 3 بهM   )طبقه ٤(

شمالي هاي پالك در بالكن احداث جهت پيگيري و نگاري نامه

نيرومحركه( فارس خليج بلوار به معلم بلوار اتصال جهت در موجود موانع رفع پيگيري(

مربوطه گزارش ارائه و البرز سازي خانه زمين تفكيك و كاربري تغيير مشكل رفع پيگيري

مربوطه گزارش ارائه و غياثوند و كيال به موصوف اراضي تكليف تعيين جهت پيگيري

بررسي موانع و مشكالت موجود در اراضي علي آباد جهت تغيير كاربري به مسكوني

 برقراري چندين جلسه با فعاالن عرصه ساختمان و سرمايه گذاران مربوطه و ارائه گزارشي از مشكالت و موانع موجود آنها

٦٣


