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  بسمه تعالي 

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند

از   16/09/1400 مورخ شنبهسه  روز: تاريخ جلسه   15/09/1400  :تاريخ دعوتنامه 

  30/19 تا ساعت   00/18ساعت 

  34 :شماره جلسه 

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

  

  صحن شورا: مكان 

  

  ئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات خالصه مطالب مطروحه توسط ر  - 
  

پس از تالوت آياتي از قرآن مجيد توسط آقاي امجديان، آقاي شيرمحمدي رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم خدمت اعضاي 

  . ، جلسه را آغاز نمودند شورا

ت شده قطعا سرمايه و دانشجوي متعهد و تربي:  ابتدا آقاي شيرمحمدي روز دانشجو را به تمامي دانشجويان تبريك گفته و افزود

و روز پرستار را خدمت تمامي پرستاران و كادر ) س(همچنين پيشاپيش روز تولد حضرت زينب .  بخش يك كشور استت نجا

  . درمان تبريك گفتند

 با آمدن شهردار جديد فضاي مثبتي در سطح شهر ايجاد:  در ادامه در رابطه با شروع كار شهردار جديد شهر الوند اضافه نمود

  . شده است و همچنين در بين كاركنان شهرداري نيز انگيزه ي بااليي شكل گرفته است

در سطح شهر از نظر فكري و اجتماعي فضايي بوجود آمده كه ممكن است مردم در :  آقاي خليل پور اولين ناطق پيش از دستور

در ادامه در رابطه با روز .  ودگي و كم آبي شده استاستفاده بي رويه از منابع آبي باعث آل.  برخي زمينه ها نااميد شده باشند

موذن جامعه يعني كسي كه در عرصه هاي مختلف ورود .  دانشجو موذن جامعه است:  دانشجو و به نقل از شهيد بهشتي افزود

  . كرده و در جهت رفع مشكالت تالش كند

نقش دانشجويان، .  شود تاريخ بشريت با آموختن و تعليم و تربيت آغاز مي:  آقاي امجديان دومين ناطق پيش از دستور

  . فرهنگيان و نخبگان در كشور و در عرصه هاي مختلف با علم و دانش و ايمان عجين شده و در عمل هم ديده شده است

مقام معظم رهبري همواره براي  فراميندانش و آگاهي خود و با تبعيت از ، بسيج دانشجويي با  ، انجمن هاي اسالمي نشجوياناد

       دانشجويان با علم و آگاهي در عرصه هاي مختلف ورود پيدا .  پيشرفت و آباداني اين كشور تالش نموده و نقش داشته اند
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  :مصوبات  -
  

ــر ((شــهرداري محتــرم موضــوع  16/09/1400مــورخ   14/ص/23872نامــه شــماره  -136 درخواســت صــدور مجــوز مبنــي ب

ي هـر نفـر مبلـغ    پرداخت هزينه هاي رفاهي به پرسنل محترم شـهرداري بـه مناسـبت شـب يلـدا و هزينـه و پرداخـت بـه ازا        

در قالـب خريـد آجيـل     16ريـال از محـل هزينـه هـاي جـاري مـاده        950.000.000نفر جمعاً به مبلـغ   190ريال به تعداد  5.000.000

  . آراء مورد موافقت قرار گرفت  به اتفاقمطرح و پس از بحث و بررسي »  شب يلدا

  .شب به پايان رسيد  30/19جلسه در ساعت  -

  :دستور جلسه بعد  -

  بررسي لوايح و نامه هاي شهرداري   -

  30/21الي  30/18ساعت  21/09/1400شنبه مورخ  يكروز : تاريخ و ساعت جلسه بعد 


