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  بسمه تعالي 

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند

از ساعت   05/10/1400 مورخ شنبهيك روز: تاريخ جلسه   04/10/1400  :تاريخ دعوتنامه 

  00/21 تا ساعت   00/18

  39 :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   - 
  

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

  . جلسه را آغاز نمود

سپس از شهردار محترم شهر الوند .  ن بيان نمودابتدا آقاي شيرمحمدي والدت حضرت مسيح را تبريك و مطالبي را در رابطه با آ

همچنين بابت برخورد جدي .  بابت انتشار ضوابط و مقررات شهر الوند تشكر نمود و اين كار را گامي در جهت شفاف سازي خواند

  . و انقالبي شهردار محترم با متخلفين نيز تشكر نمود

شركت شهر صنعتي كرمانشاه :  رمانشاه داشتند ارائه نموده و افزوددر ادامه گزارشي از بازديدي كه از شركت شهر صنعتي ك

طي . پتانسيل هاي بااليي دارد ولي اقدامات خاصي صورت نگرفته است كه اين امر باعث نارضايتي شركت ها شده است

  .گفتگوهاي كه شكل گرفت تصميمات خوبي گرفته شد و آينده روشني پيش روي شركت شهر صنعتي خواهد بود

موضوع مهمي كه انشاهللا با پيگيري استاندار محترم و فرماندار محترم شهرستان در سفر پيش  2:  حميد رضائي شالي اولين ناطق

روي رياست محترم جمهوري اسالمي ايران به نتيجه مطلوب خواهد رسيد مسايل مربوط به وقف اراضي شهر صنعتي البرز و 

خانه مساله اي جدي است و اهتمام ويژه مسئولين را مي طلبد و شركت آبفا نيز  موضوع تصفيه. تصفيه خانه صنعتي مي باشد

  .بايستي نسبت به مسايل زيست محيطي، فرسودگي تجهيزات و انتقال پسماند موجود متعهد شود

شهر صنعتي كرمانشاه بعنوان ظرفيت و فرصت مناسب مي باشد مشروط بر اينكه مسايل حقوقي موجود قاطعانه بررسي و 

  .پيگيري شود

در . شود زمين يكي از سرمايه هاي هر كشوري است و تغيير كاربري آن در شرايطي انجام مي: خدابخش امجديان دومين ناطق

رابطه با زمين هاي كوي واليت اقدامات خاصي صورت نگرفته است و درخواست دارد اعضاي محترم شورا و شهردار محترم 

  .دستورات الزم را مبذول نمايند

جمله مشكالتي كه در شركت شهر صنعتي كرمانشاه وجود دارد بحث كتمان اموال مي باشد كه پيشنهاد مي شود يك تيم  از

  . حقوقي براي رسيدگي به پرونده هاي شركت شهر صنعتي كرمانشاه در نظر گرفته شود
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   : خالصه مذاكرات  -
  

  

  

  

  

  

 

  :مصوبات  -

تعدادي از پيشنهادات اعضاي شورا در جلسـه مطـرح و پـس از بحـث و بررسـي پيرامـون موضـوع جهـت بررسـي  بـه               -152

  .شهرداري ارسال گرديد 

  .رسيد شب به پايان  00/21جلسه در ساعت  -

  :ستور جلسه بعد د -
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