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  .آقاي خليل پور، رئيس كميسيون فرهنگي ضمن عرض خير مقدم، جلسه را آغاز نمودند

  : در ادامه تعدادي از نامه هاي كميسيون فرهنگي و ورزشي مطرح گرديد 

 
تاسيس و راه اندازي مبني بر  فرهنگي هنري سپهر هنر قزوينموسسه  16/08/1400ق مورخ /ه/س1138نامه شماره  - 1

به سينما و » تاالر شهر«سينمايي مناسب و در خور و شايسته در شهر الوند و طرح تبديل مجموعه فرهنگي و هنري 

    مجموعه فرهنگي كارآمد 

  

مسئول نمايندگي مطبوعات البرز آقاي محمدحسن اكبرزاده در خصوص در  27/09/1400م مورخ /401/9نامه شماره  -2

اختيار قراردادن تاالر شهر الوند جهت اجراي برنامه هاي متنوع براي شهروندان و ايجاد درآمد براي شهرداري الوند و 

    : اجراي برنامه هاي به شرح ذيل 

    خش فيلمهاي سينمايي به علت نبود سينما در شهر الوندراه اندازي سينما و پ - 

    راه اندازي ماهنامه در سطح شهر الوند - 

    تهيه و چاپ كتاب زندگي نامه و وصيت نامه شهداي شهر الوند به نام شهرداري الوند - 

    اجراي برنامه هاي متنوع در مراسمات مختلف براي شهروندان ، اداره جات و كارخانجات دولتي و خصوصي - 

راي برنامه هاي متنوع فرهنگي و مشاوره خانواده ماهي يك بار و دعوت از اساتيد و كارشناسان مجرب اج - 

    كشوري و استاني

راه اندازي كالس هاي متنوع و آموزش براي كارآموزان در رشته هاي مختلف و دعوت از مربيان مجرب از فني و  - 

    حرفه اي استان قزوين

    ر شهرنفر نيرو جهت همكاري در تاال 5جذب  - 

    سهاي خياطي و گلدوزي و طراحي براي خانم هاراه اندازي كال - 
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آقاي علي آشوري مسئول موسسه فرهنگي قطره به اتفاق آقاي حسن  27/06/1400مورخ  0004/400/176نامه شماره  - 3

جهت بهبود حال هنر و در خصوص در اختيار قراردادن تاالر شهر الوند  آذين و جمعي از دوستان هنرمند جهت بهبود

    : خدمت رساني به مردم در راستاي فرهنگ و هنر اسالمي از جمله 

    برگزاري كالس هاي آموزشي و اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري - 

    شناسايي هنرمندان شهر و تشكيل گروه هاي هنري و تالش براي درآمدزايي هنرمندان - 

    محتوا توسط هنرمندان شهر برگزاري برنامه هاي مناسبتي ، مذهبي ، شاد و توليد - 

    راه اندازي صندوق قرض الحسنه و كافه پاتوق هنرمندان براي حمايت از آثار فاخر هنرمندان  - 

    برگزاري برنامه هاي فاخر و كارگاه پاتوق هنرمندان براي حمايت از آثار فاخر هنرمندان شهر - 

    و دعوت از مسئولين و نخبه هابرگزاري برنامه هاي فاخر و كارگاه و سيمنارهاي انگيزشي و تربيتي  - 

    راه اندازي استوديو صدا و تصوير ، و خانه ترانه و ساپورت برنامه هاي فرهنگي هنري شهرداري - 

    كشف پرورش استعداد و آموزش و بكارگيري افراد در راستاي خدمت به فرهنگ و هنر شهر - 

    توليد فيلم و مستند نمايش از شهدا و نخبه ها و افتخارات شهر الوند - 

    موزش و برگزاري برنامه ها ، سنت ها و بازي هاي بومي محليآ - 

    
 
 

گرديدتاالر شهر بصورت مديريت فعال اداره گرديده و به گروه هاي متقاضي قرر منامه هاي فوق در جلسه مطرح و 

  . كه خواهان سرويس هستند خدمات بهينه ارائه گردند 

برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت خود را به شورا شهرداري ضمن استقرار مدير فرهنگي و مقرر گرديد 

  .ارسال نمايد 

  

2  
  

  

  

  

2  

 


