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 بسمٍ تعالی

صورتجلسه شورای اسالمی شهر الوند 
  از ساعت 19/10/1400روز یکشنبه مورخ : تازیخ جلسٍ  18/10/1400 : تازیخ دعًتىامٍ 

 20/22 تا ساعت 00/16

 43 :شمازٌ جلسٍ 

 : علت ي مقام دعًت کىىدٌ جلسٍ فًق العادٌ  عادی: وًع جلسٍ

 

 صحه شًزا: مکان 

 

 خالصٍ مطالب مطسيحٍ تًسط زئیس شًزا  ، وطق َا ي مراکسات  - 
 

پس از تالٍت آیاتی از قرآى کرین تَسط آقای اهجذیاى، آقای شیرهحوذی ضوي عرض خیر هقذم خذهت اعضای شَرا جلسِ را 

 .آغاز کرد

 دی هردم قن را گراهی داشتِ ٍ در رابطِ با ٍرٍد شْذای گوٌام بِ داخل کشَر ٍ هصادف شذى آى 19ابتذا آقای شیرهحوذی قیام 

سپس در اداهِ از افرادی کِ کشَر را  . ٍ شْادت سردار سلیواًی هطالبی را بیاى کردًذ (س)با ایام شْادت حضرت فاطوِ 

کشَری با هشکالت فراٍاى هیخَاًٌذ گلِ کردُ ٍ از جَاًاى اًقالبی کِ صاحب قلن ٍ رساًِ ّستٌذ درخَاست فعالیت ّای اًقالبی 

 . کردًذ
 

 

 

 

 
 

 

:  دستًز جلسٍ - 
شمازٌ 

 زدیف
 دستًز جلسٍ

وظس کمیسیًن 

 تازیخ جلسٍ شمازٌ جلسٍ ذیسبط

 19/10/1400 43  بررسی ًاهِ ّای ٍاردُ ٍ لَایح شْرداری-   1

  : خالصٍ مراکسات - 
 
 

 

 

 

 
 

 

: مصًبات - 

درخَاست صذٍر هجَز هبٌی بر تصَیب یک )) شْرداری هحترم هَضَع 30/09/1400  هَرخ 15/ص/25434ًاهِ شوارُ  -165

هادُ  (16)قاًَى شْرداریْا ٍ بٌذ  (45)هادُ  (8) شْرداری الًَذ ٍفق بٌذ 1401ًسخِ دفترچِ تعرفِ عَارض ٍ بْای خذهات سال 

( 50)هادُ  (1)قاًَى اصالح هَادی از قاًَى تشکیالت ، ٍظایف ٍ اًتخابات شَراّای اسالهی کشَر ٍ ابالغ آى هستٌذ بِ تبصرُ  (80)

هطرح ٍ پس از بحث ٍ « آییي ًاهِ هالی  (30)قاًَى شْرداریْا ٍ هادُ  (55)هادُ  (26)قاًَى هالیات بر ارزش افسٍدُ ٍ هستٌذ بِ بٌذ 

.  بررسی طی جلسات هتعذد برگسار شذُ در ایي خصَص هَرد هَافقت قرار گرفت 
 
 

.  شب بِ پایاى رسیذ 20/22جلسِ در ساعت - 
 

: دستور جلسه بعد - 
بررسی لَایح ٍ ًاهِ ّای شْرداری  -  

 ....... الی 00/18 ساعت 21/10/1400رٍز سِ شٌبِ هَرخ : تاریخ و ساعت جلسه بعد 

 


