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  بسمه تعالی 
  صورتجلسه شوراي اسالمی شهر الوند
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  49 :شماره جلسه 

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

  صحن شورا: مکان 

  

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئیس شورا  ، نطق ها و مذاکرات   - 
  

، آقاي شیرمحمدي ضمن عرض خیرمقدم خدمت اعضاي شورا عالمی  پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط آقاي
  . کردشروع جلسه را 

         اقدام مهمو از ر رابطه با آیات تالوت شده ، اهمیت اتحاد و دوري از تفرقه مطالبی را بیان ابتدا آقاي شیرمحمدي د
تشکر کردند و این را نمونه بارز رفتار و اخالق اسالمی عنوان کردند که همیشه برخورد با ساحل خواري  در قوه قضاییه

  .باید از خودمان شروع کنیم 
شوراي جدید شوراي انقالبی و عمل است و . یري ویژه آقایان شکور و شالی تشکر کردند ریاست شورا از اقدام و پی گ

  . شورا تشکر می کنم  محترم اعضاي یکایک از
شهرصنعتی البرز و  مطالبی را در رابطه با اوقاف و موقوفه در خصوص اراضی وقفی: حمید رضائی شالی اولین ناطق 

رأي نهایی قضایی طبق قانون ابطال در خصوص وقفیت شهر :  ندیان و افزودمشکالت و ابهامات موجود پیرامون آن ب
  . صنعتی البرز صادر نشده است 

در ابتدا  که به دعوت شورا در جلسه بودندآقاي غفوري سرپرست محترم فرمانداري شهرستان البرز با تشریف فرمایی 
صاب شایسته آقاي غفوري به سمت سرپرست ابوالحسن شیرمحمدي رییس شوراي اسالمی شهر الوند با تبریک انت

با نماینده جدید  و همه جانبه مثبت ،براي همکاري و تعامل سازنده  شورافرمانداري شهرستان البرز ، آمادگی کامل 
  .اعالم کردند  یدولت انقالب

اعضاي شورا و فرماندار محترم در رابطه با مشکالت موجود در سطح شهر از جمله مشکل منع ساخت و ساز سپس 
 ، خاموشی هاي سطح شهر ، بحث اوقاف ، استفاده و ادارات براي امالك قولنامه اي ، کم کاري و کوتاهی بعضی از اصناف

ر بانک ها با مردم ، کندي سرعت اینترنت ، فعال تر از نیروهاي بومی ، نظارت دقیق تر در شهر ، تعامل بیشت بهینه
شدن سازمان فنی و حرفه اي ، شناسایی ظرفیت ها و استفاده از پتانسیل هاي موجود در سطح شهر و شهرستان به 

  . بحث و تبادل نظر پرداختند 
  

  
 

  
  : دستور جلسه  -

شماره 
 ردیف

نظر کمیسیون  دستور جلسه
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   : خالصه مذاکرات  -
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  :مصوبات  -
درخواست صدور مجوز مبنی بر پرداخت هدیه به « شهرداري محترم موضوع  21/10/1400مورخ  14/ص/27622نامه شماره  - 175

نفر جمعاً به مبلغ  13ریال به تعداد 18.000.000داخت به ازاي هر نفر مبلغ مناسبت روز زن به پرسنل محترمه خانم و هزینه و پر
و با عنایت به نامه سرپرست محترم فرمانداري شهرستان البرز مبنی بر قدردانی از  11ریال از محل اعتبارات جاري ماده  234.000.000

بررسی با پرداخت مبلغ مطرح و پس از بحث و  ،» بانوان شاغل مجموعه با توجه به هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر
  .مورد موافقت قرار گرفت ریال به ازاي هر نفر 15.000.000

  
 

  


