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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت      ٠٩/٠٥/١٤٠١  مورخ  شنبهيك   روزتاريخ جلسه :    ٠٨/٠٥/١٤٠١ تاريخ دعوتنامه :

  ٢١/ ٤٥ تا ساعت  ٣٠/١٧
  ٩٥شماره 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   -
  

  

  .  رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را آغاز كرد شيرمحمدي ، آقاي  عالميپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي  
باعبداهللا الحسين(ع) و ياران وفادار آن  در ادامه آقاي عالمي دقايقي مداحي به مناسبت ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان كربال حضرت ا

 حضرت انجام دادند . 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 تاريخ جلسه شماره جلسه ذيربط

 ٠٩/٠٥/١٤٠١ ٩٥  شهرداريبررسي نامه هاي وارده و لوايح   -  ١

    خالصه مذاكرات :  - 
 

  

  مصوبات :  -
شماره    -٢٨٦ محترم  ٠٤/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٤ص//١٢٠٨٧نامه  بر  موض  شهرداري  مبني  مجوز  صدور  ((درخواست  گراميداشت وع 

عدد   ١٠ريالي و    ٥.٠٠٠.٠٠٠عدد كارت هديه    ١٠دي و دومين سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني و پرداخت تعداد    ٩مراسم حماسه  
و پس از بحث و » مطرح  (ديون با محل)  ١٧ات جاري ماده  ريال از محل اعتبار  ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ريالي جمعاً به مبلغ    ٣.٠٠٠.٠٠٠كارت هديه  

  اء مورد موافقت قرار گرفت . آ به اتفاق  بررسي  
  

محترم   ٠٦/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٤/ص/١٢٢٣٣نامه شماره    -٢٨٧ ب موض  شهرداري  مبني  مجوز  ((درخواست صدور  مالير  وع  به   كمك 
بابت صدور مجوز حفاري جهت اجراي فيبر نوري و هزينه و منظور نمودن به حساب درآمد   ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام رضا(ع)

و پس از » مطرح  و پادار نمودن در متمم و اصالح بودجه در صورت موافقت   ١٥ريال از محل اعتبارات جاري ماده    ٥٥٩.٠٠٠.٠٠٠مبلغ  
  مورد موافقت قرار گرفت . بحث و بررسي  

واگذاري (فروش) وع ((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  شهرداري محترم   ٠٤/٠٤/١٤٠١مورخ    ١٩/ص/ ٨٤٥١نامه شماره    -٢٨٨
مورد  و پس از بحث و بررسي  مطرح    »  سمي دادگستري و از طريق مزايده عموميامالك با مشخصات ذيل با اخذ نظريه كارشناس ر

  موافقت قرار گرفت . 

شماره    -٢٨٩ محترم  ٠٩/٠٥/١٤٠١ورخ  م   ١٤/ص/١٢٥٣٦نامه  بر  موض  شهرداري  مبني  مجوز  صدور  ((درخواست  مشاركت وع 
امام حسين (ع) و اهداي بن خريد  مراسمات عزاداري سيد ساالر شهيدان حضرت  شهرداري الوند در برگزاري هر چه باشكوه تر 

ريال از  ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠لوند با اعتباري بالغ بر عدد پرچم و كتيبه و ريسه مشكي به هياتهاي سطح شهر ا ٣٠٠٠اقالم مصرفي و نيز خريد 
  مورد موافقت قرار گرفت . و پس از بحث و بررسي » مطرح    ١٢محل اعتبارات ماده  

((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  رم شهرداري محت  ٠٦/٠٥/١٤٠١مورخ    ٣١/ص/١٢٢٧٠نامه شماره    -٢٩٠ پيشنهاد فروش وع 
تعيين و تكليف سالن معلولين و جانباران با توجه به اينكه چندين مرتبه به ورزشگاه معلولين و جانبازان از طريق مزايده عمومي و  

  %٥٠طور تلويحي پيشنهاد  آقاي موسوي مديرعامل شركت فيروز پيشنهاد فروش مجموعه با قيمت كارشناسي تهيه شده و حتي به  
قيمت به ايشان داده شده ، ليكن پاسخي دريافت نشده است از آنجايي كه ورزشگاه مذكور ويژه جانبازان و معلولين طراحي شده  
در صورت اختصاص به عموم ورزشكاران كف پوش آن در مدت زمان اندكي آسيب ديده و از بين خواهد رفت اجباراً اين ورزشگاه  

مورد موافقت و پس از بحث و بررسي  » مطرح  زشكاران معلول و جانباز اجاره داده شود كه صرفه اقتصادي نخواهد داشت  بايد به ور
  گرفت . نقرار  

  


