
 

 



 

 

  
  



 

 : له العالیظ امام خامنه ای مد 

ا توهج کرده و خدمات شهری ر « شهر اسالمی»شورااهی اسالمی شهر رد فعالیتهای خود هب مختصات 

کار گ  رد جهت اتمین این لت رد میسقت خمقصود ب دمات شهری ، اتمین یرند،رد شهر اسالمی عدا

و  آرامش روحی و امنیت معنوی ، ظهور و اعتالی مظاره اسالمی و انقالبی ، عمران و آبادی

  زیبایی ، حفظ طبیعت  وصفای طبیعی همه با هم باید مورد توهج قرار گیرد
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 امرهم و» کریم قرآن دستور طبق اساسی قانون پنجم و صد اصل و هفتم اصل و ششم اصل به استناد با

 جمهوری در و کشورند امور اداره و گیری تصمیم ارکان از شوراها «االمر فی شاورهم و»  و «بینهم شوری

 موازین مخالف نباید شوراها تصمیمات و شود می اداره عمومی آراء اتکاء به کشور امور ایران اسالمی

 مونهن و دینی ساالری مردم خواستگاه و گاه تجلی شوراها اساس این بر که باشد کشور قوانین و اسالم

 واسطه به جامعه ساختارهای در شوراها نقش و اهمیت. هستند  خویش سرنوشت بر مردم حاکمیت

 چکسهی بر...  و بهداشتی ، خدماتی ، عمرانی ، فرهنگی مسائل از بسیاری رفع و قانونی ، دینی جایگاه

با حمایت از گام دوم انقالب فرمایشات مقام معظم رهبری  شریفیه شهر اسالمی شورای. نیست پوشیده

 اید.اقدام می نماین گام مبارک  کیفی و کمی سطح ارتقاء و نظارت ، ریزی برنامه ، سازماندهی منظور به

شهر شریفیه زادگاه انسانهای فرهیخته مانند عالمه ابوالحسن علی بن محمد بن مهرویه صامغانی راوی 

  شهید را به نظام جمهوری اسالمی ایران تقدیم نموده است.  06صحیفه الرضا می باشد و  همچنین 

 2061 افق طرح که تا 2311/  26/  21در مورخ تفصیلی شهر شریفیه)شریف آباد(  –طرح جامع 

هکتار و مساحت  132با مساحت محدوده خدماتی شهر و این افق طرح هجری شمسی معتبر خواهد بود 

بر اساس سرشماری  2311جمعیت شهر شریفیه در سال هکتار مصوب گردید و  2326حریم شهر 

هجری شمسی  2061نفر می باشد که این جمعیت در افق طرح تا  16302نفوس و مسکن برابر با 

 خواهد رسید. 01601

هجری شمسی  2020در راستای برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال  شهر اسالمی شورای اعضای

 از فادهاست با و خود قانونی های ظرفیت و ها مسئولیت و وظایف بر اشراف با تا و تالش می نمایند سعی

 مسایل مرمست پیگیری و شهرستان و استان مدیران با مشترک های نشست برپایی و کارشناسان نظرات

  .دهند سرعت شهر دانیاآب و توسعه به ملی و استانی سطح در شهر نیازهای و مشکالت ،

 مردم مشارکت مظاهر از شوراها که آنجا از فرمایند می که رهبری معظم مقام فرمایش از فرازی پایان در

 و آنان میان در حضور و مردم با خود دائمی ارتباط شورا حترمم اعضای است مردم امور تسهیل برای و

 حهسرلو سازند آسان خود به را مردم دسترسی و بدانند خود مستمر ی وظیفه را آنان مشکالت از اطالع

 .دهیم می قرار خود

 

 

  

علی اهلل و علیه التکالنتوکلت   

 احمد قدوسیان

 رئیس شورا 
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 یا شنبه روزهای و گردد برگزار چهارشنبه روزهای شورا رسمی جلسات گردید مقرر 312 در مصوبه 

 ریپیگی جهت بخشی و شهرستانی و کشوری،استانی مسئولین با دیدار یا دعوت هفته هر دوشنبه

 هب شوند می انتخاب امر این جهت شورا نماینده بهتویی حسن آقای که پذیرد انجام شهری مشکالت

 .گرفت قرار اسالمی شورای محترم اعضای تصویب مورد آراء اتفاق

 جلسات و عملکردها گزارش ها، شورا،کمیسیون رسمی جلسات مصوبات از اعم شورا های فعالیت کلیه

   www.shora.sharifieh.com آدرس به شریفیه شــهر اسالمی شورای پرتال در شورا بازدیدها و

 .گردد می رسانی روز به و بارگذاری

 و ها دستگاه به حسب موضوع پیگیری جهت حقوقی و حقیقی اشخاص های درخواست و مکاتبات

 مکاتبات این تعداد مجموع. شود می ابالغ ذینفع به واصله های پاسخ و ارسال ذیربط اجرایی واحدهای

 است. فقره  2221 بر بالغ های مختلف زمینه در

 تعداد موضوع ردیف

 675 های واردهنامه  1

 645 نامه های صادره 2

 

 

 تعداد نوع جلسه   

 22 )عادی(تعداد جلسات رسمی

 53 (فوق العاده)تعداد جلسات رسمی

 44 تعداد جلسات فرعی)هیات رئیسه(

 22  کمیسیون های تخصصیتعداد 

 147 تعداد مصوبات



   

 3      
    

قانون تشـکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   22بمنظور اجرایی نمودن مفاد 

ــنبه مورخ   20/61/10تنقیحی  62/63/21 ــه ش ــه جدید در روز س ید و آقای برگزار گرد 36/1/2312تعیین هیت رئیس

آراء به عنوان نائب رئیس شورا و آقای  اتفاقاحمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان رییس شورا و آقای حسن بهتویی با 

با اکثریت آراء به عنوان ســخنگوی شورا  آیت نظری اصـل به عنوان منشـی شـورا و آقای   با اتفاق آراء آیت نظری اصـل  

 انتخاب گردید.

 
 

ــره  ــالمی بخش ،    3ماده 1به موجب تبصـ ــوراهای اسـ ــخنگوی شـ ــه و سـ ــرح وظیفه هیات رئیسـ ــتورالعمل شـ دسـ

آئین نامه داخلی  0ماده 2شورای عالی استان ها و بند  26/21/2321شـهر،شـهرسـتان،اسـتان و عالی استان ها مصوب     

دفتر  مسئولبه مدت یکسال بعنوان  جناب آقای هادی رمضانی هیات وزیران 10/2/2320اسالمی شهر مصوب شـورای  

 .گردیدندشورا و دبیر هیات رئیسه شورا منصوب 

 سخنگوی و رئیسه هیات وظیفه شرح دستورالعمل 3ماده 2،1،3،0 های تبصره و 1ماده طبق بر گردید مقرر 333*مصوبه 

 رئیسه ها،هیات استان عالی شورای 26/21/2321 مصوب ها استان عالی و  استان بخش،شهر،شهرستان، اسالمی شوراهای

 شهر اسالمی شورای صحن در  جلسه یک هفته هر شورا های برنامه و ها طرح و ها فعالیت میزان و حجم با متناسب

 .نمایند برگزار
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دستورالعمل شرح وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی  3: مقرر گردید برطبق بند ز و تبصره بند ز ماده 160مصـوبه شماره  

شورای عالی استان  26/21/2321اداره کمیسیون های شوراهای اسالمی شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 

صویب اعضای شورای اسالمی شهر ها اعضـای محترم کمیسـیون های شـورای اسالمی شهر به شرح ذیل انتخاب و به ت   

 رسیدند:

ــیان)نائب  2 ــل)رئیس(،آقای احمد قدوسـ ــهری:آقای آیت نظری اصـ ــیون برنامه و بودجه و عمران شـ ــای کمیسـ (اعضـ

 رئیس(،آقای علی اکبر کرمی)منشی و مخبر(

ــن بهتویی)نائب رئیس(، 1 ــیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمی)رئیس(،آقای حس ــای کمیس قای آ(اعض

 آیت نظری اصل)منشی و مخبر(

(اعضـای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتویی)رئیس(، آقای احمد قدوسیان)نائب رئیس(، آقای حیدر محمد  3

 حسن لی)منشی و مخبر(

(اعضـای کمیسـیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی)رئیس(،آقای حسن بهتویی)نائب رئیس(، آقای آیت   0

 نشی و مخبر(نظری اصل)م

ــن بهتویی)نائب رئیس(، آقای آیت نظری   1 ــیان)رئیس(، آقای حس ــیون حمل و نقل: آقای احمد قدوس ــای کمیس (اعض

 اصل)منشی و مخبر(

( قانون وظایف 22/1/2311و اصـــالحی  12/22/2301)الحاقی  266ماده 2مقرر گردید بر طبق تبصـــره 163مصـــوبه 

 نمایندهو )بدوی( 266ماده 2آقای احمد قدوسیان به عنوان نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون تبصرهشهرداری، 

انتخاب گردیدند و به تصویب اعضای  ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تاسیس قانون 1ماده کمیسـیون  در شـورا 

 شورای اسالمی شهر رسیدند.

آقای آیت نظری  ( قانون وظایف شهرداری،12/60/2312)الحاقی  266ماده 26مقرر گردید برطبق تبصـره  163مصـوبه  

)تجدید نظر( انتخاب گردیدند و به تصویب 266ماده 26اصل به عنوان  نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون تبصره

 اعضای شورای اسالمی شهر رسیدند.

( قانون وظایف شهرداری، آقای حسن 22/3/2311و  12/22/2301)اصالحی  22مقرر گردید برطبق ماده-163مصـوبه  

انتخاب گردیدند و به تصــویب اعضــای شــورای  22بهتویی به عنوان نماینده شــورای اســالمی شــهر در کمیســیون ماده

 اسالمی شهر رسیدند.

 رایشو پنجم دوره ابتدای از تحویل کمیسیون در شورا نماینده عنوان به اصل نظری آیت آقای گردید مقرر 163مصوبه 

 گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با گردید معرفی و انتخاب2/0/11تا شریفیه شهر اسالمی
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 نام کمیسیون ردیف
تعداد 

 جلسات
 اعضاء کمیسیون

1 
حقوقی،فرهنگی و 

 اجتماعی
2 

 ،(رئیس)کرمی اکبر علی آقای

 (مخبر و منشی)اصل نظری آیت ،آقای(رئیس نائب)بهتویی حسن قای

2 
برنامه و بودجه و 

 عمران شهری
4 

 (رئیس)اصل نظری آیت آقای

 (مخبر و منشی)کرمی اکبر علی ،آقای(رئیس نائب)قدوسیان احمد آقای

 2 ورزش و جوانان 5

 (رئیس)بهتویی حسن آقای

 (مخبر و منشی)لی حسن محمد حیدر آقای ،(رئیس نائب)قدوسیان احمد آقای

 2 بهداشت و درمان 4

 (رئیس)لی حسن محمد حیدر آقای

 (مخبر و منشی)اصل نظری آیت آقای ،(رئیس نائب)بهتویی حسن قای

 16 حمل و نقل 6

 (رئیس)قدوسیان احمد آقای

 (مخبر و منشی)اصل نظری آیت آقای ،(رئیس نائب)بهتویی حسن آقای

 

 ساعت نام و نام خانوادکی ردیف

 1355 احمد قدوسیان 1

 522 حسن بهتوئی 2

 543 آیت نظری اصل 5

 132 حیدر محمد حسن لی 4

 122 علی اکبر کرمی 6



  

6 
  

تعرفــه عوارم محلی و هزینــه خــدمــات و جرائم 

 پیشنهاد به بنا 2311شهرداری شهر شریفیه سال 

ــماره نـامـه    2312/  26/  26 مورخ 0136 شـ

ــهرداری ــماره به و ش ــورای دبیرخانه 2126 ش  ش

ــالمی ــهر اس ــریفیه،پس ش ــی از ش  و دقیق بررس

 شــورای رســمی متعدد جلســات در کارشــناســی

 26/  22 مورخ 213 شماره جلسه در شهر اسالمی

 در ماده 1 و عوارم بخش در ماده 01 با 2312/ 

ــویب به آراء اتفاق با خدمات( هزینه)بها بخش  تص

 . رسید شریفیه شهر اسالمی شورای اعضای

 

 مصــوب شــهرداران انتخاب و کشــور اســالمی شــوراهای انتخابات و تشــکیالت،وظایف قانون 26ماده 21بند طبق بر 

 به شریفیه شهر اسـالمی  شـورای  163 جلسـه  111 شـماره  مصـوبه  و اصـالحات  و تغییرات آخرین اعمال با 2321/3/2

 شــهر اســالمی شــورای بودجه نســخه یک پیوســت

/  666/  666 بر بالغ اعتباری با 2311 سال شریفیه

/  666/  666 پرســنلی های هزینه با ریال 2/  066

/  121/  666/  666 اداری های هزینه و ریال 216

 و 21/  666/  666 ای سرمایه های هزینه و ریال 2

 به که ریال 266/  666/  666 انتقالی های هزینه

 .تگرف قرار شهر اسالمی شورای تصویب به آراء اتفاق

ــکیالت،وظایف قانون 26ماده 21بند طبق بر ــوراهای انتخابات و تش ــالمی ش ــور اس ــهرداران انتخاب و کش  مصــوب ش

 بودجه شریفیه شهر اسالمی شورای 166 جلسه 121 شماره مصوبه و اصـالحات  و تغییرات آخرین اعمال با 2321/3/2
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ــنهادی ــال  پیش ــهرداری این 2311 س  اعتبار با ش

 در ریال 261/  326/  666/  666 بر بالغ درآمدی

 066/  666/  666 جاری خدمات وظیفه بخش دو

ــهری عمران وظیفه و ریال 01/  /  666/  666 ش

 166 جلسه 122 شـماره  مصـوبه  و ریال 11/  226

 آئین 22 و 20 ماده شریفیه شـهر  اسـالمی  شـورای 

ــنهادی بودجه 22 و 20 مواد نامه  نامه آئین و پیش

 ســال بودجه با مرتبط احکام و کارکنان رفاهی امور

 جلســات در کارشــناســی و دقیق بررســی با 2311

 .گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با شورا العاده فوق و عادی جلسات و شورا رئیسه هیات

 

ــکیالت،وظایف قانون 26ماده 26بند طبق بر  و تش

ــوراهای انتخابات ــالمی شـ ــور اسـ  انتخاب و کشـ

ــهرداران ــوب شـ  آخرین اعمال با 2321/3/2 مصـ

ــالحات و تغییرات ــورت تایید دارد می مقرر اص  ص

ــهرداری هزینه و درآمد جامع ــش هر که ش  ماه ش

 آن انتشار و شود می تهیه شـهرداری  توسـط  یکبار

 وزارت به آن از ای نسخه ارسال و عموم اطالع برای

 شهر اسالمی شورای عهده بر پذیرد صـورت  کشـور 

 هزینه و درآمد جامع صــورت باشــد،بدینوســیله می

 در شریفیه شهرداری 2312 سـال  دوم ماهه شـش 

 رشوند آقای جناب و محترم شهردار هاشمی دکتر آقای اسـالمی،جناب  شـورای  محترم اعضـای  حضـور  با شـورا  صـحن 

 عملکرد گزارش خصوص در محترم شهردار 12/  2/  23 مورخ 1116 شماره نامه شـهرداری  مالی امور محترم مسـئول 

 خدمات وظیفه بخش ســه در ریال 36/  236/  230/  103 بر بالغ اعتباری با شــهرداری 2312 ســال اول ماهه شــش

ــهری خدمات وظیفه ، ریال 3/  322/  211/  302 مبلغ به اداری  بخش و ریال 21/  602/  012/  223 مبلغ به ش

 از پس  شهرداری مقررات و قوانین 02 ماده موضوع رعایت با ریال 2/  212/  631/  210 مبلغ به شهری عمران وظیفه

 ئیسهر هیات جلسه و شهری عمران و برنامه،بودجه کمیسیون در کارشناسی و دقیق بررسـی  نیز و گفتگو و بحث یکماه

 تصویب مورد آراء اکثریت با شریفیه شهر اسالمی شورای 101 مصوبه در 12 آبان 10 مورخ 221 شماره جلسه در شورا

 .گرفت قرار شهر اسالمی شورای اعضای
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متر مربع با  016و هیات همراه پروژه آتش نشانی در مساحت ا حضور استاندار محترم هجری شـمسی ب  2311در سـال  

 ریال افتتاح گردید 21/  666/  666/  666بر  الغاعتباری ب
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شهید گمنام در بوستان یاس  1داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر یادمان شهدای گمنام بر مزار در راسـتای زنده نگه  

 .احداث گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

متر و با اعتباری  22با حضور استاندار محترم هیات همراه پروژه یادمان شهدای گمنام با ارتفاع  2311/  60/  62در مورخ 

 .افتتاح گردیدریال  3/  266/  666/  666بالغ بر 
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ــرت امیرالمومنین علی )ع( یادمان  دی   در"من کنت مواله فهذا علی مواله  "با منقش به حدیث نبوی ر بـا عنایت حضـ

 .احداث گردیدمیدان والیت 

  افتتاح گردید. 2311/  61/  21یادمان  دیر با حضور فرماندار محترم شهرستان البرز و هیات همراه در مورخ 
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 مربع متر 2266:  عرصه مساحت

 مربع متر 2266:  بناء مساحت

  خانمها و آقایان برای مجزا خانه قرائت دارای طبقه دو در

 

 

 

در راستای اهمیت به جوانان و ایجاد 

محیط امن و شاداب برای تفریح و ورزش 

 مجموعه بزرگترینجوانان شهر احداث 

 از بعد کشتی و ای زورخانه های ورزش

 .در شریفیه آ از شد قدس آستان مجموعه

 متر مربع 3266 حتمسااین مجموعه در 

داخلی شهرداری و و زا محل اعتبارات 

  در حال احداث می باشد. اعتبارات ملی
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معابر اجراء شده : خیابان ولیعصر )عج ( ، خیابان امام خمینی )ره( ، خیابان شهید چمران ، خیابان شهید رجائی ، خیابان 

و یه اهلل قشهید قدوسی ، خیابان بشهید دستغیب ، خیابان شهداء ، زیرگذر ولیعصر)عج( ، خیابان شهید عراقی ، خیابان 

... 
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را کنترل می دوربین های ترافیکی با آخرین تکنولوژی موجود در بازار در ورودی اصلی شهر ، ورود و خروج خودروها 

 نماید.

 محور به شرح زیر: 3دوربین در  0تعداد 

 میدان والیت –بلوار والیت  – 2

 زیرگذر ولیعصر –خیابان ولیعصر  -1

 نقاطع راه آهن –بوار شهبد بهشتی  -3

 ریال 0/  366/  666/  666اعتبار هزینه شده : 

در  اداری اتوماسیون وری در امور اداری سیستمافزایش بهره نتیجه در و هاهزینه زمان وکاهش در جوییجهت صرفه

 راه اندازی گردیده است.شهرداری و شورای اسالمی شهر شریفیه 
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 شهردار هاشمی دکتر آقای ،جناب شهر اسالمی شورای ترممح اعضای حضور با ای جلسه 99 اردیبهشت 31 خمور در

 بنی تردک خانم سرکار و البرز شهرستان درمان و بهداشت شبکه محترم سرپرست الهی فیض آقای شریفیه،جناب محترم

 هتوییب حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل همراه هیات و شریفیه بهداشت مرکز محترم رئیس هاشمیان

 .شد آ از

 از حاضرین به مقدم خیر ضمن و گفتند تسلیت را( س) کبری خدیجه حضرت رحلت ابتدا در قدوسیان احمد آقای

 عایتر با ایشان. گفتند تبریک کرباسی خانم حضور بابت و نمودند تشکر و تقدیر رجبی مهندس آقای جناب حماتز

 شهرداری و شورا توسط شده انجام اقدامات از گزارشی ارائه ،به شهر بهداشتی مسائل بررسی عنوان به جلسه دستور

 ریفیهش شهری مدیریت مجموعه آمادگی همچنین و پرداختند شهر در کرونا ویروس با مقابله و پیشگیری امر در شریفیه

 هجمل از شهروندان حق به مطالبات برخی قدوسیان آقای.  نمودند اعالم را شهر بهداشت مرکز با بیشتر همکاری برای

 ،احداث مشارکتی بصورت ای جاده اورژانس پایگاه مشارکتی،احداث بصورت شهر محروم منطقه در سالمت پایگاه احداث

 .شدند خواستار را خانگی های فاضالب به رسیدگی و مشارکتی بصورت روزی شبانه درمانگاه

 هخدیج حضرت وفات بمناسبت تسلیت نیز و کارگر روز ، معلم روز ، شورا روز تبریک ضمن الهی فیض مهندس آقای

 همچنین و نمودند تشکر و تقدیر کرونا ویروس با مقابله و پیشگیری امر در شریفیه شهرداری و شورا اقدامات از( س)کبری

 زا گزارشی ادامه در ایشان. نمودند اشاره افتاد اتفاق مردم خوب تعامل و همکاری با که کشور سطح در خوب مدیریت به

 و اطفال مراقبت ، تیروئید ، ربالگری واکسیانسیون جمله از 12 سال در کرونا ویروس با ارتباط در شده انجام خدمات

 درصد 11 میزان به شریفیه شهر در  ربالگری که افزودند و نمودند ارائه دیابت و خون فشار ، باردار مادران ، سالمندان
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 و نمودند ارائه شریفیه شهر سطح در تجاری اماکن پلمپ و بازدید،اخطار از مبسوطی گزارش ادامه در ایشان. است بوده

 خواستار الهی فیض آقای. نمودند تشکر و تقدیر کرونا ویروس خصوص در رسانی اطالع امر در شهرداری اقدامات از

 ادندد خبر شهروندان مطالبات پیگیری جهت مساعد قول ضمن و شدند شریفیه شهر در سالمت خیرین مجمع تشکیل

 در امکان صورت در دوربین نصب خواستار و دادند خبر نزدیک آینده در شریفیه شهر در جدید داروخانه اندازی راه از ،

 .شدند شریفیه شهر بهداشت مرکز

 ساله 22 پیگیری به توجه با ،افزودند شهروندان به مناسب بهداشتی خدمات ارائه عدم از انتقاد ضمن بهتویی حسن آقای

 خواستار ایشان است، نشده حاصل نتیجه هنوز متاسفانه روزی شبانه درمانگاه برقراری جهت شهرداری و شورا مجموعه

 .شدند مردمی عمومی مطالبه این بیشتر چه هر پیگیری

 یدرمان مجموعه و پارسا و رجبی آقایان ، ذبیحیان دکتر خانم ، هاشمیان بنی دکتر خانم خدمات از اصل نظری آیت آقای

 ها انوایین ارتباطی، خدمات پیشخوان دفتر مرکز در تجمع مشکل به ایشان. نمودند تشکر و تقدیر شریفیه بهداشت مرکز

 یریتداب و ها پروتکل کرونا ویروس شیوع به توجه با که افزودند و نمودند اشاره رمضان ماه در بربری و سنگک جمله از

 .گردد برطرف مورد این در شهروندان های نگرانی تا گردد اتخاذ

 کرتش و تقدیر شریفیه شهر بهداشت مرکز و البرز شهرستان درمان و بهداشت شبکه خدمات از کرمی اکبر علی آقای

 .نمودند

 برزال شهرستان درمان و بهداشت شبکه و شهر بهداشت مرکز زحمات از تشکر و تقدیر ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 دارد ریپیگی نیاز که نمودند اشاره دهند می انجام را مسافران جابجایی کامل ظرفیت با که شهری های تاکسی مشکل به

 .دارند را مناسب بهداشتی آموزشهای و پروتکل به نیاز آرایشگاهها جمله از اصناف برخی افزودند ادامه در ایشان.

 از کشور درمان و و بهداشت حوزه اندرکاران دست همه به خداقوت و حاضرین به مقدم خیر ضمن هاشمی دکتر آقای

 انجام قداماتا به ایشان.  نمودند تشکر و تقدیر شریفیه بهداشت مرکز و البرز شهرستان درمان و بهداشت شبکه مسئولین

 آمادگی اعالم از و نمودند اشاره بهداشت وزرات اعالمی های پروتکل طبق عمومی اماکن کردن عفونی ضد جمله از شده

 . دادند خبر ای جاده اورژانس احداث برای مکان واگذاری جهت شهری مدیریت مجموعه

 جهت ماه در جلسه یک برگزاری پیشنهاد از جلسه این برگزاری از تشکر و تقدیر ضمن الهی فیض مهندس آقای

 .دادند خبر شهر بهداشتی حوزه اقدامات پیگیری و بیان،بررسی
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 یرمد الهی فیض دکتر آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 99 مرداد 3 مورخ در

 رباسیک سرکارخانم و شریفیه بهداشت مرکز رئیس هاشمیان بنی دکتر خانم البرز،سرکار شهرستان بهداشت شبکه

 .دش آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل شریفیه بهداشت مرکز بهداشت کارشناس

 فاضالب آلودگی ، مردم سالمت حفظ و درمان در کشور درمان کادر ایثار و زحمات از تشکر و تقدیر ضمن بهتویی آقای

 . شدند موضوع این حل برای سریعتر هرچه رسیدگی خواستار و دانستند شهروندان سالمت برای جدی تهدید را شهر

 های پروتوکل رعایت نیز و درمان های هزینه تامین مردم معیشتی و اقتصادی وضعیت به اشاره با همچنین ایشان

 کمبود به همچنین ایشان.  شدند مردم با مرتبط ادارات بیشتر هرچه همکاری خواستار و دانستند دشوار کمی را بهداشتی

 هروندانش تا شدند مرکز برای الزم امکانات و نیرو تامین خواستار و نمودند اشاره شریفیه بهداشت مرکز امکانات و نیرو

 .نکنند رجوع همجوار شهرهای آزمایشی و بهداشتی مراکز به

 متسال پایگاه تاسیس خواستار که را محله این اهالی درخواست رجایی شهید کوی شهروندان از یکی معروفخانی آقای

 .شدند خواستار را بهداشت مرکز برای بیشتر امکانات تامین همچنین و نمودند قرائت جلسه در هستند کوی آن در

 ینتام و نمودند اشاره مردم معیشتی و اقتصادی وضعیت به حاضرین به خداقوت عرم ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 ارائه خواستار و دانستند دشوار را پزشکی خدمات انجام جهت همجوار شهرهای به شهروندان آمد و رفت های هزینه

 .شدند شریفیه شهر در بهداشتی خدمات کامل

 نمودند مطرح شهری فاضالب توسط محیط آلودگی خصوص در را خود درخواست شهروندان از یکی مقدم آقای ادامه در

 .شدند( درمان و بهداشت وزارت)بهداشت مرکز پیگیری خواستار و

 را حیطم بهداشت ، بهداشت رعایت عدم با که شهروندانی با جدی برخورد و بیشتر نظارت خواستار کرمی اکبر علی آقای

 .شدند کنند می مخاطره دچار
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 نمودند ارائه 21کووید بیماری خصوص در البرز شهرستان بهداشت شبکه اقدامات از گزارشی الهی فیض دکتر آقای سپس

 مورد 20 از که بودند بستری مورد 20 و سرپایی درمان مورد 26 که قطعی کرونای به ابتال مورد 10 جمعا شریفیه در که

 . است داشته فوتی مورد 1 بستری

 زارتو به را موارد باید شهرداری و است گرفته صورت نگاری نامه شهرداری با که افزودند شهر فاضالب خصوص در ایشان

 خصوص در گرما فصل به اشاره با همچنین ایشان.  دهد انجام را الزم اقدامات بهداشت شبکه و نماید معرفی بهداشت

 .شدند شهری فاضالب مشکالت به آبفاضالب اداره رسیدگی خواستار و دادند هشدار ای روده های بیماری افزایش

 هک بوده خیرین مشارکت نیازمند امر این که افزودند رجایی شهید منطقه در سالمت پایگاه احداث خصوص در ادامه در

 مامت که نمودند عنوان آزمایشگاه خصوص در همچنین. بود خواهد اعتبارات پیگیر شبکه ، احداث به کار شروع صورت در

 کار رد خللی گونه هیچ و گرفته انجام شهرستان در تخصصی کارهای و پذیرد می انجام شریفیه در گیری نمونه خدمات

 .پذیرد نمی انجام مراجعین

 ویک در بهداشت شبکه زمین با استاندارد مسکونی منزل باب یک تهاتر جهت شورا پیگیری از اصل نظری آیت آقای

 .دادند خبر مهدیه

 آقای . شدند سالمت پایگاه احداث تکلیف تعیین تا رجایی شهید کوی در منزل باب یک اجاره خواستار بهتویی آقای

 ادامه در.دادند خبر پایگاه احداث تا ای اجاره بصورت رجایی شهید کوی در پایگاه احداث جهت مساعد قول از الهی فیض

 افزایش در مردم مشارکت و ادارات و فرمانداری و شهرداری و شورا بیشتر همکاری خواستار جمعیت سرانه به اشاره با

 دعق با امداد کمیته پوشش تحت مراجعین های هزینه مشکل حل جهت پیگیری از و شدند شهروندان به خدمات سطح

 .دادند خبر بهداشت مرکز پزشکان با داد قرار

 و ادندد خبر نیکوکاری مرکز مددجویان و امداد کمیته پوشش تحت مراجعین رایگان ویزیت از هاشمیان بنی دکتر خانم

 .نمایند اقدام موضوع این رسانی اطالع به نسبت نیکوکاری مرکز و شهرداری و شورا شد مقرر

 نصب که اماکنی از گزارشی حاضرین به مقدم خیر ضمن شهرداری شهری خدمات واحد مسئول کاظمی مهندس آقای

 . گردد می اعالم بهداشت مرکز به آینده هفته تا اسامی که افزودند و نمودند ارائه اند نداده انجام را فاضالب

 ویژه بصورت شهرداری و شورا طریق از کرونا بیماری خصوص در شهروندان به رسانی اطالع خواستار الهی فیض آقای

 .شدند

 المبت متوفیان دفن هنگام در بهداشت مامورین با مردم همکاری خواستار محیط بهداشت کارشناس جانی مهندس آقای

 و ذایی  مواد فروشندگان توسط معابر سد رفع خواستار همچنین ایشان.شدند بهداشتی های پروتکل رعایت با کرونا به

 .شدند شهر سطح در متخلف متصدیان با مامورین برخورد و نظارت
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 امان مهندس خانم ،سرکار شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 99 اردیبهشت 22 مورخ در اولین جلسه :

 انشهرست ای منطقه آب محترم کارشناس هاشمی مهندس آقای البرز،جناب شهرستان ای منطقه آب محترم رئیس آبادی

 .شد برگزار بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل با داران از جمعی و البرز

 برای قدر شبهای در عبادات و طاعات قبولی آرزوی و گفتند تسلیت را( ع) علی امام شهادت ایام قدوسیان احمد آقای

 .پرداختند شرقی و  ربی رودخانه مشکالت جلسه موضوع به ایشان.نمودند حاضرین

 الیروبی بخاطر اجرایی عوامل و البرز شهرستان ای منطقه آب خدمات از و حاضرین به مقدم خیر ضمن بهتویی آقای

 در ریعتس خواستار ایشان.نمودند تشکر و تقدیر است داشته پی در را شهروندان مندی رضایت که شرقی و  ربی رودخانه

 تومانی میلیون 266 اعتبار تخصیص از و شدند با داران و کشاورزان آمد و رفت جهت شرقی رودخانه روی بر پل ساخت

 را رودخانه آب هدایت که  ربی رودخانه کالورت به همچنین.دادند خبر پروژه این اجرای به کمک برای شهرداری و شورا

 ذکورم با های به آبرسانی و باشد می مشکل دچار اکنون که نمودند اشاره داد می انجام  ربی ضلع کشاورزی زمینهای به

 های رودخانه به محمدیه و مهرگان سطحی آبهای ورود مشکل به همچنین بهتویی آقای.است گردیده مواجه مشکل با

 .دادند خبر خصوص این در محمدیه شهردار با ای جلسه برگزاری از و نمودند اشاره شریفیه شرقی و  ربی

 زیکشاور امر در شهر این خوب پتانسیل و شهر کشاورزی زمینهای باالی وسعت اشاره با نیز لی حسن محمد حیدر آقای

 .نمودند تشکر و تقدیر شرقی و  ربی های رودخانه الیروبی خصوص در البرز شهرستان ای منطقه آب زحمات از

 دیواره عرم و ارتفاع مشکل به البرز شهرستان ای منطقه آب خدمات از تشکر و تقدیر ضمن اصل نظری آیت آقای

 ارخواست و نمودند اشاره دارد خبر را سیالب بروز و رودخانه از آب خروج امکان متوسط و کم بارندگی با که  ربی رودخانه
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 رکتش که آماده باکسهای از استفاده پیشنهاد شمالی گلستان انتهای در پل احداث خصوص در و شدند آن به رسیدگی

 .دادند را نماید می استفاده خود های پروژه در آهن راه

 فرمانداری و شهرستان ای منطقه آب در متعددی جلسات محترم شهردار و شورا که نمودند عنوان قدوسیان آقای

 مشکالت و شرقی بلوار رودخانه و  ربی بلوار رودخانه خصوص در ربط ذی مسئولین و استانداری و البرز شهرستان

 صورتجلسه به توجه با ادامه در ایشان. گردید برگزار شرقی و  ربی بلوار های رودخانه حریم در کشاورزان و با داران

 استاندار زاهدی مهندس آقای جناب ریاست به قزوین استانداری جلسات سالن در 22/63/12 مورخ شهری عمران کارگروه

 محترم مدیرکل صالحی آقای استانداری،جناب عمرانی امور هماهنگی محترم معاون فرخزاد آقای جناب حضور با و معزز

 رئیسه هیات و البرز،شهردار شهرستان و قزوین استان ای منطقه آب استانداری،روسای شوراهای و شهری امور دفتر

 ذیل صوباتم شریفیه شهر شرقی و  ربی رودخانه تکلیف تعیین خصوص در و گردید برگزار شریفیه شهر اسالمی شورای

 :گردید مقرر

 احداث یا و مهرگان شهرک سطحی آبهای آوری جمع کانال احداث موضوع  ربی رودخانه آب دبی کاهش جهت:الف

 رحط موجود شرایط با و بررسی استان ای منطقه آب شرکت مشاور توسط تهران اتوبان شمال ضلع در تاخیری حوضچه

 .گردد ارائه استانداری به ماه یک مدت ظرف گیری تصمیم جهت سازه همراه به رودخانه ساماندهی

 برابر شریفیه شهرداری و بوده ای منطقه آب شرکت عهده به شرقی رودخانه معارضین رفع و سنگی دیوار احداث:ب

 طتوس سنگی دیوار احداث های هزینه.نماید اقدام شرقی رودخانه ساماندهی به نسبت ای منطقه آب شرکت از استعالم

 .گردد تامین استانداری بحران مدیریت و استان ای منطقه آب شرکت و شریفیه شهرداری

 متر 21 عرم به سیالب ایمن عبور برای نیاز مورد بستر آزادسازی به نسبت است موظف استان ای منطقه آب شرکت:پ

 .نماید اقدام ماه سه مدت ظرف

 را خود نهایی نظر ای منطقه شرقی،آب رودخانه حریم و بستر در شده احداث ساختمانهای تکلیف تعیین خصوص در:ت

 .نماید اعالم استانداری و شریفیه شهرداری به ماه یک طی مذکور ساختمانهای دسترسی راه تامین نحوه مورد در

 تنهض راستای در که نمودند درخواست البرز شهرستان ای منطقه آب محترم مسئول آبادی امان خانم از پایان در ایشان

 الحص و صرفه رعایت با عمرانی های برنامه سریع پیشبرد و شهروندان مطالبات و شهروندی حقوق رعایت و رسانی خدمت

 .هستیم شرکت آن ذاتی وظیفه و تعهد به ایفای خواستار خدومتان همکاران و حضرتعالیه از عدالت و

 از باشد می ای منطقه آب ذاتی وظیفه ها رودخانه ساماندهی اینکه و ای منطقه آب خوب فعالیت به اشاره با ایشان

 .دادند خبر امر این در شهرداری و شورا مشارکت

 آب های برنامه و اقدامات از گزارشی با داران و کشاورزان و شوراها از تشکر و تقدیر ضمن آبادی امان مهندس خانم

 امر در با داران و محمدیه دادستان همکاری از و نمودند ارائه کشاورزان و مردم با دیدار و مساجد در حضور از ای منطقه

 دادند رخب نزدیک آینده در ها رودخانه حریم و بستر های نقشه اصالح از ایشان.نمودند تشکر و تقدیر ها رودخانه الیروبی

 تقدیر محترم وشهردار شورا همکاری پیگیری از و دادند خبر ها رودخانه ساماندهی پروژه مناقصه مراحل شدن آماده از و

 11 سال بودجه در و باشد می مردم عامه حق با ای منطقه آب اولویت که نمودند عنوان ادامه در ایشان. نمودند تشکر و

 کشاورزان آمد و رفت جهت شمالی گلستان خیابان انتهای در پل احداث و شرقی رودخانه ساماندهی از البرز شهرستان

 هرودخان کالورت خصوص در ایشان. نمودند استقبال آهن راه آماده باکسهای از استفاده پیشنهاد از همچنین. دادند خبر
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 احداث از و است شده انجام آن مطالعات و طرح که دادند خبر فرمانداری در اعتبار و بودجه اختصاص و پیگیری از  ربی

 و اسناد ارائه خواستار شرقی رودخانه آبه حق خصوص در آبادی امان خانم.  دادند خبر جاری سال ماه آذر از قبل آن

 مهرگان منطقه در تاخیری های حوضچه طراحی آمادگی از و گردد ارائه ای منطقه آب اداره به که شدند مستدل مدارک

 .دادند خبر

 

 دکتر آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 99 مرداد 3 مورخ در دومین جلسه :

 و فنی معاون امینی فالح آقای جناب ، فرمانداری ریزی برنامه محترم معاون عزیزی آقای ،جناب محترم شهردار هاشمی

 ای منطقه آب کارشناس هاشمی آقای جناب ، ای منطقه آب محترم مدیر آبادی امان خانم فرمانداری،سرکار عمرانی

 .شد تشکیل قزوین استان ای منطقه آب محترم کارشناس رهجو آقای جناب و البرز شهرستان

 تبریک را ازدواج روز و( ع)فاطمه حضرت و( ع)علی حضرت ازدواج سالروز و الحجه ذی اول روز قدوسیان احمد آقای

 زانکشاور و شهروندان درخواست ادامه در و نمودند قرائت را جلسه دستور مهمانان به مقدم خیر عرم ضمن ایشان. گفتند

 . نمودند قرائت را جلسه در

 دارشهر و شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم اعضای که شهری عمران کارگروه صورتجلسه مصوبات قدوسیان آقای

 گردید برگزار البرز شهرستان ای منطقه آب روسای و سابق استاندار ریاست به قزوین استانداری جلسات سالن در محترم

 .نمودند ارائه گزارشی خصوص این در گرفته صورت های پیگیر از و نمودند قرائت

 و شهرداری و ای منطقه آب زحمات از شرقی رودخانه از امینی فالح آقای و خود بازدید به اشاره با عزیزی آقای سپس

 . دادند خبر مختلف ادارات از بودجه تامین از و نمودند تشکر و تقدیر شورا

 فنی مطالب نیز رهجو مهندس آقای. نمودند ارائه شرقی رودخانه روی بر باکسها جاگذاری از گزارشی آبادی امان خانم

 . نمودند بیان شرقی رودخانه روی بر باکسها و پل این

 برای بیشتر مطالعه به نیاز و دادند خبر شرقی رودخانه در پل اجرای برای زیرسازی لزوم از امینی فالح آقای ادامه در

 ایشان رودخانه شدن عریض خصوص در. شدند خواستار را دهنه سه مجموع در و موجود دهنه دو به دهنه یک افزودن
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 ادهاستف جهت سنتی زمینهای فروش نیز و مجاز  یر سازهای و ساخت افزایش باعث راه نمودن عریض که نمودند توصیه

 هایی ساختمان مشکالت نمودن برطرف برای اعتبار تامین خصوص در همچنین ایشان.  شد خواهد ویال باغ صورت به

 .شدند مورد این در ای منطقه آب پیگیری خواستار و نمودند اشاره( شرقی رودخانه حریم) شرقی بلوار در که

 و شورا همکاری خواستار و شدند دیگر باکس دستگاه 1 نصب خواستار منطقه این سیالب به توجه با عزیزی آقای

 رودخانه جهت ای منطقه آب به شهرداری بحران مدیریت محل از تومان میلیون 066 اعتبار از ایشان و شدند شهرداری

 . دادند خبر شریفیه

 مراحل به و دادند خبر شرقی رودخانه  ربی دیوار پروژه برای ای منطقه آب تومانی میلیون 211 اعتبار از آبادی امان خانم

 .شد خواهد انتخاب پیمانکار آینده روز 21 مدت ظرف حداکثر و شده انجام مناقصه

 .دادند خبر فرمانداری ظرفیت تمام از ای منطقه آب با همکاری جهت مساعد قول از عزیزی آقای

 .شدند تپه راه پل تا شمالی گلستان از  ربی رودخانه الیروبی ادامه خواستار بهتویی آقای

 رقیش کمربندی بازگشایی و  ربی رودخانه چینی دیوار امر در تسریع خواستار بلوارشرقی ساکنین از معروفخانی آقای

 . شدند مردم دسترسی سهولت جهت

 طرح خواستار آب حجم و اخیر سیالبهای به توجه با نباشید خسته و مقدم خیر ضمن نیز محترم شهردار هاشمی آقای

 ودجهب و مصوبه به توجه با پل این احداث به کمک جهت مساعد قول از و شدند شمالی گلستان پل اجرایی و مطالعاتی

 اب شرقی رودخانه ساکنین و  ربی و شرقی های رودخانه حریم بازنگری خواستار و شدند امر این در مشارکت و 11 سال

 برای نظر تجدید و بدوی ها کمیسیون رای به توجه با افزودند و شدند محمدیه محترم دادستان دستور به توجه

 .باشد می االجرا الزم ها رای این شرقی ساختمانهای

 با خود دیدار از ای منطقه آب خدمات از تشکر و تقدیر و الحجه ذی اول روز تبریک ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 و احداث دست در پل سازی ایمن و شهرستان ای منطقه آب به مساعدت خواستار و دادند خبر ای منطقه آب مدیرکل

 .شدند سنتی با ات احیای جهت کمک

 قول از آبادی امان خانم که نمودند اشاره باشد می با داران خواسته که  ربی رودخانه کالورت مشکل به نظری آقای

 .دادند خبر مشکل این حل جهت مساعد

 ذخیره مخزنها احداث از و دادند خبر مرداد 16 تا شرقی و  ربی های رودخانه بستر و حریم بازنگری طرح به رهجو آقای

 .دادند خبر مهرگان و شترک دست پائین در آب های

 

 

  



  

24 
  

 محترم شــهردار هاشــمی دکتر آقای شــریفیه،جناب شــهر اســالمی شــورای محترم اعضــای دیدار 98 مهر 8 مورخ در 

 جناب با اسالمی شورای مجلس نود اصل کمیسـیون  محترم رئیس و نماینده محمدی داود دکتر آقای جناب و شـریفیه 

 محترم عامل مدیر رسولی سـعید  مهندس آقای

 دفتر در ایران اسالمی جمهوری آهن راه شرکت

 .پذیرفت صورت ایشان

 

 

 

 محترم شهردار و شورا محترم اعضـای  دیدار پیرو

 اســـالمی جمهوری آهن راه محترم مدیرعامل با

 آقای جناب بازدید 98 مهر 22 مورخ در ایران

 جمهوری آهن راه محترم نماینده عشقی مهندس

 با شریفیه آهن راه ریل وضـعیت  از ایران اسـالمی 

 محترم،معاون شورا،شهردار محترم ریاست حضـور 

 دفتر محترم مســئول و شــهرداری عمرانی محترم

 .پذیرفت صورت شورا

 26 عرم به پل احداث خصوص در بازدید این در

 تقاطع محل در آهن راه ریل جنوب ضــلع در متر

 تسریع و( شرقی به  ربی)شیرازی میرزای خیابان اتصـال  جهت موجود زیرگذر روی بر عصـر  ولی خیابان و آهن راه ریل

 دیوار شریفیه،احداث شهرداری و ایران اسالمی جمهوری آهن راه مشـارکت  با شـهر   ربی بلوار زیرگذر احداث پروژه در

 عزیز شــهروندان جان حفظ جهت به مســکونی بافت درون از شــمالغرب آهن خط مســیر از متر 1666 حدود حفاظتی

 .گردید گفتگو و بحث
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 شهردار هاشمی دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 98 دی 31 مورخ در

 و محمدیه بخش امنیت تامین شورای محترم شریفیه،اعضای شهردار محترم معاون شعبانی محمد آقای محترم،جناب

 .دگردی آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل کشور  رب شمال آهن راه محترم مسئولین

 هبدسپ شهادت بمناسبت تسلیت عرم ضمن محمدیه بخش امنیت تامین شورای محترم رئیس و بخشدار قندی آقای

 خصوص در جلسه موضوع به و اشاره تامین شورای وظایف به همراهانشان و مهندس ابومهدی حاج و سلیمانی قاسم حاج

 ملع و درست گیری تصمیم و طریق ارائه خواستار جامعه اجتماعی شرایط به توجه با و پرداختند آن مشکالت و آهن راه

 شیرازی خیابان زیرگذر،اتصال عابر های پل دادن سامان سرو موضوع به ادامه در.شدند مسئولین از کدام هر وظیفه به

 در شهریار خیابان حریم کشی زه و آهن راه حریم آهن،روشنایی راه حریم سازی امنیت و کشی شرقی،حفاظ و  ربی

 .پرداختند سطحی آبهای برابر

 مانیسلی قاسم حاج شهادت و فاطمیه ایام بمناسبت تسلیت عرم و حاضرین به مقدم خیر ضمن قدوسیان آقای ادامه در

 محترم رئیس و محمدیه محترم بخشدار به شریفیه شهر اسالمی شورای نامه به همراهانشان و مهندس ابومهدی حاج و

 مهندس با دیدار و اسالمی شورای قبل های دوره از گرفته انجام های پیگیری به محمدیه بخش امنیت تامین شورای

 شمال آهن راه کل مدیر قربانی مهندس با دیدار و گرفته انجام های پیگیری و کشور آهن راه محترم مدیرعامل رسولی

 ارائه توضیحاتی مجلس محترم نمایندگان زرآبادی مهندس خانم سرکار و محمدی داود دکتر آقای جناب و کشور  رب

 اقدامات به لی حسن محمد حیدر نمودند،آقای

 با اسالمی جمهوری آهن را توسط شده انجام

 جناب کشور شهرسازی و راه محترم وزیر دستور

 شهرداری و شورا مشارکت و نیکزاد مهندس آقای

 از قبلی های دوره در گرفته انجام پیگیریهای

 و عابر پل احداث و شیرازی خیابان آسفالت جمله

 و بهتویی آقای.نمودند ارائه توضیحاتی زیرگذر

 ارائه توضیحاتی خصوص این در اصل نظری

 حاضرین به مقدم خیر ضمن هاشمی آقای نمودند

 ایستگاه احداث موضوعات به آهن راه خدمات به

 عابر پل  ربی،روشنایی عابر،زیرگذر پل شیرازی،زیرگذرهای میرزای خیابان ریل،اتصال گذاری آهن،حفاظ راه بری مسافر

 آسفالت جنب آهن راه گذاری حفاظ احداث همکاری جهت مساعد قول از و نمودند ارائه توشیحاتی شده انجام اقدامات و

 .دادند خبر ایران اسالمی جمهوری آهن راه هماهنگی با عابر پلهای روشنایی تامین و نرده احداث با

 کاهش جمله از آهن راه سوی از شده انجام اقدامات به کشور شمالغرب آهن راه مدیرکل معاون صفری مهندس آقای

 مشکالت حل جهت مساعد قول از و عابر پلهای شیرازی،احداث خیابان سوزنبانی،آسفالت همسطح قطار،گذرگاه سرعت

 نابنمودند،ج بیان مطالبی خصوص این در نیز محمدیه بخش تامین شورای اعضای دادند خبر آهن راه مدیرعامل دستور با



  

26 
  

 هب درست تصمیم خواستار مردمی مشکالت و اجتماعی و امنیتی مطالب نیز دادستان محمدی آقای و مهرعلیان سرهنگ

 .شدند اسالمی جمهوری آهن راه و شهرداری تعامل با مردم نفع

 جوانب تمامی بندی جمع و مصوبات صورتجلسه به فوق مطالب بندی جمع ضمن محترم بخشدار قندی آقای پایان در

 .نمودند اتخاذ تامین شورای در را خود تصمیات

 :مصوبات

( باال تیجمعی تراکم به توجه با) شریفیه شهر شیرازی وصال خیابان شرقی ضلع سازی ایمن مقوله اهمیت به باتوجه – 2

 طتوس دیوار احداث) مشارکتی بصورت گذاری نرده و چینی دیوار طرح اجرای و تهیه به نسبت آینده ماه 0 تا گردید مقرر

 به ) جمعیتی نقطه انتهای تا ابتدا از شهری منظر رعایت با(  شریفیه شهرداری توسط گذاری نرده ،  رب شمال آهن راه

 و طرح تهیه. ) پذیرد صورت ایران اسالمی جمهوری آهن راه پروژه اجرای مالکیت حفظ با و(  کیلومتر 1 حدود مساحت

 (پذیرد انجام موجود آسفالت از بعد و شهرداری توسط آن های نقشه

 آهن راه ریل محترم نمایندگان ، شریفیه شهر شیرازی وصال خیابان شرقی ضلع سازی ایمن اجرای و تهیه با – 1

 خیابان شرق به  رب کریدور اتصال مجوز صدور و پیگیری به نسبت گردیدند موظف جلسه این در اسالمی جمهوری

 داشته را اتصال اجرای مجوز شهردار ، گذاری نرده عملیات اجرای از پس که ای گونه به نمایند اقدام شیرازی میرزای

 .نماید اقدام امر این به نسبت خود هزینه با و باشد

 آهن راه ، گردیده تخریب و گرفته قرار استهالک مورد گذشته سالیان شمالی ضلع ایمنی دیوار که این به توجه با – 3

 با اًنهایت و اقدام آمده بوجود مشکالت رفع و تعمیر ، ترمیم به نسبت جاری سال پایان تا گردید موظف اسالمی جمهوری

 مانده باقی متر 166 حدود خصوص در آهن راه ضمناً.  گردد شریفیه شهرداری تحویل بخش تامین شورای تایید و بازدید

 آهن اهر شرایط و ضوابط رعایت با را تکمیلی اقدامات(  قبلی دیوار وصل محل تا بانی سوزن محل از)  شرقی شمال ضلع

 .نماید اقدام

 در آن ابالغ و اسالمی جمهوری آهن راه طرف از صادره مجوز صدور به توجه با گردید موظف شریفیه شهرداری – 0

 ایرس تجارب از استفاده و سازی ایمن شرایط رعایت با موجود زیرگذرهای زیباسازی و نورپردازی به نسبت ، مذکور جلسه

 .باشد کوشا آن نگهداری در و اقدام کشور نقاط

 اریهمک به ملزم مذکور اداره و نموده ابالغ محمدیه شهر برق اداره به را مصوبه این محمدیه بخشداری گردید مقرر:تبصره

 .باشد می نیاز مورد برق تامین و

 های لوله از اعم شهری محدوده در آهن راه با مشترک تاسیسات ساماندهی جهت گردید موظف شریفیه شهرداری – 1

 کارهای راه ارائه و مشترک بازدید آینده یکماه طی آهن راه کارشناس ناظر هماهنگی با … و کش زه های ،کانال آب عبور

 ارگروهک این پیشنهادی های طرح اجرای به نسبت سپس و داشته مشترک تاسیسات اشکاالت و ایرادات رفع جهت عملی

 اجرایی های دستگاه توسط مرتبا فوق مصوبات و ها پروژه اجرای پیشرفت نتیجه و اقدام جاری سال پایان تا حداکثر

 شورا اعضای اطالع به تا گزارش( بخش تامین شورای دبیرخانه)محمدیه بخشداری به شهرداری و آهن راه از اعم مربوطه

 .شود رسانده

 اب ویژه به شریفیه شهرداری و اسالمی جمهوری آهن راه بین گذشته سالهای در گرفته انجام توافقات به باتوجه – 0

 در شده تعیین بندی زمان برنامه طبق تعهدات تکمیل به موظف ،طرفین مجلس 16 اصل کمیسیون رئیس حضور
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 وظایف اجرای در تعلل صورت در آینده در آمده بوجود حواث و عواقب هرگونه مسوولیت ضمناً.گردیدند صورتجلسات

  .باشد پاسخگو قضایی و قانونی مراجع در بایست می و بوده ربط ذی دستگاه مدیر متوجه
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 شهردار هاشمی دکتر آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 99 مرداد 3 مورخ در

 جناب ، شریفیه 20 کالنتری جانشین حاجیلو سروان جناب ، شریفیه 20 کالنتری رئیس نژاد سام سروان ،جناب محترم

 .شد تشکیل شریفیه 20 کالنتری آگاهی پرسنل موسوی استوار سرکار و آگاهی و تجسس مسئول قربانی سروان

 تبریک را ازدواج روز و( ع)فاطمه حضرت و( ع)علی حضرت ازدواج سالروز و الحجه ذی اول روز قدوسیان احمد آقای

 سویمو استوار سرکار و قربانی سروان حاجیلو،جناب سروان نژاد،جناب سام سروان جناب شایسته های انتصاب و گفتند

 کرتش و تقدیر سمیعی سروان جناب و بیگلری سروان جناب مخلصانه زحمات و خدمات از همچنین و گفتند تبریک را

 . نمودند

 خصوص در ادامه در ایشان.  نمودند تشکر و تقدیر کشور سراسر در انتظامی نیروی زحمات از بهتویی آقای ادامه در

 ظامیانت نیروی مجموعه از حمایت در مساعد قول ضمن و نمودند بیان مطالبی شهرداری و شورا کالنتری،بسیج، تعامالت

 رهبری معظم مقام فرمایشات به ادامه در ایشان.  شدند اجتماعی های آسیب و جرائم کاهش در بیشتر همکاری خواستار

 برای موفقیت آرزوی و نمودند اشاره باشد داشته دیگر را گذشته ضعف نقاط نباید جدید مجموعه اینکه خصوص در

 .نمودند را شریفیه 20 کالنتری خدوم پرسنل

 رتشک و تقدیر انتظامی نیروی پرسنل زحمات از جامعه در موجود امنیت به اشاره با لی حسن محمد حیدر آقای سپس

 نینهمچ.  شدند بهتر خدمت برای موتورسیکلت و خودرو نوسازی و کالنتری ساختمان بازسازی خواستار ایشان. نمودند

 .نمودند بیان مطالبی جرائم پیشگیری راستای در مناسب اقدامات خصوص در

 مجموعه حمایت و همکاری در شهری مدیریت مجموعه آمادگی از حاضرین به مقدم خیر صمن نیز کرمی اکبر علی آقای

 .نمودند اعالم شریفی 20 کالنتری
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 پیگیری خصوص در نیز را مواردی مطهری شهید حوزه فعال بسیجیان از و شهروندان از احدی معروفخانی آقای ادامه در

 . نمودند مطرح گذشته در کالنتری با مرتبط مشکالت و

 کشف خصوص در را مواردی شهرداری و شورا کالنتری، پرسنل زحمات از تشکر و تقدیر ضمن نژاد سام آقای ادامه در

 مودنن برطرف برای ایشان پیگیریهای و امکانات کمبود و شده انجام سازی پاک های طرح ، پیشگیرانه اقدامات ، جرائم

 دهش تشکیل جامعه مختلف های طیف از که شریفیه شهر اجتماعی بافت به اشاره با همچنین ایشان.  نمودند مطرح آنها

 ادنه بیشتر همکاری و تعامل خواستار همچنین ایشان. است اهمیت حائز مختلف اقوام برای امنیت و آرامش حفظ است،

 .شدند کالنتری بهتر عملکرد در مختلف های

 حماتز گرفتن نظر در خواستار کشور سراسر در انتظامی نیروی پرسنل های رشادت به اشاره ضمن حاجیلو سروان جناب

 . دانستند مهم را امنیت ایجاد در مختلف نهادهای بیشتر نیزتعامل و شدند انتظامی نیروی عملکرد در پرسنل

 قتصادیا فشار همچنین ایشان.  شدند خیابانها در کسبه و مغازه برای ها دوربین نصب خواستار نیز نژاد سام سروان جناب

 .دانستند مهمی عامل سرقت به اقدام افزایش در را مردم به

 است ودهب الزم که کرونا بیماری به آنها ابتالی پیشگیری دلیل به زندانیان از تعدادی سازی آزاد قدوسیان آقای ادامه در

 .دانستند سرقت به اقدام افزایش سبب را

 نمودند اشاره کشور سراسر در انتظامی نیروی خدمات اهمیت به حاضرین به مقدم خیر ضمن نیز هاشمی آقای ادامه در

 ماتملزو و ساختمانی بافت به ادامه در.  دانستند زدنی مثال را شریفیه شهر در اجتماعی امنیت و آرامش ادامه در ایشان. 

 در نآ گنجاندن برای انتظامی نیروی از فهرست تحویل و تهیه خواستار و نمودند اشاره انتظامی نیروی نظر مد امنیتی

 .شدند شهرداری ساختمانی های پروانه

 یم بردای بهره حال در که امنیتی و ترافیکی های دوربین جمله از شهر سطح در ها دوربین گذاری تاثیر ضمن ایشان

 هایسال قرارداد خصوص در همچنین ایشان.  دانستند مهم بسیار نیز را ساختمانی تجهیزات و فیزیکی امنیت ، باشد

 نتظامیا نیروی توسط اقدامی متاسفانه که نمودند مطرح را مطالبی نیرو تامین جهت انتظامی نیروی و شهرداری گذشته

 ایشافز در را دولتی و شهرداری اموال امنیت همچنین.  شدند آن پیگیری خواستار و است نگرفته صورت خصوص این در

 .دانستند مهم شهروندان و شهر روانی آرامش و امنیت
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 خانم شریفیه،سرکار محترم شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 98 آبان 29 مورخ در

 بآ بنیان دانش شرکت محترم مدیرعامل خطیبی مهندس آقای شریفیه،جناب نیکوکاری مرکز محترم رئیس خمسه

 هتوییب حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل شریفیه شهر کارآفرینان از محمدی دوست آقای و پاالیش

 .گردید آ از

  یر صورت به نفر 366 و مستقیم صورت به خیاط نفر 26 به نزدیک که خیاطی کارآفرینان از محمدی دوست آقای

 شکرت و تقدیر ضمن حاضرین.نمودند مطرح فضا کمبود زمینه در را خود مشکالت است داده قرار اشتغال مورد را مستقیم

 .دادند خصوص این در را مساعدت و بازدید قول کارآفارینان زحمات از

 مرکز از حمایت بخاطر شهری مدیریت محترم مجموعه خدمات از شریفیه نیکوکاری مرکز محترم مسئول خمسه خانم

 تحت را نیستند دیگری نهاد هیچ حمایت تحت که خانواده 110 مرکز که نمودند عنوان ایشان. نمودند تشکر و تقدیر

 ارائه آبان ماه تا 12 سال ابتدای از نیکوکاری مرکز عملکرد از مبسوطی گزارش ادامه در. است داده قرار پوشش

 و است شده برابر چندین مرکز این آمدهای در مرکز به شهر صدقات صندوق واگذاری زمان از که افزودند ایشان.نمودند

 یافته افزایش ازدواج و جهیزیه(0 درمانی(3 ساختمان و مسکن(1 معیشتی های حمایت(2 قالب در نیز مرکز های برنامه

 امر در هماهنگی خواستار ادامه در ایشان.دادند خبر بانوان برای زایی اشتغال طرح چند از ادامه در خمسه خانم. است

 .شدند نیازمندان به نقدی  یر و نقدی های کمک

 ارتباط در قرآنی آیات و احادیث به اشاره و نیکوکاری مرکز زحمات از تشکر و تقدیر ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 مساعدت در زمرک این عملکرد شدن بهتر سبب که شدند نیکوکاری مرکز اطالعاتی بانک تهیه خواستار نیکوکاری مرکز با

 .گردد می شهروندان به
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 هرش در بضاعت بی افراد وجود و فقر مشکل به نیکوکاری مرکز خدمات از تشکر و تقدیر ضمن بهتویی آقای ادامه در

 می ینمسئول همه حمایت نیازمند که دانستند اهمیت حائز و سنگین را نیکوکاری مرکز وظیفه و نمودند اشاره شریفیه

 .باشد

 مراکز و مرکز این از شهری مدیریت مجموعه حمایت نیکوکاری مرکز خدمات از تشکر و تقدیر ضمن قدوسیان آقای

 .دادند را آینده در نیکوکاری مرکز و خیاطی کارگاه از بازدید قول همچنین و نمودند اعالم را کارآفرینی

 امر رد شرکت این فعالیتهای از گزارشی پاالیش آب بنیاد دانش شرکت محترم مدیرعامل خطیبی مهندس آقای ادامه در

 با فتهگر انجام مذاکرات نیز و شریفیه خانه تصفیه جهت شرکت این های برنامه به و نمودند ارائه فاضالب و آب صنعت

 ئینبو شهرستان در جمله از کشور در شده اجرا طرح چندین از ادامه در. نمودند ارائه گزارشی قزوین استان آبفای شرکت

 ندگیساز بسیج نامه تفاهم از نیز و دادند خبر بودجه و برنامه سازمان سوی از اعتبار تامین از و نمودند ارائه گزارشی زهرا

 .دادند خبر ماه 1 مدت ظرف پروژه این تکمیل در بودجه و برنامه سازمان و

 

 

 شهردار هاشمی دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 98 دی 31 مورخ در

 محمدیه،سرکار محترم بخشدار قندی آقای شریفیه،جناب شهردار محترم معاون شعبانی مهندس آقای محترم،جناب

( ره) خمینی امام امداد کمیته محترم نماینده نیکیار آقای جناب و شریفیه نیکوکاری مرکز محترم رئیس خمسه خانم

 .گردید آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد شکیل البرز شهرستان

 جناب از سواالتی نیکوکاری مرکز دفتر مکان و اشتغال ایجاد جهت زمین واگذاری مرحله و رویه خصوص در قندی آقای

 .گردید مطرح مورد دو سپس. داشتند نیکیار آقای و هاشمی آقای

 امام امداد کمیته توسط ساخت قزوین استان( ره) خمینی امام امداد کمیته به شهرداری توسط( واگذاری) تملک:الف

 قزوین استان( ره)خمینی
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 امام امداد کمیته توسط ساخت و واگذاری جهت( ره)خمینی امام امداد کمیته به ساله 11 صورت به واگذاری:ب

 قزوین استان( ره)خمینی

 :گردید تفاهم ادامه در

 ذی مسئولین با قزوین استان( ره)خمینی امام امداد کمیته به ساله 11 صورت به نظر مورد زمین واگذاری به نسبت(2

 .گردد بررسی حقوقی مسائل شریفیه شهر اسالمی شوراهای و شهرداری و ربط

 شهرداریقزوین، استان( ره)خمینی امام امداد کمیته جانبه سه نامه تفاهم با نیکوکاری مرکز به زمین واگذاری به نسبت(1

 .گردد اعالم نتیجه و بررسی حقوقی مسائل از مراتب و انجام شریفیه نیکوکاری مرکز و شریفیه

 .ردگی قرار نیکوکاری مرکز اختیار در و ساخته گلریزان جلسات برگزاری و زکات،خیرین محل از نظر مورد ساختمان(3

 خمینی امام امداد کمیته محترم مدیرکل مومنی محمدیه،آقای محترم بخشدار قندی آقای حضور با مشترک جلسه(0

 .شود پرداخته موجود مسائل فصل و حل به و گردد برگزار شریفیه محترم شهردار هاشمی آقای و قزوین استان( ره)

 .باشد داشته حضور جلسات و هماهنگی جهت( ره) خمینی امام امداد کمیته نماینده عنوان به نیکیار آقای(1

 تعامل و مساعدت خواستار نیکوکاری مرکز و( ره)خمینی امام امداد کمیته حوزه مشکالت رفع جهت حاضرین پایان در

 .شدند بیشتر
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 و شریفیه شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم اعضای حضور با جلسه 99 اردیبهشت 22 مورخ در اولین جلسه :

 مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، محترم مدیرکل جوانبخت آقای جناب دفتر در محترم شهردار هاشمی دکتر آقای جناب

 .شد تشکیل قروین استان

 یفیتک افت سبب که پرداختند شهر مدارس کمبودهای و مشکالت بیان به شورا رئیس هیات محترم اعضای دیدار این در

 و شهر نیاز و شهر جمعیت به توجه با است،همچنین شده پرورش و آموزش دبیران همچنین و کودکان برای آموزش

 آسفالت و شهریار کوی در دبستان احداث و رجایی شهید کوی در دبستان احداث و هنرستان احداث خواستار شهروندان

 .شدند شریفیه شهر در شهر مدارس

 تامین و زمین تخصیص جهت مساعد قول از شهر اسالمی شورای و شریفیه شهردار و جوانبخت آقای جلسه پایان در

 .دادند خبر نزدیک آینده در مدارس این احداث جهت مالی منابع

 

 دکتر آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 99 تیر 22 مورخ دردومین جلسه : 

 خلج آقای استان،جناب مدارس تجهیز و نوسازی،توسعه محترم مدیرکل جوانبخت آقای ،جناب محترم شهردار هاشمی

 .دش تشکیل البرز شهرستان پرورش و آموزش پشتیبانی معاون اسکندری آقای جناب و استان نوسازی مالی معاون

 دستور هب و گفتند تبریک را نگهبان شورای نهاد تاسیس سالروز و اجتماعی تامین و بهزیستی روز قدوسیان احمد آقای

 .پرداختند جلسه
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 ایبر مغفرت آرزوی و گفتند تسلیت را جوانبخت آقای گرامی مادر فوت مهمانان به آمد خوش عرم ضمن بهتویی آقای

 ساخت اجرای در تسریع خواستار مدارس نوسازی مجموعه زحمات از تشکر و تقدیر ضمن بهتویی آقای.نمودند ایشان

 همچنین شدندایشان است داده قرار نوسازی اختیار در را زمین شهرداری که شریفیه در ای حرفه و فنی هنرستان

 .شدند شهریار کوی و رجایی شهید کوی در ابتدایی مدارس ساخت پیگیری خواستار

 و شهریار منطقه مدرسه کاربری تغییر مشکل به مدارس نوسازی زحمات از تشکر ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 تمشکال دارای آنها از برخی که نمودند اشاره شهر فرسوده مدارس برخی به رجایی شهید کوی در مدرسه احداث پیگیری

 .هستند اساسی

 .شدند ایشان های مساعدت خواستار و نمودند تشکر و تقدیر جوانبخت آقای خدمات از کرمی اکبر علی آقای

 شهید کوی مخصوصا محروم مناطق در کالسه 21 مدرسه احداث خصوص در شهری بازآفرینی طرح به قدوسیان آقای

 .شدند اربابی باغ در مربع متر 0166 متراژ با هنرستان احداث و شهریار کوی و رجایی

 یدستانب و شریفیه جمله از استان محروم مناطق به مدارس نوسازی نگاه به حاضرین محبت از تشکر ضمن جوانبخت آقای

 در مدرسه احداث جهت سال دو و نمودند ارائه شهرستان و استان در نوسازی اقدامات از گزارش البرز و آباد نصرت و

 نوسازی ینیب پیش و است نشده انجام متاسفانه مالکیت سند و ملکی مشکالت دلیل به که شد گذاشته اعتبار شریفیه

 1 مدرسه یک که است شده گرفته نظر در اعتبار تومان میلیون 116 حدود در که کالسه 1 مدرسه یک شریفیه برای

 یتاهم خصوص در و باشد می خیرین پتانسیل از استفاده نیازمند که دارد الزم اعتبار ریال 0/  066/  666/  666 کالسه

 ارکتمش از و باشد می مشارکتی و ملی بودجه از استفاده و خیرین مشارکت با آن احداث موافق استان نوسازی هنرستان

 ظرفیت از خیرین درصد 36 مشارکت صورت در و نمودند تشکر و تقدیر مدارس حیاط آسفالت جهت محترم شهردار

 تفادهاس همچینین و تجارت و صادرات،ملی،سپه،ملت جمله از دولتی بانکهای شرفیت از استفاده و ملی و استانی بودجه

 .شدند مدارس ساخت امر در ها شرکت و کارخانجات ظرفیت از

 جزء که مربع متر 0266 متراژ به هنرستان جهت شده واگذار زمین به حاضرین به مقدم خیر ضمن هاشمی آقای

 دارها ورزشی کاربری تغییر با شهریار کوی زمین خصوص در و است بالمانع آن واگذاری که باشد می شهرداری قدرالسهم

 های سرانه عادالنه توزیع عدم به توجه با و است شده ارسال 1ماده کمیسیون به و شده موافقت جوانان و ورزش کل

 یریپیگ نیازمند و رسیده تصویب به شهری بازآفرینی طرح در که رجایی شهید کوی جمله از مناطق برخی در عمومی
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 است مربوطه پیمانکار با همکاری جهت کامل آمادگی شهرداری که شهر مدارس محوطه آسفالت خصوص در و باشد می

 .باشد می مدرسه برای همکاری آماده نوسازی و فرسوده مدارس خصوص در و

 ودکمب به توجه با و نمودند تشکر و تقدیر پرورش و آموزش به شهرداری و شورا زحمات از تشکر ضمن اسکندری آقای

 و باشد می الزامی هنرستان و ابتدایی مدرسه ساخت نیازمند و 2066 سال از سرانه کمبود و شریفیه در ابتدایی مدارس

 . باشد می کار این جهت همکاری آماده البرز شهرستان پرورش و آموزش

 یلیتحص افت و اهالی شدید اعترام باعث که خصوصی بخش به دولتی مدارس واگذاری مشکل به اصل نظری آیت آقای

 مدرسه گرمایش مشکل به همچنین ایشان.نمودند اشاره شده معلمان مطالبات پرداخت عدم به توجه با آموزان دانش

 .شدند استاندارد گرمایش نصب خواستار و نمودند اشاره علویری شهید

 هب مجبور پرورش و آموزش مکانهای اکثر در معلم کمبود و آموز دانش افزایش به توجه با نمودند عنوان اسکندری آقای

 هامعلم یا و شود متوقف طرح این اهالی همکاری و پیگیری با امیدواریم که باشیم می خصوصی بخش مدارس واگذاری

 هرداریوش شورا همکاری و پیگیری خواستار و اشاره ها سرانه عادالنه تقسیم مسئله به خلج آقای شوندکه التدریس حق

 .شدند شهری تفصیلی جامع طرح در

 

 3199 شهریور و مرداد:  اجراء زمان

 ، امام رضا)ع( حیدرکرار ، عبدالهاشمی شهید ، اندرزگو شهید ، همت شهید ، علویری شهید:   مدارس
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 عمومی روابط مسئول اسفرورینی آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با جلسه 98 آبان 28 مورخ در

 .گردید برگزار قزوین استان گاز ملی شرکت محترم مدیرعامل بوشهری مهندس آقای جناب با شهرداری

 مسائل خصوص در شریفیه شهر در استان گاز ملی شرکت زحمات از قدردانی ضمن شورا محترم اعضای دیدار این در

 قول از بوشهری مهندس آقای که پرداختند نظر تبادل و بحث به ها دامداری گاز انشعابات جمله از اداره آن با مرتبط

  .دادند خبر دامداری های واحد مشکالت نمودن مرتفع جهت مساعد
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 محترم مدیرعامل دفتر در شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم اعضای حضور با دیداری 99 اردیبهشت 9 مورخ در

 قایآ جناب قزوین استان برق یتوزیع شرکت

 .آمد بعمل چگینی مهندس

 رئیسه هیات محترم اعضای دیدار این در

 ومخد پرسنل از قدردانی و تشکر ضمن شورا

 محمدیه برق اداره مخصوصا استان برق اداره

 جمله از شهر برق مشکالت خصوص در

 ،انتهای(ع)علی امام بلوار های خاموشی

 یبهشت شهید بلوار روشنایی ،افزایش3ایثار

 …  یره و 2آذران برق ترانس جابجایی و

 .نمودند مطرح

 تبریک ضمن چگینی مهندس آقای جناب

 برای موفقیت آرزوی و شوراها ملی روز

 مساعد قول از و دادند انجام را الزم های هماهنگی مطروحه موارد خصوص در شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای

  .دادند خبر موارد این نمودن برطرف و پیگیری جهت

 

 

 مدیرکل مقدم اعالیی آقای جناب با محترم شهردار و شورا رئیسه هیات محترم اعضای حضور با 99 مرداد 39 مورخ در

 و قزوین استان جوانان و ورزش محترم

 اداره محترم رئیس درویش آقای جناب

 کل اداره در البرز شهرستان جوانان و ورزش

 .نمودند دیدار استان جوانان و ورزش

 روند خصوص در حاضرین دیدار این در

 های ورزش ساختمان احداث پروژه اجرای

 بادلت و بحث به پهلوانی کشتی و باستانی

  .پرداختند نظر
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 کالنتری محترم معاون سمیعی سروان شهردار،جناب محترم معاون و شورا محترم اعضای دیدار 98 مهر 31 مورخ در

 .گردید انجام البرز شهرستان انتظامی نیروی محترم فرمانده منصوری سرهنگ جناب با شریفیه 20

 پلیس حضور اهمیت و امنیتی و ترافیکی های دوربین و شهر سطح در امنیت اهمیت خصوص در حاضرین دیدار این در

  .گردید نظر تبادل و بحث متقابل تعامالت و انتظامی نیروی تعاونی زمینهای و راهور
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 رئیسه هیات دبیر و شهردار محترم معاون و شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم اعضای 98 شهریور 5 مورخ در

 .نمودند دیدار ایشان دفتر در محمدیه محترم بخشدار قندی مهندس آقای جناب با شریفیه شهر اسالمی شورای

 و گردید ارائه محترم بخشدار خدمت پنجم دوره در شورا عملکرد از گزارشی شورا رئیسه هیات اعضای دیدار این در

 ره ی و شهری آهن،فاضالب راه ریل شهر،خط  ربی کمربند و شهر شرقی کمربند قبیل از را شهروندان و شهر مشکالت

 .نمودند بیان را

 دینمت را شریفیه شهر مردم و دادند خبر شریفیه شهروندان و شهر مشکالت حل جهت مساعد قول از نیز محترم بخشدار

  .دانستند خوبی و پرور شهید و
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 جناب و محترم شهردار هاشمی دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 98 شهریور 9 مورخ در

 عملب دیدار محمدیه دادگستری محترم ریاست امینی آقای جناب با شورا رئیسه هیات محترم دبیر رمضانی مهندس آقای

 .آمد

 مشکالت و مسائل خصوص در و نمودند اشاره خود مدیریت حوزه در شده انجام اقدامات بیان به حاضرین دیدار این در

  .گردید نظر تبادل و بحث آنها نمودن مرتفع های حل راه با رابطه در نیز و نمودند بیان را مطالبی شریفیه شهر
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 با دیداری شهرداری محترم پرسنل و محترم شهردار و ریئسه هیات محترم اعضای حضور با 98 شهریور 22 مورخ در

 .آمد بعمل محمدیه محترم دادستان محمدی آقای جناب

 اردمو و مسائل و شریفیه شهر امتیازات و افتخارات خصوص در محترم شهردار و رئیسه هیات محترم اعضای دیدار این در

 و بحث  یره و شرقی و  ربی آهن،بلوارهای راه ریل های خانه،زیرگذر جمله،تصفیه از اجتماعی و بهداشتی و امنیتی

 .نمودند نظر تبادل

  .دادند را ربط ذی موارد پیگیری جهت مساعد قول نیز محترم دادستان
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 و شهرداری و شورا حراست مسئول و محترم شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای دیدار 98 مهر 31 مورخ در

 وانسر جناب و شعبانی سروان جناب مطهری شهید بسیج محترم فرمانده با  شهر اسالمی شورای دفتر محترم  مسئول

 .گردید انجام رحیمی

 هیدش بسیج مقاومت حوزه فرمانده بعنوان شعبانی سروان جناب شایسته انتصاب محترم شهردار و شورا محترم اعضای

 .نمودند تشکر و تقدیر میرزایی سروان جناب خدمات از و گفتند تبریک را شریفیه شهر مطهری

 و محله آبروی و انقالبی و مذهبی مراسمات و شهدا یادواره جمله از اجتماعی و فرهنگی مسائل خصوص در حاضرین

  .نمودند نظر تبادل و بحث متقابل تعامالت
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 بخشدار قندی مهندس آقای جناب همراه به شهردار محترم معاون و شورا محترم اعضای دیدار 98 مهر 31 مورخ در

 مهندس آقای جناب و البرز شهرستان کشاورزی جهاد محترم رئیس یوسفلی مهندس آقای جناب و محمدیه رممحت

 .گردید انجام شریفیه 20 کالنتری خدوم پرسنل با البرز شهرستان زیست محیط محترم رئیس جلیلوند

 می همت و تالش شهروندان و شهر امنیت جهت در که شریفیه 20 کالنتری ارزنده خدمات از حاضرین جلسه این در

  .گردید نظر تبادل و بحث شهر سطح در امنیتی اقدامات خصوص در همچنین.نمودند تشکر و تقدیر نمایند
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 معاون و شریفیه 20کالنتری محترم رئیس بیگلری سروان جناب با شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم اعضای دیدار

 .پذیرفت انجام شریفیه 20کالنتری خدوم پرسنل و سمیعی سروان جناب ایشان محترم

 امنیت و آرامش حفظ در شریفیه 20کالنتری پرسنل دریغ بی زحمات از شورا رئیسه هیات محترم اعضای دیدار این در

 .نمودند تشکر و تقدیر شهروندان و شهر برای

 کشف هزمین در خود اقدامات از گزارشی کالنتری از شهرداری و شورا حمایت از تشکر و تقدیر با نیز بیگلری سروان جناب

 نمودند، ارائه جرم و مخدر مواد

 سرکار خدمات و زحمات از و آوردند بعمل بازدید شریفیه نیکوکاری مرکز از شورا رئیسه هیات محترم اعضای ادامه در

 .دادند خبر مرکز این از خود حمایت از و نمودند تشکر و تقدیر مرکز این خدوم پرسنل و خمسه خانم

 هک نمودند را مددجویان برای کارآفرینی ایجاد و خیاطی کارگاه اندازی راه برای اتاق یک درخواست خمسه خانم سرکار

 .نمودند اعالم کارآفرینی ایجاد برای را خود حمایت نیز شورا رئیسه هیات اعضای

 شهروندان از جمعی با همچنین و نمودند بازدید شهداء خیابان سازی روز پیاده پروژه از شورا رئیسه هیات اعضای ادامه در

  .پرداختند آنها پیشنهادات و مشکالت شنیدن به و نمودند دیدار
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 و مردمی مشارکت مظاهر از شوراها که آنجا از”فرمایند می که ای خامنه امام فرمایشات از استعانت با خدمت میز فلسفه

 مشکالت از اطالع و آنان میان در حضور و مردم با خود دائمی ارتباط شورا محترم اعضای است مردم امور تسهیل برای

 عبادات بزرگترین از که را مردم به خدمت و سازند آسان خود به را مردم دسترسی و بدانند خود مستمر وظیفه را آنان

 . است شده برگرفته ”دهند قرار خود های انگیزه همه سرلوحه است

 .گردید برگزار( س)رقیه حضرت مسجد در محترم شهردار و شهر اسالمی شورای خدمت میز 98 شهریور 6 مورخ در

 محسن سید المسلمین و االسالم حجت آقای

 حضرت مسجد محترم جماعت امام پرپینچی

 به آمدگویی خوش عرم ضمن(  س) رقیه

 شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای

 این زحمات از شهرداری کارمندان و محترم

 خصوص در و نمودند تشکر و تقدیر عزیزان

 .ندنمود بیان را مطالبی شهر فرهنگی وضعیت

 از محترم شهردار هاشمی دکتر آقای سپس

 شهید کوی و چمران شهید خیابان اهالی

 .نمودند تشکر و تقدیر رجایی

 و تقدیر ضمن شهروندان از تعدادی سپس

 در شهری مدیریت مجموعه زحمات از تشکر

 و ورزشی و آموزشی فضای کمبود جمله از.پرداختند خود مشکالت بیان به محترم شهروندان و شهر به خدمت ارائه

 این هب بیشتر توجه خواستار امنیتی و مخدر مواد بهداشت،فاضالب،مسائل نامناسب وضعیت نیز و فرهنگی و درمانی

 .شدند منطقه

 در نیلوفر ای محله پارک احداث و رجایی شهید کوی انتهای در والیت ای محله پارک احداث خصوص در شهردار آقای

 هیدش کوی در والیت بلوار احداث و نمودند ارائه توضیحاتی است بوده شهرداری هزینه با آن تملک که گلستان کوی

 مدیریت مجموعه تالش به ایشان.شدند شهروندان تر آسان دسترسی و بست بن از کوی آن نمودن خارج جهت رجایی

 .نمودند اشاره شرقی کمربند احداث جهت شهری

 شریفیه پرور شهید مردم خادم را خود شهرداری خدوم پرسنل و محترم شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای

  .نمایند می شهروندان و شهر مشکالت حل برای را خود تالش و سعی تمام و دانند می
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شهر ،جناب آقای دکتر  اسالمی شورای محترم اعضای حضـور  بارسـمی شـورا    جلسـه  11/  61/  22در مورخ 

ســط آقای حسن تشـکیل شـد.جلسـه با قرائت قرآن تو   و جمعی از با داران هاشـمی شـهردار محترم شـریفیه    

 بهتویی آ از شد.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضـرین خواسـتار توضیح مشکل با داران شدند که با داران   آقای احمد قدوسـیان  

درخواسـت احداث پل روی رودخانه شـرقی جهت تردد با داران را مطرح نمودند و خواستار پیگیری از ناحیه مسئولین   

و افزودند عدم نصب پل در این منطقه در تردد با داران به با ها مشکالتی ایجاد  اسـتانی،شـهرسـتانی و شـهری شـدند     

 نموده است.

آقای حسن بهتویی گزارشی از پیگیری های مجموعه مدیریت شهری از آب منطقه ای شهرستان البرز ارائه نمودند و از 

ــتان البرز جهت احداث پل در این منطقه   ــهرس ــاعد رئیس آب منطقه ای ش ــویب مبلغ قول مس  266و همچنین از تص

 شهرداری در جهت احداث پل بصورت مشارکتی خبر دادند. 2311میلیون تومان در بودجه سال 

آقای حیدر محمد حسـن لی ایجاد مسیر دسترسی با داران بر روی رودخانه را وظیفه ذاتی آب منطقه ای دانستند و از  

بر دادند و خواسـتار پیگیری بیشتر و برگزاری جلسه در این  مشـارکت مجموعه شـورا و شـهرداری در احداث این پل خ   

 خصوص شدند.

در ادامه با داران به مشکل قطع 

درختان با ها و نیز تعدادی از خانه های 

خالی که محل تجمع معتادان شده 

 و خواستار حل این مشکل شدند.اشاره 
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 سیاست و ها مشی ها،خط برنامه تدوین دارد می مقرر که رئیسه هیات وظیفه شرح دستورالعمل 1 ماده 1 بند راستای در

 از رسد می شورا تصویب به که شورا اداره های

د ، هیات رئیسه باش می رئیسه هیات وظایف

شورا جلسات متعددی در همین خصوص برگزار 

 و سازمانها برنامه در جستجونمودند و پس از 

 بندی جمع را مواردی کشور مختلف نهادها

 اسالمی شورای رئیسه هیات جلسهکه در  نموده

با اتفاق آراء  11مرداد  23در مورخ  شریفیه شهر

به تصویب هیات رئیسه شورا رسید و جهت 

  تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع گردید.

 و ها مشی خطهیات رئیسه شورا :  22 مصوبه

 : از عبارتند رسید شورا رئیسه هیات اعضای تصویب به که ی اسالمی شهر شریفیهشورا اداره های سیاست

 جمعی خرد مبنای بر گیری تصمیم(2

 مردم عمومی منافع و مداری قانون مبنای بر محوریت(1

 موجود ظرفیت با بینانه واقع(3

 شهروندان و ربط ذی مسئولین با روابط در موثر و سازنده تعامل(0

 شهروندی حقوق رعایت(1 

 جانبه همه شکوفایی و رشد به تعهد(0

 شورا نهاد ظرفیت بازآفرینی و بهسازی(2

 متقابل احترام و قانون پایه بر شهرداری مجموعه با تعامل(2

 بانوان و جوان نسل از حمایت(1

 دینی ساالری مردم و مداری اخالق(26 

 شورا حقوق از دفاع و جایگاه حفظ برای تالش(22

 شورا سالیانه برنامه تدوین و تهیه در پیگیری و تالش(21 

 شورا داخلی بودجه بودن واقعی خصوص در تالش و پیگیری(23 

 صد ماده کمیسیون ،( 1)پنج ماده کمیسیون ، شهرستان شورای در شهر شورای نماینده عملکرد بر دقیق نظارت(20 

 22 ماده کمیسیون و معامالت کمیسیون ، تحویل کمیسیون ،( نظر تجدید و بدوی)

 آنان عملکرد و ارتقاء و ها کمیسیون مشکالت و مسائل فصل و حل برای پیگیری برای تالش(21 

 شورا عملکرد ارتقاء و کارآمدی خصوص در پیگیری(20 

 شورا مصوبات اجرای خصوص در تالش و پیگیری(22 
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 دکتر آقای ا،جنابشور اجتماعی و حقوقی،فرهنگی کمیسیون محترم اعضای حضور با ای جلسه 12دی  11در مورخ 

 با جلسه.شد تشکیل شریفیه شهرداری نقل و حمل واحد محترم مسئول مرادی آقای جناب و محترم شهردار هاشمی

 .گردید آ از قرآن قرائت

 و میسیونک گذشته هفته صورتجلسه به شورا اجتماعی و حقوقی،فرهنگی کمیسیون محترم رئیس کرمی اکبر علی آقای

 مودندن ارائه توضیحاتی معابر برخی نام تغییر

 بازدید و اجمالی گزارش به مرادی آقای.

 رائها توضیحاتی معابر برخی اصالحی و میدانی

 عدم مشکل به نیز هاشمی آقای نمودند

 سازی شبرنگ های شرکت بیمه و ضمانتنامه

 بخاطر که شهری راهنمای تابلوهای نصب و

 آورده بوجود عدیده مشکالت و تحریم

 عمومی مناقصه برگزاری از و ارائه توضیحاتی

 امن تغییر خصوص در.  دادند خبر اینکار جهت

 خیابان به ورزش خیابان جمله از معابر برخی

 انخیاب به انتفاضه خیابان و سلیمانی شهید

 دیدج مکانهای خصوص در و نمودند نظر تبادل و بحث تندگویان شهید خیابان به صنعتگران خیابان و باکری شهید

 نامگذاری به نسبت کشی جدول و سازی آماده از بعد هکتاری 31 و هکتاری 1 و هکتاری 03 و هکتاری 2 جمله از شهری

 هم و مشترک جلسه خواستار شهرداری سوی از 11 سال فرهنگی های برنامه لوایح به کرمی آقای شد خواهد اقدام معابر

 .شدند اندیشی

 :مصوبه

 انتخابات و ،وظایف تشکیالت قانون 26 ماده 10 بند استناد به محترم، شهردار 12/  2/  11 مورخ 1010 شماره نامه -2

 امن تغییر همچنین و شهری حوزه در ها کوچه و ،کوی خیابانها ، میادین، معابر نامگذاری تصویب کشور، اسالمی شورای

 به ندباش می تغییر نیازمند دیگر برخی و نام فاقد معابر از برخی اینکه به توجه با. باشد می شهر شورای عهده بر آنها

 حضور به تصویب و بررسی جهت برگ 21 در اصالح به نیاز مورد معابر و نام بی معابر برای پیشنهادی اسامی پیوست

 قرار شورا اجتماعی و حقوقی،فرهنگی کمیسیون اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با و مطرح جلسه در. گردد می ارسال

 .گردید ارجاع شورا رسمی جلسه به نهایی تصویب جهت و گرفت
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تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع  و درمان یون بهداشتبا حضور اعضای کمیس 12اسفند  22در مورخ 

 شد.

ستاد پیشگیری و  12/  21/  20و  12/  21/  23سپس صورتجلسات مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین در مورخ 

است ری حسن لیمقابله با بیماری کرونا و شورای تامین استان به ریاست استاندار محترم قرائت شد.آقای حیدر محمد 

ضمن تبریک میالد امام علی )ع( و روز پدر به مشکل ویروس کرونا و ضد عفونی کردن مکرر اماکن  محترم کمیسیون

عمومی توسط شهرداری از جمله نانوایی ها،آرایشگاه ها، فروشگاه ها و درب منازل مسکونی و حمل و نقل عمومی و نیز 

روشورهای بهداشتی توسط اداره مرکز بهداشت بین مردم و نظر رهبر انقالب توصیه به رعایت بهداشت عمومی و انتشار ب

 در خصوص بهداشت قرائت شد.

آموزش شهروندی باید در اولویت قرار بگیرد اعضای کمیسیون از خدمات شهردار محترم و پرسنل خدمات شهری و ستاد 

 پیشگیری از کرونا تقدیر و تشکر نمودند.

 مصوبات:

دار محترم و ستاد پیشگیری از کرونا شهردار نسبت به ضد عفونی کردن سطح شهر از جمله درب مقرر گردید شهر-2

 شورا بهداشت و درمان ونیسیکم یاعضا بیتصو مورد آراء اتفاق با منازل و اماکن عمومی در هفته جاری اقدام نماید.

 .دیگرد ارجاع شورا یرسم جلسه به یینها بیتصو جهت و گرفت قرار

گردید ضد عفونی کردن اماکن عمومی توسط شهرداری انجام پذیرد و از ضد عفونی کردن توسط سایر اشخاص مقرر -1

 ونیسیکم یاعضا بیتصو مورد آراء اتفاق با بدون هماهنگی شهرداری و مرکز  بهداشت جلوگیری و خودداری گردد.

 .دیگرد ارجاع شورا یرسم جلسه به یینها بیتصو جهت و گرفت قرار شورا بهداشت و درمان

مقرر گردید با همکاری مرکز بهداشت شهر نظارت بر نانوایی های سطح شهر جهت پیشگیری از بیماریها مستمر و -3

 یاعضا بیتصو مورد آراء اتفاق با قانون وظایف شورای اسالمی شهر 26اده م 22دقیق صورت پذیرد به استناد بند 

دیگرد ارجاع شورا یرسم جلسه به یینها بیتصو جهت و گرفت قرار شورابهداشت و درمان  ونیسیکم
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و ب قرائت قرآن توسط آقای جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون حمل و نقل  12آبان  36به حول و قوه ی الهی 

 حسن بهتویی آ از گردید.

آقای احمد قدوسیان رئیس محترم کمیسیون حمل و نقل ضمن تبریک هفته بسیج به شروع آذر ماه خواستار برگزاری 

کمیسیونها و گزارشی از جلسه شورای بهداشت در شهرداری که ثمرات خیلی خوبی برای شهر داشته و از زحمات مرکز 

و نیز حضور مهندس خطیبی مدیرعامل شرکت دانش بنیان آب پاالیش در خصوص فاضالب شهر تقدیر و  نیکوکاری

 تشکر نمودند.ایشان با اشاره به موضوع جلسه مشکل اصلی شهر را نارضایتی مردم از حمل و نقل همگانی دانستند.

دوسیان در خصوص بندهای الیحه توضیحات آقای بهتویی الیحه وارده را قرائت نموده و توضیحاتی ارئه نمودند.آقای ق

مبسوطی را بیان نمودند و در بندهای الیحه 

اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر 

 پرداختند.

آقای آیت نظری اصل خواستار برنامه ریزی در 

خدمات دهی در اکثر مناطق شهر با توجه به 

زیرساختهای شدند.آقای قدوسیان نیز از 

شناسی بیشتر در پیگیری جلسات برای کار

 اجرای این طرح شدند.

آقای بهتویی خواستار حضور مسئولین حمل و 

نقل چندین شهر همجوار و استفاده از تجربیات 

 آنها شدند.

 مصوبه:

 10/  666 از بیش با شریفیه شهر دارید استحضار که محترم،همانگونه شهردار 12/  2/  13 مورخ 1203 شماره نامه -2

 سافرم جابجائی حاضر حال در که بوسهایی مینی و است متشکل و یکپارچه عمومی نقل و حمل وگاننا فاقد جمعیت نفر

 می کار بدین ها شرکت و ادارات ، مدارس سرویس از فرا ت ساعات در عموما دارند عهده بر را قزوین و شریفیه بین

 گانناو تشکیل و ایجاد راستای در.  است سفر اوج ساعات در کارامد و موقع به رسانی خدمت عدم آن تبعات از که پردازند

 ازامتی واگذاری الیحه پیوست به باشد داشته پی در را مردم عموم آسایش و رفاه که کارآمد و منظم عمومی نقل و حمل

 ضوعمو است خواهشمند.  گردد می ارسال حضور به خصوصی بخش به(  قزوین - شریفیه)  بوس مینی واحد خط فعالیت

در جلسه مطرح و با . فرمایید ابالغ اجرایی و قانونی مراحل طی جهت را نتیجه و بررسی شهر محترم شورای جلسه در

اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حمل و نقل شورا قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع 

  گردید.
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 عمران و بودجه و برنامهجلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون  11اردیبهشت  0در مورخ به حول و قوه ی الهی 

، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم، جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی و جناب  شورا یشهر

آقای مهندس اسفرورینی نماینده محترم شورا در کمیسیون معامالت شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط 

 آقای آیت نظری اصل شروع شد.

آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه  آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون ضمن

مبارک رمضان ، انتصاب جناب آقای مهندس نصیری را به عنوان فرماندار شهرستان البرز تبریک گفتند.سپس دستور 

 جلسه قرائت گردید.

 سفالت معابر مطرح نمودند.اعضای محترم کمیسیون سواالتی در خصوص مزایده زمینها و ماشین آالت ، جدول گذاری و آ

قطعه تجاری مسکونی در مزایده مرحله  3قطعه مسکونی و  10قطعه ،  12آقای مهندس اسفرورینی عنوان نمودند که از 

قطعه مسکونی بوده مبالغ  22قطعه تجاری و  2قطعه به فروش رفته که  21اول استقبال خوبی نشد و در مرحله دوم 

واریز شده است و مزایده در سالمت کامل برگزار گردیده است.در خصوص ماشین آالت و مزایده نیز به حساب شهرداری 

 موتور سیکلت استقبالی خوبی شده بود که به  یر از وانت اجرائیات همه به فروش رسید .

هکتاری و نقشه های اجرایی آن عنوان نمودند که طرح  22آقای مهندس بهنامی در خصوص پروژه جدول گذاری اراضی 

ریال می باشد.در خصوص پروژه روکش  1/  366/  666/  666متر به مبلغ  316متر طول و کانیوا  216به متراژ نهر 

 آسفالت معابر سطح شهر نیز توضیحاتی ارائه نمودند و به سواالت همکاران پاسخ دادند.

اجرای بهتر این پروژه شدند . آقای نظری اصل خواستار همکاری و هماهنگی با ادرات که عملیات حفاری دارند جهت 

آقای علی اکبر کرمی نیز سواالتی در خصوص پروژه های باستانی و کتابخانه و آتش نشانی مطرح نمودند. آقای احمد 

 قدوسیان نیز سواالتی در خصوص تعداد قطعات ، مزایده و شفافیت آن و باقیمانده قطعات سواالتی مطرح نمودند.

 پروژه های عمرانی در دست انجام شهرداری گزارشی ارئه نمودند. آقای مهندس بهنامی در خصوص

قطعه باقی  30قطعه به فروش رفته و  10قطعه بود و  16آقای دکتر هاشمی در خصوص قطعات زمین در باغ اربابی که 

 مانده و در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری نیز مطالبی بیان نمودند.
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 مصوبات:

 فنی واحد توسط هکتاری 22 اراضی جدولگذاری برآورد ارائه به محترم، شهردار 11/  61/  63 مورخ 230 شماره نامه -2

 اجرای پروژه ریال 1/  366/  666/ 666   بر بالغ اعتباری با  ، دارد نظر در  شهرداری این( باشد می پیوست به) عمرانی و

 است خواهشمند لذا ، نماید واگذار شرایط واجد پیمانکاران به عمومی مناقصه طریق از را  مذکور اراضی جدولگذاری

 جدولگذاری، پروژه شهری، مرور و عبور بهبود برنامه ترافیک و نقل و حمل اعتبارات محل از مربوطه مجوز بررسی ضمن

 جاری سال ماه فروردین در 2311 سال بهای فهرست اینکه به توجه با. فرمائید ابالغ به امر اجرا جهت را نتیجه و صادر

در .گردید خواهد پادار بودجه متمم و اصالحیه در مذکور اعتبار دارد، قبل سال با فاحشی قیمت افزایش و شد واصل

ی قرار گرفت و جهت تصویب شهر عمران و بودجه و برنامهجلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون 

 نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

 توسط شهر سطح معابر آسفالت روکش برآورد ارائه به توجه با محترم، شهردار 11/  61/  63 مورخ 233 شماره نامه -1

 ریال 10/  666/  666/ 666   بر بالغ اعتباری با  ، دارد نظر در  شهرداری این( باشد می پیوست به) عمرانی و فنی واحد

 مندخواهش لذا ، نماید واگذار شرایط واجد پیمانکاران به عمومی مناقصه طریق از را  شهر سطح معابر آسفالت اجرای پروژه

 ازیزیرس پروژه شهری، مرور و عبور بهبود برنامه ترافیک و نقل و حمل اعتبارات محل از مربوطه مجوز بررسی ضمن است

 2311 سال بهای فهرست اینکه به توجه با ضمنا. فرمائید ابالغ به امر اجرا جهت را نتیجه و صادر شهری، معابر آسفالت و

 جهبود متمم و اصالحیه در مذکور اعتبار دارد، قبل سال با فاحشی قیمت افزایش و شد واصل جاری سال ماه فروردین در

 .گردید خواهد پادار

 انبیدست مسکن تعاونی و اربابی باغ های زمین اراضی فروش محل از مذکور اعتبار درآمدی منابع باشد می ذکر شایان

ی هرش عمران و بودجه و برنامهدر جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون  .گردید خواهد اعتبار تامین

قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
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 مقاومت حوزه محترم فرمانده و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 98 آبان 8 مورخ در

 قرائت اب جلسه.شد تشکیل شهر شبانه امنیتی های گشت مسئولین و شعبانی سروان جناب شهر مطهری شهید بسیج

 نینهمچ و گفتند تبریک را االول ربیع ماه آ از قدوسیان احمد آقای سپس.گردید آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن

 داشتند گرامی نیز را آموزی دانش بسیج و نوجوان روز ساله 23 آموز دانش فهمیده حسین شهادت گرامیداشت ضمن

 انتظامی نیروی فرمانده و محمدیه محترم دادستان رضایت به اشاره ضمن مهمانان به مقدم خیر ضمن قدوسیان آقای

 بسیج خدمات از شهر سطح در بسیج شبانه امنیتی گشت خدمات خصوص در شریفیه 20 کالنتری و البرز شهرستان

 و فتارهار شدن قانونمند خواستار بسیج شبانه گشت با رابطه در ایشان. نمودند تشکر و تقدیر شبانه گشت مخصوصاٌ

 .شدند خاطیان با محترم بسیجیان برخوردهای

 دیهمحم بخش در بهداشت حوزه در همچنین و جرم کاهش در البرز شهرستان در شریفیه شهر خوشبختانه افزودند ایشان

 .باشد می رتبه حائز قزوین استان در شهری مدیریت مجموعه نیز و

 شهرداری و شورا از تشکر ضمن شریفیه مطهری شهید مقاومت حوزه محترم فرمانده شعبانی سروان جناب ادامه در

 ادامه رد ایشان. شدند شهرداری و شورا و بسیج تنگاتنگ روابط و افزایی هم خواستار اندیشی هم جلسه تشکیل بخاطر

 و نمودند تشکر و تقدیر بسیج سابق فرمانده میرزایی اهلل روح سروان جناب خدمات از و اشاره شبانه گشت فعالیتهای به

 .دشدن خودرو تامین مورد در شهرداری و شورا حمایت خواستار و پرداختند شبانه گشتهای مشکالت از تعدادی بیان به

 و نمودند تشکر بسیجیان و شهدا امر در شهرداری و شورا خدمات از شهر بسیجیان از یکی اینانلو حسین آقای ادامه در

 هادام در ایشان. شدند شهردار و شورا توسط مساجد در کرمانشاه زلزله در فعال بسیجیان از تشویق و حمایت خواستار

 حسن آقای که شدند ماشین دستگاه یک تامین نیز و شبانه گشتهای برای بسیج ساختمان در اطاق دو احداث خواستار
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 نبنزی تامین جهت در کمک و آینده سال بودجه در شهردار و شورا حمایت با ماشین تامین جهت مساعد قول از بهتویی

 .دادند خبر تغذیه نیز و ماشین

 و هردارش و شورا مذهبی، هیاتهای مشارکت با ریزی برنامه برای فرهنگی فکر اتاق یک تشکیل خواستار آقاجانیان آقای

 اسرع در جبسی و شهردار و شورا حضور با جلسه یک تشکیل خواستار مطالب این تایید ضمن قدوسیان آقای.شدند بسیج

 .نمودند اعالم را خود های خواسته و نظرات نقطه نیز بسیج اعضای ادامه در. شدند فرهنگی قرارگاه تشکیل و وقت

 و نمودند اشاره اینها سوی از خالف اعمال و شهر سطح در ها کولی وجود به شهر بسیجیان از یکی اسداللهی جواد آقای

 اسدمف این بیشتر عامل امالک بنگاههای برخی افزودند ایشان.شدند قضایی و دولتی نهادهای سوی از برخورد خواستار

 .هستند

 بسیج وزهح به لجستیکی کمک جهت شاهرخی سردار با جلسه تشکیل خواستار شهر بسیجیان از یکی رضایی اسالم آقای

 .شدند شهر

 همکاری خواستار و نمودند اشاره شهر در اخالقی معضالت و فساد و جرم ازدیاد و مشکالت به کرمی اکبر علی آقای

 .شدند بسیج گشتهای با دادستان و تامین شورای

 در بسیج با شهرداری و شورا متقابل همکاری و همفکری خواستار است زیاد هم کم جرم اینکه عنوان با اصل نظری آقای

 .شدند حوزه این
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 شهردار هاشمی دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 98 بهمن 2 مورخ در

 البرز،سرکار شهرستان اسبق فرماندار پور حسن مهندس آقای شهردار،جناب محترم معاومن شعبانی آقای محترم،جناب

 ستاندبیر آموزی دانش شورای محترم اعضای و ایشان همکاران و عبدالهاشمی شهید دبیرستان محترم مدیر حسینی خانم

 .گردید آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل عبدالهاشمی شهید

 هفاطم حضرت شهادت و فاطمیه ایام بمناسبت تسلیت عرم و حاضرین به مقدم خیر عرم ضمن قدوسیان احمد آقای

 یازده دوره انتخابات و تهران جمعه نماز های خطبه در رهبری معظم مقام فرمایشات تبیین“ جلسه موضوع به( س)زهرا

 ایام خصوص در مطالبی لی حسن محمد حیدر آقای ادامه در.پرداختند ”رهبری معظم مقام انقالب دوم گام و مجلس

 .نمودند بیان( س) زهرا فاطمه حضرت زندگی و فاطمیه

 وشورا محترم اعضای و شورا محترم ریاست مخصـوصاً  جلسـه  برگزاری بانیان از تشـکر  و تقدیر ضـمن  پور حسـن  آقای

 پسس نمودند بیان خصوص این در مطالبی و اشاره انقالب دوم گام بیانیه از رهبری معظم مقام بیانات به محترم شهردار

 اخیر هفته دچن اتفاقات به و برسیم باید کجا به و هستیم کجا االن و بودیم کجا اینکه جمله از ایشان بیانات از نکاتی به

 هواپیمای سقوط و عراق در آمریکا نظامی های پایگاه باران موشک و سلیمانی قاسم حاج سپهبد سردار شهادت جمله از

 لیداخ جوانان توان و داخلی های پتانســیل از اســتفاده و نمودند بیان مطالبی و پرداختند اخیر های ناآرامی و اوکراینی

 در شـهری  مسـئولین  سـوی  از رهبری معظم مقام دوم گام بیانیه یادآوری به و کردند نشــان خاطر ها عرصــه تمامی در

 زندگی سبک و انقالب و امام آرمانهای از پشیمانی عدم جمله از رهبری معظم مقام انتظارات به و شـدند  عمومی مجامع

 ددار هم مخاطبینی که خوب صورت به ها بدی سازی جلوه و صهیونیستی و  ربی های رسانه قدرت به و اشاره اسالمی

 اجتماعی و امنیتی و اقتصــادی های عرصــه در آینده در داخلی های موقیعت از اســتفاده با و بود مواظب خیلی باید که

 که کسانی از ما که است این سلیمانی قاسـم  حاج شـهید  بدرقه در مردم میلیونی پیام و باشـیم  دنیا های قدرت ابر جزء

 برنامه و جوئیم می بیزاری دارند فاصــله خط این از که کســانی از و کنیم می حمایت بوده رهبری و امام،انقالب خط در
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 یتمام در آینده در و داشت خواهیم درست انتخابات صورت این در که باشیم داشته رهبری و انقالب راه اساس بر ریزی

 ایدب مردم و باشیم داشته انقالبی انسانی نیروی و بود خواهیم پیشـرو  اقتصـادی  و ورزشـی  و فرهنگی جمله از ها عرصـه 

 با بیعت و انتخابات در مردم گسترده حضور به انتخابات خصوص در و کرده حرکت رهبری معظم مقام فرمایشات مطابق

 .نمودند اشاره اصلح انتخاب و مردم از دعوت و خود حضور با که خودشان سرنوشت در مردم نقش و رهبری معظم مقام

 و شهر شورای با آموزی دانش شورای ارتباط هفته به عبدالهاشمی شـهید  مدرسـه  مدیر حسـینی  خانم سـرکار  ادامه در

 آموزی دانش شورای رئیس نیا عزیز خانم شدند،سرکار مدرسه مدیریت با شهرداری و شـورا  تعامل خواسـتار  شـهرداری 

 و یسمب میکروفن گاز، و آب،برق ،هزینه مداربسته دوربین جمله از دبیرستان مشکالت به عبدالهاشمی شهید دبیرسـتان 

 مساعدت قول از نیز شهردار و شورا اعضای و شدند شهردار و شورا همکاری خواستار و اشاره مدرسـه  محوطه مشـکالت 

 .دادند خبر عبدالهاشمی شهید دبیرستان مشکالت از برخی حل جهت
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 مسئول شعبانی آقای جناب ، شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 99 مرداد 8 مورخ در

 از تعدادی ، شهرداری و شورا عمومی روابط محترم مسئول اسفرورینی آقای جناب ، شهرداری و شورا حراست محترم

 رئیس آبادی حاجی آقای جناب ، شریفیه 20 کالنتری محترم رئیس نژاد سام سروان جناب ، مساجد جماعت امامان

 فعاالن از تعدادی و شریفیه نیکوکاری مرکز محترم رئیس خمسه خانم سرکار ، شریفیه اختالف حل شورای محترم

 .شد آ از بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل شریفیه شهر فرهنگی

 بیان خصوص این در را مطالبی خم  دیر عید و قربان سعید عید و عرفه روز تبریک عرم ضمن قدوسیان احمد آقای

.  دشدن رحمت نسیم طرح خصوص در حسینی االسالم حجت توضیحات خواستار و پرداختند جلسه موضوع به و نمودند

 یشهرستان مسئولین توجه مورد که( مهاجرانی)رجایی شهید کوی در اجتماعی های آسیب موضوع طرح به حسینی آقای

 هک باشد می مشهود بسیار منطقه این در اجتماعی های آسیب برخی که رجایی شهید منطقه در و باشد می استانی و

 که گردد می برگزار تربیت و اصالح های کانون و ورزشی های باشگاه و اسالمی زندگی های مهارت آموزش نیازمند

 طربخا ها برنامه برخی و ارائه طرح این از گزارشی حسینی آقای.  باشد می مربوطه مسئولین از گری مطالبه نیازمند

 و وراش مشارکت با چهره به چهره ارتباط و خانواده نمایشگاه جمله از ها برنامه برخی و باشد نمی اجرا قابل کرونا مسائل

 رد حضور و فساد اعتیاد، ، طالق جمله از آسیبها برخی و نیازمندان و ایتام به کمک آوری جمع و مسئولین و شهرداری

 .باشد می طرح این اقدامات از برخی ها باشگاه در حضور و بیماران از عیادت و اعتیاد کمپ

 رقیه حضرت و( س) فاطمه حضرت ،( ع) حسین امام گانه 3 مساجد در جماعت نماز برگزاری به اشاره با قدوسیان آقای

 می جامان بسیج پایگاه توسط که صالحین طرح قالب در عقیدتی و آموزشی کالسهای برگزاری(1 رجایی شهید کوی( س)

 از زندگی مهارتهای های دوره برگزاری(3 است گرفته قرار بسیج اختیار در شورا و شهرداری توسط پایگاه این که گیرد

 کمک(1 شهر اختالف حل شورای طریق از( خانگی اختالفات)اختالف حل مسائل(0 فرهنگی های کانون و دارالقرآن طریق

 پذیرد می انجام نیکوکاری مرکز توسط نیازمند و فقرا به

 .شدند رحمت نسیم طرح شدن اجرای در ستادی بصورت نهادها این همکاری و مشارکت خواستار حاضرین
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  یر آمیز تهدید های پیامک جمله از مطالعات برخی و شدند جلسات این کردن عملیاتی خواستار آبادی حاجی آقای

 06 الی 16 که باشد می بیکاری و فقر آنها اکثر ریشه که مشکل کوچکترین زوجین اختالفات و فحشا و فساد و اخالقی

 .شدند مشالت حل جهت نفوذ با افراد ورود خواستار و انجامد می سازی و صلح به ها پرونده درصد

 اجتماعی و روانی آسیبهای و مجازی فضای مخاطرات و اجتماعی نابسمانی های د د ه به اعیاد تبریک ضمن خمسه خانم

 از و بیان مطالبی آنها بندی اولویت و نیازمندها شناسایی و ها خانواده برخی از نادرست حمایت و و کرونا ویروس بخاطر

 .دادند خبر طرح این با همکاری اعالم

 رد تبلیغات ، خانواده کانون لغزش و مشکالت اکثر سازی زمینه که اعتیاد و بیکاری مقوله به نژاد سام سروان جناب

 می کالنتری طرحهای از آلوده مناطق پاکسازی که شهر سطح در ریز های سرقت به و شهر سطح در حجاب خصوص

 .دادند خبر طرح این اجرای در کالنتری آمادگی اعالم از و باشد

 مشکالت به ادامه در و دادند خبر رحمت نسیم طرح این اجرای در همکاری و آمادگی اعالم از نیز شهرداری و شورا

 .شد رسیدگی شهروندان از تعدادی

 نیازمند که  دیر پرچم محوریت با روی پیاده کاروان بابت  دیرخم عید برنامه خصوص در احمدی االسالم حجت ادامه در

 ، واتیصل ایستگاه ، ثاراهلل سرود گروه و بسیج کمک با برنامه این اجرای که باشد می مقصد و مبدا روی پیاده و محلها

 گیفرهن بحث باشد کلی شهرداری و شورا کمک با پذیرایی و فضاسازی پشتیبانی و مالی امور و بسیجیان فراخوان

 22 مورخ شنبه روز بعدی جلسه گردید مقرر که شد خواهد انجام مطهری شهید حوزه بسیج کمک با مداحی و سخنرانی

 وظایف بندی تقسیم و ستاد اعضای انتخاب جهت شهرداری اجتماعات سالن یا شورا دفتر در صبح 2 ساعت 11/  62/ 

 .گردد برگزار

 ایه وتکلپر رعایت با توام  دیر سعید عید های برنامه برگزاری خواستار شهرداری و شهر اسالمی شورای محترم اعضای

 واقع والیت میدان المان افتتاح همچنین و شدند البرز شهرستان و شریفیه شهر بهداشت خدمات مرکز توسط بهداشتی

 مراسم برگزاری با الحجه ذی 22 روز در که باشد می خم  دیر یادمان به مزین که رجایی شهید کوی والیت بلوار در

 .شد خواهد انجام  دیرخم
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شهر شریفیه ، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار  اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه 11/  61/  22در مورخ 

محترم،جناب آقای قندی بخشدار محترم محمدیه و حجت االسالم احمدی رئیس ستاد بزرگداشت مراسم عید  دیرخم 

  شد.و روسای محترم ادارات شهر تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع 

احمدی مسئول محترم ستاد برگزاری مراسم عید سعید  دیرخم در خصوص اهمیت  دیر، عید والیت و حجت االسالم 

دهه والیت و امت روایات ، احادیثی و آیاتی از قرآن اشاره نمودند و افزودند که این دهه نیازمند مشارکت همه مسئولین 

بصیرت و دشمن  –مرداد والیت  21امت اسالمی ،  مرداد والیت و وحدت 22مرداد توحید والیت و اطاعت ،  26می باشد. 

مرداد والیت و مردم  20مرداد والیت ،  21مرداد والیت ایثار و شهادت ،  20مرداد والیت معرفت و محبت ،  23ستیز ، 

مرداد والیت و فرهنگ علوی که روز عید  21 دیر امامت و الیت ،  22مرداد اهمیت دفاع از مسئولین ،  22ساالری ، 

رچم والیت حضرت علی )ع( از مسجد امام تا گلزار شهدا که امور اجرایی آن با کلیه  دیر کاروان پیاده روی شادی با پ

هیات امنای مساجد شهر می باشد و حوزه مقاومت بسیج و پایگاههای بسیج با اجرای گروه سرود در طرح احسان علوی 

ی شهرداری می باشد که بحث پذیرایایستگاه صلواتی را بر عهده دار امور مالی و پشتیبانی با شورا و  –ویزیت رایگان  –

و نصب پرچم و آذین بندی شهر و پشت نویسی اتومبیل ها با شعار هر خانه یک پایگاه والیت ، مداحی و مسابقات فرهنگی 

برای عموم و مخصوص کودکان با محوریت مساجد و مدافعات ، امور امنیتی با کالنتری و راهور و بسیج می باشد و بحث 

ازمند همکاری مرکز بهداشت با رعایت پروتکل های بهداشتی و توزیع ماسک و ضدعفونی معابر ، استفاده بهداشتی که نی

 از ظرفیت مجازی ، طرح احسان علوی در نهضت مومنانه کمک به نیازمندان ،

خانم کرباسی مسئول مرکز بهداشت محیط عنوان نمودند که بر طبق پروتکل های بهداشتی در حال حاضر هرگونه 

جمعی ممنوع و محدود می باشد و حال حاضر شرایط شهرستان البرز و شریفیه در وضعیت قرمز بوده که ایستگاههای ت

صلواتی و برپایی مراسم پیاده روی و گروه سرود با این وضعیت برگزار نگردد بهتر است یا اینکه به صورت محدود و با 

 عی برگزار شود.رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گزاری اجتما

آقای حیدر محمدحسن لی ضمن تشکر از حاضرین به فرمایش مقام معظم رهبری که در خصوص مراسم محرم که تابع 

 تصمیمات ستاد ملی کرونا می باشند و به تقویت فضای مجازی از طریق هیات های مذهبی اشاره نمودند.



  

61 
  

دیه و حاضرین خواستار برگزاری مراسمات با رعایت آقای بهتویی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بخشدار محترم محم

 شرایط ستاد ملی کرونا مطابق شرایط فعلی جامعه شدند.

آقای قندی بخشدار محترم محمدیه در خصوص والیت روایات و احادیثی را بیان نمودند و افزودند با توجه به شرایط 

فعلی شهرستان البرز و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که در صورت برگزاری مراسم ، مراسم به صورت محدود 

هداشت که موظفند تذکرات و اخطارات ویژه به مسئولین برگزاری در فضای باز با تعداد کم و با حضور نماینده مراکز ب

ارائه دهند و در صورت لغو شدن مراسم فضاسازی میدانی و نورپردازی و آهنگ و استفاده از شبکه فضای مجازی و ایجاد 

رای داری بمحتوی با محوریت واحد فرهنگی ستاد دیر شدند. ایشان همچنین خواستار مستندسازی این مراسم و الگو بر

 مراسمات دیگری می باشد

و  شرایط حاد استان مطابق فرمایشات  11/  61/  1آقای هاشمی به مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا استان در 

معاون سیاسی و امنیتی استان که شهرداری نیز مطابق با آئین نامه ستاد کرونا عمل خواهد کرد و فضا سازی سطح شهر 

ای مساجد و اهالی انجام خواهد شد و از افتتاح المان  دیر در میدان والیت در روز  دیر خبر دادند و با کمک هیات امن

 به حفظ جان مردم تاکید نمودند.

آقای یعقوب نصیری از معتمدین خیابان شهید رجایی ضمن تقدیر و تشکر از شورا و شهرداری بخاطر نصب المان  دیر 

 خواستار نظارت بیشتر بهداشت بر اماکن عمومی شدند.در میدان والیت و روکش آسفالت ،

آقای قدوسیان ضمن تبریک انتصاب آقای مهندس حق شنو به ریاست اداره گاز شریفیه از زحمات آقای فکری ریاست 

محترم سابق اداره گاز شریفیه تقدیر و تشکر نمودند . ایشان همچنین از بعضی همکاران و دوستان در خصوص تهمت و 

نسبت به خود انتقاد نمودند و افزودند در طول سه سال از دوره پنجم با در نظر گرفتن رضای خداوند و احقاق حقوق افترا 

شهروندان بوده و همچنین حمایت از شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری در چارچوب قانون بوده است و در این 

ن محترم صورت نگرفته است و شورا هم از لحاظ سالمت مسیر تطمیع و تهدید از ناحیه مسئولین ذی ربط . شهروندا

 اداری و مالی رتبه حائز اهمیتی را کسب نموده است. 

قرائت نمودند و  032آقای قدوسیان گزارشی از مغایرت هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز در خصوص مصوبه بند 

 اعضای محترم شورای اسالمی شهر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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آقای محمد حسن لی گزارشی از دیدار با کشاورزان و پیگیری کشاورزان از طریق مراجع قانونی خواستار پیگیری و 

همکاری اعضای شورا و شهرداری جهت حل این مشکل شدند و بر تصمیم اخیر خود مصر هستند با توجه به تصویب 

 نهایی و منتفی شدن تجمعات بند اول کان لم یکن تلقی می گردد.

مقرر گردید در صورت برگزاری مراسم بصورت محدود در فضای باز با نظارت دقیق نماینده بهداشت و با هماهنگی -2

نیروی انتظامی و بسیج و رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به برگزاری آن اقدام شود و در صورت لغو شدن با استفاده 

 پیام  دیر اقدام شود.از ظرفیت فضای مجازی و فضای میدانی نسبت به تبلیغات 

 مقرر گردید از امروز ادارات سطح شهر نسبت به نصب بنر و تبلیغات و فضاسازی با موضوع دهه والیت اقدام نمایند.-1

مقرر گردید طرح احسان علوی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و تبلیغات فرهنگی  دیر و مواد  ذایی بصورت جیره -3

 خشک پخش گردد.

ا هماهنگی ستاد  دیر و مسئولین فرهنگی بسیج و کنترل اشعار توسط ستاد  دیر نسبت به پشت نویسی مقرر گردید ب-0

 اتومبیلها اقدام شود 

مقرر گردید کارگروه فرهنگی از ظرفیت شهرداری برای فضاسازی سطح شهر  استفاده نماید و محتوی سازی توسط -1

کمک واحد فرهنگی بسیج اقدام شود)روابط عمومی شهرداری ، ستاد  دیر و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی با 

 بسیج حوزه مقاومت ، روحانیون معزز(

ردید مسابقه ای با محوریت  دیر برای دانش آموزان و نوجوانان و جوانان توسط ستاد  دیر طراحی و شهرداری مقرر گ-0

 جایزه اقدام نماید و مسئول روابط شهرداری نماینده شهردار در این امر می باشد. 21نسبت به تامین 
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 محترم اعضــای حضــور با 98 آبان 22 مورخ در

 و محترم شهردار و شریفیه شهر اسالمی شـورای 

ــنل ــهرداری خدوم پرس  آقای جناب همراه به ش

ــرکت محترم مدیرعامل جانباز مهندس  و آب ش

 پور جمالی دکتر آقای کشـــور،جناب فاضـــالب

ــتاندار  زاد فرخ دکتر آقای قزوین،جناب معزز اس

ــتانداری عمرانی امور هماهنگی محترم معاون  اس

 نماینده محمدی داود دکتر آقای قزوین،جنـاب 

ــورای مجلس محترم ــالمی،جناب شـ  آقای اسـ

 سـرپرست  نصـیری  مهندس آقای همراهان،جناب و قزوین اسـتان  فاضـالب  و آب شـرکت  مدیرعامل بیرنوندی مهندس

 یقند آقای البرز،جناب شهرستان زیسـت  محیط محترم رئیس جلیلوند آقای البرز،جناب شـهرسـتان   فرمانداری محترم

 فاضــالب مقدماتی احداث زنی کلنگ مراســم محمدیه شــهر اســالمی شــورای محترم محمدیه،رئیس محترم بخشــدار

 .گردید برگزار شریفیه شهر جنوب در واقع البرز شهرستان

 اعضــای 98 آذر 2 مورخ در تولید رونق ســال در

 از محترم شهردار و شـهر  اسـالمی  شـورای  محترم

ــهر خیاطی های کارگاه ــهید خیابان در واقع ش  ش

ــریفیه نیکوکاری مرکز و مدنی  و نمودند بازدید ش

 و زایی اشتغال ها کارگاه این شـرایط  خصـوص  در

ــه ــوالت عرض  و بحث ها کارگاه این تولیدی محص

 .نمودند نظر تبادل
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 شهردار و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم محمدیه،اعضای بخش تامین شورای محترم اعضای 98 دی 31 مورخ در

 هیافت استقرار شهر از نقطه سه در اول مرحله در در که تصویری پایش سیستم از حراسـت  واحد محترم محترم،مسـئول 

 .آوردند بعمل بازدید است

 

 

 

 

 

 

 

 شــورای شــهری عمران و برنامه،بودجه کمیسـیون  رئیس اصــل نظری آیت آقای جناب حضــور با 98 بهمن 6 مورخ در

 فرمانداری محترم ســرپرســت نصــیری مهندس آقای محترم،جناب شــهردار هاشــمی دکتر آقای شــهر،جناب اســالمی

 روســای و مدیران از جمعی و اســتان عمومی های کتابخانه محترم مدیرکل بیگی محمد خانم البرز،ســرکار شــهرســتان

 احداث شهر،پروژه عمومی کتابخانه احداث پروژه از شریفیه شهرداری در حضـور  ضـمن  البرز شـهرسـتان   ادارات محترم

 .آوردند بعمل بازدید نیز بافی قالی و خیاطی های کارگاه و شهر نشانی آتش
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ــور با 99 فروردین 39 مورخ در  آقای عمرانی،جناب امور هماهنگی محترم معاون زاد فرخ مهندس آقای جناب حض

 بحران مدیریت محترم کل مدیر مهدیخانی آقای استانداری،جناب شوراهای و شهری امور دفتر محترم کل مدیر صالحی

 تآی آقای شورا،جناب رئیس نائب بهتویی حسن آقای محترم،جناب شهردار هاشمی حسین دکتر آقای استانداری،جناب

 نشانی آتش ساختمان جمله از شهر سطح عمرانی های پروژ از شهرداری پرسنل از تعدادی و شورا سخنگو اصـل  نظری

 .آمد بعمل بازدید شرقی بلوار و رودخانه و شهدا مزار و شهرداری،آرامستان اداری شهر،ساختمان

 رئیس حضور با 99 اردیبهشت 38 مورخ در

 شورای سخنگوی و اسالمی شورای محترم

 محترم پرسنل و محترم ،شهردار شهر اسالمی

 مهندس آقای ،جناب شهرداری عمرانی واحد

 همراه به البزر شهرستان محترم فرماندار نصیری

 ریزی برنامه محترم معاون عزیزی آقای جناب

 احداث پروژه از البرز شهرستان فرمانداری

 دفتر و شریفیه کتابخانه و نشانی آتش ساختمان

 شهر( س)زینب حضرت موکب و پیشخوان

 .آمد بعمل بازدید شریفیه
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 مناسبی یزیکیف پیشرفت و شده هزینه تومان میلیارد یک از بیش تاکنون کتابخانه پروژه ساخت برای است توضیح به الزم

 .رسید خواهد برداری بهره به سال پیان تا شهری مدیریت مجموعه تالش با انشاءاهلل که دارد

 : کرد بیان ها مجموعه این ساخت در شریفیه شهر شورای و شهردار زحمات تشکراز و تقدیر ضمن نصیری آقای جناب

 لویتاو و ریزی برنامه با هستند مواجه مالی مشکالت با ادارات و دستگاهها از بسیاری که شرایطی در شریفیه شهرداری

 .دارند موثری نقش مردم عمومی رضایتمندی در که نموده اجرا خوبی های پروژه مردم؛ مطالبات و نیازها بندی

 کتابخانه انجمن محترم ریاســـت محمدخانی آقای جناب هماهنگی با پژوهش روز با همزمان 98 آذر 25 مورخ در

 صحن و موزه و کتابخانه از البرز شـهرسـتان   های کتابخانه انجمن حقیقی و حقوقی محترم اعضـای  با البرز شـهرسـتان  

 .آمد بعمل بازدید اسالمی شورای مجلس شناسی ایران موزه و کشور اسالمی شورای مجلس
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 های طرح اجرای بر نظارت و شهرداری امور در مصوب های طرح و شورا مصـوبات  اجرای حسـن  بر نظارت راسـتای  در

 سبز فضاهای و ها،میادین معابر،خیابان توسعه و ایجاد به مربوط

 

 

 

 


