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وند متعال و ت با  ه تفضالت خدا شورای اسالمی شهر اعضای  ،و منویات مقام معظم رهبری  وجهات امام زمان )ع( روحی فدا

ن خدمت رسانی هب شهر شدند و  الهی و رد مرکز توقعات و ااظتنراهی  رد معرض امتحانخود را شریفیه با انتخاب مردم زعزی ، وارد میدا

ن محترم قرار  ور اخالقی شورااهی اسالمی وگند و منش س  اقنون و رب طبقنموده است هک  سعید . شورای اسالمی شهر دادنهب حق شهروندا

فوذ ، امانت دار ، عامل هب وظایف و ماموریت اهی اقنونی و متعهد هب حقوق مردم و مشارکت مردم و اتثیر انپذریی از ن کشور 

ن و جاذهب رثوت ، اولویت دادن هب مناطق محروم و رعایت وژیه افراد بی بضاع  بهره گیری از دانش و تجرهب  ، ترثوتمندا

لت رد میسقت خدمات شهری ، حفظ طبیعت صصین ، آسان سازی خدمت رسانی ، رتویج فرهنگ نظم و اقنون ، عدا متخ
و  

کاری با مسئول  وصفای طبیعی ، ارتقاء سرماهی ارزشمند اعتماد عمومی و توهج وژیه هب جواانن انقالبی  ن ی خانواده معزز شهدا و ایثارگران و هم

 اید.اجرایی و نهاداه و سازمانهای مملکتی رد زمینه اهی مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی و عمرانی عمل نم

شهردار سابق جناب آاقی دکتر  شورا و دبیرخاهنهیات رئیسه  شورا و   ردخاتمه از تالش و خدمات خالصاهن شورای اسالمی شهر مخصوصا

الح امینی و رپسنل شهرداری جناب آاقی سعید رشوند و شهردار شریفیه جناب آاقی مهندس سیدتقی ف حسین اهشمی و سررپست 

ری و استان قزوین، شهرستان البرز ، بخش محمدهی  و شهر شریفیه و خانواد ه معزز و معظم شهدا خدوم شهرداری و مسئولین مربوهط استاندا

ری و قدردانی می نمایم.و ایثارگران و مردم والیی و انقالبی شهر شریفیه   سپاسگذا

 و السالم علیکم و رحمه اهلل و ربکاهت 

 احمد قدوسیان

 رئیس شورای اسالمی شهر شریفیه
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 یا شنبه روزهای و گردد برگزار چهارشنبه روزهای شورا رسمی جلسات گردید مقرر 153 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 ابازدیده و

 .گردد می رسانی روز به و بارگذاری

  info.shora@sharifieh.comپست الکترونیکی شورای اسالمی شهر شریفیه  

 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 3101 بالغ های مختلف زمینه در

 تعداد موضوع ردیف

  444 نامه های وارده 1

  816 نامه های صادره 4

 

 تعداد نوع جلسه

 42 )عادی(تعداد جلسات رسمی

 18 (فوق العاده)تعداد جلسات رسمی

 53 تعداد جلسات فرعی)هیات رئیسه(

 31  کمیسیون های تخصصیتعداد 

 154 تعداد مصوبات

mailto:info.shora@sharifieh.com
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قانون تشـکیالت واایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   31بمنظور اجرایی نمودن مفاد 

ــنبه مور    31/15/60تنقیحی  13/11/55 ــه ش ــه جدید در روز س برگزار گردید و آقای  96/5/3166تعیین هیت رئیس

آراء به عنوان نائب رئیس شورا و آقای  اتفاقبهتویی با احمد قدوسیان با اکثریت آراء به عنوان رییس شورا و آقای حسن 

آراء به عنوان ســخنگوی شورا  اتفاقبا  آیت نظری اصـ  به عنوان منشـی شـورا و آقای   آراء  اکثریتبا آیت نظری اصـ   

 انتخاب گردید.

 

 

ــره  ــالمی بخ  ،    1ماده 9به موجب تبصـ ــوراهای اسـ ــخنگوی شـ ــه و سـ ــره وایفه هیات رئیسـ ــتورالعم  شـ دسـ

آئین نامه داخلی  0ماده 5شورای عالی استان ها و بند  31/39/3115و عالی استان ها مصوب شـهر،شـهرسـتان،اسـتان     

دفتر  مسئولبه مدت یکسال بعنوان  جناب آقای هادی رمضانی هیات وزیران 91/3/3111شـورای اسالمی شهر مصوب  

 .گردیدندشورا و دبیر هیات رئیسه شورا منصوب 

 سخنگوی و رئیسه هیات وایفه شره دستورالعم  1ماده 3،9،1،1 های تبصره و 9ماده طبق بر گردید مقرر 111*مصوبه 

 رئیسه ها،هیات استان عالی شورای 31/39/3115 مصوب ها استان عالی و  استان بخ ،شهر،شهرستان، اسالمی شوراهای

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

 .نمایند برگزار
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یمات ، در راستای راه اندازی پایگاه رایانه ای زمینه اطالع عموم مردم از مصوبات ، تصمشورای اسالمی شهر شریفیه 

 فراهم نموده است .  عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد

تدوین برنامه ، خط مشی ها و در راستای احیا و اجرای هیات رئیسه شوراهای اسالمی شهر شورای اسالمی شهر شریفیه 

و سیاست های اداره شورا و ارتقاء عملکرد آن و نیز پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و بودجه داخلی شورا و نظارت 

 عم  نموده است.بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها 

ه حائز اهمیت را شهر شریفیه رتبدر راستای ارتقاء سالمت اداری و مالی شورای اسالمی شورای اسالمی شهر شریفیه 

 .کسب نموده است

هیات تطبیق مصوبات شورای اسالمی کشور با قوانین در شهرستان رتبه حائز در راستای شورای اسالمی شهر شریفیه 

میت کسب نموده است.اه

تهیه و نه خود را جهت اطالع عموم و دستگاه های مربوطه شورای اسالمی شهر شریفیه هر سال گزارش عملکرد ساال

 انتشار نموده است که حائز رتبه در استان می باشد.
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دستورالعم  شره واایف،ترکیب،تعداد و چگونگی  1ق بند ز و تبصره بند ز ماده: مقرر گردید برطب 059مصـوبه شماره  

شورای عالی استان  31/39/3115اداره کمیسیون های شوراهای اسالمی شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 

سالمی شهر ها اعضـای محترم کمیسـیون های شـورای اسالمی شهر به شره ذی  انتخاب و به تصویب اعضای شورای ا   

 رسیدند:

 آقای علی اکبر کرمی،  حسن بهتوئیآقای ،  (اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری:آقای آیت نظری اص 3

 آقای آیت نظری اص ،  آقای حسن بهتویی،  احمد قدوسیان(اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای 9

 آیت نظری اص آقای ،  آقای احمد قدوسیان ، تویی(اعضای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن به1

  آقای آیت نظری اص  ، آقای حسن بهتویی،  (اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لی1

  آقای آیت نظری اص ،  آقای حسن بهتویی ، علی اکبر کرمی(اعضای کمیسیون حم  و نق : آقای 5

 

( قانون واایف 35/5/3159و اصـــالحی  95/33/3115)الحاقی  311ماده 3مقرر گردید بر طبق تبصـــره 051مصـــوبه 

)بدوی( و 311ماده 3به عنوان نماینده شــورای اســالمی شــهر در کمیســیون تبصــره آیت نظری اصــ آقای شــهرداری، 

 به تصویب اعضای شورای اسالمی شهر رسیدند. تحوی  کمیسیون در شورا نماینده

ــوبه  ــره 511مص ــهرداری،95/10/3151)الحاقی  311ماده 31مقرر گردید برطبق تبص ــن آقای  ( قانون واایف ش حس

)تجدید نظر( انتخاب گردیدند و به 311ماده 31به عنوان  نماینده شــورای اســالمی شــهر در کمیســیون تبصــرهبهتویی 

 تصویب اعضای شورای اسالمی شهر رسیدند.

احمد ( قانون واایف شهرداری، آقای 33/1/3169و  95/33/3115)اصـالحی   55مقرر گردید برطبق ماده-511مصـوبه  

 تاسیس قانون 5ماده کمیسیون در شورا نمایندهو  55به عنوان نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون ماده قدوسیان

 رسیدند.به تصویب اعضای شورای اسالمی شهر انتخاب گردیدند  ایران معماری و شهرسازی عالی شورای
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 نام کمیسیون ردیف
تعداد 

 جلسات
 ء کمیسیوناعضا

1 
حقوقی،فرهنگی و 

 اجتماعی
13  

 ،(رئیس)احمد قدوسیان آقای

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

4 
برنامه و بودجه و 

 عمران شهری
14  

 (رئیس)اصل نظری آیت آقای

 (مخبر و منشی)کرمی اکبر علی ،آقای(رئیس نائب)حسن بهتویی آقای

  13 جوانانورزش و  5

 (رئیس)بهتویی حسن آقای

 (مخبر و منشی)آیت نظری اصل آقای ،(رئیس نائب)قدوسیان احمد آقای

 4  بهداشت و درمان 4

 (رئیس)لی حسن محمد حیدر آقای

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

  5 حمل و نقل 3

 (رئیس)علی اکبر کرمی آقای

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

 چهارمسال  سومسال  دومسال  سال اول کمیسیون ردیف

1 
 122ماده 1کمیسیون تبصره

 قانون شهرداری
 نظری اصلآیت  احمد قدوسیان احمد قدوسیان نظری اصلآیت 

4 
 122ماده 12کمیسیون تبصره

 قانون شهرداری
 حسن بهتویی نظری اصلآیت  نظری اصلآیت  علی اکبر کرمی

5 
قانون  77کمیسیون ماده 

 شهرداری
 احمد قدوسیان حسن بهتویی - -

4 
شورای عالی  3کمیسیون ماده 

 و معماری شهرسازی
 احمد قدوسیان احمد قدوسیان احمد قدوسیان احمد قدوسیان

 نظری اصلآیت  نظری اصلآیت  نظری اصلآیت  نظری اصلآیت  شهرداری کمیسیون تحویل 3

 یاسر اسفرورینی یاسر اسفرورینی یاسر اسفرورینی یاسر اسفرورینی کمیسیون معامالت شهرداری 8
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 9591بنا به پیشنهاد نامه شماره  3111تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شـهرداری شـهر شـریفیه سـال     

دبیرخانه شورای اسالمی شهر شریفیه،پس از بررسی دقیق و کارشناسی  131شهرداری و به شماره  66/  31/  11مور  

 911جلسات رسمی شورای اسالمی شهر در جلسه شماره در جلسـات متعدد کمیسـیون برنامه ، بودجه و عمران و نیز   

ــویب  6مـاده در بخ  عوارض و   15بـا   3166/  31/  99مور   ماده در بخ  بها)هزینه( خدمات با اتفاق آراء به تصـ

 اعضای شورای اسالمی شهر شریفیه رسید.
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 مصــوب شــهرداران انتخاب و کشــور اســالمی شــوراهای انتخابات و تشــکیالت،واایف قانون 11ماده 39بند طبق بر 

 بودجه شریفیه شهر اسالمی شورای 915 جلسه 511 شماره مصوبه و اصـالحات  و تغییرات آخرین اعمال با 3155/1/3

/  111/  111 پرسنلی های هزینه با ریال 3/  011/  111/  111 اعتبار با شـریفیه  شـهر  اسـالمی  شـورای  3111 سـال 

ــرمایه های هزینه و ریال 3/  901/  111/  111 اداری های هزینه 355  های هزینه و ریال 05/  111/  111 ای س

 و گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضـای  تصـویب  مورد آراء اتفاق با مطره جلسـه  در.  ریال 311/  111/  111 انتقالی

 اسالمی شورای بودجه به کمک وابطض)  کشور شهرداریهای 3111 سال بودجه بخشـنامه  ج بند اسـاس  بر گردید مقرر

 .نماید هزینه ریال 9/  011/  111/  111 حداکثر مبلغ تا مذکور بند اساس بر و نیاز صورت در(  شهر
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ــکیالت،واایف قانون 11ماده 39بند طبق بر ــوراهای انتخابات و تش ــالمی ش ــور اس ــهرداران انتخاب و کش  مصــوب ش

 بودجه شریفیه شهر اسالمی شورای 911 جلسه 590 شماره مصـوبه  و اصـالحات  و تغییرات آخرین اعمال با 3155/1/3

 وایفه بخ  دو در ریال 319/  551/  111/  111 بر بالغ درآمدی اعتبار با شــهرداری این 3111 ســال پیشــنهادی

 956 شماره مصوبه و ریال 51/  311/  111/  111 شهری عمران وایفه و ریال 56/  011/  111/  111 جاری خدمات

 رفاهی امور نامه آئین 595 مصوبه و پیشنهادی بودجه 35 و 30 مواد نامه آئین شریفیه شهر اسالمی شورای 911 جلسه

 جلسات و شورا رئیسه هیات جلسـات  در کارشـناسـی   و دقیق بررسـی  با 3111 سـال  بودجه با مرتبط احکام و کارکنان

 قانون 11ماده 39بند طبق بر.گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با شـورا  العاده فوق و عادی

 و تغییرات آخرین اعمال با 3155/1/3 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و تشـکیالت،واایف 

 با شهرداری این 3111 سال پیشنهادی بودجه شریفیه شهر اسالمی شورای 911 جلسه 590 شماره مصوبه و اصالحات

 ریال 56/  011/  111/  111 جاری خدمات وایفه بخ  دو در ریال 319/  551/  111/  111 بر بالغ درآمدی اعتبار

 شریفیه شهر اسالمی شورای 911 جلسه 956 شـماره  مصـوبه  و ریال 51/  311/  111/  111 شـهری  عمران وایفه و

 سال بودجه با مرتبط احکام و کارکنان رفاهی امور نامه آئین 595 مصـوبه  و پیشـنهادی  بودجه 35 و 30 مواد نامه آئین

 وردم آراء اتفاق با شورا العاده فوق و عادی جلسات و شورا رئیسه هیات جلسات در کارشناسی و دقیق بررسـی  با 3111

 .گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب
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ــکیالت،واایف قانون 11ماده 31بند طبق بر ــوراهای انتخابات و تش ــالمی ش ــور اس ــهرداران انتخاب و کش  مصــوب ش

 ش  هر که شهرداری هزینه و درآمد جامع صورت تایید دارد می مقرر اصالحات و تغییرات آخرین اعمال با 3155/1/3

 صورت کشور وزارت به آن از ای نسخه ارسال و عموم اطالع برای آن انتشار و شود می تهیه شهرداری توسـط  یکبار ماه

 درآمدی با شهرداری این 3161 سال دوم ماهه ش  گزارش باشد،بدینوسیله می شـهر  اسـالمی  شـورای  عهده بر پذیرد

/ 166 مبلغ به اداری خدمات وایفه بخ  سه در شده ارائه گزارش. گردد می تقدیم ریال 05/ 015/ 150/ 651 بر بالغ

/ 151 مبلغ به شهری عمران وایفه و ریال 93/ 151/ 355/ 515 مبلغ به شهری خدمات وایفه و ریال 1/ 651/  011

ــهرداری مقررات و قوانین 01 ماده موضــوع رعایت با که ریال 19/ 513/ 569  آراء اکثریت با گردیده تنظیم و تهیه ش

.گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب مورد
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 تشکی  شریفیه شهر خطی تاکسی رانندگان از تعدادی و شورا محترم اعضـای  حضـور  با ای جلسـه  66 دی 1 مور  در

 و نموده بیان مطالبی حضرت آن معجزات و زندگانی و( ع) مسیح عیسـی  حضـرت  میالد روز قدوسـیان  احمد آقای.شـد 

 هرش کردن پوش سیاه خواستار و گفتند تسلیت را علیها اهلل زهراسـالم  فاطمه حضـرت  وشـهادت  فاطمیه ایام همچنین

 تاکسی رانندگان زحمات از وهمچنین شدند مجازی های شبکه در فعالیت و شهر شهرداری و شورا عمومی روابط توسط

 زا شهرداری و شورا حمایت از و نمودند بیان مطالبی بخ  این های کاستی و مشکالت از و نمودند تشـکر  و شـهرتقدیر 

 . دادند خبر خدمتگذار صنف این

 ایجاد مشک  بقیه برای که رانندگان از محدود تعدادی مشک  به رانندگان از تشکر و تقدیر ضمن بهتویی آقای ادامه در

 برخی در ماشین وجود عدم مشک  به و شدند خط بازرسان و رانندگان خود شورا توسط مشک  این ح  خواسـتار  کرده

 فعالیت عدم آنرا علت مهدوی آقای که اشاره است شـده  مردمی اعتراض موجب که شـب  1 و صـبح  5 جمله از سـاعات 

 نهزمی برخی در مساعدت و رانندگان به کمک خواسـتار  بهتویی آقای دادند خبر سـن  کهولت بعلت رانندگان از تعدادی

 فنی معاینه جمله از ها زمینه برخی در مساعدت خواستار و شهر با طرفه دو باید رانندگان و شهرداری خدمات شدند ها

 . شدند شهرداری سوی از رانندگان به الستیک ، بیمه ، روغن تعویض ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رخیب به رانندگان از تعدادی شدند ریزی برنامه بطور کرونا بخاطر ها ماشین عفونی ضد خواستار اصـ   نظری آیت آقای

 اینهمع خدمات ارائه ، استهالک و ها هزینه بودن باال ، متفرقه و متخلف رانندگان برای قانونی اهرم نداشتن در مشکالت

 .شدند( ع)ولیعصر خیابان پیچ کشی خط رسان خدمات واحدهای برخی و روغن و فنی
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 تابلو بنص شدند مسافران کرایه پرداخت برای کارتخوان دستگاه و گرفتن برای بانکها با هماهنگی خواستار شورا اعضای

 .شدند شب 1 ساعت در ماشین نبود و بازرس ماشین روی بازرسی

 نشده انجام خدماتی شهرداری سوی از کنون تا که رانندگان و شهرداری متقاب  خدمات به لی محمدحسـن  حیدر آقای

ــم به نق  و حم  به باید و اســت ــتار و داد قرار اولویت در و کرد نگاه عمومی خدمات چش  های پروتک  رعایت خواس

 .شدند بهداشتی

 تمشکال ح  خواستار ضعیف مدیریت و خدمات ترین ابتدایی نداشتن و رانندگان خدمات از تشـکر  ضـمن  کرمی آقای

 .شدند شهر عزیز مردم به خدمات و رانندگان این

 در رفتهگ انجام پیگیرهای بر رانندگان از تشکر و تقدیر و نق  و حم  روز تبریک ضمن شهرداری سرپرست رشوند آقای

 . شدند طرف دو با تعامالت و توافقات خواستار مهر و صادرات جمله از عام  بانکهای طریق از تسهیالت اعطای خصوص

 افرانمس بیشتر و بوده شـریفیه  از جلوتر محمدیه که قزوین شـهر  در تاکسـی  ایسـتگاه  جانمایی مشـک   به مرادی آقای

  تکمی خصوص در عمران کمیسیون از گزارشی نظری آقای ادامه در کنند می استفاده محمدیه نق  و حم  از شریفیه

 اســفندیاری آقای و کرباســی خانم بهداشــت مرکز نمایندگان حضــور با جلســه ادامه در و نمودند ارائه بانوان بوســتان

 .برگزارگردید
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/  3 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و واایف ، تشکیالت قانون 11 ماده 3بند به اسـتناد  با

 تصدی کاندیداهای حضور با جلسـات  برگزاری با شـورا  محترم اعضـای  اصـالحات  و تغییرات آخرین اعمال با 3155/  1

 .پرداختند کاندیداها با مصاحبه به شهردار سمت

 ، شجاعی غالمرضا آقایان گردید برگزار روز چهار در شهردار سـمت  تصـدی  کاندیدای 35 حضـور  با که جلسـات  این در

 و خلیلی ابوالفض  ، رحمانی مهدی ، شریفی محمد آقایان ، اول روز در بهنامی امید و عباسـی  هادی ، صـفاری  علیرضـا 

 محمد آقایان و سوم روز در پروندی سعید و حسینی محمد حسن ، شـکور  رضـا  آقایان ، دوم روز در ایرانی افشـار  بیژن

 چهارم روز در پور زارع مجید و مهر فرزان ابراهیم ، هروان بارانی حیدر ، امیرصادقی و امینی فاله سیدتقی ، آقایی جواد

 ، پرداختند خود های برنامه و رزومه ارائه به

 نجفی مهندس آقای همراه به شورا محترم اعضـای 

 و ســوم روز جلســات در شــورا مشــاور بعنوان که

 نمودند مطره را خود سواالت داشتند حضور چهارم

ــای بندی جمعه با که ــورا محترم اعض  آنالیز و ش

 مصوبه در و 911 جلسه در کاندیداها های مصاحبه

ــیدتقی مهندس آقای جناب 061  با امینی فاله س

 شهر اسـالمی  شـورای  محترم اعضـای  آراء اکثریت

 صالحیت احراز شرایط و ضوابط اساس بر هم محترم اسـتاندار  و گردید معرفی و انتخاب شـریفیه  شـهر  شـهردار  بعنوان

 .نماید صادر روز 31 مدت ارف را شده معرفی شهردار حکم منتخب شهردار
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 و شهر اسالمی ورایش رئیسه هیات محترم دبیر و اعضاء حضـور  با ای جلسـه  66 دی 0 مور  در الهی ی قوه و حول به

 محترم مسئول اسفرورینی مهندس آقای جناب ، شهرداری و شورا حراست محترم مسئول شعبانی مهندس آقای جناب

 شریفیه شهر مطهری شهید بسیج مقاومت حوزه فرمانده رضایی عباس سروان جناب و شهرداری و شـورا  عمومی روابط

 .گردید آغاز بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.گردید برگزار

 و گفتند تعزیت و تسلیت نیز را فاطمیه ایام و( س)زهرا فاطمه حضـرت  شـهادت  تسـلیت  ضـمن  قدوسـیان  احمد آقای

 . نمودند بیان خصوص این در مطالبی

 

 

 

 

 

 

 

 قاسم حاج دلها سردار شهادت سالگرد بمناسبت تسلیت عرض و دی 6 حماسه تبریک ضمن جلسـه  حاضـرین  ادامه در

 کشور دفاعی و ای هسته دانشمند شهید شهادت روز چهلمین و همراهان  و المهندس ابومهدی همراهان  و سلیمانی

 .نمودند بیان مطالبی زاده فخری محسن

 برخی به ایشان.  نمودند بیان مطالبی ماه دی نهم های برنامه و مراسـمات  خصـوص  در رضـایی  سـروان  جناب ادامه در

 دی یازدهم ، ســالمت مدافعین از تجلی  دی دهم ، شــهر درســطح موتوری رژه دی نهم ؛ جمله از بســیج های برنامه

 سلیمانی قاسم حاج شهادت روز دی سیزدهم ، سرود گروه پاتوقی اجرای دی دوازدهم ، حسـینیم  امام ملت ما هشـت  

 دی شــانزدهم ، شــهدا خانواده با دیدار دی پانزدهم ، مقاومت شــعر مســابقه دی چهاردهم ، مقاومت نماهن  پخ  به

 دی هفدهم ، البرز شهرستان بهداشت شـبکه  مسـئولین  با حوزه فرمانده هماهنگی با مراسـمات  برگزاری و خون اهدای

 .باشد می بصیرتی نشست دی هجدهم ، زاده فخری شهید چهلم مراسم

 .شدند فوق مراسمات خصوص در شهر سطح تبلیغاتی برنامه خواستار جلسه حاضرین پایان در

 



   

 15      
    

 و کرباسی خانم سرکار شریفیه بهداشت مرکز نمایندگان و شورا محترم اعضای حضـور  با ای جلسـه  66 دی 1 مور  در

 مجموعه خدمات از پرستار روز و( س) زینب حضرت میالد تبریک ضمن قدوسیان آقای. شد تشـکی   اسـفندیاری  آقای

 و مودندن تشکر و تقدیر کشند می زحمت که کرونا با مقابله امر در کشور و استان ، شهرستان ، شـریفیه  بهداشـت  مرکز

 31ندب طبق بر نمودند عنوان ایشان.  نمودند اشاره  درمان کادر از تشکر و تقدیر در انقالب معظم رهبر مکرر فرمای  به

 شهر بهداشت مرکز و شهرداری شهری خدمات بر نظارت یعنی  باشد می شورا عهده بر بهداشت نظارت که شورا واایف

 . شود می شام  را

 

 

 

 

 

 

 

 رد بهداشت مرکز خدمات و محدودیتها طره در بهداشت مرکز پرسن  خدمات از تشکر و تقدیر ضـمن  نیز بهتویی آقای

 .دادند خبر بهداشت با شورا و شهردار متقاب  خدمات از و کشیدند زیادی زحمات که کرونا امر

 مرکز و شهرداری خدمات از پزشـکان  و پرسـتاران  ارزنده خدمات از تشـکر  و تقدیر ضـمن  لی محمدحسـن  حیدر آقای

 در که باشد می زیاد کاری فضار که صبح اول در کنندگان مراجعه بحث به و نمودند تشـکر  محدودیتها امر در بهداشـت 

 .شدند مشک  این ح  خواستار و باشد می کم کنند مراجعه اهر از بعد ساعات

 مســئول کرباســی خانم.  نمودند تشــکر و تقدیر کرونا امر در بهداشــت ارزنده خدمات از تشــکر ضــمن نیز کرمی آقای

 و درصد 50 ماسک از استفاده و ارائه پائیز فصـ   در محیط بهداشـت  در شـده  انجام اقدامات از گزارش محیط بهداشـت 

 دادند خبر سلیمانی شهید طره در بسیج محدود همکاری از و ها پلمپ و اخطارها از بعد نمودند اصناف درصد 5 رعایت

 ماسک از استفاده جهت رسانی اطالع و همکاری خواستار و نمودند تشکر و تقدیر بسیج و شهرداری و شورا همکاری از و

 رشوند آقای نمودند ارائه گزارشی اداری و صـنعتی  اماکن در کرونا امر در بهداشـت  موضـوع  به اسـفندیاری  آقای شـدند 

 تهامحدوی طره در کسبه و مردم همراهی از تشکر و شهر بهداشت مسئولین خدمات از تشکر و پرستار روز تبریک ضمن

 مسئول خدمات از شورا اعضای نمودند تشکر و تقدیر درآمد و نشـانی  آت  شـهری  خدمات واحد شـهرداری  همکاران و
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 آت  پرسن  و حسینی و آراء مهر آقایان همچنین و نمودند تشکر و تقدیر کاامی مهندس آقای جناب شـهری  خدمات

 .نمودند تشکر و تقدیر نشانی

 بهداشت مرکز از مطهری شهید بسیج مقاومت حوزه فرمانده بهمراه شورا رئیسه هیات محترم اعضـای  66 دی 5 روز در

   .نمودند تشکر و تقدیر بهداشت مرکز خدوم پرسن  از و نمودند بازدید شریفیه شهر
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 جناب ، شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه  66 اسـفند  31 مور  در الهی ی قوه و حول به

 حوزه محترم فرمانده رضایی سروان جناب و البرز شهرستان رضـا  امام ناحیه سـااه  محترم فرمانده طاهرخانی سـرهن  

 .شد شروع بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکی  شریفیه مطهری شهید بسیج مقاومت

 پاسداران زحمات و خدمات از درختکاری و نیکوکاری و احسان روز تبریک و میهمانان به مقدم خیر ضمن بهتویی آقای

 رهط در شریفیه مطهری شهید بسیج مقاومت حوزه و البرز شهرستان( ع) رضا امام ناحیه سااه مجموعه مخصوصا کشور

 و شهرداری با همکاری از و نمودند تشـکر  و تقدیر کرونا با مبارزه و سـلیمانی  شـهید  طره و معیشـتی  و رضـوی  گشـت 

 استان ، شهر مسئولین همه و امور همه در همکاران وحدت خواستار ایشان.  نمودند خشنودی ابراز شهر اسالمی شورای

 موجب مردم همگانی مشارکت و حداکثری حضـور  با انتخابات آسـتانه  در تا شـدند  مودت و وحدت حفظ برای کشـور  و

  پی بودجه به توجه با میدان این در المان نصب و شهدا میدان ساماندهی خواستار بهتویی آقای.  گردد جامعه انسجام

 .شدند 66 سال بودجه در شده بینی

 

 

 

 

 

 

 

 .گفتند تبریک را( ع) رضا امام ناحیه سااه نوسط اشتر مالک جشنواره اول رتبه کسب اص  نظری آیت آقای

 شهرداری و شهر اسالمی شورای اعضای زحمات از تشکر ضمن البرز شهرستان سااه فرمانده طاهرخانی سـرهن   جناب

 قانون باید و شود تمام مردم ضرر به نباید مسئولین اختالف نمودند عنوان و نمودند اشاره مردم منافع حفظ به شـریفیه 

.  گردد نظام تقویت و انتخابات در حضور به مردم تشـویق  راسـتای  در باید همه عملکرد و شـود  همکاران همه سـرلوحه 

 و وحدت حفظ برای انسـجام  و وحدت شـهر  اســالمی شـورای  پنجم دوره از باقیمانده مدت در افزودند همچنین ایشـان 

 .باشد شهر اسالمی شورای اعضای کار سرلوحه انتخابات در شرکت و نظام و مردم اعتماد
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 فروردین 1 مور  در ها زدایی مانع ، ها پشتیبانی ، تولید لسا در و( اهلل عج) مهدی حضرت سعادت با میالد با همزمان

گردید برگزار امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب معارفه و هاشمی حسین دکتر آقای جناب تکریم آئین 3111  . 

 رممحت نماینده محمدبیگی فاطمه دکتر سرکارخانم ، شریفیه شهر اسالمی شورای اعضای حضور با که مراسم این در

 نمسئولی و محترم فرماندار ،  استانداری مسئولین و شوراها و شهری امور دفتر محترم مدیرک  و اسالمی شورای مجلس

 شهرداری خدوم پرسن  و شهر مسئولین و همراه هیات و الوند و محمدیه محترم بخشداران ، البرز شهرستان فرمانداری

 آقای جناب محترم استاندار پور جمالی دکتر آقای جناب حکم با گردید برگزار شریفیه شهر عزیز مردم از جمعی و

 .گردیدند منتصب شریفیه شهردار بعنوان امینی فاله سیدتقی مهندس

 



   

 19      
    

 آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم سخنگوی اص  نظری آیت آقای جناب حضور با 3111 فروردین 35 مور  در

 .آمد بعم  بازدید شریفیه شهر بهداشت مرکز از امینی فاله سیدتقی مهندس

 سالمت و بهداشت حوزه با مرتبط مسائ  بررسی ضمن شد انجام هاشمیان بنی دکتر سرکارخانم حضور با که دیدار این در

 جهت در  محترم شهردار و شورا محترم اعضای و گردید تشکر و تقدیر شریفیه بهداشت مرکز پرسن  دریغ بی زحمات از

 .دادند مساعد قول شهر بهداشت مرکز از حمایت
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 امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 3111 فروردین 31 مور  در

 .نمودند دیدار محمدیه بخ  دادگستری محترم رئیس امینی آقای جناب با شریفیه محترم شهردار

 و مسائ  خصوص در محمدیه دادگستری و قضائیه قوه خدمات از تشکر و تقدیر ضمن شورا محترم اعضای دیدار این در

 . پرداختند نظر تبادل و بحث به جرائم پیشگیرانه اقدامات افزای  ، اجتماعی معضالت ، امنیتی مشکالت
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 امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای 3111 فروردین 31 مور  در

 .نمودند دیدار محمدیه محترم بخشدار قندی آقای جناب با شریفیه محترم شهردار

 ، اعتماد افزای  راستای در تالش و شهر اجتماعی و امینی مشکالت و مسائ  خصوص در حاضرین دیدار این در

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به شهروندان عمومی انگیزه و رضایتمندی
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 امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای 3111 فروردین 31 مور  در

 .نمودند دیدار محمدیه محترم داستان محمدی آقای جناب با شریفیه محترم شهردار

 در ایشان محترم همکاران و محمدی آقای جناب زحمات از تشکر و تقدیر ضمن شورا محترم اعضای دیدار این در

 شهر مشکالت و مسائ  خصوص در محمدیه دادسرای

 و آهن راه ری  گذاری حفاظ پیگیری جمله از شریفیه

 و بحث به شهر  اجتماعی و امنیتی مشکالت و مسائ 

 .پرداختند نظر تبادل

 محترم جمعه امام آقاحسینی االسالم حجت با شریفیه محترم شهردارو  ریفیهش شـهر  اسـالمی  شـورای  محترم اعضـای 

 .نمودند دیدار محمدیه

 ریفیهش شهر موضوعات و مسائ  خصوص در شریفیه شهر انقالبی و مذهبی پیشینه به اشاره ضمن حاضرین دیدار این در

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به
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 امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب ، شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 3111 فروردین 31 مور  در

 درویشی آقای جناب ، قزوین استان جوانان و ورزش محترم مدیرک  مقدم اعالیی آقای جناب ، شریفیه محترم شهردار

 ییاعال آقای جناب و آمد بعم  بازدید شریفیه باستانی ورزشی مجموعه از البرز شهرستان جوانان و ورزش محترم رئیس

 .دادند خبر نزدیک آینده در پروژه این اول فاز تکمیلی جهت مساعد قول از مقدم
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 امینی فاله سیدتقی آقای جناب و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 3111 فروردین 31 مور  در

 .پذیرفت صورت رزالب شهرستان محترم فرماندار نصیری آقای جناب با دیداری شریفیه محترم شهردار

 شارکتم ضرورت شوراها انتخابات:  گفت شریفیه شهر شورای اعضا و شهردار با نشست در ، البرز فرماندار نصیری محمد  

 . کند می نمایان بی  از بی  را آنها روستاهای و شهر سرنوشت و امور در مردم

 حاضر حال در و است کرده ادا نیز جن  دوران در را خود دین که است پرور شهید شهر یک آباد شریف:  کرد بیان وی 

 . گیرد صورت اون شهری های پروژه تکمی  جهت اعتبارات تخصیص خصوص در الزم توجه بایست می

 تصفیه  احداث پیگیری ،  شریفیه از عبوری آهن خط سازی ایمن و رسیدگی ، شریفیه کتابخانه تکمی :  گفت نصیری

 . است شهر این در عمومی رفاه جهت توجه مورد و مهم موارد از شریفیه خانه

 ابزار و الزامات ترین مهم از را شهروندان و مردم حال رفاه جهت در همکاری و همدلی ، وحدت پایان در البرز فرماندار

 زا نیز مجازی فضای در خصوصا مدیران عملکرد تبیین در انصاف و اخالق رعایت:   کرد بیان و دانست شرایط بهبود

 . است ضروری و اخالق رعایت مصادیق

 رد پیشگیرانه اقدامات و اصناف و مردم طرف از بهداشتی های پروتوک  رعایت اهمیت خصوص در حاضرین دیدار این در

 اتمضوع و مسائ  ، کرونا بیماری با مقابله

 اجتماعی و فرهنگی ، عمرانی های حوزه

 نظر تبادل و بحث به شریفیه شهر

 .پرداختند
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 شهردار امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم اعضای 3111 فروردین 91 مور  در

 . نمودند دیدار البرز شهرستان( ع)رضا امام ناحیه سااه محترم فرمانده طاهرخانی سرهن  جناب با محترم

 تیامنی مشکالت و مسائ  خصوص در  حاضرین مختلف های عرصه در سااه خدمات از تشکر و تقدیر ضمن دیدار این در

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به اجتماعی و
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 شهردار امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم اعضای 3111 فروردین 91 مور  در

 . نمودند دیدار البرز شهرستان انتظامی نیروی محترم فرمانده منصوری سرهن  جناب با محترم

 ، اجتماعی و امنیتی مشکالت و مسائ  خصوص در شریفیه 31 کالنتری خدمات از تشکر و تقدیر ضمن دیدار این در

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به … و راهور پلیس استقرار
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 امینی فاله سیدتقی آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم رئیس قدوسیان آقای جناب 3111 فروردین 11 مور  در

 ضمن و نمودند دیدار همراه هیات و البرز شهرستان فرهنگی میراث محترم ریاست خیری آقای جناب با محترم شهردار

 و حفظ ، احیاء جهت در اقدامات خصوص در شریفیه اصفهانی زاده اسماعی  محمدحسین شیخ قدیمی حمام از بازدید

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به شریفیه شهر فرهنگی میراث از نگهداری
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 مهندس آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم رئیس قدوسیان احمد آقای جناب 3111 فروردین 96 مور  در

 ت آ ، شهری خدمات پرسن  فعالیت جمله از شریفیه شهر سطح اماکن و معابر از محترم شهردار امینی فاله سیدتقی

(  ذرانآ) شهریار استاد کوی بررسی و مشکالت و چمران شهید خیابان انتهای آهن راه ری  زیرگذر روشنایی ، شهر نشانی

.آوردند بعم  بازدید
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 نظری آیت آقای جناب ، شورا محترم ریاست قدوسیان احمد آقای جناب حضور با ای جلسه 3111 فروردین 30 مور  در

 تابخانهک محترم مدیرک  محمدبیگی خانم سکار ، امینی فاله سیدتقی مهندس آقای جناب ، شورا محترم سخنگوی اص 

 آقای جناب و البرز شهرستان ارشاد و فرهن  ادار محترم رئیس صمدی آقای جناب ، قزوین استان عمومی های

 .گردید برگزار محمدیه بخ  عمومی های کتابخانه محترم رئیس محمدخانی

 زا گزارشی ارائه به جلسه کار دستور قرائت ضمن البرز شهرستان عمومی هایکتابخانه اداره رئیس محمدخانی، سعید

 ارانکتابد همت به بودیم کرونا ویروس درگیر که اخیر سال یک در: گفت و پرداخت انجمن قبلی جلسه مصوبات اجرای

 .است هداشت رشد به رو روندی مجازی فضای از استفاده با حتی و نشد تعطی  کتابخوانی ترویج و ها کتابخانه فعالیت

 اخصش رشد در آن تاثیر و کتابخوانی و کتاب حوزه در فرهنگی های برنامه برگزاری اهمیت به ادامه در محمدبیگی فاطمه

 در یمثبت تاثیر تواندمی فرهنگی هایدستگاه حضور با انجمن جلسات منظم برگزاری: گفت و کرد اشاره فرهنگی های

 .باشد داشته مفید مطالعه سرانه افزای  همچنین و عمومی های کتابخانه اعتالی و رشد

 وجود با و کرونا شرایط در: کرد بیان و اشاره عمومی های کتابخانه در شده ارائه نوین خدمات به دیدار این در محمدبیگی

 امکان و مجازی مرجع خدمات مجازی، فضای در فرهنگی های فعالیت گسترش بر عالوه ها کتابخانه مقطعی تعطیلی

 .شد فراهم عمومی های کتابخانه کاربران برای نیز علمی اطالعات های پایگاه به دسترسی

  تکمی به وی اهتمام و جدید شهردار فرهنگی نگاه از شریفیه سابق شهردار هاشمی، حسین زحمات از تشکر ضمن وی

 .کرد تشکر و تقدیر شهر این کتابخانه پروژه

 این رد نیز شریفیه شهردار امینی، فاله تقی سید

 نیم سهم پرداخت به شهرداری اهتمام از جلسه

: گفت و داد خبر عمومی های کتابخانه درصد

 مشکالت رفع جهت حال همه در شهرداری

 .است آماده عمومی های کتابخانه

 اشاعه لزوم به اشاره ضمن حاضرین جلسه این در

 خواستار خوانی کتاب و کتاب فرهن  بیشتر

 .شدند شریفیه شهر عمومی کتابخانه پروژه اتمام در تسریع
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 آقای جناب ، شریفیه شهر اسالمی شورای رئیس قدوسیان احمد آقای جناب حضور با 3111 فروردین 11 مور  در

 ایآق جناب ، البرز شهرستان محترم فرماندار نصیری آقای جناب همراه به محترم شهردار امینی فاله سیدتقی مهندس

 هیات و البرز شهرستان صمت اداره محترم رئیس رشوند آقای جناب ، البرز شهرستان فرماندار محترم معاون عزیزی

 شریفیه بهداشت مرکز و نشانی آت  ، همراه هیات و شریفیه 31 کالنتری محترم رئیس نژاد سام سروان جناب و همراه

 شهروندان همکاری با و آمد بعم  بازدید شریفیه شهر ”صنوف فعالیت محدودیت“ کرونا ملی ستاد طره اجرای روند از

 .گردید قانونی برخورد نیز برخی با و و تذکر متخلف صنفی واحدهای به و شریفیه عزیز
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 ، امینی فاله سیدتقی آقای جناب ، شهر اسالمی شورای محترم رئیس قدوسیان احمد آقای جناب حضور با مور  در

 شهرستان انتظامی نیروی فرمانده جانشین مهرعلیان سرهن  جناب ، محمدیه محترم دادستان محمدی آقای جناب

 محترم فرمانده رضایی سروان جناب ، همراه هیات و شریفیه 31 کالنتری محترم رئیس نژاد سام سروان جناب ، البرز

 ، شیرازی میرزای خیابان ، رجایی شهید کوی پذیر آسیب مناطق از همراه هیات و مطهری شهید بسیج مقاومت حوزه

 .گردید اتخاذ مربوطه تصمیمات و آمد بعم  بازدید شریفیه شهر کبوترداران سله ، آهن راه ری 
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س و همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و ایثار طی مراسمی از نام آورن هشت سال دفاع مقد

 همچنین ورزشکاران شهر تقدیر بعم  آمد.
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 اسالمی شورای شهری عمران و بودجه و برنامه کمیسیون محترم اعضای حضور با ای جلسه 3111/  19/  35در مور  

 شهر اسالمی شورای محترم مشاور حسنی آقای جناب و شریفیه محترم دارشهر امینی فاله مهندس آقای جناب و شهر

 .شد شروع بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکی  شریفیه

 ضمن ، عبادات و طاعات قبولی آرزوی ضمن عمران و بودجه ، برنامه کمیسیون محترم ریاست اص  نظری آیت آقای

 یگرام نیز را قدس جهانی روز پیشاپی  و گقتند تسلیت را( ع) علی حضرت شهادت ایام ، قدر های شب گرامیداشت

 اریشهرد لوایح خصوص در محترم شهردار و حسنی آقای توضیحات ارائه خواستار و پرداختند جلسه موضوع به و داشتند

 . شدند

  .نمودند ارائه را مبسوطی توضیحات شهرداریها مشارکت و گذاری سرمایه نامه شیوه الیحه خصوص در حسنی آقای

 .نمودند ارائه را خود توضیحات شهرداری لوایح خصوص در نیز امینی فاله مهندس آقای جناب

 :مصوبه

 13/  91 مور  ص/  56/  19/  651 شماره نامه پیوست به ، محترم شهردار 3111/  13/  13 مور  363 شماره نامه -3

 و ورکش محترم وزیر ابالغی شهرداریها، مشارکت و گذاری سرمایه نامه شیوه اصالحیه بر مبنی شهری امور دفتر 3111/ 

 ستا خواهشمند گردد می ارسال بحضور بررسی و طره جهت پیوست فای  گذاری، سرمایه جدید نامه شیوه تصویب لزوم

 عمران و ،بودجه برنامه کمیسیون اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با. فرمائید ابالغ به امر اجرا جهت را نتیجه بررسی ضمن

 .گردید ارجاع شورا رسمی جلسه به نهایی تصویب جهت و گرفت قرار

/  16 مور  و/  3111/  555 شماره وارده نامه به عنایت با ، محترم شهردار 3111/  9/  33 مور  956 شماره نامه -9

 دشهی پایگاه آمیزی رن  جهت مالی مساعدت بر مبنی البرز شهرستان( ع) رضا امام سااه بسیج فرمانده 3111/  19

 ریال میلیون 51بر بالغ اعتباری با آمیزی رن  جهت مالی مساعدت به نسبت دارد نظر در شهرداری این شریفیه مطهری

 مشارکت ها، تشک  نهادها، توسعه و سازی توانمند ، حمایت برنامه فرهنگی و اجتماعی 35 و 30 ماده اعتبارات مح  از

 بررسی، ضمن است خواهشمند. نماید مساعدت  عمومی بخ  به کمک ردیف نهاد مردم های سازمان و مردمی های

 خواهد پادار بودجه متمم یا و اصالحیه در الزم اعتبار ضمنا. گردد ابالغ به امر اجرا جهت نتیجه و صادر مربوطه مجوز

 لسهج به نهایی تصویب جهت و گرفت قرار عمران و ،بودجه برنامه کمیسیون اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با. گردید

 .گردید ارجاع شورا رسمی
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 مور  3111/  01 و 3111/  05 شماره درخواست به توجه با ، محترم شهردار 3111/  9/  16 مور  950 شماره نامه -1

  معابر  کشی خط بر مبنی نق  و حم  واحد محترم سرپرست 3111/  13/  96 مور  3111/  301 و 3111/  13/  35

 موارد سازی ایمن و ضرورت به توجه با( ع) علی امام پ ( عج)ولیعصر خیابان گذر زیر میخ گ  نصب و ها کاه سرعت و

 ریال 111/  111/  111 بر بالغ اعتباری با معابر میخ گ  نصب و کشی خط به نسبت دارد نظر در شهرداری این مطروحه

 ، گیری لکه طره ، شهری مرور و عبور بهبود برنامه ترافیک، و نق  و حم  اعتبارات مح  از و بهاء استعالم طریق از

 ار نتیجه بررسی ضمن است خواهشمند.نماید اقدام ها کاه سرعت و معابر کشی خط پروژه آسفالت، نگهداری و ترمیم

 .فرمائید ابالغ به امر اجرا جهت

 حترمم شورای صالحدید با نیز نیاز مورد اعتبار تامین. گردید خواهد پادار بودجه متمم یا و اصالحیه در الزم اعتبار ضمنا

 مرانع و ،بودجه برنامه کمیسیون اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با. گردید خواهد کسر عمرانی های پروژه سایر اعتبار از

.گردید ارجاع شورا رسمی جلسه به نهایی تصویب جهت و گرفت قرار
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 ، شریفیه شهر اسالمی شورای جوانان و ورزش کمیسیون محترم اعضای حضور با ای جلسه 3166/  39/  33در مور  

 ارهاد محترم رئیس درویشی آقای جناب ، شریفیه شهرداری و شورا عمومی روابط محترم مسئول اسفرورینی آقای جناب

 امور فعاالن از تعدادی و شهر جوانان و ورزش محترم مسئول شکیب یاوری آقای جناب ، البرز شهرستان جوانان و ورزش

 .شد شروع بهتویی آقای توسط قرائت با و تشکی  شهر جوانان و ورزش

 ورزشی بودجه بودن کم از حاضرین به مقدم خیر ضمن جوانان و ورزش کمیسیون محترم رئیس بهتویی حسن آقای

 ورزشی مکانهای و امکانات بودن کم ، ورزش اهمیت به اشاره با همچنین ایشان.  نمودند انتقاد شهرداری بودجه در شهر

 ادامه رد ایشان.  شدند استان جوانان و ورزش ک  اداره از درویشی آقای پیگیری خواستار باستانی سالن بودن کاره نیمه و

 .شدند جوانان و ورزش اداره سوی از شهر در فعال هیاتهای از حمایت خواستار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونکمیسی اعضای توجه حسن از تشکر و تقدیر ضمن شریفیه شهر جوانان و ورزش محترم مسئول شکیب یاوری آقای

 برگزاری به فوتبال هیات جمله از ورزشی هیاتهای در شده انجام اقدامات به جوانان و ورزش به شورا جوانان و ورزش

 و روناک بیماری دلی  به ورزشی های سانس تعطیلی ، ها سالن نواقص و مشکالت ، فوتبال هیات ثبت ، متعدد جلسات

 فعال ، نآ تعطیلی و فجر سالن برق کنتور سرقت ، ها سالن ضعیف مدیریت ، ها سالن کم روشنایی ، ها سالن فرسودگی

 باستانی ورزشکاران از تجلی  و باستانی ورزش اقالم برخی خرید ، فعال نیمه های هیات برخی و بانوان ورزش نمودن

 .نمودند بیان مطالبی خصوص این در و نمودند اشاره
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 کرد هزینه و ورزشی های برنامه پیگیری از شریفیه شهرداری و شورا عمومی روابط محترم مسئول ینیوراسفر آقای

 . دادند خبر وقت اسرع در شهرداری

 سالن بودن کاره نیمه جمله از مشکالت برخی به البرز شهرستان جوانان و ورزش اداره محترم رئیس درویشی آقای

 است گرفتهن صورت اقدامی متاسفانه ها پیگیری این وجود با افزودند و نمودند اشاره گرفته انجام های پیگیری و باستانی

 هیاتهای پیگیری خواستار و دادند خبر کوهنوردی و همگانی ، باستانی هیات 1 به میلیونی 95 کمک از همچنین ایشان. 

 و یورزش های هیات مسئولین سوی از کارها پیگیری عدم از و شدند  هیاتها ثبت و شناسایی کد دریافت برای ورزشی

 جوانان و ورزش اداره با هیاتها تعام  خواستار و نمودند انتقاد دارند بیمه فقط نفر 51 حدود که شهر ورزشکاران بیمه عدم

 .شدند البرز شهرستان
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 و شهر اسالمی شورای اجتماعی و فرهنگی ، حقوقی کمیسیون اعضای حضور با ای جلسه 3166/  31/  90در مور  

  .گردید آغاز بهتوئی آقای توسط قرآن قرائت با و تشکی  شریفیه شهر فرهنگی فعاالن از جمعی

 ضرتح شهادت بمناسبت تسلیت عرض ضمن اجتماعی و فرهنگی حقوقی، کمیسیون محترم رئیس قدوسیان احمد آقای

 .نمودند بیان خصوص این در مطالبی فاطمیه ایام و( س)زهرا فاطمه

 یفیهشر شهر پیشینه قدمت به و نمودند ارائه شهرداری و شهر اسالمی شورای فرهنگی اقدامات از گزارشی ادامه در ایشان

 امام احادیث راوی صامغانی مهرویه ابوالحسن عالمه القدر جلی  عالم همچنین و باشد می سال 3111 حدود در که

 یانقالب خدمات ارائه و کشور به گرانقدر شهدای تقدیم دیگر سوی از و نمودند اشاره باشد می شهر این از نیز( ع)رضا

 لهجم از ها بخ  اکثر در ها ارفیت این از متاسفانه که دانستند مهم بسیار را انقالب از بعد و قب  در شهر این مردم

 از کشاورزی محصوالت بهترین شهر این همچنین. ایم نکرده استفاده شهرداری دیرهنگام تاسیس ، بخشداری استقرار

 شورای واایف شره جلسه موضوع به ایشان ادامه در. باشد می معروف کشور در که دارد را آباد شریف دیم هندوانه جمله

 .دندش شهر فرهنگی شورای واایف شره ساختار خصوص در صابری حسن آقای توضیحات خواستار و اشاره شهر فرهنگی

 هب سلیمانی شهید سالگرد اولین و( س)زهرا فاطمه حضرت شهادت بمناسبت تسلیت عرض ضمن صابری حسن آقای

 کار یک باید فرهن  در کار و است باالتر اقتصاد از فرهن  که پرداختند فرهن  خصوص در رهبری معظم مقام بیانات

 های تانسی پ داشتن به توجه با افزودند ایشان.  نیست کمتر نباشد نظامی کارزار از بیشتر فرهنگی کارزار و باشد جهادی

 آباد ریفش پایلوت و انقالب از قب  اسالمی انجمن تشکی  نیز و ایثارگران و شهدا زمینه در جمله از شریفیه شهر باالی

 وستاند همه مشارکت خواستار ، شهر در انسانی نیروی های پتانسی  داشتن به توجه با نیز و استان در انقالب اوای  در

 نماید می مشخص را ها کمیته واایف که آینده هفته تا اساسنامه در گذاری سیاست شورای و فرهنگی چارت تشکی  در

 در تاریخی و اجتماعی و هنری و فرهنگی زمینهای تمامی در شورا این اجرایی های برنامه به همچنین ایشان.  شدند

 بی با متاسفانه که نمودند اشاره بود انجام آماده شورا همکاران و هاشمی آقای محترم شهردار موافقت با که 65 سال

 . نشد انجام دوستان بعضی مهری

 . نمودند اعالم را خود نظرات نقطه و دیدگاهها شهر فرهنگی فعاالن از تعدادی ادامه در

 جمله زا شهر نقاط بعضی در ناهنجار فرهنگهای برخی بروز و شهر در تبعیض و شهر فرهنگی مشک  به معروفخانی آقای

 .نمودند اشاره رجایی شهید کوی در
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 برای شهر هنقط یک در ماهانه صورت به بیشتر کار خواستار و نمودند اشاره شهدا کمیته تشکی  به نیز بهتویی رضا آقای

 .شدند شهر فرهن  و تاریخ حفظ و شهدا

 فرهنگی متولیان بودن زیاد وجود با که نمودند عنوان مطهری شهید بسیج مقاومت حوزه فرمانده رضایی سروان جناب

 تمامی رد فرهنگی شناسی آسیب ابتدا فرهنگی شورای این تشکی  با ، ماند می زمین فرهنگی کارهای اکثر اما شهر در

 . پذیرد صورت جوانان جمله من قشرها

 افزودند و نمودند اشاره کنم فرهن  فدای را جانم حاضرم که فرماید می که انقالب رهبر فرمان به کردی حمید آقای

 . شود می ناب فرهنگی های طره ایجاد و فرهنگی نهادهای همبستگی باعث فرهنگی شورا

 در قاطن همه پوش  و شهر سطح تمام در فرهنگی کارهای انجام و فرهنگی کارگروه تشکی  به نیز بهتویی حسن آقای

 .شدند مراسمات

 .نمودند بیان مطالبی آن ساختارهای و اجتماعی ، فرهنگی کارهای تفکیک خصوص در قدوسیان آقای
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 ، شورا نق  و حم  کمیسیون محترم اعضای حضور با شورا نق  و حم  کمیسیون جلسه 3111/  11/  15در مور  

 آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکی  شریفیه شهرداری نق  و حم  محترم مسئول مرادی مهدی آقای جناب

 .گردید آغاز بهتویی

 سیمن روز و زندانیان خانواده از حمایت روز گرامیداشت ضمن نق  و حم  کمیسیون محترم ریاست کرمی اکبر علی آقای

 بیان مطالبی مناسبتها این با رابطه در و گفتند تسلیت را حسنی عبدالعظیم حضرت وفات و حمزه حضرت شهادت ، مهر

 .نمودند

 مشکالت جمله از آنان درخواستهای و رانندگان مشکالت از گزارشی شهرداری نق  و حم  محترم مسئول مرادی آقای

 . نمودند ارائه خودرو قطعات و لوازم

 و شدند مردم و رانندگان مالحضات خواستار و اشاره مردم اقتصادی مشکالت به نق  و  حم  کمیسیون محترم اعضای

 ارانهی ارائه نحوه خصوص در.  نمودند نظر تبادل و بحث ای حاشیه خیابانها به رانندگان خدمات ارائه خصوص در همچنین

 رخیب انجام و اعتیاد جمله از مشکالت برخی به و گردید نظر تبادل و بحث نیز رانندگان به نق  و حم  وسای  تهیه

 .شد اشاره رانندگان برخی توسط اجتماعی شئون خالف اعمال

 :مصوبه

 3111 سال شریفیه شهر نق  و حم  های کرایه جدید نر  ، محترم شهردار 3111/  19/  96 مور  116 شماره نامه -3

 شورا نق  و حم  کمیسیون اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با و مطره جلسه در افزای  درصد 95 افزای  پیشنهاد با

 داخ  در تاکسی خدمات ارائه خصوص در ضمنا.گردید ارجاع شورا رسمی جلسه به نهایی تصویب جهت و گرفت قرار

 .شود گرفته نظر در ریال 15111 از غیر به ریال 5111 نفر هر برای فرعی خیابانهای به شهر
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 جناب ، شهر اسالمی شورای درمان و بهداشت کمیسیون محترم اعضای حضور با ای جلسه 3166/  33/  36در مور  

 اریاسفندی آقای جناب و شریفیه آبفا اداره محترم رئیس بذرافشان آقای ،جناب شهرداری محترم سرپرست رشوند آقای

 .گردید غازآ بهتویی آقای توسط قرآن قرائت با جلسه. شد تشکی  شورا دفتر در شریفیه بهداشت مرکز محترم نماینده

 شکرت و تقدیر شریفیه آبفای محترم رئیس زحمات از فجر مبارک دهه اهلل ایام تبریک ضمن لی حسن محمد حیدر آقای

 شکالتم باعث که شریفیه فاضالب آلودگی و مناطق برخی در شهری اگوی نبود جمله از شهر آبفای مشکالت به و نمودند

 آبفای محترم مدیرعام  زحمات از همچنین ایشان.  نمودند اشاره شده محیطی زیست مخاطرات و کشاورزان برای عدیده

 شک م نمودن برطرف خواستار و نمودند تشکر و تقدیر شریفیه خانه تصفیه برای ملی درآمد ردیف ایجاد جهت استان

 .شدند شریفیه در آبفا اداره یکساله برنامه ارائه خواستار نیز ادامه در.  شدند شهر مناطق برخی در فشار افت

 در شهرداری تعام  با باقیمانده مناطق برای اگو اجرای جهت خود آمادگی از شریفیه آبفای محترم رئیس بذرافشان آقای

 و فهمیده شهید و بابایی شهید خیابان در فرسوده های شبکه ترمیم نیز  و 9 آذران و شیرازی میرزای ، 5باهنر مناطق

 مبلغ 61  سال در خانه تصفیه برای شده بینی پی  اعتبار افزودند ایشان.  دادند خبر( ع) علی امام بلوار و کندرو باند

 بوده این تالش تمام نیز آب فشار افت خصوص در.  است یافته اختصاص میلیارد 0 فقط متاسفانه که بوده میلیارد 301

  مشک مواقع برخی تابستان فص  در مهدیه کوی جاده باالی در فقط که نباشد پائین 9/  9 تا 9 از فشار وقت هیچ که

 .باشد می پیگیری حال در که است بوده

 الهاص و فاصالب گذاری شبکه عملیات انجام جهت شریفیه آبفای اداره با شهرداری تعام  خواستار نیز بهتویی آقای

 .شدند آب شبکه

 ناطقم نیز و ولیعصر خیابان آب لوله بودن آزبست جمله از آب های شبکه مشکالت برخی نیز به اص  نظری آیت آقای

 مهندس پیگیری خواستار هکتاری 5 و هکتاری 33 آب انشعاب واگذاری خصوص در و نمودند اشاره فاضالب شبکه فاقد

 . شدند بذرافشارن

 جهت شریفیه شهرداری به اخطار و استان اداری شورای جلسه به شهرداری محترم سرپرست رشوند آقای ادامه در

 جهت خود پیگیری از همچنین ایشان.نمودند مطره را مواردی و نمودند اشاره شهر سطح و مزار در شده برگزار مراسمات

 در ادامه در.  نمودند ارائه توضیحاتی شهسواری آقای مربوطه پیمانکار از شهری خدمات پرسن  حقوق و حق دریافت

 مسه و مخدر مواد با مبارزه ستاد مصوبه به توجه با که نمودند عنوان( ع) حسین امام مسجد برای بخاری تهیه خصوص

 . باشد می تومان میلیون 1 میزان به شهرداری
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 .شد رسیدگی شهروندان از تعدادی مشک  ادامه در

 نجاما های تست میزان و شده فوت افراد ، مبتالیان تعداد از گزارشی شریفیه بهداشت مرکز نماینده اسفندیاری آقای

 . شدند بهداشتی های پروتکال رعایت جهت شهروندان به شورا اعضای توصیه خواستار و نمودند ارائه شده

 : مصوبات

 فاقد هباقیماند معابر خصوص در و تشکی  شریفیه شهرداری و شریفیه آبفای اداره بین ما فی ای جلسه گردید مقرر-3

 دیگریک با تعام  و عملیات نوع و حفاری های هزینه خصوص در و تشکی  دیگر مناطق برخی انشعاب و فاضالب شبکه

 .شود لحاظ نامه تفاهم قالب در ها هزینه ممکن حد تا و گردد نظر تبادل و بحث

 شهرداری نماینده و شریفیه شهر بهداشت مرکز و مساجد روحانیون و امنا هیات نمایندگان با ای جلسه گردید مقرر-9

 سانیر اطالع و برگزار بهداشتی های پروتک  رعایت با هفته یک مدت ارف حداکثر درمان و بهداشت کمیسیون توسط

 .پذیرد صورت ربط ذی ارگانهای و شهرداری توسط شهر سطح در الزم
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 سالمیا شورای رئیسه هیات محترم اعضاء حضور با شریفیه شهر اسالمی شورای رئیسه هیات جلسه الهی ی قوه و حول به

 شهرداری و شورا حراست مسئول شعبانی مهندس آقای جناب ، محترم شهردار امینی فاله مهندس آقای جناب ، شهر

 هتوییب حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.گردید برگزار شورا محترم مشاور حسنی سیدعلی آقای جناب و شریفیه

  .گردید آغاز

 حضرت شهادت مناسبت به عزاداری و وعبادات طاعات قبولی آرزوی و قدر شبهای گرامیداشت ضمن قدوسیان احمد آقای

 در آن اهمیت و رو پی  انتخابات به اشاره با همچنین ایشان.  گفتند تبریک را فطر سعید عید پیشاپی  ،( ع) علی

 . نمودند بیان مطالبی  اصلح انتخاب خصوص

 . شد رسیدگی شهروندان از تعدادی مشک  به ادامه در

 یانب مطالبی و اشاره فردوسی ابوالقاسم حکیم گرامیداشت و پارسی ادب و زبان پاسداشت روز به ساس قدوسیان آقای

 . نمودند

 ضرورت خصوص در را مواردی شهری مدیریت حوزه تخصصی های کارگروه تشکی  جلسه موضوع به اشاره ضمن ادامه در

 . نمودند مطره را ها کارگروه این تشکی 

  نمودند اشاره مهم ها کارگروه برخی به اص  نظری آیت آقای

 درآمدزایی کارگروه3) 

 کار نیمه ساختمانهای و مجاز غیر ساز و ساخت کارگروه 9)

 الحاقی زمینهای کارگروه( 1

 اقدام دست در های پروژه کارگروه( 1

 آهن راه کارگروه( 5

 فرهنگی و اجتماعی کارگروه( 0

 سبز فضای و خدماتی کارگروه( 5

 ورزشی کارگروه( 1

 امنیتی کارگروه( 6

 سیالب و بحران کارگروه( 31

 بهداشت کارگروه( 33
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 انسانی نیروی جذب ممنوعیت خصوص در استانداری شوراهای و شهری امور دفتر مدیرک  صالحی آقای نامه پایان در

 پیشبرد در تسریع برای گانه 33 های کارگروه خصوص در حاضرین. گردید قرائت دوره پایان در مالی امور و شهرداری در

 .پرداختند نظر تبادل و بحث به پنجم دوره پایان تا شهری مدیریت مجموعه  امور
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 امینی فاله مهندس آقای جناب و شهر اسالمی شورای ممحتر اعضای حضور با ای جلسه 3111 اردیبهشت 96 مور  در

 رممحت رئیس بذرافشان مهندس آقای جناب.  شورا محترم مشاور حسنی سیدعلی آقای جناب و شریفیه محترم شهردار

 .شد شروع بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکی  شریفیه آبفا اداره

 خدمات امر در بذرافشان مهندس آقای زحمات از تشکر و تقدیر و حاضرین به مقدم خیر ضمن قدوسیان احمد آقای

 امکانات و ساختارها اصاله و جمعیت کاه  مشک  و نمودند اشاره جمعیت ملی روز به ، شریفیه شهروندان به رسانی

 .نمودند بیان مطالبی جمعیت افزای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فلسطین به اسرائی  صهیونیست رژیم حمالت شهرداری خدوم پرسن  و محترم شهردار و شهر اسالمی شورای اعضای

 ناکرو بیماری با مبارز خصوص در بسیج و احمر هالل و بهداشت مرکز پرسن  زحمات از همچنین.کنند می محکوم را غزه

 بهترین از مردم به خدمت فرمودند که مردم خدمت خصوص در رهبری معظم مقام فرمای  به و نمودند تشکر و تقدیر

 .دهند قرار خود سرلوحه را امر این که نمودند اشاره است عبادات

 از استفاده راستای در رو پی  آبی کم و آسمانی نزوالت کاه  خصوص در بذرافشان مهندس آقای حضور با ادامه در

 ایکولره نشتی کنترل همچنین و آبیاری نوین های روش از استفاده و سبز فضای آبیاری در جویی صرفه و شرب آب

 صرفه هب شهروندان تشویق و نوین بصورت شهر سطح سبز فضای آبیاری اصاله خواستار استان آب سهمیه کاه  و آبی

 3991 تلفن خط شماره و باشد می درصدی 311 شدن خشک حال در حلقه 9 که آب چاه حلقه 91 وجود با که جویی
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 هماهنگی با که شهر سطح فاضالب باقیمانده درصد 1 خصوص در و باشد می شهروندان برای فاضالب و آب اتفاقات برای

 شهر سطح در شرب آب با و خودرو شستشوی خصوص در.  پذیرد انجام امسال تاسیسات در است امید شهرداری و شورا

 شهرداری مابین فی حسابهای و شود داده اخطار است خواهشمند که پذیرد می انجام موارد برخی در سبز فضای آب و

 کانون و مدرسه و آبفا اداره مسیر آسفالت و شهرداری و شورا هماهنگی با مربع متر 915 شبکه اصاله و حفاری و آبفا و

 .باشد می ادارات و مردم های خواسته از

 غیر نصب و غیرمجاز انشعابات جمله از سطح فاضالب و آب مشکالت خصوص در محترم شهردار و شورا اعضای ادامه در

 . نمودند نظر تبادل و بحث فاضالب به حیاط و باران آب نصب و فاضالب فنی
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ری مشکالت شهر و شهروندان با حضور شهردار محترم و پرسن  خدوم جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی و پیگی

 .شهرداری و هیات رئیسه شورای اسالمی شهر برگزار گردید
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پیرو زحمات و پیگیری های جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم سابق شریفیه و واحد محترم فنی و 

و  مدیرک  محترم راه 3161/  31/  11مور   11539نامه شماره شهرسازی و شورای اسالمی شهر شریفیه بر طبق 

صورتجلسه کارگروه امور زیربنائی ، توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و  31شهرسازی استان قزوین در خصوص بند 

 رب آن داخ  حریم شریفیه قرار گرفت.شرکت نستله و اراضی غ 3161/  16/  31آمای  سرزمین و محیط زیست مور  
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