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 مقدمه:

شوراها از ارکان تصمیم گیری و  "شاورهم فی االمر"و  "و امرهم شورا بینهم" مجیدطبق دستور قرآن 

آرای می باشند و در نظام جمهوری اسالمی ایران امور کشور با اتکای به و اداره امور کشور خرد جمعی 

 ، عمرانی ، اقتصادی ، عمومی و انتخابات اداره می شود و برای پیشرفت سریع برنامه های اجتماعی

آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی  ، فرهنگی ، بهداشتی

ن را مردم همان اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می گیرد که اعضای آ

و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه  و شرایط انتخاب کنندگانمحل انتخاب می کنند.

خاب و نظارت شورای مذکور و سلسله مراتب آن را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت تان

 ی کند.انون معین مارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد ق

قانون اساسی استانداران،فرمانداران،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف  301بر طبق اصل 

دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و همچنین بر 

م کشور باشد.این مهقانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین  301طبق اصل 

 از مصادیق مردم ساالری دینی می باشد.

ساله که به نامهای صامغان،راه چمان،راه چمن،شرف آباد،شریف  3100شهر شریفیه با پیشینه تاریخی 

آباد شناخته می شود و همچنین به وجود عالم و محدث جلیل القدر ابوالحسن علی بن محمد بن مهرویه 

هجری قمری می زیسته اند اهل شریفیه می باشند که در کتب عیون اخبار  الصامغانی که در قرن سوم

الرضا،صحیفه الرضا راوی آن بوده اند و شریفیه بعد از روستای فردو قم دارای تعداد بیشترین شهید دفاع 

.همچنین مهمترین و مشهورترین کشت دیمی شهر شریفیه مقدس در کشور عزیز ایران اسالمی می باشد

با ارزشی در سطح استان قزوین و کشور ایران محسوب می شود هندوانه شریف آباد می باشد  که جایگاه

 که بهترین برند در بازآفرینی شهری محسوب می گردد.

مدیریت شهری با استعانت از بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری و با حمایت از جوانانی که روحیه 

انقالبی و عمل جهادی دارند تالش دارد نگاهی همه جانبه به نیازها و کمبودهای شهر داشته باشد و با 

 ر را مرتفع نماید.اولویت بندی آنها تالش نماید کاستی های جدی و ضروری شه

 

 

 

 

 

 والسالم علینا و علی عباداهلل الصالحین

 احمد قدوسیان

 رئیس شورا 



 

2 
  

 نگاه یک در دوم سال - پنجم دوره شریفیه شهر اسالمی شورای های فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 (:العاده عادی،فوق)شریفیه شهر اسالمی شورای رسمی جلسات

 یا شنبه روزهای و گردد برگزار چهارشنبه روزهای شورا رسمی جلسات گردید مقرر 113 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

 :شریفیه شهر اسالمی شورای پرتال

 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

 حقوقی و حقیقی اشخاص مكاتبات

 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 3301 بر بالغ های مختلف زمینه در

 تعداد موضوع ردیف

 474 نامه های وارده 1

 536 نامه های صادره 2

 

 

 

 تعداد نوع جلسه   

 24 )عادی(تعداد جلسات رسمی

 35 (فوق العاده)تعداد جلسات رسمی

 42 تعداد جلسات فرعی)هیات رئیسه(

 11  کمیسیون های تخصصیتعداد 

 181 تعداد مصوبات
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 معرفی اعضای شورای اسالمی شهر شریفیه :

 حسن بهتویی

 قزوین 3111 متولد:

 و رئیس کمیسیون ورزش و جوانان سمت در شورا: نائب رئیس شورا

 احمد قدوسیان

 قزوین 3111 متولد:

  شوراو سخنگوی  سمت در شورا: رئیس 

 علی اکبر کرمی

 قزوین 3131 متولد:

 و رئیس کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی سمت در شورا: عضو شورا

 حیدر محمد حسن لی

 قزوین 3111متولد:

 شهرستان البرز و رئیس کمیسیون بهداشت و درمانی شورا نماینده شورا درسمت در شورا: 

 آیت نظری اصل 

 آذربایجان شرقی 3111 متولد:

 و رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری سمت در شورا: منشی شورا

*** 

 هادی رمضانی

 قزوین 3111متولد:

 سمت در شورا: دبیر هیات رئیسه شورا و مسئول دفتر شورا 

*** 

 دکتر حسین هاشمی

 زنجان 3131متولد:

 سمت :شهردار شریفیه
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 انتخاب هیات رئیسه:

قانون تشـکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   31بمنظور اجرایی نمودن مفاد 

ــنبه مور    33/01/11تنقیحی  03/01/11 ــه ش ــه جدید در روز س برگزار گردید و آقای  10/1/3111تعیین هیت رئیس

احمد قدوسـیان با اکرریت آراء به عنوان رییس شـورا و آقای حسـن بهتویی با اکرریت آراء به عنوان نائب رئیس شورا و    

آقای آیت نظری اصـل به عنوان منشـی شـورا و آقای احمد قدوسـیان با اکرریت آراء به عنوان ســخنگوی شورا انتخاب     

 گردید.

 
 

 دبیر هیات رئیسه:

ــره  ــالمی بخ  ،    1ماده 2به موجب تبصـ ــوراهای اسـ ــخنگوی شـ ــه و سـ ــره وظیفه هیات رئیسـ ــتورالعمل شـ دسـ

آئین نامه داخلی  1ماده 1شورای عالی استان ها و بند  30/32/3111شـهر،شـهرسـتان،اسـتان و عالی استان ها مصوب     

تر دف مسئولبه مدت یکسال بعنوان  جناب آقای هادی رمضانی هیات وزیران 23/3/3113شـورای اسالمی شهر مصوب  

 .گردیدندشورا و دبیر هیات رئیسه شورا منصوب 

 سخنگوی و رئیسه هیات وظیفه شره دستورالعمل 1ماده 3،2،1،3 های تبصره و 2ماده طبق بر گردید مقرر 111*مصوبه 

 رئیسه ها،هیات استان عالی شورای 30/32/3111 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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اعضای شورا به برگزاری  ی اسالمی شهر شریفیهشوورا  3/6/1331مورخ  111انتخاب کمیسیون ها:در جلسه 

 انتخابات اعضای کمیسیون ها پرداختند: 

دستورالعمل شره وظایف،ترکیب،تعداد و چگونگی  1: مقرر گردید برطبق بند ز و تبصره بند ز ماده 123مصـوبه شماره  

شورای عالی استان  30/32/3111اداره 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 شره ذیل انتخاب و به ت   

 رسیدند:

ــیانانائب  3 ــلارئیس(،آقای احمد قدوسـ ــهری:آقای آیت نظری اصـ ــیون برنامه و بودجه و عمران شـ ــای کمیسـ (اعضـ

 رئیس(،آقای علی اکبر کرمیامنشی و مخبر(

ــن بهتوییانائب  2 ــیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی:آقای علی اکبر کرمیارئیس(،آقای حس ــای کمیس ای رئیس(،آق(اعض

 آیت نظری اصلامنشی و مخبر(

(اعضـای کمیسیون ورزش و جوانان: آقای حسن بهتوییارئیس(، آقای احمد قدوسیانانائب رئیس(، آقای حیدر محمد  1

 حسن لیامنشی و مخبر(

(اعضـای کمیسـیون بهداشت و درمان:آقای حیدر محمد حسن لیارئیس(،آقای حسن بهتوییانائب رئیس(، آقای آیت   3

 اصلامنشی و مخبر( نظری

ــن بهتوییانائب رئیس(، آقای آیت نظری   1 ــیانارئیس(، آقای حس ــیون حمل و نقل: آقای احمد قدوس ــای کمیس (اعض

 اصلامنشی و مخبر(

( قانون وظایف 31/1/3112و اصـــالحی  21/33/3131االحاقی  300ماده 3مقرر گردید بر طبق تبصـــره 121مصـــوبه 

ابدوی( انتخاب 300ماده 3ان نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون تبصرهآقای احمد قدوسـیان به عنو شـهرداری،  

 گردیدند و به تصویب اعضای شورای اسالمی شهر رسیدند.

آقای آیت نظری  ( قانون وظایف شهرداری،21/01/3111االحاقی  300ماده 30مقرر گردید برطبق تبصـره  121مصـوبه  

اتجدید نظر( انتخاب گردیدند و به تصویب 300ماده 30کمیسیون تبصره اصل به عنوان  نماینده شورای اسالمی شهر در

 اعضای شورای اسالمی شهر رسیدند.

( قانون وظایف شهرداری، آقای حسن 33/1/3112و  21/33/3131ااصالحی  11مقرر گردید برطبق ماده-121مصـوبه  

ردیدند و به تصــویب اعضــای شــورای انتخاب گ 11بهتویی 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 311مصوبه 

 گرفت شهرقرار اسالمی شورای اعضای تصویب مورد آراء اتفاق با گردید معرفی و انتخاب3/1/11تا شریفیه شهر اسالمی

 از معماری و شهرسازی عالی شورای 1ماده کمیسیون در شـورا  نماینده قدوسـیان  احمد آقای گردید مقرر 311مصـوبه  

 اعضای تصـویب  مورد آراء اتفاق با. گردید معرفی و انتخاب3/1/11تا شـریفیه  شـهر  اسـالمی  شـورای  پنجم دوره ابتدای

 گرفت شهرقرار اسالمی شورای
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 جدول فعالیت کمیسیون ها :

 تعداد جلسات نام کمیسیون

 1 فرهنگی و اجتماعی،حقوقی

 9 برنامه و بودجه و عمران شهری

 1 ورزش و جوانان

 1 بهداشت و درمان

 1 حمل و نقل

 

 حضور اعضای محترم شورا در دفتر شورا

 زمان و نام خانوادگینام 

 ساعت        114 حسن بهتویی

 ساعت      1151 احمد قدوسیان

 ساعت          72 کرمی علی اکبر

 ساعت         84 حیدر محمد حسن لی

 ساعت      323 آیت نظری اصل
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تصووویت تعرفه عوارم محلی و هزینه خدمات 

 شهرداری شریفیه 133۱سال 

تعرفــه عوارم محلی و هزینــه خــدمــات و جرائم 

بنا به پیشنهاد  3111شـهرداری شـهر شریفیه سال   

ــمــاره الف/  21/30/3111مور   1333/21نــامــه شـ

دفتر شــورای اسالمی  3113شـهرداری و به شـماره   

ــمـاره     ــه شـ ــریفیـه،در جلسـ ــهر شـ مور   311شـ

 12ماده و  31در دو بخ  و جمعا در  01/33/3111

صــفحه با اکرریت آراء به تصــویب  11تبصــره و جمعا 

 .شورای اسالمی شهر شریفیه رسید

 شورای اسالمی شهر شریفیه 133۱تصویت بودجه سال 

ــوب      10ماده 32بر طبق بند ــهرداران مص ــور و انتخاب ش ــالمی کش ــوراهای اس ــکیالت،وظایف و انتخابات ش قانون تش

شـورای اسـالمی شهر شریفیه به    330جلسـه   301با اعمال آخرین تغییرات و اصـالحات و مصـوبه شـماره     3/1/3111

ریال که شامل  000/000/210/3با در آمدی بالغ  3111پیوسـت یک نسـخه بودجه شورای اسالمی شهر شریفیه سال   

ــنلی    ــرمایه ای  ریال و 000/000/021/3ریـال و هزینـه های اداری    000/000/320هزینـه هـای پرسـ هزینه های سـ

ریــال و هــزیــنــه هــای انــتــقــالــی   000/000/11

ــد کـه به اتفاق آراء به     000/000/10 ریـال می بـاشـ

 .گرفت قرار تصویب شورای اسالمی شهر

شووهرداری شووهر  133۱تصووویت بودجه سووال 

 شریفیه

ــکیالت،وظایف و  10مـاده  32بر طبق بنـد  قانون تشـ

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 

ــوب  ــا اعمــال آخرین تغییرات و  3/1/3111مصـ ب

شورای  311جلسه  301اصـالحات و مصـوبه شماره   

 3111بودجه ســال  332جلســه  331و  333اســالمی شــهر شــریفیه کلیات بودجه شــهرداری و در مصــوبات شــماره 

 000/000/112/31ریال،از درآمدهای پی  بینی شده مبلغ  000/000/112/301شـهرداری شریفیه با درآمدی بالغ بر  

ــاص به اعتبارات جاری و مبلغ  ــاص به اعتبارات عمرانی دارد که با رعایت   000/000/000/12ریال اختصـ ریال اختصـ

به هزینه های عمرانی اختصــاص  11۴به هزینه های جاری و  31۴قوانین و مقررات شــهرداری معادل  11موضـوع ماده  

 .گرفت قرار تصویب مورد شهر اسالمی ایشور محترم اعضای آراء اتفاق یافته است،پس از بحث و بررسی با
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 1331تصووویوت کلیوات تفرید بودجه سووال   

 شهرداری شریفیه

 با شــهرداری این 3111 مالی ســال بودجه تفریغ

ــه در ریال 11/132/021/313 بر بالغ درآمدی  سـ

ــخــ  ــه ب ــف ــات وظــی ــه اداری خــدم ــغ ب ــل ــب  م

ــهری خدمات ریال،وظیفه 1/201/311/113  به شـ

 عمران وظیفه ریال،بخ  21/100/111/111 مبلغ

 از پس که ریال 11/111/111/131 مبلغ به شــهری

 کمیســیون در کارشــناســی و دقیق بررســی و بحث

 شورای اعضای تصویب مورد آراء اکرریت با شورا صحن رسـمی  جلسـات  و رئیسـه  هیات شـهری،  عمران و برنامه،بودجه

 صورت نهایی رسیدگی مقررات وفق رسمی حسـابرس  گزارش ارائه از پس نهایی نتیجه گرفت،ضـمنا   شـهرقرار  اسـالمی 

 .پذیرد
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 1111برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال  تهیه و تدوین

 و محترم شهردار هاشمی حسین دکتر آقای جناب از  شهر اسالمی شورای محترم اعضای درخواست و 111پیرو مصوبه 

 کاری ساعت غیر در خود رضـایت  با را شـهر  اسـتراتژیک  طره شـهرسـازی    حوزه در ایشـان  ویژه تخصـ   به عنایت با

 در طول مدت ش  ماه تهیه و تدوین نمودند و تقدیم صحن شورا رساندند. رایگان بصورت

 گانه برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه: ۱سرفصل های 

 –مدیریت شهری  –مفاهیم راهبرد  -امفاهیم پایه فصول اول:برنامه توسوعه راهبردی شوهر و وی گی های آن   -1

مدیریت راهبردی و الگوی برنامه ریزی راهبردی و اصـول پارادایم   –تفرق مدیریت شـهری   –مدیریت یکپارچه شـهری  

 و غیره ( –برنامه ریزی راهبردی 

 

ن برنامه راهبرد اساختار و ارکافصول دوم: سواختار برنامه ریزی راهبردی و تدوین راهبردهای توسوعه شهر   -2

فرآیند و مدل تدوین چشم انداز و فرایند تهیه و اجرای سند راهبردی توسعه شهر که  –چشـم اندازها   –توسـعه شـهر   

شـ  گام دارد که گام اول برنامه ریزی و طراحی و گام دوم ارزیابی وضـعیت و گام سـوم تهیه چشم انداز و گام چهارم    

 اجرایی و گام ششم پای  و ارزیابی( تدوین راهبرد و گام پنجم برنامه های

 

ابرنامه توسـعه راهبردی  فرآیندها و دستاوردها –فصول سوم: تجارب جهانی در برنامه ریزی راهبردی شهر  -3

برنامه توسعه راهبردی هفت شهر  –برنامه توسعه راهبردی آفریقای جنوبی  –برنامه توسعه راهبردی بلغارستان  –چین 

 برنامه توسعه راهبردی کامبوج  و غیره ...( –راهبردی امان اردن  برنامه توسعه –فیلیپین 

 

امبانی نظری تدوین فصول ههارم: بررسی همم انداهها و فرایند همم انداه ساهی در تجارت جهانی و ملی -1

ر شه –بررسـی نمونه چشـم اندازها در تجارت جهانی شـامل شـهر االنبارتور مغولستان      –و پیشـنهاد اولیه چشـم انداز   
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شهر سیاتل و بررسی نمونه  –شهر ونکور  –شهر ملبورن  –شهر ورشو لهستان  –شـهر بوسـنی و هرزگوین    –سـیدنی  

 مشهد و بجنورد( –کرمان  –اصفهان  –شیراز  –چشم اندازهای پیشنهادی در برخی از شهرهای کشور شامل تهران 

 

ین تعی –اروش های تدوین راهبردهای توسعه فصول پنجم: فرایند تهیه برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه -5

 – swotامکانات و محدودیت های شــهر شــریفیه  – swotتعیین راهبرد از راه  –راهبردها از راه چشــم انداز و هدف 

بررسی نقا  فرصت و تهدید بخ  های  –بررسـی نقا  قوت و ضـعف بخ  های مختلف شـهر شریفیهاعوامل درونی(    

گزارش ذینفعان و ذی  –گزارش مالی شــهرداری  – swotجمع بندی نهایی  –بیرونی( مختلف شــهر شــریفیهاعوامل 

 راهبردهای توسعه شهر شریفیه( –مدخالن 

 

 اچشم انداز پیشنهادی برای شهر شریفیه(فصل شمم: همم انداه شهر شریفیه در برنامه توسعه راهبردی-6

 

 اموقعیت شــهر رنامه توسعه راهبردی شریفیهفصل هفتم: مطالعات بخمی ،اهداف،سیاستها و راهبردهای ب-1

خصـوصـیات اقلیمی و زیسـت محیطی شـهر شـامل خصـوصیات اقلیمی ، محدودیت های طبیعی توسعه ،        –شـریفیه  

 –وضــعیت توپوگرافی ، جنس خا، ، وضــعیت لرزه خیزی و منابع ســطحی و زیرزمینی آب و نحوه تامین آن در شــهر 

 زیرساختها از قبیل آب،فاضالب،برق و گاز( –ویژگی های مسکن  – حمعیت پذیری شهر –خصوصیات کالبدی 

 

( :فرایند راهبردی تدوین Action Plansامبتنی بر هدف ا فصول هموتم: برنامه توسعه راهبردی کالن شهر  -۱

ــریفیها     ــهرداری ش ــم انداز ش ــامل چش ــهر ش ــعه راهبردی ش اهداف  –( Missionماموریت ا –( Visionبرنامه توس

بازآفرینی  –طره های موضــعی و موضــوعی شــهر شــریفیه  –راهبردهای کالن مبتنی بر هدف  –( Objectiveکالنا

تهیه برنامه جامع اقدام مشتر، در  –شـناسـایی و اولویت بندی محله های ناکارآمد    –محالت ناکارآمد شـهر شـریفیه   

 مقیاس شهر و برنامه جامع اقدام مشتر، بازآفرینی شهر شریفیه.
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 دیدارهای استانی شورای اسالمی شهر شریفیه

 دیدار با استاندار معزه جناب آقای مهندس هاهدی

در اعضای محترم شورای اسالمی شهر و شهردار محترم با استاندار محترم جناب آقای مهندس زاهدی  دیدار:  11آذر  1

 .دفتر استاندار محترم

 3100ورئیس شورای اسالمی شهر شریفیه با اشاره به پیشینه تاریخی در این دیدار جناب آقای احمد قدوسیان سخنگو 

 هب آینده در شاءاهلل ان و  سـاله شـهر شـریفیه که با نام های صـامغان،راه چمان،راه چمن ،شرف آباد،شریف آباد،شریفیه    

 مهرویه بن محمد بن علی ابوالحســن القدر جلیل محدث و عالم وجود همچنین و کرد خواهد پیدا نام تغییر آباد شــریف

ه در کتب عیون اخبار الرضا،صحیفه الرضا ک باشند می شریفیه اهل زیستند می قمری هجری سوم قرن در که الصامغانی

راوی آن بوده اند و همچنین شـریفیه بعد از روسـتای فردو قم دارای تعداد بیشترین شهید دفاع مقدس در کشور ایران   

دهستان شریف آباد در تابعیت بخ  مرکزی قزوین تاسیس شد و به تایید  3110و همچنین در تاریخ .باشد می اسالمی

 دهستان نظر زیر مزارع و روستا 1 آن نتیجه که  ریاسـت محترم جمهور وقت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رسید 

شد  اد اداره مید،باورس و شریف آّبآبا شریف صنعت و کشت شـهر،شتر،،دیزج،بیدستان،سازمان  زیبا مانند آباد شـریف 

که ما از این ظرفیت خوب اسـتفاده نکرده ایم. همچنین مهمترین و مشهورترین کشت دیمی شهر شریفیه که جایگاه با  

ارزشـی در سـطح استان و کشور محسوب می شود هنداونه شریفیهاشریف آباد( می باشد که بهترین برند در بازآفرینی   

ــهید پرور و هم ــد.و در خاتمه مردم ش ــریفیه خدمات ارزنده ای را به نظام مقدس جمهوری  می باش ــحنه ش ــه در ص یش

 .اسالمی تقدیم نموده اند

در ادامه آقای حسن بهتویی نائب رئیس شورای اسالمی شهر شریفیه در خصوص راه اندازی درمانگاه شبانه روزی که از 

ص مشکالت فاضالب و پساب شهری مطالبات مهم مردم شریفیه می باشد مطالبی بیان نمودند همچنین ایشان در خصو

نیز که باعث به خطر انداختن سـالمت و بهداشـت مردم و محیط زیست شهروندان شده است و آسیب جدی به سالمت   

 .محصوالت کشاورزی و شوری خا، را وارد نموده است
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 هک شریفیه شهر بازآفرینی طره و افزوده ارزش بر مالیات خصوص در شریفیه محترم شهردار هاشـمی  دکتر آقای جناب

 و شرقی ضلع های رودخانه ساماندهی و شهری پساب و فاضالب خانه تصفیه و اسـت  گردیده تایید البرز شـهرسـتان   در

 ایشهره در که امکاناتی به شهر تجهیز خصوص در شهروندان مشکالت و انتظامی نیروی اراضی و شـریفیه  شـهر  غربی

 از آینده ماه چند در شهر سطح عمرانی های پروژه افتتاه به اشاره ضمن ایشان همچنین دارد وجود است سالها همجوار

 اعضــای و آوردند بعمل دعوت ها پروژه این افتتاه مراسـم  در حضـور  برای محترم اسـتاندار  زاهدی مهندس آقای جناب

 و شــهر مشــکالت و ها نگرانی بیان برای که مالقاتی وقت جهت محترم اســتاندار از نیز شــهر اســالمی شــورای محترم

 .نمودند تشکر و تقدیر اند داده قرار شریفیه شهر نمایندگان اختیار در شهروندان
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 قزوین استان ای منطقه آب و محترم استاندار با شریفیه شرقی و غربی های رودخانه خصوص در جلسه

شهر شریفیه،جناب آقای دکتر هاشمی جلسـه با حضـور اعضـای محترم هیات رئیسـه شـورای اسالمی      :  11خرداد  33

شــهردار محترم شــریفیه،جناب آقای مهندس زاهدی اســتاندار معزز،جناب آقای مهندس فرخزاد معاون محترم عمرانی 

اسـتانداری،جناب آقای صالحی مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری،جناب آقای ملکی معاون محترم  

وین،آقای مهدیون رئیس محترم آب منطقه ای شـهرسـتان البرز و دیگر مسئولین ذی   شـرکت آب منطقه ای اسـتان قز  

 .ربط در خصوص رودخانه های غربی و شرقی بحث و تبادل نظر گردید

 هدیدت نیز و های شریفیهبا توجه به تجاوزات صـورت گرفته به حریم و بستر رودخانه محترم عنوان نمودند که اسـتاندار  

 آنها ساماندهی برای شهر این شهرداری و شهرسازی و راه اداره ای،منطقه آب شـرکت  باید انسـاکن  برای سـیالب  خطر

های شــریفیه از ســمت ناحیه شــهری مهرگان، باید ا توجه به دبی ورودی به رودخانهایشــان افزودند ب.شــوند عمل وارد

شده و جزییات طره و نوع سازه از  احداث حوضـچه یا سایر راهکارها در نواحی باالدست رودخانه به طور جدی پیگیری 

 .سوی مشاور تا یک ماه آینده به کارگروه ارسال شود

 :در خصوص تعیین تکلیف رودخانه غربی و شرقی شهر شریفیه مقرر گردید

جهت کاه  دبی آب رودخانه غربی موضـوع احداث کانال جمع آوری آبهای ســطحی شــهر، مهرگان و یا احداث  -الف

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

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

یه برابر ب:احداث دیوار سـنگی و رفع معارضـین رودخانه شـرقی به عهده شـرکت آب منطقه ای بوده و شهرداری شریف    

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

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

 31ای عبور ایمن سیالب به عرم پ:شـرکت آب منطقه ای اسـتان موظف اسـت نسبت به آزادسازی بستر مورد نیاز بر   

 .متر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید



 

04 
  

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

 .یددر مورد نحوه تامین راه دسترسی ساختمانهای مذکور طی یکماه به شهرداری شریفیه و استانداری اعالم نما

 

 هكتاری شریفیه 32جلسه با مهندس هاهدی استاندار محترم در خصوص اراضی تعاونی مسكن 

 احمد آقای جناب حضــور با شــریفیه شــهر هکتاری 12 مســکن تعاونی اراضــی خصــوص در جلســه:  11 دی 1 مور  

 آقای شریفیه،جناب شهر محترم شهردار هاشمی حسین دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم ریاست قدوسیان

 مهندس خانم سرکار و محمدی داود دکتر آقای شریفیه،جناب شهرداری عمرانی واحد محترم مسـئول  بهنامی مهندس

 عمرانی امور محترم معاون فرخزاد مهندس آقای اسالمی،جناب شورای مجلس محترم نمایندگان زرآبادی حمیده سیده

 قزوین،جناب اســتانداری شــوراهای و شــهری امور دفتر محترم مدیرکل زاهدپور مهندس آقای قزوین،جناب اســتانداری

 ترممح معاونت سلمانی میکائیل آقای قزوین،جناب استان شهرسازی و مسکن محترم مدیرکل لطفی حق مهندس آقای

 جناب مدیریت به شــکوه جالل امید مســکن تعاونی شــرکت مدیره هیات محترم البرز،اعضــای شــهرســتان فرمانداری

 در حاضــرین جلســه این در. قزوین اســتان محترم اســتاندار زاهدی مهندس آقای جناب ریاســت به و  امینی ســرهن 

 .نمودند گفتگو و بحث اراضی این مشکالت و مسائل رفع خصوص
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دیودار بوا مودیرکول دفتر امور شووهری و     

 شوراهای استانداری قزوین

: جلسه در خصوص مسائل مدیریت  11اسفند  1

حضـور اعضای محترم شورای اسالمی  با شـهری  

شـهر و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم  

شـــهر ،جناب آقای مهندس رمضـــانی مســـئول 

ــریفیه با   ــهر ش ــورای اســالمی ش محترم دفتر ش

ــالحی مدیرکل محترم   جنـاب آقای مهندس صـ

دفتر امور شـهری و شوراهای استانداری قزوین و  

ــئول محترم دفتر  ورام جنــاب آقــای درگی مسـ

ــتانداری قزوین در دفتر   ــوراهای اس ــهری و ش ش

 .ایشان برگزار گردید

 

دیودار بوا مودیرکل دفتر امور بانوان و خانواده    

 استانداری قزوین

با حضور اعضای محترم هیات : جلسـه   11اسـفند   1

ــهر و جناب آقای دکتر    ــالمی ش ــورای اس ــه ش رئیس

هاشمی شهردار محترم با سرکار خانم مهندس ربیعی 

محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مدیرکل 

 .قزوین برگزار گردید

اعضـای محترم هیات رئیســه شورا و شهردار محترم  

ضــمن تبریک والدت حضــرت فاطمه زهرااس(،روز  

ــالمتی و توفیق روز افزون   مـادر و روز زن آرزوی سـ

 .برای بانوان مخصوصا مادران را نمودند

از اقدامات دفتر امور بانوان که در جهت بهبود شرایط بانوان در حوز های تربیتی و  سـرکار خانم مهندس ربیعی گزارشی 

 .کسب و کار و دیگر حوزه ها ارائه نمودند ، آموزشی

حاضرین ضمن اشاره به اینکه بانوان نق  بسیار مهمی در سالمت جامعه را دارند،در خصوص شرایط،مسائل و مشکالت 

ــتی ها برای بانوان کهبانوان در حوزه های مختلف و هم  نظر تبادل و بحث  چنین همفکری جهت مرتفع نمودن کاسـ

 .دنمودن
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جلسووه با مدیرکل میراف فرهنگی،صوونای  

 دستی و گردشگری استان قزوین

جلسـه با حضـور اعضـای محترم شـورای اسالمی     

ــهردار محترم با جناب آقای مهندس  ــهر و شـ شـ

ــنایع میراث خزائلی مدیرکل محترم  فرهنگی،صـ

 آقای جناب و قزوین اسـتان  گردشـگری  و دسـتی 

 اداره دفتر در ایشــان محترم معاون ارجمند دکتر

 گردشــگری و دســتی فرهنگی،صــنایع میراث کل

 .گردید برگزار قزوین استان

آذر  1مور  پیرو جلســه در این جلســه حاضــرین 

ابقه خصوص سدر  قزوین استان گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع میراثبا جناب آقای حضـرتی ها مدیرکل سابق   11

تاریخی صــامغاناشــریفیه(،باغســتان ســنتی،حمام قدیم،قنات،تپه های باســتانی شــهر،برندســازی و جشــنواره هندوانه  

و  ودیم،دانشـمند محدث ابوالحسـن علی بن محمد بن مهرویه صـامغانی،ظرفیت مردم شـناسی با توجه به تنوع قومیت     

 .گردیدرونق صنایع دستی بحث و تبادل نظر 

 

دیودار با مدیر کل آموه  و پرور  اسووتان  

 قزوین

ــای محترم   :  11بهمن  21 ــور اعض ــه با حض جلس

شـورای اسـالمی شـهر و جناب آقای دکتر هاشمی    

ــریفیه با جناب آقای رحمانی  ــهردار محترم شـ شـ

مدیرکل محترم آموزش و پرورش اســتان قزوین در 

 .دفتر ایشان برگزار شد

م شورا و شهردار محترم در این جلسه اعضای محتر

ــاب آقای رحمانی به عنوان   ــمن تبریـک انتصـ ضـ

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان قزوین به اهمیت 

ــریفیه پرداختند و    ــهر ش ــاره نمودند و به بیان مشــکالت و کمبودها مدارس ش ــالمت جامعه اش آموزش و پرورش در س

 .خواستار حل این مشکالت شدند

شــکر از اعضــای محترم شــوار و شــهردار محترم با اشــاره به کمبود بودجه آموزش و آقای رحمانی نیز ضــمن تقدیر و ت

پرورش در حوزه عمرانی مدارس به استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز اشاره نمودند و دستورات الزم جهت پیپگیری 

 .و رفع مشکالت مدارس شهر شریفیه را دادند
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یودار بوا مودیرکول کمیتوه اموداد اموام        د

 خمینی)ره( استان قزوین

ــه ــهر   جلس ــالمی ش ــورای اس ــای محترم ش اعض

و جناب آقای مهندس شــعبانی معاون  شــریفیه

ــهردار  با مدیرکل محترم کمیته امداد  محترم  ش

امام خمینیاره( استان قزوین جناب آقای مومنی 

( رهاخمینی امام امـداد  کمیتـه  و رئیس محترم

ــتان ــهرس ــنل و غالمی آقای جناب البرز ش  پرس

 امام امــداد کمیتـه  کـل  اداره خـدوم  و محترم

 استان قزوین  (رهاخمینی

 

 

 

 

 

جلسوه با مدیرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی  

 استان قزوین

 جلسـه با حضور اعضای محترم شورای اسالمی شهر، 

معاون محترم مالی شـــهرداری جناب آقای رشـــوند 

کارمند واحد جناب آقای محمد ســمســار  شــریفیه ،

ــهری بـا     جنـاب آقای مهندس گونجی  خـدمـات شـ

مدیرکل محترم بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی استان   

 قزوین  
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دیدار با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 

 استان قزوین

جلسه با حضور اعضای محترم شورای : 11آذر  21

 مهندس آقای جناب و اســالمی شــهر شــریفیه  

ــایی ات و اره ارتباطاد محترم مدیرکل نیـک  رضـ

 فناوری اطالعات استان قزوین

ــالمی    ــورای اس ــای محترم ش ــه اعض در این جلس

ــکالت مربو  به آنتن دهی تلفن های همراه و  مش

نیز دســترســی منازل به ســرویس اینترنت مطره  

  گرفت. نمودند و مورد بحث قرار

 

 

 

مودیر کل راهداری و حمل و نقل   بوا   دیودار  

 جاده ای استان قزوین

با حضـــور اعضـــای محترم : جلســـه  11آبان  21

شــورای اســالمی شــهر،جناب آقای دکتر هاشــمی 

ــریفیه و جناب آقای مهندس  ــهردار محترم شـ شـ

و حمل و پیرنون مـدیرکـل محترم اداره راهـداری    

 نقل جاده ای استان قزوین
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جلسووه با مسوونولین اور انن بین جاده ای 

 استان قزوین

ــه 11آبان  21 ــای محترم  : جلس ــور اعض  با حض

شـورای اسالمی شهر و جناب آقای دکتر هاشمی  

ولین اورژانس بین شـهردار محترم شریفیه با مسئ 

 جاده ای قزوین

 

 

 

 

 

جلسوووه بوا مسوونووولووین آبفووای اسووتووان    

 قزوین،شهرستان البره و شهر شریفیه

جلســه با حضــور رئیس محترم شــورای اســالمی    

ــئول   ــوند مس ــهردار محترم،جناب آقای رش ــهر،ش ش

ــریفیه،جناب آقای  محترم امور مالی ــهرداری شـ شـ

ــتــان   ــین خــانی معــاون آبفــای اسـ مهنــدس حسـ

ــگران رئیس اداره    قزوین،جنـاب آقـای مهندس آتشـ

آبفای شـهرسـتان البرز و مهندس بذرافشان مسئول   

ــوص    ــه در خص ــریفیه در این جلس محترم آبفای ش

ــترکین   ــابهـای فی مابین و دفتر آب امور مشـ حسـ

ت شهری با شـریفیه و تعامل بیشـتر مجموعه مدیری  

 .اداره آبفا بحث و تبادل نظر گردید
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 دیدار با مدیرعامل آب منطقه ای استان قزوین

با حضــور اعضــای محترم : جلســه  11اســفند  33

آقای دکتر هاشمی شـورای اسـالمی شـهر و جناب    

شـهردار محترم شریفیه با جناب آقای مهندس پویا  

ــتان مدیرعامل محتر ــرکت آب منطقه ای اسـ م شـ

 قزوین

 

 

 

 دیدار با مدیر عامل بانک تجارت استان قزوین

 شورای محترم اعضای حضور با: جلسـه   11 مهر 1

 عامل مدیر قاســمی آقای جناب با شــهر اســالمی

ــتان تجارت بانک محترم  آقای جناب و  قزوین اس

 تجارت بانک حراست محترم ریاسـت  بیگی مهدی

 تجارت بانک شعب مدیریت دفتر در قزوین اسـتان 

 ستان قزوینا

 

جلسووه با مدیران بانک مهر اقتصوواد اسووتان 

 قزوین

جلســه با حضــور جناب آقای احمد :  11بهمن  31

قدوســیان ریاســت محترم شــورای اســالمی شــهر  

شـریفیه،جناب آقای دکتر هاشـمی شهردار محترم   

بانک مهر اقتصـاد استان   مدیران محترمشـریفیه با  

ــوص تفـاهم همکاری و تعامل  بین  قزوین در خصـ

اعطای .ری و بانک مهر اقتصـاد استان قزوی شـهردا 

تسهیالت به شهرداری و شهروندان از جمله اعطای 

تسـهیالت به شهروندان جهت پرداخت معوقه های  

 .به شهرداری  خود
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 شریفیه دیدارهای شهرستانی اعضای شورای اسالمی شهر

 فرماندار شهرستان البرهجناب آقای مهندس نصیری دیدار با 

دفتر فرماندار محترم شـهرسـتان البرز با حضـور اعضـای محترم شورای اسالمی شهر و شهردار     در :  11مرداد  21مور  

محترم و جناب آقای مهندس نصـیری سـرپرسـت فرماندار شهرستان البرز،جناب آقای سلمانی معاون محترم سیاسی و    

 .البرز برگزار گردیدجناب آقای عزیزی معاون محترم برنامه ریزی فرماندار شهرستان 

در این جلسـه اعضـای محترم شـورا و شـهردار محترم ضـمن تبریک انتصاب آقای مهندس نصیری به عنوان سرپرست      

فرمانداری شـهرسـتان البرز ، مسـائل و مشـکالت شـهر و شـهروندان از جمله،کمبود فضای آموزشی و ورزشی در شهر       

ه،تملک زمین آموزشـی جهت احداث مدرسه در کوی شهید  مخصـوصـا  کوی شـهید رجایی،کوی شـهریار و کوی مهدی    

رجایی،ایمن سازی ریل و راه آهن،روشنایی زیر گذر 

عابر پیاده راه آهن،بازآفرینی شهری،رودخانه غربی و 

شرقی،درمانگاه شبانه روزی دولتی و خصوصی،اتصال 

 مطره را …میرازی شـیرازی غربی به شرقی و غیره  

 .نمودند

شورای اسالمی شهر شریفیه آقای مهندس نصـیری، 

ــول قانونی    ــالمـت اداری و مالی،اصـ را از لحـا  سـ

مصوبات و پیگیری مشکالت شهر و شهروندان نمونه 

توصیف نمودند و خواستار همکاری و همدلی اعضای 

ــهرداری   ــهردار و مجموعه ش ــورا در حمایت از ش ش

شدند .ایشان همچنین از قول مساعد جهت پیگیری 

 شریفیه خبر دادند در خصوص مشکالت شهر
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جلسووه با مدیر شووبكه بهداشووت و درمان  

 شهرستان البره

جلسـه ای با حضور اعضای محترم  :  11خرداد 21

شــورای اســالمی شــهر و شــهردار محترم با جناب 

آقای دکتر میرزازاده ریاست محترم شبکه بهداشت 

شــهرســتان البرز،جناب آقای مهندس مهرعلیان و 

 سرکار خانم کریمی  

این دیدار اعضای محترم شورای اسالمی شهر و در 

ــاره بند ــهردار محترم با اشـ قانون  10ماده  31شـ

ــالمی   ــوراهای اس ــکیالت،وظایف و انتخابات ش تش

با  3111/1/3کشــور و انتخاب شــهرداران مصــوب 

الت و اعمال آخرین تغییرات و اصــالحات که نظارت بر امور بهداشــت حوزه شــهر وظیفه شــورا می باشــد به بیان مشــک

ــهر که    ــالمت در منطقه محروم ش ــهر پرداختند که می توان به احداث پایگاه س ــت و درمان ش کمبودهای حوزه بهداش

ــهری آمادگی خود را در این مورد اعالم     ــهر ندارند که مجموعه مدیریت ش ــت ش ــبی به مرکز بهداش ــی مناس ــترس دس

گردید تا شــهروندان به دلیل کمبود امکانات و نمودند،در خصــوص کمبودهای امکانات مرکز ســالمت بحث و تبادل نظر 

محدودیت در ارائه خدمات متحمل هزینه های مازاد برای مراجعه به شهرهای دیگر جهت دریافت خدمات و درمان خود 

نشـوند،در خصـوص افزای  نیرو و افزای  سـاعت کار پرسـنل مرکز سالمت نیز بحث و تبادل نظر گردید که اقدامات و     

م از سوی شبکه بهداشت شهرستان البرز صورت پذیرد،در خصوص برگزاری دوره های آموزشی هم برای بررسی های الز

ــتقبال   ــت و درمان بحث و تبادل نظر گردید و مورد اسـ ــاالن در حوزه های مختلف بهداشـ کودکان و هم برای بزرگسـ

النس نیز آقای میرزازاده مجموعه مدیریت شـهری و شـبکه بهداشـت شـهرسـتان البرز نیز قرار گرفت،در خصوص آمبو     

افزودند که مدیریت آمبوالنس ها و اورژانس به فوریتهای پزشکی واگذار گردیده و پیگیری برای استقرار در داخل شهر و 

ــنل و    ــط پرس ــوص تکریم ارباب رجوع توس ــود.در خص ــهر می تواند منجر به نتیجه مطلوب ش یا نزدیکترین نقطه به ش

 .نسبت به مطالبات خود اطالع رسانی و آموزش های کافی صورت پذیرد همچنین افزای  آگاهی شهروندان

در پایان حاضـرین به لزوم همکاری و تعامل بیشـتر در راسـتای نهضت خدمت رسانی اشاره نمودند و خواستار برگزاری    

 .جلسات بیشتر در حوزه بهداشت و درمان شدند
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جلسوه با روسای بنیاد مسكن و ببت اسناد  

 البرهشهرستان 

همزمان با گرامیداشــت روز  : 11اردیبهشــت  30

شـوراها و حضـور پرسـنل شـهرداری شریفیه در     

ــورا  ــور با، دفتر ش ــورای  ا حض ــای محترم ش عض

اسـالمی شـهر شریفیه،جناب آقای دکتر هاشمی   

ــگری  ــهردار محترم،جناب آقای مهندس عسـ شـ

رئیس محترم ثبت اسـناد شـهرستان البرز،جناب   

ــانپور رئیس محترم بنیــاد  آقــای مهنــدس رمضـ

 مسکن انقاب اسالمی شهرستان البرز

 

 

جلسه احداف کمربندی شرقی و غربی شریفیه 

 ستان البرهبا فرماندار شهر

جلســـه با حضـــور اعضـــای  11بهمن  21در مور  

ــهر،جناب آقای دکتر   ــالمی شـ ــورای اسـ محترم شـ

هاشمی شهردار محترم،جناب آقای مهندس شعبانی 

ــهردار،جناب آقای مهندس بهنامی  معاون محترم شـ

مسـئول واحد عمرانی شهرداری شریفیه،جناب آقای  

مهندس رضــا گروســی فرماندار محترم شــهرســتان  

البرز،جنــاب آقــای عزیزی معــاون محترم فرمــانــدار 

ــتان البرز،جناب آقای مهندس فاله امینی  ــهرسـ شـ

ــتان البرز،جناب آقای   ــهرس ــناس فرمانداری ش کارش

ملکی معاون محترم شرکت آب منطقه ای استان قزوین،جناب آقای مهدیون مدیر محترم آب منطقه ای شهرستان البرز 

و شرقی شهر در خصوص احداث کمربندی غربی و شرقی شهر به ریاست جناب آقای  با تعدادی از کشاورزان ظلع غربی

 .مهندس رضا گروسی فرماندار محترم در سالن جلسات فرمانداری شهرستان البرز تشکیل گردید
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جلسوه سوتاد باهآفرینی شهرستان البره در   

 شهر شریفیه

جلسه طره بازآفرینی شهر شریفیه که  11آذر  1 

ــنل خدوم ایشــان   با تالش شــهردار محترم و پرس

مورد تایید ســتاد بازآفرینی شــهرســتان البرز قرار 

ــهر    گرفـت و همچنین کلیـات طره بازآفرینی شـ

محمدیه و شـهر بیدستان و شهر الوند مورد تایید  

 ستاد بازآفرینی شهرستان البرز قرار گرفت.الزم به

توضـیح اسـت که سهم بازآفرینی شهرستان البرز   

ــد میلیون    اعتبـاری بـالغ بر یک میلیارد و هفتصـ

  .تومان می باشد

 

 

دیدار با فرمانده نیروی انتظامی شووهرسووتان 

 البره

جلسه با حضور اعضای محترم شورای :  11دی  33

اسالمی شهر و جناب آقای مهندس شعبانی نماینده 

و معاون محترم شـهردار با جناب سرهن  منصوری  

ــتــان   ــهرسـ فرمــانــده محترم نیروی انتظــامی شـ

البرز،جناب ســرهن  شــعبان زاده جانشــین محترم 

ــتان البرز و جناب  ــهرسـ فرمانده نیروی انتظامی شـ

شریفیه  33حترم کالنتری سـروان بیگلری رئیس م 

 در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان البرز 
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 دیدار با رئین اداره ببت اسناد شهرستان البره

با حضور اعضای محترم شورای : جلسـه   11دی  30

اسـالمی شهر و جناب آقای مهندس شعبانی نماینده  

شــهردار محترم و مســئول محترم حراســت و معاون 

شهردار محترم با جناب آقای مهندس عسگری رئیس 

 محترم اداره ثبت اسناد شهرستان البرز 

 

جلسووه با رئین بنیاد مسووكن انقالب اسووالمی  

 شهرستان البره

ه الهی جلســه ای با حضور اعضای محترم به حول و قو

اب آقای مهندس رمضانپور جن شـورای اسـالمی شهر با  

 نیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستانرئیس محترم ب

 

 

 

دیدار با فرمانده سپاه امام رضا)ع( شهرستان 

 البره

به مناسـبت هفته بسـیم مستضعفین   :  11آذر  1

اعضـای محترم شـورای اسـالمی شـهر و شهردار     

محترم شـریفیه در مور   با فرمانده محترم سپاه  

ــماعیل    ــرهن  محمد اس ــااع( جناب س امام رض

طاهرخانی در دفتر فرماندهی ســپاه امام رضــااع( 

دیدار نمودند،و اعضــای محترم شــورای اســالمی  

شـــهر و شـــهردار محترم هفته بســـیم را گرامی 

داشتند و از زحمات مخلصانه سرهن  طاهرخانی 

پاه امام رضااع( و سروان روه اهلل میرزایی و پرسنل خدوم حوزه مقاومت بسیم شهید مطهری شریفیه و پرسنل خدوم س

 .و بسیجیان والیی و همیشه در صحنه شهر شریفیه تقدیر و تشکر نمودند
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دیدار با رئین اداره راهداری شهرستان البره 

 در خصوص ممكالت راهداری

 با حضــور اعضــای محترم شورای اسالمیجلسـه  

ــعبانی مشــاور و    ــهر و جناب آقای مهندس ش ش

مسـئول حراسـت شهرداری و جناب آقای مهدی   

مرادی مسئول محترم واحد حمل و نقل شهرداری 

شـریفیه با رئیس محترم اداره راهداری شهرستان  

 آقای جناب و رمضــانی مهندس آقای البرز جناب

 شهرستان راهداری اداره محترم کارشـناس  باقری

 البرز شـــهرســـتان راهداری اداره دفتر در البرز

 .شد تشکیل

 

شریفیه و  11دیدار با پرسنل خدوم کالنتری 

پلین راه شووهرسووتان البره در هفته نیروی 

 انتظامی

ــبت هفته نیروی    11مهر  31در مور   بـه منـاسـ

انتظامی اعضــای محترم شــورای اســالمی شــهر و 

شهردار محترم و پرسنل محترم شهرداری شریفیه 

ــتان   33 از کالنتری ــهرس ــریفیه و پلیس راه ش ش

ــمیمـانـه بعمل آوردند که در این     البرز دیـدار صـ

 وقفه بی زحمات از تشــکر و تقدیر  بر عالوه دیدار

ــم بدون و ــت چش ــوص در این عزیزان داش  خص

 تبادل و بحث شــهر ترافیکی و امنیتی مشــکالت

 .گردید نظر
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 دیدار با رئین پلین راهور بخش محمدیه

ــبت هفته نیروی  11مهر  31در مور   به مناسـ

انتظامی دیداری با حضـــور جناب آقای حســـن 

بهتویی نائب رئیس محترم شورای اسالمی شهر 

و جناب آقای شـعبانی مســئول محترم حراست  

شهرداری و مشاور شهردار و جناب آقای مهدی 

ــئول محترم واحــد حمــل و نقــل   مرادی مسـ

شــهرداری شــریفیه با رئیس پلیس راهور بخ  

ــورت پـذیرفت . در این دیدار در   محمـ  دیـه صـ

خصـوص مشـکالت ترافیکی و تعامالت بیشتر با   

 .یکدیگر تاکید نمودند

 

دیدار هیات رئیسووه شووورای اسالمی شهر با 

 بخمدار محمدیه

جلسـه که با حضـور اعضای محترم   :  11آبان  31

هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و شهردار محترم 

بخشــدار و رئیس  شــریفیه با جناب آقای صــالحی

محترم شورای تامین امنیت بخ  محمدیه برگزار 

ــوع   ــه با موض ــوص برگزاری جلس گردید و در خص

رودخانه ضـلع شـرقی شـریفیه با حضور مسئولین    

اسـتانی و شـهرستانی ذی ربط بحث و تبادل نظر   

گردید و خواسـته ی به حق باغداران محترم ضلع  

 .ه شدشرقی شریفیه به بخشدار محترم انتقال داد
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 دیدار با سرکار خانم دکتر نخستین شهردار محمدیه

ــای محترم  :  11آبان  31 ــور اعض ــه با حض جلس

شـورای اسـالمی شـهر شریفیه و شهردار محترم    

جناب آقای دکتر هاشــمی برگزار گردید مباحری 

در خصوص تعامالت بیشتر بین مجموعه مدیریت 

شهری دو شهر همجوار محمدیه و شریفیه مطره 

ــاعد  گردید که از جمله آنها می توان به قول مسـ

ــوص در نظر  ــهردار محترم محمدیه در خصـ شـ

میلیون تومان توسط  320گرفتن اعتباری بالغ بر 

ــاماندهی رودخانه  ــهرداری محمدیه جهت سـ شـ

شرقی شریفیه و نیز تخصی  موتور آب بین ریل 

ــریفیه  ــنتی شـ و جاده جهت احیای باغ های سـ

خصوص ایجاد معبری مناسب جهت رفت و آمد شهروندان دو شهر،همکاری در جهت راه اندازی  اشاره نمود،همچنین در

بهتر آت  نشـانی شـریفیه،کمک در امورات حمل و نقل متوفی آرامستان شریفیه و نیز استفاده از سردخانه و غسالخانه   

 .و تبادل نظر گردید شریفیه در موارد ضروری و نیز در خصوص پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر شریفیه بحث
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 دیدارهای اعضای شورای اسالمی شهر اه شهر

دیودار بوا پرسوونل خدوم اداره گاه شووهر   

 شریفیه

نشـسـت صـمیمی اعضــای محترم    :  11مهر  10

شـورای اسـالمی شـهر با مهندس فکری مسئول    

محترم اداره گاز شـهر شریفیه و همکاران خدوم  

اسالمی شهر شریفیه ایشـان که در دفتر شورای  

برگزار گردید و اعضــای محترم شــورای اســالمی 

ــاب آقای مهندس فکری را به عنوان   ــهر انتص ش

ــریفیه تبریک عرم    ــهر ش ــئول اداره گاز ش مس

ــانی   ــوص خدمت رس نمودند و همچنین در خص

ــهر بحث و  ــهروندان عزیز شـ بهتر و مطلوب تر به شـ

 .تبادل نظر گردید

 

 شریفیهدیدار با رئین اداره آبفا 

جلسـه با حضـور اعضای محترم شورای   :  11دی  30

اســالمی شــهر و نماینده شــهردار محترم جناب آقای 

ــئول محترم واحــد عمرانی   مهنــدس بهنــامی مسـ

 فیهشری آبفا اداره محترم ریاست با  شهرداری شریفیه

 بذرافشان مهندس آقای جناب

 

 11دیدار اعضای شورا اه کالنتری

  شریفیه،مرکز نیكوکاری

دیدار اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسالمی 

ــروان بیگلری ــهر با جناب سـ  محترم رئیس شـ

 جناب ایشان محترم معاون و شریفیه 33کالنتری

ــروان ــمیعی س ــنل و س  33کالنتری خدوم پرس

 شریفیه
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در این دیدار اعضـای محترم هیات رئیسه شورا از  

شریفیه در  33زحمات بی دریغ پرســنل کالنتری

ــهروندان حفظ  ــهر و شـ آرام  و امنیت برای شـ

 .تقدیر و تشکر نمودند

در ادامه اعضای محترم هیات رئیسه شورا از مرکز 

ــریفیـه بـازدیـد بعمل آوردند و از      نیکوکـاری شـ

زحمات و خدمات سـرکار خانم خمســه و پرسنل  

خدوم این مرکز تقدیر و تشکر نمودند و از حمایت 

 .خود از این مرکز خبر دادند

خانم خمسه درخواست یک اتاق برای راه سـرکار  

ــورا نیز حمایت خود را   ــه ش ــای هیات رئیس اندازی کارگاه خیاطی و ایجاد کارآفرینی برای مددجویان را نمودند که اعض

 .نمودند اعالم کارآفرینی برای ایجاد

 

باهدید اه کانون پرور  فكری کودکان و 

 نوجوانان شریفیه

حضــور اعضــای با : جلســه  11اردیبهشــت  30

محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه 

با حضــور مســئول محترم کانون پرورش فکری  

ــریفیه از این کانون بازدید  کودکان و نوجوانان ش

 .بعمل آمد
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 شهربر پرو ه های عمرانی و خدماتی شورا و نظارت باهدید 

 اه شهر شریفیهمسنولین  دباهدی

 های باستانی و کمتی شهر اه پرو ه وره باهدید 

ــهریور  3 ــالمی و جناب آقای اعالیی  : بازدید  11ش ــورای اس جناب آقای دکتر داود محمدی نماینده محترم مجلس ش

مقدم مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان قزوین و جمعی از شهروندان از پروژه ی ورزش های باستانی و کشتی 

 .ید به عمل آوردند و از همکاری و حمایت بیشتر در انجام این پروژه خبر دادنداآزاد،فرنگی و زورخانه ای( بازد
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 محمدی داود دکتر با فوتبال پیمكسوتان دیدار

 لسمج محترم نماینده محمدی داود دکتر آقای جناب با شهر فوتبال پیشکسوتان از جمعی: با حضور  11 مرداد 31 مور 

 ،مسئول محترم شریفیه،شهردار شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 10 اصل کمیسیون رئیس و اسالمی شورای

 .گردید برگزار شهر فوتبال هیات مسئول و شهر جوانان و ورزش محترم

 

در این جلسه ضمن یادآوری خاطرات ورزشی گذشته فوتبال در خصوص مسائل مربو  به رشته ورزشی فوتسال و فوتبال 

بحث و تبادل نظر گردید.در پایان با اهدای جوایز به پیشکسوتان از آنان تقدیر و تشکر بعمل و زمین چمن مصنوعی شهر 

 .آمد
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 دیدار سرکار خانم مهندس هرآبادی با ورهشكاران شهر شریفیه

جلسـه با حضـور رئیس محترم کمیسـیون ورزش شـورای اسالمی شهر شریفیه،رئیس شورای اسالمی شهر     :  11دی  1

ســرکار خانم مهندس ســیده حمیده و شــریفیه،شــهردار محترم،ریاســت محترم اداره ورزش و جوانان شــهرســتان البرز 

حترم،رئیس محترم شورا و زرآبادی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی در سالن جلسات شهرداری شریفیه شهردار م

رئیس محترم کمیسیون ورزش شورا از حضور سرکار خانم زرآّبادی تقدیر و تشکر نمودند و همچنین از زحمات و افتخار 

در خصوص احداث پار، بانوان و  3111آفرینی ورزشکاران شهر شریفیه قدردانی نمودند و در بودجه شهرداری در سال 

ــالمت و افزای  ب ــکاران در ماده احداث جاده س ــکاران   31و  31ودجه ورزش ــی به ورزش و حمایت از مدال آوران ورزش

حاضـرین در جلسـه در خصـوص مسـائل و مشکالت ورزشی در شهر به بحث،گفتگو و تبادل نظر     .اطمینان خاطر دادند

 .پرداختند

 

 فرماندار شهرستان البره و بخمدار محمدیه اه شهر شریفیه  باهدید

فرماندار و رئیس محترم شورای : بازدید  11آذر  32

ــتان البرز جناب آقای مهندس  ــهرس تامین امنیت ش

و هیات همراه متســـکل از مدیران محترم  گروســـی

ــتان البرزبه همراه   ــهرس ــورای  ش ــای محترم ش اعض

ردار محترم جناب آقای اسـالمی شـهر شریفیه و شه  

ــمی ــورا و نیز   دکتر هاش ــهرداری و ش از مجموعه ش

 سطح شهر
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 هدید اه کمپ ترک اعتیاد طلوع دوباره شریفیه با حضور مسنولین شهرستان البرهبا

ســـرای جانشـــین محترم داد: بازدید  11مهر  21

و مدیران  محمدیه حجت االســـالم شـــهســـواری

اعضــای محترم  به همراه محترم شــهرســتان البرز

شـورای اسـالمی شـهر ،شـهردار محترم و پرسنل     

 خدوم شهرداری شریفیه

 

 

 

 

 

 باهدید و بررسی عملكرد اداری و مالی شورای اسالمی شهر شریفیه

ــنـایی با مباحث و   :  11مهر  31 بـه منظور آشـ

 شهری مسـائل کاری مرتبط با مجموعه مدیریت 

 شــورای مالی و اداری عملکرد همچنین و اسـتان 

 فاله حسین آقای جناب بازدید ها شهر اسـالمی 

 شوراهای امور محترم مسئول کارشناس محمدلو

ــتانداری ــا آقای جناب و قزوین اس  علی غالمرض

رئیس محترم شورای اسالمی استان قزوین  نوری

از شـورای اسـالمی شهر شریفیه با حضور جناب   

ــورای   ــیان رئیس محترم شـ آقـای احمد قدوسـ

اسـالمی شـهر و جناب آقای حسن بهتویی نائب   

 رئیس شورای اسالمی شهر بعمل آمد
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 اه سطح شهر و پرو ه های عمرانی اعضای شورای اسالمی شهر باهدید

 های طره اجرای بر نظارت و شهرداری امور در مصوب های طره و شورا مصـوبات  اجرای حسـن  بر نظارت راسـتای  در

 سبز فضاهای و ها،میادین معابر،خیابان توسعه و ایجاد به مربو 
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 هیات رئیسه

 صوبم ها استان عالی و بخ ،شهر،شهرستان،استان اسالمی شوراهای سخنگوی و رئیسه هیات وظیفه شره دستورالعمل

 :نمودند قرائت ذیل شره به جلسه در را ها استان عالی شورای 3111/32/30

 یا یمنش رئیس، نائب رئیس، از متشکل که است ساختاری مجموعه دستورالعمل این در رئیسه هیئت از منظور: 3 ماده

 . باشد می مستقل حقوقی شخصیت دارای مجموعه این و بوده سخنگو و منشیان

 بخ ، اسالمی شوراهای داخلی هاینامه آیین در که است مواردی رئیسه هیئت اعضای از یک هر وظایف شره: 3 تبصره

 . است شده ذکر وزیران هیئت مصوب شهر اسالمی شوراهای اجرایی نامه آئین و استانها عالی و استان شهرستان، شهر،

 شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 31 ماده مستندات اساس بر رئیسه هیأت اعضای انتخاب کار و ساز: 2 تبصره

 . بود خواهد دستورالعمل این موضوع شوراهای داخلی هاینامه آئین همچنین و( 1/1/12ا اصالحی کشور، اسالمی

 : از عبارتند شوراها رئیسه هیئت اختیارات و وظایف: 2 ماده

 . شورا انضبا  و انتظام حفظ و شورا جلسات اداره در شورا رئیس با همکاری-3

 . رسید خواهد شورا تصویب به که شورا اداره سیاستهای و ها مشی خط ها،برنامه تدوین-2

 . شورا عملکرد ارتقاء و کارآمدی انسجام، جهت در همکاری-1

 یسیونها،کم شورا، مذاکرات ثبت جلسات، دستور تنظیم و تهیه ها،برنامه بندی اولویت درخصوص شورا رئیس با همکاری-3

 . شورا مصوبات اجرای و پیگیری ارسال، تنقیح،

 . شوراها حقوق از دفاع و اقتدار جایگاه، حفظ برای تالش-1

 شورا جلسات در مقررات و قانون داخلی، نامه آیین اجرای حسن بر نظارت در شورا رئیس با همکاری-1

 کمیسیونها عملکرد ارتقاء برای تالش و کمیسیونها مشکالت و مسائل فصل و حل در همکاری-1

 شورا داخلی بودجه همچنین و سالیانه برنامه تدوین و تهیه پیگیری-1

 ها هیئت و مجامع سازمانها، نهادها، در شوراها منتخب نمایندگان عملکرد بر نظارت-1
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 جناب و شهر اسالمی شورای رئیسه هیات محترم دبیر و اعضاء حضور با شریفیه شهر اسالمی شورای رئیسه هیات جلسه

 .گردید آغاز بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با و تشکیل شورا دفتر در شریفیه محترم شهردار هاشمی دکتر آقای

 و تهیه خصوص در همچنین.گردید گفتگو و بحث 11 سال در شهرداری بودجه 31 و 31 وادم خصوص در جلسهاین  در

 هیات محترم اعضای سپس.گردید نظر تبادل و بحث محترم شهردار با ساله 20 انداز چشم سند و ساله 1 برنامه تدوین

 در ایشان همکاران همچنین و شریفیه شهرداری عمرانی واحد مسئول بهنامی مهندس آقای خدمات و زحمات از رئیسه

 .نمودند تشکر و تقدیر شهرداری عمرانی واحد

 چشم سند و ساله 1 راهبردی برنامه مطالعاتی طره تهیه خصوص در شهری عمران و برنامه،بودجه کمیسیون جلسه در

 اعضای درخواست به توجه با که گردید مقرر اسالمی شورای جلسه در که بود شده گفتگو و بحث شهر ساله 20 انداز

 در ایشان ویژه تخص  به عنایت با و محترم شهردار هاشمی حسین دکتر آقای جناب از شهر اسالمی شورای محترم

 20 انداز چشم و ساله 1 استراتژیک طره تهیه و تدوین به نسبت3111 سال پایان تا که گردید مقرر شهرسازی حوزه

 حرکت این از رئیسه هیات محترم اعضای و دهند انجام رایگان بصورت کاری ساعت غیر در خود رضایت با شهر ساله

 تهیه مانز بودن نزدیک به توجه با هاشمی آقای سپس.نمودند تشکر و تقدیر هاشمی حسین دکتر آقای جهادی و انقالبی

 نمودند درخواست شورا اعضای دیگر همچینین رئیسه هیات محترم اعضای از شریفیه شهرداری 11 سال بودجه تدوین و

 فرمایند ارائه شریفیه شهرداری به عمرانی های پروژه خصوص در را خود پیشنهادات تا
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 اهم جلسات هیات رئیسه

 شریفیه  شهر اسالمی شورای مالی و اداری عملكرد اه باهرسی خصوص در نظر تبادل و بحث: جلسه دستور

 ید.توسط آقای بهتویی آغاز گردجلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن 

آقای احمد قدوسیان ضمن گرامیداشت روز جهانی استاندارد به اهمیت استاندارد در تمامی جوانب از جمله اقتصادی در 

اجتماعی،فرهنگی،تولید و خانواده اشاره و مطالبی عنوان نمودند و همچنین ضمن عرم تسلیت بمناسبت شهادت حضرت 

انی آن حضرت پرداختند و فرا رسیدن ماه صفر که به ماه نحوست معروف است و صدقه دادن در رقیه اس( به بیان زندگ

این ماه سفارش شده است و ارتحال حضرت محمد اص( و شهادت امام حسن مجتبیاع( در این ماه را تسلیت عرم 

فتر شورای اسالمی شهر نمودند.سپس به موضوع جلسه که بررسی بحث و تبادل نظر در خصوص بازدید بعمل آمده از د

توسط جناب آقای حسین فاله کارشناس مسئول محترم امور شهری و شوراهای استانداری قزوین و  31/1/11در مور  

بند توسط  22جناب آقای غالمرضا علی نوری رئیس محترم شورای اسالمی استان قزوین پرداختند.متن گزارش که دارای 

مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است و این یک امتیاز بزرگی از عملکرد اداری و  آقای حسن بهتویی قرائت شد که غالبا 

مالی شورای اسالمی شهر شریفیه است و در خصوص هر یک از بندها همکاران بحث و تبادل نظر نمودند .آقایان حسن 

ه قدوسیان و دبیر هیات رئیسبهتویی و آیت نظری اصل نائب رئیس و منشی شورا از رئیس محترم شورا جناب آقای احمد 

جناب آقای مهندس هادی رمضانی جهت انجام عملکرد اداری و مالی شورای اسالمی شهر شریفیه که مورد تقدیر دفتر 

 امور شهری استانداری قرار گرفته تقدیر و تشکر نمودند .
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 ساله 5 انداه همم و شورا های برنامه بندی اولویت خصوص در گفتگو و بحث:جلسه دستور

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه در دفتر شورا تشکیل و با 

 قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.

دستورالعمل شره وظیفه و سخنگوی شورای اسالمی  2ماده 1با اشاره به بند قدوسیان احمد آقای

شورای عالی استانها که مقرر می دارد پیگیری تهیه  30/32/3111تان و عالی استان ها مصوب بخ ،شهر،شهرستان،اس

و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا بر عهده اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر می 

ئه پیشنهادهای خود در خصوص بودجه باشد،که به امید و فضل خداوند متعال اعضای شورای اسالمی شهر برای تهیه و ارا

 ی،بهداشت آموزشی، فرهنگی، شهرداری و شورای اسالمی شهر و بررسی و شناخت کمبود ها ،نیاز و نارسایی های اجتماعی،

اقتصادی و رفاهی شهروندان و تهیه طره ها و پیشنهادها و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و 

ماه به تصویب بودجه شهرداری و شورای اسالمی فرصت دارند و اعضای محترم شورا از این  2اجرای آنها  نظارت بر حسن

 فرصت جهت همفکری و هم اندیشی با کارشناسان مجرب برای حل مشکالت شهر استفاده نمایند 

شهرداری از زحمات بودجه  31و  31سپس آقای قدوسیان و اعضای محترم هیات رئیسه با اشاره به حساسیت در ماده

 جناب آقای دکتر هاشمی در این خصوص تقدیر و تشکر نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.

اعضای محترم هیات رئیسه از زحمات جناب آقایان دکتر هاشمی، مهندس علیپور و مهندس بهنامی در نظارت و اجرای 

نمودند و تاکید نمودند پروژه های نیمه تمام تا آخر سال جاری به اتمام پروژه های عمرانی در حال اجراء تقدیر و تشکر 

 و بهره برداری برسند.

آقای حسن بهتویی با اشاره به اهمیت باالی پروژه آت  نشانی از لزوم انجام کامل پروژه خبر دادند.همچنین ایشان از 

 محترم جهت بازدید از پروژه ها گزارشی ارئه نمودند.پیگیری های خود برای هماهن  نمودن تعیین وقت با دفتر استاندار 

آقای آیت نظری اصل در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر 

امور رفاهی تاکید نمودند و همچنین از بازدیدهای خود از پروژه های عمرانی خبر دادند و اظهار خرسندی از نحوه انجام 

پیشرفت پروژه ها نمودند.آقای مهندس رمضانی در خصوص تعیین دستور جلسه مشخ  در راستای دستورالعمل شره  و

 وظیفه هیات رئیسه و برگزاری جلسه رسمی هفته ای یکبار مطالبی بیان نمودند.  
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  3۱پرو ه های سال  پیمنهادجلسات 

 :  3۱ سال های پرو ه اولین جلسه پیمنهادات

رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب هیات جلسه 

 آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.

هت اهدای باغ خود در کمربندی ضلع شرقی شهر آقای احمد قدوسیان ضمن تقدیر و تشکر از حاج حبیب اسداللهی ج

جهت احداث کمربندی و دیوار چینی به موضوع جلسه پرداختند آقای قدوسیان ضمن تقدیر و تشکر از شهردار محترم 

و پرسنل خدوم شهرداری بابت پروژه های در دست اقدام خواستار تسریع و اتمام پروژه آت  نشانی تا پایان سال جاری 

ژه کتابخانه شدند و نیز خواستار تکمیل پروژه اتصال کمربند شرقی و غربی که یکی از اصلی ترین پروژه ها و شروع پرو

 به شمار می آید شدند و موجب بهبود حمل و نقل شهری شدند.

 

هیات رئیسه پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی  2ماده 1آقای آیت نظری اصل بر طبق بند 

 شورا را خواستار شد و نیز پیشنهادات پروژه های عمرانی خود را به صورت مکتوب به شهردار محترم ارائه نمودند.

دستورالعمل شره وظیفه هیات رئیسه تالش برای حفظ و جایگاه و اقتدار و دفاع از  2ماده 1آقای بهتویی بر طبق بند 

متقابل اعضای شورا و شهردار محترم با شهروندان عزیز و مسئولین  حقوق شورا را خواستار شدند و افزودند شان و احترام

 حفظ گردد و همچنین ایشان پیشنهادات پروژه های عمرانی خود را به صورت مکتوب به شهردار محترم ارائه نمودند.

 از سایت شوراآقای قدوسیان نیز در خصوص اطالع رسانی اخبار شورا در شبکه های مجازی عنوان نمودند که اخبار باید 

 دریافت و پیگیری گردد.

آقای مهندس رمضانی دبیر محترم هیات رئیسه شورا نیز در خصوص اقدام به تهیه گزارش عملکرد یکساله شورای اسالمی 

شهر شریفیه مطالبی را بیان نمودند و  این که برای اولین بار در شورای اسالمی شهر شریفیه تهیه می گردد و از اتمام 

 و ارسال به مراجع ذی ربط در آینده نزدیک خبر دادند.تهیه آن 
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  : 3۱ سال های پرو ه پیمنهادات دومین جلسه

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب 

 قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با 

آقای احمد قدوسیان وفات حضرت فاطمه معصومهاس( را تسلیت عرم نمودند و به کتابی از مرحوم شیخ علی پناه 

اشتهاردی که در خصوص زندگی حضرت فاطمه معصومهاس( بود اشاره نمودند و در خصوص کرامات آن حضرت بزرگوار 

.سپس ایشان با اشاره به دستور جلسه از شهردار محترم در خواست نمودند تا طره ها و برنامه ی مطالبی بیان نمودند

 را ارئه نمایند. 11خود برای سال

شهردار محترم با اشاره به اقدامات شهرداری که انجام پذیرفته و همچنین در حال انجام است تعدادی از طره ها و برنامه 

بانوان،احداث جاده سالمت،پیاده رو سازی و ترمیم جداول،کتابخانه عمومی،بازپیرایی ی خود از جمله،احداث بوستان 

پار، شهید قدوسی،احداث پار، در انتهای خیابان چمران،زیباسازی زیرگذر ولی عصراعم(،ایجاد واحدهای تجاری در 

ر خصوص لزوم ایجاد فضای شاد بلوار شهید بهشتی،المان میدان های شهداء و والیت را ارائه نمودند.همچنین حاضرین د

 و باطراوت در شهر تاکید نمودند.

هیات رئیسه پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین  2ماده 1سپس اعضای محترم هیات رئیسه بر طبق بند 

رای بودجه داخلی شورا در خصوص نحوه تهیه و تدوین تعرفه عوارم محلی و بهای خدمات،بودجه شهرداری و بودجه شو

 بحث و تبادل نظر نمودند. 11اسالمی شهر سال
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 :  3۱ سال های پرو ه سومین پیمنهادات

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب 

 قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت 

 آقای احمد قدوسیان میالد حضرت عیسیاع( را به حاضرین تبریک گفتند سپس به طره دستور جلسه پرداختند.

با توضیحات تکمیلی نسبت به جلسه پی  پرداختند.بوستان  11آقای دکتر هاشمی به ارائه طره های سال 

عصر ،پیاده رو سازی جاده سالمت،المان میدان شهدا، و میدان والیت ،باز پیرایی  یاس،کتابخانه،کاشی کاری زیرگذر ولی

پار، محلی قدوسی،احداث پاتوق محله ای،پیاده رو سازی خیابان شهید رجایی ،حضرت رقیهاس( بلوار شهید بهشتی 

ندی شرقی،ساختمان آت  نشانی ،ترمیم جداول،فاز دوم بلوار غربی ،فاز دوم کمرب 1و  3،امام علی اع(  ،بازگشایی آذران 

مرکزی،آسفالت معابر،فاز دوم ساماندهی آرامستان ،ترمیم ترانشه ها ،کاشی کاری المان شهداء گمنام ،محوطه سازی 

ساختمان شهرداری،تکمیل سالن اجتماعات شهرداری،پارکین  خودروهای اداری،اتوماسیون اداری،ممیزی امال، شهر 

وهای راهنمای شهری،رن  آمیزی و خط کشی معابر،تفکیک زباله از مبداء،ساخت پلها و ،طره های مطالعاتی ،نصب تابل

حفاظهای فلزی،ساخت فیکسچر های تبلیغاتی،نگهداری تاسیسات شهرداری از جمله مواردی بودند که در جلسه مطره 

 و مورد بررسی قرار گرفت.

 

 : 3۱ سال های پرو ه ههارمین جلسه پیمنهادات

رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر،جناب جلسه هیات 

آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه و جناب آقای مهندس شعبانی مسئول محترم حراست و معاون شهردار در 

 دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.

احمد قدوسیان با اشاره به روز بصیرت و میراق امت با والیت ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در  آقای

خصوص بصیرت افزایی ،از لزوم وجود بصیرت و بیداری و هشدار در بین مردم مطالبی بیان نمودند ..سپس ایشان انتصاب 

جمع تشخی  مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان شایسته آیت اهلل صادق اردشیر الریجانی را بعنوان رئیس م

 تبریک گفتند و آرزوی توفیق و سالمتی و طول عمر با عزت برای ایشان نمودند.

هکتاری تعاونی مسکن نیروی انتظامی و همچنین جلسه ای که با  12سپس حاضرین در جلسه در خصوص اراضی 

رم امور عمرانی استانداری قزوین جناب آقای مهندس فر  استاندار محترم جناب آقای مهندس زاهدی ،معاون محت

زاد،مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین جناب آقای مهندس زاهدپور، نمایندگان محترم مجلس 

شورای اسالمی جناب آقای حاج داود محمدی و سرکار خانم مهندس سیده حمیده زرآبادی، مدیرکل محترم مسکن و 

و شهرسازی استان قزوین جناب آقای مهندس حق لطفی، اعضای محترم هیات مدیره تعاونی امید شکوه جالل نیروی راه 

انتظامی، شهردار محترم و ریاست محترم شورای اسالمی شهر شریفیه با همین موضوع در دفتر استاندار محترم برگزار 

 شد بحث و تبادل نظر نمودند.

ها،خط مشی ها و سیاست های اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید بحث و  همچنین در خصوص تدوین برنامه

 گفتگو شد.
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 : 3۱ سال های پرو ه پنجمین جلسه پیمنهادات

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب  

 آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.

ستورالعمل شره وظیفه هیات رئیسه و سخنگوی شوراهای د 2ماده 1آقای احمد قدوسیان عنوان نمودند برطبق بند

شورای عالی استان ها؛همکاری با رئیس شورا  30/32/3111اسالمی بخ ،شهر،شهرستان،استان و عالی استان ها مصوب 

در نظارت بر حسن اجرای آئین نامه داخلی،قانون و مقررات در جلسات شورا از وظایف هیات رئیسه شورا می باشد و 

با  3/1/3111قانون تشکیالت،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  31ن مادههمچنی

اعمال آخرین اصالحات مقرر می دارد جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات 

آئین نامه اجرایی تشکیالت،انتخابات داخلی و امور  33ماده 3با اکرریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و همچنین بند

هیات وزیران با اصالحات بعدی مقرر می دارد جلسات شورا علنی و  33/3/3111مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوب 

حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود. شهروندان عزیز در جلسه علنی حضور پیدا می کنند و با اجازه رئیس 

به عنوان مستمع از جلسات عادی و وفوق العاده بهره مند می شوند و مشکالت خودشان را بعد از اتمام دستور  شورا

 جلسه مطره می نمایند.

آئین نامه اجرایی تشکیالت،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی شهرها  1ایشان در ادامه افزودند بر طبق ماده

با اصالحات بعدی مقرر می دارد که جلسات شورا بعد از اولین جلسه و به صورت عادی هیات وزیران  33/3/3111مصوب 

هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل می شود و همچنین در تبصره همین ماده مقرر می دارد شورا در صورت درخواست 

العاده  تشکیل جلسه فوق کتبی فرماندار و یا بخشدار ذی ربط مشتمل بر زمان دستور و مقررات تشکیل جلسه موظف به

است و همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخی  خود به صورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد 

و تبصره همین ماده هر ماه دو جلسه عادی و دو جلسه فوق العاده تشکیل  1،شورای اسالمی شهر شریفیه هم بر طبق ماده

شورا و شهرداری و همچنین تعرفه عوارم و بهای خدمات  11بودجه پیشنهادی سال  نموده است و برحسب ضرورت برای

 شهرداری که جلسات بیشتری را در بر خواهد داشت. 11سال 
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آئین نامه اجرایی تشکیالت،انتخابات داخلی و امور مالی  1ماده 3ایشان در ادامه تصریح نمودند که برطبق تبصره بند

هیات وزیران با اصالحات بعدی؛روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار  33/3/3111شوراهای اسالمی شهرها مصوب 

 33ساعت قبل از ابالغ شود که وظیفه منشی شورا اسالمی شهر می باشد. و همچنین برطبق بند 23شورا باید حداقل 

ت تشکیل جلسه بعد قبل هیات وزیران؛اعالم روز و ساع 23/3/3113آئین نامه داخلی شورای اسالمی شهر مصوب  1ماده

همین آئین نامه دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول  31از ختم هر جلسه می باشد و همچنین برطبق ماده 

پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار 

 چهارشنبه روزهای شورا رسمی جلسات گردید شورای اسالمی شهر شریفیه مقرر 113ه اعضا قرار گیرد که بر طبق مصوب

 جهت یبخش و شهرستانی و کشوری،استانی مسئولین با دیدار یا دعوت هفته هر دوشنبه یا شنبه روزهای و گردد برگزار

 آراء اقاتف به شوند می انتخاب امر این جهت شورا نماینده بهتویی حسن آقای که پذیرد انجام شهری مشکالت پیگیری

گرفت بنابراین ساعت و تاریخ جلسات عادی و فوق العاده بر طبق مصوبه  قرار اسالمی شورای محترم اعضای تصویب مورد

آئین نامه اجرایی  1ماده 3شورای اسالمی شهر شریفیه مشخ  می باشد و دستور جلسه نیز بر طبق بند 113

هیات وزیران با اصالحات بعدی مقرر  33/3/3111مالی شوراهای اسالمی شهرها مصوب  تشکیالت،انتخابات داخلی و امور

می دارد تهیه و تنظیم دستور جلسات براساس پیشنهادهای واصله و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و 

ی شورای اسالمی شهر ابالغ ساعت قبل به اعضا 23دستور جلسه و تبصره آن مقرر می دارد دستور کار شورا باید حداقل 

 گردد.

اعالم همکاری با رئیس شورا در نطارت بر حسن اجرای  2ماده 1سپس حاضرین در خصوص اداره جلسات بر طبق بند

آئین نامه داخلی قانون و مقررات در جلسات شورا نمودند.در ادامه در خصوص تعامل با مسئولین استانی و کشوری بر 

 صحبت نمودند.طبق عزت،حکمت و مصلحت 

جناب آقای دکتر هاشمی در خصوص تهیه و تدوین بودجه شهرداری پیشنهادات خود ارائه نمودند همچنین ایشان در 

خصوص درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده ابراز نگرانی کردند که تامین هزینه ها از این محل کند و قابل 

 الی پروژه های عمرانی ابراز خوشحالی نمودند.قبول نیست.در ادامه ایشان از پیشرفت با
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در ادامه حاضرین از خدمات دلسوزانه شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری در پیشرفت پروژه های عمرانی و خدمات 

بودجه شهرداری بحث و تبادل نظر  31و  31شهری تقدیر و تشکر نمودند و همچنین در خصوص تهیه و تدوین ماده

 نمودند.

بودجه شهرداری  31و  31آقای بهتویی و آقای آیت نظری اصل از قاطعیت رای اعضای شورا در تهیه و تدوین ماده سپس 

 شدند. 11صحبت نمودند و خواستار اتمام پروژه آت  نشانی در سال 

 

 : 3۱ سال های پرو ه شممین جلسه پیمنهادات

دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب  جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و

 آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.

ر ب آقای احمد قدوسیان با اشاره به فرمای  مقام معظم رهبری که می فرمایند بنیاد این نهاد اجتماعیاشورای اسالمی(

حل عملگرایانه مشکالت عینی و مشخ  مردم در شهر و روستا است و هدف آن راحت تر و اخالقی تر کردن زندگی 

را افزای  می بخشد و زمینه  "اعتماد عمومی"شهروندی است توفیق شوراها در دستیابی به این هدف،سرمایه ارزشمند 

کشور می شود و در جایی دیگر معظم له می فرمایند  ساز حضور پر نشا  مردم در همه عرصه های پیشرفت و توسعه

اگر کسانی برای حفظ جانشان یا شغل و پول و مقامشان و یا محبت نزدیکانشان،راه خدا را تر، کنند و آنجا که باید حق 

 یبگویند،نگویند آن وقت حسین بن علی ها به مسلخ کربال کشیده خواهند شد. همه ما با استعانت از فرمایشات رهبر

سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را با افترا و تهمت زدن،غیبت کردن و دروغ گفتن و تشوی  اذهان عمومی و نشر اکاذیب  

 خدشه دار نکنیم و همیشه حق طلب و حق محور باشیم.

ای اسالمی قانون تشکیالت،وظایف و انتخابات شوراه 3در ادامه ایشان به موضوع دستور جلسه پرداختند و با اشاره به ماده

با اعمال آخرین تغییرات و اصالحات مقرر می دارد برای پیشرفت سریع  3/1/3111کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه 

که اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه تالش  مقتضیات محلی اداره امور هر شهر صورت می پذیرد

 مضاعف در این امر مهم را داشته باشند.
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 شدند. 11سپس ایشان از جناب آقای دکتر هاشمی خواستار اتمام پروژه آت  نشانی تا آخر سال 

آقای نظری اصل نیز ضمن تشکر از زحمات پرسنل واحد عمرانی شهرداری و پرسنل واحد خدمات شهری شهرداری به 

شهرداری از جمله پار، بانوان،جاده سالمت و اتمام پروژه های نیمه  11بررسی کارشناسانه طره های پیشنهادی سال 

 کاره اشاره نمودند. 

از جمله المان میدان ها طره های خود را ارائه نمودند و حاضرین در این  11شهردار محترم در خصوص پروژه های سال 

خصوص بحث و تبادل نظر نمودند .سپس طره اولیه بوستان بانوان توسط شهردار محترم در جلسه مطره گردید.در ادامه 

 در خصوص انجام پروژه ها با شرایط فعلی اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

 مسائل مالکین زمینهای تصرف شده در پل و بلوار والیت پرداختند.سپس حاضرین در خصوص 

 

 3۱شهرداری  و بررسی تعرفه عوارم و بهای خدمات سال 3۱دستور جلسه:ارائه طرح ها و برنامه های سال

 شهرداری

ناب ج جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر ،

آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه ،جناب آقای مهندس شعبانی معاون و مشاور محترم شهردار،جناب آقای 

مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی شهرداری ،جناب آقای مهندس علیپور کارشناس محترم واحد عمرانی 

جناب آقای پارساپور پیمانکار محترم پروژه آت  نشانی  شهرداری شریفیه،آقای مومن پیمانکار محترم پروژه بلوار غربی و

 شهر شریفیه در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.

آقای احمد قدوسیان ضمن عرم تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها آرزوی توفیق روزافزون برای 

 نل خدوم شهرداری و حاضرین در جلسه نمودند.خدمتگذران این کشور بخصوص پرس
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در دو بخ   3111شهردار محترم درخصوص تعرفه بهای خدمات و عوارم محلی شهرداری شریفیه برای اجراء در سال 

ماده با الحاقات بعدی توضیحات  1ماده داشت و بخ  دوم آن بهای هزینه خدمات که در  31که بخ  اول آن عوارم که 

از تالش و  11نمودند.اعضای محترم هیات رئیسه بعد از بحث و گفتگو در خصوص تعرفه و عوارم سال خود را ارائه 

همت وافر دکتر هاشمی در خصوص مراعات نمودن عدالت و انصاف و با رعایت صرفه و صاله شهروندان و شهرداری در 

تقدیر و تشکر  11و پیشنهادی  11خصوص تصمیم و برنامه ریزی و مدیریت تعرفه عوارم و بهای خدمات در سال 

نمودند و از مسئولین واحد درآمد و واحد مالی که به شهردار محترم کمک نمودند صمیمانه تشکر نمودند.همچنین آقای 

هاشمی توضیحات خود را در خصوص پروژه بلوار غربی از ابتدا تا مرحله فعلی بیان نمودند و از زحمات آقای مومن که 

ی تقدیر و تشکر نمودند.ایشان ضمن ابراز گالیه از وقفه های چند باره در پروژه بلوار غربی خواستار برای مجموعه شهردار

توضیحات آقای مومن در این خصوص شدند.آقای مومن نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین مواردی که سبب ایجاد وقفه 

سپین،دخالت بعضی از شهروندان و غیره سپس در این پروژه شد را بیان نمودند از جمله پروژه همزمان در شهر، کا

آقای مهندس شعبانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حاضرین به چند مواردی که سبب ایجاد وقفه و خطر در پروژه بلوار 

غربی گردیده اشاره نمودند و خواستار تالش و دقت بیشتر در این خصوص شدند، از جمله الیروبی رودخانه،دیوار کوبی 

 بی،عدم انجام پروژه بر طبق نقشه،نبود سرپرست کارگاه در اجرای پروژه .بلوار غر

آقای نظری اصل نیز ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین توضیحاتی در خصوص کم کاری های که در پروژه ها می باشد ارائه 

 نمودند.در ادامه در خصوص اجرای هرچه سریعتر پروژه ها خواستار تعجیل شدند.

ر خصوص انجام مراحل باقیمانده توضیحاتی ارائه نمودند آقای شهردار نیز خواستار جدیت و تالش سپس آقای مومن د

 بیشتر آقای مومن در انجام پروژه ها شدند.

در ادامه با حضور آقای پارساپورپیمانکار محترم پروژه آت  نشانی بحث در خصوص این پروژه صورت پذیرفت.آقای شهردار 

ل اجرای این پروژه از ابتدا تا اکنون بیان نمودند و با گالیه از کند بودن مراحل اجرای این پروژه توضیحات خود را از مراح

خواستار ارائه توضیحات شدند.آقای پارساپور مواردی از جمله اجرا ی سرویس بهداشت،تغییر نقشه،شرایط نامناسب 

را دادند.شهردار محترم اشراف پیمانکار را در  اقتصادی قول جدیت و تالش و تعجیل بیشتر در به اتمام رساندن پروژه
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مطالعه ابتدایی نقشه مورد تاکید قرار دادند.همچنین ایشان با اشاره به نگاه ویژه خود به پروژه آت  نشانی مساعدت در 

 پرداخت هرچه سریعتر صورت وضعیت های آینده این پروژه را اعالم نمودند.

شهر شریفیه از زحمات آقایان مومن و پارساپور تقدیر و تشکر نمودند همچنین  اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسالمی

 از زحمات شهردار محترم و پرسنل واحد عمرانی نیز قدردانی نمودند.

 سپس حاضرین در خصوص زمین های تملک شده پل و بلوار والیت بحث و تبادل نظر نمودند.

 

 

 شهرداری و شورا 3۱دستور جلسه:بحث و گفتگو در خصوص بودجه سال

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر ، جناب 

آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه ،جناب آقای مهندس شعبانی معاون و مشاور محترم شهردار،تشکیل شد.جلسه 

 گردید.با تالوت قرآن توسط آقای شعبانی آغاز 

آقای احمد قدوسیان ضمن عرم تسلیت بمناسبت ایام فاطمیه به مقام واالی آن حضرت اشاره نمودند.همچنین ایشان 

تاثیر رفتار مسئولین در زندگی مردم را مهم دانستند و خواستار شدند که خدمت به مردم سرلوحه کار تمام مسئولین 

 قرار بگیرد.

وجه و دقت کافی و نبود آینده نگری در گذشته از مشکالت موجود در کوی شهید آقای حسن بهتویی با اشاره به عدم ت

رجایی صحبت نمودند و خواستار رسیدگی بهتر به مردم این منطقه شدند.ایاشن در ادامه در خصوص پروژه های نیمه 

ی و کمربند کاره صحبت نمودند و خواستار حل مشکالت که سبب کند شدن اجرای پروژه ها از جمله کمربند شرق

 غربی،زمین های تعاونی نیروی انتظامی،تعیین تکلیف زمین های تملک شده و غیره شدند.

شهردار محترم نیز با اشاره به نکات و دالیلی که سبب کند شدن اجرای پروژه ها اشاره نمودند و از اراده قوی مجموعه 

 ر آینده نزدیک خبر دادند.شهرداری بر حل مشکالت و موانع و انجام هرچه سریعتر پروژه ها د

شهرداری شریفیه توضیحات خود را ارائه نمودند .سپس  11در ادامه شهردار محترم در خصوص بودجه پیشنهادی سال

 شهرداری به بحث و بررسی پرداختند. 11حاضرین در جلسه در خصوص بودجه سال

 

 

 آوری معتادین متجاهر و پرخطر(جم  2(بررسی ممكالت کمپ ترک اعتیاد در ایام نوروه  1دستور جلسه:

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر ، جناب 

آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه،جناب آقای مهندس شعبانی مسئول محترم حراست شورا و شهرداری،جناب 

و سرکار استوار حیدری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای   شریفیه 33ری سروان سمیعی معاون محترم کالنت

 بهتویی آغاز گردید.

شریفیه تقدیر و تشکر نمودند،همچنین بمناسبت  33آقای احمد قدوسیان ضمن عرم خیر مقدم از فعالیتهای کالنتری 

اسفند روز  31دیر و تشکر نمودند و نیز روز اسفند روز احسان و نیکوکاری از خدمات مرکز نیکوکاری نیز تق 33روز 
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درختکاری را بهانه ای برای کاشت درختان در بعضی از خیابانهای شهر دانستند و خواستار همت مضاعف در این خصوص 

 شدند.

آقای سمیعی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورا در حمایت از کالنتری شریفیه از سعی و تالش پرسنل کالنتری در 

اه  جرائم و نیز افزای  کشفیات خبر دادند که باعث عملکرد خوب کالنتری در این خصوص بوده است،ایشان خصوص ک

شریفیه در استان رتبه باالیی را دارا می  33افزودند با توجه به آمار دستگیری ااعم از مواد مخدر و سرقت( کالنتری 

 وب نمی شود.باشد.اما متاسفانه خیلی از دستگیری ها منجر به نتیجه مطل

آقای قدوسیان جویای علت آمار جرائم در شریفیه شدند که جناب سروان سمیعی به پایین بودن اجاره بهاء در شریفیه 

اشاره نمودند.ایشان همچنین با اشاره مصوبه جدید شورای تامین امنیت شهرستان البرز که در راستای ساماندهی معتادان 

فروردین موظف به دستگیری معتادان و ارجاع آنها به کمپ تر، اعتیاد را  31فند تا اس 31متجاهر نیروی انتظامی را از 

داشته است و همچنین کمک شهرداری ها برای نگهداری از این معتادان در کمپ را در نظر گرفته است،این مصوبه 

پ .آقای شهردار شرایط کمشورای تامین امنیت شهرستان البرز شرایط کالنتری در برخورد با متخلفان را بهتر می کند

ها را مهم دانستند و نگهداری درست از معتادان در کمپ ها را حائز اهمیت دانستند که در بعضی از موارد این عمل به 

درستی انجام نمی گیرد.آقای حسن بهتویی عدم تامین هزینه های کمپ را عامل آزاد سازی زودتر از درمان معتادان 

با اشاره به اهمیت موضوع درگیر بودن ارگان های مختلف در این امر شره نمودند و نیز  توسط کمپ دانستند .همچنین

تعامل با پرسنل ضابطین قضایی که تالش و زحمت فراوان در این خصوص می کشند را خواستار شدند که تالشهای آنان 

طع و محکم در راستای اجرای سبب ایجاد آرام  و امنیت برای شهروندان می شود.جناب سروان سمیعی از برخورد قا

مصوبه شورای تامین را الزم دانستند.آقای آیت نظری اصل انتشار بروشورها درخصوص هشدارهای امنیتی مخصوصا در 

ایام عید را موثر و الزم دانستند.آقای شعبانی مسئول حراست شورا و شهرداری شریفیه نیز از نصب دوربین های ترافیکی 

 یک خبر دادند که تاثیر بسزایی در بازدارندگی از جرائم را دارد.و امنیتی در آینده نزد

 

 

 ( بررسی راهیان نور  2( نظارت بر عملكرد نمایندگان منتخت شوراها 1دستور جلسه:

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر تشکیل 

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

آقای احمد قدوسیان ضمن گرامیداشت روز راهیان نور،روز بزرگداشت نظامی گنجوی،روز بزرگداشت پروین اعتصامی را 

گرامی داشتند و پیشاپی   والدت حضرت امام محمد تقی جواداالئمهاع( را به مسلمانان جهان عموما  و شیعیان جهان 

 تبریک و تهنیت عرم نمودند خصوصا 

 برای است، جامعه نفع برای است، ملت نفع برای آقای قدوسیان با اشاره به فرمای  امام خمینیاره( که می فرماید:قانون

. ستا جامعه تمام تهذیب برای قانون. است کرده جامعه تمام به توجه قانون. نیست هاگروه بعضی و اشخاص بعضی نفع

 از دبکنن خواهندمی هامخالفت که کسانی و آیدمی بدشان قانون از هم هادیکتاتور و آیدمی بدشان قانون از هادزد البته

 ملت همه خاطر آرام  برای و است ملت همه تهذیب برای و است ملت همه مال که قانونی لکن آید،می بدشان قانون

 یایمب من بود، من نظر خالف بر قانونی یک چنانچه نباید. بشود شمرده محترم باید است، ملت همه مصالح برای و است
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 ودتانخ باید هاشما است، خوب قانون. نیست قانونی خوب قانون این ندارم، قبول را قانون این من که کنم هیاهو و بیرون

 یک با هدبد تطبیق را خودش که باشد بنا قانون اگر. بدهد تطبیق شما خودش را با قانون نه قانون، با بدهید تطبیق را

 همه و است شده واقع راس در قانون. نیست قانون این شخ ، یک با بدهد تطبیق جمعیت، یک با بدهد تطبیق گروه،

 رد را خودشان باید کرد، حکمی هم خودشان خالف بر قانون اگر. بدهند تطبیق آن با را خودشان باید کشوری هر افراد

 .شودمی قانون کشور کشور، که است وقت آن کنند، تسلیم قانون مقابل

مقام معظم رهبری فرمودند حدود و وظایف شوراهای اسالمی که در قانون معین شده باید در قوا و عمل به طور کامل 

رعایت شود اعضای شوراها وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چیزی را که در قانون پی  

بخاطر واقعیت های کشور و دولت قادر به انجام دادن آن نیستند وعده ندهند و مردم را ازکمک و اقدام بینی نشده و یا 

 شوراهای اسالمی مایوس نسازند.

مقام معظم رهبری در خصوص راهیان نور فرمودند که همه ی دستگاه ها بایستی به برگزاری راهیان نور کمک نمایند و 

وان دو دستگاه قانونی و انقالبی که  اعضای محترم آن همگی انقالبی و بسیجی و شهرداری و شورای اسالمی شهر بعن

میلیون تومان  1در خصوص کمک به راهیان نور هر سال مبلغ  11و سال  11عاشق شهدای عزیز می باشند که در سال 

است و آن را به شهردار  مصوب نموده اند و از طرف فرمانداری شهرستان البرز هم مغایرت قانونی و شرعی صورت نگرفته

برای اجرا ابالغ نموده است.و ما هم بر طبق فرمای  امام خمینیاره( و فرمای  مقام معظم رهبری در چارچوب قانون 

 عمل نموده ایم و دستگاه های دیگر هم بایستی در وسع و توان خود در خصوص راهیان نور کمک کنند.

است که هر « راهیان نور»سازمان دهنده و متولی اصلی اردوهای سراسری  های دفاع مقدسیاد حفظ آثار و نشر ارزشنب

های هایی از مردم مناطق مختلف ایران را برای بازدید از مناطق جنگی غرب و جنوب غربی این کشور، به استانساله گروه

ی مردم خصوصا  جوانان که محور تحقق نظام پیشرفته اسالمی و موتور که ثمره معنوی زیادی برا بردمرز با عراق میهم

پیشران کشور معنویت و اخالق را در پی داشته است و همه ی دستگاه ها موظفند در خصوص برگزاری راهیان نور کمک 

ه و نخواهد نمایند.و هیچ گاه شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسالمی شهر حاضر به تعطیلی راهیان نور نداشت

داشت که اگر افرادی با این توهم که اعضای محترم شورا و شهردار محترم باعث تعطیلی راهیان نور هستند گناه کبیره 

 مرل غیبت،بهتان،افترا،نشر اکاذیب و تشوی  اذهان عمومی نموده اند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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اعزام شهروندان به راهیان نور  آقای بهتویی ضمن اشاره به تاثیرات راهیان نور بر مردم خواستار مساعدت الزم جهت

 شدند.

اتوبوس جهت اعزام به راهیان نور در حد توان  1آقای آیت نظری اصل با توجه به آنالیز دقیق قیمتهای راهیان نور برای 

 و بودجه مصوب شورای اسالمی شهر از طرف شورا و شهرداری اعالم آمادگی نمودند.

 

 

 ص رودخانه غربی و رودخانه شرقی ( بحث و تبادل نظر در خصو1دستور جلسه:

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر،جناب 

آقای هاشمی شهردار محترم و جناب آقای مهندس شعبانی مسئول حراست شورای اسالمی شهر و شهرداری تشکیل 

 قای حسن بهتویی آغاز گردید.گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آ

آقای احمد قدوسیان ضمن تبریک سال جدید هجری شمسی که سال رونق تولید نامگذاری شده است به سخنان مقام 

معظم رهبری در این خصوص اشاره نمودند،در ادامه به سخنان ایشان در خصوص حمایت و توجه ویژه به جوانان پرداختند 

 حکم ایشان اشاره نمودند و این امر را در امور مدیریتی کشور مهم دانستند.و انتصاب مسئولین جوان را با 

در ادامه والدت ابا عبداهلل امام حسیناع( را تبریک گفتند و همچنین این روز را به پاسداران انقالب اسالمی و خانواده 

تبریک گفتند این روز را به های محترم آنها تبریک گفتند،همچنین ایشان والدت قمر بنی هاشم حضرت عباساع( را 

جانبازان و خانواده های محترم آنها که زحمات زیادی در زندگی آنها می کشند.همچنین والدت زین العابدین امام 

سجاداع( را خدمت آزادگان عزیز و خانواده های محترم ایشان تبریک گفتند و به نق  مهم پاسداران انقالب 

 گان مخل  از جمله حاج آقا ابوترابی فرد اشاره نمودند.اسالمی،جانبازان دفاع مقدس و آزاد

سپس ایشان با اشاره به حادثه سیل که در بسیاری از شهرهای کشور اتفاق افتاده است پیشنهاد کمک به سیل زدگان به 

 گرفت.در ادامهصورت مجزا از بودجه شورا مطره نمودند که مورد استقبال و موافقت اعضای محترم هیات رئیسه نیز قرار 

حاضرین در جلسه از زحمات شهردار محترم شریفیه جناب آقای دکتر هاشمی که با وجود کسالت و بیماری حضور پر 

رن  در اقداماتی که جهت مدیریت سیل ها و بارندگی شهر داشتند قدردانی نمودند و نیز از زحمات پرسنل خدوم 

بسیجیان و شورای کشاورزی و نیروهای مردمی  تقدیر و تشکر شهرداری تقدیر و تشکر نمودند.همچنین از زحمات 

نمودند.در ادامه از همکاری مسئولین محترم شهری،بخشی،شهرستانی،استانی و کشوری در حادثه اخیر سیل تقدیر و 

 تشکر نمودند.

ه در این خصوص آقای مهندس شعبانی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده شهرداری در سیل اخیر از تمام عزیزانی ک

زحمت کشیدند به ویژه آقای شهردار تقدیر و تشکر نمودند؛ایشان در ادامه به عدم هماهنگی ارگانهای مختلف که به دلیل 

عدم آگاهی از نحوه مدیریت بحران در شهر اشاره نمودند و افزودند مدیریت بحران در شهر شهردار می باشد و تمام ارگان 

ر عملیات و اقدامات خود را انجام دهند که سبب ایجاد مشکالت مازاد نگردند.آقای قدوسیان ها باید تحت مدیریت  شهردا

ضمن قدردانی از نقا  قوت در واکن  به سیل به لزوم رسیدگی و بررسی نقا  ضعف اشاره نمودند تا ناهماهنگی ها 

 دیگر تکرار نگردد 
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به حجم و فشار باالی کار و اقدامات مجموعه  11ل جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم نیز ضمن عرم تبریک سا

مدیریت شهری در ابتدای سال جدید اشاره نمودند که به شکر خداوند مورد رضایت شهروندان و مدیران استان قرار 

گرفت.ایشان در ادامه به میزان تخریب و خسارت بوجود آمده از سیل در کل کشور به تخریب قسمتی از دیواره سنگی 

لیتر در ثانیه بوده  20000شرقی پس از فروک  کردن جریان شدید آب که طبق آمار ورودی آب به رودخانه  رودخانه

اشاره نمودند و از اینکه دیواره سنگی رودخانه شرقی مقاومت کافی را در مقابله با سیل و شدت آب از خود نشان داد که 

د ابراز رضایت نمودند.در خصوص رودخانه غربی ایشان از مانع ایجاد خسارت به خانه های شهروندان مجاور رودخانه ش

همکاری شورای کشاورزی شهر که علی رغم مخالفت آب منطقه ای در هدایت بخشی از آب رودخانه به زمینهای 

کشاورزی،شورای کشاورزی اقدامات الزم در این خصوص را جهت همکاری با شهرداری انجام نمودند تقدیر و تشکر 

 نمودند.

امه شهردار محترم با اشاره به نامه اخیر آب منطقه ای در خصوص رودخانه شرقی که ایجاد دیواره رودخانه شرقی در اد

با وضعیت فعلی رودخانه کارشناسی شده نیست و باید با کارشناسی آب منطقه ای که متولی همین امر می باشد صورت 

 دادند.پذیرد اشاره نمودند و از فنس کشی در اطراف رودخانه خبر 

حاضرین در جلسه خواستار انعقاد جلسه با مسئولینی استانی و کشوری در خصوص رودخانه های شهر شدند تا منجر به 

 فاجعه نگردد.

آقای قدوسیان ضمن اشاره به تعامل در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی دیگر لزوم پیگیری تفاهم های صورت 

 اره نمودند.گرفته با دیگر دستگاه های اجرای اش

آقای بهتویی نیز با اشاره مشکالت موجود در آرامستان در برگزاری نماز میت در زمان بارندگی خواستار ایجاد فضای 

 مناسب در این خصوص شدند.
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 در خصوص خاتمه یا فسخ یا ادامه همكاری با پیمانكار پرو ه آتش نمانیدستور جلسه: 

اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر،جناب جلسه هیات رئیسه شورای 

آقای مهندس شعبانی معاون محترم شهردار،جناب آقای مهندس نادری مشاور محترم عمرانی شهردار،جناب آقای رشوند 

شهرداری،جناب آقای مسئول محترم امور مالی شهرداری،جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی 

مهندس علیپور ناظر محترم پروژه،جناب آقای مهندس صادقی کارشناس محترم دفتر عمرانی شهرداری شریفیه و جناب 

آقایان پارساپور پیمانکار محترم پروژه آت  نشانی تشکیل گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز 

 گردید.

یر مقدم به حاضرین و با اشاره به دستور جلسه از آقای آیت نظری اصل رئیس آقای احمد قدوسیان ضمن عرم خ

کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسالمی شهر خواستند تا توضیحات خود را در خصوص پروژه آت  نشانی 

ه آت  نشانی بررسی ارائه نمایند.آقای نظری با اشاره به حساسیت های اعضای محترم شورا و شهروندان در خصوص پروژ

و رسیدگی علل توقف پروژه آت  نشانی را ضروری دانستند.سپس آقای مهندس نادری پروژه آت  نشانی را از ابتدای 

 انجام پروژه از جمله مناقصه،تحقیق در مورد پیمانکار برنده و ... توضیح دادند.

اردادهای شهرداری با پیمانکاران،درخواست پیمانکار ایشان با اشاره به شرایط اقتصادی بودجود آمده و شرایط حاکم بر قر

شرایط عمومی پیمان(.در ادامه  31محترم جهت فسخ قرار داد را مورد تحلیل و جوانب مختلف آن را مطره نمودنداماده 

توجه  اآقای نظری با اشاره به جلسه پیشین شورا با پیمانکار محترم و قول پیمانکار به تحویل پروژه در اردیبهشت ماه،ب

به شرایط فعلی پروژه اتمام کار در موعد مقرر را بعید دانستند و خواستار ارائه توضیحات از سوی پیمانکار محترم 

شدند.پیمانکار نیز توضیحاتی در رابطه با تاخیر و توقف پروژه که از یک طرف زمان تحویل زمین که تاخیر در آن سبب 

زای  ناگهانی قیمت ها سبب تاخیر و ناتوانی در تامین تجهیزات پروژه ارائه دیر شروع شدن پروژه شد و از طرف دیگر اف

نمودند.آقای نادری با اشاره به تفاوت فهرست بهای زمستان سال گذشته با امروز ، دفتر کمیته فنی پیمان که در سازمان 

ژه ن همچنین به پیمانکاران پروبرنامه و بودجه می باشد مسئول و متولی بررسی و رسیدگی به این موارد دانستند.ایشا

های بزرگ که با همین مشکالت روبرو هستند اشاره نمودند و تعدیل را راه حل متداول ادامه همکاری پیمانکاران و 
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کارفرمایان دانستند.آقای نظری ادامه همکاری در چارچوب قانون را خواسته اعضای محترم شورا ذکر نمودند.پیمانکار 

سن توجه شهرداری به دلیل در نظر گرفتن تعدیل در این پروژه تفاوت نر  تعدیل مصوب با محترم ضمن تشکر از ح

افزای  قیمت ها را در تامین ضرر و زیان پیمانکاران را ناکافی و مهم دانستند.آقای قدوسیان با جمع بندی موارد مطروحه 

ین پروژه که تقریبا مهمترین پروژه فعلی مجموعه خواستار بررسی دقیق تر جهت اتخاذ تصمیم بر ادامه یا اختتام همکاری ا

مدیریت شهری به حساب می آید شدند.آقای نادری نیز به همکاری هایی که شهرداری در انجام هر چه سریعتر پروژه در 

نظر گرفته اند از جمله پرداخت صورت وضعیت ها در کمترین زمان اشاره نمودند.آقای مهندس شعبانی با اشاره به دغدغه 

های اعضای محترم شورا و مجموعه شهرداری در خصوص پروژه آت  نشانی ضمن تایید تاخیر در تحویل زمین به 

پیمانکار،و نیز گالیه از توقف های مقطعی در حین پروژه را که به دفعات تکرار شده بود،نظر مجموعه شهرداری را ادامه 

ار برای در نظر گرفتن تمهیدات جهت ادامه همکاری را مهم همکاری با پیمانکار محترم عنوان نمودند و اراده پیمانک

دانستند.آقای نادری پیشنهاد نمودند که پیمانکار برای بررسی آخرین نر  فهرست بها و میزان نر  تعدیل و همچنین 

 یند.آقایمشاوره با متخصصان به سازمان برنامه و بودجه مراجعه فرمایند و تصمیم نهایی خود را به شهرداری اعالم نما

رشوند نیز با اشاره به مواردی که در قرارداد موجود است پیشنهادات خود را در خصوص کاه  برخی موارد که نیاز 

ضروری به انجام آن در مراحل کنونی نیست جهت تسهیل در کار پیمانکار مطره نمودند.در پایان آقای قدوسیان ضمن 

خدمت به شهروندان زحمت می کشند خواستار حرکت در چارچوب  عرم خدا قوت به حاضرین که دلسوزانه در راستای

 قانون جهت انجام این پروژه شدند.

 

 

 

 

 

 

 نمست با رئین محترم امور آبفا شریفیهدستور جلسه: 

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر،جناب 

شهردارمحترم شریفیه و جناب آقای مهندس بذرافشان ریاست محترم اداره آبفا شریفیه تشکیل آقای دکتر هاشمی 

 شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.

آقای احمد قدوسیان ضمن عرم خیر مقدم به حاضرین مخصوصا  آقای مهندس بذرافشان،از طرف اعضای محترم هیات 

ن هاشمی شهردار شریفیه را در هیات مدیره شرکت آب و فاضالب استان قزوین تبریک رئیسه عضویت آقای دکتر حسی

توسط امام خمینی اره( تبریک عرم نمودند  3111گفتند در ادامه روز تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال 

اسالمی  بانقال پاسداران پاهس کل سالمی را به عنوان فرماندهی حسین پاسدار سرلشگر و همچنین انتصاب شایسته سردار

تبریک گفتند و آرزوی سالمتی و موفقیت برای ایشان نمودند و از خدمات ارزنده و با برکت سردار سرلشگر پاسدار 
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محمدعلی جعفری تقدیر و تشکر نمودند.در ادامه ایشان هدف تاسیس بعضی از نهادها بعد از انقالب را حفظ و تقویت 

 یکدیگر در چارچوب قانون تعامل سازنده داشته باشند.نظام دانستند که باید با 

آقای مهندس بذر افشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه مدیریت شهری،عضویت آقای دکتر هاشمی را در هیات 

مدیره شرکت آب و فاضالب استان قزوین تبریک گفتند و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان نمودند.ایشان در ادامه از 

رنامه های خود برای ترمیم و ایجاد شبکه بهداشت در برخی مناطق شهر خبر دادند،.همچنین در خصوص حسابهای فی ب

مابین شهرداری و شرکت آبفا ضمن اعالم حسن نیت خود عزم جدی برای حل آن را اعالم نمودند.ایشان با اشاره به سیل 

 را بسیار مهم و اساسی دانستند. اخیر در شریفیه همکاری و هماهنگی ارگانهای خدمات رسان

آقای دکتر هاشمی ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین از زحمات مهندس بذرافشان در هماهنگی های بعمل آمده در سیل 

اخیر تقدیر و تشکر نمودند،ایشان از برنامه خود برای برگزاری جلسات جهت حل مشکل حسابهای فی مابین شهرداری و 

نزدیک خبر دادند.ایشان با اشاره به اینکه روک  نمودن آسفالت معابر شهری در دستور کار شهرداری شرکت آبفا در آینده 

در سال آینده قرار دارد از اداره آبفای شریفیه درخواست نمودند تا هماهنگی های دقیق جهت حفاری ها و حداقل نمودن 

 هزینه های آسفالت صورت پذیرد.

ز حضور آقای  مهندس بذر افشان در اداره آب شریفیه خواستار تعامل و همکاری آقای بهتویی ضمن ابراز خرسندی ا

بیشتر جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان محترم شدند.ایشان در ادامه خواستار اصاله و ترمیم شبکه فاضالب فرسوده 

ان جهت فعالیت تمام وقت و گاهی نبود آن در برخی نقا  شهر شدند.ایشان همچنین با اشاره به درخواست های شهروند

دفتر امور مشترکین آب شریفیه در مجتمع ادرات شریفیهاساختمان سابق شهرداری( خواستار رسیدگی جهت حصول 

نتیجه شدند که آقای مهندس بذر افشان نیز در خصوص فعالیت دفتر امور آب به صورت تمام وقت قول مساعد و همکاری 

 را دادند.

ات آقای مهندس بذرافشان در مدیریت اداره آبفای شریفیه مخصوصا  سیل اخیر تقدیر و آقای آیت نظری اصل از زحم

 تشکر نمودند.
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 نمست با رئین محترم کانون پرور  فكری کودکان شریفیهدستور جلسه: 

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر،جناب 

ی دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه و سرکار خانم جمالی ریاست محترم کانون پرورش فکری کودکان شهر شریفیه آقا

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

 آقای احمد قدوسیان ضمن عرم تبریک روز ملی شوراها به اعضای محترم شورای اسالمی شهر شریفیه که به سبب

عملکرد درخشان خود در حوزه اداری و مالی شورا به اذعان مسئولین ذی بربط مقام نخست را در شوراهای اسالمی 

شهرهای استان قزوین کسب نموده است آرزوی توفیق روزافزون برای اعضای محترم شورا شدند.ایشان ضمن عرم 

ان در سمت ریاست کانون پرورش فکری کودکان خیرمقدم به سرکار خانم جمالی و عرم تبریک به مناسبت انتصاب ایش

شریفیه ،از طرف اعضای محترم شورا و شهردار محترم از زحمات سرکار خانم میرابها رئیس سابق کانون پرورش فکری 

کودکان شریفیه تقدیر و تشکر نمودند.آقای قدوسیان عدم شناخت کافی شهروندان از عملکرد کانون پرورش فکری را 

م از این کانون دانستند و ضمن لزوم انجام تبلیغات درست در این زمینه،نق  کانون را در تربیت و سبب استقبال ک

 شکوفایی استعدادهای کودکان مهم دانستند.

آقای بهتویی نیز ضمن عرم خیر مقدم و تبریک به خانم جمالی با اشاره به آسیب هایی که امروز متوجه جوانان و 

واالی معلم در تربیت و تعلم کودکان و نوجوانان صحبت نمودند.ایشان همچنین قول مساعد نوجوانان کشور است از نق  

در خصوص تامین بخشی از تجهیزات این کانون در جهت جذب بیشتر کودکان را دادند.در ادامه با اشاره به روز ملی 

 ر حوزه مدیریت  شهری شوند.شوراها افزودند انشاءاهلل شوراها با عملکرد درست خود سبب بهبود جایگاه شورا د

آقای آیت نظری اصل ضمن عرم خیر مقدم به خانم جمالی و با اشاره به اینکه موقعیت فعلی کانون در شهر برای 

دسترسی شهروندان کل شهر مناسب نیست،کانون را دارای ظرفیت باال در جذب حداکرر کودکان و نوجوانان دانستند و 

 تمهیدات برای عبور و مرور شهورندان به این کانون را دادند. از قول مساعد جهت در نظر گرفتن
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آقای دکتر هاشمی نیز ضمن عرم خیر مقدم به خانم جمالی و تبریک به مناسبت انتصاب ایشان نق  تربیت فرزندان 

ان ت کودکرا در داشتن جامعه سالم در آینده مهم دانستند و از نگاه ویژه مجموعه مدیریت شهری به حوزه فرهن  و تربی

 و نوجوانان خبر دادند و قول مساعد در همراهی و همکاری با این کانون را دادند.

سرکار خانم جمالی ضمن عرم تبریک روز شوراها به اعضای محترم شورای اسالمی شهر شریفیه از زحمات مجموعه 

ی ها رئیس سابق کانون پرورش فکرمدیریت شهری تقدیر و تشکر نمودند،ایشان همچنین با قدردانی از زحمات خانم میراب

کودکان به بیان کمبودهای کانون هم از لحا  امکانات و هم آگاهی شهروندان از فعالیتهای کانون پرداختند و توجه ویژه 

و نیز همکاری دلسوازنه مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد اهداف کانون که قرار دادن کودکان در مسیر درست زندگی 

دن استعدادهای آنها می باشد را خواستار شدند.در ادامه ایشان با اشاره به موقعیت مکانی کانون خواستار خود و شکوفا نمو

در نظر گرفتن مکانی دیگر برای تاسیس شعبه دیگر کانون در قسمت جنوبی شهر جهت دسترسی بهتر شهروندان آن 

ی خود برای برگزاری کالس های متنوع در این منطقه از شهر به کانون شدند.خانم جمالی همچنین با بیان برنامه ها

کانون،حمایت در جهت تبلیغات را خواستار شدند که آقای نظری قول مساعدت و همکاری را از طرف مجموعه مدیریت 

 شهری در خصوص تبلیغات را دادند.
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 هكتاری نیروی انتظامی  32بحث و گفتگو در خصوص همینهای دستور جلسه: 

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب 

 آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.

برجسته ایران اسالمی را تبریک گفتند و همچنین آقای احمد قدوسیان روز بزرگداشت حکیم خیام دانشمند و شاعر 

پیشاپی  والدت امام حسن مجتبیاع( را تبریک گفتند و در خصوص کرامات آن حضرت مطالبی را بیان نمودند .سپس 

از زحمات اعضای محترم شورای اسالمی شهر و شهردار محترم در خصوص کمک به نیازمندان شهر در قالب کمک به 

طاری برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،کمک به سیل زدگان و غیره .... تقدیر و تشکر مرکز نیکوکاری،اف

 نمودند.

هکتاری از سالهای گذشته صحبت نمودند و از کم کاری  12آقای آیت نظری اصل نیز در خصوص سابقه توافق زمینهای 

اری صحبت نمودند و نیز تغییر نظر مکرر هیات مدیره تعاونی نیروی انتظامی در طی سالها جهت انجام این توافق با شهرد

 تعاونی نیروی انتظامی را یکی از مسئله های که مانع انجام شدن توافق می باشد.

سپس آقای هاشمی با اشاره نامه ها،صورتجلسات و توافق های صورت پذیرفته و روند رسیدن به این توافق را توضیح 

ا استاندار محترم در این خصوص اشاره نمودند که استاندار محترم نیز موافقت خود را با دادند .در ادامه ایشان به جلسه ب

همین توافق اعالم نموند ،همچنین ایشان خاطر نشان نمودند که هرگونه تغییر در توافق سبب طی شدن مجدد روند آن 

نیروی انتظامی ساخت مدارس را بر می شود که همین امر زمانبر می باشد.آقای شهردار مطره نمودند که اگر تعاونی 

 درصد به تعاونی واگذار می نماید. 1عهده گیرد شهرداری از سهم خود 

را جویا شدند که آقای شهردار به خارج نمودن بعضی از طره  12۴به  11۴آقای قدوسیان نحوه کاه  سهم شهرداری از 

آقای قدوسیان خواستار به سرانجام رسیدن این توافق ها از محیط مسکونی و ارجاع آن به متولیان خود اشاره نمودند و 

 با رعایت صرفه و صاله شهر و شهروندان و پرسنل خدوم نیروی انتظامی شدند.

 در پایان اعضای هیات رئیسه آمادگی خود را برای به نتیجه رساندن این توافق اعالم نمودند.
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 هكتاری اصناف 5(همینهای 2خانه غربی    (بحث و گفتگو در خصوص رودخانه شرقی و رود1دستور جلسه: 

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضای محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر و جناب آقای 

 دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت سوره قدر توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.

گرامیداشت شبهای قدر و به روایات اهل تشیع و اهل سنت اشاره و در خصوص شبهای قدر  آقای احمد قدوسیان ضمن

ماه مبار، رمضان را تایید می نمایند و حضرت زهرااس(  21ماه مبار، رمضان و اهل سنت شب  21که اهل تشیع شب 

نگه می داشت و همچنین  ماه مبار، رمضان،امام حسناع( و امام حسیناع( را برای احیاء شب قدر بیدار 21در شب 

شب   21شب تعیین و شب  23ماه مبار، رمضان شب تقدیر و شب  31روایت از امام صادقاع( که می فرماید شب 

تایید می باشد و نکته این سه شب اهمیت شب زنده داری در این شبها می باشد و پیامبر اکرم اص( ده شب آخر ماه 

نکته آن این است که شب قدر را در، کند و پیامبر اکرماص( می فرمایند مبار، رمضان را در مسجد معتکف بودند و 

 اگر کسی شب قدر را در، کند از خداوند عافیت دنیا و آخرت را بطلبد.

قانون اساسی که مقرر می دارد استانداران،فرمانداران،بخشداران و سایر مقامات  301آقای قدوسیان با اشاره به اصل 

ین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و همچنین بر کشوری از طرف دولت تعی

با اعمال  3/1/3111قانون تشکیالت،وظایف،انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  303طبق ماده

یر مقامات کشوری که از طرف دولت آخرین تغییرات و اصالحات مقرر می دارد استانداران،فرمانداران و بخشداران و سا

تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند و موارد تخلف به مقامات مافوق اعالم 

و در مراجع ذیصاله رسیدگی می شود.شرکت آب منطقه ای استان قزوین نسبت به تعیین بستر و حریم رودخانه های 

صورت واضح رپل گذاری و عالمت گذاری قابل رویت اقدام نماید که اهالی شهر بتوانند تشریفات شرقی و غربی شهر به 

قانونی و اعتراضات خود را داشته باشند و همچنین در خصوص مشکالت موجود در ساماندهی رودخانه شرقی و رودخانه 

هروندان و همچنین باغ های ضلع غربی که در حال حاضر دارای وضعیت مناسبی نیستند و احتمال خطر سیل برای ش

غربی رودخانه شرقی و زمین های ضلع شرقی رودخانه شرقی اقدام نماید. ایشان افزودند در همین خصوص از پیگیری 

خانم مهندس زرآبادی و آقای دکتر محمدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقدیر و تشکر نمودند ضمنا  با 

 یم ریل راه آهن به فنس کشی حریم ریل راه آهن در خیابان میرزای شیرازی اشاره نمودند.تاکید بر اهمیت ساماندهی حر

آقای بهتویی ضمن ارائه گزارشی از پیگیری خود در خصوص دعوت از مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان قزوین 

مشکل برخورد قطار با عابر پیاده در جهت بازدید از رودخانه های شرقی و غربی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها،به 

 منطقه کوی شهیدرجایی اشاره و خواستار پیگیری فوری همکاران شورا در این خصوص شدند.

 در هشد تشکیل آقای آیت نظری اصل گزارشی از جلسه هماهنگی راهپیمایی روز قدس ارائه نمودند و با اشاره به جلسه

 این در اقدامی کنون تا متاسفانه غربی ولی و شرقی های رودخانه یدر خصوص سامانده البرز شهرستان فرمانداری

 روندانشه مکرر های پیگیری به توجه است و با نپذیرفته صورت البرز شهرستان ای منطقه آب شرکت توسط خصوص

خواستار برگزاری جلسه ای با حضور مدیرعامل آّب منظقه ای استان قزوین در  سریعتر هرچه رسیدن ثمر به جهت

 خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه های شرقی و غربی و ساماندهی رودخانه غربی و شرقی شدند.
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آقای دکتر هاشمی شهردار محترم عنوان نمودند با توجه به اینکه برخورد قطار با عابرین در شهر در حال تکرار شدن 

رای اسالمی و مسئولین راه آهن کشور است خواستار پیگیری از طریق مراجع ذی صاله و نمایندگان محترم مجلس شو

شدند.آقای هاشمی نیز از هماهنگی با جناب آقای داود محمدی نمایند محترم مجلس شورای اسالمی جهت پیگیری 

 برگزاری جلسه با مدیران راه آهن کشور در خصوص مشکالت راه آهن در شهر شریفیه خبر دادند.

ی اصناف،درصد کاربری ها و معابر به صورت کلی ارائه نمودند و به هکتار 1شهردار محترم گزارشی از طره تفکیکی 

 سواالت همکاران پاسخ دادند.

 2/1/3113آئین نامه نحوه پرداخت و حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی مصوب  3در ادامه در خصوص ماده

 هیات وزیران با اصالحات بعدی بحث و تبادل نظر نمودند.
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 3۱(بررسی نرخ جدید کرایه سال 1دستور جلسه: 

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر برگزار 

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

مسئولین خدوم دستگاه قضا تبریک گفتند و شهادت آیت آقای احمد قدوسیان هفته قوه قضاییه را به قضات محترم و 

تن از یاران امام خمینیاره( و همچنین شهادت امام جعفر صادقاع( را نیز تسلیت گفتند.سپس  12اهلل دکتر بهشتی و 

کشور از جناب آقای مهندس  اسالمی شوراهای مقررات و قوانین آخرین با آشنایی آموزشی ایشان در خصوص کارگاه

مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین و همچنین جناب آقای فاله کارشناس مسئول  صالحی

 امور دفتر مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین و نیز جناب آقای مهندس حسینی معاون

وزشی که بسیار مفید می باشد تقدیر و تشکر کشور بابت برگزاری این کارگاه آم وزارت روستای و شهر اسالمی شوراهای

 نمودند

ایشان در ادامه به اهمیت جلسات کمیسیون های شورا اشاره نمودند و از اصاله روند ارجاع نامه کمیسیون قبل از طره 

 در صحن علنی شورا خبر دادند.

شور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی ک 10ماده  21آقای قدوسیان بند 

با اعمال آخرین تغییرات و اصالحات که مقرر می دارد تصویب نر  کرایه وسائط نقلیه درون شهری بر عهده  3/1/3111

شورا می باشد را قرائت نمودند و اعضای محترم در خصوص کرایه های حمل و نقل تاکسی خطی و آژانس و مینی بوس 

که مقرر شد در کمیسیون حمل و نقل با حضور آقای شهردار و مسئول واحد حمل و نقل   ها بحث و تبادل نظر نمودند

در خصوص مینی بوس داران و نیز شرکت واحد تصمیم جدی و نهایی با در نظر گرفتن صرفه و صاله شهروندان و 

 رانندگان صورت پذیرد.

انی که تا انتهای خیابان چمران و مهاجرانی می آقای آیت نظری اصل عنوان نمودند افزای  نر  کرایه که برای رانندگ

 روند بهتر در نظر گرفته شود .
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درصد،تاکسی تلفنی  21آقای بهتویی با در نظرگرفتن الیحه از ناحیه شهرداری عنوان نمودند که مینی بوس با افزای  

 درصد معقول به نظر می رسد. 21درصد و تاکسی خطی  20

 مصوبه:

شهردار محترم در خصوص افزای  کرایه حمل و نقل عمومی مطره و اعضای  21/1/11مور   11/1122نامه شماره  -1

درصد  21درصد و تاکسی خطی  20درصد برای مینی بوس ها،تاکسی تلفنی  21هیات رئیسه با اتفاق آراء با افزای  

 موافقت نمود و جهت طره و تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارجاع داده شد.

 

 

 

 31(تفرید بودجه سال 2شهرداری شریفیه    31(گزار  شش ماهه دوم هزینه و درآمد سال1دستور جلسه: 

 شهرداری شریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسالمی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسالمی شهر برگزار 

ز شد.سپس دستور جلسه توسط دبیر محترم هیات رئیسه جناب گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغا

 آقای رمضانی قرائت گردید.

آقای احمد قدوسیان شهادت آیت اهلل صدوقی را تسلیت گفتند و به برخی از اقدامات ایشان در دوران قبل و بعد از انقالب 

شهر که مقرر می  اسالمی شوراهای رئیسه هیأت وظایف شره دستورالعمل 2ماده 1اشاره نمودند.ایشان با استناد به بند

شورا از وظایف  جلسات در مقررات و قانون داخلی، نامه آیین اجرای حسن بر نظارت در شورا رئیس با دارد همکاری

نامه داخلی،قانون و مقررات  اعضای هیات رئیسه می باشد خواستار همکاری و همفکری در نظارت بر حسن اجرای آئین

 شدند.

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 10ماده 32و  30و  1قدوسیان با استناد به بندهای آقای 

با اعمال آخرین تغییرات و اصالحات که مقرر می دارد تایید صورت جامع درآمد و  3/1/3111 مصوب شهرداران انتخاب
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ی شود و انتشار آن برای اطالع عموم و ارسال نسخه ای هزینه شهرداری که هر ش  ماه یکبار توسط شهرداری تهیه م

 ش  هر است مکلف قانون شهرداری که مقرر می دارد شهرداری 13از آن به وزرات کشور و همچنین با استناد به ماده 

 شهر شورای اسالمی تصویب به که را شهرداری هزینه و درآمد از جامعی صورت بعد ماه پانزدهم تا منتهی یکبار ماه

قانون  11همچنین با استناد به مادهو نماید  ارسال کشور وزارت به را آن از نسخه سه و منتشر عموم اطالع برای رسیده

پیشنهاد  شورای اسالمی شهرشهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شهرداری که 

آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف ماه هر سالنیز باید قبل از اسفند  شورای اسالمی شهرنماید و 

 یزن شورای اسالمی شهرتسلیم و  شورای اسالمی شهراست تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به 

شهردار می دارد که قانون که مقرر  11. و همچنین با استناد به ماده باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید

شهر تسلیم  شورای اسالمی شهرموظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به 

 قرائت نمود. کند

شهرداری  11شهرداری و گزارش ش  ماهه دوم سال  11سپس آقای آیت نظری اصل در خصوص تفریغ بودجه سال

 توضیحات کامل را ارائه نمودند.

آقای حسن بهتویی نیز با مقایسه نیروی انسانی شهرداری شریفیه با شهرداری های همجوار به کمبود نیروی اداری و 

 خدماتی در شهرداری شریفیه اشاره نمودند و خواستار افزای  نیروی اداری و خدماتی در شهرداری شدند.

شهرداری بحث و تبادل  11ماهه دوم سال شهرداری و گزارش ش   11حاضرین در جلسه در خصوص تفریغ بودجه سال

 نظر نمودند.
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 میز خدمت

 شهریار کوی در السالم علیه ابوالفضل حضرت مسجد در خدمت میز

 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 ارتبا  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

 برگزار( عاابوالفضل حضرت مسجد در 11 اردیبهشت 3 تاریخ در شریفیه شهری مدیریت مجموعه خدمت میز جلسه

 .گردید

 به آمدگویی خوش عرم ضمن( عاابولفضل حضرت مسجد محترم جماعت امام نصیری المسلمین و االسالم حجت آقای

 نمودند تشکر و تقدیر عزیزان این زحمات از شهرداری کارمندان و محترم شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای

 .نمودند صحبت است خوبی نگاه که شهری مدیریت مجموعه به نسب شهریار کوی مردم نگاه به راجع و

 توسط شهری مدیریت مجموعه خدمت میز اینکه به اشاره با شهر اسالمی شورای محترم عضو اصل نظری آقای سپس

 اطالع اجتماعی های شبکه در و شورا محترم اعضای به و شورا سایت در شورا و شهرداری عمومی روابط و شورا دبیرخانه

 زحمات از منطقه آن ساکنان طرف از شهریار کوی در شهری مدیریت مجموعه اقدامات خالصه به است گردیده رسانی

 جدمس به کمک درخصوص ایشان همچنین.نمودند تشکر و تقدیر نوروز ایام در سیل مدیریت در شهری مدیریت مجموعه

 .نمودند بیان مطالبی نیز آن حسینه و

 ریتمدی مجموعه و ایشان به نسبت شهریار کوی اهالی از تشکر و تقدیر ضمن محترم شهردار هاشمی دکتر آقای سپس

 که غربی بلوار احداث جمله از است منطقه این در اجرا جهت شهرداری نظر مد که هایی پروژه و مسائل بیان به شهری

 شهرداری اقدامات به ایشان نمودند،همچنین اشاره گردد می شریفیه شهروندان آمد و رفت در سهولت نیز و رونق باعث

 هست آن قانونی متولی که ای منطقه آب شرکت با آن های نگاری نامه که شهر غربی رودخانه بهسازی خصوص در
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 در.نمودند مطره را مواردی نیز آذران های کوچه انتهای معابر بازگشایی خصوص در همچنین ایشان.است پذیرفته صورت

 .نمودند صحبت نیز شهروندان همکاری و پار، و مدرسه احداث شرایط خصوص در ادامه

 شهروندان و شهر به خدمت ارائه در شهری مدیریت مجموعه زحمات از تشکر و تقدیر ضمن شهروندان از تعدادی سپس

 .پرداختند خود مشکالت بیان به محترم

 سازها و ساخت به مربو  سواالت یادداشت ضمن شهرداری شهرسازی واحد محترم مسئول محمدحسینی مهندس آقای

 .نمودند ارائه خصوص همین در توضیحاتی

 خدمات و نظافت بحث مورد در شهرداری اقدامات خصوص در نیز شهری خدمات واحد محترم مسئول اسالمی آقای

 .نمودند مطره را توضیحاتی شهری

 و دریافت از پس که شهروندان های درخواست به رسیدگی نحوه بیان با شهردار محترم معاون شعبانی مهندس آقای

 .پرداختند گیرد می قرار برسی و بحث مورد مربوطه واحد به ارجاع

 شهریار یکو شهروندان احترام و پذیرایی از تشکر و تقدیر ضمن نیز شهر اسالمی شورای رئیس نائب بهتویی حسن آقای

 تعریض جهت مردم همکاری نیز و تفریحی و رفاهی خدمات و پار، احداث نیز و شهری مدیریت مجموعه اقدامات به
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 رخصوصد فراوان های پیگیری و سالمت پایگاه راهور،احداث پلیس استقرار خصوص در ،پیگیری غربی بلوار ابتدای معبر

 .نمودند اشاره شهروندان مشکالت رفع

 تجه که شهری مدیریت مجموعه توسط خدمت میز ارائه شهریاربه کوی اهالی از تشکر و تقدیر با قدوسیان احمد آقای

 خدمات انجام در مردم مشارکت و بهداشتی،رفاهی و ،آموزشی فرهنگی اجتماعی های نارسایی و کمبودها،نیازها شناخت

 .دپرداختن شهروندان توسط پیشنهادات و نظارت ارائه و آنها نمودن مرتفع به رسیدگی و اجتماعی و فرهنگی عمرانی،

 ،بهداشتی عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، های برنامه سریع پیشبرد برای نمودند اعالم شهری مدیریت مجموعه پایان در

 دگیر می صورت شهر امور اداره محلی مقتضیات به توجه با مردم همکاری طریق از رفاهی امور سایر و آموزشی فرهنگی،

 هشریفی شهر عزیز مردم خدمت در رفاهی و عمرانی های برنامه تهیه در همکاری جلب و تبعیض از جلوگیری منظور به و

 .باشد می
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 و گرامیداشت ها مراسمات

 شریفیه شهر عزیز شهدای یادواره امین سی

 (رهبری معظم مقاما   زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از خود شهادت نیست.

 هاشمی سیدجواد آقای جناب ارزشی هنرمند اجرای با و تهران موقت جمعه امام صدیقی آقا حاج  باسخنرانی عارف باهلل

 شهرداری و شهر اسالمی شورای همکاری با آباد شریف میراق ورزشی سالن در 33 ساعت  3111 دی 2 یکشنبه مورخه در

 .اد یادواره شهدای شریفیه برگزار گردیدست و میراق ورزشی سالن محترم مسئول و بسیم و شریفیه
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 یاس بوستان در گمنام شهدای المان اول فاه هنی کلنگ مراسم

 تاناس سپاه فرمانده جانشین برزگر سرهن  حضور با یاس بوستان در گمنام شهدای المان اول فاز زنی کلن  مراسم

 طاهرخانی سرهن  البرز،جناب شهرستان( عارضا امام ناحیه سپاه محترم فرمانده طاهرخانی سرهن  ،جناب قزوین

 شهر محترم جمعه امام موینی موسوی والمسلمین االسالم مقدس،حجت دفاع آثار و نشر حفظ محترم مدیرکل

 محترم فرماندار گروسی مهندس آقای جناب و الوند شهر محترم جمعه امام مهدوی والمسلمین االسالم محمدیه،حجت

 مقاومت حوزه محترم فرمانده میرزائی سروان جناب و محمدیه محترم بخشدار صالحی آقای جناب و البرز شهرستان

 ایمحمدیه،شور شهر اسالمی محمدیه،شورای البرز،بخشداری شهرستان محترم مسولین و شریفیه مطهری شهید بسیم

 پرسنل و محترم شهردار و شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای و شهداء معظم خانواده و بیدستان شهر اسالمی

 .گردید برگزار شریفیه شریف مردم از جمعی و شهرداری خدوم

 انتظامی نیروی هفته گرامیداشت مراسم

 :رهبری معظم مقام

 ارزشهاست حفظ انتظامی نیروی وظیفه بزرگترین

 های عرصه در انتظامی نیروی شجاع پرسنل مجموعه های فداکاری و ایرار ، ها دالوری آور یاد انتظامی نیروی هفته

 .است ناجا خدوم سازمان در ایران بزرگ ملت فرزندان صادقانه تالش و خدمت یکسال تجلی گاه وعده و مختلف
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 سایه در ات کندمی طلب را آرام  با و سالم امن، بستری پایدار، و جانبه همه توسعه به نیل و تعالی پیشرفت، شک، بدون

 خلصانهم زحمات اثر در تنها اجتماعی امنیت و نظم برقراری و گیرد شتاب بیشتری سرعت و قدرت با هافعالیت امنیت، این

 .کندمی پیدا واقعیت عزیزان این همه

 خصوص در 11 مهر 22 مور  در مراسمی نظم و آرام  و امنیت خادمان پاسداشت و انتظامی نیروی هفته مناسبت به

 ترممح گروسی،بخشدار مهندس آقای جناب البرز شهرستان محترم فرماندار حضور با انتظامی نیروی هفته گرامیداشت

 محمدیه محترم خسروی،دادستان سرهن  جناب البرز شهرستان انتظامی محترم صالحی،فرمانده آقای جناب محمدیه

 انتظامی نیروی محترم منفرد،جانشین سرهن  جناب البرز شهرستان راه پلیس محترم زاده،رئیس ولی آقای جناب

 حترمم پلیس حدادی،رئیس سرگرد جناب البرز شهرستان راهور پلیس زاده،رئیس شعبان سرهن  جناب البرز شهرستان

 آقای جناب البرز شهرستان فرماندار سیاسی محترم رضایی،معاون سرگرد جناب محمدیه بخ  رانندگی و راهنمایی

 از وجمعی سمیعی سروان جناب ایشان محترم معاون و بیگلری سروان جناب شریفیه 33 کالنتری محترم سلمانی،رئیس

 .شد برگزار شریفیه شهرداری در انتظامی نیروی کارکنان
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 از یسمیع و رضایی،بیگلری آقایان از گردید برگزار شریفیه شهر اسالمی شورای و شهرداری همت به که مراسم این در

 .آمد عمل به تقدیر میکنند فعالیت شریفیه حوزه در که انتظامی نیروی خدوم افسران

 شریفیه شهر تاکسی رانندگان اه جمعی تجلیل

 مسئول و  اعضای محترم شورای اسالمی شهر و کمیسیون حمل و نقل شورا و شهرداری محترم 11آذر  21در مور  

تاکسی خط شریفیه قزوین تقدیر و تشکر به عمل  رانندگان از تعدادی از شهرداری خدوم پرسنل و شهرداری نقل و حمل

 .آمد

 

 

 شریفیه شهر کتابخانه هنی کلنگ مراسم

 ایدب نوجوانان، و جوانان بیشتر، همه از. است دینى واجب یک که ملى، وظیفه یک تنها نه آموزىعلم و کتابخوانى امروز

 ”رهبری معظم مقام. “کنند وظیفه احساس
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 شریفیه هرش کتابخانه زنی کلن  مراسم طباطبایی عالمه بزرگداشت روز و کتابداری و کتابخوانی و کتاب هفته با همزمان

 و محترم شهردار هاشمی دکتر آقای شریفیه،جناب شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 11 آبان 21 مور  در

 نابایشان،ج خدوم پرسنل و البرز شهرستان محترم فرماندار گروسی مهندس آقای شریفیه،جناب شهرداری خدوم پرسنل

 نوادهخا از جمعی و البرز شهرستان عمومی کتابخانه رئیس محمدخانی آقای ،جناب شریفیه محترم بخشدار صالحی آقای

 .گردید برگزار شریفیه عزیز مردم و شهدا معظم

 .باشد می شورا خیابان در واقع دوطبقه در مربع متر 3100 مساحت به شریفیه شهر کتابخانه باشد می ذکر به الزم

 مراسم افطاری در کانون پرور  فكری کودکان و نوجوانان شریفیه

ــورای    ــای محترم ش ــن مجتبیاع( کریم اهل بیت و به همت اعض به حول و قوه الهی همزمان با میالد مبار، امام حس

اســالمی شــهر،شــهردار محترم،پرســنل خدوم    

شهرداری شریفیه،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان مرکز شریفیه و مرکز نیکوکاری شریفیه 

ــم افطـاری برای کودکان و نوجوانان تحت   مراسـ

ــ  کمیته امداد امام خمینیاره( در کانون  پوشـ

پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شـــریفیه 

 .برگزار گردید
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 السالم علیه اکبر علی حضرت والدت روه در شهر جوانان اه جمعی با صمیمی نمست

 آقای جناب و شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 11 فروردین 21 مور  در ای جلسه الهی ی قوه و حول به

 امور محترم مسئول خمسه جواد آقای اجتماعی،جناب و فرهنگی فعاالن و جوانان از محترم،جمعی شهردار هاشمی دکتر

 یآقا توسط قرآن قرائت با جلسه.شد تشکیل شریفیه شهر ورزشی های هیات روسای از تعدادی و شهر جوانان و ورزش

 .گردید آغاز بهتویی حسن

 به تبریک و جوان روز و( عااکبر علی حضرت میالد تبریک و حاضرین به مقدم خیر عرم ضمن قدوسیان احمد آقای

 عظمم مقام فرمایشات از ای گزیده بیان با سپس.پرداختند بزرگواران این زندگی بیان به( عازمان امام میالد مناسبت

 گام در اسالمی جمهوری زندگی جدید فصل در بزرگ اسالمی ایران ساختن برای بزرگ جهاد فرمایند می که رهبری

 برای آمادگی و اسالمی نوین تمدن ایجاد برای سازی تمدن و پردازی سازی،جامعه خود مرحله دومین برای انقالب دوم

 میدان و علمی و اجتماعی و فرهنگی مختلف های عرصه در کشور پیشران موتور که است عظمی والیت خورشید طلوع

 ،شما جهادی عمل و انقالبی حرکت و نگاه و توانیم می ما باور و روحیه با که کشور مدیریت های عرصه اصلی داران

 و رساندند اتمام به جوانان به ویژه سالم جمله با رهبری انقالب دوم گام بیانات خاتمه در و باشید می عزیز جوانان

 یدکن توجه. هستید انقالب ستونهاى فردا ولى ؛ مؤثرید عناصر جوانان شما امروز فرمودند انقالب معظم رهبر همچنین

 .بشناسید ،بدرستى منطقی  و فکرى مبانى و ها ریشه با را انقالب

 تقویت و حمایت و جوانان جشنواره برگزاری خواستار شریفیه شهر جوانان و ورزش امور محترم مسئول خمسه آقای

 نجوانا ناکافی بودجه و ورزشی امکانات کمبود به ورزشکاران از تعدادی همچنین و شدند جوانان به ویژه نگاه و جوانان

 .نمودند تشکر و تقدیر شورا محترم اعضای و محترم شهردار حمایتهای از
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 گروه مخصوصا  جوانان فرهنگی کارهای خصوص در هنری و اجتماعی و فرهنگی فعاالن از یکی رضایی محمدرضا آقای

 رد جوانان این نیازهای اینکه به توجه با و باشد می مسموم فضاهای از کردن دور و جوانان جذب هدف  که ثاراهلل سرود

 فرهنگی گروه این بزرگ کارهای که باشد می ربط ذی مسئولین های حمایت نیازمند باشد می زیاد ها عرصه برخی

 نیازمند ورزشی و فرهنگی گروههای و دادند انجام نور راهیان و اربعین ایام در کشور از خارج و کشور و استان در سرود

 جوانان از تعدادی ادامه در.شدند عاطفی حمایتهای در راهکار ارائه و اشتغال امر در مخصوصا  مسئولین توجهات و حمایت

 اهایفض کمبود به عمرانی های پروژه بابت شهرداری و شورا از تشکر و تقدیر ضمن شریفیه شهر رجایی شهید کوی از

 و شدند منطقه این در فرهنگی کارهای از شهرداری و شورا حمایت خواستار منطقه این در فرهنگی کارهای و فرهنگی

 کمک با رجایی شهید کوی منطقه در فرهنگی های برنامه اجرای جهت شهرداری و شورا با همکاری برای آمادگی از

 .شدند( عااکبر علی هیات

 رعاب زیرگذر مدرسه،احداث رودخانه،احداث ساماندهی جمله از رجایی شهید کوی در فرهنگی فعاالن از یکی کریمی آقای

 اندازی شیرازی،راه میرزای خیابان مسکونی منازل و آهن راه بین حائل دیوار جاده،احداث روی گذر رو آهن،و راه ریل زیر
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 اعضای و حترمم شهردار تالشهای از سالمت پایگاه و روزی شبانه پیشخوان،درمانگاه تاکسیرانی،عابربانک،دفتر و اتوبوسرانی

 که بانوان ورزش خصوص در و نمودند تشکر و تقدیر رجایی شهید کوی در اخیر سیالب مهار در شهر اسالمی شورای

 مصطفی آقای شدند جوانان ورزش مخصوصا  زیرساختها به مسئولین توجهات نیازمند و باشد می کم بسیار امکانات

 های رده در وف کون  و ژیمناستیک فوتبال،والیبال، های رشته در ورزشی فعالیتهای به شریف باشگاه نماینده اسفرورینی

 کنند یم فعالیت برتر و یک دسته های لی  در که باشگاه این افتخارات به و اشاره است نیم و سال یک حدود در که پایه

 .نمودند اشاره

 اقدامات و فعالیتها به هستند شهرستان روستایی ورزش هیات رئیس اکنون که ورزش قبلی مسئول بهتویی محسن آقای

 باعث تا شدند ورزشکاران شهر ورزش از شهردار و شورا اعضای جانبه همه حمایت خواستار خود هویت دوران در خود

 خصوص در رهبری معظم مقام بیانات به شورا محترم رئیس نائب بهتویی حسن آقای ادامه در. شدند شهر ورزش رشد

 از کشور در فساد مشکل به و اشاره عرصه تمامی در کشور در ها عرصه همه در جوانان فعالیتهای به فرهنگی انقالب

 پروژه نارک در ورزش به مسئولین ویژه نگاه و باشد می مسئولین پیگیری نیازمند که نمودند اشاره شریفیه شهر جمله

 لی حسن محمد حیدر آقای.شدند شهر مشکالت حل جهت مسئولین و مردم همه همدلی خواستار و شدند عمرانی های

 اسیست پیشنهاد به امیدوار و پرداختند( عااکبر علی حضرت زندگان از ای گزیده به شعبانیه اعیاد و ایام تبریک ضمن

 تمامی در فرهنگی و ورزش های عرصه در شهرداری و شورا حمایت از و شدند نمایندگان پیشنهاد به جوانان وزرات

 شهردار و قبلی شهردار اقدامات از و نمودند ارائه قبلی سالهای در شهرداری و شورا ازفعالیتهای گزارشی شدند مناطق

 فرمای  به یاما تبریک و حاضرین از تشکر و تقدیر ضمن نیز اکبرکرمی علی آقای نمودند تشکر و تقدیر مسئولین و فعلی

 دفاع سال 1 در جمله از جوانان استعدادهای به جوانان از( عاعلی امام حدیث و جوانان خصوص در رهبری معظم مقام

 باشد می جوانان از انقالب رهبر خواستار ماندن انقالبی و آن به عملی اقدام و کردن فکر انقالبی به و نمودند اشاره مقدس

 قایآ. باشند طلبی عدالت و فساد با مبارزه ویژگی دارای باید جوانان.شدند شهرداری و شورا از جوانان مطالبات خواستار

 حاضرین های خواسته و مشکالت حل جهت شهرداری و شورا حمایت از حاضرین از تشکر و تقدیر ضمن اصل نظری آیت

 رد را شهر فرهنگی های برنامه از بعضی اجرای خصوص در فرهنگی فعاالن از یکی غیاثوند جابر آقای.شدند جلسه در

 از شکرت و تقدیر ضمن رسانه فعاالن از یکی چگینی آقای.شدند خواستار( عااکبر علی هیات اجرای با رجایی شهید کوی

 . شدند عزیز مردم همه برای سالمتی خواستار حاضرین
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 ها انسیلپت و ها قابلیت و مشکالت و موانع به ایام تبریک و حاضرین از تشکر ضمن شریفیه محترم شهردار هاشمی آقای

 و اشاره گذشته در شهر های ماندگی عقب به و باشند می هم مکمل همگی که نمودند اشاره ها موقعیت و ها فرصت و

 آقایان و خانمها قسمت در ورزش بودجه به و پرداختند حال و گذشته در جوانان و ورزش امر در شهرداری فعالیتهای به

 فرهنگی و مذهبی های هیات با شهرداری و شورا آمادگی از و نمودند اشاره جدید سال در شهرداری فرهنگی کارهای و

 کوی جمله از شهر مناطق اکرر که شهری بازآفرینی طره به و دادند خبر شهر سطح در فرهنگی های برنامه اجرای در

 بر بالغ اعتباری با برنامه 21 شامل شریفیه شهری بازآفرینی مشتر، اقدام جامع برنامه در که نمودند اشاره رجایی شهید

 احداث جمله از دارد برنامه این در را سهم بیشترین برنامه و اقدام 33 با رجایی شهید کوی که است تومان میلیارد 23

 مهم اقدامات جمله از ای محله نشانی وآت  سالمت جامع سرا،پایگاه فرهن  ای، محله ورزشی،پار، مدرسه،مجموعه

 برای و ستا رسیده تصویب به قزوین استان و البرز شهرستان شهری بازآفرینی ستاد در برنامه این که است برنامه این در

 ادیپیشنه های پروژه از تعداد هر شدن مصوب صورت در و است شده ارسال بازآفرینی طره ملی ستاد به نهایی تصویب

 اریهمک قول از و پاسخ عزیز جوانان سواالت به همچنین ایشان و کرد خواهد ایجاد شریفیه شهر توسعه در بزرگ تحولی

 .دادند خبر مشکالت حل جهت شهرداری و شورا مساعدت و
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 مطهری شهید استاد بزرگداشت و معلم هفته گرامیداشت

 مطهری شهید استاد بزرگداشت و معلم مقام گرامیداشت مناسبت به 3111 اردیبهشت 33 مور  در الهی ی قوه و حول به

 این در.گردید برگزار شریفیه شهرداری اجتماعات سالن در شریفیه شهر مدارس معلمان و مدیران از تشکر و تقدیر مراسم

 یحیایی آقای جناب و شهرداری خدوم پرسنل ، محترم شهردار شهر، اسالمی شورای محترم اعضای حضور با مراسم

 تشکر و تقدیر شریفیه شهر دلسوز معلمان زحمات از همراه هیات و البرز شهرستان پرورش و آموزش محترم ریاست

 .شدند متقابل تعامالت خواستار و نمودند قدردانی شهری مدیریت مجموعه زحمات از یحیایی آقای همچنین.گردید

 

 (ع)علی امام بلوار در شهدا های عكن و والیت المان و مقدس دفاع المان خصوص در جلسه

 اسالمی شورای محترم ریاست قدوسیان آقای جناب حضور با ای جلسه 11 تیر 21 مور  در الهی ی قوه و حول به

 و شورا عمومی روابط محترم مسئول اسفرورینی مهندس آقای محترم،جناب شهردار هاشمی دکتر آقای شهر،حناب

 بلوار در شهدا های عکس تعویض خصوص در شهدا یادواره امور کارشناس صابری حسن آقای جناب و شریفیه شهرداری

 .گردید برگزار رجایی شهید والیت میدان در والیت المان و شهدا مزار میدان در مقدس دفاع المان طراحی و( عاعلی امام
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 شهرداری شهری خدمات روب و رفت خصوص درپیگیری 

 شهر،جناب اسالمی شورای محترم ریاست قدوسیان آقای جناب حضور با جلسه 11 تیر 21 مور  در الهی ی قوه و حول به

 محترم مسئول رشوند آقای شهردار،جناب محترم معاون شعبانی مهندس آقای محترم،جناب شهردار هاشمی دکتر آقای

 محترم پیمانکار شهسواری آقای  جناب و شهری خدمات واحد محترم مسئول اسالمی آقای شهرداری،جناب مالی امور

 .گردید برگزار شریفیه شهرداری شهری خدمات

 قانونی نظارت و شهری خدمات کارگران نیز و عمومی معابر و ها ها،کوچه خیابان روب و رفت خصوص در جلسه این در

 .گردید نظر تبادل و بحث شهری خدمات امور به نسبت

 شهر فرهنگی فعاالن اه جمعی با صمیمی نمست

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

با حضور اعضای محترم شورای اسالمی شهر شریفیه تشکیل  11مرداد  21به حول و قوه ی الهی جلسه ای در مور  

آقای احمد قدوسیان والدت امام هادیاع(،عید غدیر خم و .شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید

ر همین رابطه بیان نمودند.ایشان همچنین روز مقاومت اسالمی والدت امام موسی کاظم اع( را تبریک گفتند و مطالبی د

 ی دانستند و به مهمانان خیر مقدمرا گرامی داشتند و ایران اسالمی را پرچم دار جبهه مقاومت علیه جبهه استکبار جهان

آقای غیاثوند عضو هیات جوانان حضرت علی اکبراع( در خصوص برنامه های مشتر، عید غدیر با همکاری شورا .گفتند

در خیابان شهید چمران و هزینه های آن مطالبی عنوان نمودند و  31در ساعت  21/1/11و شهرداری در روز دوشنبه 

 .ادی و معنوی شدندخواستار همکاری و مساعدت شورای اسالمی شهر در خصوص هزینه های م
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خانم اسفرورینی مسئول گروه سرود نسیم یاس از فعالیت های فرهنگی بانوان در صدا و سیمای استان قزوین و زینبیه 

شریفیه و بوستان بوئین زهرا و سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی قزوین و حسینیه محمدزاده قزوین و مسجد امام 

 .رای حمایت از این گروه شدندب بیشتر مساعدت و همکاری خواستار و نمودند رائها گزارشی. …حسیناع( شریفیه و 

اعضای محترم شورای اسالمی شهر حمایت مادی و معنوی خود را از برگزاری برنامه های فرهنگی مخصوصا  اعیاد ذی  

 الحجه اعالم نمودند

 

 شریفیه شهر در کتابخوانی مسابقات هماهنگی جلسه

 شریفیه،جناب شهر اسالمی شورای محترم ریاست قدوسیان احمد آقای جناب حضور با ای جلسه 11 دی 33 مور  در

 ایآق البرز،جناب شهرستان کتابخانه محترم ریاست محمدخانی آقای شریفیه،جناب محترم شهردار هاشمی دکتر آقای

 خ ب کتابخانه محترم ریاست فرهنگیان آقای البرز،جناب شهرستان اسالمی ارشاد و فرهن  اداره محترم ریاست صمدی

 .یدگرد برگزار شریفیه محترم شهردار دفتر در شریفیه شهر کتابخانه محترم ریاست جعفری خانم سرکار و محمدیه

 نظر تبادل و بحث شریفیه شهر در کتابخوانی مسابقات کیفیت و هماهنگی،کمیت خصوص در حاضرین جلسه این در

 .نمودند
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 دهارزن خدمات از و آوردند بعمل بازدید شریفیه کتابخانه ساختمان احداث پروژه و شریفیه شهر کتابخانه از خاتمه در

 تخدم عرصه در ایشان برای افزون روز توفیق و سالمتی آرزوی همچنین و نمودند تشکر و تقدیر جعفری خانم سرکار

 .دادند خبر شریفیه شهر کتابخانه امور از شهر مدیریت مجموعه حمایت از و نمودند مردم به رسانی

 محترم شهردار با شهر اسالمی شورای اعضای اندیمی هم جلسه

 در ایشان محترم معاون و محترم شهردار و شهر اسالمی شورای محترم اعضای حضور با ای جلسه الهی قوه و حول به

 آغاز بهتویی حسن آقای توسط قرآن قرائت با جلسه.گردید برگزار شریفیه شهر اسالمی شورای دفتر در 11 آذر 1 مور 

 .گردید

 آماری جمعیت طبق بر که افزوده ارزش بر مالیات خصوص در شهر اسالمی شورای محترم اعضای و محترم شهردار

 میلیارد 3/1 البرز شهرستان مرکز سهم و تومان میلیارد 1 قزوین شهرستان مرکز سهم که شهر بازآفرینی شهر،طره

 ازیشیر میرزای خیابان اتصال غربی،پل و شرقی ضلع های رودخانه انتظامی،ساماندهی نیروی اراضی خصوص در تومان،و
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 مودندن نظر تبادل و بحث محترم استاندار از درخواست قابل که دیگر های خواسته و روزی شبانه غربی،درمانگاه به شرقی

 صورت به رضایت با محترم شهردار که شهر ساله 20 انداز چشم و ساله 1 استراتژیک تدوین طره خصوص در همچنین و

 .نمودند زحمت قبول کاری غیر های ساعت در رایگان

 

 (اخیر های سرقت)امنیتی ممكالت موضوع با جلسه

 هاشمی دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 11 آبان 21 مور  در ای جلسه الهی قوه و حول به

 شهردار،جناب معاون و شریفیه شهرداری حراست محترم مسئول شعبانی مهندس آقای شریفیه،جناب محترم شهردار

 شریفیه 33کالنتری اطالعات محترم مسئول آقاجانی استوار سرکار و شریفیه 33 کالنتری محترم رئیس بیگلری سروان

 قرآن تقرائ با جلسه.شد تشکیل یهشریف شهر مطهری شهید بسیم مقاومت حوزه محترم فرمانده میرزائی سروان جناب و

 .گردید آغاز بهتویی حسن آقای توسط

 و ددانستن گرامی را طباطبایی عالمه بزرگداشت روز و کتابخوانی و کتاب روز تبریک عرم ضمن قدوسیان احمد آقای

 تبریک را( عما مهدی حضرت امامت آغاز ،( عاعسکری حسن امام شهادت بمناسبت تسلیت عرم ضمن همچنین

 1000 بزرگداشت ملی کنگره کنندگان برگزار از شهردار و شهر اسالمی شورای اعضای طرف از ادامه در گفتند،ایشان

 اخیر زدیهایدا امنیتی مشکالت بررسی موضوع با جلسه دستور سپس. نمودند تشکر و تقدیر محترم قزوین استان شهید

 مردم عمومی اذهان تشوی  و نگرانی موجب که اخیر دزدیهای به اشاره با قدوسیان آقای ادامه ،در گردید قرائت( شهر

 33کالنتری مطهری، شهید بسیم مقاومت حوزه خدمات از و نمودند عنوان مطالبی است گردیده شریفیه شهر عزیز

 .نمودند تشکر و تقدیر شریفیه شهرداری و شریفیه

 و گاز و برق و آب ادارت نیز و قضائیه قوه جمله از مختلف نهادهای جرم از پیشگیری موضوع به بیگلری آقای ادامه در

 از هرکدام اینکه و نمودند اشاره کالنتری در نیرو کمبود به همچنین و دارند خصوص این در مهمی نق  که مخابرات

 عنوان ایشان همچنین هستند فعالیت حال در دل و جان با وقت تمام صورت به نیرو چند اندازه به کالنتری نیروهای
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 بیشترین و سرقت کمترین آمار که شریفیه شهر در ماه یک در سرقت مورد 1 آمار با شریفیه 33 کالنتری که نمودند

 یسپل نق  به سرقت و مخدر مواد امر در اخیر دستگیرهای از گزارشی ارائه با ادامه در ایشان. دارد شهرستان در را کشف

 رد شهرداری نق  ، داران بنگاه جمله از اصناف نق  ایشان همچنین نمودند اشاره جرائم کاه  و پیشگیری در محله

 مسئولین وعده تحقق عدم از ایشان دانستند،سپس مهم جرم از پیشگیری در پارکین  تامین و حفا  نصب و کار پایان امر

 ایشان.شدند شریفیه 33کالنتری از مسئولین حمایت خواستار و نمودند انتقاد دیوار ترمیم و آالت ماشین بنزین امر در

 .نمودند تشکر و تقدیر شریفیه شهر مطهری شهید بسیم مقاومت حوزه همکاری و حمایت از پایان در

 ،از حاضرین به مقدم خیر عرم ضمن شریفیه شهر مطهری شهید بسیم مقاومت حوزه محترم فرمانده میرزایی آقای

 ادامه در. نمودند تشکر و تقدیر شهرداری و شورا جمله از قزوین استان شهید 1000 کنگره برگزارکنندگان مسئولین

 رد گشت نیز ظهرها از بعد که حاضر حال در و اخیر ماه یک طی شهر سطح در بسیم شبانه عملیاتی گشت از گزارشی

 یتاولو در را بسیم گشت از مردم خواسته و نمودند اشاره بسیم گشت از مردم رضایت به و نمودند ارائه است انجام حال

 های خانواده از گروهی حضور از و نمودند بیان مطالبی امنی نا عوامل با برخورد خصوص در ادامه در. دانستند خود کار

 می صورت علنی بصورت جرم انواع ها خانواده این از بعضی در که نمودند اشاره هستند خانواده 11 حدود در که جدید

 همکاری از ایشان ،همچنین است شده ارائه شریفیه 33کالنتری به آنها تمامی آمار که نمودند عنوان و دادند خبر پذیرد

 سپس.شدند ها خانواده این با کالنتری و قضایی مقامات برخورد خواستار و دادند خبر 33 کالنتری با دوستانه و صمیمانه

 امینت خواستار و نمودند اشاره شده مصوب محمدیه بخ  تامین شورای در که بسیم نیروهای فرم های لباس کمبود به

 هفته در بسیجیان خانواده از تقدیر جهت شهرداری و شورا مساعدت و حمایت خواستار نیز پایان در.شدند لباسها این

 .شدند بسیم

 پای  های دوربین نصب و خرید از مبسوطی گزارش شهرداری حراست مسئول و شهردار معاون شعبانی مهندس آقای

 .نمودند ارائه شد خواهد اندازی راه و تکمیل دیگر ماه یک تا انشاءاهلل که آن تجهیزات و تصویری
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 شهر سطح در موجود مشکالت به بسیم و شریفیه 33 کالنتری خدمات از تشکر و تقدیر ضمن اصل نظری آیت آقای

 هرش مطهری شهید بسیم مقاومت حوزه و کالنتری با شهرداری و شورا حمایت و ها دوربین نصب خواستار نمودند اشاره

 .شدند شریفیه

 طحس در که بسیجیانی از نیز و شریفیه شهر انتظامی نیروی دریغ بی و خالصانه زحمات از لی حسن محمد حیدر آقای

 .نمودند اعالم آنها از را خود حمایت و نمودند تشکر و تقدیر دهند می گشت شهر

 تشکر و تقدیر شریفیه شهر مطهری شهید بسیم مقاومت حوزه و شریفیه 33کالنتری زحمات از کرمی اکبر علی آقای

 .شدند ای ریشه صورت به امنیتی مشکالت حل خواستار و نمودند

 .ندشد مسئولین حضور با حل راه ارائه و مختلف های زمینه در جرائم و مشکالت بندی جمع خواستار نیز بهتویی آقای

 کرتش و قدردانی ابراز شوند می شریفیه شهر در نظم و امنیت و آرام  حفظ باعث که عواملی تمام از نیز هاشمی آقای

 .نمودند

 

 تپه به معروف راه ساماندهی خصوص در جلسه

 دکتر آقای شهر،جناب اسالمی شورای محترم اعضای حضور با 11 شهریور 1 مور  در ای جلسه الهی قوه و حول به

 قرآن قرائت با جلسه.گردید تشکیل شهردار عمرانی محترم معاون بهنامی مهندس آقای جناب و محترم شهردار هاشمی

 .شد آغاز بهتویی حسن آقای توسط

 تهنوش الغدیر کتاب به و عید این اهمیت به والیت عید و خم غدیر سعید عید تبریک عرم ضمن قدوسیان احمد آقای

 حضرت والدت همچنین نمودند،ایشان اشاره( عا علی امام حضرت والیت اثبات بر داللت و ادله خصوص در امینی عالمه

 و داشتند گرامی را باهنر و رجایی شهیدان شهادت سالروز نیز و گفتند تبریک را الحوائم باب( عا کاظم موسی امام

 .نمودند بیان خصوص این در مطالبی

 تردد مسیر و دامداران مشکالت خصوص در همچنین و آن ساماندهی و تپه به معروف راه نمایندگان حضور با ادامه در

 از ،تعدادی نمودند ارائه تپه راه مسیر ساماندهی خصوص در گزارشی قدوسیان آقای. گردید نظر تبادل و بحث آنها



 

86 
  

 ایبر مشکالت آمدن بوجود باعث که نمودند اشاره شهر سطح در کشاورزی ادوات تردد مشکل به تپه راه مسیر دامداران

 جهت شهری بافت از خارج در مکان یک احداث و ایجاد جهت شهرداری و شورا پیگیری خواستار که است شده مردم

 پهت راه مسیر اهمیت به توجه با هاشمی دکتر آقای سپس.شدند ربط ذی مسئولین هماهنگی با کشاورزی ادوات تجمع

 جتماعیا مشکالت و گذاری جدول فنی مسائل بیان به خانواده روی پیاده مسیر و کشوری و استانی مسئولین ورود برای

 پیگیری که دادند مساعد قول کشاورزی ادوات تجمع برای مکانی احداث خصوص در نیز و نمودند ارائه توضیحاتی آن

 .باشند داشته استانی مسئولین سوی از را الزمه های

 رها از خواستند دامداران از و نمودند اشاره ولگرد های س  گیری زنده موضوع به دامداران حضور در قدوسیان آقای

 .نمایند خودداری شهر سطح در دامداری و گله های س  کردن

 آبادی،مهدی مهدی غالمرضا آقایان تپه راه مسیر ساماندهی پیگیری جهت دامداران نمایندگان گردید مقرر ادامه در

 .باشند بهنامی مهندس آقای شهرداری نماینده و علیزاده بهتویی،هادی

 استانداری شهری دفتر در شوراها وظایف قانون ۱1ماده نمودن اجرایی هماهنگی نمست

 استانداری شوراهای و شهری امور دفتر محترم مدیرکل  3111/1/22 مور  3133 شماره دعوتنامه به عنایت با

 فاله آقای استانداری،جناب شوراهای و شهری امور دفتر محترم مدیرکل صالحی آقای جناب حضور با قزوین،جلسه

 شریفیه شهر اسالمی شورای محترم ریاست قدوسیان آقای جناب و استانداری شوراهای امور محترم مسئول کارشناس

 ربرگزا مربوطه مدعوین و  شریفیه شهر اسالمی شورای دبیرخانه و دفتر محترم مسئول رمضانی مهندس آقای ،جناب

 مدعوین حضور از تشکر و مقدم خیر ضمن استانداری شوراهای و شهری امور دفتر محترم مدیرکل جلسه این در.گردید

 به یغیردولت و دولتی مسوولین تمامی عملکرد شفاف و دقیق رسانی اطالع نق  و ضرورت و اهمیت بر تاکید محترم،با

 و اداری امور انجام در اداری نظام سالمت از عمومی اعتمادسازی و عمومی های مشارکت جلب جهت شهروندان

 از رسانی اطالع سامانه فعالسازی و ایجاد در استان تابعه شهرهای اسالمی محترم شوراهای اهتمام سازمانی؛خواستار

 اعضای و نشست،روسا ادامه گردیدند،در شهروندان عموم به عملکرد گزارش ارایه جهت قانون وفق مالی و اداری عملکرد

 قطهن بیان شهروندان،به به عملکرد رسانی اطالع ضرورت بر تاکید ضمن جلسه در حاضر شهرهای اسالمی شورای محترم

 .پرداختند جلسه دستور موضوع پیرامون حاصله تجربیات و نظرات،اقدامات
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 در شریفیه شهر اسالمی شورای استان،عملکرد شهر 21 اسالمی شورای روسای زحمات از قدردانی ضمن نیز فاله آقای

 اداری امنظ سازی،سالمت شفاف راستای در غیره و ها مصوبات،کمیسون رسانی اطالع برای الکترونیکی دیدارگاه خصوص

 فیهشری  شهرهای در تنها شهر اسالمی شورای رئیسه هیات اجرای افزودند همچنین ایشان و نمودند اعالم پیشران مالی و

 .گردد می اجرا قزوین و

 ورود نحوه خصوص در  قزوین استان سطح در هماهنگی و رویه وحدت اتخاذ صورتجلسه؛بمنظور این تصمیمات 1بند

 وریتمح گردید؛با ،مقرر استان تابعه شهرهای اسالمی شوراهای( الکترونیکی های دیدارگاها ای رایانه پایگاه در اطالعات

 اقدامات و بررسی الوند و قزوین،شریفیه شهرهای اسالمی شورای همکاری با و استانداری شوراهای و شهری امور دفتر

 .گردد معمول الزم

 شوراها ملی روه بزرگداشت

 ی عادالنه حکم و مردم فردای شورا،داوری امروز است،کار مردم چشم در ها شورا آزمای  دوران شورا ساله چهار دوران

 ”رهبری معظم مقام.     “باشد می الحساب یوم در الهی اقدس ذات
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 هک نهادی تشکیل به نیاز احساس با انقالبی مردم ایران، مسلمان امت مبارزات اوج در و اسالمی انقالب پیروزی دوره در

 با هایی هسته و مشورتی های جلسه تشکیل با آنان. پیوستند هم به خودجوش طور به کند، هدایت را مبارزات بتواند

 هایاعتصاب کردن هماهن  نیازها، برآوردن امور، فصل و حل به انسجام، و هماهنگی با انجمن، و تعاونی کمیته، شورا، عنوان

 هدانشگا بازار، ها، کارخانه دولتی، های اداره استانها، شهرها، ها، محله: قبیل از مختلف مراکز پیوندهای استحکام مردمی،

. کنند یفاا انقالب پیروزی در ای شایسته نق  توانستند و پرداختند خمینی امام انقالب رهبر با دایمی ارتبا  ایجاد و ها

 طی 3111 سال اردیبهشت نهم تاریخ در( رهاخمینی امام ایران در اسالمی جمهوری نظام استقرار و انقالب پیروزی با

 هادینهن بر و نمودند صادر را آن اجرایی نامه آئین تهیه و اسالمی شوراهای و انقالب شورای تشکیل تاریخی فرمان حکمی

 سرنوشت در مردم حاکمیت و ایران در مردمی حکومت استقرار جهت در.کردند تأکید جامعه در شورا و مشورت کردن

 برای شوراها اجرایی نامه آیین تهیه به درن  بی دانم می الزم-است اسالمی جمهوری نظام ضرورتهای از که -خوی 

 اجرا مرحله به بالفاصله دولت تا نمایید ابالغ دولت به تصویب، از پس و اقدام ایران، سراسر در روستا و شهر محل، اداره

 .درآورد
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 یکم،یکصدو و یکصد هفتم، ششم، اصول که چنان شد داده اهمیت و تاکید کشور امور اداره در مردم نق  به فرمان این در

 اختصاص اسالمی شوراهای مبحث به اساسی قانون ششم و یکصد و یکصدوپنجم یکصدوچهارم، وسوم، یکصد و دوم یکصدو

 قالبان شورای تصویب به آن اداره طریقه و شهر شوراهای انتخابات قانون الیحه و محلی شوراهای قانون آن متعاقب. یافت

 از بعدی الحاقات و اصالحات همراه به کشوری اسالمی شوراهای تشکیالت قانون و رسید اسالمی جمهوری اسالمی

 وقوع اما. شد مصوب وزیران هیات توسط نیز مربوطه اجرایی های نامه آیین و گذشت اسالمی شورای مجلس تصویب

 همه و همه تأسیس تازه دولت کشور اجتماعی سیاسی مشکالت و اقتصادی ی محاصره انقالبی، شرایط تحمیلی، جن 

 و نساخت فراهم بود شده بینی پی  اساسی قانون در که نحوی به را اسالمی شوراهای تحقق امکان انقالب اول دهه در

 و وظایف تشکیالت، قانون.نمود وظیفه انجام مدت این طول در اسالمی شوراهای طرف از مقامی قائم به کشور وزیر

 پس و رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به 3111/1/3 تاریخ در شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات

 1 رد کشور سراسر در اسالمی شوراهای عظیم انتخابات برگزاری زمینه جمهوری ریاست انتخابات ششمین برگزاری از

 های پایه از یکی عنوان به اسالمی شورای تشکیل قانون وقت دولت همت به سرانجام و گردید فراهم 3111 اسفندماه

 و دش خارج فراموشی متن از ساله بیست تاخیری با دینی ساالری مردم بنای زیرین سن  و مردم حاکمیت بنیادین

 .زد رقم آفرین غرور و بزرگ روزی را اسالمی انقالب حیات

 

 استانداری عمرانی محترم معاون زاد فر  دکتر آقای جناب حضور با روستا و شهر اسالمی شورای روز بزرگداشت مراسم

 مدیرکل نجفی خانم قزوین،سرکار استانداری شوراهای و شهری امور دفتر محترم مدیرکل صالحی آقای قزوین،جناب

 ینوریعل آقای البرز،جناب شهرستان محترم فرماندار گروسی مهندس آقای قزوین،جناب استانداری روستایی دفتر محترم

 قندی آقای جناب و محمدیه بخشداری محترم سرپرست عزیزی آقای قزوین،جناب استان اسالمی شورای محترم رئیس

 محترم اعضای و شهرداران و الوند شهر محترم جمعه امام مهدوی آقای جناب الوند مرکزی بخشداری محترم سرپرست

 .شد تشکیل البرز شهرستان روستای و شهر اسالمی شوراهای
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 صحن در شریفیه شهرداری خدوم پرسنل و شریفیه محترم شهردار هاشمی دکتر آقای جناب حضور با 11 اردیبهشت در

 شریفیه شهر اسالمی شورای محترم اعضای زحمات پاس به و شوراها ملی روز اردیبهشت نهم روز گرامیداشت شورا،ضمن

 .گردید قدردانی و تجلیل شورا محترم اعضای از شهری مدیریت مجموعه در

 


