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اجالسیِ هلی تضسگذاشت  3000شْیذ استاى لضٍیي
صًذُ ًگِ داشتي یاد ٍ خاعشُ شْذا ووتش اص خَد شْادت ًیست  ( .همام هؼظن سّثشی )

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1397/28580هَسخِ  97/8/6دسخظَص تَافك تا آلای
حیذسػلی ًَسٍصی  ،هَضَع دس وویسیَى اهالن ٍ تَافمات ّوچٌیي طحي ػلٌی شَسای اسالهی شْش
لضٍیي هَسخ  97/8/20هغشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ  141هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ
تثظشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  80لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی لضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافك تا آلای حیذسػلی ًَسٍصی هثٌی تش توله هله ایشاى تِ جْت ٍالغ شذى دس عشح
تلَاس ایشاى تِ ششح ریل الذام ًوایذ :
 5143فشػی اص 15/14
دس لثال ٍاگزاسی ّوگی ٍ تواهی ششذاًگ یه تاب خاًِ تحت پالن ثثتی
فشػی اص  36اطلی تخش  5لضٍیي تِ هساحت  124هتشهشتغ ػشطِ ٍ حذٍدا "  103هتشهشتغ اػیاًی تِ
آدسس شْشن هْذیِ وَچِ تْاس  ( 10جضء لیست هؼاسضیي اسسالی اص ساصهاى هسىي ) تِ ًام شْشداسی
لضٍیي  ،دس ػَع شْشداسی تشاتش ًظشیِ واسشٌاس سسوی دادگستشی اص لشاس ّش هتشهشتغ ػشطِ هثلؾ
000/س000س 27سیال ٍ اص تاتت اهتیاصات آب ٍ تشق ٍ گاص ٍ اػیاى ( صیشصهیي ) ّش هتشهشتغ هثلؾ
000/س420س 3سیال دس هجوَع هثلؾ 000 /س260س700س 3سیال ّوضهاى تا حضَس دس دفتشخاًِ ٍ تٌظین سٌذ
تِ ًام شْشداسی تِ هاله پشداخت ًوایذ .
تِ هَجة ایي هظَتِ ٍاگزاس وٌٌذُ ولیِ الذاهات شْشداسی سا تاییذ ٍ تٌفیز ًوَدُ ٍ ضوي اسماط وافِ
خیاسات اص خَد ضاهي وشف فساد ٍ دسن هثیغ تَدُ ٍ چٌاًچِ شخض یا اشخاص ثالثی هذػی حمی
ًسثت تِ هله هَسد ٍاگزاسی گشدیذًذ شْشداسی تِ ّیچ ػٌَاى پاسخگَ ًثَدُ ٍ ًاهثشدُ هی تایست
خساست شْشداسی سا تشاتش لَاًیي ٍ همشسات پشداخت ًوایذ .
هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  90لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتظ لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزوَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍیي خَاّذ تَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَساالذام وٌٌذُ  :ػشتی

