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" باسمه تعالي "
سًٍق تَلیذ ٍ حوـایت اص کاالی ایشاًـی
جناب آقاي درافشانی
سرپرست محترم شهرداري قزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1398/6734هَسخِ  98/3/4دسخصَص ٍاگزاسی پشٍطُ ّای
ػتاسُ پًَک  ،تاداهؼتاى  ،الْیِ ٍ اساضی تاساًذاص تِ تاًک شْش  ،هَضَع دس کویؼیَى تلفیق ػوشاى ٍ
هالی ّوچٌیي صحي ػلٌی شَسای اػالهی شْش قضٍیي هَسخ  98/5/19هطشح ٍ پغ اص تحث ٍ تشسػی
هتي هصَتِ شواسُ  88هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثصشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اػاع هادُ  80قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اػالهی کشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هصَب  1375/3/1تِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخصَص ٍاگزاسی پشٍطُ ّای ػتاسُ پًَک  ،تاداهؼتاى  ،الْیِ ٍ اساضی تاساًذاص جْت تؼَیِ دیَى
ٍ تذّی ّای شْشداسی تِ تاًک شْش  ،ضوي هَافقت تا کلیات الیحِ شْشداسی هقشس گشدیذ تشاتش آییي ًاهِ
هؼاهالت شْشداسی ً ،ؼثت تِ ٍاگزاسی پشٍطُ ّای هزکَس تِ تاًک شْش اقذام گشدد  .تذیْی اػت ٍاگزاسی
ّش یک اص پشٍطُ ّای هزکَس هؼتلضم اسائِ پیش ًَیغ تفاّن ًاهِ ٍ جلة ًظش کاسشٌاع سػوی
دادگؼتشی ٍ تا اسائِ الیحِ هؼتقل ٍ جذاگاًِ اص ػَی شَسای اػالهی شْش قاتل تشسػی خَاّذ تَد .
شْشداسی هَظف اػت طی قشاسداد حؼاتشػی ٍیظُ تا هَػؼِ حؼاتشػی قَاػذ ( حؼاتذاساى
سػوی ) دس ساػتای تشسػی صحت ٍ ػقن تؼْیالت دسیافتی  ،ػَد  ،کاسهضد ٍ ٍجِ التضام تؼْیالت
دسیافتی اص تاًک شْش اقذام ًوایذ  .دس ضوي شْشداسی هكلف تِ اسائِ کلیِ هذاسک ٍ هؼتٌذات الصم دس
ساػتای هَاسد یاد شذُ اص جولِ  :قشاداد تؼْیالت  ،دسیافت ٍ پشداخت اقؼاط ٍ هاتِ اصای تحَیلی
غیشًقذی تِ تاًک شْش اص جولِ اهالک ٍ ػایش اقالم تِ حؼاتشع هی تاشذ .
هصَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اػالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاض هشاجغ ریشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشتی

