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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػطف ثِ اليحِ پيشٌْبدي شوبسُ  10/1395/5397هَسخِ  95/2/12هظَثِ شوبسُ  52دس خلسِ ػلٌي هَسخِ
 95/4/1شَساي اسالهي شْش لضٍيي هشتول ثش هبدُ ٍاحذُ ٍ شش تجظشُ اثالؽ هي گشدد .
هبدُ ٍاحذُ  :ثش اسبس هبدُ  71لبًَى تشكيالت ٍ ٍظبيف شَساّبي اسالهي كشَس ٍ اًتخبة شْشداساى هظَة
 1375ثِ شْشداسي لضٍيي اخبصُ دادُ هي شَد :
دس ساستبي اخشاي هبدُ  59لبًَى سفغ هَاًغ تَليذ سلبثت پزيش ٍ استمبي ًظبم هبلي كشَس هظَة  1394/2/1ثِ
هٌظَس سػبيت حمَق هكتسجِ هبلكيي دس ًَاحي هٌفظل شْشي ( ًبطشآثبد  ،هشؼلذاس  ،خيش آثبد  ،اكجش آثبد  ،اهيش
آثبد  ،چَثيٌذس  ،حسي آثبد ً ،دف آثبد ٍ ،ثَق آثبد  ،هضسػِ خوبل آثبد ٍ حبج فتحؼلي ) ٍ ثِ استٌبد هبدُ  9آييي
ًبهِ اخشايي ًحَُ ٍضغ ٍ ٍطَل ػَاسع تَسط شَساّبي اسالهي شْش هظَة

ّ 1378/7/7يأت ٍصيشاى  ،اص

پالكْبي داساي سأي كويسيَى هبدُ طذ  ،دس طَست تسَيِ حسبة تب پبيبى شْشيَس هبُ سبل خبسي  ،هدوَع خشاين
ٍ ػَاسضبت هتؼلمِ ثب  50دسطذ كبّش هحبسجِ ٍ اخز گشدد .
تجظشُ  : 1لجل اص اخشايي شذى ايي هظَثِ اطالع سسبًي هٌبست ( ًظت ثيلجَسد  ،پخش اطالػيِ ً ،بهِ ًگبسي ثب
هبلكيي ) تَسط هسئَليي ًَاحي هٌفظل شْشي طَست گيشد .
تجظشُ  : 2هحذٍدُ ًبطش آثبد ٍ اهيذيِ ( طجك ًمشِ پيشٌْبدي هشبٍس ) دسطَست داشتي سأي كويسيَى هبدُ طذ ،
هشوَل اهتيبص فَق هي گشدًذ .
تجظشُ  : 3پالكْبي احذاثي لجل اص طشح ّبدي هظَة دس ًَاحي هٌفظل شْشي ثِ استٌبد تجظشُ  9كويسيَى هبدُ
طذ لبًَى شْشداسي اص پشداخت ّشگًَِ ػَاسع ٍ خشيوِ هستثٌي هي گشدًذ .
تجظشُ  : 4دسخظَص پالكْبي داساي سأي كويسيَى هبدُ طذ هشوَل ايي هظَثِ  ،دسطَستي كِ هدوَع ػَاسع ٍ
خشاين آًْب اص هجلؾ 000/س000س 5سيبل ( پٌح هيليَى سيبل ) ثيشتش ًجبشذ ٍ هبلكيي آى فبلذ تَاًبيي پشداخت ّستٌذ
اص هحل سديف ثَدخِ هبدُ  17شْشداسي لضٍيي ًسجت ثِ پشداخت خشيوِ هزكَس الذام گشدد .
تجظشُ  : 5هظَثِ هزكَس ثشاثش هبدُ  83لبًَى شَساّب چٌبًچِ دس هذت صهبى لبًًَي هَسد اػتشاع هشاخغ ريشثط
لشاس ًگشفت الصم االخشا خَاّذ ثَد .
تجظشُ  : 6سػبيت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اخشاي هظَثِ هزكَس ثش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم لضٍيي خَاّذ ثَد%

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

