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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػغف ثِ اليحِ پيشٌْبزي شوبضُ  10/1393/49156هَضذِ  94/12/27اظ عطف شْطزاضي قعٍيي هتي هظَثِ شوبضُ
 20زض جلسِ ػلٌي هَضذِ  94/2/19شَضاي اسالهي شْط قعٍيي هشتول ثط هبزُ ٍاحسُ ٍ زٍ تجظطُ اثالؽ هي گطزز .
هبزُ ٍاحسُ  :ثط اسبس ثٌس  14هبزُ  71قبًَى تشكيالت ٍ ٍظبيف شَضاّبي اسالهي كشَض ٍ اًتربة شْطزاضاى
هظَة  1375ثِ شْطزاضي قعٍيي اجبظُ زازُ هي شَز :
ثِ هٌظَض ضفبُ حبل هَزيبى ٍ تؼبهل ثب ثسّكبضاى شْطزاضي جْت تسَيِ ثسّي ّبي هؼَقِ ً ،سجت ثِ اضائِ
تسْيالتي زض قبلت ػقَز هشبضكتي ثب ػبهليت ثبًک شْط هشطٍحب" ثب ضػبيت هَاضز شيل اقسام ًوبيس.
 - 1هَزيبى ثب زضيبفت هؼطفي ًبهِ هست زاض اظ سَي شْطزاضي ثِ ثبًک شْط هطاجؼِ ٍ زض اظاي هيعاى ثسّي
كِ ثِ شْطزاضي زاضًس تسْيالت زض قبلت ػقَز هشبضكتي زضيبفت هي ًوبيٌس .
 - 2ثبتَجِ ثِ ايٌكِ ٍجِ علت شْطزاضي اظ عطيق ثبًک شْط ًقسا " ثِ حسبة شْطزاضي ٍاضيع هي گطزز .
ثسّكبض ًيع زض توبم عَل سبل هشوَل ّسيِ ذَش حسبثي  %15ذَاّس شس .
ً - 3طخ سَز تسْيالت ثط هجٌبي سيبستْبي اػتجبضي ثبًک هطكعي ٍ ثبًک شْط هي ثبشس كِ ّطسبلِ اثالؽ
ذَاّس شس ٍزضطَضت ٍجَز هبثِ التفبٍت زض سَز تسْيالت  ،تَسظ ذَز هَزي پطزاذت هي گطزز .
 - 4ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ثبًک ضوبًتْبي الظم ضا اظ هَزيبى زضيبفت هي كٌس  ،شْطزاضي هي تَاًس ًسجت ثِ طسٍض
پبيبًكبض هَزي اقسام ًوبيس ٍ زضطَضت ػسم ٍطَل اقسبط زض سطضسيس تَافق شسُ  ،شْطزاضي هسئَليتي زض
ايي ذظَص ًرَاّس زاشت ٍ فقظ اظ اضائِ ّطگًَِ ذسهبت جبضي ٍ آتي ثِ هَزي هصكَض جلَگيطي ذَاّس ًوَز .
 - 5هَزيبى فؼبل زض سبذت ٍ سبظ  ،فبقس چک ثطگشتي ّوچٌيي ذَش حسبثبى شْطزاضي  ،جْت هؼطفي ثِ
ثبًک ثطاي استفبزُ اظ تسْيالت ايي هظَثِ زض اٍلَيت قطاض گيطًس .
 - 6هظَثِ هصكَض هشوَل هَزيبًي هي گطزز كِ توبيل استفبزُ اظ تسْيالت ثبًک هصكَض ضا زاضًس ٍ العاهي
ثطاي ّوِ ٍجَز ًساضز .
 - 7حساكثط هست ثبظپطزاذت  36هبُ هي ثبشس .
 - 8هَضَع ثب سبيط ثبًكْب ًيع هغطح شَز ( ثِ ٍيژُ ثبًک اًظبض ) ٍ زض طَضتيكِ تسْيالت ثْتطي زض اذتيبض
شْطزاضي ٍ شْطًٍساى قطاض گيطز ثب آًْب ًيع تَافق ًبهِ اهضبء گطزز .
 - 9اظ تبضيد اجطاي ايي هظَثِ  ،هظَثبت قجلي زضايي ذظَص كبى لن يكي تلقي هي گطزًس .
تجظطُ  : 1هظَثِ هصكَض ثطاثط هبزُ  83قبًَى شَضاّب چٌبًچِ زض هست ظهبى قبًًَي هَضز اػتطاع هطاجغ شيطثظ
قطاض ًگطفت الظم االجطا ذَاّس ثَز .
تجظطُ  : 2ضػبيت ططفِ ٍ طالح شْطزاضي زض اجطاي هظَثِ هصكَض ثط ػْسُ شرض شْطزاض هحتطم قعٍيي ذَاّس ثَز%
عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

