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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػطف ثٍ اليحٍ پيشىُبدي شمبسٌ  10/1394/33417مًسخٍ  94/9/10اص طشف شُشداسي قضييه مته مظًثٍ شمبسٌ
 159دس جلسٍ ػلىي مًسخٍ  94/8/16شًساي اسالمي شُش قضييه مشتمل ثش مبدٌ ياحذٌ ي سٍ تجظشٌ تظًيت گشديذ .
مبدٌ ياحذٌ  :ثش اسبس ثىذ  14مبدٌ  71قبوًن تشنيالت ي يظبيف شًساَبي اسالمي مشًس ي اوتخبة شُشداسان
مظًة  1375ثٍ شُشداسي قضييه اجبصٌ دادٌ مي شًد :
دسخظًص دسخًاست اطالح مظًثٍ شمبسٌ  109مًسخ  89/4/22شًساي اسالمي شُش قضييه جُت تًافق ثب
ششمت تؼبيوي تًسؼٍ ي خذمبت ي تًصيغ آصادگبن مجىي ثش تُبتش ي مؼبيضٍ ػشطٍ ملني شُشداسي مٍ دس تظشف
دسمبوگبٌ امبم سجبد (ع)مي ثبشذ ثب قطؼٍ صميىي ياقغ دس پًول ثٍ ششح ريل اقذام ومبيذ.
تجظشٌ يل  :مقشس گشديذ ػشطٍ ملني شُشداسي مٍ دس تظشف دسمبوگبٌ امبم سجبد (ع) مي ثبشذ ( ثٍ طًست 4
قطؼٍ ) جمؼب " ثٍ مسبحت  823متشمشثغ ياقغ دس اوتُبي خيبثبن سؼذي ثٍ پالك ثجتي  173ي  174ي  286ي  292ي
 317تب  327ي  331اطلي مٍ ثشاي قطؼبت مًسد وظش فشػي  7ي  8ي  9ي  10فشػي تؼييه گشديذٌ است ثب مبسثشي
ثُذاشتي – دسمبوي ي َمچىيه ثذَي دسمبوگبٌ ثبثت جشيمٍ مميسيًن مبدٌ طذ ي ػًاسضبت مشثًطٍ ثٍ مجلغ
963/س093س 665سيبل ( ششظذ ي شظت ي پىج ميليًن ي وًد ي سٍ َضاس ي وُظذ ي شظت ي سٍ سيبل ) ثب شش
داوگ يل قطؼٍ صميه ياقغ دس اساضي پًول ( قطؼٍ  29تفنيني تحت پالك ثجتي  4577فشػي اص ثبقيمبوذٌ 11
فشػي اص  38اطلي ياقغ دس ثخش  5قضييه ثٍ مسبحت  416/25متشمشثغ داساي مبسثشي اداسي ثب جميغ تًاثغ
ششػيٍ ي لًاحق ػشفيٍ تُبتش ي مؼبيضٍ گشدد ي چىبوچٍ شخض يب اشخبص ثبلثي مذػي حقي وسجت ثٍ اساضي مًسد
ياگزاسي گشديذوذ شُشداسي ثٍ َيچ ػىًان پبسخگً وجًدٌ ي مسئًليت حقًقي ي ججشان َشگًوٍ خسبسات ياسدٌ ثٍ
ػُذٌ ششمت تؼبيوي تًسؼٍ ي خذمبت ي تًصيغ آصادگبن مي ثبشذ َ .مچىيه پشداخت َضيىٍ َبي وقل ي اوتقبل دس
دفتشخبوٍ ثش ػُذٌ طشفيه مؼبملٍ خًاَذ ثًد .
تجظشٌ دي  :مظًثٍ مزمًس ثشاثش مبدٌ  83قـبوًن شًساَب چىبوچٍ دس مذت صمبن قـبوًوي مـًسد اػتـشاع مشاجغ
ريشثط قشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ ثًد .
تجظشٌ سٍ  :سػبيت طشفٍ ي طالح شُشداسي دس اجشاي مظًثٍ مزمًس ثش ػُذٌ شخض شُشداس محتشم قضييه
خًاَذ ثًد %
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

