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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 تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1394/14059هَسخِ  94/4/24اص طشف شْشداسي قضٍيي هتي هظَتِ شواسُ 78
دس جلسِ ػلٌي هَسخِ  94/5/17شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثظشُ ا تالؽ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تشكيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي كشَس ٍ اًتخاب شْشداساى
هظَب  1375تِ شْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
دسخظَص تَافق تا هالكيي تاغات ٍاقغ دس تلَاس پياهثش اػظن (ص) حذ فاطل هيذاى قذس تا جادُ ًجف آتاد كِ
دس طشح تقاطغ غيش ّوسطح قذس قشاس گشفتِ اًذ .
تِ استٌاد قاًَى ًحَُ تقَين اتٌيِ  ،اهالک ٍ اساضي هَسد ًياص شْشداسيْا هظَب سال ً 1370سثت تِ تولک 27
پالک شاهل پالک ّاي  2032فشػي اص  3191اطلي تخش  4قضٍيي ٍ پالكْاي -36 -35 -34 -33 – 30 -17
262 -252 -251 -250 -247 -246 – 244 -243 -242 -228 -227 -51 -48 -47 -46 -45 -43 -39 -37
ٍ  407فشػي ّوگي اص  3198اطلي تخش  4قضٍيي دس هجوَع تِ هساحت

 13/233هتشهشتغ تشاتش اسصياتي

كاسشٌاساى سسوي دادگستشي ٍ جْت تأهيي هٌاتغ هالي اص كذ سديف تَدجِ  310/29/63اقذام ًوايذ .
تثظشُ  : 1تشاتش تظوين كويسيَى ٍ تظَية طحي شَسا هثٌي تش ٍسٍد شَسا دس جضييات پشٍطُ ّاي ػوشاًي هقشس گشديذ
هٌثؼذ جضييات سيض پشٍطُ ّاي ػوشاًي كالى اص قثيل ( پل اهام سضا (ع) ٍ پاسک تاًَاى ٍ پاسک

ّ 26كتاسي ٍ  ) ...قثل اص

اجشا تِ شَسا اسائِ ٍ پس اص تشسسي دس طحي ػلٌي شَسا ٍ تأييذ اػضاي هحتشم جوغ تٌذي ٍ سپس اقذام گشدد .
تثظشُ  : 2هظَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اػتشاع هشاجغ ريشتط
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 3سػايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزكَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم قضٍيي
خَاّذ تَد%

عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

