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حوـایت اص واالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ  10/1397/17999هَسخِ  97/5/20دسخظَص اػطای تسْيالت
تِ پالوْای ٍالغ دس هحذٍدُ هيشاث فشٌّگی  ،هَضَع دس وويسيَى ػوشاى ٍ شْشساصی ّوچٌيي طحي
ػلٌی شَسای اسالهی شْش لضٍیي هَسخ  97/6/17هطشح ٍ پس اص تحج ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ 103
هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ چْاس تثظشُ اتالغ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس هادُ  80لاًَى تشىيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی لضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
تا تَجِ تِ هحذٍدیت استفاع پالوْای ٍالغ دس هحذٍدُ هيشاث فشٌّگی ٍ پالوْای تالفظل هجاٍس آى
وِ ػوَها دس هحذٍدُ تافت فشسَدُ شْش لشاس گشفتِ اًذ  ،چٌاًچِ ایي پالوْا جْت تجذیذ تٌا ًياص تِ
سػایت تش اطالحی داشتِ تاشٌذ ٍ ًتَاًٌذ اص تشاون پایِ خَد تْشُ هٌذ گشدًذ شْشداسی هی تَاًذ دس صهاى
طذٍس پشٍاًِ ساختواًی تِ اصای ّش هتشهشتغ ػمة ًشيٌی  ،سِ تشاتش تشاون هسىًَی تشای ّواى پالن تا
ّش ًَع واستشی هٌظَس ًوایذ  ،وِ تا دسخَاست هَدی اسصش سیالی آى تا تذّی هَدی تْاتش هی گشدد .
دس طَست ػذم تْاتش  ،شْشداسی هجاص تِ پشداخت ًمذی ًثَدُ ٍ هاله هی تَاًذ اسصش سیالی
تشاون هثذأ سا تظَست سيال تا اسائِ سضایت ًاهِ وتثی تِ پالن غيش ٍاگزاس ًوایذ .
هظَتِ فَق اص صهاى اتالغ لاتل اجشا تَدُ ٍ تِ هثالغ تسَیِ شذُ لثلی لاتل تسشی ًثَدُ ٍ تِ
ّيچ ٍجِ ػطف تِ هاسثك ًوی شَد .
هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  90لاًَى تشىيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتط لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزوَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍیي خَاّذ تَد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَساالذام وٌٌذُ  :ػشتی

