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" باسمه تعالي "
حوـایت اص کاالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ  10/1397/23473هَسخِ  97/6/31دسخظَص تَافق تا آقای
ٍحيذ خاًی لٌگششاّی  ،هَضَع دس کويسيَى اهالک ٍ تَافقات ّوچٌيي طحي ػلٌی شَسای اسالهی
شْش قضٍیي هَسخ  97/6/31هغشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ

 105هشتول تش هادُ

ٍاحذُ ٍ دٍ تثظشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  80قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافق تا آقای ٍحيذ خاًی کٌگششاّی هثٌی تش تولک هلک ایشاى ( هٌضل ساتق شْيذ
قذست الِ چگيٌی ) حسة دسخَاست ساصهاى فشٌّگی اجتواػی ٍسصشی شْشداسی جْت تثذیل آى تِ
هَصُ شْيذ تِ ششح ریل اقذام ًوایذ :
دس قثال ٍاگزاسی تواهی ٍ ششذاًگ پالک ثثتی

 2فشػی اص  4110اطلی تخش  2قضٍیي تِ هساحت

 249/5هتشهشتغ ٍاقغ دس خياتاى تثشیض کَچِ هشادی تِ ًام شْشداسی قضٍیي  ،دس ػَع شْشداسی تشاتش
ًظشیِ کاسشٌاس سسوی دادگستشی تاتت ػشطِ ٍ اػياى ٍ اهتياصات آب ٍ تشق ٍ گاص دس هجوَع هثلؾ
000/س000س000س 3سیال ّوضهاى تا حضَس دس دفتشخاًِ ٍ تٌظين سٌذ تِ ًام شْشداسی تِ ًاهثشدُ پشداخت
ًوایذ .
تِ هَجة ایي هظَتِ ٍاگزاس کٌٌذُ ضاهي کشف فساد ٍ دسک هثيغ هی تاشذ ٍ حق ّش گًَِ اػتشاع ٍ
شكایت سا اص خَد سلة ٍ ساقظ ًوَدُ ٍ دس ًْایت اسقاط کافِ خياسات تاالخض خياس ؿثي فاحش اص
عشفيي تؼول آٍسدُ شذُ است .
هظَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتظ قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزکَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ تَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشتی

