۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۲۲/۱۳۹۷/۲۸۸۱
" باسمه تعالي "

اجالسیِ هلی تضسگذاشت  3000شْیذ استاى لضٍیي
صًذُ ًگِ داشتي یاد ٍ خاعشُ شْذا ووتش اص خَد شْادت ًیست  ( .همام هؼظن سّثشی )

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1397/26009هَسخِ  97/7/17دسخظَص تَافك تا آلای
حجت حاج ػثَ ٍ ششواء  ،هَضَع دس وویسیَى اهالن ٍ تَافمات ّوچٌیي طحي ػلٌی شَسای اسالهی
شْش لضٍیي هَسخ  97/8/20هغشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ  140هشتول تش هادُ ٍاحذُ
ٍ سِ تثظشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  80لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی لضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافك تا آلای حجت حاج ػثَ ٍ ششواء هثٌی تش تفىیه تخشی اص پالن ثثتی

 3فشػی اص

 38اطلی تخش  5لضٍیي تِ ششح ریل الذام ًوایذ :
تا ػٌایت تِ ایٌىِ ًاهثشدگاى هغاتك سٌذ هالىیت  ،هاله  4655/30هتشهشتغ اص  15122/50هتشهشتغ
پالن فَق الزوش هی تاشٌذ  .سْن هالىیي تش هثٌای  30دسطذ خالض هسىًَی شاهل  -1 :لغؼِ شواسُ 30
تفىیىی تِ هساحت  349/14هتشهشتغ تا واستشی هسىًَی ٍالغ دس تش تلَاس ًَسٍصیاى

 -2لغؼات شواسُ

 26 ٍ 25 ، 20 ، 19تفىیىی هجوَػا تِ هساحت  1200/28هتشهشتغ تا واستشی هسىًَی تؼییي هی گشدد ٍ
هاتمی صهیي تشهثٌای  70دسطذ دس سْن شْشداسی لشاس هی گیشد .
تا تَجِ تِ ایٌىِ سْن هالىیي تش هثٌای  30دسطذ  1396/59هتشهشتغ هی تاشذ ٍ لیىي دس جشیاى تفىیه
تِ هساحت  1549/42هتشهشتغ افضایش یافتِ است  .هاتِ التفاٍت آى تِ هیضاى

 152/80هتشهشتغ هی

تایست تا لیوت واسشٌاسی سٍص تَسظ واسشٌاس سسوی دادگستشی اسصیاتی ٍ جْت تظَیة تِ شَسای
اسالهی شْش لضٍیي اسسال گشدد .

تِ هَجة ایي هظَتِ هشاسالیْن ولیِ حمَق فشضیِ  ،ػیٌیِ  ،هتظَسُ ٍ احتوالی خَد دسخظَص
تَافك دس پالوْای هزوَس سا تِ شْشداسی طلح ًوَدُ ٍ ضوي اسماط وافِ خیاسات ٍ تاییذ ٍ تٌفیز
ولیِ الذاهات شْشداسی حك ّشگًَِ ادػا ٍ اػتشاع دس ایي خظَص سا اص خَد سلة ٍ سالظ
ًوَدُ ً ،مشِ ّای تفىیىی هی تایست پس اص تظَیة دس وویسیَى هادُ

 5هوَْس تِ هْش هادُ

 101لاًَى شْشداسیْا جْت تفىیه ٍ تْیِ ٍ تٌظین طَستوجلس تفىیىی تِ اداسُ ثثت اسٌاد ٍ
اهالن اسسال گشدد ٍ چٌاًچِ تغییشی دس هساحت لغؼات سْوی هالىیي ٍ شْشداسی طَست گیشد
 .تِ ّواى تٌاسة ( وـاّش یـا افضایش )
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هساحت سْن عشفیي تغییش خَاّذ گشد  .سایش هشاحل اص لثیل تٌظین ٍ اًتمال اسٌاد ٍ طذٍس
پشٍاًِ ساختواًی پس اص اخز سٌذ هالىیت عثك ضَاتظ ٍ همشسات شْشساصی ٍ عشح تفظیلی
طَست خَاّذ گشفت .
شْشداسی هَظف است دسآهذ حاطل اص ایي تفىیه سا طشفا " دس حَصُ ایجاد ٍ تَسؼِ سشاًِ
فضای سثض خظَطا" فضای سثض هحلِ آخًَذ ّضیٌِ ًوایذ .
هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  90لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتظ 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

