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ؿْشداسی هضٍیي  ،گضاسؽ حؼابشػی هؼتول بِ اًضوام تشاصًاهِ ٍ خالصِ بَدجِ ػال هالی هٌتْی بِ
 95/12/30پغ اص بشسػی تَػط هَػؼِ حؼابشػی هَاػذ طی جلؼات هتؼذد دس کویؼیَى هالی ٍ
اهتصادی ّوچٌیي صحي ػلٌی با حضَس حؼابشػاى  ،کاسؿٌاػاى ٍ هذیشاى ریشبط ؿْشداسی هطشح ٍ
بشابش هصَبِ ؿواسُ  157هَسخ  97/9/24دسآهذّای ٍصَل ؿذُ ٍ ّضیٌِ ّای پشداخت ؿذُ ؿْشداسی
هضٍیي بشای ػال هالی كَم الزکش اص توام جٌبِ ّای با اّویت طبن هباًی حؼابشػی تـشیح ؿذُ بِ ًحَ
هطلَب اسصیابی گشدیذ کِ جْت اهذاهات بؼذی ابالؽ هی گشدد .
هضاكا" ایٌکِ پیگیشی ٍ اصالح بٌذّای هَسد ًظش گضاسؽ حؼابشػی  ،بِ ؿشح ریل ضشٍسی ٍ هَسد
تاکیذ هی باؿذ :
-1بٌذ  – 4دسخصَف تاییذیِ ّای دسیاكتی  ،دس ساػتای اصالح هـایشتْای حؼابْای باًکی اهذام گشدد .
-2بٌذ  - 4 -1دسخصَف حؼابْای سا کذ باًکی ؿْشداسی ً ،ؼبت بِ اًؼذاد ایي حؼابْا اهذام گشدد .
-3بٌذ – 5 – 1دسخصَف ػشهایِ گزاسی دس هَػؼِ سكاّی ٍ تلشیحی کاػپیي  ،ؿشکت بْؼاصاى آیٌذُ
هضٍیي  ،ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای اػتاى  ،ؿشکت آب ٍ كاضالب ؿْشی ٍ کاسخاًِ آػلالت ٍ ...
اهذاهات هاًًَی جْت تثبیت هالکیت ٍ هذس الؼْن ؿْشداسی بشاػاع هاًَى تجاست بؼول آیذ .
-4بٌذ – 6 – 1دسخصَف ػشكصل هطالبات ( بذّکاساى ٍ ػلی الحؼاب ّا ٍ کاسکٌاى ٍ پیؾ پشداختْا )
دس هٌاطن ػِ گاًِ ؿْشداسی کِ هٌجش بِ ًتیجِ هطؼی ًگشدیذُ اػت تؼَیِ حؼاب بؼول آهذُ ٍ آثاس
هالی ًاؿی اص آى بشای ػال هالی بؼذ بِ حؼابشع گضاسؽ گشدد .
-5بٌذ – 6 – 3دسخصَف ٍصَل چکْای ػشسػیذ ؿذُ  ،پیگیشیْای الصم تا حصَل ًتیجِ صَست گیشد .
-6بٌذ – 7دسخصَف تؼْیالت دسیاكتی هؼَم ٍ ػشسػیذ ؿذُ ً ،ؼبت بِ تؼییي تکلیق ٍ پشداخت
تؼْیالت دسیاكتی اهذام گشدد .
-7بٌذ – 8دسخصَف ػاختواًْا ٍ صهیي ّای هتؼلن بِ ؿْشداسی  ،كْشػت کلیِ اهَال ؿیشهٌوَل
ؿْشداسی بِ دٍ صَست  -1اهالى ٍ ػاختواًْای اداسی ٍ ثابت

 -2اهالى ٍ ػاختواًْای تَلیذ ؿذُ

ٍاگزاس ؿذُ  ،هابل كشٍؽ  ،تْاتش ٍ  ...ثبت گشدد .
-8بٌذ  – 10دسخصَف هـایشت هَجَد دس هحاػبِ اًَاع ػَاسضات دسآهذی ً ،ؼبت بِ بشسػی ٍ سكغ
هـایشتْای اػالهی اهذام گشدد .
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-9بٌذ – 12دسخصَف ًحَُ اسصیابی ٍ هیوت گزاسی هؼاسضیي پشٍطُ اهاهضادُ حؼیي (ع)  ،طبن آییي ًاهِ
هالی ؿْشداسی اصل اػٌاد ٍ ّضیٌِ ّای صَست گشكتِ بصَست هتوشکض دس ؿْشداسی ًگْذاسی ٍ دس اختیاس
حؼابشع هشاس گیشد .
-10بٌذ – 21 – 2دسخصَف پشداخت حن الجلؼات بِ کاسکٌاى ؿْشداسی  ،هلاد بخـٌاهِ ؿواسُ
 79/2/2911هَسخ  93/3/20اػتاًذاسی ٍ بٌذ  20دػتَسالؼول بَدجِ سػایت گشدد  ( .پشداخت حن
الجلؼِ دس ػاػت اداسی خالف هاًَى هی باؿذ )
-11بٌذ – 23دسخصَف ػذم سػایت آییي ًاهِ هـالی ٍ هؼاهالتی دس بشخی اص هشاسدادّا  ،هَکذا " اػالم هی
گشدد ایي هَضَع دس هشاحل بؼذی هی بایؼت سػایت گشدد .
-12بٌذ  – 24 -6دسخصَف هاًذُ بذّی ساکذ ٍ ػٌَاتی ػلی الحؼاب ػاصهاى ؿْشداسیْا ً ،ؼبت بِ
تؼییي تکلیق ٍ حل هَضَع اهذام گشدد .
-13بٌذ  – 25 – 7دسخصَف ػذم سػایت هاًَى هٌغ بکاسگیشی باصًـؼتگاى  ،تاکیذ هی گشدد بکاسگیشی
ًیشٍّای باصًـؼتِ ٍ باصخشیذی هوٌَع هی باؿذ .
-14بٌذ – 24 – 16دسخصَف پشداخت بِ ػاصهاى اػکاى بـش پشٍطُ پایلَت ؿْشی (

 ) CPIباتَجِ بِ

دسخَاػت هذاسى ٍ اػٌاد تَػط ػاصهاى باصسػی  ،هوشس ؿذ ًظش ًْایی ایـاى هالى ػول هشاسگیشد .
 -15دسخصَف ػذم سػایت صشكِ ٍ صالح ؿْشداسی دس بٌذّای

30 - 29 – 28 – 27 -26 – 25 -24

الصم اػت ایي هَضَع بصَست ٍیظُ دس آیٌذُ هَسد تَجِ هشاس گیشد .
-16بٌذ  – 26 – 8بشاػاع دػتَسالؼول بَدجِ ابالؿی ٍصاست کـَس اًؼواد ّشگًَِ هشاسداد هـاٍسُ با اكشاد
حویوی دس ؿْشداسی ٍ ػاصهاًْای ٍابؼتِ هوٌَع اػت %

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَؿت :

 هؼاًٍت هحتشم اداسی ٍ هالی ؿْشداسی جْت اطالع ٍ اهذام الصم دكتش ؿَسااهذام کٌٌذُ  :ػشبی

