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شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگطت تِ ًاهِ ضواسُ  10/1397/31016هَسخ  1397/08/28دسخػَظ استفساسیِ تشخی اص
هػَتات ضَسای اسالهی ضْش ،هَضَع دس کویسیَى هالی ٍ اقتػادی ّوچٌیي غحي علٌی ضَسای
اسالهی ضْش قضٍیي هَسخ  1397/09/27هطشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هػَتِ ضواسُ  159هطتول تش
هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثػشُ اتالغ هی گشدد.
هادُ ٍاحذُ :تشاساس هادُ  80قاًَى تطكیالتٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات ضَساّای اسالهی کطَس ٍ اًتخاب
ضْشداساى هػَب  1375/03/01تِ ضْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی ضَد:
الف ) پیشٍ هػَتِ ضواسُ  39هَسخ  1397/3/29دسخػَظ ًحَُ هحاسثِ دسب اضافِ  ،تٌا تِ دسخَاست
هالک دس پالک ّای تا تیص اص یک تش  ،تا تطخیع ٍ تاییذ کویتِ فٌی ضْشداسی اعطاء یک دستشسی
سَاسُ اص ّش تش پالک تالهاًع هی تاضذ .لزا اص آًجایی کِ دسب سَاسُ دٍم ٍ تیطتش دس تش دٍم تِ تاال دس
ٌّگام غذٍس پشٍاًِ ساختواًی هَجة تاهیي پاسکیٌگ ٍ ایجاد اسصش افضٍدُ تشای پالک هَدی هی گشدد .
عَاسؼ ّش دسب سَاسُ هاصاد ( تاستثٌاء دسب سَاسُ اٍل ) دس صهاى غذٍس پشٍاًِ ساختواًی اص هَسخ
 1398/01/01تشاتش فشهَل «  »9*J*25هحاسثِ ٍ اخز گشدد .
ب ) پیشٍ سدیف اٍل هػَتِ ضواسُ  118هَسخ  97/7/14ایي ضَسا دسخػَظ اغالح تْای خذهات
کاسضٌاسی  ،توذیذ استعالم دفاتش اسٌاد سسوی ( اعن اص هلكی ٍ سشقفلی ) دسغَست دسخَاست هتقاضی
غشفأ تشای تاس اٍل تذٍى دسیافت تْای خذهات کاسضٌاسی تال هاًع هی تاضذ .
ج ) پیشٍ هػَتِ ضواسُ  182هَسخ  1393/08/27دسخػَظ اخز عَاسؼ تثذیل یک ٍاحذ تِ ٍاحذّای
تیطتش  ،ایي هَضَع غشفا " هطوَل عَاسؼ تش جشاین کویسیَى هادُ غذ تَدُ ٍ ٌّگام غذٍس پشٍاًِ
اغالحی یا گستشضی قاتل دسیافت ًوی تاضذ .
د ) پیشٍ هػَتِ ضواسُ  37هَسخ  1397/03/29دسخػَظ تعشفِ آهادُ ساصی اساضی ٍ هعاتش ضْشیً ،حَُ
هحاسثِ ّضیٌِ آهادُ ساصی اساضی تش تلَاس آیت الِ خاهٌِ ای ( اص پل ٍالیت تا هیذاى هیٌَدس تِ استثٌای
ضْشک ضْیذ تْطتی ٍ تاغ ًطاط ) ،تلَاس غٌعت (تِ استثٌای پشدیس) ،تلَاس اتَتشاتی (تِ استثٌای قطعات
کَسُ هلی ،قائن ،پشدیس ،ضْشک ضْیذ سجایی ) ،تلَاس تَئیي صّشا (تِ استثٌای هطعلذاس) ،اساضی تَستاى
تاساجیي ٍ کلیِ اساضی هحذٍدُ حشین ضْش قضٍیي ،تشاتش سطح اضغال ّوكف اخز گشدد ّ .وچٌیي
37
دسخػَظ ًحَُ هحاسثِ ّضیٌِ آهادُ ساصی اساضی ّفت سٌگاى ٍ تاغ ٍیالّا تشاتش هػَتِ ضواسُ
هَسخ  1397/03/29اقذام گشدد .
هػَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تطكیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات ضَساّای اسالهی کطَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اعتشاؼ هشاجع ریشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سعایت غشفِ ٍ غالح ضْشداسی دس اجشای هػَتِ هزکَس تش عْذُ ضخع ضْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ تَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَضت :

 دفتش ضَسااقذام کٌٌذُ  :عشتی

