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" باسمه تعالي "
حوـایت اص کاالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

باصگشت بِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ  10/1397/7208هَسخِ  97/3/5دسخظَص تؼشفِ آهادُ
ساصی اساضی ٍ هؼابش شْشی  ،هَضَع دس کويسيَى تلفيق ػوشاى ٍ هالی ّوچٌيي طحي ػلٌی
شَسای اسالهی شْش قضٍیي هَسخ  97/3/29هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هظَبِ شواسُ
 37هشتول بش هادُ ٍاحذُ ٍ  5تبظشُ ابالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  26هادُ  80قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی
کشَس ٍ اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1بِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تؼشفِ ػوليات آهادُ ساصی اساضی ٍ هؼابش شْشی بِ ششح جذٍل ریل هوَْس بِ
هْش شَسای اسالهی شْش قضٍیي اقذام ًوایذ :
کاسبشی صهيي

سدیف

تؼشفِ هظَب (سیال)

1

تجاسی

000س745

2

تؼاًٍی هسكي ًِ گاًِ ٍ ػظيويِ

000س660

3

تجاسی هسكًَی ٍ سایش کاسبشیْای هختلط ( بِ استثٌاء

000س550

 %10تجاسی خذهات هحلِ ای )
4

طٌؼتی  ،کاسگاّی ٍ اًباس

000س400

5

هسكًَی ٍ شْشک داًش فاص 3 ٍ 2

000س345

6

گشدشگشی ٍ ّتل

000س200

7

باؽ ٍیالّا

000س100

8

فاص یک شْشک داًش

000س75

9

اداسی

000س75

10

ًَاحی هٌفظل شْشی

000س60

11

آهَصشی  ،فشٌّگی ٍ ،سصشی  ،بْذاشتی ٍ دسهاًی

000س40
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با تأیيذ ایي هظـَبِ اص سَی هشاجغ قاًًَی  ،هظَبات شواسُ  126هـَسخ ٍ 86/4/2
 111هَسخ  352 ٍ 87/5/15هَسخ  184 ٍ 88/11/3هَسخ  193 ٍ 92/12/20هَسخ 93/9/8
ّوچٌيي طَستجلسِ شواسُ  334هؼاًٍيي ٍ هذیشاى هَسخ  ٍ 96/1/27بٌذ  11هظَبِ شواسُ 45
هَسخ  94/3/23شَسای اسالهی شْش قضٍیي کاى لن یكي تلقی هی گشدد .
ّضیٌِ آهادُ ساصی طشفا " دس صهاى طذٍس پشٍاًِ ساختواًی یا صهاى تَافقات اهالک
اخز گشدد .
ایي هظَبِ تا اسائِ الیحِ جذیذ اص سَی شْشداسی داسای اػتباس هی باشذ .
هظَبِ هزکَس بشابش هادُ  90قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی
کشَس چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشبط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ
بَد .
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَبِ هزکَس بش ػْذُ شخض شْشداس
هحتشم قضٍیي خَاّذ بَد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشبی

