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حوـایت اص کاالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

باصگشت بِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ

 10/1397/15982هَسخِ  97/5/6دسخظَص تَاكق با خاًن

كاعوِ حاجی سيذ ابَتشابی ٍ ششکاء  ،هَضَع دس کويسيَى اهالک ٍ هستـالت ّوچٌيي طحي ػلٌی
شَسای اسالهی شْش قضٍیي هَسخ  97/5/6هغشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هظَبِ شواسُ  76هشتول
بش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تبظشُ ابالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  14هادُ  80قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایق ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی کشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1بِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَاكق با خاًن كاعوِ حاجی سيذ جَادی ٍ ششکاء هبٌی بش ٍاگزاسی ٍ تجويغ ششذاًگ
یک قغؼِ صهيي با پالک ًاهبشدُ بِ ششح اقذام ًوایذ :
دس قبال ٍاگزاسی یک قغؼِ صهيي با کاسبشی هسكًَی هتؼلق بِ شْشداسی قضٍیي تحت پالک ثبتی
 38/1237كشػی اص  3181اطلی بخش  4قضٍیي بِ هساحت  23هتشهشبغ ٍاقغ دس اساضی سشتک

–

پشدیس ّشتن  ،جْت تجويغ با پالک ثبتی  43/914كشػی اص  3181اطلی بخش  4قضٍیي  ،دس ػَع
ًاهبشدُ بشابش ًظشیِ کاسشٌاس سسوی دادگستشی اص قشاس ّش هتشهشبغ هبلؾ 000 /س000س 50سیال ٍ جوؼا هبلؾ
000/س000س150س 1سیال ّوضهاى با حضَس دس دكتشخاًِ بِ حساب شْشداسی ٍاسیض ًوایذ  .پشداخت ّضیٌِ
ّای قاًًَی ٍ ػشكی ًقل ٍ اًتقال بش ػْذُ خشیذاساى قغؼِ هَطَف هی باشذ  .الصم بِ رکش است ّضیٌِ
ػَاسضات هشبَعِ شاهل آهادُ ساصی  ،صیشساصی  ،سٍبٌایی ٍ  ...هی بایست دس ٌّگام طذٍس پشٍاًِ
ساختواًی اص ًاهبشدگاى اخز گشدد  .دس ًْایت اسقاط کاكِ خياسات باالخض خياس ؿبي كاحش اص عشكيي
بؼول آٍسدُ شذُ است .
هظَبِ هزکَس بشابش هادُ  90قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایق ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشبظ قشاس ًگشكت الصم االجشا خَاّذ بَد .
سػایت طشكِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَبِ هزکَس بش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ بَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دكتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشبی

