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جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

ثبصگشت ثِ الیحِ پيشٌْبدی شوبسُ  10/1397/17456هَسخِ  97/5/16دسخظَص تَافق ثب خبًن
سوبًِ اثَتشاثی  ،هَػَع دس کويسيَى اهالک ٍ هستـالت ّوچٌيي طحي ػلٌی شَسای اسالهی شْش
قضٍیي هَسخ  97/6/13هـشح ٍ پس اص ثحث ٍ ثشسسی هتي هظَثِ شوبسُ  98هشتول ثش هبدُ ٍاحذُ ٍ دٍ
تجظشُ اثالؽ هی گشدد .
هبدُ ٍاحذُ  :ثش اسبس ثٌذ  14هبدُ  80قبًَى تشكيالت ٍ ،ظبیف ٍ اًتخبثبت شَساّبی اسالهی کشَس ٍ
اًتخبة شْشداساى هظَة  1375/3/1ثِ شْشداسی قضٍیي اجبصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافق ثب خبًن سوبًِ اثَتشاثی هجٌی ثش تولک هلک ایشبى ثِ جْت ٍاقغ شذى دس ؿشح
تؼشیغ خيبثبى سؼذی فشػی ثِ ششح ریل اقذام ًوبیذ :
دس قجبل ٍاگزاسی توبهی ٍ ششذاًگ پالک ثجتی  567اطلی ثخش یک قضٍیي ثب کبسثشی هسكًَی ثِ
هسبحت  71/35هتشهشثغ ثِ آدسس خيبثبى سؼذی فشػی ًجش کَچِ شْيذ طٌؼت کبس پالک

 12ثِ ًبم

شْشداسی قضٍیي  ،دس ػَع شْشداسی ثشاثش ًظشیِ کبسشٌبس سسوی دادگستشی اص قشاس ّش هتشهشثغ هجلؾ
000/س000س 15سیبل هجوَػب هجلؾ 000 /س250س070س 1سیبل ّوضهبى ثب حؼَس دس دفتشخبًِ ٍ اًتقبل سٌذ ثِ
ًبم شْشداسی ثِ ًبهجشدُ پشداخت ًوبیذ .
ثِ هَجت ایي هظَثِ ٍاگزاس کٌٌذُ حق ّشگًَِ ادػب ٍ اػتشاع ثؼذی سا اص خَد سلت ٍ سبقؾ هی ًوبیذ ،
دس ًْبیت اسقبؽ کبفِ خيبسات ثبالخض خيبس ؿجي فبحش اص ؿشفيي ثِ ػول آٍسدُ شذُ است ٍ چٌبًچِ
شخض یب اشخبص ثبلثی هذػی حق ًسجت ثِ ػشطِ ٍ اػيبى هَسد ٍاگزاسی گشدیذًذ شْشداسی ثِ ّيچ
ػٌَاى پبسخگَ ًجَدُ ٍ هسئَليت حقَقی پبسخگَیی ٍ ججشاى خسبست احتوبلی ثش ػْذُ ٍاگزاس کٌٌذُ
هی ثبشذ  .پشداخت ّضیٌِ ّبی ػشفی ٍ قبًًَی ًقل ٍ اًتقبل ثش ػْذُ ؿشفيي هؼبهلِ خَاّذ ثَد ّ .وچٌيي
تخشیت ٍ تحَیل هلک ثش ػْذُ هبلک هی ثبشذ .
هظَثِ هزکَس ثشاثش هبدُ  90قبًَى تشكيالت ٍ ،ظبیف ٍ اًتخبثبت شَساّبی اسالهی کشَس
چٌبًچِ دس هذت صهبى قبًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشثؾ قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ ثَد .
سػبیت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَثِ هزکَس ثش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ ثَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشثی

