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جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ  10/1397/36962هَسخِ  97/10/15دسخظَص تَافق تا آقای
ػثذالشحين هالیی  ،هَضَع دس کويسيَى اهالک ٍ تَافقات ّوچٌيي طحي ػلٌی شَسای اسالهی شْش
قضٍیي هَسخ  97/10/22هغشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ  177هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ
دٍ تثظشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  80قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافق تا آقای ػثذالشحين هالیی هثٌی تش تولک هلک ایشاى تِ جْت ٍاقغ شذى دس هسيش
سٍدخاًِ دلی چای تِ ششح ریل اقذام ًوایذ :
دس قثال ٍاگزاسی تواهی ٍ ششذاًگ پالک ثثتی  2404فشػی اص  1042فشػی اص  44اطلی تخش 5
قضٍیي قغؼِ  8تفكيكی تِ هساحت  200/1هتشهشتغ عثق ًظش اص قشاس ّش هتشهشتغ 000 /س000س 6سیال جوؼا"
تِ هثلؾ 000 /س000س200س 1سیال تِ ًام شْشداسی قضٍیي  ،هؼَضا " شْشداسی ششذاًگ پالک ثثتی 2534
فشػی اص  935فشػی اص  44اطلی تخش  5قضٍیي قغؼِ  7تفكيكی تِ هساحت  176/44هتشهشتغ هلكی
شْشداسی قضٍیي هغاتق ًظش کاسشٌاسی سسوی اص قشاس ّش هتشهشتغ /

000س000س 5سیال جوؼا " هثلؾ

000/س200س 882سیال تِ ًاهثشدُ ٍاگزاس ًوایذ  .هاتِ التفاٍت ایي ػَع ٍ هؼَع هثلؾ 000 /س800س 317سیال
هی تاشذ کِ هی تایست اص عشف شْشداسی ّوضهاى تا حضَس دس دفتشخاًِ ٍ تٌظين سٌذ تِ ًام شْشداسی
تِ ًاهثشدُ پشداخت گشدد  .تِ هَجة ایي هظَتِ ٍاگزاس کٌٌذُ ضاهي کشف فساد ٍ دسک هثيغ تَدُ ٍ
چٌاًچِ شخض یا اشخاص ثالثی هذػی حقی ًسثت تِ ػشطِ هَسد ٍاگزاسی گشدیذًذ شْشداسی تِ ّيچ
ػٌَاى پاسخگَ ًثَدُ ٍ جثشاى ّشگًَِ خساست احتوالی تشػْذُ ًاهثشدُ خَاّذ تَد ٍ دس ًْایت اسقاط
کافِ خياسات تاالخض خياس ؿثي فاحش اص عشفيي تؼول آٍسدُ شذُ است .
هظَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تشكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتظ قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزکَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ تَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشتی

