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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػطف ثِ اليحِ پيطٌْبزي ضوبضُ  10/1394/27323هَضذِ  94/7/26اظ ططف ضْطزاضي لعٍيي هتي هػَثِ
ضوبضُ  148زض جلسِ ػلٌي هَضذِ  94/8/30ضَضاي اسالهي ضْط لعٍيي هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ ٍ ضص تجػطُ
اثالؽ هي گطزز .
هبزُ ٍاحسُ  :ثط اسبس هبزُ  71لبًَى تطىيالت ٍ ٍظبيف ضَضاّبي اسالهي وطَض ٍ اًتربة ضْطزاضاى هػَة
 1375ثِ ضْطزاضي لعٍيي اجبظُ زازُ هي ضَز :
ثِ هٌظَض ضػبيت حمَق هىتسجِ هبلىيي سبذتوبًْب زض ًَاحي هٌفػل ضْطي ( ًبغطآثبز – هطؼلساض – ذيطآثبز –
اوجط آثبز -اهيطآثبز – چَثيٌسض – حسي آثبز – ًجف آثبز – اضًجه – ثبضاجيي – هعضػِ جوبل آثبز ٍ حبج فتحؼلي –
ٍثَق آثبز ) ٍ هحسٍزُ ططح ّبزي ضٍستب لجل اظ الحبق ثِ ضْط  ،ثِ استٌبز هبزُ  9آييي ًبهِ اجطايي ًحَُ ٍضغ ٍ
ٍغَل ػَاضؼ تَسط ضَضاّبي اسالهي ضْط هػَة ّ 1378/7/7يأت ٍظيطاى  ،اظ پالوْبيي وِ لجل اظ ايي هػَثِ
زاضاي ضآي وويسيَى هبزُ غس هي ثبضٌس  ،زضغَضت تسَيِ حسبة تب پبيبى سبل  ، 1394هجوَع جطاين ٍ ػَاضضبت
هتؼلمِ ثب 50زضغس وبّص  ،هحبسجِ ٍ اذص گطزز .
تجػطُ  : 1لجل اظ اجطايي ضسى ايي هػَثِ اطالع ضسبًي هٌبست تَسط هسئَليي ًَاحي هٌفػل ضْطي ثِ
ضْطًٍساًي وِ زاضاي ضأي وويسيَى هبزُ غس زض ًَاحي هصوَض هي ثبضٌس هجٌي ثط اضائِ هساضن ٍ هستٌسات تبضيد
سبذت ثٌب غَضت گيطز .
تجػطُ  : 2لجل اظ اضسبل پطًٍسُ ّبي ًَاحي هٌفػل ضْطي ثِ وويسيَى هبزُ غس  ،ضطٍضت اضسبل آى ثب تَجِ ثِ
لسهت ثٌب ٍ تبضيد الحبق ثِ ضْط زض لبلت فطم ّبي هطثَطِ ٍ تْيِ چه ليست تَسط وبضضٌبسبى ضْطسبظي هٌطمِ
هطثَطِ هَضز ثطضسي لطاض گيطز .
تجػطُ  : 3پيطٍ هػَثِ ضوبضُ  105هَضخ  94/6/10ايي ضَضا ثط لعٍم اطالع ضسبًي هٌبست ثِ هبلىيي سبذتوبًْب
ً ٍ ) Pطخ پبيِ
لجل اظ تطىيل جلسبت وويسيَى هبزُ غس ّ ،وچٌيي ثبظًگطي زض ليوت هٌطمِ ثٌسي ( ضطيت
هحبسجِ جطاين وويسيَى هبزُ غس زض هٌبطك هٌفػل ضْطي ٍ ثبفت فطسَزُ تبويس هي گطزز .
تجػطُ  : 4گعاضش تىويلي زضذػَظ هَاضز فَق ظطف هست يىوبُ ثِ ضَضا اضائِ گطزز .
تجػطُ  : 5هػَثِ هصوَض ثطاثط هبزُ  83لبًَى ضَضاّب چٌبًچِ زض هست ظهبى لبًًَي هَضز اػتطاؼ هطاجغ شيطثط
لطاض ًگطفت الظم االجطا ذَاّس ثَز .
تجػطُ  : 6ضػبيت غطفِ ٍ غالح ضْطزاضي زض اجطاي هػَثِ هصوَض ثط ػْسُ ضرع ضْطزاض هحتطم لعٍيي
ذَاّس ثَز%
فرج اله فصیحي رامندي
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