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" باسمه تعالي "
سًٍك تَلیذ ٍ حوـایت اص واالی ایشاًـی
برادر ارجمىد جىاب آقاي شفیعی
فرماودار ي رییس محترم هیأت تطبیق مصًبات شهرستان قزيیه
با سالم و احترام

تاصگطت تِ ًاهِ پیطٌْادی ضواسُ /5927/1/1013ظ هَسخِ  98/4/30دسخصَظ اػالم هغایشت
تٌذّای  5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 1صَستجلسِ ضواسُ  18ایي ضَسا  ،تِ استحضاس هی سساًذ هَضَع دس وویتِ حمَلی
ّوچٌیي صحي ػلٌی هغشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هصَتِ ضواسُ  72هَسخ  98/5/1تِ ضشح ریل
تِ حضَس ایفاد هی گشدد :
 - 1دسخصَظ هَضَع ٍاگزاسی حك اًتفاع یه تاب هٌضل هسىًَی هتؼلك تِ ضْشداسی تِ ساصهاى
تسیج جاهؼِ صًاى سپاُ همشس گشدیذ ضْشداسی تا سػایت آییي ًاهِ هالی ضْشداسیْا ًسثت تِ
ػمذ لشاسداد ٍ تؼییي هثلؾ اجاسُ تْا الذام ًوایذ وِ ًتیجِ هتؼالثا " اسسال خَاّذ ضذ .
 - 2دسخصَظ تَافك تا خاًن فشضتِ ًادسی ٍ آلای ػثاس ضْثاصی  ،تِ ضْشداسی اتالؽ گشدیذ وِ
اػغای هجَص ّشگًَِ پیص آهذگی هٌَط تِ اخز هصَتِ وویسیَى هادُ  ٍ 5تشاساس لَاًیي ٍ
همشسات ضْشساصی هی تاضذ .
 - 3دسخصَظ تٌذ  4صَستجلسِ هزوَس هَضَع جایگضیي اسصش هؼاهالتی اػیاًی ساختواًْای  ،تِ استٌاد
هادُ  9آییي ًاهِ اجشایی ًحَُ ٍضَع ٍ ٍصَل ػَاسض تَسظ ضَساّای اسالهی ضْش  ،تخص ٍ ضْشن
هَضَع لاًَى تطىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات ضَساّای اسالهی وطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى هصَب
 ( 1375تصَیش پیَست ) ضَساّا هی تَاًٌذ دس ٌّگام ٍضغ ػَاسض جذیذ یا دس صهاى همتضی ًسثت
تِ هَاسد هؼافیت  ،واّص  ،تخفیف ٍ لغَ ػَاسضی وِ تصَیة ًوَدُ اًذ  ،تا تَجِ تِ سیاستْای همشس
دس ایي آییي ًاهِ اتخار تصوین ًوایٌذ  .لزا تا ػٌایت تِ هَاسد فَق الزوش ٍ تا تَجِ تِ ایٌىِ تحث
واّص لیوت ّا هغشح هی تاضذ ًظش ایي ضَسا اصشاس تش هصَتِ هی تاضذ .
- 4الف ) دسخصَظ تٌذ یه صَستجلسِ ضواسُ  10هَسخ  ( 98/2/28تَافك تا آلای ػلی چگیٌی ٍ
هساػذت تِ ایطاى اص هحل هادُ  ) 17تِ ضْشداسی اتالؽ گشدیذ هَضَع تِ واسضٌاساى وویسیَى
هادُ  17اسجاع ٍ دسصَست تاییذ ٍ تصَیة دس وویسیَى هزوَس تِ ًاهثشدُ هساػذت گشدد .
ب) دسخصَظ تٌذ  3صَستجلسِ ضواسُ  10هَسخ  ( 98/2/28تْیِ ٍ تَصیغ لَاصم یذوی تشای
ساًٌذگاى تاوسی ) تِ استحضاس هی سساًذ تا تَجِ تِ ضشایظ التصادی ٍ افضایص لیوت لَاصم
یذوی ٍ تِ هٌظَس حوایت ٍیژُ اص سًٌذگاى تاوسی ٍ ًاٍگاى تاسی  ،تأهیي اػتثاس ایي هَضَع اص
هحل سدیف اػتثاسی  33054تَدجِ هصَب سال  1398ساصهاى تاوسیشاًی صَست گشفتِ است
وِ هشاتة عی ًاهِ ضواسُ  22/1398/1538هَسخ ً 98/4/31یض تِ حضَس اسسال گشدیذُ است %
حکمت اله دايدي
رییس شًراي اسالمی شهر قزيیه
سًٍَضت :

 سشواس خاًن ضْشام فش جْت آگاّی ٍ الذام الصم هذیش هحتشم ٍاحذ اهالن جْت آگاّی ٍ الذام دسخصَظ تٌذّای 4 ٍ 2 ٍ 1 دفتش ضَساالذام وٌٌذُ  :ػشتی

