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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عغف ثِ اليحِ پيشٌْبدي شوبسُ  10/1394/20470هَسخِ  94/6/8اص عشف شْشداسي قضٍيي هتي
هظَثِ شوبسُ  113دس جلسِ علٌي هَسخِ  94/6/28شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول ثش هبدُ ٍاحذُ
ٍ دٍ تجظشُ اثالغ هي گشدد .
هبدُ ٍاحذُ  :ثش اسبس ثٌذ  14هبدُ  71قبًَى تشكيالت ٍ ٍظبيف شَساّبي اسالهي كشَس ٍ اًتخبة
شْشداساى هظَة  1375ثِ شْشداسي قضٍيي اجبصُ دادُ هي شَد :
دسخظَص تَافق ثب آقبي هشتضي هظيت صادُ سضي ٍ ششكبء هجٌي ثش تولک هلک ايشبى كِ دس هسيش
كوشثٌذي شْيذ ثْشتي ٍ عشح فضبي سجض قشاس گشفتِ است ثِ ششح ريل اقذام ًوبيذ .
دس اصاي ٍاگزاسي هيضاى دٍ داًگ هشبع اص ششذاًگ پالک

 101فشعي اص  3181اطلي ثِ هسبحت

 304/93هتشهشثع ّ ،وچٌيي هيضاى دٍيست ٍ چْل ٍ ّفت سْن هشبع اص ًين داًگ هشبع اص ششذاًگ
پالک  3179اطلي ثِ هسبحت  247هتشهشثع ٍ هيضاى سِ پٌجبُ ٍ ششن  ،يک پٌجبُ ٍ ششن  ،يک
چْبسدّن ٍ ّشت ثيست ٍ ّشتن داًگ هشبع اص ششذاًگ پالک  19فشعي اص  3180اطلي ثِ هسبحت
 141هتشهشثع اص سَي هبلكيي ثِ شْشداسي دس عَع شْشداسي ثِ تشتيت ثش هجٌبي

%41 ٍ %36 ٍ %15

خبلض هسكًَي ( هجوَعب " ثِ هسبحت  192/48هتشهشثع )  ،ششذاًگ يک قغعِ صهيي ثِ هسبحت
 149/52هتشهشثع تحت پالک ثجتي  50/290فشعي اص  3180اطلي ٍ ششذاًگ يک قغعِ صهيي ثِ هسبحت
 6/77هتشهشثع تحت پالک ثجتي  2/245فشعي اص  3180اطلي ٍ ششذاًگ يک قغعِ صهيي ثِ هسبحت
 33/ 74هتشهشثع تحت پالک ثجتي  8/64فشعي اص  3180اطلي ثِ اًضوبم ششذاًگ يک قغعِ صهيي ثِ
هسبحت  35هتشهشثع تحت پالک ثجتي  3فشعي اص  3180اطلي كِ هجوَعب " تشكيل يک قغعِ كبهل ثِ
هسـبحت  225/03هتـشهشثـع سا خَاّذ داد ثِ ًبهجشدگبى ٍاگزاس ًوبيذ  .الصم ثِ ركش است ًبهجشدگـبى
هي ثبيست ثبثت هبثِ التفبٍت ايي عَع ٍ هعَع ثِ هسبحت

 32/56هتشهشثع اص قشاس ّش هتشهشثع

000/س000س 36سيبل هجوَعب " هجلػ 000 /س160س172س 1سيبل ثِ طَست ًقذي ثِ حسبة شْشداسي ٍاسيض
ًوبيٌذ  .شبيبى ركش است اًتقبل اسٌبد ثِ طَست ّوضهبى دس يكي اص دفتشخبًِ ّبي اسٌبد سسوي قضٍيي
اًجبم خَاّذ شذ ٍ چٌبًچِ شخض يب اشخبص ثبلثي هذعي حقي ًسجت ثِ عشطِ هَسد ٍاگزاسي گشديذًذ
شْشداسي ثِ ّيچ عٌَاى پبسخگَ ًجَدُ ٍ هسئَليت حقَقي ٍ ججشاى ّشگًَِ خسبست ٍاسدُ ثشعْذُ
ًبهجشدگــبى خَاّذ ثَد ٍ پشداخت ّضيٌِ ّبي عشفي ًقل ٍ اًتقبل دس دفتشخـبًـِ ثش عْذُ عشفيي هعبهلِ
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هي ثبشذ ٍ ًبهجشدگبى كليِ اقذاهبت شْشداسي سا تبييذ ٍ تٌفيز ًوَدُ ٍ حق ّشگًَِ ادعب ٍ اعتشاع ثعذي
سا اص خَيش سلت ٍ اسقبط هي ًوبيٌذ .
تجظشُ  : 1هظَثِ هزكَس ثشاثش هبدُ

 83قبًَى شَساّب چٌبًچِ دس هذت صهبى قبًًَي هَسد اعتشاع

هشاجع ريشثظ قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ ثَد .
تجظشُ  : 2سعبيت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَثِ هزكَس ثش عْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍيي خَاّذ ثَد%

علي فرخزاد
ناية ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

