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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عغف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1395/606هَسخِ  95/1/16هظَتِ شواسُ  6دس جلسِ علٌي هَسخِ
 95/1/21شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ  4تثظشُ اتالغ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تشكيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي كشَس ٍ اًتخاب شْشداساى
هظَب  1375تِ شْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
دسخظَص تَافق تا ساكٌيي ٍ 4احذ آپاستواى هسكًَي ٍاقع دس خياتاى ًَاب جٌَتي جٌة سٍدخاًِ تاصاس ،
ّوگي تحت پالک ثثتي  89فشعي اص  33اطلي داساي هثايعِ ًاهِ  ،هثٌي تش ٍاگزاسي ّش ٍ 4احذ دس ٍضع هَجَد
(هشحلِ سفت كاسي ) تِ ايشاى تِ ششح ريل اقذام ًوايذ .
 - 1عثقِ اٍل جٌَتي تِ هساحت  130هتش دس هجوَع تِ هثلػ 000/س500س 305سيال تِ آقاي سيذ عغاء حسيٌي ٍاگزاس گشدد .
 - 2عثقِ اٍل شوالي تِ هساحت  92/50هتشهشتع دس هجوَع تِ هثلػ 000/س000س 222سيال تِ آقاي علي هَقش ٍاگزاس گشدد .
 - 3عثقِ دٍم جٌَتي تِ هساحت  130هتشهشتع دس هجوَع تِ هثلػ 000/س500س 292سيال تِ آقاي علي اطؽش آصادي ٍاگزاس گشدد .
 - 4عثقِ دٍم شوالي تِ هساحت  92/50دس هجوَع تِ هثلػ 000 /س875س 235سيال تِ آقاي سهضاى جوالي
ٍاگزاس گشدد .
تثظشُ  : 1پيگيشي اخز پاياى كاس ّ ،ضيٌِ ًوا  ،تكويل ساختواى  ،اخز طَست هجلس تفكيكي ٍ اخز سٌذ ٍ كليِ
ّضيٌِ ّاي هتعلقِ ( تِ استثٌاء عَاسع سٌَاتي ) تِ عْذُ خشيذاساى هي تاشذ ّ .وچٌيي تِ هَجة ايي هظَتِ
شْشداسي هي تايست ًسثت تِ تعييي تكليف پالک تجاسي ّن كف عثق ضَاتظ ٍ هقشسات اقذام ًوايذ .
تثظشُ  : 2هفاد ايي هظَتِ تشاي عشفيي الصم االجشا تَدُ ٍ تِ هَجة آى كافِ خياسات خظَطا

" خياس ؼثي ّش

چٌذ فاحش اص هتثايعيي اسقاط گشديذ .
تثظشُ  : 3هظَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اعتشاع هشاجع ريشتظ
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 4سعايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزكَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم قضٍيي
خَاّذ تَد%

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

