۲۲/۱۳۹۵/۶۹۵
۱۳۹۵/۰۳/۲۴

" باسمه تعالي "

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

ػغف تِ اليحِ پيطٌْادي ضواسُ  10/1395/7322هَسخِ  95/3/8هػَتِ ضواسُ  44دس جلسِ
ػلٌي هَسخِ  95/3/22ضَساي اسالهي ضْش قضٍيي هطتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثػشُ اتالؽ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تطكيالت ٍ ٍظايف ضَساّاي اسالهي كطَس ٍ اًتخاب
ضْشداساى هػَب  1375تِ ضْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي ضَد :
دسخػَظ تَافق تا هجتوغ اقتػادي كويتِ اهذاد حضشت اهام خويٌي (سُ) هثٌي تش هثادلِ هلكي
هتؼلق تِ هجتوغ تا اهالک ضْشداسي تِ ضشح ريل اقذام ًوايذ .
دس قثال ٍاگزاسي ّوگي ٍ ضطذاًگ پالک ثثتي  164فشػي اص  24اغلي تخص 5قضٍيي اهالک هَقَفِ اي
ٍاقغ دس جادُ قذين قضٍيي – تْشاى جٌة ضشكت تيذستاى تِ هساحت  332000 /هتشهشتغ دس هجوَع تِ
اسصش 000 /س400س742س 80سيال ( هؼادل ّطت هيلياسد ٍ ّفتاد ٍ چْاس هيليَى ٍ دٍيست ٍ چْل ّضاس
تَهاى ) عثق ًظش كاسضٌاس سسوي تِ ًام ضْشداسي قضٍيي دس ػَؼ ضْشداسي تؼذاد

 7قغؼِ اص اهالک

ضْشداسي تا هطخػات ريل سا تش اساس ًظش كاسضٌاساى سسوي تِ هجتوغ اقتػادي كويتِ حضشت اهام
خويٌي (سُ) ٍاگزاس ًوايذ .
الف ) قغؼِ  2تفكيكي ٍاقغ دس تلَاس خشهطْش كَچِ اغل تثشيضي تحت پالک ثثتي  642/1660فشػي اص
 77اغلي تخص

 4قضٍيي تِ هساحت

 170/00هتشهشتغ تا كاستشي هسكًَي جوؼا

" تِ اسصش

000/س000س295س 2سيال .
ب ) قغؼِ  3تفكيكي ٍاقغ دس تلَاس خشهطْش كَچِ اغل تثشيضي تحت پالک ثثتي  642/1661فشػي اص 77
اغلي تخص  4قضٍيي تِ هساحت  162/84هتشهشتغ تا كاستشي هسكًَي جوؼا " تِ اسصش 000 /س600س442س2
سيال .
ج ) قغؼِ صهيي ٍاقغ دس تلَاس حضشت اهام (سُ) ضوال كاًال تحت پالک ثثتي  3850فشػي اص  53اغلي
تخص  5قضٍيي تِ هساحت

 324/78هتشهشتغ تا كاستشي تجاسي هسكًَي جوؼا

" تِ اسصش

836/س999س217س 18سيال .
ج ) هـاصُ ٍاقغ دس خياتاى تَػلي ضشقي جٌة تيوِ آسيا احذاثي دس پالک ثثتي  85/441فشػي اص 2197
اغلي تخص يک قضٍيي تِ هساحت

 215/23هتشهشتغ (  155/60هتشهشتغ تػَست تجاسي ّوكف ٍ

 59/63هتشهشتغ تػَست تالک تجاسي ) جوؼا " تِ اسصش 000/س200س132س 30سيال .
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چ ) قغؼِ  35تفكيكي ٍاقغ دس تلَاس حضشت اهام (سُ) حكوت  40ؿشب چْاسغذ دستگاُ تحت پالک ثثتي
 43فشػي اص  53اغلي تخص  5قضٍيي تِ هساحت  148/50هتشهشتغ تا كاستشي هسكًَي جوؼا " تِ اسصش
000/س000س970س 2سيال .
د ) قغؼِ  36تفكيكي ٍاقغ دس تلَاس حضشت اهام (سُ) حكوت  40ؿشب چْاسغذ دستگاُ تحت پالک ثثتي
 44فشػي اص  53اغلي تخص  5قضٍيي تِ هساحت  248/40هتشهشتغ تا كاستشي هسكًَي جوؼا " تِ اسصش
000/س600س719س 4سيال .
ر ) قغؼِ  44تفكيكي ٍاقغ دس تلَاس حضشت اهام (سُ) حكوت  40ؿشب چْاسغذ دستگاُ تحت پالک ثثتي
 52فشػي اص  53اغلي تخص  5قضٍيي تِ هساحت  226/00هتشهشتغ تا كاستشي هسكًَي جوؼا " تِ اسصش
000/س000س520س 4سيال .
س ) جوغ  7قغؼِ دس هجوَع تِ اسصش 000 /س400س297س 65سيال تؼييي اسصش گشديذ كِ هي تايست هؼَضا "
تِ هجتوغ اقتػادي كويتِ حضشت اهام خويٌي (سُ) ٍاگزاس گشدد ٍ تاقيواًذُ علة تْاء صهيي هجتوغ
اقتػادي تا اهالک ضْشداسي كِ هَسد هؼاٍضِ قشاس هي گيشد تِ هثلؾ 000 /س000س445س 15سيال هؼادل يک
هيلياسد ٍ پاًػذ ٍ چْل ٍ دٍ هيليَى ٍ ّفتػذ ّضاس تَهاى هي تاضذ كِ هي تايست تاتت ػَاسضات هشتَط
تِ تـييش كاستشي ٍ ّوچٌيي سْن ضْشداسي اص تفكيک ٍ اػوال هادُ  101قاًَى ضْشداسيْا هشتَط تِ سِ
قغؼِ صهيي هجتوغ كويتِ اقتػادي ٍاقغ دس خياتاى ساُ آّي كَچِ ضْيذ ؿٌچِ تحت پالک ّاي ثثتي
تاقيواًذُ  63 ٍ 61 ، 59فشػي اص  25اغلي تخص  4قضٍيي ٍ ّوچٌيي ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ پاياًكاس ٍ
ػَاسضات ٍ جشاين كويسيَى هادُ  100هتؼلق تِ پشٍطُ پاساط قائن ٍاقغ دس خياتاى عالقاًي سٍتشٍي تلَاس
حكن آتاد هٌظَس گشدد .
تَضيح ايٌكِ اگش ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ ايي تٌذ تيطتش اص هثلؾ علة هجتوغ اقتػادي تَد هي تايست
ًسثت تِ پشداخت ًقذي آى اقذام ٍ دس ؿيش ايٌػَست تاقيواًذُ هغالثات دس حساب ّاي فيواتيي لحاػ
گشدد ّ .وچٌيي كليِ ّضيٌِ ّاي ًقل ٍ اًتقال اهالک ضْشداسي تِ هجتوغ اقتػادي تَسظ ضْشداسي ٍ
كليِ ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ اًتقال اجاسُ ًاهِ صهيي تيذستاى اص هجتوغ اقتػادي تِ ضْشداسي تَسظ
هجتوغ اقتػادي ( هخػَغا " ّضيٌِ پزيشُ ًَيسي ) پشداخت گشدد .
تثػشُ  : 1هػَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى ضَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اػتشاؼ هشاجغ
ريشتظ قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثػشُ  : 2سػايت غشفِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَتِ هزكَس تش ػْذُ ضخع ضْشداس هحتشم
قضٍيي خَاّذ تَد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

