۲۲/۱۳۹۴/۳۸۶
۱۳۹۴/۰۲/۲۳

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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين

با سالم و احترام

عطف بِ اليحِ پيطٌْبدي ضوبسُ  10/1393/41557هَسخِ  93/11/6اص طشف ضْشداسي قضٍيي هتي هػَبِ ضوبسُ 15
دس جلسِ علٌي هَسخِ  94/2/19ضَساي اسالهي ضْش قضٍيي هطتول بش هبدُ ٍاحذُ ٍ سِ تبػشُ ا بالغ هي گشدد .
هبدُ ٍاحذُ  :بش اسبس بٌذ  14هبدُ  71قبًَى تطكيالت ٍ ٍظبيف ضَساّبي اسالهي كطَس ٍ اًتخبة ضْشداساى
هػَة  1375بِ ضْشداسي قضٍيي اجبصُ دادُ هي ضَد :
دسخػَظ تَافق بب آقبيبى سٍح الِ ٍ هحوذحسي اهيٌي دسخػَظ تْبتش ٍاقع دس اساضي سشتک بِ ضشح ريل اقذام ًوبيذ .
تبػشُ  : 1دس قببل ٍاگزاسي هيضاى سِ پٌجن داًگ هطبع اص ضطذاًگ پالک ثبتي  9فشعي اص  3181اغلي بِ
هيضاى  257/40هتشهشبع اص سَي آقبي سٍح الِ اهيٌي ّ ،وچٌيي دس قببل ٍاگزاسي سِ پٌجن داًگ هطبع اص
ضطذاًگ پالک  9فشعي اص  3181اغلي بِ هيضاى  257/40اص سَي آقبي هحوذحسي اهيٌي دس هجوَع بِ هسبحت
 514/80هتشهشبع بِ ًبم ضْشداسي دس عَؼ ضْشداسي ضطذاًگ قطعِ سِ تفكيک تحت پالک ثبتي
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فشعي اص  3180اغلي بِ هسبحت  153/64هتشهشبع بِ اًضوبم ضطذاًگ قطعِ چْبسدّن تفكيكي تحت پالک ثبتي
 17/1409فشعي اص  3180اغلي بِ هسبحت  69/36هتشهشبع كِ دس هجوَع يک قطعِ كبهل بِ هسبحت
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هتشهشبع سا تطكيل هي دّذ بش هبٌبي  %36بِ ًبهبشدگبى ٍاگزاس ًوبيذ .
دس قببل ايي عَؼ ٍ هعَؼ هبلكبى هي ببيست بببت  37/68هتشهشبع بِ اسصش ّش هتشهشبع 000 /س000س 35سيبل
دس هجوَع هبلػ 000 /س800س318س 1سيبل بِ غَست ًقذي بِ حسبة ضْشداسي ٍاسيض ٍ فيص اسائِ ًوبيٌذ  .الصم بِ
ركش است چٌبًچِ ضخع يب اضخبظ ثبلثي هذعي حقي ًسبت بِ عشغِ هَسد ٍاگزاسي گشديذًذ ضْشداسي بِ ّيچ
عٌَاى پبسخگَ ًبَدُ ٍ هسئَليت حقَقي ٍ جبشاى ّشگًَِ خسبست ٍاسدُ بش عْذُ ًبهبشدگبى خَاّذ بَد  .اًتقبل
اسٌبد بِ غَست ّوضهبى دس يكي اص دفتشخبًِ ّبي اسٌبد سسوي قضٍيي اًجبم خَاّذ ضذ ٍ پشداخت ّضيٌِ ّبي
عشفي ٍ اًتقبل دس دفتشخبًِ بش عْذُ طشفيي هعبهلِ هي ببضذ .
تبػشُ  : 2هػَبِ هزكَس بشابش هبدُ  83قبًَى ضَساّب چٌبًچِ دس هذت صهبى قبًًَي هَسد اعتشاؼ هشاجع ريشبط
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ بَد .
تبػشُ  : 3سعبيت غشفِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَبِ هزكَس بش عْذُ ضخع ضْشداس هحتشم قضٍيي خَاّذ بَد%
عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

