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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عطف تٍ اليحٍ پيشىُادي شماسٌ  10/1394/13430مًسخٍ  94/4/21اص طشف شُشداسي لضييه مته مظًتٍ شماسٌ 70
دس جلسٍ علىي مًسخٍ  94/5/3شًساي اسالمي شُش لضييه مشتمل تش مادٌ ياحذٌ ي چُاس تثظشٌ ا تالغ مي گشدد .
مادٌ ياحذٌ  :تش اساس تىذ  14مادٌ  71لاوًن تشىيالت ي يظايف شًساَاي اسالمي وشًس ي اوتخاب شُشداسان
مظًب  1375تٍ شُشداسي لضييه اجاصٌ دادٌ مي شًد :
دسخظًص تًافك تا آلاي سضا ششيفي تٍ جُت تاصگشايي مسيش تلًاس ايشان ( جضء ليست معاسضيه پًوه ) تٍ
ششح ريل الذام ومايذ .
تثظشٌ  : 1دس لثال ياگزاسي َمگي ي ششذاوگ يه تاب ساختمان تحت پالن ثثتي  7113فشعي اص  15/14فشعي
اص  36اطلي تخش  5يالع دس شُشن مُذيٍ تلًاس  65متشي تٍ مساحت  150/75متشمشتع عشطٍ ي  41/80متشمشتع
اعيان تا وليٍ اوشعاتات اص لثيل آب ي تشق ي گاص تٍ شُشداسي  ،دس عًع شُشداسي تاتت عشطٍ تٍ اصاي َش متشمشتع
000/س500س 13سيال ي تاتت اعياوي تٍ اصاي َش متشمشتع 000 /س500س 1سيال دس مجمًع مثلػ 000 /س825س097س 2سيال
( ديميلياسد ي وًد ي َفت ميليًن ي َشتظذ ي تيست ي پىج َضاس سيال ) تٍ ماله پشداخت ومايذ .
تٍ مًجة ايه مظًتٍ ياگزاس وىىذٌ ضمه اسماط وافٍ خياسات اص خًد ضامه وشف فساد ي دسن مثيع مي تاشذ ي
مي تايست خساسات شُشداسي ي مذعي سا تشاتش لًاويه پشداخت ومايذ .
تثظشٌ  : 2ياگـزاس وىىذٌ ضمه اسماط وـافـٍ خياسات اص خًد ضـامه وشف فسـاد ي دسن مثيـع مي تاشذ ي
مي تايست خساسات شُشداسي ي مذعي سا تشاتش لًاويه پشداخت ومايذ .
تثظشٌ  : 3مظًتٍ مزوًس تشاتش مادٌ  83لاوًن شًساَا چىاوچٍ دس مذت صمان لاوًوي مًسد اعتشاع مشاجع ريشتط
لشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ تًد .
تثظشٌ  : 4سعايت طشفٍ ي طالح شُشداسي دس اجشاي مظًتٍ مزوًس تش عُذٌ شخض شُشداس محتشم لضييه
خًاَذ تًد%
عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

