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ضًٍق تَلیس ٍ حوـایت اظ کاالی ایطاًـی
جناب آقاي درافشانی
سرپرست محترم شهرداري قزوین
با سالم و احترام

تاظگشت تِ الیحِ پیشٌْازی شواضُ  10/1398/20692هَضذِ  98/6/25زضذظَص تَاكق تا ٍضاث
هحوسػلی هسؼَزًیا  ،هَضَع زض کویسیَى اهالک ٍ تَاكقات ّوچٌیي طحي ػلٌی شَضای اسالهی شْط
قعٍیي هَضخ  98/7/6هططح ٍ پس اظ تحج ٍ تطضسی هتي هظَتِ شواضُ  102هشتول تط هازُ ٍاحسُ ٍ یک
تثظطُ اتالؽ هی گطزز .
هازُ ٍاحسُ  :تط اساس تٌس  14هازُ  80قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایق ٍ اًتراتات شَضاّای اسالهی کشَض ٍ
اًتراب شْطزاضاى هظَب  1375/3/1تِ شْطزاضی قعٍیي اجاظُ زازُ هی شَز :
زضذظَص تَاكق تا ٍضاث هحوسػلی هسؼَزًیا تا ٍکالت ذاًن اػظن هسؼَزًیا هثٌی تط ٍاگصاضی یک
قطؼِ ظهیي هاظاز ذط پطٍغُهتؼلق تِ شْطزاضی جْت تجویغ تا پالک ًاهثطزگاى تِ شطح شیل اقسام ًوایس:
زض قثال ٍاگصاضی یک قطؼِ ظهیي هاظاز ذط پطٍغُ تا کاضتطی هسكًَی تِ هساحت

 3/70هتطهطتغ تِ

آزضس تلَاض شْیس هسضس شوالی ًثش کَچِ ًیساضیاى جْت تجویغ تِ پالک حثتی تاقیواًسُ  174كطػی
اظ  2197اطلی ترش یک قعٍیي  ،زض ػَع ًاهثطزگاى تطاتط ًظطیِ کاضشٌاس ضسوی زازگستطی هثلؾ
000/ض000ض 650ضیال تِ حساب شْطزاضی قعٍیي ٍاضیع ًوایس .
تِ هَجة ایي هظَتِ ذطیساضاى کلیِ اقساهات شْطزاضی ضا تاییس ٍ تٌلیص ًوَزُ زض ًْایت اسقاط کاكِ
ذیاضات تاالذض ذیاض ؿثي كاحش اظ ططكیي تِ ػول آٍضزُ شسُ است ٍ اًتقال سٌس ظهیي هصکَض تِ ًام
هشاضالیْن پس اظ اذص سٌس هالكیت تَسط شْطزاضی زض یكی اظ زكتطذاًِ ّای اسٌاز ضسوی قعٍیي اًجام
ذَاّس شس  .پطزاذت ّعیٌِ ّای ػطكی ًقل ٍ اًتقال تط ػْسُ ططكیي هؼاهلِ هی تاشس  .ضوٌا " ایي هظَتِ
حساکخط سِ هاُ پس اظ تاضید اتالؽ زاضای اػتثاض هی تاشس  .الظم تِ شکط است ّعیٌِ تـییط کاضتطی ٍ
ػَاضضات هطتَطِ شاهل آهازُ ساظی ٍ حق تشطف ٍ  ...زض ٌّگام طسٍض پطٍاًِ ساذتواًی اذص هی گطزز .
تسیْی است زضطَضت ػسم طسٍض سٌس هالكیت اظ سَی هطاجغ حثتی ٍ ػسم اهكاى تجویغ حسٍز  ،اطل
حوي پطزاذتی تِ ًاهثطزگاى هستطز ٍ هظَتِ اذیط هٌلسد تَزُ ٍ ّطگًَِ ازاػایی اظ سَی ذطیساضاى اػن
اظ هطالثِ ذساضت ٍ اهخالْن هطزٍز ٍ ًاهَجِ ذَاّس تَز .
هظَتِ هصکَض تطاتط هازُ  90قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایق ٍ اًتراتات شَضاّای اسالهی کشَض
چٌاًچِ زض هست ظهاى قاًًَی هَضز اػتطاع هطاجغ شیطتط قطاض ًگطكت الظم االجطا ذَاّس تَز %
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
ضًٍَشت :

 زكتط شَضااقسام کٌٌسُ  :ػطتی

