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" سٍص سیضدُ آباى یؼٌی سٍص اػالم پایذاسی هلت دس بشابش آهشیکا "
جناب آقاي درافشانی
سرپرست محترم شهرداري قزوین
با سالم و احترام

باصگشت بِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1398/25197هَسخِ  98/8/2دسخصَص تَافق با خاًن
سکیٌِ حاج ًصیشی  ،هَضَع دس کویسیَى اهالک ٍ تَافقات ّوچٌیي صحي ػلٌی شَسای اسالهی شْش
قضٍیي هَسخ  98/8/11هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هصَبِ شواسُ  117هشتول بش هادُ ٍاحذُ ٍ
یک تبصشُ ابالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  14هادُ  80قاًَى تشکیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی کشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هصَب  1375/3/1بِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخصَص تَافق با خاًن سکیٌِ حاج ًصیشی با ٍکالت آقای هحوذحسیي ّوافش هبٌی بش تولک
بخشی اص هلک ایشاى بِ جْت ٍاقغ شذى دس طشح تقاطغ بلَاس هؼلن ٍ خیاباى شْیذ بابایی ( حاشیِ
فضای سبض ) بِ ششح ریل اقذام ًوایذ :
دس قبال ٍاگزاسی بخشی اص صهیي ٍاقغ دس طشح خیاباى ٍ فضای سبض تقاطغ بلَاس هؼلن ٍ خیاباى شْیذ
بابایی بِ هیضاى  179/51هتشهشبغ تحت پالک ثبتی  953فشػی اص  263فشػی اص  39اصلی بخش 5
قضٍیي بِ ًام شْشداسی قضٍیي  ،د س ػَض شْشداسی بشابش ًظشیِ کاسشٌاس سسوی دادگستشی اص قشاس ّش
هتشهشبغ 000/س000س 50سیال هجوَػا" هبلؾ 000/س500س975س 8سیال ّوضهاى با حضَس دس دفتشخاًِ ٍ
تٌظین سٌذ بِ ًام شْشداسی بِ ًاهبشدُ پشداخت ًوایذ  .تَضیح ایٌکِ پیگیشی کلیِ هشاحل ثبتی اػن اص
اخز سٌذ هالکیت باقیواًذُ پالک بِ ّوشاُ ّضیٌِ ّای هشبَطِ اػن اص ّضیٌِ ّای ثبتی ٍ ًقل ٍ اًتقال دس
دفتشخاًِ ّوچٌیي ّضیٌِ ّای کاسشٌاسی تواها" بش ػْذُ ٍاگزاس کٌٌذُ هی باشذ .
هصَبِ هزکَس بشابش هادُ  90قاًَى تشکیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاض هشاجغ ریشبط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ بَد %

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشبی

