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شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

باصگطت بِ الیحِ پيطٌْادی ضواسُ  10/1397/46380هَسخِ  97/12/21دسخػَظ تَافق با داًطگاُ آصاد
اسالهی قضٍیي  ،هَضَع دس کويسيَى اهالک ٍ تَافقات ّوچٌيي غحي ػلٌی ضَسای اسالهی ضْش قضٍیي هَسخ
 97/12/26هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هػَبِ ضواسُ  257هطتول بش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تبػشُ ا بالؽ هی
گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  14هادُ  80قاًَى تطكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات ضَساّای اسالهی کطَس ٍ اًتخاب
ضْشداساى هػَب  1375/3/1بِ ضْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی ضَد :
بِ هٌظَس تادیِ بذّی داًطگاُ آصاد اسالهی قضٍیي بِ ضْشداسی بابت اسصش افضٍدُ ًاضی اص تغييش کاسبشی ،
ػَاسضات ًَساصی  ،ػَاسؼ پسواًذ ٍ جشاین کويسيَى هادُ غذ هجوَػا بِ هبلؾ 660 /س536س358س 128سیال  ،دٍ
باب ساختواى هسكًَی کِ هطابق با ًظش ّيأت کاسضٌاساى سسوی دادگستشی بِ ضشح ریل قيوت گزاسی ضذُ است
بِ ضْشداسی ٍاگزاس گشدد :
 - 1ساختواى هسكًَی ّفت ٍاحذُ ٍاقغ دس خياباى فشدٍسی ضوالی  ،اًتْای کَچِ فيشٍصُ  ،بي بست ػشفاى
تحت پالک ثبتی  14فشػی اص  4 ٍ 1فشػی اص  3171اغلی ٍ  3175اغلی بخص  4قضٍیي کِ هطابق اسٌاد
هالكيت داسای  607هتشهشبغ ػشغِ ٍ  701/5هتشهشبغ اػياًی بِ اًضوام اًباسیْا ٍ پاسکيٌگ با کليِ
اهتياصات هتؼلقِ اص قشاس ّش هتشهشبغ 000/س000س 52سیال جوؼا بِ هبلؾ 000/س440س336س 39سیال .
 - 2ساختواى هسكًَی ضاًضدُ ٍاحذُ ٍاقغ دس خياباى داسایی تحت پالک ثبتی  2315اغلی بخص یک قضٍیي
کِ هطابق با اسٌاد هالكيت داسای  667هتشهشبغ ػشغِ ٍ  1707هتشهشبغ اػياًی بِ اًضوام اًباسی ٍ
پاسکيٌگ با کليِ اهتياصات هتؼلقِ اص قشاس ّش هتشهشبغ /

000س000س 39سیال جوؼا " بِ هبلؾ

000/س500س584س 71سیال .
 - 3باتَجِ بِ هجوَع اسصش ساختواًْای ٍاگزاسی بِ هبلؾ 000 /س940س920س 110سیال  ،هابِ التفاٍت بذّی
داًطگاُ بِ ضْشداسی هبلؾ 660/س596س437س 17سیال هی باضذ کِ هی بایست تا پایاى سال جاسی پس اص
اػوال ّذیِ خَش حسابی ًقذا" بِ حساب ضْشداسی قضٍیي ٍاسیض گشدد .
هػَبِ هزکَس بشابش هادُ  90قاًَى تطكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات ضَساّای اسالهی کطَس چٌاًچِ دس
هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاؼ هشاجغ ریشبط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ بَد .
سػایت غشفِ ٍ غالح ضْشداسی دس اجشای هػَبِ هزکَس بش ػْذُ ضخع ضْشداس هحتشم قضٍیي خَاّذ
بَد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَضت :

 دفتش ضَسااقذام کٌٌذُ  :ػشبی

