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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 تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1394/4461هَسخِ  94/2/17اص طشف شْشداسي قضٍيي هتي هظَتِ شواسُ 49
دس جلسِ علٌي هَسخِ  94/3/30شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ سِ تثظشُ ا تالغ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تشكيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي كشَس ٍ اًتخاب شْشداساى
هظَب  1375تِ شْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
دسخظَص تَافق تاآقاياى كاظن چگيٌي– هحوذحسي خوسِ پَس – شيخ اتشاّين هجتْذ ايضدياى تِ تظذي گشي
اداسُ كل اٍقاف ٍ اهَس خيشيِ – سيذ حسيي حاجي سيذ جَادي – سيذ هحوذ حاجي سيذ جَادي – خاًن فشيثا
حاجي سيذجَادي – سيذ هظطفي حاجي سيذ جَادي – سيذ عثاس حاجي سيذ جَادي هثٌي تش تفكيک قسوتي
اص پالک ثثتي  38اطلي تخش  5قضٍيي ٍاقع دس جٌة خَاتگاُ داًشگاُ تيي الولل اهام خويٌي (سُ) طثق جشياى
ثثتي اعالهي اص سَي اداسُ ثثت دس هجوَع تِ هساحت  3835/75هتشهشتع  ،تِ جْت ضشٍست اجشا ٍ تاصگشايي
هسيش  12هتشي جٌة خَاتگاُ داًشگاُ تيي الوللي اهام خويٌي (سُ) ٍ دستشسي تِ كَچِ ّا هٌتْي اليِ تِ گزس 12
هتشي ٍ تلَاس ٍ شكل گيشي پالک  38اطلي تخش  4تِ ششح ريل اقذام ًوايذ .
الف ) پالكْاي  1تا  8هجوَعا " تِ هساحت  1379/87هتشهشتع تا كاستشي فضاي سثض دس سْن هالكيي قشاس گيشد ٍ
شْشداسي هَظف تِ تغييش كاستشي اص فضاي سثض تِ هسكًَي تذٍى اخز ّضيٌِ اص هالكيي هي تاشذ .
ب ) هاتقي پالک ٍاقع دس گزس  12هتشي طثق طشح تفظيلي هظَب  ،دس سْن شْشداسي قشاس گيشد .
ج ) تا ٍاگزاسي قطعات  11 ٍ 10 ٍ 9تِ هالكيي هخالفت شذ .
چ ) ًثايستي قطعات  8 ٍ 1اص ضلع غشب دستشسي تِ گزس  12هتشي داشتِ تاشٌذ .
تثظشُ  : 1تا تَجِ تِ عذم ضشٍست ايجاد گزس هَضَع تِ كويسيَى هادُ  5اسسال گشدد  ،دسطَست عذم هَافقت
كويسيَى هادُ  5تا حزف گزس  ،شْشداسي ًسثت تِ اجشاي گزس  12هتشي اقذام ًوايذ .
تثظشُ  : 2هظَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اعتشاع هشاجع ريشتط
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 3سعايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزكَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم قضٍيي خَاّذ تَد%
عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

