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شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عغف تِ الیحِ شواسُ  10/1394/33هَسخ  1394/1/5دسخظَص طذٍس هجَص تشای اساضی لَلٌاهِ ای
ٍ اسٌاد عادی دس هحذٍدُ شْشی اسواعیل آتاد  ،هَضَع دس وویسیَى هالی ّوچٌیي طحي علٌی شَسا
تِ شواسُ  45هغشح ٍ همشس گشدیذ ضوي تاویذ تش اجشای هظَتِ شواسُ  238هَسخِ  88/6/20ایي شَسا ٍ
اًغثاق اساضی هزوَس تا عشح هظَب وویسیَى هادُ  ، 5عشح گزستٌذی هعاتش  ،عشح ّادی ٍ تا ششط ایٌىِ
اساضی هزوَس هشوَل هَاسد یاصدُ گاًِ ریل تاشٌذ  ،الذام گشدد .
 - 1ایي هظَتِ طشفا " تشای صهیٌْای لَلٌاهِ ای تا واستشی هسىًَی وِ دس عشح تفظیلی اسواعیل
آتاد ٍالع است پیشٌْاد گشدیذُ ٍ هَدیاى هی تایست اتتذا هجَص دیَاسوشی سا تا پشداخت ّضیٌِ
هشتَعِ اخز ٍ سپس چٌاًچِ ضَاتظ ٍ اطَل شْشساصی ٍ فٌی دس ایي خظَص سعایت شذُ تاشذ
ٍ هساحت لغعات ووتش اص حذ ًظاب تفىیه هٌغمِ ًثاشذ پشٍاًِ ساختواًی طادس گشدد.
( چٌاًچِ هله هحظَس(دس غالف لشاس داشتِ تاشذ ) ٍ سعایت حذ ًظاب ًشذُ تاشذ هیتَاًذ تا
پشداخت ّضیٌِ صیش حذ ًظاب اص هَاسد روش شذُ دس الیحِ تْشُ هٌذ گشدد).
 - 2حذٍد ٍ ثغَس ٍ هساحت صهیي هَضَع سٌذ ًسمی ٍیا عادی هشخض ٍ اص هتماضی تعْذی
سسوی هثٌی تش پاسخگَیی تِ ّش گًَِ ادعا اص جاًة اشخاص ثالث اخز گشدد ٍ دس پشٍاًِ
دیَاسوشی تظشیح گشدد وِ طذٍس پشٍاًِ تَسظ شْشداسی هَجة حك هالىیت تشای هتماضی
ًثَدُ ٍ دس طَست عشح ادعا ٍ یا اعالم شىایت اص سَی اشخاص ثالث پشٍاًِ طادسُ اص دسجِ
اعتثاس سالظ ٍ شْشداسی هلضم خَاّذ تَد تا سفع هعاسع اص ساخت ٍ ساص هتماضی جلَگیشی
ًوایذ .
ً- 3ظة تاتلَ تا دسج هشخظات هتماضی دیَاسوشی تِ هذت یىواُ دس اجشای لاًَى هادُ
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شْشداسی الضاهیست.
- 4دس هَسد اساضی هَضَع اسٌاد عادی وِ لثال " پشٍاًِ دیَاسوشی تشای آًْا طادس شذُ ٍ تاوٌَى
هعاسضی ًذاشتِ اًذ طذٍس پشٍاًِ پس اص ٍطَل حمَق شْشداسی تال هاًع است.
- 5ایي الیحِ فمظ جْت لغعاتی وِ دستشسی هستمین ٍ تالهعاسع تا شَاسع هَجَد داسًذ لاتل اجشا
است .
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 - 6چٌاًچِ دسخَاست طذٍس هجَص ساخت تشای لغعِ ای تاشذ وِ ٌَّص فالذ گزستٌذی است
تایستی سضایت هالىیي هشتثظ جْت سعایت گزس تٌذی تَسظ هاله اخز گشدد.
- 7صهیي هَضَع سٌذ عادی جضء اساضی دٍلتی ٍ شْشداسی ًثَدُ ٍ هشوَل لاًَى هٌع ٍاگزاسی
اساضی فالذ واستشی هسىًَی هظَب سال ً 1381ثاشذ .
ّ- 8ضیٌِ هزوَس شاهل لغعات اسٌاد عادی وِ تٌا داشتِ ٍ داسای وٌتَس آب ،تشق ،گاص ٍ یا استعالم
تثثیت تٌا اص شْشداسی تاشٌذ ٍ هاله دسخَاست تجذیذ تٌا داشتِ تاشذ ًوی گشدد.
 - 9واستشی غیش هسىًَی دس طَست اعالم عذم ًیاص دستگاُ هتَلی عشح دس اجشای هادُ ٍاحذُ
تظَست الیحِ اص شَسای شْش تعییي تىلیف گشدد .
- 10عَایذ حاطل اص تْای خذهات هزوَس طشفا دس هحذٍدُ عشح تفظیلی اسواعیل آتاد ّضیٌِ خَاّذ
شذ .
- 11دس اصای ّضیٌِ آهادُ ساصی ٍ طذٍس هجَص دیَاس وشی هثلغی تعٌَاى تْای خذهات تِ هاخز
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تشاتش لیوت هٌغمِ تٌذی (هغاتك جذٍل) تِ تٌاسة اص هساحت هله ٍ دس اصای ّش هتش هشتع اخز
گشدد .
سشاًِ فضای عوَهی ٍ خذهاتی
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 ;Sهساحت پالن
 ;Pلیوت هٌغمِ تٌذی
تثظشُ  : 1هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ

 83لاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اعتشاع

هشاجع ریشتظ لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 2سعایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزوَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍیي خَاّذ تَد%
عباس ظاهري
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

