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جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاظگشت تِ الیحِ پیشٌْازی  10/1397/16878هَضخ  1397/05/13زضذظَص اطالح تْای ذسهات
کاضشٌاسی ،هَضَع زض کویسیَى هالی ٍ اقتظازی ّوچٌیي طحي ػلٌی شَضای اسالهی شْط قعٍیي هَضخ
 1397/07/14هططح ٍ پس اظ تحث ٍ تطضسی هتي هظَتِ شواضُ  118هشتول تط هازُ ٍاحسُ ٍ ّفت تثظطُ اتالؽ
هی گطزز.
هازُ ٍاحسُ :تطاساس هازُ  80قاًَى تشکیالتٍ ،ظایف ٍ اًتراب شَضاّای اسالهی کشَض ٍ اًتراب
شْطزاضاى هظَب  ٍ 1375اطالحات تؼسی آى تِ شْطزاضی قعٍیي اجاظُ زازُ هی شَز:
تِ هٌظَض جثطاى ّعیٌِ ّای تحویلی هضاػف ٍ ذسهات ضساًی تْتط ٍ هٌاسثتط شْطزاضی ،تْای ذسهات
کاضشٌاسی شیل جایگعیي تٌس «ب» هظَتِ شواضُ  35هَضخ  1396/07/22گطزز:
ضزیف

شــطح

تؼطفِ

سقف تؼطفِ (ضیال)

1

استؼالم زفاتط اسٌاز ضسوی( اػن اظ هلکی ٍ سطقفلی)

هساحت کل ظیطتٌا %30 *J

5/000/000

هساحت کل ظیطتٌا %15*J

750/000

2

سایط هَاضز ( ّواًٌس زستَض تْیِ ًقشِ ،کویسیَى هازُ طس ،پطٍاًِ
ساذتواًی ،پایاًکاض ،استؼالم ازاضات  ،تاًک ّا  ،هَسسات هالی اػتثاضی ٍ)...

زضطَضتی کِ یک پالک ّوعهاى استؼالم زفاتط اسٌاز ضسوی ،تاًک ّا ٍ هَسسات هالی
اػتثاضی زاشتِ تاشس تْای ذسهات ضزیف یک ،ططفا تطای یکثاض اذص هی گطزز.
استؼالم زفاتط اسٌاز ضسوی ،تاًک ّا ٍ هَسسات هالی اػتثاضی تطای پالک ّایی کِ تظَضت
ظهیي ذالی ( فاقس اػیاًی ) هی تاشٌس تطاتط ضزیف زٍ اػوال گطزز.
تِ هَجة ایي هظَتِ ،هظَتات شواضُ  500هَضخ  138 ،1383/11/06هَضخ 568 ،1384/04/24
هَضخ  93 ٍ 1389/11/12هَضخ 1395/05/30کاى لن یکي تلقی هی گطزز.
هظَتِ فَق اظ تاضید  1397/08/01قاتل اجطا هی تاشس.
شْطزاضی هَظف است زضذظَص تْای ذسهات کاضشٌاسی ساذتواى ّای تلٌسهطتثِ ٍ تطج ّا
الیحِ هجعایی تِ شَضا اضائِ ًوایس.
هظَتِ هصکَض تطاتط هازُ  90قاًَى تشکیالت ٍ ٍظایف شَضاّای اسالهی کشَض چٌاًچِ زض هست
ظهاى قاًًَی هَضز اػتطاع هطاجغ شیطتط قطاض ًگطفت الظم االجطا ذَاّس تَز.
ضػایت ططفِ ٍ طالح شْطزاضی زض اجطای هظَتِ هصکَض تطػْسُ شرض شْطزاض هحتطم قعٍیي
ذَاّس تَز %

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

