۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۲۲/۱۳۹۷/۲۶۰۸
" باسمه تعالي "
حمـایت اص کاالی ایشاوـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

باصگشت بٍ الیحٍ پيشىُادی شماسٌ  10/1397/26083مًسخٍ  97/7/18دسخظًص تًافق با آقای
حسيه چگيىی  ،مًضًع دس کميسيًن امالک ي تًافقات َمچىيه طحه ػلىی شًسای اسالمی شُش
قضيیه مًسخ  97/7/24مطشح ي پس اص بحث ي بشسسی مته مظًبٍ شماسٌ  122مشتمل بش مادٌ ياحذٌ ي
دي تبظشٌ ابالؽ می گشدد .
مادٌ ياحذٌ  :بش اساس بىذ  14مادٌ  80قاوًن تشكيالت  ،يظایف ي اوتخابات شًساَای اسالمی کشًس ي
اوتخاب شُشداسان مظًب  1375/3/1بٍ شُشداسی قضيیه اجاصٌ دادٌ می شًد :
دسخظًص تًافق با آقای حسيه چگيىی مبىی بش ياگزاسی قسمتی اص یک قطؼٍ صميه متؼلق بٍ
شُشداسی جُت تجميغ بٍ پالک وامبشدٌ بٍ ششح ریل اقذام ومایذ :
دس قبال ياگزاسی بخشی اص قطؼٍ شماسٌ  7تفكيكی بٍ مساحت  23/62متشمشبغ تحت پالک ثبتی
 1029فشػی اص  273/261فشػی اص  36اطلی بخش  5قضيیه متؼلق بٍ شُشداسی قضيیه ياقغ دس قطؼٍ
 44کلی مالطذسا – بش بلًاس شُيذ مطُشی جُت تجميغ بٍ ملک آقای حسيه چگيىی قطؼٍ شماسٌ
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تفكيكی تحت پالک ثبتی  1008فشػی اص  263فشػی اص  261فشػی اص  36اطلی بخش  5قضيیه  ،دس
ػًع وامبشدٌ مطابق با وظشیٍ کاسشىاس سسمی دادگستشی اص قشاس َش متشمشبغ مبلؾ 000 /س000س 45سیال
دس مجمًع مبلؾ 000 /س900س062س 1سیال َمضمان با حضًس دس دفتشخاوٍ بٍ حساب شُشداسی قضيیه ياسیض
ومایذ  .دس ضمه کليٍ َضیىٍ َای وًساصی – آمادٌ ساصی ي َ ...مچىيه َضیىٍ َای ػشفی ي قاوًوی وقل ي
اوتقال دس دفتشخاوٍ بش ػُذٌ اوتقال گيشوذٌ می باشذ .
مظًبٍ مزکًس بشابش مادٌ  90قاوًن تشكيالت  ،يظایف ي اوتخابات شًساَای اسالمی کشًس
چىاوچٍ دس مذت صمان قاوًوی مًسد اػتشاع مشاجغ ریشبط قشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ بًد .
سػایت طشفٍ ي طالح شُشداسی دس اجشای مظًبٍ مزکًس بش ػُذٌ شخض شُشداس محتشم
قضيیه خًاَذ بًد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سيوًشت :

 دفتش شًسااقذام کىىذٌ  :ػشبی

