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" باسمه تعالي "
حوـایت اص کاالی ایشاًـی

برادر ارجوٌد جٌاب آقاي هَسَي
فرهاًدار هحترم شهرستاى قسٍیي
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ شواسُ /5927/1/345ص هَسخِ  97/2/27دسخصَص شفاف ساصی ٍ سفغ هغایشت
احتوالی اص تٌذ  3هصَتِ هَسخ  96/2/4ایي شَسا تِ استحضاس هی سساًذ هَضَع دس کویتِ تشسسی
هغایشتْا ّوچٌیي صحي ػلٌی شَسا هطشح ٍ پس اص تحج ٍ تشسسی هتي هصَتِ شواسُ  71هَسخ 97/5/6
تِ ششح ریل اػالم هی گشدد :

هطاتق تثصشُ ( 3الحاقی )90/1/28هادُ  101اصالحی قاًَى شْشداسی (( دس اساضی تا هساحت
تیشتش اص پاًصذ هتشهشتغ کِ داسای سٌذ ششذاًگ است  ،شْشداسی تشای

تأهیي سراًِ فضاي

عوَهی ٍ خدهاتی تا سقف  25درصد ( ٍ )%25تشای تأهیي اساضی هَسد ًیاص احداث شَارع ٍ هعابر

عوَهی شهر در اثر تفکیک ٍ افراز ایي اراضی هطابق با طرح جاهع ٍ تفصیلی تا تَجِ تِ اسصش افضٍدُ
ایجاد شذُ اص ػول تفکیک تشای هالک  ،تا بیست ٍ پٌج درصد (  )%25از باقیواًدُ اساضی سا دسیافت
هی ًوایذ  .لزا :
اٍالًّ -واًگًَِ کِ هالحظِ هی فشهایٌذ شْشداسی ّا دس صَستی کِ هطاتق طشح جاهغ ٍ تفصیلی
شْش جْت تفکیک ٍ افشاص اهالک اشخاص ًیاصهٌذ

احداث شَارع ٍ هعابر عوَهی تاشٌذ ،صشفاً

هجاص تِ دسیافت تا ((  25دسصذ تاقیواًذُ اساضی)) خَاٌّذ تَد ،کِ تا تَجِ تِ لضٍم احتساب آى اص
((تاقیواًذُ اساضی تِ هأخز  75دسصذ آى))تویضاى  18/75دسصذ ػشصِ تفکیکی اٍلیِ خَاّذ تَد.
ثاًیاًّ-واًگًَِ کِ دس ًقشِ تفکیکی پیشٌْادی ًیض هٌؼکس است کلیِ شَاسع ٍ هؼاتش هَسد ًیاص
جْت دستشسی تِ قطؼات تفکیکی حاًَی

تواهاً در اثر تَافق قبلی هالکیي با ادارُ کل راُ ٍ

شهرسازي استاى در هحل تأهیي ٍ اجرا گردیدُ است ٍ هطاتق طشح جاهغ ٍ تفصیلی شْش قضٍیي دس
احش تفکیک اخیش ًیاصی تِ احذاث شَاسع ٍ هؼاتش ػوَهی ًثَدُ ٍ اص ایي سٍ هطالثِ ٍ اخز آى
تخشی اص اساضی تِ ایي ػٌَاى ًاهَجِ ٍ هغایش هَاصیي قاًًَی خَاّذ تَد.
ثالثاًّ-واًگًَِ کِ دسصذس تثصشُ  3الحاقی ًیض تصشیح شذُ  ،شْشدسای ّا تشای تأهیي سشاًِ
فضای ػوَهی ٍ خذهاتی تا سقف  25درصد هجاص تِ اخز ػشصِ هی تاشٌذ ٍ دس تَافق اخیش ًیض
شْشداسی  24/65دسصذ اص ػشصِ سا تا هالک تَافق ًوَدُ کِ داخل دس هحذٍدُ هجاص قاًًَی ٍ
قشیة حذاکخش هیضاى هجاص هی تاشذ.
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رابعاً – آًچِ الصم تِ رکش هی تاشذ هَافقت تا تفکیک پالک هشقَم تِ قشاسی کِ پیشٌْاد شذُ
هستلضم اتطال هجَص ساختواًی قثلی است کِ ساتقاً اصسَی کویسیَى هادُ

 5قاًَى تاسیس

شَسای ػالی شْشساصی ٍ هؼواسی استاى دس حق هالک صادس گشدیذُ ٍ هشتول تش حق احذاث تٌا
دس  15طثقِ هی تاشذ ٍ اص ایي سٍ اتطال هجَص تشاکن احذاث تٌای قثلی ٍ ًتیجتاً لضٍم هشاجؼِ
هجذد خشیذاساى قطؼات تِ شْشداسی توٌظَس خشیذاسی

(( تراکن هجاز )) هٌطقِ خَد هٌافغ

دیگشی است کِ ػالٍُ تش  24/65دسصذ تَافقی ػشصِ دس ٌّگام صذٍس پشٍاًِ ساختواًی ػایذ
شْشداسی خَاّذ شذ .
ضوٌا" گضاسش تکویلی شْشداسی دسخصَص ًحَُ تَافق تا ششکت تؼاًٍی هسکي هْشٍسصاى
آتیِ گستش الثشص ( حَصُ ػلویِ ساتق قضٍیي ) ّوچٌیي تؼاًٍی هشاتِ آى ( ششکت تؼاًٍی هسکي
خثاصاى ) تِ پیَست جْت استحضاس ٍ سفغ اتْام تِ حضَس اػالم هی گشدد%

حکوت الِ داٍدي
رییس شَراي اسالهی شهر قسٍیي

سًٍَشت :

 سشکاس خاًن شْشام فش هشاٍس هحتشم شْشداس جْت اطالع ٍ اقذام الصم دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :حقَقی

