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" باسمه تعالي "
حوـایت اص کاالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ

 10/1397/35924هَسخ  1397/10/06دس خظَص تؼییي

هظادیق ػَاسع طذٍس پشٍاًِ ساختواًی تِ هٌظَس اجشای هادُ  16قاًَى ساهاًذّی ٍ حوایت اص تَلیذ ٍ
ػشضِ هسکي هظَب  ، 1387هَضَع دس کویسیَى تلفیق هالی ٍ اقتظادی ٍ شْشساصی ٍ ّوچٌیي طحي
ػلٌی شَسای اسالهی شْش قضٍیي هَسخ  1397/10/18هطشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی هتي هظَتِ شواسُ
 173هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ  5تثظشُ اتالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ :تشاساس هادُ

 80قاًَى تشکیالت ٍ ٍظایف شَساّای اسالهی کشَس ٍ اًتخاب

شْشداساى هظَب  1375تِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
تشاساس اتالغیِ ٍصیش کشَس تِ شواسُ

 166472هَسخ  1396/10/11دسخظَص هظادیق ػٌاٍیي

ػَاسع طذٍس پشٍاًِ ساختواًی ٍ تِ هٌظَس اجشای هادُ  16قاًَى ساهاًذّی ٍ حوایت اص تَلیذ ٍ ػشضِ
هسکي هظَب سال  ،1387تؼییي هظادیق ّضیٌِ ّای ػَاسع ساخت ٍ تشاکن ساخت دس تافتْای
فشسَدُ شْش کِ هشوَل تخفیف حذاقل پٌجاُ دسطذ (  )%50هیگشدد تششح ریل اقذام ًوایذ :
o

ػَاسع صیشتٌای هسکًَی

o

ػَاسع هاصاد تش تشاکن هسکًَی

o

ػَاسع تالکي ٍ پیش آهذگی

o

خشیذ تشاکن هسکًَی

o

خشیذتشاکن هسکًَی پالک ّایی کِ اص اهتیاص هاصاد تشسطح ضَاتط دفتشچِ طشح تفظیلی تشخَسداس
هی گشدًذ.

پالک ّایی کِ قثل اص تظَیة ایي هظَتِ ،پشٍاًِ ساختواًی اخز ٍ تا شْشداسی تِ ّش
طَست ،تسَیِ حساب ًوَدُ اًذ تِ هٌضلِ تسَیِ حساب هٌظَس ٍ ػطف تِ هاسثق ًوی گشدد.
اػطای تخفیفات هَضَع هادُ  16قاًَى ساهاًذّی ٍ حوایت اص تَلیذ ٍ ػشضِ هسکي هظَب
سال  ،1387هطاتق تٌذ  17طَستجلسِ کویسیَى طشح تفظیلی شْش قضٍیي هَسخ ( 1389/08/11هحذٍدُ
تافت فشسَدُ)ػول گشدد.
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تا تظَیة ایي الیحِ ،کلیِ دستَسالؼولْا ،تخشٌاهِ ّا ٍ هظَتات قثلی دس ایٌخظَص ٍ
ّوچٌیي تثظشُ چْاس تٌذ الف هظَتِ شواسُ  187هَسخ  1395/11/12شَسای اسالهی شْش،کاى لن یکي
تلقی ٍ طشفأ هظادیق ایي هظَتِ هالک ػول هیثاشذ.
هظَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تشکیالتٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاع هشاجغ ریشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد.
سػایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزکَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ تَد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :ػشتی

