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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عطف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1394/36054هَسخِ  94/10/3اص طشف شْشداسي قضٍيي هتي
هصَتِ شواسُ  187دس جلسِ علٌي هَسخِ  94/10/5شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ
دٍ تثصشُ اتالغ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71قاًَى تشكيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي كشَس ٍ اًتخاب
شْشداساى هصَب  1375تِ شْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
ًسثت تِ دسيافت ّضيٌِ كويسيَى اص ششكت ّاي حول ٍ ًقل ٍ هسافش تاكسي تي سين ٍ كَسٍش
تاكسي تصَست ريل اقذام ًوايذ .
-1آطاًسْا  -2 %20كَسٍش تاكسي  -3 %15تاكسي تي سين  %10كِ اخز آى تِ ششح ريل هي تاشذ.
ساصهاى تاكسي ساًي اص ّش تاكسي تي سين هاّياًِ هثلػ 000 /س200س 1سيال تصَست ثاتت دسيافت
ًوايذ ٍ هاصاد سشٍيس دّي (  300صًگ ) تش هثٌاي  %10هحاسثِ ٍ اخز ًوايذ .
ساًٌذگاًي كِ دس شيفت شة تصَست دٍسُ اي فعاليت داسًذ تاتَجِ تِ ششايط سخت اص پشداخت
كويسيَى هعاف ّستٌذ .
ساصهاى تاكسيشاًي هَظف است عالٍُ تش ايجاد فضاي هٌاسة تشاي استشاحت ساًٌذگاى تش
ٍضعيت ظاّشي ٍ سفتاس ساًٌذگاى ٍ عولكشد ايشاى ًظاست هستوش داشتِ تاشذ .
ّوچٌيي ساصهاى هَظف شذ تا سايضًي ٍ تفاّن تا ساًٌذگاى تاكسي تي سين ٍ تشسسيْاي
كاسشٌاساًِ ًسثت تِ تشكيل ششكت دسٍى شْشي ٍ يا تعاًٍي تاكسي تي سين اقذام ٍ لغايت 6
هاُ اص تاسيخ اتالغ هصَتِ طي اليحِ اي تِ شَساي شْش اسائِ دّذ .
هصَتِ هزكَس اص اتتذاي هْش هاُ سال جاسي هالک عول قشاس گيشد .
تثصشُ  : 1هصَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اعتشاض
هشاجع ريشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثصشُ  : 2سعايت صشفِ ٍ صالح شْشداسي دس اجشاي هصَتِ هزكَس تش عْذُ شخص شْشداس هحتشم
قضٍيي خَاّذ تَد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

