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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

پیزٍ باسدیذ اػضای کویسیَى ػوزاى ایي شَرا اس ساختواى در حال احذاث شْزداری ٍ شَرای شْز ،
ٍ بزابز هصَبِ شوارُ  8هَرخ  95/1/21هقزر گزدیذ :
 - 1با تَجِ بِ تاکیذات هقام هؼظن رّبزی  ،بِ هٌظَر ػذم تحویل ّشیٌِ ّای هاساد بز پزٍصُ ّای در
حال اجزا  ،اقذاهات السم در راستای هَضَع اقتصاد هقاٍهتی در دستَر کار قزار گیزد .
 - 2با تاکیذ بز تسزیغ در ػولیات اجزایی ساختواى شَرا ٍ شْزداری  ،هؼاًٍت ػوزاًی شْزداری
ًسبت بِ ارائِ بزًاهِ سهاًبٌذی پزٍصُ بِ ایي شَرا اقذام ًوایذ .
- 3پیش بیٌی سیزساخت ّا ٍ اقذاهات فزٌّگی بِ هٌظَر ػذم استفادُ اس اتَهبیل ّای شخصی ٍ
استفادُ بیشتز هزدم اس ٍسایط ًقلیِ ػوَهی صَرت گیزد .
- 4با تَجِ بِ هَقؼیت پزٍصُ ( ّوجَاری با بلَار شْیذ هطْزی ٍ تزدد ٍسایط ًقلیِ با سزػت باال در
ایي هسیز ) توْیذات ٍ بزرسی ّای کارشٌاسی بِ هٌظَر تأهیي هٌاسب پارکیٌگ هزاجؼیي ٍ
پزسٌل ٍ ّوچٌیي احذاث سیزگذر یا رٍگذر ػابز پیادُ صَرت پذیزد .
- 5پیزٍ هصَبِ شوارُ  144هَرخ  94/8/23ضوي تاکیذ بز پیش بیٌی فضای هٌاسب جْت استقزار
اػضا هحتزم شَرا در طبقات فَقاًی یا طبقِ ّوتزاس با طبقِ آقای شْزدار  ،بزرسی ّای السم بِ
هٌظَر اجزای آساًسَرّای با کیفیت باال اقذام گزدد ٍ حذاقل یک ایستگاُ در ّز یک اس پشت
بام ّای پزٍصُ صَرت گیزد .
- 6هَضَع رػایت هؼواری اسالهی

– ایزاًی اس طزیق بکارگیزی آجز ٍ اهثالْن هجذدا

" هَرد

باسًگزی قزار گیزد .
 - 7پیش بیٌی ٍ توْیذات السم جْت َّشوٌذ ساسی ساختواى بِ هٌظَر هذیزیت بحزاى صَرت پذیزد .

- 8بزرسی ٍ پیش بیٌی ّای السم جْت تأهیي پارکیٌگ در سایز پزٍصُ ّای در حال اجزای
شْزداری اس جولِ ساختواى حکن آباد ٍ  ...در دستَر کار شْزداری قزار گیزد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

