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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عغؿ تِ اليحِ پيطٌْازي ضواضُ  10/1394/41176هَضذِ  94/11/17هتي هػَتِ ضواضُ  208زض
خلسِ علٌـي هـَضذِ  94/11/20ضَضاي اسالهي ضْط لعٍيي هطتول تط هازُ ٍاحسُ ٍ زٍ تثػطُ ا تالغ
هي گطزز .
هازُ ٍاحسُ  :تط اساس تٌس  14هازُ  71لاًَى تطىيالت ٍ ٍظايؿ ضَضاّاي اسالهي وطَض ٍ اًتراب
ضْطزاضاى هػَب  1375تِ ضْطزاضي لعٍيي اخاظُ زازُ هي ضَز :
زضذػَظ تَاـك تا آلاي هحوس ضعثاًياى ٍ ضطواء هثٌي تط ذطيس يه ٍاحس تداضي اظ ًاهثطزُ تِ
ضطح شيل السام ًوايس .
زض اظاي ٍاگصاضي ّوگي ٍ ضطساًگ يه تاب هؽاظُ تحت پالن ثثتي  441ـطعي اظ  85ـطعي اظ 2197
اغلي ترص يه لعٍيي ٍالع زض ذياتاى تَعلي ضطلي پالن

 10تِ هساحت  155/60هتطهطتع تِ اًضوام

تالىي تِ هساحت  59/33هتطهطتع زاضاي وؿ تا پَضص سطاهيه – زيَاضّا تِ غَضت گچ ٍ ذان  ،سمؿ
تا پَضص وٌاؾ ٍسيستن گطهايطي تِ غَضت پىيح ٍگطهايص اظ وؿ زاضاي اًطعاتات تطق ٍ آب ٍ گاظ
هدعا  ،ـالس ضيطآالت ٍ ضٍضَيي  ،ـالس اًثاضي  ،پاضويٌگ تا احتساب هَاضز شوطضسُ هؽاظُ تِ لطاض ّط
هتطهطتع 000 /ض000ض 120ضيال ٍ تالىي تداضي تِ لطاض ّطهتطهطتع 000 /ض000ض 30ضيال زض هدوَع تِ اضظش
000/ض900ض460ض 20ضيال تِ ًام ضْطزاضي لعٍيي زض عَؼ ضْطزاضي هثلػ ـَق ضا پس اظ ٍاگصاضي واهل ٍ
اًتمال سٌس تِ ًام ضْطزاضي زض زـتطذاًِ تِ ضطح شيل تسَيِ ًوايس .
 - 1هثلػ 060/ض981ض763ض 4ضيال تاتت تسّي ًاهثطزگاى تِ ضْطزاضي هثٌي تط اخطاي ضأي وويسيَى
هازُ غس تِ ضواضُ  2/93/1386/6هَضخ ّ 93/12/18وچٌيي هثلػ 000 /ض921ض 68ضيال تاتت يه
ـمطُ چه تطگطتي تِ ضواضُ  230343تاًه تداضت ضعثِ ضْسا لعٍيي ٍ ذساضت تأذيط تأزيِ
ٍ ّعيٌِ زازضسي ضا تا هثلػ هثيع تْاتط ًوايس .
 ٍ - 2الثالي تسّي ضْطزاضي تِ هاله تِ هثلػ 940 /ض997ض627ض 15ضيال تِ غَضت اهتياظاتي اظ
لثيل تطاون  ،پطٍاًِ  ،خطاين وويسيَى ّا ٍعَاضضات ساذتواًي ( تِ استثٌاي عَاضضات ًَساظي
ٍ وسة ٍ پيطِ ) تط ضٍي ّط هلىي وِ ـطٍضٌسگاى هعطـي ًوايٌس اعن اظ ايٌىِ زض هالىيت ؼيط
تاضس يا زض هالىيت ذَزضاى تْاتط گطزز تا هثلػ هصوَض حساوثط تا سِ سال اظ اتالغ هػَتِ
هستْله گطزز .
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- 3ضطايظ ذطيس ٍ ٍاگصاضي تػَضت شيل غَضت پصيطز .
الؿ) اًتمال سٌس هؽاظُ تػَضت سطلفلي تا هلىيت تاضس ٍ ّعيٌِ ًمل ٍ اًتمال ٍ زـتطذاًِ ٍ زاضايي تعْسُ
ـطٍضٌسگاى هي تاضس .
ب ) هثٌاي هحاسثِ اهتياظات هَضز تماضاي هاله تِ ضٍظ تاضس .
ج ) علثىاض هي تَاًس ظهاى اذص اهتياظات اظ ترفيفات لاًًَي استفازُ ًوايس .
ج ) ٍاگصاض وٌٌسگاى حك ازعاي هغالثِ ًمسي ّوچٌيي حك هغالثِ تأذيط تأزيِ ضا اظ ذَز اسماط ًوَزًس .
س ) اگط هساحت هله ٍاگصاض ضسُ تِ ّط ضىلي تؽييط وٌس تطاتط تؽييط  ،هحاسثِ ذَاّس ضس .
ش ) اًتمال سٌس هله هَضز تَاـك تِ ًام ضْطزاضي حساوثط ظطؾ هست  6هاُ اظ تاضيد اتالغ هػَتِ غَضت
پصيطز ٍ ايي زض تعْس هالىيي هي تاضس .
ز ) ٍاگصاض وٌٌسگاى ضوي اسماط واـِ ذياضات اظ ذَز ضاهي وطؿ ـساز ٍ زضن هثيع هي تاضٌس .
تثػطُ  : 1هػَتِ هصوَض تطاتط هازُ  83لاًَى ضَضاّا چٌاًچِ زض هست ظهاى لاًًَي هَضز اعتطاؼ
هطاخع شيطتظ لطاض ًگطـت الظم االخطا ذَاّس تَز .
تثػطُ  : 2ضعايت غطـِ ٍ غالح ضْطزاضي زض اخطاي هػَتِ هصوَض تط عْسُ ضرع ضْطزاض هحتطم
لعٍيي ذَاّس تَز%

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

