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" باسمه تعالي "
حوـایت اص واالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تِ الیحِ پيشٌْادی شواسُ  10/1396/42594هَسخِ  96/12/12دسخظَص تَافك تا ششوت
اًثَُ ساصاى هْشٍسصاى آتيِ گستش تِ ًوایٌذگی آلای حويذ گل وشهی  ،هَضَع دس وويسيَى اهالن ٍ
هستغالت ّوچٌيي طحي علٌی شَسای اسالهی شْش لضٍیي هَسخ  97/2/4هطشح ٍ پس اص تحث ٍ تشسسی
هتي هظَتِ شواسُ  11هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثظشُ اتالغ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  80لاًَى تشىيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هظَب  1375/3/1تِ شْشداسی لضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخظَص تَافك تا ششوت اًثَُ ساصاى آتيِ گستش هثٌی تش تفىيه پالن  549فشعی اص  3141اطلی
 5830/55هتشهشتع  ،تشاساس ضَاتط
ٍالع دس تاداهستاى ضلع غشب تشجْای ساسا هَتَس تِ هساحت
شْشساصی ٍ اعوال هادُ  101اطالحی لاًَى شْشداسیْا تا اخز اتطال هظَتِ وويسيَى هادُ  5دسخظَص
تلٌذهشتثِ ساصی  ،تِ ششح ریل الذام ًوایذ :
سْن شْشداسی تش هثٌای  24/65دسطذ تِ لشاس ریل هی تاشذ .
لطعِ  2تِ هساحت  198هتشهشتع
لطعِ  3تِ هساحت 198هتشهشتع
لطعِ  4تِ هساحت  198هتشهشتع
لطعِ  5تِ هساحت  198هتشهشتع
لطعِ  6تِ هساحت  176/80هتشهشتع دس هجوَع تِ هساحت  968/80هتشهشتع لطعات هسىًَی ٍ
شَاسع تِ هساحت  468/12هتشهشتع ٍ الثالی لطعات تش هثٌای  75/35دسطذ خالض هسىًَی دس هجوَع
تِ هساحت  4393/63هتشهشتع دس سْن هالىيي لشاس گيشد .
 تِ هَجة ایي هظَتِ ششوت اًثَُ ساصاى ضوي اسماط وافِ خياسات اص خَد ضاهي وشف فساد ٍدسن هثيع هی تاشذ ٍ هی تایست خساسات شْشداسی ٍ هذعی سا تشاتش لَاًيي پشداخت ًوایذ .
 ًمشِ پيشٌْادی تَسط هالىيي تشاساس ضَاتط طشح تفظيلی وٌتشل گشدد . ّضیٌِ جا تِ جایی وليِ تأسيسات عثَسی اص هله هضتَس ( آب ٍ تشق ٍ  ) ...تِ عْذُ هاله هی تاشذ . ّشگًَِ جاتجایی هی تایست لثل اص اعوال هْش  101اًجام شَد . پـشداخت ّضیٌِ ّای آهادُ ساصی  ،صیشساصی  ،سٍتٌایی تش عْذُ هالىيي هی تاشذ .هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  90لاًَى تشىيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی وشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اعتشاع هشاجع ریشتط لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
سعایت طشفِ ٍ طالح شْشداسی دس اجشای هظَتِ هزوَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍیي خَاّذ تَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سًٍَشت :

 دفتش شَساالذام وٌٌذُ  :عشتی

