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" باسمه تعالي "
حوـایت اص کاالی ایشاًـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

باصگطت بِ الیحِ پيطٌْادی ضواسُ  10/1397/30096هَسخِ  97/8/21دسخػَظ تؼشفِ پاسکيٌگ ّای
ػوَهی تحت ًظاست ضْشداسی  ،هَضَع دس کويسيَى ػوشاى  ،حول ٍ ًقل ٍ تشافيک ّوچٌيي غحي
ػلٌی ضَسای اسالهی ضْش قضٍیي هَسخ  97/9/10هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هػَبِ ضواسُ 149
هطتول بش هادُ ٍاحذُ ٍ ضص تبػشُ ا بالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  26هادُ  80قاًَى تطكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات ضَساّای اسالهی کطَس
ٍ اًتخاب ضْشداساى هػَب  1375/3/1بِ ضْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی ضَد :
دسخػَظ تؼشفِ ٍ ًشخ تَقف دس پاسکيٌگ ّای ػوَهی تحت ًظاست ضْشداسی دس سال  1397بِ ضشح جذٍل
ریل اقذام ًوایذ :
ًَع پاسکيٌگ

غيشهسقف

قيوت ٍسٍدی بشای یک

بِ اصای ّش ًين ساػت

تَقف ضباًِ سٍصی (ّش

ٍسيلِ ًقليِ

ساػت (سیال)

بؼذ اص یک ساػت (سیال)

ضباًِ سٍص – سیال )

سَاسی ٍ ٍاًت باس

000س13

000س4

000س80

کاهيًَت ٍ هيٌی بَس

000س20

000س7

000س100

هَتَسسيكلت

500س5

000س2

000س20

دٍچشخِ
هسقف

سایگاى

سَاسی ٍ ٍاًت باس

000س20

000س7

000س90

کاهيًَت ٍ هيٌی بَس

000س25

000س9

000س130

هَتَسسيكلت

000س7

500س2

000س25

دٍچشخِ
خَدسٍّای

کاهيَى ٍ اتَبَس

سایگاى
000س40

000س15

000س200

سٌگيي

ًشخ جذٍل فَق با احتساب  9دسغذ هاليات بش اسصش افضٍدُ دسج گشدیذُ است .
ًشخ جذٍل فَق ضاهل خَدسٍّای تَقيفی ًاضی اص تػادفات ساًٌذگی ٍ تَقيف پليس ساَّس بابت
تخلفات ساًٌذگی ًوی باضذ ٍ پزیشش ایٌگًَِ خَدسٍّا دس کليِ پاسکيٌگ ّای ضْشداسی هوٌَع است .
بشای کساًی کِ بػَست آبًَِ با پاسکيٌگ قشاسداد داضتِ باضٌذ ّضیٌِ تَقف اص سدیف تَقف
ضباًِ سٍصی با  40دسغذ تخفيف هحاسبِ هی گشدد .
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دس پاسکيٌگ ضْيذ اًػاسی هالكيي اًباسّای ٍاحذّای تجاسی هی تَاًٌذ با  15دسغذ تؼشفِ ،
یک فضای پاسک اختػاغی دس هقابل ٍاحذ خَد دس اختياس داضتِ باضٌذ .
هػَبِ هزکَس بشابش هادُ  90قاًَى تطكيالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات ضَساّای اسالهی کطَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاؼ هشاجغ ریشبط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ بَد .
سػایت غشفِ ٍ غالح ضْشداسی دس اجشای هػَبِ هزکَس بش ػْذُ ضخع ضْشداس هحتشم
قضٍیي خَاّذ بَد%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَضت :
 دفتش ضَسااقذام کٌٌذُ  :ػشبی

