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" باسمه تعالي "

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

ػطف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1395/15999هَسخِ  95/5/10هظَتِ شواسُ  80دس جلسِ
ػلٌي هَسخِ  95/5/16شَساي اسالهي شْش لضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثظشُ اتالؽ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  14هادُ  71لاًَى تشىيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي وشَس ٍ اًتخاب
شْشداساى هظَب  1375تِ شْشداسي لضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
دسخظَص تَافك تا آلاي سيذ ػلي تالي هاله چْاس داًگ هشاع اص ششذاًگ پالن ثثتي

559

فشػي اص  34اطلي ٍالغ دس تخش  5لضٍيي  ،اساضي تالشآتاد (هساحت ول پالن  1146هتشهشتغ هي تاشذ )
تِ استٌاد تٌذ  10طَستجلسِ وويسيَى طشح تفظيلي هَسخ  94/12/20تِ ششح ريل الذام ًوايذ :
دس اثش تَافك في هاتيي اص ول هساحت  4داًگ سْوي ًاهثشدُ اص پالن هزوَس ( هساحت  764هتشهشتغ )
تا تَجِ تِ ًمشِ تفىيىي تشاساس  %39خالض هسىًَي سْوي هاله  ،لطؼِ شواسُ (  )14تفىيىي تِ
هساحت  271/02هتشهشتغ اص پالن  559فشػي اص  34اطلي ٍ لطؼِ شواسُ (  )18تِ هساحت 26/93
هتشهشتغ اص پالن  202فشػي اص  34اطلي جوؼا " تِ هساحت  297/95هتشهشتغ دس سْن ًاهثشدُ لشاس
خَاّذ گشفت وِ پس اص تفىيه ٍ اخز سٌذ هالىيت تِ هشاساليْن هٌتمل خَاّذ شذ ٍ هاتمي لطؼات
جوؼا" تِ هساحت  466/05هتشهشتغ تا واستشيْاي هسىًَي – هؼاتش ٍ شَاسع دس سْن شْشداسي لشاس
خَاّذ گشفت  .اجشاي ػوليات آهادُ ساصي ٍ ّضيٌِ ّاي هشتَطِ شاهل آهادُ ساصي – صيشساصي ٍ سٍتٌايي
لطؼات ٍالغ دسسْن هاله تشػْذُ ايشاى خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ پس اص وٌتشل اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالن ،
تغييشي دس هساحت لطؼات ( سْوي هاله ) حاطل آيذ  .تِ تٌاسة ّواى تغييش ( واّش يا افضايش )
هساحت خالض هسىًَي سْن هاله ًيض تغييش خَاّذ وشد  .وليِ هؼاتش ٍ شَاسع ػوَهي حاطل اص تفىيه
اساضي تظَست سايگاى دس اختياس شْشداسي لشاس خَاّذ گشفت .
تِ هَجة ايي هظَتِ هاله وليِ حمَق فشضيِ  ،ػيٌيِ  ،هتظَسُ ٍ احتوالي خَد دسخظَص تَافك دس
پالوْاي هزوَس سا تِ شْشداسي طلح ًوَدُ ٍ ضوي اسماط وافِ خياسات ٍ تاييذ ٍ تٌفيز وليِ الذاهات
شْشداسي تِ هشاساليِ حك ّشگًَِ ادػا ٍ اػتشاع سا دس ايي خظَص اص خَيش سلة ٍ اسماط ًوَدُ ،
ًمشِ ّاي تفىيىي هي تايست هوَْس لِ هْش هادُ  101لاًَى شْشداسيْا جْت تفىيه ٍ تْيِ ٍ تٌظين
طَستوجلس تفىيىي تِ اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالن اسسال گشدد  .سايش هشاحل اص لثيل تٌظين ٍ اًتمال
اسٌاد ٍ طذٍس پشٍاًِ ساختواى پس اص اخز سٌذ هالىيت ٍ تجويغ ٍ تىويل لطؼات ًالض طثك ضَاتط ٍ
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همشسات شْشساصي ٍ طشح تفظيلي طَست گيشد  .پشداخت ّضيٌِ ّاي لاًًَي ٍ ػشفي ًمل ٍ اًتمال دس
دفتشخاًِ تش ػْذُ طشفيي هؼاهلِ هي تاشذ .
تثظشُ  : 1هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  83لاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَي هَسد اػتشاع هشاجغ
ريشتط لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 2سػايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزوَس تش ػْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍيي خَاّذ تَد%

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

