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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػغف تِ اليحِ پيطٌْادي ضواسُ  10/1394/13875هَسخِ  94/4/23اص عشف ضْشداسي لضٍيي هتي
هػَتِ ضواسُ  135دس جلسِ ػلٌي هَسخِ  94/8/5ضَساي اسالهي ضْش لضٍيي هطتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ
دٍ تٌذ ٍ ضص تثػشُ اتالؽ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس هادُ  71لاًَى تطىيالت ٍ ٍظايف ضَساّاي اسالهي وطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى
هػَب  1375تِ ضْشداسي لضٍيي اجاصُ دادُ هي ضَد :
تٌـذ يهًَ :ساصي اهالن هسىًَي وِ تٌاي هَجَد تيص اص تشاون دس سغح اضغال عشح تفضيلي هي تاضذ .

دسخػَظ ًَساصي اهالن هسىًَي وِ تٌاي فؼلي تيص اص تشاون عشح تفضيلي دس سغح اضغال هي تاضذ .
تِ هٌظَس حوايت ٍ تطَيك جْت ًَساصي اهالن ٍ دسغَستي وِ هاله دسخَاست غذٍس پشٍاًِ ساختواًي
( تجذيذ تٌا ) داضتِ تاضذ هطشٍط تش سػايت ضشايظ ريل  ،غذٍس پشٍاًِ ساختواًي تيص اص تشاون دس سغح
اضغال عشح تفػيلي تِ هذت يىسال تػَست تطَيمي دس حذ عثمات هجاص تال هاًغ هي تاضذ :
 - 1تٌاي هَجَد داساي پشٍاًِ ساختواًي يا پاياًىاس يا سأي وويسيَى هادُ غذ ( تسَيِ حساب ضذُ)
تا پاياى سال  93تاضذ .
 - 2تٌاي هَجَد داساي لذهت تيست سال ٍ تيطتش تاضذ .
- 3سػايت حمَق هجاٍسيي الضاهي است .
- 4سػايت خظ آسواى الضاهي است .
- 5سػايت ػمة ًطيٌي هغاتك تا عشح تفػيلي ٍ هػَتات وويسيَى هادُ پٌج الضاهي است .
 - 6دسخػَظ سغح اضغال اػغايي تِ هٌظَس ايجاد اًگيضش  ،ػالٍُ تش اػغاي حذاوثش اهتياصات
هتؼلمِ اص سَي ضْشداسي تِ آى پالن  ،دس پالوْاي تا هساحت

 100هتشهشتغ ٍ ووتش اص آى تِ

هيضاى  15دسغذ ٍ تشاي پالوْاي تيص اص  100هتش هشتغ  ،تِ هيضاى  10دسغذ دس سغح اضغال تا
هَافمت وويتِ فٌي ضْشساصي ضْشداسي الذام گشدد .
تثػشُ يه  :ايي اهتياص دسغَستي ضاهل اهالوي وِ دس هحذٍدُ هيشاث فشٌّگي ٍ غٌايغ دستي ٍ گشدضگشي
لشاس داسًذ هي گشدد وِ تا ضَاتظ ساصهاى هشتَعِ ساصگاسي داضتِ ٍ تأييذيِ ّاي الصم سا دسيافت وشدُ تاضٌذ .

تثػشُ دٍ  :هػَتِ هزوَس ضاهل پالوْايي وِ داساي هػَتِ وويسيَى هادُ

 5يا دس عشح تفػيلي تِ

غَست تجاسي هي تاضٌذ ًوي گشدد .
تثػشُ سِ  :هػـَتِ فـَق دسغَست هَافمت وويتِ فٌي ضْشساصي ضاهل ًَاحي هٌفػل ضْشي ًيض هي گشدد .
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تٌـذ دٍ – احذاث تٌا دس اهالن تا واستشي هسىًَي داساي ٍاحذ تجاسي

پالوْايي وِ دس هحذٍدُ واستشي هسىًَي لشاس گشفتِ ٍلي اص گزضتِ داساي ٍاحذ تجاسي هي تاضٌذ
چٌاًچِ هاله دسخَاست غذٍس پشٍاًِ ساختواًي ( تجذيذ تٌا ) ًوايذ دسغَست سػايت ضشايظ ريل ٍ
تاييذ وويتِ فٌي ضْشساصي ضْشداسي  ،غذٍس هجَص تجاسي دس پشٍاًِ جذيذ تِ هيضاى ٍضغ هَجَد تالهاًغ
هي تاضذ :
 - 1تجاسي هَجَد داساي پاياًىاس يا سأي وويسيَى هادُ غذ تا پاياى سال

 1393تاضذ ٍ هالىيي تا

لثل اص پاياى سال ً 94سثت تِ هفاغا حساب الذام وشدُ تاضٌذ .
 - 2سػايت ػمة ًطيٌي هغاتك تا عشح تفػيلي الضاهي است .
- 3استفاع فَق تايستي تگًَِ اي تاضذ وِ سػايت خظ آسواى دس هٌغمِ هزوَس سػايت گشدد .
تثػشُ چْاس  :ايي اهتياص ضاهل پالوْايي وِ ٍالغ دس تش خياتاًْايي تا ػشؼ  20هتش ٍ تِ تاال ٍ پالوْايي
وِ داساي هػَتِ وويسيَى هادُ  5يا دس عشح تفػيلي تِ غَست تجاسي هي تاضٌذ ًوي گشدد .
تثػشُ پٌج  :هػَتِ هزوَس تشاتش هادُ  83لاًَى ضَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَي هَسد اػتشاؼ
هشاجغ ريشتظ لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثػشُ ضص  :سػايت غشفِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَتِ هزوَس تش ػْذُ ضخع ضْشداس
هحتشم لضٍيي خَاّذ تَد%
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