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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ؾطف تٍ اليحٍ پيشىُادي شماسٌ  10/1394/37903مًسخٍ  94/10/16مته مظًتٍ شماسٌ  197/1دس
جلسٍ ؾلىي مًسخٍ  94/11/10شًساي اسالمي شُش لـضييه مشتمل تش مادٌ ياحذٌ ي پىج تثظشٌ ا تالـ
مي گشدد .
مادٌ ياحذٌ  :تش اساس تىذ  16مادٌ  71لاوًن تشكيالت ي يغايف شًساَاي اسالمي كشًس ي اوتخاب
شُشداسان مظًب  1375تٍ شُشداسي لضييه اجاصٌ دادٌ مي شًد :
تٍ مىػًس حفع ي گستشش فضاي سثض ي جلًگيشي اص لطؽ اشجاس ي خساست ياسدٌ تٍ فضاي سثض  ،تشاتش
جذيل ريل ممًُس تٍ مُش شًساي اسالمي شُش لضييه الذام ومايذ .
سديف

1
2

ؾىـًان
دسخت تا محيط ته تا  50ساوتي متش (َش اطلٍ)
دسخت تا محيط ته

 50لكايت  100ساوتي متش

مظًتٍ سال 1394

تؿشفٍ پيشىُادي

240س866س1

488س239س2

624س186

948س223

وسثت تٍ ماصاد تش سديف ايل
3

دسخت تا محيط ته

 50لكايت  100ساوتي متش

131س398

757س477

دسطذ خساست * سديف َاي فًق

دسطذ خساست *سديفُاي فًق

وسثت تٍ ماصاد تش سديف ديم
4

آسية ديذگي دسخت واشي اص سًصاوذن يا كىذن ي
يا اص تيه تشدن پًست تىٍ آن تا %50

5

آسية ديذگي دسخت واشي اص سًصاوذن يا كىذن ي

سديفُاي فًق %100

سديف َاي فًق %100

يا اص تيه تشدن پًست تىٍ آن اص  %50تٍ تاال
6

لطؽ يا اص تيه تشدن ي يا َشگًوٍ طذمٍ تشپشچيىُا

طًل پشچيه *سه* 144321 *2

طًل پشچيه *سه * 173185 *2

7

لطؽ يا اص تيه تشدن ي يا َشگًوٍ طذمٍ تٍ دسختچٍ َا

تؿذاد*سه دسختچٍ * 144321*2

تؿذاد *سه دسختچٍ *173185*2

8

لطؽ يا اص تيه تشدن ي يا َشگًوٍ طذمٍ تٍ تًتٍ َا

تؿذاد *سه تًتٍ* 311040 *2

تؿذاد*سه تًتٍ*373248 *2

9

لطؽ ي َشس شاخٍ دسخت تا محيط ته  25ساوتيمتش

315س465

378س558

10

لطؽ ي َشس شاخٍ دسخت تا محيط ته  50ساوتيمتش

225س443س1

870س731س1

11

لطؽ ي َشس شاخٍ دسخت اص  50ساوتيمتش تٍ تاال

996س106

395س128

(ؾاليٌ تشمثلف سديف  10تٍ اصاء َشساوتيمتش ماصاد )
12

تخشية يا اصتيه تشدن چمه ( متشمشتؽ )

13

خساست تٍ سيشٍ دسختان

740س161

088س194

دسطذي اص سديفُاي  1ي 2

دسطذي اص سديفُاي  1ي 2
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تثظشٌ يک  :دسآمذ حاطل اص ؾًاسع لطؽ اشجاس تٍ مىػًس تًسؿٍ ي گستشش فضاي سثض دس اختياس
ساصمان پاسكُا ي فضاي سثض شُشداسي لشاس گيشد .
تثظشٌ دي  :دسطًست اجشاي پشيطٌ َاي ؾمشاوي ي ساختماوي چىاوچٍ امكان اوتمال اشجاس يجًد داشتٍ
تاشذ شُشداسي وسثت تٍ جاتجايي آن الذام ومايذ .
تثظشٌ سٍ  :تٍ مىػًس اجشايي ومًدن تثظشٌ يک مظًتٍ شماسٌ

 22/1394/1013مًسخ 1394/4/21

دسخظًص الضام مالكيه كليٍ ساختماوُا تٍ اجشاي فضاي سثض حذاكثش تٍ ميضان

 %20دس فضاي ؾشطٍ

(محًطٍ ) ي لحاظ ومًدن ايه مًضًؼ دس مشاحل طذيس پشياوٍ ي پايان كاس ي كليٍ استؿالمات شُشداسي ،
كميسيًن تلفيك خذمات شُشي ي اداسي ي مالي تا محًسيت شُشساصي ي تا حضًس مذيشان ؾامل
ساصماوُاي فضاي سثض ي تاقستان تشكيل ي َماَىگي الصم تؿمل آيذ .
تثظشٌ چُاس  :مظًتٍ مزكًس تشاتش مادٌ  83لاوًن شًساَا چىاوچٍ دس مذت صمان لاوًوي مًسد اؾتشاع
مشاجؽ ريشتط لشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ تًد .
تثظشٌ پىج  :سؾايت طشفٍ ي طالح شُشداسي دس اجشاي مظًتٍ مزكًس تش ؾُذٌ شخض شُشداس محتشم
لضييه خًاَذ تًد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

