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" باسمه تعالي "

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

عطف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1394/37512هَسخِ  94/10/14هظَتِ شواسُ  17دس جلسِ علٌي هَسخِ
 95/2/7شَساي اسالهي شْش لضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ دٍ تثظشُ اتالغ 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 خاًن تلميس صسشىي ٍ ششواء هثٌي تش تفىيه ششذاًگ پالن ثثتي  409فشعي اص  17الي
 28فشعي اص  25اطلي تخش  4لضٍيي ٍالع دس خياتاى ساُ آّي  ،دس هجوَع تِ هساحت  1507هتشهشتع تِ ششح ريل
الذام ًوايذ .
دس اثش تفىيه پالن هزوَس ٍ تا اعوال هادُ  101لاًَى شْشداسيْا ٍ تا تَجِ تِ طلح ٍ تْاتش اص جويع جْات،
لطعات  8 ٍ 7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 2 ٍ 1دس هجوَع تِ هساجت  1186/32هتشهشتع تا واستشي هسىًَي دس سْن هالىيي ٍ
لطعات  4 ٍ 3تِ هساحت  320/60هتشهشتع تا واستشي هسىًَي دس سْن شْشداسي لشاس خَاّذ گشفت  .تِ هَجة
ايي هظَتِ هالىيي ضاهي دسن هثيع تَدُ ٍ ضوي اسماط وافِ خياسات اص خَد ّش گًَِ ادعا دس هَسد صهيي ٍالع
شذُ دس طشح خياتاى ( شَاسع ٍ هعاتش ) ٍ پالن ثثتي

 409/28/17فشعي اص  25اطلي سا اص خَد سالط ًوَدُ ٍ

هتعْذ خَاٌّذ شذ ّوضهاى تا ًمل ٍ اًتماالت سٌذ دس هَسد لطعات  4 ٍ 3دس دفتشخاًِ صهيي ٍالع دس طشح خياتاى
( 3000هتشهشتع ) سا ًيض تذٍى هعَع ٍ دسيافت ّيچ گًَِ ٍجْي تِ ًام شْشداسي اًتمال دٌّذ .
تثظشُ  : 1وليِ حمَق شْشداسي دسخظَص طذٍس هجَص ساخت  ،عَاسع  ،تشاون ٍ غيشُ ًسثت تِ هظَتِ فَق
هحفَظ تَدُ ٍ هاله هلضم تِ پشداخت آى هي تاشذ .
تثظشُ  : 2هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  83لاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَي هَسد اعتشاع هشاجع ريشتط
لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 3سعايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزوَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم لضٍيي خَاّذ
تـــَد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

