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" باسمه تعالي "

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

ثِ هٌظَس تطَیك هبلىیي ٍسشهبیِ گزاساى(دسخػَظ احیبء پالن ّبی فشسَدُ ،سّب ضذُ ٍسبهبى دّی
وبسثشی ّبی هضاحن خیبثبى اهبم خویٌی (سُ) ٍ ثلَاس هیشصا وَچه خبى ٍ ،استمبی ویفی ثػشی ٍ ادساوی
 59لبًَى

سیوب ٍ هٌظش ضْشی  ،خْت ًَسبصی ٍ ثْسبصی پالوْبی هزوَس)  ،ثش اسبس تجػشُ ریل هبدُ

سفغ هَاًغ تَلیذ هػَة  ، 94/2/1دسغَست هشاخؼِ ٍ دسخَاست هبلىیي ثِ ضشح خذٍل ریل الذام ًوبیذ:
هْلت هشاخؼِ ٍ اخز پشٍاًِ پس اص اثالؽ ایي

هیضاى دسغذ

هػَثِ ٍ اخز ًظشیِ وویسیَى عشح تفضیلی

تطَیمی

تب  6هبُ

%100

ّضیٌِ ّبی تغییش وبسثشی ٍ هبصاد تشاون

اص  6تب  12هبُ

%70

ّضیٌِ ّبی تغییش وبسثشی ٍ هبصاد تشاون

اص  12هبُ تب  24هبُ

%50

ّضیٌِ ّبی تغییش وبسثشی ٍ هبصاد تشاون

ثیطتش اص  24هبُ

0

-------------

هَضَع تطَیمی

تبصره  : 1ثِ هٌظَس تحمك هَاسد هزوَس ،اهتیبصات اسائِ ضذُ خْت احذاث غشفب ظشف هذت اػتجبس پشٍاًِ
(عجك ضَاثظ هػَة ضْشسبصی) ثَدُ ٍ دس غیش ایٌػَست ضْشداسی هدبص ثِ دسیبفت ّضیٌِ ّبی هطوَل
هؼبفیت هغبثك تؼشفِ ّبی صهبى غذٍس پشٍاًِ هی ثبضذ.
تبصره  : 2دس غَست دسخَاست توذیذ پشٍاًِ هطشٍط ثش ایٌىِ احذاث ثٌب دس هشحلِ ًبصن وبسی ثبضذ
غشفب ثشای یىجبس ٍ هغبثك ثب ضَاثظ خبسی  ،هطوَل اهتیبصات هزوَس خَاّذ ضذ.
تبصره  : 3ایي پالن ّب هطوَ ل سبیش تخفیفبت لبًًَی ٍ هػَثبت خَش حسبثی ضَسای اسالهی ضْش
ًوی گشدًذ.
تبصره  : 4ثِ پالوْبی ٍالغ دس هحذٍدُ هیشاث فشٌّگی  ،ثب اسائِ هستٌذات تبخیش حذاوثش
تبسیخ خذٍل فَق افضٍدُ خَاّذ ضذ.

 12هبُ ثِ
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تبصره  : 5دس غَستی وِ وبسثشی ول پالن ٍ یب لسوتی اص آى ثِ وبسثشی ّبی ػوَهی ضبهل فشٌّگی ،
هزّجی ،خیشیٍِ ،سصضی ٍ یب پبسویٌگ ػوَهی (هبصاد ثش ًیبص پشٍطُ) اختػبظ یبثذ ػالٍُ ثش اهتیبصات فَق ،
ػَاسؼ پزیشُ ثِ ًسجت سغح وبسثشی ػوَهی ثِ ول هسبحت احذاثی حذاوثش ثب  %50وبّص هحبسجِ ٍ
اخز هی گشدد ٍ دس غَست ّشگًَِ تخلف دس احذاث ٍ استفبدُ اص وبسثشی ػوَهی ػَاسؼ پزیشُ ثِ تبسیخ
سٍص دسیبفت هی گشدد.
تبصره  : 6تبهیي پبسویٌگ دس ولیِ پالوْب الضاهی ثَدُ ٍ دس غَست ػذم اهىبى تبهیي پبسویٌگ ثِ لحبػ
فٌی دس پشٍطُ  ،هبلىیي هلضم ثِ احذاث پبسویٌگ خبیگضیي ثِ تطخیع وویتِ فٌی  ،دس هحذٍدُ هَسد ًظش
خَاٌّذ ثَد .
تبصره  : 7هتمبضیبى استفبدُ اص اهتیبصات تطَیمی ایي هػَثِ  ،هی ثبیست عشح تَخیْی ٍ هؼوبسی خَد
سا ثب اخز ًظشات هشاخغ هشثَعِ ٍ ثب سػبیت الگَی یىپبسچِ ٍ هتٌبست ثب اسصش ّبی هؼوبسی ثَهی ٍ ایشاًی
اسالهی تْیِ ٍ اسائِ ًوبیٌذ.
تبصره  : 8دس غَست هغبیشت عشح اسائِ ضذُ تَسظ هتمبضی ثب ضَاثظ ضْشسبصی هذت صهبى اخز هػَثِ
وویسیَى عشح تفػیلی ثب هسئَلیت هتمبضی دس ثبصُ صهبًی فَق لحبػ گشدد ٍ غشفب ثش اسبس اسٌبد ٍ
هذاسن هستٌذ صهبى تبخیش هدبص ثِ هْلت ّبی صهبًی فَق افضٍدُ هی ضَد.
تبصره  : 9دسولیِ پالن ّب هغبثك ضَاثظ ضْشسبصی ،عشاحی ٍ اخشای فضبی سجض هؼبدل حذالل
دسغذ ػشغِ دس فضبی ثبص الضاهی است ٍ .دس غَست تبهیي فضبی سجض هبصاد دس عجمبت ثِ تٌبست سغح
حذاوثش  %20اص ػَاسؼ پزیشُ وسش هی ضَد.
تبصره  : 10دس وبسثشی ّبی هٌذسج دس تجػشُ پٌح هغبثك ثب ضَاثظ ضْشسبصی  ،عشاحی ٍ اخشای فضبی
هٌبست ثشای ًوبصخبًِ ٍ سشٍیس ثْذاضتی ػوَهی الضاهی هی ثبضذ.
تبصره  : 11ضْشداسی هلضم هی ثبضذ ظشف هذت یه هبُ پس اص تػَیت ٍ سیش هشاحل لبًًَی اص عشیك
سسبًِ ّب اعالع سسبًی ًوبیذ.
تبصره : 12

تبصره : 13

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين
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