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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل

(( قزوین  ،مرکز جهانی شهروندان جاده ابریشم – شهریور )) 95
جناب آقاي دکتر نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عـف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1395/20166هَسخِ  95/6/6هظَتِ شواسُ  95دس جلسِ
علٌي هَسخِ  95/5/8شَساي 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 آلاياى اهيشهْشي ٍ سٍح ا ...طفي للي تِ ٍوالت اص آلاي افالؿَى سويع پَس هثٌي
تش تْاتش چْاسٍاحذ آپاستواى هسىًَي  ،وِ اص تاتت تخلفات ساختواًي وويسيَى هادُ طذ ٍ عَاسػات
هشتَؿِ جوعا " تِ هثلػ 560 /س564س672س 5سيال تِ شْشداسي تذّىاس هي تاشٌذ ّوچٌيي تَافك تا
هالىيٌي وِ پالوْاي آًْا دس ؿشح تعشيغ گزس لشاس گشفتِ است حسة تشاػي ٍ تَافمٌاهِ ّاي في هاتيي
تِ ششح ريل الذام ًوايذ :
الف ) آپاستواًْايي وِ تِ هٌظَس تأديِ تذّي آلاياى اهيشهْذي ٍ سٍح ا ...طفي للي تايذ تِ شْشداسي
ٍاگزاس گشدد تِ ششح ريل هي تاشذ :
 - 1تواهي ٍ ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  2فشعي اص  4104اطلي تخش 2
لضٍيي تِ اًؼوام اًثاسي ( تذٍى پاسويٌگ ) جوعا " تِ هساحت  68هتشهشتع ؿثمِ دٍم ٍ ،الع دس
خياتاى تثشيض  ،وَچِ هشادي
 - 2تواهي ٍ ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  2فشعي اص  4104اطلي تخش 2
لضٍيي تِ اًؼوام اًثاسي ( تذٍى پاسويٌگ ) جوعا " تِ هساحت  61/20هتشهشتع ؿثمِ دٍم ٍ ،الع
دس خياتاى تثشيض  ،وَچِ هشادي
- 3تواهي ٍ ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  4483 ٍ 4504اطلي ٍالع دس
خياتاى اهام خويٌي (سُ) تي تست هيشسجادي تِ اًؼوام اًثاسي جوعا " تِ هساحت  65هتشهشتع ،
ؿثمِ دٍم ٍ ،احذ دٍم  ،دستشسي اص ساُ پلِ ؼشتي ( داساي پاسويٌگ ؼيش هسمف )
- 4ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  4483 ٍ 4504اطلي ٍالع دس خياتاى
اهام خويٌي (سُ) تي تست هيشسجادي تِ اًؼوام اًثاسي جوعا " تِ هساحت  75هتشهشتع ؿثمِ
سَم ٍ ،احذ اٍل دستشسي اص ساُ پلِ ؼشتي ( تذٍى پاسويٌگ )
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ّش چْاس ٍاحذ هـاتك ًظشيِ واسشٌاس سسوي دادگستشي اص لشاس ّش هتشهشتعي 000 /س500س 12سيال
تمَين ٍ اسصياتي گشديذُ است وِ هي تايست تظَست تىويل شذُ ٍ داساي تواهي اهىاًات ٍ تأسيسات
پيش تيٌي شذُ ٍ اص هظالح هظشفي هشؼَب دس لثال تذّي ًاهثشدگاى حذاوثش تا پاياى آتاى هاُ سال
جاسي تذٍى ّيچگًَِ ليذ ٍ ششؿي تِ شْشداسي تحَيل ٍ حذاوثش  6هاُ تعذ اص تحَيل  ،اًتمال لـعي
گشدد ٍ هاتِ التفاٍت هثلػ تذّي هي تايست تظَست ًمذي تِ حساب شْشداسي ٍاسيض گشدد  .دسطَست
عذم تحَيل ٍ اًتمال لـعي دس هَعذ همشس هي تايست تِ اصاي ّش هاُ تأخيش هثلػ 000 /س000س 20سيال
تِ عٌَاى جشيوِ تأخيش تشاي ّش ٍاحذ آپاستواى اص سَي هالىيي تِ شْشداسي پشداخت گشدد  .وليِ
ّضيٌِ ّاي ثثتي ٍ ًمل ٍ اًتمال لاًًَي اص جولِ حك الثثت  ،تفىيه ٍ ؼيشُ تعْذُ هالىيي ( اًتمال
دٌّذگاى ) هي تاشذ ٍ .اگزاس وٌٌذگاى ّشگًَِ ادعايي دسخظَص هَاسد تَافك دس حال ٍ آيٌذُ سا اص
خَد سلة ٍ سالؾ ًوَدُ ٍ جَاتگَي اعتشاػات تعذي خَاٌّذ تَد .
ب ) دسخظَص تَافك تا هالىيٌي وِ پالوْاي آًْا دس ؿشح تعشيغ گزس لشاس گشفتِ است تِ ششح ريل
الذام گشدد :
 - 1دس اصاي ٍاگزاسي تواهي ٍ ششذاًگ پالن ثثتي  4566اطلي تخش  2لضٍيي تِ هساحت 115
هتشهشتع هتعلك تِ آلاي علي ٍ خاًوْا صّشا ٍ فاؿوِ ٍ هٌْاص ّوگي حيذسيَى وِ دس ؿشح تعشيغ
خياتاى تثشيض لشاس گشفتِ تا جويع جْات اعن اص عشطِ ٍ اعياى ٍ اهتياصات آب ٍ تشق ٍ گاص اص لشاس
ّش هتشهشتع 000 /س000س 10سيال ( دُ هيليَى سيال ) جوعا " تِ هثلػ 000 /س000س150س 1سيال ( يه
هيلياسد ٍ طذ ٍ پٌجاُ هيليَى سيال ) تِ شْشداسي  ،هعَػا " شْشداسي تواهي ٍ ششذاًگ يه
ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  2فشعي اص  4404اطلي تخش  2لضٍيي تِ اًؼوام
اًثاسي ( تذٍى پاسويٌگ ) جوعا " تِ هساحت  68هتشهشتع ٍالع دس خياتاى تثشيض وَچِ هشادي ،
(آپاستواى تٌذ  1اص فشاص الف ) سا اص لشاس ّش هتشهشتع /
000/س000س 850سيال تِ هشاساليْن ٍاگزاس ًوايذ ٍ هثلػ /

000س500س 12سيال ٍ جوعا " تِ هثلػ
000س000س 300سيال تِ عٌَاى هاتِ

التفاٍت تِ هالىيي پشداخت گشدد .
 - 2دس اصاي ٍاگزاسي تواهي ٍ ششذاًگ پالن ثثتي

 388اطلي تخش يه لضٍيي تِ هساحت

 71/56هتشهشتع هتعلك تِ آلاي اشىَسويائي وِ دس ؿشح تعشيغ گزس ػلع ششق هسجذ
هحوذخاى تيه لشاس گشفتِ است تا جويع جْات اعن اص عشطِ ٍ عياى ٍ اهتياصات آب ٍ تشق ٍ گاص
اص لشاس هتشهشتع 000/س700س 10سيال جوعا " تِ هثلػ 000/س692س 765سيال تِ شْشداسي دس عَع
شْشداسي تواهي ٍ ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي

 2فشعي اص 4104

اطلي تخش  2لضٍيي تِ هساحت  61/20هتشهشتع ( تذٍى پاسويٌگ ) ٍالع دس خياتاى تثشيض وَچِ
هشادي ( آپاستواى تٌذ  2اص فشاص الف ) سا اص لشاس ّش هتشهشتع 000 /س500س 12سيال ٍ جوعا " تِ هثلػ
000/س000س 765سيال سا تِ هشاساليِ ٍاگزاس ًوايذ .
- 3دس اصاي ٍاگزاسي تواهي ٍ تواهي ششذاًگ پالن ثثتي  342اطلي ٍالع دس تخش يه لضٍيي تِ
هساحت  165/63هتشهشتع هتعلك تِ خاًوْا سٍح افضا سػايي ٍ ًشگس پيشيايي وِ دس ؿشح
تعشيغ گزس  16هتشي ؿثاخ حسيٌي لشاس گشفتِ تا جويع جْات اعن اص عشطِ ٍ اعياى ٍ اهتياصات
آب ٍ تشق ٍ گاص اص لشاس ّش هتش هشتع 000 /س000س 13سيال ٍ جوعا تِ هثلػ 000 /س190س153س 2سيال
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تِ شْشداسي  ،دس عَع شْشداسي ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي 4504
ٍ  4483اطلي ٍالع دس خياتاى اهام خويٌي (سُ) تي تست هيشسجادي تِ اًؼوام اًثاسي جوعا "
تِ هساحت  65هتشهشتع دس ؿثمِ دٍم دستشسي اص ساُ پلِ ؼشتي ( داساي پاسويٌگ ؼيشهسمف )
ٍ ّوچٌيي ششذاًگ يه ٍاحذ آپاستواى هسىًَي جضء پالن ثثتي  4483 ٍ 4504اطلي ٍالع
دس خياتاى اهام خويٌي (سُ) تي تست هيشسجادي  ،ؿثمِ سَم ٍاحذ اٍل دستشسي اص ساُ پلِ
ؼشتي تِ اًؼوام اًثاسي ( تذٍى پاسويٌگ ) جوعا " تِ هساحت حذٍد  75هتشهشتع ( آپاستواًْاي
000س500س 12سيال جوعا " تِ هثلػ

تٌذ  4 ٍ 3اص فشاص الف ) سا اص لشاس ّش هتشهشتع /
000/س000س750س 1سيال تِ هشاساليْن ٍاگزاس ًوايذ ٍ هثلػ /

000س190س 403سيال تعٌَاى هاتِ

التفاٍت تِ ًاهثشدگاى پشداخت گشدد .
تِ هَجة ايي هظَتِ ٍاگزاس وٌٌذگاى ػوي اسماؽ وافِ خياسات اص خَد ػاهي وشف فساد ٍ
دسن هثيع هي تاشٌذ ٍ هي تايست خساست شْشداسي ٍ هذعي سا تشاتش لَاًيي پشداخت ًوايٌذ .
تثظشُ  : 1هظَتِ هزوَس تشاتش هادُ  83لاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَي هَسد اعتشاع هشاجع
ريشتؾ لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثظشُ  : 2سعايت طشفِ ٍ طالح شْشداسي دس اجشاي هظَتِ هزوَس تش عْذُ شخض شْشداس هحتشم
لضٍيي خَاّذ تَد%

فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

