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" باسمه تعالي "
سًٍك تَلیذ ٍ حوـایت اص واالی ایشاًـی
جناب آقاي درافشانی
سرپرست محترم شهرداري قزوین
با سالم و احترام

باصگشت بِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1398/15948هَسخِ  98/5/14دسخصَص اجشای طشح واست
پاسن دس بشخی اص هؼابش سطح شْش  ،هَضَع دس وویسیَى ػوشاى ٍ تشافیه ّوچٌیي صحي ػلٌی شَسای
اسالهی شْش لضٍیي هَسخ  98/5/19هطشح ٍ پس اص بحث ٍ بشسسی هتي هصَبِ شواسُ  90هشتول بش هادُ
ٍاحذُ ٍ یه تبصشُ ابالؽ هی گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :بش اساس بٌذ  14هادُ  80لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی وشَس ٍ
اًتخاب شْشداساى هصَب  1375/3/1بِ شْشداسی لضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخصَص اجشای طشح واست پاسن دس بشخی اص هؼابش سطح شْش با ّذف تَصیغ ػادالًِ فضای پاسن
بشای ػوَم شْشًٍذاى بِ ششح ریل الذام ًوایذ :
 - 1بلَاس شْیذ هذسس – حذفاصل خیاباى بَػلی تا خیاباى طالماًی ( ضلغ ششق ٍ غشب هؼابش )
 - 2خیاباى شْیذ هفتح – حذفاصل بلَاس هذًی تا خیاباى سًَا ( ضلغ ششق ٍ غشب هؼابش )
- 3خیاباى ّالل احوش – حذفاصل خیاباى شْذا تا خیاباى طالماًی ( ضلغ ششق هؼبش )
- 4خیاباى شْیذ اًصاسی – حذفاصل خیاباى شْذا تا بلَاس اسذآبادی ( ضلغ شوال ٍ جٌَب هؼبش )
- 5خیاباى شْشداسی – حذفاصل بلَاس هذسس تا خیاباى خیام ( ضلغ جٌَب هؼبش )
- 6خیاباى طالماًی – حذفاصل خیاباى حىن آباد تا بلَاس هذسس ( ضلغ شوال  ،جٌَب هؼبش )


ّوچٌیي پیشٌْاد گشدیذ هؼابش ریل ًیض دس اٍلَیت بؼذی اجشای طشح واست پاسن لشاس گیشًذ :

 - 1بلَاس آصادگاى – حذفاصل بلَاس شْیذ بْشتی تا پل شْیذ سجایی ( ضلغ ششق ٍ غشب هؼبش )
 - 2خیاباى سًَا – حذفاصل بلَاس آصادگاى تا بلَاس اهام خویٌی (سُ) ( ضلغ شوال ٍ جٌَب هؼبش)
- 3خیاباى هٌتظشی – حذفاصل خیاباى شْذا تا بلَاس اسذآبادی ( ضلغ شوال ٍ جٌَب هؼبش )
هصَبِ هزوَس بشابش هادُ  90لاًَى تشىیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخابات شَساّای اسالهی وشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى لاًًَی هَسد اػتشاض هشاجغ ریشبط لشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ بَد %

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَساالذام وٌٌذُ  :ػشبی

