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" باسمه تعالي "
سيوك تًلیذ ي حمـبیت اص کبالی ایشاوـی
جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

وظش ثٍ وبمٍ ياغلٍ اص طشف فشمبوذاسی محتشم ضُشستبن لضيیه ثٍ ضمبسٌ
 98/4/1دسخػًظ وشخ پیطىُبدی کبسگشيٌ مبدٌ

/5927/220/713ظ مًسخ

 18سشيیس داوص آمًصی  ،مًضًع دس غحه ػلىی

ضـًسا مًسخٍ  98/4/4مطشح ي ثشاثش مػًثٍ ضمبسٌ  50وشخ سشيیس مذاسس دس سبل تحػیلی 99 – 98
ثٍ ضشح ریل تػًیت ي اثالؽ می گشدد :
مسافت

نوع وسیله

تعداد سرنشین

( کیلومتر )

1--6

6-12

نرخ سال 98 – 99

نرخ سال 97-98
هر نفر ماهیانه ( ریال)

هر نفر ماهیانه ( ریال) با پنجشنبه

سًاسی

4

000س030س1

000س250س1

ين

10

000س650

000س800

میىی ثًس ي

متىبست ثب ظشفیت خًدسي

000س450

000س550

اتًثًس

مىذسج دس کبست

سًاسی

4

000س160س1

000س450س1

ين

10

000س770

000س950

میىی ثًس ي

متىبست ثب ظشفیت خًدسي

000س500

000س600

اتًثًس

مىذسج دس کبست

 - 1اص مجمًع مجبلـؾ ثىـذَبی جـذيل فًق الزکش  %91جُت ساوىذٌ  %3 ،ثبثت استمبء سطح کیفی
سشيیس مذاسس –  %3حك الضحمٍ کبسگشيٌ سشيیس مذاسس ( ػًامل اجشایی )

–  %3ثبثت

پیمبوکبس داسای مجًص فؼبلیت دس امش سشيیس داوص آمًصی پشداخت گشدد .
 - 2ومبیىذٌ ضُشداسی دس کبسگشيٌ مبدٌ َ 18ش سٍ مبٌ گضاسش ػملکشد ي وحًٌ خذمبت ي چگًوگی
پشداخت  %3استمبء سطح کیفی اسائٍ سشيیس داوص آمًصی سا ثٍ ضًسا اسائٍ ومبیذ .
- 3يغًلی وبضی اص  %3استمبء کیفی دس حسبة جذاگبوٍ ای وضد سبصمبن اتًثًسشاوی لضيیه وگُذاسی
ي تحت وظبست کمیتٍ مطتشکی مشکت اص ومبیىذٌ آمًصش ي پشيسش ،ومبیىذٌ اوجمه ايلیب ي مشثیبن،
ومبیىذٌ ضُشداسی ي ومبیىذٌ ضًسای اسالمی ضُش َضیىٍ گشدد  .ثذیُی است کلیٍ سیض َضیىٍ َب
َش سٍ مبٌ تًسط سبصمبن مزکًس ثٍ ضًسا اسائٍ گشدد .
- 4مذیشان مذاسس ي ساوىذگبن مجبص ویستىذ ثیص اص ظشفیت مجبص کبست مبضیه ،داوص آمًص سًاس
ومبیىذ ي سبصمبوُبی اتًثًس ساوی ي تبکسیشاوی ي ساًَس وظبست الصم سا داضتٍ ثبضىذ .
 - 5سشيیس َبی داوص آمًصی میىی ثًس دس اثتذای کًچٍ ي اتًثًس اثتذای خیبثبن فشػی ي
خًدسيَبی ين ي سًاسی دس داخل کًچٍ یب داخل مذسسٍ مشثًطٍ پیبدٌ ي سًاس ومبیىذ .

۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۲۲/۱۳۹۸/۱۲۴۳

 - 6مسئًلیت تأمیه خًدسي وظبست ثش ضشکتُبی طشف لشاسداد ثب سبصمبوُبی اتًثًسشاوی ي تبکسیشاوی
می ثبضذ .
- 7لیمت َبی فًق ثشای کل ایبم َفتٍ می ثبضذ ي کبَص یب افضایص سيص مًجت کسش مجلؾ وخًاَذ
ضذ.
تبصره  : 1مػًثٍ مزکًس ثشاثش مبدٌ  83لبوًن ضًساَب چىبوچٍ دس مذت صمبن لبوًوی مًسد اػتشاؼ
مشاجغ ریشثط لشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ ثًد .
تبصره  : 2سػبیت غشفٍ ي غالح ضُشداسی دس اجشای مػًثٍ مزکًس ثش ػُذٌ ضخع ضُشداس محتشم
لضيیه خًاَذ ثًد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

ريوًشت :
فرماودار محترم شهرستان قسيیه بازگشت بٍ وامٍ شمارٌ /5927/220/713ص مًرخ  97/4/1جهت استحضار
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