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" باسمه تعالي "
دولت و ملت  ،همدلی و هم زبانی

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

عطف تِ اليحِ پيشٌْادي شواسُ  10/1394/22322هَسخِ  ، 94/6/21هتي هصَتِ شواسُ  204دس جلسِ علٌي
هَسخِ  94/11/17شَساي اسالهي شْش قضٍيي هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ شش تثصشُ اتالغ هي گشدد.
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  16هادُ  71قاًَى تشكيالت ٍ ٍظايف شَساّاي اسالهي كشَس ٍ اًتخاب شْشداساى
هصَب  1375تِ شْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي شَد :
دس ساستاي اجشاي هادُ  59قاًَى سفع هَاًع تَليذ سقاتت پزيش ٍ استقاي ًظام هالي كشَس هصَب  ٍ 1394/2/1تِ
هٌظَس سفاُ حال هَدياى شْشداسي ٍ ٍصَل هطالثات ٍ تذّي ّاي هعَقِ تِ ششح ريل اقذام ًوايذ :
پشداخت عَاسض تصَست ًسيِ ( قسطي ٍ يا يكجا پشداخت دس سشسسيذ ) تشاساس ًشخ هصَب شَساي پَل ٍ
اعتثاس ( سال  1394تشاتش  24دسصذ ) تِ ششح فشهَل ( تشاتش فشهَل تاًک شْش ) ٍ ششايط ريل اقذام گشدد .

[ (  + 1تعذاد اقساط ) *  * 24هيضاى تسْيالت ]
 = ---------------------------------هثلػ سَد تسْيالت2400
تزكش :هثلػ هحاسثِ شذُ سَد تسْيالت تَدُ كِ هي تايست تا اصل هثلػ تسْيالت جوع ٍ تش تعذاد اقساط تقسين گشدد.
تثصشُ يک  :حذاقل هذت تاصپشداخت تسْيالت  12هاُ ٍ حذاكثش هذت تاصپشداخت  36هاُ تاشذ .
تثصشُ دٍ  :هَدياى هتقاضي هي تايست اقساط هعَقِ ٍ چک تشگشتي ًذاشتِ تاشٌذ .
تثصشُ سِ  :اسائِ سٌذ هالكيت اهالک سْل الثيع دس قالة تشّيي تِ شْشداسي يا ضواًت ًاهِ تاًكي جْت اخز
تسْيالت  ،الضاهي هي تاشذ .
تثصشُ چْاس  :طَل هذت اجشاي هصَتِ يكسال هي تاشذ لزا ّشگًَِ تغييش هي تايست هجذد تش هثٌاي ششايط
اقتصادي كشَس تِ شَساي اسالهي شْش اسسال ٍ تصوين گيشي شَد .
تثصشُ پٌج  :هصَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى شَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اعتشاض هشاجع ريشتط
قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثصشُ شش  :سعايت صشفِ ٍ صالح شْشداسي دس اجشاي هصَتِ هزكَس تش عْذُ شخص شْشداس هحتشم قضٍيي
خَاّذ تَد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

