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

جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ػطف تٍ اليحٍ پيشىُادي شماسٌ  10/1394/31657مًسخٍ  94/8/27اص طشف شُشداسي لضييه مته مصًتٍ شماسٌ 190
دس جلسٍ ػلىي مًسخٍ  94/10/22شًساي اسالمي شُش لضييه مشتمل تش مادٌ ياحذٌ ي َفت تثصشٌ ا تالؽ مي گشدد .
مادٌ ياحذٌ  :تش اساس تىذ  5مادٌ  71لاوًن تشكيالت ي يظايف شًساَاي اسالمي كشًس ي اوتخاب شُشداسان
مصًب  1375ي َمچىيه تٍ استىاد تىذ  10لاوًن شُشداسي  ،تٍ شُشداسي لضييه اجاصٌ دادٌ مي شًد :
اص ظشفيت َاي مًجًد دس آييه وامٍ مادٌ

 18لاوًن الحاق مًادي تٍ لاوًن تخشي اص ممشسات مالي ديلت مصًب
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(تشًيك خيشيه تشاي ششكت دس اجشاي پشيطٌ َا ي طشح َاي ػمشاوي تا استفادٌ اص تسُيالت تاوكي ) استفادٌ ومايذ .
تثصشٌ  : 1تٍ مىظًس تشًيك خيشيه تشاي ششكت دس اجشاي طشح َا ي پشيطٌ َاي ػمشاوي  ،تشاساس آييه وامٍ
اجشايي ممًُس تٍ مُش شًساي اسالمي شُش لضييه ( تٍ پيًست ) تمام يا تخشي اص اػتثاسات طشح َا ي پشيطٌ َاي
ػمشاوي خًد سا تشاي تأميه سًد ي كاس مضد تسُيالت دسيافتي خيشيه اص شثكٍ تاوكي ي مًسسات مالي ي اػتثاسي
كٍ تٍ مىظًس اجشاي َمان طشح دس اختياس شُشداسي لضييه لشاس مي گيشد پشداخت ي تٍ َضيىٍ لطؼي مىظًس ومايذ .
تثصشٌ  : 2تضاميه الصم جُت تاصپشداخت تسُيالت اص خيشيه تًسط تاوک ػامل صًست گيشد .
تثصشٌ  : 3مؼايوت طشح ي تشوامٍ شُشداسي مًظف است تشاي تاصپشداخت سًد ي كاسمضد تسُيالت تالي ماوذٌ
طشح َاي خاتمٍ يافتٍ  ،سديف اػتثاسي مشخصي سا دس لًايح تًدجٍ سىًاتي پيش تيىي ومايذ .
تثصشٌ  : 4تًليت امًس اطالع سساوي  ،اػتماد ساصي ي جلة مشاسكتُاي خيشيه تش ػُذٌ مؼايوت سشمايٍ گزاسي
شُشداسي مي تاشذ .
تثصشٌ  : 5لثل اص ػمذ لشاسداد في ماتيه شُشداسي ي خيشيه  ،طشح َا ي پشيطٌ َاي ػمشاوي شُشداسي جُت
تشسسي ي تصًية تٍ شًساي اسالمي شُش لضييه اسائٍ گشدد .
تثصشٌ  : 6مصًتٍ مزكًس تشاتش مادٌ  83لاوًن شًساَا چىاوچٍ دس مذت صمان لاوًوي مًسد اػتشاض مشاجغ ريشتط
لشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ تًد .
تثصشٌ  : 7سػايت صشفٍ ي صالح شُشداسي دس اجشاي مصًتٍ مزكًس تش ػُذٌ شخص شُشداس محتشم لضييه
خًاَذ تًد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

