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

تاصگشت تِ الیحِ پیشٌْادی شواسُ  10/1398/14042هَسخِ  98/4/31دسخصَص اخز ّضیٌِ سشاًِ
خذهات شْشی اتثاع خاسجی  ،هَضَع دس صحي ػلٌی شَسای اسالهی شْش قضٍیي هَسخ  98/5/15هطشح
ٍ پس اص تحج ٍ تشسسی هتي هصَتِ شواسُ  82هشتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ سِ تثصشُ اتالؽ هی گشدد.
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  26هادُ  80قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس
ٍ اًتخاب شْشداساى هصَب  1375/3/1تِ شْشداسی قضٍیي اجاصُ دادُ هی شَد :
دسخصَص اخز ّضیٌِ سشاًِ خذهات شْشی یكسالِ اتثاع خاسجی هطاتق جذٍل ریل اقذام ٍ دس جْت
ساهاًذّی اتثاع خاسجی استاى ّضیٌِ گشدد .
جذٍل شواسُ  : 1سْن ّضیٌِ دسیافتی اص تْای خذهات اتثاع خاسجی :
سْن شْشداسی

 50دسصذ

سْن اداسُ کل اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی

 40دسصذ

سْن شَسای اسالهی شْشستاى

 10دسصذ

تؼشفِ تْای خذهات اتثاع خاسجی
تعداد (نفر)

یک نفره

دو نفره

سه نفره

چهار نفره

پنج نفره

شش نفره و بیشتر

تعرفه (به ریال)

2/600/000

2/900/000

3/200/000

3/500/000

3/800/000

4/000/000

هَاسد ریل تا ًظش ٍ تاییذ هذیش کل هحتشم اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی اص پشداخت ّضیٌِ خذهات شْشی
هؼاف هی تاشٌذ .


اػضای دسجِ اٍل خاًَادُ هؼظن شاّذ (شْذا ٍ جاًثاصاى) تا گَاّی تٌیاد شْیذ ٍ ایخاسگشاى کِ
هشوَل ّوسش فشصًذ هیتاشذ.



فشصًذاى صًاى ایشاًی هضدٍد تا اتثاع خاسجی کِ تؼلت فَت ،هتاسکِ ٍ یا هفقَدیت ّوسشخاسجی
تشاتش سأی هشاجغ قضایی حضاًت آًاى تؼْذُ تاًَی ایشاًی تاشذ.



تیواساى خاص تشاساس گَاّی هشکض تیواسیْای خاص ٍ یا ساصهاى هشتَطِ



خاًَادُّای داسای هؼلَالى جسوی ٍ حشکتی ٍ یا رٌّی تشاساس گَاّی ساصهاى تْضیستی ٍ
دٍایش هشتَطِ



خاًَادُّای داسای تیواساى صؼة الؼالد تشاساس گَاّی هشکض دسهاًی هشتَطِ
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هذد جَیاى تیسشپشست تشاساس گَاّی ساصهاى تْضیستی ٍ دٍایش تاتؼِ



صًاى سشپشست خاًَادُ کِ حضاًت فشصًذاى رکَس صیش  18سال ٍ اًاث هجشد خَد سا تش ػْذُ داسًذ
حسة پشًٍذُ طشح شٌاسایی ٍ گَاّی فَت هؼتثش



هشداى اتثاع خاسجی داسای صى ایشاًی کِ جْت حثت اصدٍاد سسوی ًسثت تِ تشكیل پشًٍذُ
هشتَطِ اقذام کشدُ تاشٌذ .



سشپشست خاًَاس تاالی  65سال کِ فاقذ فشصًذ رکَس تاالی  18سال تاشذ.



سشپشست خاًَاس کِ تِ ػلت اص کاس افتادگی ٍ دالیل پضشكی ،اهكاى اشتغال تكاس ًذاسد ٍ داسای
فشصًذاى رکَس صیش  18سال تاشذ تشاساس گَاّی هشاکض دسهاًی هشتَطِ.



هَاسد خاص اص جولِ فاقذیي تضاػت هالی ٍ ًذاشتي افشاد رکَس تاالی  18سال کِ اظْاسات آًاى
طثق هستٌذات ٍ تَسط دفتش اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی استاًذاسی هحشص گشدیذُ تاشذ.
اداسُ کل اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی هی تایست تْای خذهات اتثاع خاسجی سا تشاساس

هحل سكًَت اتثاع ٍصَل ٍ هستقیوا تِ حساب شْشداسیْای هشتَطِ ٍاسیض ًوایذ .
کاسکٌاى سفاستخاًِ ّا ٍ کٌسَلگشیْا اص ضَاتط ایي الیحِ هستخٌی هی تاشٌذ .
هصَتِ هزکَس تشاتش هادُ  90قاًَى تشكیالت ٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَساّای اسالهی کشَس
چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَی هَسد اػتشاض هشاجغ ریشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد %

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

سًٍَشت :

 دفتش شَسااقذام کٌٌذُ  :حسٌی

