
 

 

 

 مرتضوی  جناب آقای

 شهردار محترم مشهد مقدس

 دیان در قالب تسهیالت از بانک شهرؤممطالبات وصول  :موضوع

      سالم عليكم

وصول مطالبات مؤدیان در قالب تسهیالت از بانک شهر  با در ارتباط 18/04/1394مورخ  65937/21 شماره الیحه با احترام،          
 شد و به شرح زیر به تصویب رسید. شورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح 18/05/94 و 13/05/94 علنی مورخ هایدر جلسه
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دیان برای کمک به مؤوصول به موقع مطالبات و شود در راستای تسهیل و تسریع اجازه داده می مقدس به شهرداری مشهدماده واحده: 

دیان با استفاده از تسهیالت ارائه شده توسط ه استحصال و وصول حقوق شهر از مؤنسبت ب، پرداخت به موقع بدهی خود به شهرداری

کارمزد توسط شهرداری به  %23 حداکثر بانک شهر )یا هر بانکی که آمادگی مشارکت را طبق این مصوبه دارا باشد( با شرایط پرداخت

 بصره های زیر اقدام نماید.شرح ت

 نیز بانک شوند و متقابالً مشمول تخفیفات مصوبات قبلی نمی ،دیان معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیالت این مصوبه( مؤ1تبصره 

 دی سود تسهیالت دریافت نخواهد کرد.از مؤ

دیان را تا از نقدینگی وصول بدهی مؤ %3 حداکثر ماهه 12تا تواند در باز پرداخت در دوره تقسیط می مقدس شهرداری مشهد (2تبصره 

 نگهداری نماید.نزد بانک  پایان دوره و تسویه حساب نهایی به منظور ضمانت پرداخت،

-طیتوانند برای تقسها میدیان درخواست افزایش مدت تقسیط بیشتر از یکسال تا سه سال را داشته باشند بانک( چنانچه مؤ3تبصره 

 دیان دریافت نماید .سپرده از مؤ %19ماهه حداکثر تا  36های تا و برای تقسیط  %12ماهه حداکثر  24های تا 

های نقدی مصوب قبلی بوده دیانی که به صورت نقدی قصد تسویه بدهی خود را با شهرداری دارند مشمول دریافت تخفیف( مؤ4تبصره 

مصوبه شامل حال آنان نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن این مصوبه و امکان استفاده عموم مؤدیان شهرداری از تسهیالت  و این

تصویب کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و امور اداری با حق حضور و با  بانکی، پس از گذشت یکماه از اجرایی شدن مصوبه و

 یابد.افزایش می %24فیف پرداخت نقدی شهروندان حداکثر تا تخ ی محترم شورااعضا همه رأی

 شود.مصوبات مغایر با این مصوبه لغو می (5تبصره 

 محسن انتظاری رهوی
 شورای اسالمي شهر مشهدرييس 
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