بسمو تعالي

دستورالعمل توزعي اعتبار موضوع بند ح تبصره  9اقنون بودهج سال 4991
بخش اول :شهرداریاه
 -1تعاريف:
 -1-1شهرداري:
دس ايي دستَسالؼول هٌظَس اص ضْشداسي ،ضْشداسيّاي صيش ّ 011ضاس ًلش جوؼيت هيتاضذ.
 -2-1كمتر توسعه يافتگي:
كوتش تَسؼِياكتگي دس ايي دستَسالؼول هيضاى ػَاسؼ دسياكتي اص هحل هادُ  021قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ هي تاضذ كِ
تَسظ ساصهاى اهَس هالياتي اػالم ضذُ است .
 -3-1جمعيت:
تشاساس اعالػات سشضواسي ػوَهي ًلَس ٍ هسكي سال  0191هشكض آهاس ايشاى هيتاضذ.
 -2شاخص توزيع اعتبارات شهرداريها :
سْن ضْشداسيّا تشاي پشٍطُ ّاي ػوشاًي ٍ خذهاتي ٍ قيش اص سِ ضاخع جوؼيت ،كوتش تَسؼِياكتگي (تش اساس هؼكَس
سشاًِ اػتثاس دسياكتي اص هحل هادُ  021قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ) ٍ هؼكَس سشاًِ تَدجِ ضْشداسي تؼييي ٍ تَسظ هؼاًٍت
تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي هحاسثِ ضذُ ٍ دس كاستاتل هكاتثات ساهاًِ تَدجِ اػالم هيگشدد.
نحوه توزيع اعتبار:
 -3سرفصلهاي هسينهكرد شهرداريها :
 -1-3خريد ماشينآالت
 نوع ماشينآالت و تجهيسات:

 هاضييآالت ػوشاًي ضاهل :لَدس ،كوپشسي ،تكَْلَدس ،هيٌيلَدس ،گشيذس ،ؿلغك.
 هاضييآالت خذهاتي ضاهل :خَدسٍ آتصًطاًي (سٌگيي ٍ ًيوِسٌگيي) ،خَدسٍي حول پسواًذ (سٌگيي ٍ ًيوِسٌگيي)،
خَدسٍي حول هتَكي ،تاًكش آتشساًي سٌگيي ،هيٌيتَس.
 تجْيضات خذهات ضْشي :ست اهذاد ٍ ًجات ،تستِ لَاصم حلاظت كشدي ،ضيشّيذساًت آتصًطاًي.
 سهم آورده:

تشاي خشيذ هاضييآالت ػوشاًي ٍ خذهاتي ٍ تجْيضات اص هحل هٌاتغ هزكَس ،قسوتي اص اػتثاس هيتايست تَسظ ضْشداسيّا
تأهيي گشدد كِ تا تَجِ تِ ًَع هاضييآالت سْن آٍسدُ تشاي ّش ضْشداسي تِ ضشح صيش تؼييي هيگشدد.
 سْن آٍسدُ تشاي هاضييّاي ػوشاًي پنجاه ( )01دسغذ قيوت تؼييي ضذُ هيتاضذ.
1

 سْن آٍسدُ تشاي تجْيضات ٍ هاضييّاي خذهاتي سي ( )11دسغذ ٍ تشاي هيٌيتَس سي ٍ پٌج ( )10دسغذ قيوت
خَدسٍ تؼييي ضذُ هيتاضذ.
تبصره  :1آى دستِ اص ضْشداسيّايي كِ دس سال گزضتِ تش اساس دستَسالؼول قثلي هاضيي تشاي آىّا تَسظ ساصهاى
تؼييي ضذُ است غشكاً هيتَاًٌذ تش اساس هيضاى آٍسدُ تؼييي ضذُ دس دستَسالؼول ّواى سال ( )0191هاضيي هٌتخة خَد سا
دس غَست اهكاى تاهيي تَسظ ساصهاى دسياكت ًوايٌذ .الصم تِ تَضيح است كِ هثلؾ تاقيواًذُ اص سْن اختػاظ ياكتِ تِ ّش
ضْشداسي دس سال  0191تِ اػتثاسات سال  0191آى ضْشداسي هٌتقل ًخَاّذ ضذ.
تبصره  :2هثلؾ آٍسدُ تشاي ضْشداسيّاي جذيذالتاسيس كِ غشكاً دس سال  0191ساُاًذاصي ضذُ يا هيضًَذ (اٍليي حكن
ضْشداس دس سال  0191اتالؽ ضذُ تاضذ) ،هطوَل تخليق ضذُ ٍ تشاتش پٌجاُ دسغذ هثلؾ تؼييي ضذُ هيتاضذ.
 فرآيند انجام كار:

 ضْشداسي كْشست هاضييآالت هَسد ًياص سا دس قالة حذاكثش دٍ اٍلَيت تا تَجِ تِ ًَع هاضييآالت اػالم ضذُ دس
دستَسالؼول ٍ تش اساس قيوت تقشيثي اػالم ضذُ دس سال  0191تِ دكاتش اهَس ضْشي ٍ ضَساّاي ّش استاىّا اػالم
هيًوايذ .دسخَاست هزكَس قغؼي تلقي ضذُ ٍ اهكاى تـييش آى ٍجَد ًخَاّذ داضت.
 استاًذاسي هَظق است كْشست هاضييآالت هَسد ًياص سا تِ ّوشاُ ًام ضْشداسي ٍ ًَع هاضييآالت اػالم ضذُ هغاتق
جذٍل ( )0حذاكثش ظشف هذت دٍّلتِ پس اص اتالؽ دستَسالؼول تِ هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا اسسال ًوايٌذ.
جدول ( : )1فهرست شهرداريهاي استان ...............
شهرستان

شهرداري

نوع خودرو

نوع خودرو

اولويت اول تجهيسات

اولويت دوم تجهيسات

درخواستی اولويت

درخواستی اولويت

خدمات شهري

خدمات شهري

اول

دوم

نوع

تعداد

نوع

تعداد

 هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا حذاكثش ظشف هذت دٍ ّلتِ دسخَاستّا سا تشسسي ٍ تشاي اقذام تؼذي تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ
ٍ پطتيثاًي اسسال هيًوايٌذ.
 هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي تش اساس اػالم هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا ًسثت تِ خشيذ ٍ تحَيل هاضييآالت اقذام
هيًوايٌذ.
 سْن آٍسدُ ّش ضْشداسي تا تَجِ تِ ًَع هاضيي دسخَاست ضذُ تؼييي ٍ تِ ّوشاُ ضواسُ حساب تَسظ هؼاًٍت تَسؼِ
هٌاتغ ٍ پطتيثاًي تِ ّش ضْشداسي تشاي ٍاسيض اػالم هيگشدد.
 پس اص ٍاسيض هثلؾ آٍسدُ هَسد ًياص ّش هاضيي تَسظ ضْشداسي ٍ اسائِ كيص ٍاسيضي تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي
حَالِ تحَيل هاضيي هَسد ًظش غادس هيضَد.
الصم تِ تَضيح است ّش ضْشداسي تايذ هثلؾ آٍسدُ اػالم ضذُ سا تاهيي ًوايذ ٍ تاقيواًذُ هثلؾ هاضيي تَسظ ساصهاى تاهيي
هيگشدد.
تبصره  :1تِ ّش ضْشداسي دس ايي هشحلِ غشكاً يك هاضيي تؼلق خَاّذ گشكت .دس غَست تاهيي اػتثاس ًحَُ تخػيع
هاضيي دٍم ٍ تجْيضات خذهات ضْشي هتؼاقثاً اػالم خَاّذ ضذ.
تبصره  :2كشٍش هاضييآالت ضْشداسيّا تا پٌج سال پس اص ٍاگزاسي هوٌَع هيتاضذ.
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 -2-3خريد قير
 كوك تشاي خشيذ قيش جْت آسلالت ٍ تْساصي هؼاتش.
 سهم آورده:
هيضاى كوك تِ ّش ضْشداسي تشاي خشيذ قيش تا تَجِ تِ ضاخعّاي ركش ضذُ دس ايي دستَسالؼول تؼييي ٍ تِ ّش
ضْشداسي دس ساهاًِ تَدجِ اػالم هيگشددّ .ش ضْشداسي تايذ تشاي خشيذ قيش 01دسغذ هثلؾ اػالم ضذُ تَسظ ساصهاى سا
پشداخت ًوايذ.
تبصره  :1كوك ّضيٌِ تشاي خشيذ قيش كقظ تِ ضْشداسيّاي تيي تيستّضاس تا يكػذ ّضاس ًلش جوؼيت تخػيع هيياتذ.
تبصره  :2سْن قيش تحَيل ضذُ تِ ّش ضْش سِ تشاتش هثلؾ كيص ٍاسيضي تَسظ ضْشداسي هيتاضذ.
 فرآيند انجام كار:

 -0ضْشداسيّا هيضاى ًػق سْن اػتثاس تخػيعياكتِ سا تِ ػٌَاى سْنآٍسدُ پس اص اخز هػَتِ ضَسا ،تِ حساب اػالم
ضذُ تَسظ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي ساصهاى ٍاسيض ًوايٌذ.
 -2تاهيي قيش ٍ غذٍس هؼشكيًاهِ تشاي هٌاعق سشدسيش ٍ هشصي دس اٍلَيت هيتاضذ.
 -1تْاي قيش تش اساس ًشخ سٍص اسائِ ضذُ دس ضشكت تَسس كاالي ايشاى تؼييي هيگشدد.
 -1ضْشداسيّاي ّش استاى هيتَاًٌذ تاتَجِ تِ سْن تؼييي ضذُ ًسثت تِ خشيذ ٍ حول اص هحل كاسخاًِ تِغَست هطتشک
تا ّواٌّگي استاًذاسي اقذام ًوايٌذ.
 -0ضْشداسي هتقاضي خشيذ قيش هكلق است اص حَالِ قيش غادسُ كقظ تِ هٌظَس تْيِ آسلالت ٍ تشهين ٍ تاصساصي ٍ اجشاي
سٍيِّاي آسلالتي دس هؼاتش ضْشي ٍ يا تْاتش تشاي تْيِ آسلالت استلادُ ًوايذ.
 -6تِ هٌظَس استقاء سغح كيلي ساخت سٍيِّاي آسلالتي هؼاتش دس دست احذاث ،ضشٍسي استً ،سثت تِ كٌتشل كيلي ٍ
كٌي تشاكن صيشساصيّاي اجشا ضذُ ،اقذام الصم غَست پزيشد.
 -7ضْشداسي هلضم است دس حيي ػوليات اجشايي ًسثت تِ هستٌذساصي پشٍطُ ٍ اسسال هذاسک هشتَط ضاهل تػاٍيش قثل اص
اجشا ،صهاى اجشاي پشٍطُ ٍ خاتوِ آى ٍ اسٌاد هالي هشتَعِ تِ دكتش كٌي استاًذاسي هثادست ًوايذ.
 -8دكاتش كٌي استاًذاسيّا ٍ هؼاًٍت كٌي كشهاًذاسيّاي ضْشستاىّاي ّش استاى تش ّضيٌِكشد ٍ ًحَُ ػول ضْشداسيّا
ًظاست ٍ ًسثت تِ هستٌذساصي الصم ٍ اسائِ گضاسش ػولكشد دٍسُاي تَسظ هؼاًٍيي ّواٌّگي اهَسػوشاًي استاًذاسيّا
تِ هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا اقذام خَاٌّذ ًوَد.
 -3-3كمك براي پروشههاي عمراني و خدماتي
 نوع پروشهها:

 پشٍطُّاي ػوشاى ،خذهات ٍ تاسيسات ضْشي ضاهل :ساخت ٍ تكويل ايستگاُ آتصًطاًي ،ساهاًذّي هحل دكي ٍ ايجاد
تاسيسات هٌغقِاي پسواًذ ،عشحّاي تَسؼِ كضايسثض ،جذاساصي آب خام كضايسثض اص آب ضشب ،تْيِ عشحّاي
تَسؼِ ضْشي ،اجشاي عشحّاي گشدضگشي ،اجشاي عشحّاي جوغآٍسي آبّاي سغحي ،هٌاسةساصي اهاكي ػوَهي
تشاي هؼلَليي جسوي ٍ حشكتي ٍ اجشاي عشحّاي تاصآكشيٌي كضاّاي ضْشي (تاكت كشسَدُ ،تاسيخي ٍ اسكاى
ؿيشسسوي) ،تْثَد حول ٍ ًقل ضْشي ٍ سايش پشٍطُّاي اٍلَيتداس.
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 سهم آورده:








سْن اػتثاس ّش استاى دسايي تخص تا تَجِ تِ ضاخعّاي ركش ضذُ دس اتتذاي دستَسالؼول ٍ ،هيضاى اػتثاس
تخػيعياكتِ تشاي خشيذ هاضييآالت ػوشاًي ٍ خذهاتي ٍ قيش ضْشداسيّاي ّشاستاى تؼييي ٍ تِ هؼاًٍت ّواٌّگي
اهَس ػوشاًي استاًذاسي اػالم هيگشدد.
هثلؾ كوك تِ ّش ضْشداسي تشاي اًجام پشٍطُّاي ػوشاًي تا تَجِ تِ اٍلَيت پشٍطُ ٍ تشسسي عشح پيطٌْادي ٍ هيضاى
هطاسكت هالي ضْشداسي تؼييي خَاّذ ضذ.
آٍسدُ ضْشداسي تشاي پشٍطُّاي هَسدًظش تايذ تِ گًَِاي تاضذ كِ پشٍطُ تكويل گشدد.
تكويل پشٍطُّاي ًيوِتوام دس ّش ضْشداسي اص اٍلَيت تشخَسداس هيتاضذ.
پشٍطُّايي كِ سْن آٍسدُ تيطتشي اص هحل اػتثاسات استاى ٍ ضْشداسي داضتِ تاضٌذ دس اٍلَيت هيتاضٌذ.

 فرآيند انجام كار:

 -0پشٍطُّاي پيطٌْادي ضْشداسي تايستي تِ تػَية ضَساي اسالهي ضْش سسيذُ تاضذ.
 -2پشٍطُّا غشكاً دس سشكػلّاي تؼييي ضذُ قاتل پزيشش است.
 -1هؼشكي ٍ اجشاي پشٍطُّاي پيطٌْادي تش اساس ضيًَُاهِّاي پيَست هيتاضذ.
 -1هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي هَظق است ظشف هذت حذاكثش يك هاُ جذٍل ضواسُ ( )2سا تكويل ًوَدُ ٍ تِ هؼاًٍت
اهَس ضْشداسيّا اػالم ًوايذ.
جذٍل ضواسُ ()2
ًام
ضْشستاى

ًام
ضْشداسي

ػٌَاى
پشٍطُ

كْشست پشٍطُّاي ػوشاًي پيطٌْادي ضْشداسيّاي استاى ...........
صهاى ضشٍع
آٍسدُ
آٍسدُ
سْن كوك ساصهاى
هثلؾ تشآٍسد
پشٍطُ
استاى
ضْشداسي
(پيطٌْاد استاى)
ضذُ (ّضاسسيال)

صهاى پاياى
پشٍطُ

هيضاى پيطشكت
پشٍطُّاي ًيوِتوام

تبصره  :دس استاىّاي ساحلي اٍلَيت تا پشٍطُ ساهاًذّي هحل دكي ٍ ايجاد تاسيسات هٌغقِاي پسواًذ است.
 -1هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا پس اص تشسسي ٍ تاييذ سػايت ضشايظ ٍ هقشسات دستَسالؼول حذاكثش ظشف هذت دُ سٍص كْشست
پشٍطُّاي هَسد تاييذ ضْشداسيّا سا تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي اػالم هيًوايذ.
 -0هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي ًسثت تِ تخػيع پٌجاُ دسغذ اػتثاس ضْشداسيّا اقذام خَاّذ ًوَد.
 -6هشحلِ دٍم اػتثاس پس اص تكويل پشٍطُّا تا تاييذ هؼاًٍت ّواٌّگي اهَس ػوشاًي استاًذاسي ٍ هؼاًٍت اهَس ضْشداسيّا
اًجام خَاّذ ضذ .ضوٌاً پشداخت كاهل اػتثاسات هٌَط تِ تحقق ياكتي غذدسغذ تخػيع تَدجِ پيصتيٌي ضذُ است.
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بسمه تعالي

بخش دوم  :دهیاری اه
 -1تعاريف:
 -1-1روستا :

در ايي دستَرالؼول هٌظَر اس رٍستا ،آتاديْايی است ًِ حذاهل تیست خاًَار يا غذ ًلز جوؼیت داضتِ
تاضذ.
 -2-1كمتر توسعه يافتگي:

ًوتز تَسؼِ ياكتگی در ايي دستَرالؼول تزاساس هیشاى ػَارؼ درياكتی اس هحل هادُ  321هاًَى تزًاهِ
پٌجن تَسؼِ هیتاضذ ًِ تَسظ ساسهاى اهَر هالیاتی اػالم ضذُ است.
 -3-1جمعيت:

تزاساس اعالػات سزضواري ػوَهی ًلَس ٍ هسٌي سال  3131هزًش آهار ايزاى هیتاضذ.

 -2شاخص تًزيع اعتبارات :
تزاي تؼییي سْن ّز استاى اس سِ ضاخع جوؼیتً ،وتز تَسؼِ ياكتگی( تز اساس هؼٌَس سزاًِ اػتثار
درياكتی اس هحل هادُ  321هاًَى تزًاهِ پٌجن تَسؼِ) ٍ تؼذاد رٍستا استلادُ ضذُ است .تا تَجِ تِ
ضاخع ّاي كَم الذًز سْن ّز ضْزستاى ٍ استاى تَسظ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتیثاًی تؼییي ضذُ
ٍ در ًارتاتل هٌاتثات ساهاًِ تَدجِ تِ آًْا اػالم هی گزدد.

 -3سرفصلُاي َسيىٍكرد:
 -3-1خريد ماشين آالت
 نوع ماشين آالت:

ً وي تِ خزيذ هاضیيآالت ػوزاًی ضاهل :لَدرً ،وپزسی ،تٌَْلَدر ،هیٌی لَدر.
ً وي تِ خزيذ هاضیيآالت خذهاتی ضاهل :خَدرٍ آتصًطاًی سثي  ،تجْیشات اعلاء حزين ٍ اهذاد
 ،خَدرٍي حول هتَكی،خَدرٍ هٌاًیشُ حول ستالِ ،خَدرٍ حول ستالِ سثي.
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 سهم آورده:

تزاي خزيذ هاضیيآالت ػوزاًی ٍ خذهاتی اس هحل هٌاتغ هذًَر هسوتی اس اػتثار تايستی تَسظ دّیاريْا
تأهیي گزدد .
 ماشیه َاي خذماتی پاوسدٌ( )15درصذ هیوت خَدرٍ
 ماشیه َاي عمراوی سی( )33درصذ هیوت خَدرٍ
 فرآيند انجام كار:

 استاًذاريْا هَظلٌذ ظزف هذت دٍ ّلتِ پس اس اتالؽ دستَر الؼول كْزست هاضیي آالت هَرد ًیاس استاى
را تا تَجِ تِ ًَع هاضیي آالت اػالم ضذُ در تخص ّ 1-3ویي دستَرالؼول ٍ تز اساس هیوت توزيثی
سال  ( 3131درج ضذُ در ساهاًِ تَدجِ ساسهاى) جوغ تٌذي ٍ در هالة جذٍل ( )3تِ هؼاًٍت اهَر
دّیاريْا اػالم ًوايٌذ.
 تثػزُ ( :)3سْن ًوي ساسهاى تزاي خزيذ هاضیي آالت اػالم ضذُ تَسظ استاًذاري ًثايذ اس اػتثار اتالؿی
اػالم ضذُ تزاي ّز ضْزستاى تیطتز تاضذ.
جذيل شمارٌ ( :)1فُرست دَیاري َاي ياجذ شرايط براي دريافت خًدري استان ...............
شُرستان

بخش

دَیاري

وًع خًدري درخًاستی دَیاري

سُم آيردٌ دَیاري

سُم كمک سازمان

 هؼاًٍت اهَر دّیاري ّا حذاًثز ظزف هذت دٍ ّلتِ درخَاست ّا راتزرسی ٍ تزاي اهذام تؼذي تِ هؼاًٍت
تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتیثاًی ارسال هی ًوايٌذ.
 هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتیثاًی تز اساس اػالم هؼاًٍت اهَر دّیاري ّا ًسثت تِ تزرسی هاضیي آالت
آهادُ تحَيل ٍ هٌاتثِ جْت ٍاريش سْن آٍردُ تِ دكاتز اهَر رٍستايی ٍ ضَراّاي استاًذاري اهذام هی
ًوايذ.
 پس اس ٍاريش هثلؾ آٍردُ هَرد ًیاس ّز هاضیي تَسظ دّیاري ٍارائِ كیص ٍاريشي تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ
پطتیثاًی حَالِ تحَيل هاضیي هَرد ًظز غادر هی ضَد.
 السم تِ تَضیح است ّز دّیاري تايذ هثلؾ آٍردُ اػالم ضذُ را تاهیي ًوايذ ٍ تاهیواًذُ هثلؾ هاضیي تَسظ
ساسهاى تاهیي هی گزدد.
 تثػزُ( :)3اٍلَيت ٍاگذاري خَدرٍ تزاي رٍستاّايی است ًِ اس سال  3111تاًٌَى ّیچ ًَع هاضیٌی
درياكت ًٌزدُ تاضٌذ.
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تثػزُ (ّ :)2ز رٍستا غزكا هی تَاًذ يٌی اس ًوي ّشيٌِ ّاي خزيذ خَدرٍ ٍ يا اًجام پزٍصُ ّاي ػوزاًی
را استلادُ ًوايذ.
تثػزُ ( :)1تزاي رٍستاّاي كاهذ دّیاري هاضیي اختػاظ ًوی ياتذ.
تثػزُ ( :)4پس اس اػالم كْزست خَدرٍّاي هَرد ًیاس ّز استاى ،هغاتن جذٍل ضوارُ  ،3در غَرتی ًِ
تؼذاد خَدرٍّاي هَرد ًیاس اػالم ضذُ اس يي ًَع هطخع ًوتز اس حذ هؼوَل تزاي خزيذ ٍ تزگشاري
هٌاهػِ تاضذ ٍ يا اهٌاى خزيذ آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ،هؼاًٍت اهَر دّیاري ّا جوؼثٌذي خَدرٍّاي هاتل
خزيذاري را تِ استاىّا اػالم ًوَدُ ٍ استاًذاري هَظق است ًسثت تِ پیطٌْاد خَدرٍّاي جايگشيي
اهذام ًوايذ.
تثػزُ ( :)5اٍلَيت ٍاگذاري هاضیي آالت تزاي رٍستاّاي تا جوؼیت تاالي ّشار ًلز هی تاضذ.
تثػزُ ( :)6فزوش ماشينآالت دهياري ها تا پنج سال پس اس واگذاري ممنوع ميباشد.
 -3-2كمك به اجرای پروژه های عمراني و خدماتي
 نوع پروژه ها:

 پزٍصُّاي ػوزاًی ٍ خذهاتی ضاهل :ساخت ٍ تٌویل پايگاُ آتصًطاًی  ،ساهاًذّی هحل دكي
پسواًذ ٍ ايجاد تاسیسات هٌغوِاي ،تَسؼِ كضاي سثش ٍ تَستاى ًَدى ،تْساسي ٍ آسلالت هؼاتز
رٍستايی ،اجزاي عزح جوغ آٍري آتْاي سغحی ،اجزاي عزحّاي درآهذ سا ،ساهاًذّی آراهستاى ٍ
احذاث ؿسالخاًِ رٍستايی.
 سهم آورده:

 حذاًثز هثلؾ ًوي تِ ّز دّیاري ّطتػذ( )111هیلیَى ريال ٍ حذاهل هثلؾ ًوي تِ ّز دّیاري
دٍيست ( )211هیلیَى ريال هی تاضذ.
 آٍردُ دّیاري تزاي پزٍصُ ّاي هَرد ًظز تايذ تِ گًَِ اي تاضذ ًِ پزٍصُ تٌویل گزدد.
 تٌویل پزٍصُ ّاي ًیوِ توام در ّز دّیاري اس اٍلَيت تزخَردار هی تاضذ.
 فرآيند انجام كار:

 پزٍصُّاي پیطٌْادي دّیاري تايستی در تَدجِ پیص تیٌی ضذُ تاضذ( .در غَرتی ًِ پزٍصُ
پیطٌْادي در تَدجِ پیص تیٌی ًطذُ ،تايستی در چارچَب اغالحیِ تَدجِ ،تذٍيي ٍ تػَية ضَد).
 پزٍصُّا غزكا در سزكػلْاي تؼییي ضذُ هاتل پذيزش است.
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 هؼاًٍت اهَر ػوزاًی استاى هَظق است ظزف هذت حذاًثز يي هاُ جذٍل ضوارُ ( )2را تٌویل
ًوَدُ ٍ تِ هؼاًٍت اهَر دّیاريْا اػالم ًوايذ.
جذيل شمارٌ (:)2فُرست پريشٌ َاي عمراوی ي خذماتی پیشىُادي براي ريستاَاي استان  ...........در سال 1334
ًام

ًام

ػٌَاى

هثلؾ تزآٍرد

سْن ًوي

آٍردُ

سهاى ضزٍع

سهاى پاياى

هیشاى پیطزكت پزٍصُ

ضْزستاى

رٍستا

پزٍصُ

ضذُ (ّشار

ساسهاى(پیطٌْادي

رٍستا

پزٍصُ

پزٍصُ

ًیوِ توام

ريال)

استاى)

 هؼاًٍت اهَر دّیاري ّا پس اس تزرسی ٍ تايیذ پزٍصُّاي پیطٌْادي حذاًثز ظزف هذت دٍ ّلتِ
كْزست رٍستا ّا ٍ هثلؾ تايیذ ضذُ را تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتیثاًی اػالم هی ًوايذ.
 هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتیثاًی ًسثت تِ تخػیع پٌجاُ درغذ اػتثار ٍ ٍاريش تِ حساب استاًذاري
تزاي پزداخت تِ دّیاريّا اهذام خَاّذ ًوَد.
 هزحلِ دٍم اػتثار پس اس ارائِ گشارش پیطزكت پزٍصُ ّا تَسظ هؼاًٍت اهَر ػوزاًی استاًذاري ٍ
تايیذ هؼاًٍت اهَر دّیاري ّا پزداخت خَاّذ ضذ.
 ضزط پزداخت ًاهل اػتثارات تحون ياكتي غذ درغذ تخػیع تَدجِ پیص تیٌی ضذُ است.
تبصرٌ ( :)1پزٍصُ ّاي پیطٌْادي تايستی تز اساس ضَاتظ ،ضیَُ ًاهِ ّا ٍ دستَرالؼول ّاي اتالؿی
ساسهاى پیَست ايي دستَرالؼول اجزا ًوايذ.
تبصرٌ ( :)2در استاى ّاي ساحلی اٍلَيت تا پزٍصُ ساهاًذّی هحل دكي ٍ ايجاد تاسیسات هٌغوِ ايی
پسواًذ است.

 -4سُم كمک بٍ تامیه ماشیه آالت ي پريشٌَاي عمراوی يخذماتی
 هجوَع سْن اػتثار ّز ضْزستاى ضاهل ًوي تِ خزيذ هاضیي آالت ٍ پزٍصُّاي ػوزاًی ٍ
خذهاتی تؼییي هیگزدد ٍ سْن ّز ضْزستاى تَسظ استاى هاتل تـییز ًخَاّذ تَد(.هجوَع
جذاٍل )2ٍ 3
 سْن ّز استاى تِ تلٌیي تاهیي هاضیي آالت ٍ پزٍصُّا هی تاضذ.
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 استاًذاري هیتَاًذ تا رػايت سوق اػتثار ّز ضْزستاى ًسثت تِ تخػیع ٍ تؼییي سْن
هاضیيآالت يا اجزاي پزٍصُ ػوزاًی ٍ خذهاتی تِ ًسثت هَرد ًظز در ضْزستاى اهذام ًوايذ .اها
در ّز غَرت هیشاى ٍ ًسثت تخػیع هاضیيآالت ٍ پزٍصُّاي ػوزاًی ٍ خذهاتی در ّز استاى
تايذ تا ًسثت اػالم ضذُ در ساهاًِ تَدجِ ساسهاى تزاي استاى تزاتز تاضذ.
 تثػزُ :جوغ اػتثارات خزيذ هاضیي آالت ضْزستاًْاي استاى تايستی تا سْن تؼییي ضذُ تزاي
استاى تزاتز تاضذ.
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