بسمو تعالي

دستورالعمل توزعي اعتبارات رپوژهاهي عمراني و خدماتي موضوع بند ( و) تبصره  6اقنون بودهج سال 6936
بخش اول :شهردارياه
 .1تعاريف:
 -1-1ضْرداري:
زض اي ٠زست٤ضاٙق٢ٝ ٘ٞؾ٤ض اظ ض٨طزاضي ،ض٨طزاضي٧بي ظيط ٧ 100عاض ١يط خٞقيت ٝيثبضس.
 -2-1جوعيت:
ٝالُ تقيي ٠خٞقيت ١تبيح سطضٞبضي فٝ٤ٞي ١ي٤س ٝ ٣سْ ٠سبٗ ٝ 1390طّع آٝبض ايطاٝ ٟيثبضس .زض غ٤ضت ا١تطبض ضسٞي ١تبيح
تيػيٚي سطضٞبضي فٝ٤ٞي ١ي٤س ٝ ٣سْ ٠سبٗ  1395تب ظٝب ٟت٤ظيـ افتجبضات ،آٝبض ٝصّ٤ض ٝالُ ف ٘ٞذ٤ا٧س ث٤ز.
 .2تَزيع اعتبارات :
 -1-2ثطاي اخطاي پط٣غ٧ ٥بي فٞطا ،ٟت٤سق ٣ ٦ذسٝبت ض٨طي س٧ ٜ٨ط ض٨طزاضي ثطاسبس ضبذع٧بي خٞقيت ٝ ٣قْ٤س
افتجبضات ث٢س اٙو ٝبزٍ 38 ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثطاضظش اىع٣ز ٣ ٥سطا ٦١ث٤زخ ٦تقيي ٣ ٠زض ّبضتبث٘ سبٝب ٦١ث٤زخ ٦افالٝ ٛيٕطزز .ثطٝج٢بي
س ٜ٨تقيي ٠ضس٧ ،٥ط ض٨طزاضي ٝيت٤ا١س اظ پي٤ست ضٞبض )1( ٥پط٣غ٧٥بي ٤ٝضز ١يبظ ضا پيط٨٢بز ٞ١بيس.
 -2-2ثطاي ت٤سقٝ ٦سيطيت پسٞب١س ض٨طي  ٣ض٣ستبيي افتجبض خسإب ٦١اي ثطاي ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧بي ٧ط استب ٟتقيي ٣ ٠ثط
اسبس پط٣غ٧ ٥بي تقطيو ضس ٥عجٌ ضي١٥٤ب ٦ٝپي٤ست ضٞبض )2( ٥اٍساٝ ٛيٖطزز .زض غ٤ضت فس ٛافال ٛپط٣غ٧٥ب زض ظٝب ٟتقيي ٠ضس٥
زض اي ٠زست٤ضاٙق ، ٘ٞافتجبض پيص ثي٢ي ضس ٥استب ٟحصه  ٣ث ٦سبيط استب٨١ب ثطاسبس تطريع سبظٝب ٟپطزاذت ذ٤ا٧س ضس.
 -3-2ثطاي تبٝيٝ ٠بضي ٠آالت ذسٝبتي ١يع ثػ٤ضت ٝتٞطّع افتجبضي زض ١ؾط ٕطىت ٦ضس ٥است ّ ٦پس اظ ذطيس ،تطتيجبت ت٤ظيـ آٟ
اثالك ٝيٖطزز.
 -4-2خ٨ت ت٤سق ٦ظيطسبذت ٧بي ٕطزضٖطي ض٨طي ،ثطاي ٧ط استب ٟافتجبضي تقيي ٠ضس ٥است ّ ٦ثطاسبس ضي١ ٥٤ب ٦ٝپي٤ست
ضٞبض )3( ٥اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞت٤سظ زىتط ا٤ٝض ض٨طي  ٣ض٤ضا٧بي استب١ساضي ٝطث٤ع ٦ترػيع ذ٤ا٧س يبىت .تقساز ض٨ط٧بي
پيط٨٢بزي ٧ط استب ٟحساّثط ٝي ت٤ا١س س ٦ض٨ط ثبضس.
*ض٨طزاضي ٧بيي ّ ٦اظ افتجبضات ث٢س  4اي ٠ثرص ث٨ط٢ٝ ٥س ض١٤س حساّثط پ٢دب ٥زضغس اظ افتجبضات ٤ٝض٤ؿ ث٢س  1اي ٠ثرص اظ آ٨١ب
ّسط ٝي ٕطزز.
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-3فرآيٌذ اًجام کار:
 -1پط٣غ٧٥بي پيط٨٢بزي ض٨طزاضي ثبيستي ث ٦تص٘ية ض٘ساي اسالّي ضٜش ضسيس ٥ثبضس.
 -2پط٣غ٧٥بي پيط٨٢بزي ض٨طزاضي ثبيس زض ث٤زخ ٦سبٗ  1396ض٨طزاضي پيص ثي٢ي ضس ٥ثبضس  ٣زض ميط اي ٠غ٤ضت ض٨طزاضي
٤ٝؽو است زض چبضچ٤ة اغالحي ٦ث٤زخ ،٦اٍساٞ١ ٛبيس.
ٝ -3قب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي استب١ساضي ٤ٝؽو است حذامثش ظشف ّذت دّٗا ٙاظ تبضيد اثالك زست٤ضاٙق١ ،٘ٞسجت ث ٦تْٞي٘
ىط٨ٝبي ٝطث٤ع ٦اٍسا ٣ ٛثٝ ٦قب١٣ت ا٤ٝض ض٨طزاضي٨بي سبظٝب ٟافالٞ١ ٛبيس .ثسي٨ي است ثطضسي غحت  ٣سَ ٜاعالفبت ٢ٝسضج
زض ى٨طست اضسبٗ ضس ٥ث ٦ف٨سٝ ٥قب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي استب١ساضي ٝي ثبضس.
تجػط -1 ٥زض غ٤ضت فس ٛاضسبٗ ى٨طست پط٣غ٧ ٥بي ٝطث٤ط زض ٤ٝفس َٝطض سبظٝبٝ ٟيت٤ا١س ضاسبً ١سجت ث ٦اغالح  ٣خبثدبيي
افتجبضات پيص ثي٢ي ضس ٥استب ٟاٍساٞ١ ٛبيس.
تجػط -2٥ثرطي اظ ٢ٝبثـ اخطاي پط٣غ ٥ثبيس ت٤سظ ض٨طزاضي يب ٢ٝبثـ استب١ي ث١ ٦ح٤ي تبٝيٕ ٠طزز ّ ٦پط٣غ ٥تب پبيب ٟسبٗ
ٝبٙي ث ٦ث٨ط ٥ثطزاضي ثطسس.
٧ -4ط ض٨طزاضي ٝت٢بست ثب ٝجٚل ترػيع يبىت ٣ ،٦ثطاسبس ا٤ٙ٣يت  ٣ضط٣ضت اخطاي پط٣غ ٥زض ض٨ط ذ٤ز ٝي ت٤ا١س حذامثش
ٕسثت تّ ٚؼشفي دٗ پشٗط ٙاظ ف٢ب٣ي٢ٝ ٠سضج زض پي٤ست ضٞبض )1( ٥اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞاٍساٞ١ ٛبيس.
پس اظ ا١تربة پط٣غّ ،٥بضثطٓ ضٞبض ٦ّ )1( ٥ضب ٘ٝاطالػات تفصيَي ٗ جضئيات اجشايي پشٗطٝ ٙيثبضس ،زضذػ٤ظ
٧ط پط٣غ ٥ا١تربثي ،ث ٦غ٤ضت ّب ٘ٝتْٞي٘ ٕطزز .تْٞي٘ ّبضثطٓ ضٞبض )2( ٥اي ٠زست٤ضاٙق ،٘ٞضب ٘ٝى٨طست پط٣غ٧٥بي
فٞطا١ي  ٣ذسٝبتي پيط٨٢بزي ض٨طزاضي٧بي استب ،ٟزض قاٍة ٕشُافضاس  Excelثب ضفبيت حٌاٙس٧ ٜ٨ط ض٨طزاضي  ٣سَو
سٞ٨ي ٦استب ،ٟت٤سظ استب١ساضي اٙعاٝي است.
تجػط :٥ثطاي ض٨ط٧بيي ّ ٦ىبٍس ايستٖب ٥آتص ١طب١ي ث٤ز ٣ ٥يب زاضاي ايستٖب١ ٥ي ٦ٞتٞبٝ ٛي ثبض٢سٝ ،قطىي پط٣غ ٥احساث يب
تْٞي٘ ايستٖب ٥آتص ١طب١ي عجٌ پي٤ست ضٞبض )5( ٥زض ا٤ٙ٣يت ٍطاض ٕيطز .زض غ٤ضت فسٝ ٛقطىي پط٣غٝ ٥سٙ٤يت آ ٟثط ف٨س٥
ض٨طزاضي  ٣استب١ساضي ٝطث٤عٝ ٦ي ثبضس.
ٝ -5قب١٣ت ا٤ٝض ض٨طزاضي٧ب پس اظ ثطضسي  ٣تبييس ضفبيت ضطايظ َٝ ٣طضات زست٤ضاٙقٞ٧ ٣ ٘ٞچ٢يٝ ٠جٚل اضظيبثي پط٣غ ٥حساّثط
ؽطه ٝست ز ٥ض٣ظ ى٨طست پط٣غ٧٥بي ٤ٝضز تبييس ض٨طزاضي٧ب ضا ثٝ ٦قب١٣ت ت٤سق٢ٝ ٦بثـ  ٣پطتيجب١ي افالٝ ٛيٞ١بيس.
ٝ -6قب١٣ت ت٤سق٢ٝ ٦بثـ  ٣پطتيجب١ي ١سجت ث ٦ترػيع افتجبضات اٍسا ٛذ٤ا٧س ٤ٞ١ز .ثسي٨ي است پطزاذت ّب ٘ٝافتجبض ٤٢ٝط ث٦
تحٌَ غسزضغس ٢ٝبثـ پيصثي٢ي ضسٝ ٥ي ثبضس.
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ٝ -7طح ٦ٚز ٛ٣افتجبضات پس اظ تْٞي٘ اعالفبت  ٣ىط٨ٝبي ٕعاضشٕيطي اظ عطيٌ سبٝب ٦١آٝبض  ٣اعالفبت ث١ ٦طب١ي
 ٣ www.imo.org.irثب تأييس ٝيعا ٟپيططىت ىيعيْي پط٣غ٧٥ب ت٤سظ ٝقب١٣ت ٞ٧بٖ٢٧ي ا٤ٝض فٞطا١ي استب ٟترػيع
ذ٤ا٧س يبىت.
 -8زضغ٤ضت فس ٛاضسبٗ پيططىت ىيعيْي حساّثط سٝ ٦ب ٥پس اظ اثالك افتجبض ،سبظٝب ٟاخبظ ٥ذ٤ا٧س زاضت ١سجت ث ٦خبثدبيي ٧ط
يِ اظ افتجبضات ٝطث٤ط ث ٦استب ٟيب ض٨طزاضي اٍسا٤ٞ١ ٛز ٣ ٥ث ٦سبيط استب٨١ب يب ض٨طزاضي٨ب اذتػبظ ز٧س.
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بخش دوم :دهیاري اه
 -1تعاريف:

جْؼيتٝ :الُ تقيي ٠خٞقيت١ ،تبيح سطضٞبضي فٝ٤ٞي ١ي٤س ٝ ٣سْ ٠سبٗ ٝ 1390طّع آٝبض ايطاٝ ٟيثبضس .زض غ٤ضت ا١تطبض
ضسٞي ١تبيح تيػيٚي سطضٞبضي فٝ٤ٞي ١ي٤س ٝ ٣سْ ٠سبٗ  ،1395آٝبض ٝصّ٤ض ٝالُ ف ٘ٞذ٤ا٧س ث٤ز.
سٗستا٢ٝ :ؾ٤ض اظ ض٣ستب ،ض٣ستب٧بي زاضاي ز٧يبضي ٝي ثبضس.
 -2ضاخص تَزيع:

الف -شاخص توزيع اعتبارات كمك به پروژههاي عمراني و خدماتي :سهم اعتبارات هر استان بر اساس
شاخصهاي جمعيت ي معكًس اعتبارات بىد الف مادٌ  83قاوًن ماليات بر ارزش افسيدٌ تعييه ميشًد.
تبصره٧ -يتبز زضغس اظ س ٜ٨افتجبضات ٧ط استب ٟث ٦تيْيِ ض٨طستب ٣ ٟثط اسبس ضبذع خٞقيت ٝ ٣قْ٤س افتجبضات ث٢س اٙو
ٝبزٍ 38 ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثط اضظش اىع٣ز ٥ت٤سظ سبظٝب ٟتقيي ٣ ٠اثالك ٝيض٤ز١ .ح ٥٤ت٤ظيـ  30زضغس افتجبضات ثبٍي ٝب١س ٥س ٜ٨استب ،ٟثب
ت٤خ ٦ث ٦ضبذع ٝحطٝ٣يت ،ا٤ٙ٣يت اتٞب ٛپط٣غ٧٥بي ١ي٦ٞتٞب ٣ ٛيب اخطاي پط٣غ٧٥بي ٣اخس ا٤ٙ٣يت استب ٟث٢ب ث ٦تطريع ٝقب١٣ت ا٤ٝض
فٞطا١ي استب١ساضي ٝيثبضس.
ب -ضاخص ت٘صيغ اػتثاسات مْل ت ٚت٘سؼّ ٚذيشيت پسْإذ :ثطاي ت٤سقٝ ٦سيطيت پسٞب١س ض٨طي  ٣ض٣ستبيي افتجبضي
ثطاي ٧ط استب ٟتقيي ٣ ٠ثط اسبس پط٣غ٧٥بي تقطيو ضس ٥عجٌ ضي١٥٤ب ٦ٝپي٤ست ضٞبض )2( ٥اٍساٝ ٛيض٤ز .زض غ٤ضت فس ٛافالٛ
پط٣غ٧٥ب اظ س٤ي استب١ساضي زض ٤ٝفس َٝطض زض زست٤ضاٙقٝ ٘ٞطث٤ع ،٦سبظٝبٝ ٟيت٤ا١س افتجبض پيصثي٢ي ضس ٥استب ٟضا ث ٦سبيط استب٧ٟب
پطزاذت ٞ١بيس.
ج -تاّئ ّاضئآالت خذّاتي :ثطاي تبٝيٝ ٠بضي٠آالت ذسٝبتي ،ثػ٤ضت ٝتٞطّع افتجبضي زض ١ؾط ٕطىت ٦ضس ٥است ّ ٦پس اظ
ذطيس ،تطتيجبت ت٤ظيـ آ ٟاثالك ٝيٕطزز.
د -مْل ت ٚت٘سؼ ٚصيش ساخت ٛاي ىشدضيشي سٗستايي :خ٨ت ت٤سق ٦ظيطسبذت ٧بي ٕطزضٖطي ض٣ستبيي ،ثطاي ٧ط
استب ٟافتجبضي زض ١ؾط ٕطىت ٦ضس ٥است ّ ٦پس اظ اضائ ٦ىط ٛتْٞي٘ ضس ٥پي٤ست ضٞبض )4( ٥اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞت٤سظ استب١ساضي
ترػيع ذ٤ا٧س يبىتٞ٧ .چ٢ي ٠تقساز ض٣ستب٧بي ٢ٝترت ٧ط استب ٟحساّثط ٝي ت٤ا١س ضص ض٣ستب ثبضس  ٣س٧ ٜ٨ط ض٣ستب حساّثط يِ
ٝيٚيبضز ضيبٗ تقييٝ ٠ي ٕطزز.
* ض٣ستب٧بيي ّ ٦اظ افتجبضات ث٢س ز اي ٠ثرص ث٨ط٢ٝ ٥س ٝي ض١٤س ٝط ٗ٤ٞزضيبىت افتجبضات ٝقب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي ٤ٝض٤ؿ تجػط ٥شي٘
ث٢س اٙو اي ٠ثرص ٞ١ي ٕطز١س.
 -3سرفصلّاي ّسيٌِکرد:

اٍف -مْل ت ٚپشٗطٛٙاي ػْشإي ٗ خذّاتي :افتجبضات اي ٠سطىػ٘ ٍبث٘ ترػيع ث ٦پط٣غ٧٥بي؛ ت٤سق ٦ظيطسبذت٧بي
ٕطزضٖطي ض٣ستبيي ،احساث ث٤ستب ٟچ٢س ٢ٝؾ٤ض ٥ض٣ستبيي  ٣پبضُ  ،احساث پبيٖب ٥آتص١طب١ي ض٣ستبيي ،ث٨سبظي ٝقبثط ،سبٝب١س٧ي
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آضاٝستب ٣ ٟمسبٙرب ِّٞ ،٦١ث ٦ت٤سق ٦سيستٝ ٜسيطيت پسٞب١س (سبٝب١س٧ي ٝح٘ زىٝ ٠طتطُ ض٣ستبيي  ٣تيْيِ اظ ٝجسأ) اخطاي
عطح سبٝب١س٧ي آة٧بي سغحي  ٣احساث ثبظاضچٝ ٦حٚي ٝ ٣طظي ٝيثبضس.
تثصش٧ :1ٙطز٧يبضي غطىب ٝيت٤ا١س اظ يْي اظ سطىػ٘٧بي افتجبضات اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞث٨ط٢ٝ ٥س ض٤ز.
تثصش :2ٙافتجبضات اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞضب ٘ٝز٧يبضي٧بيي ّ ٦اظ ٣خ ٥٤ث٢س  ٣تجػطٍ 6 ٥ب ٟ٤١ث٤زخ ٦سبٗ  1395ث٨ط٢ٝ ٥س ضس ٥ا١س
ٞ١يض٤ز.
بّ -ذيشيت پسْإذ :تقيي ٣ ٠ترػيع افتجبضات اي ٠سطىػ٘ ثطاسبس ضي١٥٤ب ٦ٝپي٤ست ( )2ذ٤ا٧س ث٤ز.
 -4الساهات تخصيص:

اٙو -حساٍ٘ افتجبض ٍبث٘ پطزاذت ث٧ ٦ط ز٧يبضي ز٣يست ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ  ٣حساّثط افتجبض ٍبث٘ پطزاذت ٧طتػس ٝيٚي ٟ٤ضيبٗ ٝيثبضس.
ة -تْٞي٘ پط٣غ٧٥بي ١ي ٦ٞتٞب ٛزض ٧ط ز٧يبضي اظ ا٤ٙ٣يت ثطذ٤ضزاض ٝي ثبضس.
ج -زضغ٤ضتيْ ٦ز٧يبضي ثطاي احساث يب تْٞي٘ پط٣غ ٥فٞطا١ي يب ذسٝبتي آ٣ضز ٥اٙ٣ي ٦زاضت ٦ثبضس الظ ٛاست ٝيعا ٟآٝ ٟطرع
ٕطزز.
ز -آ٣ضز ٥ز٧يبضي ثطاي پط٣غ٧٥بي ٤ٝضز ١ؾط ٝيثبيست ث٦١٤ٕ ٦اي ثبضس ّ ٦پط٣غ ٥تْٞي٘ ض٤ز.
 -٥پط٣غ٧٥بي پيط٨٢بزي ز٧يبضي ثبيستي زض ث٤زخ ٦پيص ثي٢ي ضس ٥ثبضس.
 ٣چ٢ب١چ ٦پط٣غ ٥پيط٨٢بزي زض ث٤زخ ٦سبٗ  1396ز٧يبضي پيص ثي٢ي ١طس ٥ثبضس ،ثبيستي زض چبضچ٤ة اغالحي ٦ث٤زخ ،٦اٍسا ٛض٤ز.
ظ -ى٨طست پط٣غ٧٥بي فٞطا١ي  ٣ذسٝبتي ض٣ستبييٝ ،يثبيست غطىب زض چبضچ٤ة سطىػ٘٧بي تقيي ٠ضس ٥زض ث٢س  3ثرص ز٧يبضي
٧بي اي ٠زست٤ضاٙق ،٘ٞزض خس ٗ٣خسإب٦١اي زض ٍبٙت ١طٛاىعاض  Excelعجٌ خس ٗ٣ضٞبض 1 ٥تْٞي٘ ٝ ٣قطىي ض١٤س.
جذٍل ضوارُ  – 1پرٍشُّاي عوراًي ٍ خذهاتي پيطٌْادي براي رٍستاّاي استاى  .......در سال 1396
کذ آبادي

ضْرستاى

بخص

دّستاى

رٍستا

عٌَاى
پرٍشُ

هبلغ برآٍرد

سْن کوك سازهاى-

(ّسار

استاى

ضذُ
ريال)

پيطٌْادي
(ّسار ريال)

آٍردُ
دّياري

زهاى
ضرٍع
پرٍشُ

زهاى پاياى

هيساى پيطرفت

پرٍشُ

پرٍشُ ًيوِ توام

 -5فرآيٌذ تاييذ ٍ تخصيص

اٙوٝ -قب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي استب١ساضي ٤ٝؽو است حساّثط ؽطه ٝست زٝ٣ب ٥اظ تبضيد اثالك زست٤ضاٙق ٘ٞخس ٗ٣ضٞبض )1( ٥ضا تْٞي٘
٤ٞ١ز ٣ ٥ثٝ ٦قب١٣ت ا٤ٝض ز٧يبضي٧بي سبظٝب ٟافالٞ١ ٛبيس .ثسي٨ي است غحت  ٣سَ ٜاعالفبت ٢ٝسضج زض ى٨طست اضسبٗ ضس ٥ث٦
ف٨سٝ ٥قب١٣ت ا٤ٝض فٞطا١ي استب١ساضي ٝيثبضس.
تثصش -ٙزض غ٤ضت فس ٛاضسبٗ ى٨طست پط٣غ٧٥بي ٝطث٤ط زض ٤ٝفس َٝطض ،سبظٝبٝ ٟيت٤ا١س ضاسبً ١سجت ث ٦خبثدبيي افتجبضات
پيص ثي٢ي ضس ٥استب ٣ ٟترػيع ث ٦سبيط استب٧ٟب اٍساٞ١ ٛبيس.

5

ةٝ -قب١٣ت ا٤ٝض ز٧يبضي٧ب پس اظ ثطضسي ى٨طست ٣اغ ،٦ٚزضغ٤ضت ضفبيت ضطايظ َٝ ٣طضات زست٤ضاٙق ،٘ٞحساّثط ؽطه ٝست يِ
ٝب ٥ى٨طست پط٣غ٧٥بي ٤ٝضز تبييس استب ٟضا ثٝ ٦قب١٣ت ت٤سق٢ٝ ٦بثـ  ٣پطتيجب١ي سبظٝب ٟافالٝ ٛيٞ١بيس.
جٝ -قب١٣ت ت٤سق٢ٝ ٦بثـ  ٣پطتيجب١ي ١سجت ث ٦ترػيع افتجبضات اٍسا ٛذ٤ا٧س ٤ٞ١ز .ثسي٨ي است پطزاذت ّب ٘ٝافتجبضات ٤٢ٝط ث٦
تحٌَ غسزضغس ث٤زخ ٦پيصثي٢ي ضس ٥است.
ز -زضغ٤ضت فس ٛاضسبٗ پيططىت ىيعيْي پط٣غ ٥تب حساّثط سٝ ٦ب ٥پس اظ اثالك افتجبض ،سبظٝب ٟاخبظ ٥ذ٤ا٧س زاضت ١سجت ث٦
خبث٦خبيي افتجبضات ٝطث٤ط ث ٦استب ٣ ٟترػيع ث ٦سبيط استب٨١ب اٍساٞ١ ٛبيس.
ّٚ -٥ي ٦پط٣غ٧٥بي ٤ٝض٤ؿ اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞاف ٜاظ ض٨طي  ٣ض٣ستبيي ،ت٤سظ سبظٝب ٟض٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧ب ،ث ٦غ٤ضت ٤ٝضزي
١ؾبضت  ٣اضظيبثي ذ٤ا٧س ضس .زض غ٤ضتي ّ ٦پيططىت  ٣اخطاي پط٣غ ٥زض چبضچ٤ة زست٤ضاٙق ٘ٞاثالمي ١جبضس ،اظ ترػيع ٝبثَي
افتجبضات پط٣غٞٝ ٥ب١قت ث ٦فٝ ٘ٞي آيس.
يّٚ -ي ٦افتجبضات ٤ٝض٤ؿ اي ٠زست٤ضاٙق ٘ٞزض سبٝب ٦١افتجبضات  ٣يب ّبضتبث٘ ْٝبتجبت سبٝب ٦١ث٤زخ ٦ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧ب ّط٤ض
افالٝ ٛي ٕطزز.
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پيًست شمارٌ ()1
سرفصلَاي تًزيغ اػتبارات بىذ (ي) تبصرٌ ( )6سال  -1336شُرداريَا
سديف

ػٖ٘آ

اٍضاّات

ٕ٘ع پشٗطٙ

سشفصٌ

2

جْغآٗسي ٗ دفغ آتٜاي سطحي



عطح ٝػ٤ة ٝطّع ٝغبٙقبت ثط١ب٦ٝضيعي ض٨طي ٣
ض٣ستبيي

3

اجشاي دي٘اس حفاظتي ّسيٌٛا ٗ سٗدخإٛٚا




عطح  ٣ثطآ٣ضز اخطايي
ٝد٤ظ ٣ظاضت ١يط٣

4

ٕ٘ساصي تافتٜاي فشس٘د ٙضٜشي




عطح ٝػ٤ة ستبز ثبظآىطي٢ي ض٨طي استبٟ
تسٍيٌ ٝح٧ ٦ٚسه زض ستبز ثبظآىطي٢ي استبٟ

احياء ٗ ّشّت تٖاٛا ٗ تافتٜاي اسصضْٖذ فشٖٛيي
تاسيخي




ساّإذٛي ّٖاطق حاضيٕٚطئ ٗ اسنآ
غيشسسْي



عطح ٝػ٤ة ستبز ثبظآىطي٢ي ض٨طي استبٟ
ضفبيت سيبست٧ب  ٣ض٤اثظ حيبؽتي سبظٝبٝ ٟيطاث
ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٕ ٣طزضٖطي
عطح ٝػ٤ة ستبز ثبظآىطي٢ي ض٨طي استبٟ

ّٖاسة ساصي ّحيط ضٜشي تشاي ّؼٍَ٘ئ ٗ
مِت٘إآ جسْي ٗ حشمتي



عطح ٝػ٤ة ستبز ثبظآىطي٢ي ض٨طي  /يب زىتط ى٢ي
استب١ساضي/

8

پيادٙسٗ ساصي



عطح  ٣ثطآ٣ضز اخطايي

9

اجشا يا تنْيٌ طشحٜاي ت٘سؼ ٚىشدضيشي

10

اجشاي طشحٛاي ّٖاسةساصي ساحَي

11

تٜساصي ٗ ساّإذٛي ٗسٗدي ٗ يا خشٗجي ضٜش

12

اصالح ٖٛذسي ٗ ائْ ساصي تقاطغٛا ٗ
ّؼاتشضٜشي

5
6

ػْشآ ٗ ت٘سؼ ٚضٜشي

1

تٜساصي ّؼاتش (جذٍٗيزاسي ،صيشساصي ٗ آسفاٍت)




عطح  ٣ثطآ٣ضز اخطايي
ضفبيت ض٤اثظ ١ؾب ٛى٢ي  ٣اخطايي

7

14

حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تشافيل ضٜشي

13

ت٘سؼ ٗ ٚتٜث٘د صيشساختٜاي پيادٙسٗي ٗ دٗچشخٚ
س٘اسي
تٜث٘د تسٜيالت ّشتثط تا حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ي (اص
قثيٌ ايستياٜٛا ،پاسكس٘اسٛا ٗ ساّإٛٚاي
٘ٛضْٖذ)

7





عطح ٝػ٤ة ّبضٕطٕ ٥٣طزضٖطي استبٟ

عطح ٝػ٤ة ض٤ضاي ٞ٧بٖ٢٧ي تطاىيِ استبٟ
عطح اخطايي تيْيِ اظ ٝجسأ

سديف

ػٖ٘آ

اٍضاّات

ٕ٘ع پشٗطٙ

سشفصٌ

16

احذاث يا تنْيٌ تأسيسات پشداصش ٗ تاصيافت ٗ
يا ساّإذٛي ّحٌ دفٔ



عطح ت٤خي ٦ى٢ي  ٣ظيست ٝحيغي

17

احذاث ٗ تنْيٌ ايستيا ٙآتصٕطإي




ضفبيت ض٤اثظ ْٝب ٟيبثي
اخطا ثطاسبس َ١ط ٦تيپ اثالمي ضٞبض٤ٝ 33493 ٥ضخ
1395/07/11سبظٝب ٟض٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧بي
ّط٤ض

18

جذاساصي آب خاُ ضثن ٚآتشسإي فضاي سثض



عطح ٝػ٤ة ٝطّع ٝغبٙقبت ثط١ب٦ٝضيعي ض٨طي ٣
ض٣ستبيي سبظٝب ٟض٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧بي ّط٤ض

ت٘سؼ ٚپاسكٛا ٗ فضاي سثض




عطح ٝػ٤ة زىتط ى٢ي استب١ساضي
اضائٝ ٦ست٢سات تأٝي٢ٝ ٠بثـ آة اظ ٝطاخـ شيػالح




عطح ٝػ٤ة زىتط ى٢ي استب١ساضي
ضفبيت ض٤اثظ زست٤ضاٙق ٘ٞاثالمي ضٞبض٥
٤ٝ 7841/1/01ضخ  1385/06/13سبظٝبٟ
ض٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧بي ّط٤ض



ضفبيت ض٤اثظ زست٤ضاٙق ٘ٞاثالمي ضٞبض58910 ٥
٤ٝضخ 1387/11/20سبظٝب ٟض٨طزاضي٧ب ٣
ز٧يبضي٧بي ّط٤ض



َ١ط ٦اخطايي  ٣ثطآ٣ضز زٍيٌ



ٝت٢بست ثب ٤١ؿ پط٣غ٥

19

خذّات ضٜشي

15

اجشاي طشح تفنيل اص ّثذأ



عطح اخطايي تيْيِ اظ ٝجسأ

20

احذاث سشٗيسٛاي تٜذاضتي ػّْ٘ي

21

ايجاد ٗاحذ صٕذٙىيشي سيٜاي ٍٗيشد

22

تٜساصي ٗ ساّإذٛي آساّستآ

23

سايش (تا ّالحظٕ ٚياصٛا ،ضشٗستٛا ٗ اٍٗ٘يتٛاي ضٜش ٗ رمش
دقيق ػٖ٘آ پشٗط)ٙ

8

كاربرگ شمارٌ 1
هطخصات کلي پرٍشُ ٍ ًحَُ تاهيي هٌابع هالي

شُر :

استان :

جمؼيت (سال : )1335

ػىًان دقيق پريشٌ :
زمان شريع پريشٌ ........................................... :

زمان پيشبيىي شذٌ پايان پريشٌ :

...................................

در صًرتيكٍ ػىًان پيشىُادي پريشٌ ،خارج از ػىاييه درج شذٌ در پيًست ( )1ايه شيًٌوامٍ ميباشذ؛ داليل ايلًيت پريشٌ
ركر شًد.

كل برآيرد اجراي پريشٌ ( :ميليًن ريال)

..................................................

آيردٌ شُرداري (ميليًن ريال)

...................................................

كمك سازمان شُرداريَا ي دَياريَا از محل بىذ (ي)

...................................................

تبصرٌ ( ) 6قاوًن بًدجٍ سال (1336ميليًن ريال)

آيردٌ استاوي (ميليًن ريال)

...................................................

ساير مىابغ (ميليًن ريال) با ركر وام

...................................................

مالحظات :
 .1شُرداري متؼُذ ميگردد تمامي مراحل اجراي پريشٌ را مطابق با طرحُا ي وقشٍَاي مصًب ،اوجام دَذ.
 .2بررسي ي تأييذ السامات مىذرج در پيًست شمارٌ ( )1ايه دستًرالؼمل ،براي َريك از پريشٌَا ي وظارت بر مراحل
اجرايي ي تاييذ پيشرفت فيسيكي آن بر ػُذٌ مؼايوت َماَىگي امًر ػمراوي استان مي باشذ.
 .3بخشي از مىابغ اجراي پريشٌ تًسط شُرداري يا مىابغ استاوي بايذ تاميه گردد.
 .4اػتبار پرداختي صرفاً جُت اجراي پريشٌ مصًب پيشىُادي بًدٌ ي جابجايي يا ػذم َسيىٍكرد آن تًسط شُرداري
ممىًع مي باشذ .وظارت بر ايه امر بر ػُذٌ مؼايوت َماَىگي امًر ػمراوي استان ميباشذ.
وام ي امضاي رئيس شًراي اسالمي شُر

وام ي امضاي شُردار

وام ي امضاي مؼاين َماَىگي امًر
ػمراوي استاوذاري
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كاربرگ شمارٌ 2
فُرست تجميؼي پريشٌَاي بىذ (ي) تبصرٌ ( )6سال  -1336استان . . . . . . . . . . . . . .
رديف

وام شُر

ػىًان پريشٌ

مبلغ درخًاستي از محل بىذ (ي)
(ميليًن ريال)

1
2
3
4

جمـــــــــــــــــــغ كل
ٕاُ ٗ اّضاي ّؼاٗٓ ػْشإي استإذاسي
11

ضيًَُاهِ پيَست ضوارُ ()2
کوك بِ اجراي پرٍشُّاي ساهاًذّي هحل ّاي دفي ٍ يا ايجاد ٍ تكويل تاسيسات پردازش ٍ بازيافت پسواًذّاي عادي در
ضْرداريّا ٍ دّياريّاي کطَر

فرايٌذ تعريف پرٍشُ
 ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦يعا ٟافتجبض ترػيع يبىت ٦ث ٦ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧بي استب٢ٝ ٣ ٟغَ ٦ث٢سي ٤ٝض٤ؿ زست٤ضاٙق ٘ٞعطح خبٝـ ٝسيطيت
پسٞب١س (اثالمي ٦ضٞبض٤ٝ 68045/1/11 ٥ضخ ٢ٝ ،)85/12/26غَ ٦يب ٢ٝبعَي اظ استب ٦ّ ٟاظ ١ؾط ظيست ٝحيغي ٣اخس ا٤ٙ٣يت خ٨ت اخطاي
پط٣غٝ ٥ي ثبض٢س ت٤سظ استب١ساضي ا١تربة ذ٤ا٢٧س ضس .اي٢ٝ ٠غَ ٦يب ٢ٝبعٌ ضب ٘ٝتقسازي ض٨ط  ٣ض٣ستب ذ٤ا٢٧س ث٤ز ّ ٦اْٝب ٟزىـ
پسٞب١س٧بي تٙ٤يسي (ايدبز  ٣سبٝب١س٧ي ٝح٘ زى ٠يب ايدبز ٣تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش  ٣ثبظيبىت ٢ٝغَ ٦اي ٝطتطُ ) زض آ٨١ب زض ضقبؿ
 40تب ّ 50يٝ٤ٚتط اظ ض٨ط ٝطّعي ٢ٝغَٝ ٦يسط ٝي ثبضس .زض اي٢ٝ ٠غَ ٦يب ٢ٝبعٌ اٙعاٝبً ثبيس حساٍ٘ س ٦ض٨ط ثب خٞقيت ّٞتط اظ 100
٧عاض ١يط ٣خ٤ز زاضت ٦ثبضس .ا٤ٙ٣يت ثب ٢ٝبعَي ذ٤ا٧س ث٤ز ّ ٦اظ ١ؾط ظيست ٝحيغي ضطايظ ١ب٢ٝبست تطي زاضت ٦ثبض٢س  ٣ض٨ط ثعضٕي زض
اي٢ٝ ٠غَ٣ ٦خ٤ز زاضت ٦ثبضس (ا٤ٙ٣يت ثب ض٨ط٧بي ٝطّع ض٨طستب ٟيب ٝطّع استبٝ ٟي ثبضس)ترػيع اي ٠افتجبضات ٤٢ٝط ث ٦پيص ثي٢ي
تبٝي ٠ثرطي اظ افتجبضالظ ٛخ٨ت اخطاي عطح تيْيِ اظ ٝجسا ت٤سظ ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧بي ٝتَبضي اظ ٝح٘ س٧ ٜ٨ط ض٨طزاضي ٣
س ٜ٨استب١ي افتجبضات ز٧يبضي ٧ب ذ٤ا٧س ث٤ز  .افتجبضات اي ٠سطىػ٘ ث ٦تطتيت ا٤ٙ٣يت خ٨ت پط٣غ٧٥بي ظيط ٍبث٘ پطزاذت ٝيثبضس.
 -1ايجاد ٗ يا ساّإذٛي ّحٌ دفٔ ّطتشك ضٜشي ٗ سٗستايي:
يْي اظ ٝح٘ ٧بي زى٤ٝ ٠خ٤ز ّ ٦اْٝب ٟاستيبزٝ ٥طتطُ ت٤سظ ّٚي ٦ض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي تحت پ٤ضص عطح اظ ١ؾط ٝسبىت،
ؽطىيت  ٣تبييسي٧ ٦بي ظيست ٝحيغي اذص ضس ٥اظ ازاض ّ٘ ٥حيبؽت ٝحيظ ظيست استب ٟضا زاضت ٦ثبضس ث ٦ف٤٢اٝ ٟح٘ زىٝ ٠طّعي
ا١تربة  ٣تحت پ٤ضص عطح سبٝب١س٧ي ٍطاض ٝي ٕيطزٝ .يعا ٟافتجبض ٍبث٘ پطزاذت ث ٦اي ٠پط٣غ ٥ثطاسبس عطح ٤ٝضز تبييس ّٞيت ٦ى٢ي
استب١ي  ٣ثب ت٤خ ٦ث ّ٘ ٦افتجبضات ترػيع يبىت ٦ث ٦استب ٟت٤سظ سبظٝب ٟض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي ّط٤ض ذ٤ا٧سٝ .يعا ٟافتجبض
زضذ٤استي ثبيس ثٝ ٦يعا١ي ثبضس ّ ٦ثب افتجبض ترػيع يبىت ٦اظ ٢ٝبثـ زاذٚي ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧ب پط٣غ ٥تقطيو ضس ٥زض سبٗ
ٝبٙي خبضي ث ٦اتٞب ٛثطسس (ٝيعا ٟس ٜ٨ض٣ستب٧ب  ٣ض٨ط٧بي ظيط ٧ 100عاض ١يط خٞقيت زض پط٣غ ،٥ث١ ٦سجت خٞقيت ض٣ستب٧ب ٣
ض٨ط٧بي تحت پ٤ضص ث ّ٘ ٦ثطآ٣ضز پط٣غ ٥اظ ٝح٘ س ٜ٨اثالك ضسٝ ٥سيطيت پسٞب١س ض٨طي  ٣ض٣ستبيي ث ٦استب ٟتقييٝ ٠يض٤ز).
ٞ٧چ٢ي ٠س ٜ٨ض٨طزاضي٨بي ثبالي ٧ 100عاض ١يط خٞقيت تحت پ٤ضص ضأسبً ت٤سظ ض٨طزاضي ٝطث٤ع ٦تأٝيٝ ٠يٕطزز.
 -2ايجاد ٗ تنْيٌ تاسيسات پشداصش ٗ تاصيافت ّٖطق ٚاي:
زض غ٤ضتي ّ٤ٝ ٦ض٤ؿ احساث يب تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش  ٣ثبظيبىت ٢ٝغَ٦اي ٝس١ؾط ثبضس الظ ٛاست عطح ت٤خي ٦ى٢ي  ٣اٍتػبزي
ايدبز تبسيسبت ٝصّ٤ض ت٨ي ٣ ٦خ٨ت تبييس ث ٦سبظٝب ٟاضسبٗ ٕطزز .ض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي تحت پ٤ضص ٚٝع ٛث ٦تأٝي ٠س ٜ٨ذ٤ز
زض اي ٠پط٣غ ٥ثطاسبس ٝيعا ٟپسٞب١س تٙ٤يسي ٝي ثبض٢سٝ .يعا ٟافتجبض زضذ٤استي ثبيس ثٝ ٦يعا١ي ثبضس ّ ٦ثب افتجبض ترػيع يبىت ٦اظ
٢ٝبثـ زاذٚي ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧ب ،پط٣غ ٥تقطيو ضس ٥زض سبٗ ٝبٙي خبضي ث ٦اتٞب ٛثطسس (ٝيعا ٟس ٜ٨ض٣ستب٧ب  ٣ض٨ط٧بي ظيط
٧ 100عا ض ١يط خٞقيت زض پط٣غ ،٥ث١ ٦سجت خٞقيت ض٣ستب٧ب  ٣ض٨ط٧بي تحت پ٤ضص ث ّ٘ ٦ثطآ٣ضز پط٣غ ٥اظ ٝح٘ س ٜ٨اثالك ضس٥
ٝسيطيت پسٞب١س ض٨طي  ٣ض٣ستبيي ث ٦استب ٟتقييٝ ٠يض٤ز)ٞ٧ .چ٢ي ٠س ٜ٨ض٨طزاضي٨بي ثبالي ٧ 100عاض ١يط خٞقيت تحت
پ٤ضص ضأسبً ت٤سظ ض٨طزاضي ٝطث٤ع ٦تأٝيٝ ٠يٕطزز.
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 -3ايجاد ٗ يا ساّإذٛي ّحٌ دفٔ ّتْشمض سٗستايي :
ثطاي ض٣ستب٧بيي ّ ٦زض ضقبؿ  40تب ّ 50يٝ٤ٚتطي آ٨١ب ٝح٘ زىٝ ٠طتطُ ض٨طي – ض٣ستبيي ٣خ٤ز ١ساضت ٣ ٦يب ثطاسبس ت٤خي٨بت
ظيست ٝحيغي  ٣اخطايي اضائ ٦ضس ٥ت٤سظ استب ،ٟاْٝب ٟاخطاي ثط١بٝ ٦ٝسيطيت زىـ  ٣پطزاظش  ٣ثبظيبىت ٝطتطُ ثب ض٨طزاضي٧ب ضا
١ساضت ٦ثبض٢س ٝي ت٤ا٢١س ثطاسبس اي ٠ث٢س ١سجت ث ٦ت٨ي ٦عطح ٝطتطُ زى ٠ثي ٠ض٣ستب٧بي ٞ٧د٤اض زض ٍبٙت يِ ثط١بٝ ٦ٝتٞطّع ثب
ٝح٤ضيت يِ ز٧يبضي اٍسا٤ٞ١ ٛز ٣ ٥اظ ٝح٘ س ٜ٨استب ٟثرص افتجبضات ز٧يبضي٧ب (ث٢س  -2اٙو) زضذ٤است افتجبض ٞ١بي٢س .زضاي٠
غ٤ضت ض ٠ٞاذص تبييسي٧٦بي الظ ٛاظ ازاض ّ٘ ٥حيبؽت ٝحيظ ظيست استب ٣ ٟتْٞي٘ ّبضثطٓ٧بي ضٞبض ،5 ٣ 4، 3 ٥عطح ٝصّ٤ض
ثبيس زض زىتط ترػػي سبظٝب ٟاظ َ١غ١٦ؾط ظيست ٝحيغي  ٣ى٢ي ٤ٝضز تأييس ٍطاض ٕيطز.
ًكات قابل تَجِ:







ايدبز  ٣تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش  ٣ثبظيبىت ٢ٝغَ ٦ايي ٝستٚع ٛضفبيت اٙعاٝبت ى٢ي تبسيسبت پطزاظش ّٞ ٣پ٤ست ٤ٝض٤ؿ ١ب ٦ٝضٞبض٥
٤ٝ 64444ضخ  ٣ 95/12/21ايدبز  ٣يب سبٝب١س٧ي ٝح٘ زىٝ ٠طتطُ ض٨طي  ٣ض٣ستبيي ٝستٚع ٛضفبيت ٝيبز ض٤اثظ  ٣زست٤ضاٙق٘ٞ
٧بي اثالمي ٝيثبضس
خ٨ت تضٞي ٠اخطاي پط٣غ ٥الظ ٛاست استب١ساضي ١سجت ثٝ ٦ست٢سسبظي ىطاي٢س اخطا  ٣تْٞي٘  ٣اٝضبي ّبضثطٓ ٧بي ٝطث٤ع ٦ت٤سظ
ض٨طزاضا ،ٟز٧يبضا ،ٟض٣سبي ض٤ضا٧بي اسالٝي ض٨ط٧ب/ض٣ستب٧ب ،ثرطساضا ،ٟىطٝب١ساضٝ ،سيطّ٘ زىتط ا٤ٝض ض٣ستبيي  ٣ض٤ضا٧بي استب١ساضي
ٝ ٣سيطّ٘ زىتط ا٤ٝض ض٨طي  ٣ض٤ضا٧بي استب١ساضي اٍساٞ١ ٛبي٢س.
الظ ٛاست ّ ٦سبظ ّ ٣بض ازاضٝ ٥ح٘ زىٝ ٠طّعي ت٤سظ استب١ساضي تقيي ٠تْٚيو  ٣ثطاسبس ث٨بي ذسٝبت ٤ٝضز تبييس استب١ساضي
٧عي٧٦٢بي زىـ تقييٕ ٠طزز.
ض٨طزاضي ٧ب ٞ٧چ٢يٝ ٠ي ت٤ا٢١س اظ ٝح٘ افتجبضات س ٜ٨ذ٤ز(پي٤ست ضٞبض١ )1 ٥سجت ث ٦تبٝي ٠ثرطي اظ افتجبضات ٤ٝضز ١يبظ اي٠
سطىػ٘ اٍساٞ١ ٛبيس.

فرآيٌذ اًجام کار
 -1تطْي٘ ّٞيت ٦ى٢ي ٝسي طيت پسٞب١س زض ٝح٘ استب١ساضي٨ب ثب ٝسئٙ٤يت زىتط ا٤ٝض ض٨طي  ٣ض٤ضا٧ب  ٣فض٤يت ّبضض٢بس زىتط ٝصّ٤ضٝ ،سيط
ّ٘ زىتط ا٤ٝض ض٣ستبيي  ٣ض٤ضا٧بّ ،بضض٢بس زىتط ا٤ٝض ض٣ستبيي  ٣ض٤ضا٧بّ ،بضض٢بس زىتط ى٢ي استب١ساضيّ ،بضض٢بسبٝ ٟدطة ٢ٝترت
ض٨طزاضي٨بي استب١ 3( ٟيط)ٞ١ ،بي٢س ٥ىطٝب١ساضي ض٨طستبٞ١ ،ٟبي٢س ٥ازاض ّ٘ ٥حيبؽت ٝحيظ ظيست استب( ٟغطىبً زض استب٨١بي سبحٚي
ضٞبٙي).
 -2-1اذص تبييسيْٝ ٦ب ٟاخطاي پط٣غ ٥اظ ازاضٝ ّ٘ ٥حيظ ظيست استب ٟثطاي پط٣غ٧٥بي زىٝ ٠طتطُ پسٞب١س ض٨طي  ٣ض٣ستبيي  ٣عي ٝطاح٘
پيص ثي٢ي ضس ٥زض اٙعاٝبت ى٢ي تبسيسبت پطزاظش ّٞ ٣پ٤ست ٤ٝض٤ؿ ١ب ٦ٝضٞبض٤ٝ 64444 ٥ضخ .95/12/21
 -2تْٞي٘ ّبضثطٓ ضٞبض )3(٥ثطاي ض٨طزاضي٨بي ٝتَبضي اخطاي پط٣غ٧ ٥بي ايدبز يب سبٝب١س٧ي ٝح٘ ٧بي زى ٣ ٠يب تْٞي٘ ّبضثطٓ ضٞبض٥
( )4ثطاي ض٨طزاضي٨بي ٝتَبضي اخطاي پط٣غ٧ ٥بي ايدبز  ٣تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش ّٞ ٣پ٤ست.
 -3تْٞي٘  ٣اٝضبي ّبضثطٓ ضٞبض )5( ٥ثطاي ض٨طزاضي٨بي ٝتَبضي اخطاي پط٣غ٧ ٥بي ايدبز يب سبٝب١س٧ي ٝح٘ ٧بي زى١ ٣ ٠يع پط٣غ٧ ٥بي
ايدبز  ٣تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش ّٞ ٣پ٤ست.
 -4تْٞي٘ ّبضثطٓ ضٞبض )6( ٥ثطاي ّ٘ پط٣غ٧ ٥بي ٝسيطيت پسٞب١س استب.ٟ
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-5

-6
-7
-8

ت٨ي ٣ ٦تس٣ي ٠عطح سبٝب١س٧ي ٝح٘ زىٝ ٠طتطُ ثب ضفبيت ٝيبز ضي١ ٥٤ب ٦ٝاخطايي احساث  ٣ضا٧جطي ٝطاّع زى ٠پسٞب١س٧بي فبزي
ض٨طي (اثالمي ٦ضٞبض٤ٝ 30814 ٥ضخ  ٣ )94/7/14يب ايدبز  ٣تْٞي٘ تبسيسبت پطزاظش  ٣ثبظيبىت (٢ٝض ٜث ٦عطح ت٤خي٨ي ى٢ي ٣
اٍتػبزي  ٣ظيست ٝحيغي).
اضسبٗ ٝساضُ ٝ ٣ست٢سات ث٢س٧بي ى ً٤ثب تبييس ٝقبٝ ٟ٣حتط ٛا٤ٝض فٞطا١ي استب١ساضي ث ٦سبظٝب ٟض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي ّط٤ض.
ثطضسي ّبضض٢بسي زض ذػ٤ظ ٝساضُ ٝ ٣ست٢سات  ٣عطح ٧بي اضسبٙي  ٣پطزاذت ٝطح ٦ٚا ٗ٣افتجبض ٝػ٤ة زض غ٤ضت تأييس آ ٟت٤سظ
سبظٝب ٟض٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧ب.
ٝطح ٦ٚز ٛ٣افتجبضات پس اظ تْٞي٘ اعالفبت  ٣ىط٨ٝبي ٕعاضشٕيطي اظ عطيٌ سبٝب ٦١آٝبض  ٣اعالفبت ث١ ٦طب١ي www.imo.org.ir
 ٣ثب تأييس ٝيعا ٟپيططىت ىيعيْي پط٣غ٧٥ب ت٤سظ ٝقب١٣ت ٞ٧بٖ٢٧ي ا٤ٝض فٞطا١ي استب ٣ ٟافالٝ ٛقب١٣ت ا٤ٝض ض٨طزاضي٧ب ترػيع
ذ٤ا٧س يبىت.
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ماستشه ضْاس3ٙ
جذًٗ ّطخصات پشٗطٛٙاي ايجاد ٗ يا ساّإذٛي ّحٌ ٛاي دفٔ پسْإذٛاي ػادي دس ضٜشٛا ٗ سٗستاٛاي تحت پ٘ضص دس ضٜشستآ (ّٖطق... )ٚ
تاييذي ٚاص

جْؼيت ضٜشٛا

سديف

ٕاُ

ٕاُ ضٜشٛا

ٗ سٗستاٛاي

ضٜش/سٗستا

ٗ سٗستاٛاي

تحت پ٘ضص

ّساحت ّحٌ

ٗاجذ ّحٌ

تحت

(تشاساس

دفٔ (ٛنتاس)

دفٔ

پ٘ضص

سشضْاسي

فاصَ ٚاص ّشمض

ساً ضشٗع

ضٜش/سٗستا

تٜشٙ

(ميَّ٘تش)

تشداسي

تشآٗسد ّيضآ تفنيل

ساصّآ ّحيط

تشآٗسد ّيضآ پسْإذ دفٔ ضذ( ٙتٔ دس سٗص)

صيست
ػادي (غيش اص
داسد

ٕذاسد

ساً)1395

ػْشإي ٗ
ساختْإي)

14

پسْإذ خطل

تشآٗسد ّيضآ

(تٔ دس سٗص)

پسْإذٛاي

ػْشإي
صٖؼتي

تيْاسستإي

ٗ
ساختإي

دس ّثذا

دس ّحٌ
دفٔ

دفٔ ضذٙ
تامٖ٘ٓ (تٔ)

ّساحت صّئ
تاقيْإذٙ
(ٛنتاس)

ماستشه ضْاس4 ٙ
جذًٗ ّطخصات پشٗطٛٙاي ايجاد ٗ تنْيٌ تاسيسات پشداصش ٗ تاصيافت پسْإذٛاي ػادي دس ضٜشٛا ٗ سٗستاٛاي تحت پ٘ضص دس ضٜشستآ (ّٖطق... )ٚ
سديف

ٕاُ

ٕاُ ضٜشٛا ٗ

جْؼيت ضٜشٛا ٗ

ّساحت

فاصَ ٚاص ّشمض

ساً

تاييذي ٚاص ساصّآ ّحيط صيست

تائيذي ٚاص

استإذاسد م٘د اص

ثثت م٘د دس

ضٜش/سٗستا

سٗستاٛاي

سٗستاٛاي تحت

صّئ

ضٜش/سٗستا

ضشٗع

ّ٘سسٚ

ساصّآ

ّ٘سس ٚتحقيقات

ٗاجذ ّحٌ دفٔ

تحت پ٘ضص

پ٘ضص (تشاساس

(ٛنتاس)

(ميَّ٘تش)

تٜشٙ

تحقيقات آب ٗ

استإذاسد ٗ

آب ٗ خاك ص٘ست

تحقيقات صٖؼتي

ىشفت ٚاست

سشضْاسي

خاك

تشداسي

ساً)1395

ٕذاسد

داسد
ىضاسش

صشفاً

اسصياتي

ّنآ

صيست
ّحيطي
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پشٗطٙ

داسد

ٕذاسد

داسد

ٕذاسد

تَي

خيش

ظشفيت

ظشفيت

اسْي

ماسي

ت٘ضيحات

ماستشه ضْاس5 ٙ
ص٘ستجَسٚ

ثب ف٢بيت ث١ ٦ب ٦ٝضٞبض٤ٝ ......... ٥ضخ  ...........ضئيس سبظٝب ٟض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي ّط٤ض زض تبضيد  ٣ ............ثب حض٤ض اٝضبّ٢٢سٕب ٟشي٘،
ٝح٘ ٧بي زى ٠پسٞب١س ض٨ط٧بي  ٣ .........ض٣ستب٧بي ٣ ...........اٍـ زض ض٨طستب ........... ٟتقغي٘ ّٚ ٣ي ٦پسٞب١س٧بي ٣ض٣زي ث ٦ايٝ ٠ح٘ ٧ب
ثٝ ٦ح٘ زى ٠پسٞب١س ض٨ط  ٣ ...........اٍـ زض ض٨طستب ........... ٟثرص ٢ٝ ..........تَ٘ ذ٤ا٧س ضس .ضبيب ٟشّط است ّهٝ ٦هسيطيت ٨ٖ١هساضي ٣
ث٨ط ٥ثطزاضي اغٙ٤ي اظ ٝح٘ زى ٠ا١تربة ضسٝ ٥طّعي ثط ف٨س ٥ض٨طزاضي  .............ث٤ز٧ ٣ ٥عي٧ ٦٢بي آ( ٟثطاسهبس تقطىه ٦تقيهي ٠ضهس٥
ت٤سظ استب١ساضي  .............ثب ٙحبػ ٤ٞ١ز ٝ ٟيعا ٟپسٞب١س تٙ٤يسي) ثط ف٨سّٚ ٥ي ٦ض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨ب ذ٤ا٧س ث٤ز .ثسي٨ي است ّ ٦اظ ظٝهبٟ
آمبظ فٚٞيبت ث٨ط ٥ثطزاضي اظ ٝح٘ زىٝ ٠طّعي ا١تربة ضس ،٥فٚٞيبت اخطايي زض ٝح٘ ٧بي زىٍ ٠سي٤٢ٞٝ ٜؿ ٝي ثبضس .تٞب ٛثرطهساضا،ٟ
ىطٝب١ساضا ٟز٧يبضا ٣ ٟض٨طزاضاٝ ٟطث٤ط ثٝ ٦ح٘ ٧بي زىٍ ٠جٚي  ٣خسيس اٙعاٝي است ّ ٦غ٤ضتدٚس ٦ضا اٝضب ٞ١بي٢س .ضبيب ٟشّط اسهت ّه٦
ّٚي ٦ض٨طزاضي٨ب  ٣ز٧يبضي٨بي ٝتَبضي زضيبىت افتجبض ٝي ثبيست اظ ٝح٘ افتجبضات زاذٚي ١سجت ث ٦اخطاي عطح ٧بي تيْيِ اظ ٝجسا اٍهساٛ
ٞ١بي٢س.
سديف

ٕاُ ٗ ٕاُ خإ٘ادىي

اّضاء

سْت

1

ز٧يبض ض٣ستبي ...

2

ضئيس ض٤ضاي اسالٝي ض٣ستبي ...

3

ض٨طزاض ...

4

ضئيس ض٤ضاي اسالٝي ض٨ط...

5

ثرطساض ...

6

ىطٝب١ساض ...

7

ٝسيطّ٘ زىتط ا٤ٝض ض٨طي  ٣ض٤ضا٧بي استب١ساضي

8

ٝسيطّ٘ زىتط ا٤ٝض ض٣ستبيي  ٣ض٤ضا٧بي استب١ساضي

9

ٝسيطّ٘ حيبؽت ٝحيظ ظيست استبٟ
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ماستشه ضْاس6 ٙ
جذًٗ ّؼشفي ضٜشٛا ٗ سٗستاٛاي ّتقاضي دسيافت اػتثاس جٜت پشٗطٛ ٙاي ّذيشيت پسْإذ استآ ........
اسقاُ تّ ٚيَي٘ٓ سياً

سديف

ٕاُ

ػٖ٘آ

تشآٗس مٌ اػتثاس ّ٘سد

ّيضآ اػتثاس دسخ٘استي

ّيضآ اػتثاس تخصيص اص

ضٜش/سٗستا

پشٗطٙ

ٕياص

اص ساصّآ

ّٖاتغ ضٜشداسي/استآ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ّذيشمٌ دفتش اّ٘س ضٜشي ٗ

ّذيشمٌ دفتش اّ٘س سٗستايي ٗ

ض٘ساٛاي استإذاسي

ض٘ساٛاي استإذاسي
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ّؼاٗٓ اّ٘س ػْشإي استإذاسي

ضيًَُاهِ پيَست ضوارُ 3
کوك بِ اجراي طرحّاي گردضگري ضْري
 .1ض٨ط٧بي ٣اخس ضطايظ ثبيس زاضاي طشح ىشدضيشي ّص٘ب ّبضٕط ٥٣ترػػي ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ
زستي ٕ ٣طزضٖطي استب ٟثبض٢س.
 .2چ٢ب١چ ٦پط٣غ٧٥بي حيؼ  ٣احيبء ثبىت٨ب  ٣اث٢ي ٦اضظض٢ٞس ىطٖ٢٧ي ،تبضيري ثق٤٢ا ٟپط٣غٕ ٥طزضٖطي ٝقطىي
ٝيض١٤س ،ضفبيت سياستٛا ٗض٘اتط ساصّآ ّيشاث فشٖٛيي ،صٖايغ دستي ٗ ىشدضيشي زض
اخطاي پط٣غ ،٥ضط٣ضي است.
 .3زض استب٨١بي سبحٚي ضٞبٗ  ٣خ٤٢ة ّط٤ض ،طشحٜاي ّٖاسة ساصيس٘احٌ دسيا زض غ٤ضت تػ٤يت زض
ّبضٕط ٥٣ترػػي ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٕ ٣طزضٖطي ٝيت٤ا١س ثق٤٢ا ٟپط٣غٕ ٥طزضٖطي زض ا٤ٙ٣يت ٍطاض
ٕيطز.
 .4عطح٨بي ٕيْ ٚتْاُ ىشدضيشي (ض٨طزاضي  ٣يب سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٕ ٣طزضٖطي) ّ ٦اظ
سب٨ٙبي ٕصضت ٦افتجبض زضيبىت ٤ٞ١ز ٥ا١س ،زض ا٤ٙ٣يت ٍطاض ٕيط١س.
 .5تبثيط ٝثجت عطح زض ايجاد اضتغاً ِّٞ ،ث ٦اىعايص زضآٝس غ٢بيـ ثٝ٤ي ٣اضتَبي ٣ضقيت اٍتػبزي ٢ٝغَ،٦
٤ٝضز ١ؾط ثبضس.
 .6اخطا  ٣ث٨ط ٥ثطزاضي اظ عطح زض خ٨ت ث٨ج٤ز ٣ضقيت ظيست ٝحيغي ٢ٝغَ ٣ ٦زض ضاستبي تحقق ت٘سؼٚ
پايذاس ثبضس.
 .7تْٞي٘  ٣ث٨ط٥ثطزاضي اظ مْپٛاي ىشدضيشي ّ ٦اظ س٤ي سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٣
ٕطزضٖطي ث ٦ض٨طزاضي٧ب ٣إصاض ضس ٥ا١س؛ زض ا٤ٙ٣يت ٍطاض ٕيطز.
 .8عطح٨بي پيط٨٢بزي ْٛاٖٛو تا طشح جاّغ ىشدضيشي استب( ٟزض غ٤ضت ٤ٝخ٤ز ث٤ز ٣ )ٟسبيط عطح٨بي
ثبالزست  ٣يب زض خ٨ت اغالح ٤١اٍع آ٨١ب ت٨ي ٦ضس ٥ثبضس.
 .9افتجبض پيص ثي٢ي ضس ٥عطحٝ ،ت٢بست ثب ٢ٝبثـ تبٝي ٠افتجبض (٢ٝبثـ استب١ي ،ث٤زخ ٦ض٨طزاضي ،س ِّٞ ٜ٨سبظٝب)ٟ
ثبضس؛ ث٦١٤ٕ ٦اي ّ 1/3 ٦افتجبض ٤ٝضز١يبظ اظ ٢ٝبثـ زاذٚي ض٨طزاضي 1/3 ،اظ ٝح٘ افتجبضات استب١ي يب سبظٝبٟ
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٕ ٣طزضٖطي  1/3 ٣ثبٍيٞب١س ٥اظ ٝح٘ ّ ِٞسبظٝب ٟثبضس.
 .10ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦حس٣زيت افتجبض ترػيػي ،عطح ثطاسبس ىبظث٢سي ٝستَ٘ اخطايي ،ظٝب١ي ٝ٣بٙي ت٢ؾيٕ ٜطزز.
 .11تْٞي٘  ٣اضسبٗ ّبضثطٓ ضٞبض )7( ٥اٙعاٝي است.
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کاربرگ ضوارُ7
فرم درخَاست کوك بِ اجراي طرحْاي گردضگري
ضـــــٖاســـٖاّ ٚطـــشح

ضٜشداسي :

استآ :

جْؼيت ضٜش(:)95

ػٖ٘آ دقيق پشٗط: ٙ
ٕطإي اجشاي آٓ :
ٕح٘ ٙاجشاء  :پيْإي

اّإي

صّآ ضشٗع پشٗط:ٙ

اّإي ٗ پيْإي

صّآ پيص تيٖي ضذ ٙتشاي پايآ پشٗط:ٙ

ّثَغ مٌ تشآٗسد پشٗطّ(:ٙيَي٘ٓ سياً)
ّثَغ دسيافتي طي ساٍٜاي قثٌ اص ساصّآ ضٜشداسيٜا ٗ دٛياسيٜاي مط٘س ّ( :يَي٘ٓ سياً)

ٗضؼيت ّاٍي پشٗطٙ

ّثَغ دسخ٘استي اص ّحٌ تٖذ (ٗ) تثصش )6( ٙقإ٘ٓ ت٘دج ٚساً ّ(:1396ثَغ تّ ٚيَي٘ٓ سياً)
آٗسد ٙضٜشداسي ّ( :يَي٘ٓ سياً)
آٗسد ٙساصّآ ّيشاث فشٖٛيي صٖايغ دستي ٗ ىشدضيشي ّ( :يَي٘ٓ سياً)
آٗسد ٙسايش ( :تارمش ٕاُ) (ّيَي٘ٓ سياً)

ٕح٘ٛ ٙضيٖ ٚمشد

اػتثاس تخصيص يافت ٚاص ّحٌ تٖذ (ٗ) تشاي مذاُ تخص اص پشٗطٛ ٙضيٖ ٚخ٘اٛذ ضذ؟ (ت ٚط٘س ماٌّ رمش ض٘د)

ّالحظات

.1

ضٜشداسي ّتؼٜذ ّيىشدد تْاّي ّشاحٌ اجشاي پشٗط ٙسا ّطاتق تا طشحٜا ٗ ٕقطٛٚاي ّص٘ب ،إجاُ دٛذ.

.2

ٕظاست تش ّشاحٌ اجشاي پشٗط ٗ ٙتاييذ پيطشفت فيضيني آٓ تش ػٜذّ ٙؼإٗت ْٛاٖٛيي اّ٘س ػْشإي استآ ّي تاضذ.

.3

اػتثاس پشداختي صشفاً جٜت اجشاي پشٗطّ ٙص٘ب پيطٖٜادي ت٘د ٗ ٙجاتجايي يا ػذُ ٛضيٖٚمشد آٓ ت٘سط ضٜشداسي ّْٖ٘ع ّي
تاضذٕ .ظاست تش ائ اّش تش ػٜذّ ٙؼإٗت ْٛاٖٛيي اّ٘س ػْشإي استآ ّيتاضذ.

ٕاُ ٗ اّضاي سئيس ض٘ساي

ٕاُ ٗ اّضاي ضٜشداس

اسالّي ضٜش

١ب ٣ ٛاٝضبي ٝسيط ّ٘
ٝيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ
زستي ٕ ٣طزضٖطي استبٟ

ٕاُ ٗ اّضاي ّؼاٗٓ اّ٘س ػْشإي
استإذاسي

*چ٢ب١چ ٦حساٍ٘  30زضغس اظ آ٣ضز ٥استب١ي اظ ٝح٘ ٢ٝبثـ سبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي ،غ٢بيـ زستي ٕ ٣طزضٖطي استب ٟثبضس،
اٝضبي ازاض ّ٘ ٥استب١ي سبظٝبٝ ٟصّ٤ض اٙعاٝي است.
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ضيَُ ًاهِ پيَست ضوارُ  4تْيِ طرح تَجيْي گردضگري رٍستايي
اٍفّ -قذّٚ
ٝ -1قطىي ض٣ستب ضب ٘ٝاعالفبت خنطاىيبيي ،اٍٚيٞي ،اختٞبفي ......٣
ٝ -2قطىي خبشث٧٦بي ٕطزضٖطي ض٣ستب ثٞ٧ ٦طا ٥تػب٣يط آ٨١ب
 -3اضائٝ ٦ست٢سات ٝطث٤ع ٦زض ذػ٤ظ ٕطزضٖطي ث٤ز ٟض٣ستب
ٝ -4قطىي ظيطسبذت٧بي ٤ٝخ٤ز ض٣ستب (اظ ٍجي٘ :سط٣يس ث٨ساضتي ،پبضّي ،ٔ٢ذب ٦١ث٨ساضت )........٣
ٝ -5قطىي تأسيسبت ٕطزضٖطي ض٣ستب (اظ ٍجي٘٣ :احس اٍبٝتي يب ٝسبىطّبضب ،٦١ضست٤ضا ٟيب سيط٥ذب ٦١س٢تي ،ثبظاضچ ،٦ث٤ستبٟ
ٕطزضٖطي ).....٣
ب -طشح پيطٖٜادي
ٝ -1قطىي عطح
 -2اٙعاٝبت اخطاي عطح ١ ٣تبيح آٟ
٢ٝ -3بثـ ٤ٝخ٤ز ثطاي اخطاء
 -4تػ٤يط ٝح٘ اخطاي عطح  ٣يب تػ٤يط عطح زضغ٤ضت ١ي ٦ٞتٞب ٛث٤زٟ
َ١ -5ط ٦خبٞ١بيي عطح
جّ -طخصات فٖي ٗ اقتصادي طشح
 -1ف٤٢ا ٟزٍيٌ عطح  ٣افالٝ ٛيعا ٟپيططىت (زض غ٤ضت ١ي ٦ٞتٞب ٛث٤ز٧ ٣ )ٟعي ٦٢غطه ضسٝ( ٥غبثٌ خس ٗ٣يِ)
 -2اخعاي عطح  ٣يب ثرص ٧بي ثبٍيٞب١س ٥ثطاي تْٞي٘  ٣ثطآ٣ضز ضيبٙي اخطاي ٧ط يِ اظ آ٨١ب ٝ ٣يعاٝ ٟطبضّت ز٧يبضي (ٝغبثٌ
خس ٗ٣ز)٣
 -3ثطآ٣ضز ٝيعاّ ٟبضآىطي٢ي  ٣زضآٝسظايي عطح (ٝغبثٌ خس ٗ٣س)٦
(جذًٗ يل)
ػٖ٘آ طشح

ّيضآ پيطشفت (دسصذ)

ٛضيٖ ٚصشف ضذّ( ٙيَي٘ٓ سياً)

ضشح ّختصش تخص ٛاي اجشا ضذٙ

(جذًٗ دٗ)
سديف

اجضا ٗ تخطٜاي طشح (ضشح ٛضيٖ)ٚ

ٗسؼت (ّتشّشتغ)

جْغ مٌ اػتثاس ّ٘سد ٕياص تشاي اجشا ٗ يا تنْيٌ طشح (ّيَي٘ٓ سياً)
ّيضآ ّطاسمت دٛياسي (ّيَي٘ٓ سياً)
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تشآٗسدسياٍي (ّيَي٘ٓ سياً)

ت٘ضيحات

(جذًٗ س)ٚ
سديف

ػٖ٘آ تخص دسآّذصاي طشح

ّيضآ دسآّذصايي ساٍيإٚ

ّيضآ ماسآفشيٖي ّستقيِ

(ّيَي٘ٓ سياً)

(ٕفش)

ت٘ضيحات

ّٜش ٗ اّضاء دٛياسي............................
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ضيًَُاهِ پيَست ضوارُ 5
تكويل ٍ احذاث ايستگاُ ّاي آتص ًطاًي
الف -احذاث ايستگاُ ّاي آتص ًطاًي

ض٨طزاضي٧بيي ّ ٦ىبٍس ايستٖب ٥آتص١طب١ي ٝستَ٘ استب١ساضز ٝي ثبض٢س ٚٝع ٛث ٦زضذ٤است افتجبض خ٨ت احساث ايستٖب ٥آتص١طب١ي
زض سَو افتجبض اثالمي ث٤ز ٣ ٥ىط٧ٛبي ٝطث٤ع ٦ضا تْٞي٘  ٣اضسبٗ ٞ١بي٢س.
ب -تكويل ايستگاُ آتص ًطاًي در حال ساخت

ضب ٘ٝپط٣غ٧٥بيي است ّ ٦زض سبٗ٧بي ٍج٘ ١سجت ث ٦احساث ايستٖب ٥آتص١طب١ي اٍسا ٣ ٛثب ت٤خ ٦ثّٞ ٦ج٤ز افتجهبضات ٝه٤ضز ١يهبظ،
ايستٖب ٥آتص١طب١ي ث ٦اتٞب١ ٛطسيس ٥است .زض اي ٠ثرص ض٨طزاضي ٝيت٤ا١س ثب ضفبيت ض٤اثظ ٤ٝضز ١ؾهط ثهطاي زضيبىهت افتجهبضات
تْٞي٘ ايستٖب ٥آتص١طب١ي اظ ٝح٘ افتجبض اذتػبظ يبىت ٦اٍساٞ١ ٛبيس؛
ج -فرآيٌذ درخَاست اعتبار ساخت يا تكويل ايستگاُ

ض٨طزاضي خ٨ت احساث يب تْٞي٘ ايستٖب ٥آتص١طب١ي ثبيس ث ٦ضطح ظيط اٍساٞ١ ٛبي٢س:
 -1ض٨طزاضي ٝتَبضي ٝتق٨س ٕطزز تٞبٝي ٝطاح٘ اخطاي پط٣غ ٥ضا ٝغبثٌ ثب َ١ط٧٦بي ٝػ٤ة اثالمي (١ب ٦ٝضٞبض٤ٝ 33493 ٥ضخ
 ،)1395/07/11ا١دب ٛز٧س.
ٝ -2جٚل ٤ٝضز ١يبظ ثطاي احساث يب تْٞي٘ ايستٖب ٥آتص١طب١ي اظ ٝح٘ س ٜ٨ض٨طزاضي اظ افتجبضات ث٢س "ٍ "٣ب ٟ٤١ث٤زخ،96 ٦
زضذ٤است ض٤ز.
 -3افتجبض پطزاذتي غطىبً خ٨ت اخطاي پط٣غٝ ٥ػ٤ة پيط٨٢بزي  ٣خبثدبيي يب فس٧ ٛعيّ ٦٢طز آ ٟت٤سهظ ضه٨طزاضي ٢ٞٝه٤ؿ
ٝيثبضس.
ّ -4بضثطٓ ضٞبض 8 ٥ثطاي احساث ايستٖب ٥آتص١طب١ي تْٞي٘  ٣اضسبٗ ٕطزز.
ّ -5بضثطٓ ضٞبض 9 ٥ثطاي تْٞي٘ ايستٖب ٥آتص١طب١ي تْٞي٘  ٣اضسبٗ ٕطزز.
١ -6ؾبضت ثط ٝطاح٘ اخطاي پط٣غ ٣ ٥تأييس پيططىت ىيعيْي آ ٟثط ف٨سٝ ٥قب١٣ت ٞ٧بٖ٢٧ي ا٤ٝض فٞطا١ي استبٝ ٟيثبضس.
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کاربرگ ضوارُ () 8
بررسي ٍضعيت هَجَد پرٍشُ احذاث ايستگاُ ّاي آتص ًطاًي
استان:

شُر:

تاريخ تنميل فرم:

مساحت ايستگاٌ:

عرصٍ  ...................متر مرتع

اعيان  ...................متر مرتع

تاريخ تصًية طرح در دفتر فىي:

پيش تيىي زمان شريع:

پيش تيىي زمان خاتمٍ:

ميسان ترآيرد پريشٌ ................. :ميليًن
ريال
ساير محل تاميه مىاتع ............ميليًن

ميسان آيردٌ شُرداري ................... :ميليًن ريال
وحًٌ اجراي پريشٌ :مديريت پيمان

اماوي

ميسان درخًاستي از محل تىد (ي)  ........ميليًن
ريال
فًالدي

وًع سازٌ :تتىي

ريال
(تا ذمر وام) ..........................

آيب ض٤اثظ ْٝبٟيبثي ضفبيت ضس ٥است؟

تيپ ايستٖب ٥آتص ١طب١ي ثط اسبس َ١ط٧ ٦بي ٝػ٤ة اثالمي عي ١ب ٦ٝضٞبض٤ٝ 33493 ٥ضخ 1395/07/11

ث٦ٚ

ذيط

ّالس ز ٣خبيٖب٧ي
حساٍٚي

ّالس ز٣
خبيٖب٧ي ثعضٓ

مريمي مًقعيت

تاييذ ضٜشداس

تاييذ ّذيش مٌ دفتش فٖي

تاييذ ّذيش مٌ دفتش اّ٘س

تاييذ ّؼاٗٓ اّ٘س ػْشإي

استإذاسي

ضٜشي ٗ ض٘ساٛا

استإذاسي
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کاربرگ ضوارُ ( ) 9
بررسي ٍضعيت هَجَد پرٍشُ تكويل ايستگاُ ّاي آتص ًطاًي
استان:

تاريخ تنميل فرم:

شُر:

مساحت ايستگاٌ :عرصٍ  ...................متر مرتع
تاريخ شريع پريشٌ:
مثلغ دريافتي از محل تىد (ي)  ......... 95ميليًن
ريال

اعيان  ...................متر مرتع
تاريخ اتمام پريشٌ:

وًع سازٌ :تتىي

آيردٌ شُرداري  .......................ميليًن ريال

ساير محل تاميه مىاتع (تا ذمر وام) ..............
ث٦ٚ

ذيط

ّالس ز ٣خبيٖب٧ي
حساٍٚي

ّالس ز٣
خبيٖب٧ي ثعضٓ

آيب ض٤اثظ عطاحي ْٝ ٣بٟيبثي ضفبيت ضس ٥است؟
تيپ ايستٖب ٥آتص١طب١ي ثط اسبس َ١ط٧ ٦بي ٝػ٤ة اثالمي عي ١ب ٦ٝضٞبض٤ٝ 33493 ٥ضخ 1395/07/11

فًالدي

ميسان پيشرفت فيسيكي بر اساس جذول زير مشخص شود.
ميسان پيشرفت پريشٌي ساختمان
پيشرفت فيسيني

رديف

درصذ پيشرفت فيسيكي

1

اتمام تجُيس مارگاٌ ي خامثرداري

()% 4/467

2

اتمام فًوداسيًن

()% 11/587

3

اتمام اسنلت

()% 30/894

4

اتمام سقف سازي ي سقف ماري (شامل مىسًلَا ،ديًارچيىي طثقات ساخت ي وصة وعل درگاٌ ي)...

()% 47/82

5

اتمام تأسيسات فاز ايل (شامل لًلٍ مشي فاضالب لًلٍ مشي آب سرد ي گرم ي)...

()%56/943

6

اتمام مف سازي ،سقف ماذب ي وازك ماري

()% 79/169

7

اتمام وما سازي

()% 84/349

8

اتمام ماشي ي سراميل

()% 85/431

9

اتمام تأسيسات فاز ديم (شامل ساخت ي وصة درچٍَا ،مليد پريس ،سرييسَاي تُداشتي ي)...

()% 97/268

10

اتمام وقاشي ي ترچيدن مارگاٌ



()% 100
در صًرت عدم شريع يا پيشرفت پريشٌ علت تأخير را عىًان مىيد

علتتت تتتأخير در

ممثًد اعتثار

شرايط جًي

پيماونار

ممثًد مصالح

وقشٍ َاي اجرايي

اجراي پريشٌ
تًضيحات ضريري:

نكته :ارسال تصوير از وضعيت موجود و مراحل مختلف ساخت ايستگاه السامي است و تصاوير فوق بصورت مشخص از وضعيت كلي و
پيشرفت فيسيكي ايستگاه تهيه و در هر مرحله از تكميل فرم فوق ارسال شود.

تاييذ ضٜشداس

تاييذ ّذيش مٌ دفتش فٖي

تاييذ ّذيش مٌ دفتش اّ٘س

تاييذ ّؼاٗٓ اّ٘س ػْشإي

استإذاسي

ضٜشي ٗ ض٘ساٛا

استإذاسي

24

معاونيه محترم هماهنگي امور عمراني استاندا ري اهي سراسر كشور
ثب سالٛ؛
زض ضاستبي اخطاي ث٢س ( )٣تجػطٍ )6( ٥ب ٟ٤١ث٤زخ ٦سبٗ ّ ّ٘ 1396ط٤ض  ِّٞ ٣ث ٦ض٨طزاضي ٧بي ّٞتط اظ يهِغهس ٧هعاض ١يهط
خٞقيت ،ثسي٣ ٠سي ٦ٚزست٤ضاٙق١ ٘ٞح ٥٤ت٤ظيـ  ٣پطزاذت افتجبضات ٤ٝض٤ؿ ٍب ٟ٤١غسضاٙصّط ثطاي اخطا اثالك ٝي ٕطززٙ .غيبً زست٤ض
ىطٝبييس اٍساٝبت شّط ضس ٥زض چبض چ٤ة زست٤ضاٙق ٘ٞث ٦ض٨طزاضي ٧ب  ٣ز٧يبضي ٧بي شي٢يـ افال ٛض٤ز.

٤٧ض ٔ٢ذ٢سا ٟزٗ
ضئيس سبظٝبٟ

رونوشت :

خ٢بة آٍبي ٝقب١ي ٝقبٝ ٟ٣حتط ٛت٤سق٢ٝ ٦بثـ  ٣پطتيجب١ي ثطاي اعالؿ  ٣اٍسا ٛالظٛ
خ٢بة آٍبي ٝقػٝ٤ي ٝقبٝ ٟ٣حتط ٛا٤ٝض ض٨طزاضي ٧ب ثطاي اعالؿ  ٣اٍسا ٛالظٛ
خ٢بة آٍبي خ٢سٍيبٝ ٟقبٝ ٟ٣حتط ٛا٤ٝض ز٧يبضي ٧ب ثطاي اعالؿ  ٣اٍسا ٛالظٛ
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