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مقدمه :
دس ساستاي اجشاي تشًاهِّاي ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كطَس تشاي كوك تِ دّياسيّا ٍ تا تَجِ تِ
ٍظايف دّياسيّا دس تْساصي هؼاتش سٍستاّا ،تخطي اص اعتبارات بنذ "ح" تبصره ( )9قانون بودجه سال 99
تِهٌظَس تأهيي قيش هَسدًياص دّياسيّا دس چاسچَب ايي دستَسالؼول تخصيص يافتِ ٍ تَصيغ هيضَد.
الف -نحوه توزيع اعتبارات:
 .1سْن ّوِ استاىّا اص اػتثاس هزكَس تؼييي ٍ تِ استاًذاسيّاي سشاسش كطَس اتالؽ هيگشدد .تشاي تؼييي سْن اػتثاس
ّشيك اص استاىّا اص ضاخصّاي صيش استفادُ ضذُ است.
 تؼذاد جوؼيت سٍستايي تحت پَضص دّياسيّاي ّش استاى تا تأثيش هستقين.
 هيضاى ٍ سشاًِ پشداخت اػتثاسات تِ ّش استاى دس حَصُ دّياسيّا اص هحل هادُ  123قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ تا
تأثيش هؼكَس.
 .2حذاكثش اػتثاس پشداختي تِ ّش دّياسي سيصذ ٍ پٌجاُ هيليَىسيال هيتاضذ.
 .3تشتيثات ٍ اٍلَيت پشداخت قيش تِ دّياسيّاي ّش استاى تِ ضشح ريل هيتاضذ:
 سٍستاّاي ٍاقغ دس ضْشستاىّاي كن تشخَسداس اص هادُ  123قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ كطَس.
 سٍستاّاي داساي جوؼيت تيطتش ٍ حذاقل پاًصذ ًفش.
 سٍستاّايي كِ داساي هؼاتش صيشساصي ٍ جذٍلگزاسي ضذُ تاضٌذ.
 سٍستاّاي ّذف گشدضگشي تا سػايت ضَاتط هؼواسي تَهي ٍ هحلي.
تبصره :سٍستاّايي كِ اص اػتثاسات هاضييآالت هَضَع تٌذ (ح) تثصشُ ( )9قاًَى تَدجِ سال  1393كل كطَس تشخَسداس
ضذُاًذ ،هطوَل دسيافت اػتثاس هَضَع ايي دستَسالؼول ًويضًَذ.
ب -نحوه تأمين قير:
ّ -1ش دّياسي هيتايست ًسثت تِ تاهيي اػتثاس تا سقف هيضاى تؼييي ضذُ دس ايي دستَسالؼول اقذام ًوايذ.
تبصره :سْن آٍسدُ ّش دّياسي تشاي خشيذ قيش تشاتش دُ دسصذ  %01اص اػتثاس تخصيص يافتِ تَسط ساصهاى هيتاضذ.
 -2دّياسيّا هيتَاًٌذ تِ هيضاى هجوَع سْن ساصهاى ٍ سْن آٍسدُ خَد ًسثت تِ دسخَاست خشيذ قيش اقذام ًوايٌذ.
 -3هيضاى قيش هصشفي دّياسيّاي هَسدًظش تشاساس تفاّنًاهِ فيهاتيي ضشكت ًفت پاساسگاد تا ساصهاى ضْشداسيّا ٍ
دّياسيّاي كطَس خَاّذ تَد.
 -4تاهيي قيش ٍ صذٍس هؼشفيًاهِ تشاي هٌاطق سشدسيش دس اٍلَيت هيتاضذ.
 -5تْاي قيش تش اساس ًشخ سٍص اسائِ ضذُ دس ضشكت تَسس كاالي ايشاى تؼييي هيگشدد.
ج – فرآيند انجام كار:
 -1هذيشاى كل اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسيّاي سشاسش كطَس هَظف ّستٌذ حذاكثش دُ سٍص پس اص اتالؽ ايي
دستَسالؼول ،سْن دّياسيّاي هطوَل دسيافت اػتثاسات هَضَع ايي دستَسالؼول سا تِ دّياسيّاي هشتَطِ اتالؽ
ًوايٌذ.
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 -2دّياس هَظف است دسخَاست هشتَط تِ تْيِ قيش ٍ هجَص پشداخت سْن دّياسي سا پس اص تصَية ضَساي اسالهي
سٍستا تِ دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي هشتَطِ اسائِ ًوايذ.
 -3دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي هَظف است ًسثت تِ تشسسي دسخَاستّاي ٍاصلِ اقذام ٍ فْشست
دّياسيّاي تأييذضذُ سا دس قالة جذٍل صيش تشاي هؼاًٍت اهَسدّياسيّا اسسال ًوايذ.
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 -4دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي ّش استاى تايذ يك ًوايٌذُ تشاي ٍاسيض سْن آٍسدُ دّياسيّاي استاى ٍ پيگيشي اهَس
اداسي تِ ساصهاى هؼشفي ًوايذ.
 -5هؼاًٍت اهَس دّياسيّاي ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كطَس حذاكثش ظشف هذت يك ّفتِ پيطٌْادات ٍاصلِ سا
تشسسي ٍ ًسثت تِ اػالم ًظش تِ استاًذاسيّاي سشاسش كطَس اقذام هي ًوايذ.
ّ -6ش استاًذاسي هكلف است پس اص تاييذ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا ًسثت تِ ٍاسيض سْن دّياسيّاي استاى خَد تِ حساب
ضشكت ًفت پاساسگاد اقذام ًوَدُ ٍ فيص تاًكي ساتشاي صذٍس هؼشفيًاهِ دّياسيّا تشاساس اػتثاس دس ًظش گشفتِ ضذُ
تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي تحَيل ًوايذ.
 -7ضشكت ًفت پاساسگاد هَظف است تشاساس هؼشفيًاهِ صادسُ تَسط هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ ٍ پطتيثاًي ،ظشف هذت 48
ساػت هطاتق پيص فاكتَس ،هؼاهالت سا دس تَسس كاال اًجام دادُ ٍ حَالِ قيش هَسد ًياص سا صادس ٍ تحَيل ًوايٌذُ يا
ًوايٌذگاى هؼشفي ضذُ اص سَي استاًذاسي ريشتط ًوايذ.
 -8هْلت تشداضت قيش اص صهاى صذٍس هطاتق تا دستَسالؼول ّضيٌِ اًثاسداسي ضشكت پاساسگاد تَدُ ٍ دسصَست ػذم تشداضت
دس ظشف صهاًي هقشس هطوَل ّضيٌِ اًثاسداسي خَاّذ ضذ.
د – نحوه مصرف قير دريافت شده:
 -1دّياسي هتقاضي خشيذ قيش هكلف است اص حَالِ قيش صادسُ فقط تِ هٌظَس تْيِ آسفالت ٍ تشهين ٍ تاصساصي ٍ اجشاي
سٍيِّاي آسفالتي دس هؼاتش سٍستايي ٍ يا تْاتش تشاي تْيِ آسفالت استفادُ ًوايذ.
 -2تِ هٌظَس استقاء سطح كيفي ساخت سٍيِّاي آسفالتي هؼاتش دس دست احذاث ضشٍسي است استاًذاسي ًسثت تِ كٌتشل
كيفي ٍ فٌي تشاكن صيشساصيّاي اجشا ضذُ ٍ ًحَُ اًجام كاس اقذام الصم سا هؼوَل ًوايذ.
 -3دّياسيّا هكلف ّستٌذ دس صهاى اجشاي پشٍطُ ،تاتلَي هؼشفي طشح سا دس هحل اجشاي آى ًصة ًوايٌذ.
 -4دّياسيّاي ّذف طشح هَظف هيتاضٌذ ًسثت تِ هستٌذساصي پشٍطُّا ضاهل :تصاٍيش قثل ،حيي ٍ تؼذ اص اجشا ٍ اسٌاد
هالي هثادست ًوَدُ ٍ گضاسش آى سا تِ دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسي اسايِ ًوايٌذ .دفتش هزكَس ًيض ًسثت تِ
جوغتٌذي گضاسضات ٍ اسسال تِ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا اقذام هيًوايذ.
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