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05زهار نفر و دهیاريها از ل ا بار ت ى ىع بند "ح" ره ()3
اقنىن بىدهج سال 3131

شهریىر ماه سال 3131

1

بخش اول :شهزداریها
الف -نحوه توسيع اعتبارات شهزداری ها:
ضْشّای زير  05هسار نفر تشاساس ضاخع جمعيت سال  0935اعالم ضذُ تَسط هشوض آهاس ایشاى تِ پنج
طبقه تمسين گشدیذُاًذ .دس ّش طثمِ هثلغ ًْایی اعتثاس تش اساس هثلغ حذالل تعييي ضذُ تعالٍُ ضشیثی
هشوة اص هعىَس بودجه مصوب سال ( 39ثثت ضذُ دس ساهاًِ تَدخِ) ٍ عوارض بند (الف) ماده ()93
قانون ماليات بر ارزش افسوده هحاسثِ هی ضَد .هيضاى اعتثاس پيص تيٌی ضذُ تَسط ساصهاى دس ساهاًِ
تَدخِ ثثت گشدیذُ است.
ب -نحوه تأمين ماشين آالت شهزداری ها:
 .1حذاوثش ووه تشای خشیذ هاضيي آالت تشاتش اعتثاس پيص تيٌی ضذُ ای است وِ تش اساس خذٍل ضواسُ
یه اص طشیك ساهاًِ تَدخِ تِ ّش ضْشداسی اعالم هی ضَد .ضوٌأ ّش ضْشداسی تایذ حذالل آٍسدُ
تعييي ضذُ دس خذٍل ضواسُ ( )3سا تشای هاضيي دسخَاست ضذُ تاهيي ًوایذ.
 .2تا تَخِ تِ اسلام اعالم ضذُ دس خذٍل ضواسُ ( )2ایي دستَسالعول ،اگش هدوَع سْن پشداخت ساصهاى ٍ
آٍسدُ ضْشداسی اص هثلغ هاضيي ووتش تاضذ هاتِ تفاٍت هثلغ تایذ تَسط ضْشداسی هتماضی عالٍُ تش
حذالل سْن تاهيي ضذُ ضْشداسی پشداخت ضَد.
ّ .3ش ضْشداسی تایذ تش اساس دستِ خوعيتی وِ دس آى لشاس هی گشدد هاضيي آالت خَد سا تا تَخِ تِ
خذٍل ضواسُ( )3اًتخاب ًوایذ.
ًَ .4ع هاضيي آالت اختػاظ یافتِ تِ ّش ضْشداسی ٍ حذالل سْن آٍسدُ تش اساس خَدسٍی اًتخاب ضذُ
دس خذٍل  3 ٍ 2اسائِ ضذُ است.
حذالل سْن آٍسدُ ضْشداسی تش هثٌای ًَع خَدسٍ خذٍل ضواسُ ()2
قیمت ياحذ

حذاقل سُم

حذاقل مبلغ

آيردٌ شُرداری

آيردٌ شُرداری

درصذ

میلیًن ريال

%25

1222
5777%

رديف

وًع خًدري

1

کمپرسی سىگیه

0222

0

کمپرسی ویمٍ سىگیه

15%%

%25

5

حمل زبالٍ ویمٍ سىگیه

1002

525

555

4

آتش وشاوی سىگیه

5352

525

1173

%

آتش وشاوی ویمٍ سىگیه

1372

5%5

5.37%

5

لًدر

01%2

%25

127%

7

بكًُ لًدر ویمٍ اتًماتیک

1%55

%25

7.5

.

بكًُ لًدر اتًماتیک

1322

%25

3%2

3

میىی لًدر

332

525

037

میلیًن ريال

2

ًَع هاضيي آالت تخػيع یافتِ تِ ّش ضْشداسی خذٍل ضواسُ ()3
ماشیه َايی کٍ َر دستٍ فقط مجاز بٍ اوتخاب ايه وًع ماشیه َستىذ

شمارٌ

حذاقل ي حذاکثر

دستٍ

جمعیت در َر دستٍ

0

کمتز اس 0333

9

0333-0333

9

0331-13333

4

13331-03333

ووپشسی سٌگيي ،آتص ًطاًی ًيوِ سٌگيي ٍ سٌگيي ،لَدس

0

03331-03333

ووپشسی سٌگيي ،آتص ًطاًی ًيوِ سٌگيي ٍ سٌگيي ،لَدس

ووپشسی ًيوِ سٌگيي ،حول صتالِ ًيوِ سٌگيي ،آتص ًطاًی ًيوِ سٌگيي،
هيٌی لَدس
ووپشسی ًيوِ سٌگيي ،حول صتالِ ًيوِ سٌگيي ،آتص ًطاًی ًيوِ سٌگيي ،تىَْ
لَدس ًيوِ اتَهاتيه ،تىَْلَدس توام اتَهاتيه
ووپشسی سٌگيي ،حول صتالِ ًيوِ سٌگيي ،آتص ًطاًی ًيوِ سٌگيي ٍ سٌگيي،
لَدس ،تىَْ لَدس ًيوِ اتَهاتيه ٍ توام اتَهاتيه،

پ – فزآينذ واگذاری ماشين آالت:
 -1ضْشداس هَظف است دسخَاست هشتَط تِ تْيِ هاضيي ٍ هدَص پشداخت سْن آٍسدُ ضْشداسی سا تشاساس
هثلغ اعالم ضذُ دس خذٍل فَق پس اص تػَیة ضَسای اسالهی ضْش تِ هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی
اسسال ًوایذ .الصم تِ تَضيح است وِ دسخَاست ّش ضْشداسی تایذ تا سعایت ضشایط ليذ ضذُ دس خذٍل
ضواسُ ( )3ایي دستَسالعول ٍ تعييي سِ اٍلَیت دسخَاست خشیذ هطاتك خذٍل ضواسُ ( )4الذام ًوایذ.
خذٍل ضواسُ( :)4خذٍل تعييي اٍلَیت هاضيي اٍل هشتَط تِ ضْشداسی
دسخَاست ضْشداسی ..................................................
هاضيي ضواسُ ()1
اٍلَیت اٍل:

اٍلَیت دٍم:

اٍلَیت سَم:

دالیل تَخيْی خَد سا تشای اًتخاب هاضيي آالت خذهاتی روش ًوایيذ(.دس یه تٌذ)

تثػشُ :تا تَخِ تِ هحذٍدیت ّای هاضيي آالت ،یىی اص هاضيي ّای تعييي ضذُ دس خذٍل ضواسُ ( )4تش
اساس اٍلَیت تِ ضْشداسی هتماضی ٍاگزاس هیگشدد .ضْشداسی ّایی وِ هتماضی دٍ هاضيي هی تاضٌذ
تایذ خذٍل ضواسُ ( )5سا ًيض تىويل ًوایٌذ .الصم تِ تَضيح است وِ هاضيي دٍم فمط تِ ضْشداسی ّایی
اختػاظ هی یاتذ وِ حائض ضشایط الصم تاضٌذ.
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خذٍل ضواسُ( :)5خذٍل تعييي اٍلَیت هاضيي دٍم هشتَط تِ ضْشداسی
دسخَاست ضْشداسی ..................................................
هاضيي ضواسُ ()2
اٍلَیت اٍل:

اٍلَیت سَم:

اٍلَیت دٍم:

دالیل تَخيْی خَد سا تشای اًتخاب هاضيي آالت خذهاتی روش ًوایيذ(.دس یه تٌذ)

 -2هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی پيطٌْادات ٍاغلِ اص ضْشداسی ّای استاى سا تِ تفىيه تشای هاضيي اٍل
ٍ هاضيي دٍهثِ طَس هدضا هطاتك خذٍل ضواسُ ( )6خوع تٌذی ٍ تشای الذام تعذی تِ هعاًٍت اهَس
ضْشداسی ّای ساصهاى ضْشداسی ّا ٍ دّياسیّای وطَس اسسال هی ًوایذّ .وچٌيي هعاًٍت عوشاًی ّش
استاًذاسی تایذ اطالعات ثثت ضذُ دس ساهاًِ تَدخِ تَسط ّش ضْشداسی سا تا دسخَاست آًْا تطثيك ٍ
سپس تایيذ ًوایٌذ.
خذٍل ضواسُ ()6
ًام ضْشداسی

هاضيي
اٍلَیت اٍل:

اٍلَیت دٍم:

اٍلَیت سَم:

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

-3هعاًٍت اهَس ضْشداسی ّا پيطٌْادات ٍاغلِ سا خوع تٌذی ٍ پس اص تعييي اٍلَیت ٍاگزاسی هاضيي آالت تش
اساس ضَاتط ایي دستَسالعول ليست تَصیع تْيِ ضذُ ٍ دسخَاست ّای ّش استاى سا تشای تشسسی تِ
هعاًٍت تَسعِ هٌاتع ٍ پطتيثاًی اسسال هیًوایذ تا پس اص تایيذ ًْایی تشای الذام تعذی ضْشداسی ّا دس
ساهاًِ تَدخِ ثثت گشدد.
تثػشُ  :1دس غَستی وِ تماضای هاضيي ّای خذهاتی  ،اص تعذاد هاضيي آالت هَخَد ،تيطتش تاضذٍ ،اگزاسی
هاضيي تا تَخِ تِ اٍلَیت تٌذی ریل اًدام هی گيشد.
الف) ٍاگزاسی هاضيي آالت آتص ًطاًی سٌگيي ٍ ًيوِ سٌگيي تش اساس سِ ضاخع خوعيت ،داضتي
ایستگاُ آتص ًطاًی ٍ ًذاضتي هاضيي آتص ًطاًی خَاّذ تَد.
ب) هاضيي حول صتالِ تش اساس ضاخع خوعيت تيطتش ،تعلك هیگيشد.
تثػشُ  :2دس غَستی وِ دسخَاست ضْشداسی ّا تشای خشیذ هاضيي ّای عوشاًی اص تعذاد هَخَد تيطتش تاضذ،
ٍاگزاسی هاضيي تش اساس سشاًِ تَدخِ ووتش اٍلَیت تٌذی هی گشدد.
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تثػشُ  :3اٍلَیت ٍاگزاسی تا هاضيي ّای آتص ًطاًی ٍ سپس حول صتالِ هی تاضذ ،دس غَستی وِ ضْشداسی
دس اعالم ًياص خَد ایي ًَع هاضيي ّا سا دس خَاست ًىٌذ تِ هٌضلِ عذم ًياص آى ضْشداسی تلمی هی گشدد.
ّ -4ش ضْشداسی تایستی پس اص تایيذ دسخَاست ٍ اعالم هعاًٍت تَسعِ هٌاتع ٍ پطتيثاًیً ،سثت تِ
پشداخت هثلغ اعالم ضذُ حذاوثش ظشف هذت  15سٍص الذام ًوَدُ ٍ فيص ٍاسیضی سا تِ آى هعاًٍت تحَیل
ًوایذ.
 -5ضْشداسی ّایی وِ هتماضی دٍ هاضيي ّستٌذ ،تایذ الضاهأ یه هاضيي عوشاًی ٍ یه هاضيي خذهاتی
اًتخاب ًوایٌذ.
 -6صهاى ٍاگزاسی هاضيي آالت هتٌاسة تا صهاى تحَیل خَدسٍ تَسط ضشوت ساصًذُ ،تعييي هی گشدد.
 -7فشٍش هاضيي آالت عوشاًی ٍ خذهاتی تا دُ سال پس اص تحَیل هوٌَع هی تاضذ.
بخش دوم :دهياری ها
ت -نحوه تأمين ماشين آالت دهياری:
دّياسی ّای ٍاخذ ضشایط هی تَاًذ یىی اص پٌح ًَع هاضيي تعييي ضذُ دس خذٍل ضواسُ ( )7سا اًتخاب ٍ
خشیذاسی ًوایذ .هيضاى آٍسدُ هَسد ًياص تشای ّش هاضيي ٍ ليوت آًْا ًيض دس خذٍل ضواسُ ( )7اسائِ ضذُ است.
خذٍل ضواسُ ()7
رديف

1

وًع خًدري

کمپرسی سبک

قیمت ياحذ
(میلیًن ريال)

155%%

تعذاد
ماشیه
مًجًد
122

حمل زبالٍ
0

سبک

552

05222

15372

0%2

آتش وشاوی
5

ویمٍ سىگیه
بكًُ لًدر ویمٍ

4
%

اتًماتیک
میىی لًدر

15%55

5%2

332

022

سُم آيردٌ
دَیاری

مبلغ آيردٌ دَیاری
برای َر ماشیه
(میلیًن ريال)

525

4257%

125

55

125

137

525

4537.

0%5

0477%

ث -نحوه توسيع ماشين آالت در دهياری:
تَصیع هاضيي آالت دّياسی ّا طی فشایٌذ دٍ هشحلِای اًدام هی ضَد .دس هشحلِ اٍل سْن ّوِ استاى ّا اص
ّشیه اص هاضيي آالت تعييي هی گشدد .تشای تعييي سْن ّشیه اص استاى ّا اص ّش ًَع هاضيي اص ضاخع
ّای خوعيت سٍستایی دس ّش استاى ،هيضاى ٍ سشاًِ پشداخت اعتثاسات تِ ّش استاى دس حَصُ دّياسی ّا اص
5

هحل هادُ  123لاًَى تشًاهِ پٌدن تَسعِ استفادُ گشدیذُ است .سْن اًَاع هاضيي آالت ّش استاى دس ساهاًِ
تَدخِ ثثت گشدیذُ است.
تثػشُ (ّ :)1ش استاى هَظف است هاضيي آالت تخػيع یافتِ سا تش اساس تعذاد خوعيت سٍستایی دس ّش
ضْشستاى ،هثلغ دسیافتی اص هحل تٌذ الف هادُ  38لاًَى هاليات تش اسصش افضٍدُ ّش ضْشستاى تيي ضْشستاى
ّای آى استاى تَصیع ًوایذ .الصم تِ تَضيح است وِ تایذ هدوَع هثلغ ووه ّای هاضيي آالت تخػيع
یافتِ تِ ّش ضْشستاى ،هتٌاسة تا هيضاى ووه اعالم ضذُ تَسط هعاًٍت تَسعِ هٌاتع ٍ پطتيثاًی تشای ّش
ضْشستاى تاضذّ .وچٌيي دس تخػيع هاضيي آالت خذهاتی تایذ ضَاتط هٌذسج دس ایي دستَسالعول اخشا
ضَد.
تثػشُ ( :)2هاضيي آالت تخػيع یافتِ تِ ّش ضْشستاى تا هذیشیت تخطذاسی ّا دس اختياس دّياسی ّا
تشخيحأ تِ غَست هطتشن لشاس هی گيشد .هاضيي آالت تخػيع یافتِ تِ ّش ضْشستاى تایذ تش اساس ضاخع
ّای خذٍل ضواسُ ( )8تيي دّياسی ّای آى ضْشستاى تَصیع گشدد .احشاص ّوِ ضشایط هزوَس دس خذٍل
ضواسُ ( )8تشای دّياسی ّای هتماضی الضاهی هی تاضذ.
خذٍل ضواسُ ()8
رديف
1

0

0

4

0

شاخص توسيع شهزستانی

نوع ماشين

ريستاَای فاقذ ماشیه آالت عمراوی
ريستاَای باجمعیت باالی  0011وفر
دارای تًاوایی وگُذاری از خًدري ي تامیه ویريی اوساوی بر مبىای بًدجٍ مصًب دَیاری
ريستاَای فاقذ ماشیه آالت عمراوی
ريستاَای باجمعیت باالی  0111وفر
دارای تًاوایی وگُذاری از خًدري ي تامیه ویريی اوساوی بر مبىای بًدجٍ مصًب دَیاری
ريستاَای فاقذ ماشیه آتش وشاوی در سطح بخش
تًاوایی تامیه پرسىل ي حقًق ي مسایای پرسىل
تًاوایی تامیه َسیىٍ َای وگُذاری ماشیه
ريستاَای باجمعیت باالی  0011وفر ي دارای مرکسیت دَستان بر مبىای پایگاٌ َای
ريستایی مکاویابی شذٌ
ريستاَای حادثٍ خیس
ريستاَای با ايلًیت دارا بًدن شرایط مصًب شًرایعالی معماری
سطح پًشش  01ريستای اقماری
مرکس دَستان مشريط بٍ مرکسیت جغرافیایی مکاوی
ريستاَای فاقذ ماشیه آالت خذماتی
ريستاَای با جمعیت کمتر از  0011وفر
ريستاَای با خذمات دَی بیشتر بٍ ريستاَای اطراف با تًجٍ بٍ مًقعیت جغرافیایی
ريستاَای فاقذ ماشیه آالت خذماتی
ريستاَای با جمعیت بیشتر از  0111وفر
ريستاَای با خذمات دَی بیشتر بٍ ريستاَای اطراف با تًجٍ بٍ مًقعیت جغرافیایی
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فزآينذ واگذاری ماشين آالت به دهياری:
 -1ليست هاضيي آالت تخػيع یافتِ تِ دّياسی ّای ّش ضْشستاى دس ّش استاى تَسط استاًذاسی
خوع تٌذی ٍ دس لالة خذٍل ضواسُ ( )9تِ هعاًٍت اهَس دّياسی ّا اسسال هی گشدد.
خذٍل ضواسُ()9
ًَع هاضيي تخػيع یافتِ

ضْشستاى -تخص -دّياسی
............................................
..........................................
............................................
-2

هعاًٍت دّياسی ّا پس اص تشسسی ليست هزوَس ٍ تطثيك تا هاضيي آالت تخػيع دادُ ضذُ تِ ّش

استاى ،دسخَاست ّا سا تشای تشسسی ٍ تایيذ ًْایی تِ هعاًٍت تَسعِ هٌاتع ٍ پطتيثاًی اسسال هیًوایذ.
 -3تا تَخِ تِ اسلام اعالم ضذُ دس خذٍل ضواسُ ( )7ایي دستَسالعول ،اگش هدوَع سْن پشداخت ساصهاى
ٍ آٍسدُ دّياسی اص هثلغ هاضيي ووتش تاضذ هاتِ تفاٍت هثلغ تایذ تَسط دّياسی هتماضی عالٍُ تش
حذالل سْن تاهيي ضذُ ضْشداسی پشداخت ضَد.
 -4هعاًٍت تَسعِ هٌاتع ٍ پطتيثاًی سْن ّش استاى سا تِ تفىيه ضْشستاًْا تشای ٍاسیض هثلغ آٍسدُ آًْا
ظشف هذت پاًضدُ سٍص تِ استاًذاسی اعالم هی وٌذ.
 -5صهاى ٍاگزاسی هاضيي آالت هتٌاسة تا صهاى تحَیل خَدسٍ تَسط ضشوت ساصًذُ ،تعييي هی گشدد.
 -6فشٍش هاضيي آالت عوشاًی ٍ خذهاتی تا دُ سال پس اص تحَیل هوٌَع هی تاضذ.
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