دستورالعمل توزیع قیرموضوع بند(و) تبصره( )6قانون بودجه سال  59به
شهرداری های  95تا  055هزار نفر جمعیت ابالغ شد
در راستای اجرای بند (و) تبصره ( )6قانون بودجه سال  5931کل کشور و به منظور کمک به توسعه و بهبود عبور و مرور و
ارتقاء رفاه شهروندان شهرهای بیش از  15هزار نفر و کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت ،دستورالعمل نحوه توزیع قیر موضوع
این قانون از سوی مهندس خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به معاونان امور عمرانی استانداری
ها ابالغ شد .به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،در این دستورالعمل شاخص ها و نحوه
توزیع قیرمشخص شده که به موجب آن بر اساس جمعیت ،معکوس سرانه بودجه ،معکوس سرانه درآمد از محل بند الف
ماده  93قانون مالیات بر ارزش افزوده و مساحت شهر ،سهم هر شهرداری تعیین گردیده است.
فرآیند انجام کار به این صورت است که شهرداری موظف است مستندات مربوط به پروژه منتخب اعم از نقشه ،مسیر اجرای
آسفالت و عکس های قبل از اجرای پروژه را به دفتر فنی استانداری ارسال نماید و استانداری پس از بررسی پیشنهادهای
ارسال شده توسط شهرداری ها فهرست شهرداری های استان را به همراه کاربرگ تکمیل شده به معاونت امور شهرداری
های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال می نماید و این معاونت حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادهای
واصله را بررسی و با اولویت استان های سردسیر به معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور اعالم می نماید و این معاونت موظف است متناسب با تخصیص اعتبار نسبت به معرفی شهرداری به شرکت های
مربوطه اقدام نماید.
در این دستورالعمل در زمینه نحوه مصرف قیر دریافت شده آمده است که شهرداری متقاضی خرید قیر مکلف است از حواله
قیر صادره فقط به منظور تهیه آسفالت و ترمیم و بازسازی و اجرای رویههای آسفالتی در معابر شهری و یا تهاتر برای تهیه
آسفالت استفاده نماید .در صورتیکه قیر مصرفی صرف تعمیر گردد رعایت ضوابط دستورالعمل شماره  88335مورخ
 5931/56/95الزامی می باشد .همچنین به منظور ارتقاء سطح کیفی ساخت رویههای آسفالتی معابر در دست احداث،
ضروری است نسبت به کنترل کیفی و فنی تراکم زیرسازیهای اجرا شده ،اقدام الزم صورت پذیرد .ضمنا شهرداری ملزم
است در حین عملیات اجرایی نسبت به مستندسازی پروژه و ارسال مدارک مربوط شامل تصاویر قبل از اجرا ،زمان اجرای
پروژه و خاتمه آن و اسناد مالی مربوطه ،پس از اتمام پروژه به استانداری مبادرت نماید و دفاتر فنی استانداریها از طریق
فرمانداریهای شهرستانهای هر استان بر هزینهکرد و نحوه عمل شهرداریها نظارت و نسبت به مستندسازی الزم و ارائه
گزارش عملکرد دورهای به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام خواهند نمود.
معاونت امور شهرداریها و دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان بعنوان ناظر عالیه بر حسن اجرای
قیر مصرفی خواهند بود و در صورت عدم رعایت موارد فوق ضمن اعالم تخلفات به مراجع نظارتی ذیربط جهت رسیدگی،
مراتب جهت توزیع اعتبارات ،ماشین آالت و تجهیزات در سال های آتی توسط این سازمان ترتیب اثر داده خواهد شد.

