
 

 



 ه پیماوکاران عمراوی استان َمذانپیشىُادات مصًب شذٌ اوجم

راساس يظایف ي اختیارات شًرای فىی در چارچًب قًاویه ي )تالف( مًارد درخًاستی از شًرای فىی استان َمذان 

 تٍ شرح زیر مًرد تصًیة قرار گرفت:مقررات جاری کشًر، شرایط عمًمی پیمان ي تخشىامٍ سرجمع( 

تا تَجِ تِ ضرایط کًٌَی، کوثَز هػالح ٍ اػتثارات ٍ افسایص ضسیس لیوت ّا ٍ ػسم ضفافیت تازار کار، زستگاّْای  -1    

اجرایی تِ هٌظَر جلَگیری از فسد ٍ تؼطیلی کلیِ پرٍشُ ّا تا تثثیت ضرایط ٍ ثثات ًسثی تازار، تا تازًگری ترًاهِ 

 ترای ازاهِ اجرای پرٍشُ ّا فراّن آٍرًس.زهاًثٌسی تفػیلی پرٍشُ ّا ضرایط توسیس را 

ٍ ترػیع اػتثارات پرٍشُ ّا، زستگاّْای اجرایی، غرفاً تر هثٌای ترػیع  1397تا تَجِ تِ اتالؽ تَزجِ سال  -2   

 اتالؿی ّر پرٍشُ از پیواًکاراى زرذَاست اجرای کار ًوایٌس.

% 25ا تررسی لرارزازّا ٍ تِ ترتیة اٍلَیت کارّا، کاّص )ش.ع.ج( ت29زستگاّْای اجرایی هی تَاًٌس تر اساس هازُ  -3   

 هثلؾ پیواى را اػوال گرزاًٌس.

زستگاّْای اجرایی از ، زر لرارزازّای فالس ترػیع کِ زر هرحلِ ضرٍع تِ کار تَزُ یا تا زرغس پیطرفت پاییي تَزُ  -4  

 زاًٌس.)ش.ع.ج( استفازُ ًوَزُ ٍ ذاتوِ پیواى گر48اذتیارات ذَز زر اػوال هازُ 

کِ ضرٍرت ذاغی ترای تْرُ ترزاری ٍجَز ًسارز،  ی)ش.ع.ج( زر پرٍشُ ّای49زستگاّْای اجرایی تا استفازُ از هازُ  -5  

 ایط ػوَهی پیواى استفازُ ًوایٌس.از اتسار تؼلیك هٌسرج زر ضر

ا تِ ضرٍرت کارفرها ًیاز تِ اتوام پرٍشُ هی تاضس تا زرذَاست زستگاّْای اجرایی هی تَاًٌس زر پرٍشُ ّای کِ تٌ -6  

 ساساتر )تجذیذ وظر در ورخ پیمان َا(پیواى( آئیي ًاهِ ضَرای فٌی استاى ّا تا اػوال تـییر ًرخ 7-4پیواًکار تر اساس تٌس)

س، زر ایي پرٍشُ ّا ًٌوایترطٌاهِ هرتَطِ هطرٍط تِ آًکِ هثلؾ حاغل از آى از آذریي ًػاب هؼاهالت هتَسط تجاٍز 

 هَافمت ًوایٌس. 

تسریغ زر تْاتر هطالثات پیواًکاراى تا تسّی ّای هالیاتی ٍ تسْیالت تاًکی آًاى تا تَجِ تِ هحسٍزیت زهاى ٍ سمف  -7  

 تاهیي ًمسیٌگی پرٍشُ ّا.ریالی پیص تیٌی ضسُ ٍ ّوچٌیي اهکاى استفازُ از تسْیالت تاًکی تا ًرخ پاییي جْت 

ست ّوکاری از سازهاى تاهیي اجتواػی زر ذػَظ غسٍر هفاغاحساب ٍ ترطَزگی جرائن ٍ اجرای لَاًیي ٍ زرذَا -8   

 هػَتات ضَرای ػالی تاهیي اجتواػی.

 ب( مًارد درخًاستی از شًرای فىی استان َمذان تٍ مىظًر پیگیری در سطح ملی:

 ؼسیل تر اساس لیوت ّای ٍالؼی.تسریغ زر اتالؽ ترطٌاهِ هاتِ التفاٍت ًرخ ارز ٍ ضاذع ّای ت -1   

 1397تسریغ زر ترػیع اػتثارات سال  -2   

)در پريشٌ َایی کٍ در اسىاد مىاقصٍ ترطٌاهِ پرزاذت تٌسیل اٍراق ذساًِ اسالهی رایسًی ٍ پیگیری الزم جْت اتالؽ  -3   

 اشارٌ ای تٍ پرداخت از محل ايراق ي اسىاد خساوٍ وگردیذٌ است.(

 .اب تاهیي اجتواػی زر ٌّگام تحَیل اٍراق تِ ایي سازهاىغسٍر هفاغاحس -4  

 .لثَل ّسیٌِ ّای تٌسیل ضسُ اٍراق زر زفاتر ٍ اظْارًاهِ ّای ضرکت ّا تِ هٌظَر ارائِ تِ سازهاى اهَر هالیاتی -5  

 .ػسم تاذیر زر ٍاریس اٍراق از سررسیس هطرع ضسُ -6   



 

 

 

 

 



 


