بسمه تعالي
لع
"دستورا مل اجرايي طرح بازسازی و نوسازی قنوات اقنون بودجه سال  1936کل کشور هب شماره طبقه بندی  1936316331طرح كمك اهی فني و
بخ
اعتباری با عامليت صندوق حمايت از توسعه ش کشاورزی "

اين دستورالعمل در راستاي ماده  5و ماده  8تفاهم نامه عامليت اعطاي کمک سهم دولت به طرحهاي بازسازي و نوسازي
قنوات شاخص از محل اعتبارات ملي سال  9316ابالغي معاونت آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي  ،به شرح
مفاد ذيل مي باشد:

الف -تعاريف

سازمان :منظور سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.
متقاضي(کارفرما) :منظور مالکین و یا نماینده حقوقی بهره برداران قنات می باشد.
صندوق :منظور صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می باشد.
دستگاه واگذارنده اعتبار :منظور سازمان جهاد کشاورزی استان می با شد.
ناظرفني :منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که به تائید مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان
جهاد کشاورزی استان و واحد آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان رسیده باشد.
پيمانکار :منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که وظیفه اجرای پروژه را عهده دار می باشد.
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ب-اولويت اجراي طرح

با توجه به محدودیت اعتبارات  ,شرایط پذیرش و تشکیل پرونده برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی قنوات
شاخص از سوی دستگاه واگذارنده اعتبار شامل یکی از موارد زیر باشد :
(قنوات شاخص قنواتی هستند که توسط مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی استان با توجه به
شرایط ذیل مشخص و به دفتر امور آب و خاک کشاورزی اعالم شده باشد).
 -1قنواتی که عمومی و عام المنفعه باشند .
 -2قنواتی که دارای سوابق مطالعاتی بوده و قبال" توسط مهندسین مشاور ذیصالح مطالعه شده باشند و
صرفا" برآورد آنها نیاز به بازنگری ( به روز رسانی ) داشته باشد .
 -3قنواتی که در سنوات قبل اجرا شده و به صورت نیمه تمام باقی مانده است.
 -4قنواتی که بدلیل بروز عوامل قهری – طبیعی تخریب شده و بهره برداری آنها با پیامد های اقتصادی
 اجتماعی ناشی از آن مواجه گردیده اند . -5حداقل اعتبار عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد:
* برای قنوات کوهستانی حداقل اعتبار معادل  555میلیون ریال (اعتبار دولتی) باشد .
*برای قنوات دشت حداقل اعتبار معادل  0555میلیون ریال (اعتبار دولتی) باشد .
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ج – اعتبار طرح  :سقف اعتبار قرارداد طرح بازسازی و نوسازی قنات با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صرفا" معطوف به اعتبار پیمانی ابالغ شده معاونت آب و خاک به اضافه  %11سهم مشارکت متقاضی می باشد
.
تبصره :9با توجه به افزایش هزینه اجرایی طرح نرم عملیات اجرایی هر ساله توسط معاونت آب و خاک طی
نامه ای به سازمان ارسال می گردد.
تبصره  :2از  0.671میلیون ریال هزینه اجرای هر کیلومتر از طرح  0555 ،میلیون ریال سهم دولت ()%55و 4671
میلیون ریال سهم متقاضی( )%05می باشد .
تبصره  :3از کل اعتبارات تخصیص یافته به استان ها بر اساس موافقتنامه طرح ملی کمک های فنی و اعتباری
بازسازی و نوسازی قنوات ،میزان  5درصد از محل فصل یک مطالعه نزد سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به
صورت متمرکز جهت هزینه کرد مطالعه و نظارت عملیات با شرکت ها و اشخاص حقیقی(مقنی خبره) باقی مانده و
الباقی به حساب صندوق جهت هزینه در عملیات اجرائی واریز خواهد شد.

د -مراحل تشکيل پرونده
رییس سازمان می تواند اختیارات مفاد این مرحله را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفویض نماید .

 -1ارائه درخواست بازسازی و نوسازی قنات توسط نماینده متقاضیان به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد
کشاورزی و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان منضم به معرفی نامه معتبر نماینده تام االختیار مالکین
و سایر مدارک مورد نیاز مرسوم .
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بازدید اولیه محل اجرای پروژه توسط کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا
مشاور حقیقی یا حقوقی جایگزین و ارائه گزارش مکتوب تایید و یا ابطال درخواست با رعایت مفاد بند
یک ( در حد فاز شناخت )
تبصره  :9در صورت عدم تایید پروژه توسط کارشناس اعزامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  ,نماینده
متقاضیان میتواند راسا" تقاضای خود را به مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی منعکس و تقاضای
بررسی مجدد را بنماید .
 -3الصاق گزارش فنی و به روز شده برآورد ( احجام – ریالی ) منضم به صورتجلسه تصویب کمیته فنی
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی استان .
تبصره :2مطالعه و طراحی شامل شرح خدمات مورد نیاز ابالغی توسط کارفرما مندرج در نشریه شماره 145
( دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی قنوات ) سازمان برنامه و بودجه می باشد .
تبصره  : 3ضوابط و معیارهای فنی بازسازی و نوسازی قنوات ابالغ شده طی نامه شماره  034/22/4445مورخ
 22/8/12مالک و شاخص ارائه طرح فنی و تصویب آن توسط مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد .
 -4انطباق برآورد ریالی ( هرینه اجرایی طرح ) با سقف اعتبار کمک بالعوض ابالغ شده و مشخص نمودن
سهم مشارکت متقاضیان حداقل در حد  %11هزینه اجرایی و ابالغ کتبی مبلغ خودیاری به نماینده متقاضیان
.
ارائه فیش واریزی سهم مشارکت  %11هزینه اجرایی طرح توسط متقاضی به صندوق .
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تبصره : 4متقاضی می تواند در ازاء سهم مشارکت خود و در صورت تآیید واگذارنده اعتبار  ,انجام بخشی از
عملیات اجرایی کار مطابق با ضوابط و معیارهای فنی ابالغ شده را در چارجوب ضوابط مندرج در قانون بودجه
سال  ,1320با موافقت و مسئولیت پیمانکار در محل پروژه اجرا نماید .
 هزینه بیمه پیمانکار و عوامل اجرایی ،در طول مدت پیمان می تواند بخشی از سهم مشارکتکارفرما در پرداخت سهم مشارکت تلقی گردد .
 هزینه ناظر فنی طرح ،در طول مدت پیمان می تواند بخشی از سهم مشارکت کارفرما درپرداخت سهم مشارکت تلقی گردد .
قرارداد اجرایی پروژه

نماینده متقاضیان بهره بردار با پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای صالحیت

پیمانکاری از استانداری یا سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در
چارچوب اعتبار و طرح مصوب منعقد نموده است .
معرفی نامه ناظر فنی ( مهندسین مشاور حقیقی و حقوقی ذیصالح ) از سوی کارفرما به پیمانکار و صندوق
و دستگاه واگذارنده اعتبار .
ه -مراحل اجرا و نظارت بر طرح :

 -1انتخاب پیمانکار تعیین صالحیت شده و انعقاد قرارداد توسط نماینده بهره برداران با تائید مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی استان می باشد .
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 -2تامین بخشی از هزینه های مطالعه و نظارت در طرح ملی بازسازی و نوسازی قنوات ،به عهده کارفرما
می باشد (.تبصره  4بند  1دستورالعمل )
 -3مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است یک نسخه از قرارداد منعقده با پیمانکار را پس از
تصویب نهایی به پیمانکار ،مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان ،متقاضی و صندوق و
ناظر فنی معرفی شده تحویل نماید .
 -1در طرح ملی بازسازی و نوسازی قنوات بیمه حوادث و مسئولیت مدنی مقنی و عوامل
اجرایی ( پیمانکار )در طول مدت پیمان با پیمانکار می باشد .
و  -مراحل پرداخت اعتبار توسط صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي :

 -1صندوق موظف می باشد حداکثر ظرف مدت  11روز نتایج بررسی مدارک ارسالی شامل مستندات بند (
ج ) دستورالعمل را کتبا" به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تابعه و یا سازمان ( تصویب ,نقص مدارک,
مردود ) اعالم نماید .
صندوق پس از دریافت وکنترل پرونده متقاضی شامل مستندات بند ( ج ) دستورالعمل و تصویب آن ،
نسبت به آزادسازی اعتبارات ( کمک سهم دولت و سهم بهره بردار) در قبال اخذ تضمین مناسب مطابق با
قوانین از نماینده متقاضیان ( بهره برداران ) و پیمانکار بر اساس کل برآورد ریالی پروژه ( حداکثر تا سقف
 1144میلیون ریال برای هر کیلومتراز محل طرح کمک های فنی و اعتباری و  % 11سهم خودیاری مربوطه
) به روش زیر اقدام می نماید :
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اولین مرحله از آزاد سازی اعتبار حسب درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حداکثر معادل
 %24اعتبار مصوب می باشد .
زمان شروع قرارداد اجرایی مورد تعهد پیمانکار  ,پس از تحویل کارگاه می باشد .
اعضای کمیته تحویل کارگاه عبارتند از :
الف -نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .
ب -نماینده بهره برداران
ج -نماینده ناظر فنی ( دستگاه نظارت )
د -مجری ( پیمانکار) طرح
 1-3اعتبار اجرای طرح به تناسب پیشرفت کار حداکثر در سه قسط با ارائه صورت وضعیت پیمانکار و تائید
ناظر فنی،کارفرما (متقاضی ) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان ،به پیمانکار قابل پرداخت است .
 1از هر صورت وضعیت ده درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می شود و پس از تحویل موقت 1درصد در وجه پیمانکار آزاد و  1درصد بقیه پس از تحویل قطعی آزاد خواهد شد .دستور آزاد سازی حسن
انجام کار با تایید ناظر فنی  ،کارفرما و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان توسط صندوق قابل
پرداخت می باشد .
 1-0مسئولیت کامل اجرا و تحویل پروژه ( تهیه لوازم  ,نصب و اجرا ) با پیمانکار بوده و در صورتی که نماینده
متقاضی به استناد تبصره  4بند ج دستورالعمل  ,متقبل انجام پاره ای از تعهدات پیمانکار باشد  ,تفاهم مربوطه
فی ما بین بوده و از مسئولیت پیمانکار در قبال انجام کامل شرایط پیمان نمی کاهد.
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تبصره  : 9هرگونه دستور کاری که منجر به تعهد مالی مازاد برسقف اعتبار دولتی برای هر کیلومتر باشد منوط
به تائید کارفرما (متقاضی) و ناظر فنی می باشد و پرداخت تعهدات مالی آن نیز به عهده متقاضی (کارفرما )
است .
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