
 ريسي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهادفتر برنامه  -9018 ارديبهشت 03

 9398ها در سال  نصاب معامالت شهرداري
 "78/7/5398هـ مورخ  16166/ت 75912پيرو مصوبه هيات وزيران به شماره "

 "" وزيرانمحترم هيات  79/58/93مورخ   هـ 18986/ت578265مستند به مصوبه ""

 

 شهرداريها نصاب معامالت
 ""َا آئيه وامٍ مالي ضُرداري 1وامٍ مالي ضُرداري تُران ي مادٌ  آئيه 1ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761مصًتٍ  الفتىذ مستىذ تٍ ""

 

 
 َا ساير ضُرداري ضُرداري َاي مرامس استان

 ريال ,,,0,,26204تا  مبلغ  ريال ,,,0,,,3280تا  مبلغ  معامالت جسئي)مًچل(

 يالر ,,,0,,,206240تا  ,,,0,,26204 ريال ,,,0,,,3028,0تا   ,,,0,,,3280 معامالت متًسط

 ريال ,,,0,,,206240بيش از مبلغ  ريال ,,,0,,,3028,0بيش از مبلغ  معامالت عمذٌ )تسرگ(

 

 نصاب ترک تشريفات
 ""َا آئيه وامٍ مالي ضُرداري 4آئيه وامٍ مالي ضُرداري تُران ي مادٌ  33ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761مستىذ تٍ تىذ ب ي ج مصًتٍ ""

 
 َا اير ضُرداريس ضُرداري َاي مرامس استان

 تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل ضُردار

 ي تصًية  ضًراي ضُر
 ريال    ,9,,,,0,,,93,0تا   ريال  29,,,,0,,,87,0تا  

 تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل ضُردار،

 *تصًية ضًراي ضُر ي تاييذ يزارت مطًر

    29,,,,0,,,87,0از 

 ريال    46,,,,0,,,47,0تا  

    ,9,,,,0,,,93,0از 

 ريال    46,,,,0,,,47,0  تا

تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل ضُردار ، تصًية ضًراي 

 ضُر، تاييذ يزارت مطًر يتصًية َيات يزيران
 ريال 46,,,,0,,,47,0بيش از  ريال 46,,,,0,,,47,0بيش از 

 .تًسط يزير مطًر تٍ استاوذاري َا تفًيض اختيار گرديذ 3/4/94مًرخ  42488طي وامٍ ضمارٌ  *

مىاطق ضُرداري ي مذيران  ريسايريال را تٍ  8,,,,0,,,0,,2 سقف تًاوذ معامالت تاضُرداري تُران ي ضُرداري مرمساستاوُا مي  

 تفًيض ومايذ.مل يا مذيران عامل سازماوُا 

 نصاب مورد اجاره و استيجاره
 ""َا الي ضُرداريآئيه وامٍ م 16ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761تىذ ب مصًتٍ  4مستىذ تٍ رديف ""

 ريال ,,,0,,,9039,0از  ممتر جارٌ ساالوٍمال اال تا تصًية َيات عالي معامالت ضُرداري

 ريال ,,,0,,,9,90از  تيص ماَاوٍجارٌ مال اال تا پيطىُاد ضُردار ي تصًية ضًراي اسالمي ضُر

 

  نصاب رفع اختالفات شهرداري با پيمانکاران
 ""َا آئيه وامٍ مالي ضُرداري 20ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761تىذ ب مصًتٍ  5مستىذ تٍ رديف ""

 ريال  5,,,,0,,,47,0از ممتر مثلغ اختالف  از طريق سازش يا ارجاع تٍ دايري

از طريق ارجاع تٍ دايري تا پيطىُاد ضُردار ي 

 *تاييذ ضًراي ضُر ي تصًية يزارت مطًر
 ريال  5,,,,0,,,47,0 از تيصمثلغ اختالف 

 تًسط يزير مطًر تٍ استاوذاري َا تفًيض اختيار گرديذ. 3/4/94مًرخ  42488* طي وامٍ ضمارٌ 



 ريسي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهادفتر برنامه  -9018 ارديبهشت 03

 9398ها در سال  نصاب معامالت دهياري
 "78/7/5398هـ مورخ  16166/ت 75912پيرو مصوبه هيات وزيران به شماره "

 "" هيات محترم وزيران 79/58/93هـ  مورخ  18986/ت578265مستند به مصوبه ""

 

 

 دهياريها نصاب معامالت

 ""آئيه وامٍ مالي دَياريُا 1ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761مصًتٍ  الفتىذ مستىذ تٍ ""
 

 مثلغ وًع معامالت

 ريال ,,,0,,,9640تا  مبلغ  معامالت جسئي)مًچل(

 ريال ,,,0,,,9064,0  تا  مبلغ ,,,0,,,9640 معامالت متًسط

 ريال ,,,0,,,9064,0بيش از مبلغ  ت عمذٌ )تسرگ(معامال

 

 

 نصاب ترک تشريفات
 ""آئيه وامٍ مالي دَياريُا  7مستىذ تٍ مادٌ  ""

 مثلغ معامالت ضريط ترك تطريفات 

 تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل دَيار

 ي تصًية  ضًراي اسالمي ريستا
 ريال 4,,,,0,,,0,,9كمتر از 

ار ي تصًية  ضًراي تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل دَي

 اسالمي ريستا ي تاييذ ضًراي تخص

   4,,,,0,,,0,,9از 

 ريال  8,,,,0,,,0,,2 تا

تا پيطىُاد مًجٍ ي مستذل دَيار ي تصًية  ضًراي 

 اسالمي ريستا ي تاييذ ضًراي تخص ي مًافقت استاوذار
 ريال  8,,,,0,,,0,,2بيش از 

 

 


