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 ّوزاُ گزاهی

 

اًذاسی  ّای هتعذدی را در فضای هجاسی ایٌتزًت راُ حوایت اس تَسعِ رٍستایی در کشَر سزٍیسدر راستای « رٍستاًت»شثکِ رٍستایی ایزاى 

 ّا اشارُ شذُ است. ًوَدُ است کِ در اداهِ تِ تزخی اس آى

است کِ  «ًِ الکتزًٍیکی رٍستاییاکتاتخ»َجَد در هاکٌَى در اختیار شوا لزار گزفتِ است یکی اس کتة  الکتزًٍیک آى ّنکتاتی کِ ًسخِ 

 تزداری اس آى را خَاّیذ داشت: شوا تا هطالعِ ٍ پذیزش هَارد سیز اهکاى تْزُ

در راستای اّذاف خَد الذام تِ تْیِ ایي  ّای کشَر است. ایي ساسهاى ّا ٍ دّیاری اهتیاس ایي کتاب هتعلك تِ ساسهاى شْزداری -1

 دّذ. صَرت رایگاى در اختیار عاللوٌذاى لزار هی کتاب ًوَدُ است ٍ آى را تِ

صَرت لَح فشزدُ هٌتشز  تَسط ایي شثکِ تِ ای ایي ساسهاى لثال در لالة تفاّن ًاهِحَسُ رٍستایی ایي کتاب ٍ ًیش سایز کتة  -2

 زتجاری ایي کتة را اس ایي ساسهاى دریافت ًوَدُ است.گزدیذُ است ٍ ایي شثکِ هجَس ًشز غی

ایي کتاب صزفا جْت هطالعِ ٍ اًجام اهَر پژٍّشی در اختیار شوا لزار گزفتِ است ٍ در راستای حفظ حمَق هالکیت هادی ٍ  -3

 هعٌَی، ّزگًَِ فعالیت تجاری تا ایي کتاب هوٌَع است.

 

 

 :رٍستایی ایزاىکتاتخاًِ الکتزًٍیکی شثکِ هَجَد در  کتةعٌاٍیي 

 ريستایی خذمات تاسیسات مذیزیت ي ریشی بزوامٍ عزاحی، با آشىایی 

 َا یاریدَ سالٍ پىج بزوامٍ ٍیتُ وحًٌ با ییآشىا 

 دستی صىایع تًسعٍ ي اشتغال ایجاد ريستایی، اقتصاد تًسعٍ با ییآشىا 

 ستیس ظیمح یمباو ي اصًل با ییآشىا 

 ًتزیكامپ اصًل با ییآشىا 

 ییريستا فزسًدٌ یَا بافت یدَ سامان ي تیزیمذ 

 ییريستا مىظًرٌ چىذ یفضاَا ي سبش یفضا تیزیمذ ي یشیر بزوامٍ ،یعزاح با ییآشىا 

 (...ي ريستا سبش یفضا سائذ، مًاد تیزیمذ) ريستا ستیس ظیمح 

 اوبارداری اصًل 



 ريستایی خذمات سیساتات مذیزیت ي ریشی بزوامٍ عزاحی، با آشىایی 

 ییريستا ساس ي ساخت بز وظارت ي كىتزل ي یَاد یَا عزح با ییآشىا 

 یخیتار یَا بافت یفزَىگ زاثیم یبُساس ي حفظ با ییآشىا 

 َا یاریدَ جایگاٌ ي تشکیالت يظایف، با آشىایی 

 َا یاریدَ امًر با مزتبظ یَا ساسمان با آشىایی 

 ییريستا یَاد  عزح با ییآشىا 

 ییريستا یشیر بزوامٍ با ییآشىا 

 ريستایی مذیزیت جامع راَىمای 

 َا دَیاری درآمذی مىابع 

 َا یاریدَ هیقًاو ي َا دستًرالعمل 

 ییريستا بُذاشت یمباو ي اصًل 

 ريستا یعمزاو یَا پزيصٌ ي َا عزح َا، بزوامٍ با ییآشىا 

 ريستایی وًاحی در صىایع ساماوذَی مباوی ي مفاَیم 

 ٍییريستا یَا پزيصٌ كىتزل ي یشیر بزوام 

 َا دَیاری معامالتی ي مالی قًاویه 

 ٍريستا یفزَىگ ي یاجتماع مسائل یشىاس جامع 

 ییريستا سبش یفضا 

 ريستایی خذماتی َای سیزساخت تًسعٍ مذیزیت 

 َا یاریدَ یدرآمذ ي یمال مىابع 

 ییريستا عیصىا مباوی ي مفاَیم 

 ایزان در ريستایی مذیزیت 

 ٍزانیا در ییريستا تًسعٍ یشیر بزوام 

 ٍريستایی ریشی بًدجٍ ي وًیسی بًدج 

 ريستایی سیست محیظ اس حفاظت ي عبیعت بُساسی 

 استخذامی قًاویه ي اوساوی مىابع 

 ٍريستا یاجتماع ي یفزَىگ تًسع 

 ییريستا یَاد عزح با ییآشىا 

 َا اراوٍی یساس َذفمىذ با ارانیدَ ییآشىا 

 ريستا در مصزف یالگً اصالح با ییآشىا 

 ٍبذاوذ ذیبا اریدَ كی آوچ 



 اجتماعی تامیه ي كار مقزرات ي قًاویه با آشىایی 

 ريستا در ساس ي ساخت تیَذا ي ساختمان پزياوٍ صذير با ییآشىا 

 ريستایی سائذ مًاد مذیزیت 

 ییريستا تیزیمذ در ارتباعات ي مذاكزٌ میمفاَ ي اصًل 

 َا یاریدَ یمال امًر ي یحسابزس ،یحسابذار 

 ییريستا یىیكارآفز 

 ريستا یاقتصاد تیزیمذ 

 ییريستا بحزان تیزیمذ 

 ديلت ي شًرا ار،یدَ متقابل ارتباط ي مشاركت 

 ٍیاریدَ ي دٌ مقزرات ي هیقًاو مجمًعٍ بز یا مقذم 

 ییريستا اشتغال ي یمال مىابع 

 ٍآمًسشی استاوذاردَای ي مشاغل تحلیل ي تجشی 

 ...... 

 

 تَاًیذ رٍی عٌَاى ّز یک کلیک کٌیذ: هی «رٍستایی ایزاىشثکِ »ّای هتعذد  تزای استفادُ اس خذهات ٍ سزٍیس

 آگُی محصًالت ريستایی  آلبًم تصايیز ريستایی  سایت اخبار ي اطالعات ريستاَا 

 داوشىامٍ ريستایی  باوک اطالعات ريستاَا  سزيیس پیامک ريستایی 

 َای ريستایی اطلس ي وقشٍ  ییکتابخاوٍ الکتزيویکی ريستا  وامٍ رسان ريستایی 

 مجالت ريستایی  َا اطالعات استان  ايقات شزعی ريستاَا 

 َای قزآن ريستایی خاوٍ  جستجًگز کتاب ريستایی  ییًَاشىاسی ريستا 

 َا امًر دَیاری  افشار حسابذاری وزم  گزدشگزی ريستایی 

 مقاالت حًسٌ ريستایی  اطالعات فزَیختگان ريستاَا  َای ريستایی يبالگ 

 َای ريستایی قیمت وُادٌ  مشاير ريستایی صذای  فزيشگاٌ ایىتزوتی 

 قًاویه ي مقزرات عمًمی  ی ريستاییباوک رکًردَا  باوک غذاَای محلی 
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 ريزي روستايي  آشنايي با برنامه
 

 مقدمه  
گيـرد   هاي علمي صـورت مـي   ي بزرگ ملي، مانند توسعه پايدار كشور، بر اساس نظريه يا نظريهها هدفريزي براي دستيابي به  برنامه

كشورهايي چون هند، چـين،  سياستگذاري توسعه در  ،براي مثال .بيني و اصول اعتقادي حاكم بر آن جامعه است تناسب با جهانمكه 
 .ي سياسـي و اقتصـادي آن كشـورها سـازگار اسـت     ها نظامشود كه با  انجام مي يهاي هريك در چارچوب نظريه ...مالزي، اندونزي و

هـاي سوسياليسـتي    اند، شماري گـرايش  داري با هدف ادغام در سرمايه جهاني را در پيش گرفته هاي سرمايه برخي از اين كشورها راه
ان صـاحبنظر  .اند و در جاهاي ديگر، نظامي مختلط از اين دو طراحي شـده و بـه اجـرا درآمـده اسـت      بيش حفظ كرده و ا كمخود ر

  معتقدند كه يكي از علل عدم توسعه روستايي در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، فقدان سياست مشخص و مبتني بـر يـك نظريـه   
هاي توسـعه روسـتايي را برگزيننـد و     كنند كه يكي از نظريه مسئوالن اين كشورها توصيه مياز اين رو آنها به  .روستايي است  توسعه
انتشـارات سـمت   (هاي توسعه روستايي دكتر محمدحسين پاپلي يـزدي   (كتاب نظريه .خود را بر آن منطبق سازند توسعهي ها سياست

ا امروز معرفي و تشريح كند. كتاب با دو بحث مقـدماتي  ترين نظريات را از گذشته ت ) با اين هدف تأليف شده است كه مطرح1381
و... ارائه شـده و پـس از آن بـه مفـاهيم توسـعه پرداختـه        » مدل «، » مكتب «و تفاوت آن با   »نظريه«شود. ابتدا كلياتي درباره  آغاز مي

 .»مكاتب و نظريات و راهبرد توسعه روستايي است «شده است و در فصل سوم 
انجـام كارهـا بـا مطالعـه و      ،جلـب كـرده اسـت    بـه خـود  مديران را  به ويژهي بسيار ارزشمند كه امروزه نظر جوامع و اه يكي از مقوله

هـاي   ريـزي  در برنامـه  .جهاني فكر و ملي عمل كـرد  بايدهاي كالن ملي   يريز ان توسعه معتقدند در برنامهصاحبنظر .ريزي است برنامه
ريـزي و تـوان    الزم است با هر آنچه در علـم برنامـه   فرآينددر اين  .ملي فكر و محلي عمل كردجهاني و  بايدنيز اي و روستايي  ناحيه

ريـزي الزم   يـك منطقـه يـا يـك روسـتا برنامـه       ...اجتماعي، جغرافيـايي و  ،اقتصادياستعدادهاي   همه ان است و با توجه به صاحبنظر
فرادسـتي   يهـاي احتمـال   ساله، ساالنه كشور و نيز برنامـه  5ساله،  20نكال هاي ريزي با نگاهي بر برنامه صورت پذيرد و البته اين برنامه

 .مثل دهستان، بخش، شهرستان و استان تهيه و تنظيم شود
زيـرا بـدون توجـه بـه آن ممكـن اسـت اهـداف         ،ملي توجـه داشـت   توسعه  استراتژيتر براي انتخاب نوع برنامه بايد به  به تعبير علمي

راهبردهـاي مشـخص اسـت كـه بـا       مجموعـه ملي،  توسعهاستراتژي  .غاير اهداف استراتژي توسعه ملي باشدهاي انتخاب شده م برنامه
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در حقيقـت از   .كنـد   را از بين شـقوق مختلـف انتخـاب و تعيـين مـي      ها آرمانمسير كلي رسيدن به  ،ها محدوديتتوجه به امكانات و 
 .گيرد ميملي شكل  توسعه  ، استراتژيها واقعيتبا  ها آرمانبرخورد 

و نيازهـاي   هـا  واقعيـت در انتخاب برنامه و تعيين مراحل آن، به ويژه تعيين اهداف برنامه، توجه به اهداف ملـي و همسـويي برنامـه بـا     
 .كنـد دهي شـود كـه شـرايط الزم را بـراي رسـيدن بـه اهـداف فـراهم          اي جهت مراحل برنامه بايد به گونه .جامعه امري الزامي است

 زير است: مواردريزي شامل  برنامهبنابراين مراحل 
 .شناخت موقعيت و داشتن تحليلي دقيق از شرايط موجود -1
 .ي موجودها واقعيتتعيين اهداف با توجه به امكانات و  -2

 .بندي مناسب براي مراحل آن طرح برنامه و زمان -3

 .بيني شده اجراي برنامه بر مبناي طرح پيش -4

 .اجرايي طرحارزشيابي نتايج پيشرفت مراحل  -5

 .مشخص كردن نكات قوت و ضعف مراحل اجرايي -6

 .انجام اصالحات مورد نياز براي رفع نقاط ضعف مراحل اجرايي -7

 .هبيني شد سنجش نهايي مراحل پيشرفت برنامه در ارتباط با اهداف پيش -8

كاني، عوامـل و امكانـات   زيرا از نظر م .گيرد ريزي روستايي، تمامي اين مراحل با تكيه بر مكان و فضاي روستايي شكل مي در برنامه
هاي اجتماعي و فرهنگي، تفاوت بسياري بـين فضـاهاي روسـتايي و شـهري      حتي زمينه و مورد نياز براي اجراي برنامه، نيروي انساني

 .وجود دارد
 

 تاريخچه
وستايي و محلي به مفهـوم  عمران ر ريزي برنامهپيش از انقالب اسالمي : روستايي در ايران قبل از انقالب اسالمي ريزي برنامهي  سابقه

جديـدي در ايـران بـوده و     ي نسـبتاً  كشور پديـده   توسعه ريزي برنامهمشاركت مردم و مقامات، نهادهاي محلي و روستايي در فرآيند 
هـا   كشور نداشت. فقط در زمينه عمران روستايي پـروژه  ريزي برنامهعمران روستايي، جايگاه مشخصي در نظام و ساختار  ريزي برنامه
در كشـور انجـام    1340ي  هاي كشاورزي و توليدي، بويژه قبل از دهـه  هاي عمراني زيربنايي و اجتماعي و تعداد اندكي طرح و طرح

و سرازير شدن دالرهاي نفتي بـه كشـور نسـبت     1340ي  توان به بعد از دهه شده است. شايد توجه به نواحي روستايي در ايران را مي
 داد.

 آيد. اي دارد كه شرح آن در پي مي اي در ايران مطرح شده، نياز به پيشينه يي از چه دورهاينكه فكر عمران روستا
هـاي قانونمنـد بـراي انجـام      فعاليـت  ءتـوان بـه عنـوان مبـدا     اي كه مي نقطه: روستايي در دوران انقالب مشروطيت ريزي برنامهي  سابقه

باشـد. در   مـي  1283گرفت، همان آغاز انقـالب مشـروطه يعنـي سـال     اقداماتي جهت توسعه كشور و به ويژه توسعه روستايي در نظر 
سفانه بيشتر به أشد ولي انقالبيون مت انقالب مشروطه با  وجود اينكه نياز به تغييرات بنيادي در ساخت اجتماعي و اقتصادي احساس مي

 ساخت سياسي مملكت توجه داشتند.
يير نظام روستايي و غيره صورت نگرفت. در اين مقطع، تنهـا دو فعاليـت انجـام    در زمينه مسائل روستايي نيز هيچگونه تالشي براي تغ

 هـ .ش بوده اسـت  1300تا  1286هاي  گرفت كه يكي تقسيم امالك وسيع بين رعايا توسط نهضت جنگليان در شمال ايران طي سال



	٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

انون تشكيل اياالت و واليات و دسـتورالعمل  هـ .ش ق 1284هـ .ق مطابق با سال  1325ذيقعده  14و ديگر اينكه مجلس دوره اول در 
 .حكام را به تصويب رسانيد. بر طبق اين قانون اداره امور ده به كدخدا واگذار شد

نتيجه اين دو فعاليت اين شد كه نهضت جنگل عاقبت توسط دولت مركزي سركوب شد و تالشي بـراي تغييـر سـاختار اجتمـاعي و     
هاي ايالتي و واليتي هم كـه مـانع تمركـز گرايـي و اعطـاي اختيـاراتي بـه منـاطق بـود           نجمنجامعه صورت نگرفت. قانون ا اقتصادي

 تصويب شد ولي اجرا نگرديد. 
ي سـازماندهي امـور كشـور بـه      كه مطرح شد تحوالتي كه در دوران مشـروطه در زمينـه تصـويب قـوانين و مقـررات در زمينـه       چنان

هــ .ش،   1299سائل و مشكالت داخلي اجرا نشد. با روي كار آمدن رضاشاه در سال صورت ابتدايي و اوليه آغاز شده بود،به علت م
در زمينه توسعه روستايي قوانين و مقرراتي تصويب و در بعضي مناطق نيز اجرا شد ولي در كل، تحـول سـاختاري چنـداني در امـور     

 گردد. روستا پديد نياورد كه به بعضي از آنها اشاره مي
 1310بخشـيد(  ي قـانوني مـي   هاي خصوصي جنبه اندازي سازمان ثبت اسناد و امالك بود كه به مالكيت ده، راهاولين قانون تصويب ش

ه.ش بود كه در سيستان اجرا شد و اراضي  خالصه را بين خرده مـالكين   1311  هـ .ش) . قانون ديگر اجراي اصالحات ارضي در سال
خرده مالكين، اين اراضي دوباره بين مالكين تقسيم گرديد. اين اولين بار در تقسيم نمود ولي به علت عدم حمايت دولت مركزي از 

 تاريخ ايران است كه اصالحات ارضي با حمايت دولت مطرح گرديد.
اشاره كرد.  1316هـ .ش و قانون عمران روستايي مصوب سال  1314توان به قانون كدخدايي سال  از جمله قوانين ديگر اين دوره مي

به تصويب رسيد، كدخدا نماينده رسمي دولـت بـود كـه از سـوي مـالكين       1314آذر ماه سال  14ون كدخدايي كه در به موجب قان
، توجه بـه فعاليتهـاي كشـاورزي و در مـواردي     1316آبان ماه سال  25شد. هدف عمده از تصويب قانون عمران دهات در  معرفي مي

نون براي نخستين بار موضوع عمران روستايي مطرح شد و روستاييان در مديريت اما در اين قا. امور بهداشتي بود كه هرگز اجرا نشد
 امور ده دخالت داده شدند.

هـ .ش بـا تشـكيل شـوراي اقتصـاد كشـور برداشـته شـد.         1316عمراني كشور در فروردين ماه سال  ريزي برنامهدر واقع نخستين گام 
فت، اين شورا تهيه يك نقشه عمومي اقتصـادي را الزم تشـخيص داده و قـرار    تشكيل اين شورا با پيشنهاد اداره كل تجارت انجام گر

شد كميسيوني دائمي بدين منظور آغاز به كار كند. كميسيون مزبور در زمينه اصالح كشاورزي مطالعاتي به عمل آورد كه گـزارش  
مالي و كسري بودجـه، فعاليـت چنـداني     آن تحت عنوان برنامه هفت ساله كشاورزي بود. ولي به دليل عدم ثبات سياسي و مشكالت

 . كه پايان جنگ جهاني دوم و مقارن با تبعيد رضا شاه بود ادامه يافت 1320صورت نگرفته و اين وضع تا شهريور 
توسط قواي بيگانه، سبب شد مساله عمران كشور بـه كلـي بـه     1320بحران وقايع جنگ جهاني دوم و سپس اشغال ايران در شهريور 

 1325گامي اساسي در اين جهت برداشته نشد. بعد از بهبود شرايط مالي كشـور در سـال    1325شي سپرده شود و تا سال دست فرامو
اي براي مدت هفـت سـال تهيـه كنـد. بـدين ترتيـب        ها برنامه هاي وزارتخانه تي به نام كميته برنامه به وجود آمد كه بر اساس طرحأهي

تشـكيل شـد.    ريـزي  برنامـه ت عـالي  أمجمعي به نام هيـ  1325يران به وجود آمد و در مرداد ماه در ا اقتصادي ريزي برنامهاولين هسته 
 به تصويب مجلس رساند. 1327هاي الزم، برنامه عمراني هفت ساله اول را تنظيم و در بهمن ماه  ت مذكور پس از بررسيأهي

امـا  ، سيس شوراي عالي اقتصـاد برداشـته شـد   أبا ت 1316ال و اجتماعي در س اقتصاديتوسعه  ريزي برنامهگرچه نخستين گام در زمينه 
). از اين سال تا سـال  17، 1359(توفيق،  ، به طور رسمي داراي برنامه عمراني و سازمان مسئول اجراي آن گرديد1327ايران در سال 

-33ديد. برنامه عمراني اول در دوره ساله بوده است اجرا گر پنجبرنامه  سهساله و  هفتبرنامه  دوبرنامه كه به صورت  5 ، كال1356ً
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و برنامـه   1346-51، برنامـه عمرانـي چهـارم در دوره    1341-46، برنامه سـوم در دوره  1334-41، برنامه عمراني دوم در دوره 1327
  .در ايران اجرا گرديد 1352-56عمراني پنجم در دوره 

شـوراي   25/6/58س از انقالب براي اولين بار در اليحه  قانوني مصوب پ: ريزي روستايي در ايران بعد از انقالب اسالمي سابقه برنامه
در  26/1/59، كـه در  28/12/58ي مشـاع مطـرح شـد. بـه دنبـال آن اليحـه اصـالحي         ها انقالب، واگذاري اراضي به صورت تعاوني

. ايـن اقـدام دولـت را    درآمـد  هـاي مشـاع بـه مرحلـه قـانوني      يشوراي انقالب به تصويب نهايي رسيد، تقسيم اراضي به صورت تعاون
توان در رديف اولين اقدامات مربوط به امور روستايي در ايران بعد از انقالب اسالمي مطرح كرد، كه از سوي هيئت هفـت نفـره    مي

واگذاري اراضي، در نواحي مختلف كشور انجام شد و تعداد بسياري از روستاييان از طريق واگـذاري اراضـي توسـط هيئـت هفـت      
 ند.ا  صاحب اراضي كشاورزي شدهنفره، 

آغـاز   1358نهاد ديگري كه بعد از انقالب اسالمي به منظور عمران و آبادي روستاها تشكيل شد، جهاد سازندگي است، كه در سال 
اي مستقل، تحت عنوان وزارت جهاد سازندگي، براي انجام امـور مربـوط    به صورت وزارتخانه 19/9/1362به كار كرد، و در تاريخ 

سـازي و غيـره    هاي آموزشي، بهداشتي، زراعت و باغداري، دامداري، بهسـازي روسـتاها، تـامين آب و بـرق، راه     به روستاها در زمينه
فعاليت داشته است. اين وزارتخانه به دليل انجام بعضي امـور بـه مـوازي وزارت كشـاورزي، بـا وزارت كشـاورزي ادغـام شـده و از         

 شكل گرفته است. مجموع آنها وزرات جهاد كشاورزي
توان از بنياد مسكن انقالب اسالمي، شوراهاي اسالمي، مراكز خدمات كشاوزري، روستايي و عشـايري و   از جمله نهادهاي ديگر مي

 اند. هايي را به انجام رسانده ي عمران روستايي فعاليت ... نام برد، كه اكثر اين نهادها در زمينه
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 )68 – 72( ساله اول ي پنج برنامه اجتماعي و فرهنگي - اقتصاديهاي توسعه  رنامهروستايي در ب ريزي برنامهي  سابقه
بـه طـول    1372آغـاز و تـا سـال     1368اولين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران در سـال     

هـاي   عمران روستايي بود، اما بخش قابل توجهي از برنامه فاقد جايگاه مستقلي براي انجاميد. در برنامه اول توسعه، گرچه سند برنامه 
هاي قانوني اين برنامه نيز دولت را به تخصيص اعتبارات ويژه  ها به عمران روستاها اختصاص داشت و بسياري از تبصره اجرايي بخش

 كرد. به مناطق روستايي مكلف مي
درصـد در سـال   شـش  سـاله اول معـادل    ي پـنج  زري در برنامـه در اين برنامه به بخش كشاورزي توجه خاصي شد. رشد بخش كشاو

درصد 1/14درصد، زير بخش جنگل و مرتع  3/5درصد، زير بخش دامپروري  1/6بيني شد. رشد بخش زراعت به طور متوسط  پيش
نگـي جمهـوري   ، اجتمـاعي و فره اقتصـادي (قانون برنامه اول توسعه  بيني شد درصد در سال پيش 8/27و زير بخش شيالت و آبزيان 

 ).1368-72اسالمي ايران، 
هاي ذكر شـده موفـق بـوده اسـت. در      بيني توان اذعان داشت كه اين برنامه تا حد قابل توجهي در پيش با بررسي نتايج برنامه اول، مي

شـاورزي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي، گرايش بخـش ك  -اقتصاديترين وجوه برنامه اول توسعه  توان گفت مثبت  واقع مي
 سنتي به كشاورزي نوين و سودآور بود.  

در برنامه دوم، عمران و توسعه روستاها مد نظـر  : 1374-78اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  -برنامه دوم توسعه اقتصادي 
ل مسـتقل در اسـناد برنامـه    بخش عمران روستايي به عنوان يك سـر فصـ    ها ريزي ريزان قرار گرفته و براي نخستين بار در برنامه برنامه

ي صنعت در فضاهاي روستايي و مطالعه و طراحي سـاختار فضـايي مطلـوب و تجهيـز سلسـله مراتبـي        كيد بر توسعهأجاي گرفت و ت
هاي كيفي و كمي عمران روسـتايي بـه ترتيـب     هاي توسعه روستايي بوده است. دراين برنامه هدف مراكز روستايي، مهمترين سياست

 گرديد: بيني ذيل پيش
 هاي كيفي: هدف

 توسعه يكپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي -الف
 هاي روستايي گاه بهبود كيفيت زيست، اصالح ساختار كالبدي و بهبود كيفيت سكونت -ب
 ارتقاي نقش روستاييان در اداره امور روستاها -ج
 هاي روستايي زايي صنايع كوچك و دستي در محيط ارتقاي ظرفيت اشتغال -د
 برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي -ه
 اصالح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي -و

 هاي اجرايي هدفهاي كمي برنامه
 :برنامه بهسازي و نوسازي روستاها -الف

 ي روستايي. ناحيه 50ي يكپارچه حداكثر براي  مطالعه و تهيه طرح توسعه -
    روستا شامل مراكز دهستان و روستاهاي  1000يين كاربريهاي اراضي براي اصالح كالبدي و تع -

 مركزي.    

 مركز دهستان و روستاي مركزي. 800بهسازي  -

 هاي ناشي از سوانح طبيعي. هزار واحد مسكوني روستايي در مقابله با آسيب 500سازي  ايمن -

 :برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده -ب
 ناحيه روستايي پراكنده. 75ادغام و تجميع  -
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  :ي روستايي ي ايجاد و توسعه برنامه -ج
 ناحيه صنعتي روستايي نيمه تمام. 23تكميل وراه اندازي  -
 هزار نفر در روز. 340ارتقاي مهارت فني صنعتگران روستايي به ميزان  -

 5/325ميليـارد ريـال و اعتبـارات جـاري آن      4/3631در اين برنامه اعتبارات عمراني مورد نياز بخش عمـران روسـتايي معـادل     ضمناً
 – 13، 1374سـازمان برنامـه و بودجـه،    ( ميليارد ريال، طي دوره برنامه بوده، كه در فصل عمران و نوسازي روستاها منظور شده است

1.( 
، اجتمـاعي و فرهنگـي   اقتصـادي ي  در برنامه پنجسـاله سـوم توسـعه   : )1379 - 1383برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(

جمهوري اسالمي ايران، به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روسـتاها و توجـه ويـژه بـه بهبـود معيشـت روسـتاييان، راهكارهـاي         
 بيني شده است: اجرايي زير پيش

هـاي   و توسـعه فعاليـت   گـذاري  هاي اشتغال و درآمد بيشتر روستاييان و حمايت و تشـويق سـرمايه   الف. به منظور فراهم آوردن زمينه
هـاي ذيـربط در    هاي كشاورزي و صنايع تبديلي، وزارت جهاد سازندگي موظف است با همكاري دستگاه زا، به ويژه در زمينه اشتغال

 طول برنامه، اقدامات زير را انجام دهد:
 .تجهيز منابع آب و خاك و اولويت واگذاري اراضي مستعد كشاورزي به روستاييان بويژه جوانان -
سنجي استقرار صنايع روستايي(تبديلي، كشاورزي و دستي) در محـيط روسـتايي بـا اولويـت      هاي نسبي و امكان شناسايي مزيت -

 .ايجاد اشتغال براي زنان و جوانان

 .ساماندهي وتجهيز نواحي صنعتي ايجاد شده -

اي رسـمي و غيـر    وزشـي، فنـي و حرفـه   هاي آم ي رشته هاي توليد روستايي وتوسعه ترويج و حمايت از ايجاد و گسترش تعاوني -
 .رسمي در روستاها

ــيوه    - ــالح شـــ ــور اصـــ ــه منظـــ ــتايي بـــ ــرش روســـ ــتي و فـــ ــنايع دســـ ــاماندهي صـــ ــابي  ســـ ــد و بازاريـــ ــاي توليـــ  هـــ
 .داخلي و خارجي) و جلب مشاركت بخش خصوصي(

 .اي در آنها هاي ساماندهي و توسعه شناسايي مناطق توسعه نيافته، تدوين و اجراي برنامه -

ظف است به منظور ساماندهي و بهسازي كالبدي روستاهاي كشور ؤسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقالب اسالمي) موزارت م -ب
 نسبت به انجام موارد زير در طول برنامه اقدام كند:

 .اي مصوب هاي توسعه و عمران منطقه هاي هادي و ساماندهي روستاها در چارچوب طرح تهيه و اجراي طرح -
 .هاي روستايي و  كنترل رعايت ضوابط فني در ساخت ابنيه گاه بر ساخت و ساز در سكونتاعمال نظارت   -
 .ربط هاي ذي زش روستايي با هماهنگي دستگاهرحفاظت، مرمت، احيا و بازسازي ابنيه و بافتهاي با ا -
هاي توسـعه و عمـران    طرح سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاري دفتر مناطق محروم رياست جمهوري، در چارچوب -ج 

اي، حداكثر تا شش ماهه اول، نسبت به تعيين مناطق توسعه نيافته اقدام كند. مناطق توسعه نيافتـه شـامل منـاطقي خواهـد      ملي و منطقه
اطق زا، امور زيربنايي، مسكن مناسب و خـدمات اجتمـاعي در مقايسـه بـا سـاير منـ       هاي اشتغال گذاري در زمينه بود كه از نظر سرمايه

سازمان برنامـه و بودجـه ،   (برخورداري كمتري داشته باشد. مالك تعيين سطح برخورداري عملكرد سال آخر برنامه دوم خواهد بود
 ).296 -298 صفحات ،1378

 باشد: سياستهاي استراتژيكي كه جهت عمران روستايي در برنامه سوم مطرح شده است به قرار ذيل مي
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بـا توجـه بـه نقـش و عملكـرد اقتصـاد روسـتا از طريـق تحـول سـاختاري در نظـام توليـد در جهـت               الف. ساماندهي عمران روستاها
 .برداري مناسب از منابع و عوامل توليدي موجود و استفاده از فن آوري مناسب بهره

 .هاي مختلف ع به شيوهكننده اعتبارات خود، به منظور ارائه تسهيالت به روستاييان و تجهيز مناب ب. حمايت از ايجاد نهادهاي تامين
نگري، جلـوگيري از   هاي الزم، تمركز زدايي و جامع ج. تجديد سازمان تشكيالت كنوني عمران روستايي در جهت ايجاد هماهنگي

 .هاي اجرايي هاي تصدي و توفيق فعاليت ها با كاهش حيطه هاي موازي و مشابه، شفاف كردن وظايف و نقش فعاليت
هـاي   ت و تجهيز فضاهاي روستايي كشور بر طبـق اسـتانداردها و ضـوابط خـدمات رسـاني و نتـايج طـرح       بندي و ارايه خدما د. سطح

 .اي مصوب و توسعه عمران منطقه
با استفاده  ،ي مناطق همگن توسعه نيافته هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي، جهت توسعه هماهنگ و يكپارچه ه. تهيه و اجراي برنامه
 ).294و 293 صفحات،1368سازمان برنامه و بودجه (وداز منابع و امكانات موج
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 مفاهيم و تعاريف -1-1
تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري روستا واحـد مبـداء تقسـيمات كشـوري اسـت كـه از لحـاظ        قانون  2طبق ماده : روستا -1-1-1

معين ثبتي يا عرض مستقل كـه حـداقل   محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو 
بطور مستقيم يا غيـر   خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن 20تعداد 

عاليـت هـاي   هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صـنايع روسـتايي و صـيد يـا تركيبـي از ايـن ف       يكي از فعاليت مستقيم 
 اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده شده است. 

روسـتا  « ) روستا چنين تعريف شده است: 17/9/66آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هاي هادي روستايي (مصوب  1و در ماده 
ا طبيعت و مجموعه هاي روستايي و شـهري همجـوار خـود داشـته     توليدي) كه رابطه ارگانيكي ب -مجموعه اياست زيستي (مسكوني

 ».  گردد قانون تعاريف تقسيمات كشوري تعيين مي 3و  2باشد و حدود آن  براساس مواد 
را از ديدگاه » برنامه ريزي«تعاريف  14ريزي روستايي در صفحه  دكتر حسن مطيعي لنگرودي در كتاب برنامه ريزي: برنامه -1-1-2

جـامبرلين معتقـد   » تين برگن: برنامه ريزي كار خردمندانه و بكار بستن روشـهاي درسـت اسـت.   «ن چنين بيان داشته اند: صاحب نظرا
برنامه ريزي، عقالنيت و نظم را بـه سـازمان مـي آورد و    «و از ديدگاه نانورد » هاست برنامه ريزي، مديريت نظام دار دارايي«است كه 
كنـد، مـي توانـد فعاليـت      ه حداقل كاهش مي دهد. سازماني كه به طرز صحيح برنامه ريزي ميهاي بحراني و اضطراري را ب وضعيت

نردار و انيست كه برنامـه ريـزي متمركـز    و نظر » هاي خود را جهت نتايج سنجش متمركز كرده، انرژي خود را بيهوده به هدر ندهد.
 ديت هاي اصلي توسعه و تضمين رشد پايدار اقتصادي است.ملي، تنها مكانيسم نهادي و سازماني الزن براي فائق آمدن بر محدو

برنامه ريزي روستايي، فرآيندي پيچيده و در برگيرنده ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،    برنامه ريزي روستايي: - 1-1-3
هاي مربوط به زيرسـاخت هـا و    هاي اقتصادي حاكم بر روستاها و از سويي ديگر كارآيي سياسي و ... است كه از سويي به بهره وري

دهد، بنابراين، برنامه ريزي روستايي فرآيندي همه سونگر و تركيبي است كه صـرفاً   امكانات رفاهي روستاها را به خود اختصاص مي
 گيرد. به كاركرد بخشي خاص وابسته نبوده، بلكه در سايه عملكرد سيستمي و تركيبي شكل مي

بـراي بهبـود   ني توسعه روستايي را چنين تعريف مي كند: توسعه روستايي، اسـتراتژي اسـت كـه    بانك جها توسعه روستايي: -1-1-4
شـود. ايـن اسـتراتژي در پـي گسـترش       زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه مشخصي از مردم كه همان روستاييان فقيرند، طراحي مـي 

امرار معاش هستند. از نظر بانك جهاني، فقراي روسـتايي،   منافع توسعه در بين فقيرترين افرادي است كه در نواحي روستايي به دنبال
شود. و مهاتما گاندي توسعه روستايي را به سـادگي، تبـديل روسـتاها بـه      شامل كشاورزان خرده پا، اجاره نشين ها و خيش نشينها مي

  كرد.   مكانهاي قابل زيست و متناسب با رشد و تعالي انسان معرفي مي
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 تا نقش و اهميت روس -1-2
هاي محيطي ونيـروي انسـاني پـر     عدم توجه به فضاهاي روستايي، بي توجهي به توان و امكانات توليدي نواحي روستايي، از نظر داده

زيـرا عـدم برنامـه ريـزي و     .ناگزير به برنامه ريزي و توسعه روستايي مي باشيم ،براي رسيدن به توسعه ملي .توان اين نواحي مي باشد
مشكالت زيستي در روستاها و حركت جمعيت روستايي بـه   .كندكالت فراواني را براي سرزمين ملي ايجاد مي توسعه روستايي، مش

بلكه سبب رواج مشاغل كاذب و تورم زا در شـهرها   شود، سوي شهرها،نه تنها موجب افزايش مشكالت موجود در حاشيه شهرها مي
بنـابراين مشـكالت عـدم برنامـه ريـزي روسـتايي        .ي بزرگ ايران استدر شهرها به ويژهين مشكالت شهرها،تر مهمشده كه يكي از 

شـهري ايجـاد     ،ي بي رويه روسـتا ها مهاجرتاز طريق  به ويژهبلكه مشكالت بسياري را براي شهرها  ،منجر به نواحي روستايي نبوده
 .بنابراين روستا و روستانشين در ايران از جايگاه و اهميت بسيار برخوردار است كند مي

مـي  برنامه ريـزي توسـعه روسـتايي از يـك سـو      بررسي ضرورت : اهميت و ضرورت برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران -1-2-1
تواند هدايتگر فرآيند تهيه و اجراي برنامه ها و  ميو از سوي ديگر  دراين زمينه به وجود آورد مؤثرتواند انگيزش الزم را براي اقدام 

 .باشد ي توسعه روستايي نيزها طرح
هدف كلي توسعه، رشد و تعالي همـه جانبـه جوامـع انسـاني اسـت، از ايـن رو در فرآينـد برنامـه ريـزي بـراي دسـتيابي بـه توسـعه و              
قرارگرفتن در مسيرآن، شناخت و درك شرايط و مقتضيات جوامع انساني و نيازهاي آنان در ابعاد مادي و معنوي از جملـه اقـدامات   

نات و منابع نيـز در همـه   اآنچه مسلم است اين ضررت در همه جا به طور همسان مطرح نمي شود و امك .ضروري در اين زمينه است
در واقع رشد و توسعه جوامع انساني بر حسب زمان و مكان و با توجه به زيست وفعاليت بخشي از آنها درفضـاهاي   .جا يكسان نيست

حوزه هاي روستايي به عنـوان قاعـده نظـام سـكونت و      اساساً .ندك يدا ميروستايي، برنامه ريزي و توسعه روستايي مفهوم و مصداق پ
فعاليت ملي، نقش اساسي در توسعه ملي ايفا مي كند، چرا كه توسعه پايدار سرزمين در گرو پايداري نظـام روسـتايي بـه عنـوان زيـر      

ي در توسـعه منطقـه اي و   مـؤثر تواند نقـش  پايداري فضاهاي روستايي در ابعاد مختلف مي  و نظام تشكيل دهنده نظام سرزمين است
اي كـه نظـام روسـتايي     حال اگر به داليلي در روند پيشرفت و توسعه فضاهاي روستايي وقفه اي ايجاد شود، به گونه .ملي داشته باشد

حـوزه هـاي    سرزميني نباشد، در آن صورت آثار و پيامدهاي مسـائل روسـتايي در   قادر به ايفاي نقش سازنده خويش در نظام ملي و
كه توسـعه پايـدار و يكپارچـه ملـي      كرداز اين رو بايد به اين موضوع اذعان  .شهري و در نهايت در كليت سرزمين گسترش مي يابد

دهد كه به حـق و وظيفـه    شواهد و تجربيات نشان مي متأسفانه .اي، شهري و روستايي است معطوف به توسعه پايدار در سطوح منطقه
هاي روسـتايي در   جايگاه و كاركرد آن در اقتصاد ملي، كم توجهي شده و حوزه اي روستايي، به تناسب سهم،و فضاه عتوسعه جوام

از اين رو تعديل عـدم تعادلهـاي    .ها ومنافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته اند نابرابر از جهت دسترسي به فرصت شرايطي كامالً
اي اين جوامـع، ضـرورتي اساسـي و اجتنـاب     بقي جوامع روستايي و تسهيل رشد و ااقتصادي و سرزميني در جهت بالندگ ـ   اجتماعي

 .ناپذير محسوب مي شود
با توجه به ويژگي فضـاهاي روسـتايي و جايگـاه و نقـش آنهـا،      : و الزامات برنامه ريزي توسعه روستايي در كشور ها ضرورت -1-2-2

 بل بررسي است:انبه هاي ذيل قاهميت و ضرورت برنامه ريزي توسعه روستايي در كشور از ج
 .ي اصلي برنامه ريزي توسعه روستايي در كشور، بعد انساني توسعه اسـت ها ضرورتيكي از : بعد انساني توسعه روستايي -1-2-2-1

كاهش مستمر نسبت جمعيت روستايي در طول تاريخ، هنوز هـم بخـش عمـده اي از جمعيـت كشـور در نـواحي روسـتايي         با وجود
را » نواحي روسـتايي « درصد جمعيت كشور در نقاط روستايي زندگي مي كردند كه اگر 38حدود  1375در سال  .ندزندگي مي كن

جامعـه روسـتايي    .درصـد افـزايش مـي يابـد     50شهرها را نيز در نظر بگيريم، اين نسبت بـه حـدود    ـ   مبنا قرار دهيم و جمعيت روستا
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ي خـاص خـود را   هـا  طـرح هـا و   ت خاص خـود را دارد و بـه همـين دليـل برنامـه     نيازها، مسائل و مشكال ، امكانات،ها ويژگيكشور 
مردم ساكن در نواحي روسـتايي در طـول تـاريخ     .تواند اين مهم را محقق سازد زيرا برنامه عمومي توسعه در سطح ملي نمي .طلبد مي

انـده انـد، بنـابراين بـه لحـاظ انسـاني الزم اسـت        محروم م نسبتاًبه دليل مختلف از منافع حاصل از توسعه كشور سهم ناچيزي داشته و 
با توجه به اينكه امروزه نيـز بـيش از هـر زمـان ديگـر توجـه بـه         .شودار دبرخور ها فرصتجامعه روستايي متناسب با جامعه شهري از 

داري از امكانـات و  حقوق انسانها و محروميت زدايي از اجتماعات انساني در كانون توجه همگاني قرار دارد و حق توسـعه و برخـور  
ي هـا  ضـرورت ريزي براي تحقق آن در كشـور يكـي از    شود، توسعه روستايي و برنامه ، از حقوق مسلم انساني محسوب ميها فرصت

 .مهم در فرآيند توسعه ملي است
توليـد   ارتبـاط تنگاتنـگ بـين روسـتا و فعاليـت كشـاورزي و بـه عبـارتي نقـش نـواحي روسـتايي در           : روستا و كشاورزي -1-2-2-2

   .شود مي ريزي توسعه روستايي در كشور محسوب ي برنامهها ضرورتمحصوالت كشاورزي، از ديگر 
عواملي مانند اصالحات ارضي، ضعف قانون ارث و تبديل اراضي كشاورزي به  تأثيرتقطيع و خرد شدن اراضي كشاورزي كه تحت 

ميـزان   .ه چالشي اساسي در كشاورزي كشور تبـديل شـده اسـت   امروزه ب ،هاي تجاري، مسكوني و صنعتي تشديد شده است كاربري
هكتـار فعاليـت    10درصـد كشـاورزان در اراضـي كمتـر از      84هكتـار اسـت و    2مالكيت زمين هر كشاورز به طـور متوسـط حـدود    

 .كنند مي
كشور به ايـن پيوسـتگي توجـه    هاي توسعه  رغم پيوستگي بسيار زياد بين جامعه روستايي و فعاليت كشاورزي، در برنامه علي متأسفانه

هاي توسعه كشاورزي و توسـعه روسـتايي جـدا از     ريزي و مديريت بخشي، برنامه نظام برنامه تأثيرتحت  به ويژهچنداني نشده است و 
ي از  منظر كشاورزي به نواحي روستايي بپردازيم، توسعه ايـن نـواحي بـرا    صرفاًبنابراين حتي اگر  .يكديگر تدوين و اجرا شده است

 .نيازهاي غذايي وصنعتي كشور در راستاي  دستيابي به امنيت غذايي پايدار اهميت بسياري دارد تأمينپايداري توليد و 
ي هـا  ضرورتبرداري بهينه از منابع طبيعي از ديگر  لزوم حفظ محيط زيست و بهره: توسعه روستايي و حفظ محيط زيست -1-2-2-3

مسـتقيم منـابع طبيعـي     اصـلي و  انتاييان به دليل شيوه زندگي و نوع معيشت خود، بهـره بـردار  روس .ريزي توسعه روستايي است برنامه
درصـد از   90درصد جمعيت كشور، حدود  38رغم داشتن تنها  علي شوند و خاك، جنگل و مرتع) محسوب مي ،آب (مانند اراضي،

بـا توجـه بـه ضـرورت و اهميـت حفـظ محـيط زيسـت و          .كننـد  برداري مـي  هاي طبيعي كشور را در اختيار دارند و ازآن بهره عرصه
 تـأمين معيشـت در نـواحي روسـتايي و     شـرايط زنـدگي و   يحفاظت از منابع طبيعي براي بقا، تداوم و پايداري زندگي انسـان، ارتقـا  

ي كشور را فـراهم  ريزي توسعه روستايي زمينه حفاظت از محيط زيست و منابع طبيع نيازهاي اوليه و اساسي روستاييان از طريق برنامه
 .خواهد ساخت

با توجه بـه   :گويد با ابعاد انساني در اين باره مي يا اقتصاد» كوچك زيباست« برجسته در كتاب ـ   تكنولوژيست مشهور ـ   شوماخر .ان
اينكه آسيب پذيري بخش كشاورزي و جامعه روستايي از عوارض زيست محيطي نسبت به جامعه شـهري كمتـر اسـت، بهتـر اسـت      

  .طبيعت مصون باشيم، نقطه عزيمت به توسعه ملي را بخش كشاورزي و جامعه روستايي قرار دهيم ماينكه از انتقا براي
جلوگيري از تخريـب   ،زدايي، كنترل فرسايش خاك به هر حال هرگونه اقدام براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي از طريق بيابان

 .هاي توسعه روستايي موفقيت آميز خواهد بود به روستاها و در چهارچوب برنامهاز طريق توجه  عمدتاً، ها جنگلمراتع و حتي 
از طريـق توليـدات كشـاورزي و صـنايع دسـتي نقـش مهمـي در         به ويـژه نواحي روستايي : توسعه روستايي و اقتصاد ملي -1-2-2-4

درصـد   25درصد صادرات غير نفتـي،   25درصد توليد ناخالص داخلي،  20آخرين داده ها، بخش كشاورزي  طبق .اقتصاد ملي دارد
درصـد ارزش   30تـا   25به طور غيرمسـتقيم نيـز بـين     كند و درصد نيازهاي غذايي و صنايع كشور را فراهم مي 80تا  75كل اشتغال، 
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همچنين ارزش افزوده بخـش   .شود زي ايجاد ميردرصد ارزش بخش خدمات از طريق بخش كشاو 25تا  20كاالهاي صنعتي و بين 
 1/10289درصـد بـه    1/10بـا نـرخ رشـد     1381درصد رشد داشـته و در سـال    7/5به طور متوسط  1381ـ   1379ورزي در دوره كشا

عالوه بر اين رشد تشكيل سرمايه ثابت  .درصد) بيش از دو برابر است 9/4ميليارد ريال افزايش يافته است، كه نسبت به هدف برنامه (
 8/11ي اقتصـادي كشـور حـدود    هـا  بخـش درصد بوده، در حالي كـه در مجمـوع    9/11در بخش كشاورزي 1381ناخالص در سال 
ي كـالن بخـش كشـاورزي نشـان     هـا  شاخصمجموع  ،) در هر حال8ص  ،1382 ،(سازمان مديريت و برنامه ريزي درصد بوده است

 .دهد كه اين بخش در اقتصاد كشور نقش فعال و بسيار مهمي دارد مي
هاي بالقوه زياد در اين بخش براي افزايش توليـد و توسـعه    دهنده وجود ظرفيتنشان ي اخير ها سالرشد باالي بخش كشاورزي در 

زي بـراي اقتصـاد ملـي در شـرايطي اسـت كـه سـهم  ايـن بخـش از كـل منـابع            رايـن همـه دسـتاوردهاي بخـش كشـاو      .بيشتر اسـت 
هاي پرداختي دولت به كشاورزان به  نسبت يارانه .درصد بوده است 6سال گذشته همواره كمتر از  30گذاري شده دولت طي  سرمايه

در واقـع   .رسـد  درصـد مـي   40درصد است، در حالي كه در كشورهاي صنعتي ايـن نسـبت بـه     85/0ارزش توليدات كشاورزي تنها 
م نـواحي  بنـابراين، نقـش مهـ    .ارزي، باالترين نقش را در اقتصاد ملي داشته اسـت  گذاري ريالي و بخش كشاورزي با حداقل سرمايه

در زمينـه   كه براي تداوم و افزايش اين نقش، مخصوصاً كند از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي به ويژهروستايي در اقتصاد ملي 
 .نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرند پايدارامنيت غذايي 

روستايي از منظـر حفـظ ميـراث فرهنگـي نيـز حـايز       نواحي ريزي و توسعه  برنامه :توسعه روستايي و حفظ ميراث فرهنگي -1-2-2-5
ين تـر  مهـم بسياري از آثار و بناهاي باستاني و تاريخي كشور، در نواحي روستايي قرار دارند، عالوه بر ايـن روسـتاييان    .اهميت است

فته است كه با بهره گيري مناسب از آن و همچنـين  در اين فرهنگ، دانش بومي نيز نه .حافظان آداب، سنن و فرهنگ بومي كشورند
 .برداري معقول و منطقي از منابع را فراهم آورد تلفيق بهينه آن با دانش جديد مي توان زمينه بهره

 انـد و بـه همـين دليـل از ذخـاير      بهتر حفظ كـرده را اند، ميراث فرهنگي  روستاها به دليل اينكه از نقاط شهري  به طور نسبي دور بوده
توسعه روستايي به مفهوم واقعي آن نه تنها با حفظ ميـراث فرهنگـي تعارضـي نـدارد بلكـه مـي        .شوند فرهنگي كشور ما محسوب مي
تاكنون روند توسعه كشور درون زا نبـوده و گسـيختگي فرهنگـي در آن وجـود دارد و اگـر روسـتاها        .تواند در راستاي آن نيز باشد

بنابراين، از طريق توسعه روستايي و حفظ روستاها نه تنهـا  امكـان حفـظ     .رود فرهنگي از دست ميتوسعه پيدا نكند، امكان بازسازي 
طرف كننده نقايص هويت فرهنگي شـهر باشـد، چـرا     تواند بر ذخاير فرهنگي وجود دارد، بلكه امكان تعالي آن نيز وجود داشته و مي

به هر حـال در شـرايط بازسـازي فرهنگـي كشـور، ذخـاير        .ديك استكه هويت روستاييان به هويت كهن ايراني به مفهوم واقعي نز
 .ي به بازيابي و خوديابي دوباره فرهنگ باشدمؤثرتواند كمك  فرهنگي روستاييان مي

ريـزي   در فرآيند توسعه ملي و حتي توسعه شهري، توجـه بـه روسـتاها و برنامـه    : پيوستگي توسعه شهري و توسعه روستايي -1-2-2-6
، توسـعه ملـي و توسـعه شـهري بـدون توسـعه       هـا  مكـان در واقع با توجه به اصل مكمل بـودن فضـاها و    .ي اهميت داردتوسعه روستاي

هـاي   گـاه  سـكونت  بـه ويـژه  ي باز عمـل مـي كننـد،    ها نظامها امروزه به صورت  گاه سكونت .روستايي، معني و مفهوم نخواهد داشت
يكديگرنـد و بـه يكـديگر وابسـتگي و      تأثيركه با يكديگر دارند، بشدت تحت اي  گسترده شهري و روستايي به دليل روابط متنوع و

شـود   اينكه گفته مـي  .ريزي توسعه روستايي در فرآيند توسعه ملي و شهري ضروري و اجتناب ناپذير است نياز دارند، درنتيجه، برنامه
فرهنگـي بـه نـوعي منشـا روسـتايي       ـ  اجتماعيبرخي از مشكالت موجود در شهرها نظير حاشيه نشيني مشاغل كاذب و ديگر مسائل 

فقر و محروميت و نابساماني شرايط زندگي در روستاهاست سخن درستي است و به نوعي اهميت موضوع توسـعه   تأثيردارد و تحت 
اهـد بـود و   بدون توسعه روستايي، منافع حاصل از توسعه شهري در شهرها ماندگار و پايـدار نخو  در واقع، .روستايي را نشان مي دهد
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تواند زمينه تـوازن و تعـادل زنـدگي     ي توسعه شهري ميها طرحدر كنار  برنامه هاي توسعه روستايي .از دست خواهد رفت به سرعت
 .شهري و روستايي را فراهم سازد

هـا لـزوم   مالحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكـاتي اسـت كـه توجـه بـه آن     : توسعه روستايي و مالحظات سياسي و امنيتي -1-2-2-7
 .كند مي برنامه ريزي توسعه روستايي را ايجاب
ي جالـب در ايـن زمينـه نظـر سـاموئل      ها بحثشايد يكي از  .نقش مهمي دارند ها حكومتير غياز لحاظ سياسي روستاها در حفظ و ت

گيـرد   انجام داده، نتيجه ميكشور خاورميانه  20طوالني در مورد  نسبتاًوي از يك مطالعه تاريخي كه در يك دوره  .هانتينگتون باشد
امـا تعيـين سرنوشـت     ،هـا در ايـن كشـور از شـهرها شـروع شـده اسـت        نـاآرامي  و هـا  اعتـراض ، ها شورشه مورد بررسي، ركه در دو
در تمام موارد تجربه شده، اگر روستاييان در برابـر   .ي شهري از نظر او بنابر شواهد تاريخي در دست جامعه روستايي استها شورش

امـا در تمـام    .شـد  كردند، شورش شهري به سهولت سـركوب مـي   دادند يا حتي بي اعتنايي مي منفي نشان مي واكنشهري شورش ش
تـرين عوامـل    بنـابراين يكـي از محـوري    .ي حكـومتي از بـين رفتنـد   هـا  نظـام  .مواردي كه روستاييان به معترضان شهري پيوسته بودند

 وستاييان نسبت به حكومت است.لقي رآرامش، امنيت و ثبات در سطح ملي، طرز ت
در فضـاهاي خـاص ماننـد     بـه ويـژه  به لحاظ امنيتي نيز بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيـت جمعيـت فضـاها و نقـاط روسـتايي      

ي در حفظ امنيت كشور خواهد مؤثرشرقي كشور نقش  سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب
 .داشت

 .دهـد  ي اساسي در برابـر آن قـرار مـي   ها چالشگذارد و  ات منفي زيادي بر روند توسعه كشور ميتأثيرفتگي مناطق مرزي، توسعه نيا
كند و ناامني مناطق مـرزي، نـاامني را بـه داخـل كشـور منتقـل        امنيت اين مناطق را تهديد مي ،توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور

   .دهد ي بزرگي در برابر فرآيند توسعه كشور قرار ميها شچالسازد كه اين امر به نوبه خود  مي
انتظـامي و نظـامي نيسـت، بلكـه بيشـتر       صـرفاً امنيت پايدار اين مناطق، موضوعي  تأمين به ويژهحل مسائل و مشكالت مرزي و  اساساً

اهاي مسئله دار، راهبرد ساماندهي و در فض به ويژهپايدار كشور امنيت  تأميندر  .اجتماعي و فرهنگي دارد ـ   ماهيت سياسي اقتصادي
 .اي دارد توسعه نواحي روستايي جايگاه ويژه

كالبدي كشور باعث شده كه هريك از  ـ   فضايي ي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي وها ويژگيتنوع : تنوع نواحي روستايي -1-2-2-8
معيني داشته و به همين ترتيب هر يك با قـرار داشـتن    يها محدوديت، امكانات، استعدادها و نيز تنگناها و ها ويژگينواحي روستايي 

ريـزي   م برنامـه واين وضعيت بـه طـور كلـي لـز     .و نيازهاي خاصي داشته باشند ها اولويتسازمان يافتگي،  در سطح معيني از توسعه و
 .كند در سطح محلي را ايجاب مي به ويژهروستايي 

منبـع بـي    ،عي و چه آنچه ناشي از حضور انسـان در گـذر تـاريخ بـوده اسـت     تنوع جغرافيايي كشور چه در اشكال متفاوت محيط طبي
ايـن تنـوع    .هايي را نيز براي روستاييان فراهم آورده اسـت  است كه تنگناها، مشكالت و دغدغه ها قابليت و استعدادها ،پايان امكانات

ي متنـوع بـه   ها محيطل ساليان دراز در تطابق با شده كه اين مردم در طو ها خالقيت، تجربيات و ها مهارتدر عين حال موجب تجلي 
طلبـد كـه تنهـا از     و راهكارهاي خاصي را براي توسعه مـي  ها مدلبا توجه به اين تنوع، هر بخشي از سرزمين راهبردها،  .اند كار گرفته

تـوان شـيوه هـاي منطقـي      ي هـر محـيط مـي   هـا  واقعيـت با  توجه بـه   .طريق ارزيابي دقيق امكانات و تنگناها قابل تشخيص خواهد بود
در  .شـود كـه تعامـل منطقـي و پايـدار بـين انسـان و محـيط برقـرار          كرداي ايجاد  برداري از امكانات متنوع خدادادي را به گونه بهره

 .، امكانات و استعدادها مطالعاتي صورت گرفته اسـت ها ويژگيبندي آنها براساس  خصوص شناخت فضاهاي روستايي كشور و طبقه
 .اند فضاهاي روستايي بدين ترتيب تفكيك شده شدتهيه  1350ستيران در اوسط دهه  طمايش سرزمين كشور كه توسدر طرح آ

 : ها دشتفضاهاي واقع در  .1
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 ي متراكم با مساكن پراكندهها دشت ـ  
 ي بزرگ با تراكم زياد و مساكن متراكمها دشت ـ  
 ي با تراكم متوسطها دشت ـ  

 فضاهاي كوهستاني: .2
 ي بلند كوهستانيها دشت  ـ 
 نواحي مرتفع كوهستاني ـ  

 ساير فضاها:  .3
 اي  نواحي واحه ـ  
 كاري فعاليت ديم اي با امكانات مرتع و نواحي حاشيه ـ  

در طرح آمايش سرزمين اسالمي ايران نيز با توجه به عواملي مانند تعداد و تراكم روسـتاها، تـراكم جمعيـت، روابـط شـهر وروسـتا،       
اي  ، فضاهاي روستايي به لحاظ توسعه، به چهار دسته: مناطق توسعه يافته، مناطق رو به توسعه، مناطق حاشـيه ها قابليتل اقليمي و عوام

و  يريـز  هاي برنامـه  نيز مركز پژوهش اخيراً .اي با قابليت محدود براي توسعه طبقه بندي شدهاند داراي قابليت توسعه و مناطق حاشيه
 اي فضاهاي روستايي كشور را از لحاظ سطوح توسعه يافتگي به سه دسته توسعه يافته، در حال توسـعه  در مطالعهاقتصادي كشاورزي 

ي نـواحي روسـتايي در سـطوح    هـا  ويژگـي اي تفصـيلي از   هنوز هم نيـاز بـه مطالعـه    ،با وجود اين .اي طبقه بندي كرده است حاشيه و
 .شود يي قرار گيرد احساس ميريزي توسعه روستا مختلف كه بتواند مبناي برنامه

ضـرورت   ،در مقايسـه بـا جامعـه شـهري و فضـاي ملـي       يي خـاص و متفـاوت جامعـه روسـتاي    هـا  ويژگـي به هر حال، همان طور كه 
 ،، امكانـات هـا  ويژگيتر تنوعات موجود در نواحي روستايي به لحاظ  كند، در سطحي دقيق ريزي توسعه روستايي را ايجاب مي برنامه

توانـد ايـن تنوعـات     در سطح محلي مي به ويژهتوسعه روستايي  يبرنامه ريز .كند ، اين ضرورت را بيشتر ميها اولويتا و مسائل نيازه
 .كند امكانات و استعدادهاي آنها فراهم ررا در نظر بگيرد و زمينه توسعه متوازن و يكپارچه همه نواحي را به فراخو

لزوم ساماندهي و توزيـع بهينـه جمعيـت در سـطح كشـور در  راسـتاي بهـره        : معيتبرنامه ريزي روستايي و ساماندهي ج -1-2-2-9
ريزي توسـعه روسـتايي    برداري مناسب از منابع و امكانات كشور و به عبارتي آمايش سرزمين، از ديگر نكاتي است كه اهميت برنامه

يـن موضـوع در منـاطق روسـتاي و در نقـاط      در وضع موجود استقرار جمعيت در كشور به شكل موزوني نيسـت ا  .سازد را روشن مي
به بيان عدم توان مناطق شهري در جذب جمعيـت آتـي كشـور بسـنده      صرفاًگذريم و باگر از ذكرآمار و ارقام  .شهري مصداق دارد

كنيم، مناطق روستايي گزينه هايي است كه در صورت تجهيز مـي توانـد بخشـي از جمعيـت مـازاد را در خـود جـاي دهـد و ضـمن          
 .ري را براي توزيع جمعيت فراهم آوردت از معضالت شهري، بستر مناسب كاستن

نگـه   .نظم و نسق يابد و حفظ جمعيت نيز طبق قاعده باشد ددر همين زمينه، جابه جايي و حركات جمعيت نيز در محيط روستايي باي
ار و در برخي از مناطق حتي غير ممكن ي كوچك و پراكنده دشوها آبادي به ويژهفضاهاي روستايي تجهيز نشده  داشتن جمعيت در

هـايي از كشـور،    حـالي كـه محـدوده    در ،هاي محيطـي اسـتقرار يافتـه    در برخي از فضاهاي روستايي نيز، جمعيت فراتر از توان .است
به هر حال سازماندهي جمعيت در شرايط كنوني در محيط روسـتايي ضـرورتي    .قابليت بيشتري براي نگهداشت جمعيت وجود دارد

ضـيات  تطراحي ساختاري مناسب و مطلوب براي فضاهاي روستايي كشور بر مبناي مق حياتي است كه بايد تعيين نظام استقرار آتي و
ي عمده، سازماندهي جمعيت در محيط روستايي نيـز  ها هدفيكي از  .ي جديد انجام گيردها فعاليتزيست محيطي و قابليت توسعه 

  .ايي با ايجاد جاذبه در اين مراكز استحفظ نيروهاي كارآمد در مراكز روست
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 اتتحقيق و توسعه، برنامه ريزي -1-3
توسعه خواست و نياز فطري انسان است، اگرچه توسعه به معني عام امروزه در كشور ما به عنوان يك رشته تخصصي شـناخته نشـده   

 ...تصـادي، صـنعتي، سياسـي، فرهنگـي، علمـي و     هاي خاص مثل توسـعه اق  ليكن به عنوان يك مقوله ميان رشته اي و در حوزه .است
همواره مورد توجه متخصصين امر بوده است و جوامع ايراني همانند ساير جوامع بي نياز از آن نمي باشـد و همانگونـه كـه در بحـث     

ديشيد و محلـي  ملي ان ملي عمل كرد، در بحث توسعه روستايي نيز بايستي جهاني و د ويتوسعه ملي و در كشور بايستي جهاني انديش
پـنج  بيسـت سـاله،   (هاي ملي ريزي روستايي، با نگاهي به برنامه ث توسعه و برنامهحو بومي عمل كردو از سوي ديگر الزم است در مب
سند توسعه روسـتا   صورت پذيرد به عبارت روشن تر ،استاني ،ايي مثل ناحيه دستيساله، ساالنه) و نيز با نگاهي به برنامه توسعه اي فرا

فنون جهـاني و تغييـرات    ها و علوم و منطقه و كشور باشد و صد البته از پيشرفت ،شهرستان، استان ،توجه به سند توسعه بخش د بينباي
بينـي در جهـان اتفـاق مـي      يي كه در حال حاضر با سرعت قابل توجه و غير قابل پـيش ها پيشرفتو تحوالت آن نيز نبايد غافل شد و 

و در نهايت اگر چه اعتبارات تحقيق در كشور ما به اندازه كشورهاي پيشرفته نيست ولي اندك اعتبارات  را نبايد ناديده گرفت ،افتد
ريـزي در مـا ايجـاد و تقويـت      فرهنگ تحقيق و مطالعه و برنامه  پژوهشي نيز كه وجود دارد در محل و مسير خود هزينه شود و اصالً

توسـعه مطلـوب    ، بـه ريـزي درسـت   ادي فراوان در كشـور و بـا مـديريت و برنامـه    توان اميدوار بود كه با استعدادهاي خداد شود، مي
 .دهيم قرار ميرا مورد مطالعه ريزي و تحقيق  و سپس برنامهتوسعه درآينده دست يافت، با اين مقدمه 

دي و شـكوفايي  توسعه عبارت است از توسعه انسان به عنوان يك فرد و يك موجود اجتماعي با هدف آزا: توسعه روستايي -1-3-1
توسعه بايد بـومي و متكـي بـه فـرد، يعنـي هماهنـگ بـا         .شود توسعه بايد عامل ارضاي نيازها باشد كه با از ميان بردن فقر آغاز مي .او

نـابرابري همگـي    و كاهش گرسنگي، بيكاري .گيرد به عهده ميرا اي باشد كه پيشبرد امر توسعه  محيط و متكي به نيرو و توان جامعه
 .هاي مـردم و آزاد كـردن نيروهـاي خـالق آنـان اسـت       وسعه باال بردن كيفيت زندگي تودهروند، اما هدف ت توسعه به شمار ميمعيار 

مشـاركت اكثريـت مـردم در تصـميم      ،بنابراين همپاي رفع نيازهاي اساسي از قبيل خوراك، پوشاك، بهداشـت، مسـكن و آمـوزش   
گـذارد، بـه همـان انـدازه اهميـت       مي تأثيرجامعه  درنقش آنها  ،شان و به طور كليهايي كه بر زندگي خود، خانواده و اجتماع گيري
يعنـي اكثريـت مردمـي كـه خـارج از شـهرها زنـدگي         .آينـد  نها اكثريت تهيدستان محور توسعه به حساب ميآمردم  و از ميان  .دارد
 .دهنـد  فاقـد زمـين تشـكيل مـي    آنها را كارگران كشـاورزي  هاي پاييني  و اليه ، ه دار سهم براننند و تمامي آنها را دهقانان اجارك مي

 .همراه با پيشـبرد خـدمات اجتمـاعي را نمـي تـوان توسـعه ناميـد       روستايي يا توسعه توليد كشاورزي  يبنابراين، توسعه دلخواه قلمرو
ت اعضاي جامعـه خـود بـر    نوعي فرآيند بنيادي تحول اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه در آن نقش اصلي را بايد اكثري ،توسعه

 .عهده داشته باشد
استراتژي است كه براي بهبود زندگي اقتصادي و اجتمـاعي   ،كنند: توسعه روستايي بانك جهاني توسعه روستايي را چنين تعريف مي

يرتـرين  ع توسـعه در بـين فق  بشود اين اسـتراتژي در پـي گسـترش منـا     طراحي مي از مردم كه همان روستاييان فقيرند، يگروه مشخص
 شامل كشاورزان خـرده پـا،    فقراي روستايي،  از نظر بانك جهاني، .افرادي است كه در نواحي روستايي  به دنبال امرار معاش هستند

 .شود نشينها مي خوشو  اجاره نشينها
ي پيشـين  هـا  ديـدگاه اي در خصوص مفهوم و معناي توسعه مطرح شـده اسـت كـه بـه نحـو قابـل تـوجهي از         ي تازهها ديدگاهامروزه 

مفاهيم و اصـطالحاتي همـراه شـده اسـت كـه از آن ميـان       در رويكرد توسعه با » مساوات طلبي«بدين ترتيب توجه به  .فراگيرتر است
وجـه    .اشـاره كـرد  » توسعه از نوع ديگـر «بهبود محيط زيست و » يينمدل چ«بنيادي توان به خوداتكايي، توسعه از پايين، نيازهاي  مي

جنبـه   نهايتاًهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  هاي گوناگون توسعه، از جمله جنبه ي نو، توجه به جنبهها ديدگاهن اشتراك غالب اي
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هـاي زيـر    مان در زمينـه أتوان به موفقيت تو سان، با توجه به مفهوم فراگير توسعه، دستيابي به آن را مي بدين .فضايي آن است  ،مكاني
 ،اي و ملـي  فضـايي در سـطوح مختلـف محلـي، منطقـه      ،برقراري تعـادل مكـاني   ،ش فني قابل توجهبرخورداري از دان منوط دانست:

سـازي مـداوم جامعـه و بهبـود روابـط       تكاپو در جهـت مـدرن   و ها گروهفرهنگي افراد و اقتصادي و تعالي  ،رفاه اجتماعيدستيابي به 
كه بايد با تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي و طرز تلقـي  است » جرياني چند بعدي«توسعه  ،در اين چارچوب اقتصادي  ،اجتماعي

 .توده ها و نهادهاي ملي، موجب رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر شود
اف فـوق  ها و اهد توان برنامه ريزي توسعه روستايي را به عنوان تفكر وعمل سنجيده و در راستاي دستيابي به زمينه به همين ترتيب مي

ر تهـاي مـذكور را در خـود مسـت     تعريف كرد، شايد هنوز تعريف مهاتماگاندي از توسعه روستايي تنها تعريفي باشد كه تمـامي جنبـه  
 .كـرد  ي قابل زيست و متناسب بـا رشـد و تعـالي انسـاني معرفـي مـي      ها مكاناو توسعه روستايي را به سادگي تبديل روستاها به  .دارد
هـاي گونـاگون    ريزي روستايي بايد در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبـه  وكلي است و اهداف خاص برنامه اين تعريف عام مسلماً

، افزايش درآمدها، گسترش رفاه، برقـراري نظـم و   ها فعاليتبايد به تجديد سازمان  ين شود، اين اهداف قاعدتاًياجتماعي روستايي تب
 .شودهاي روستايي منتهي  رصهبهبود شرايط زندگي در ع نهايتاًترتيب فضايي و 

در جنبه نظري، توسـعه يـافتگي بـدين معناسـت      .شود جاري در جامعه و روندهاي دگرگون ساز آن باز مي توسعه به وضعيتي معين و
 سي اجتماعي يك كشور قادر به تعيين سرنوشت خويش شوند و بتوانند اهداف ملي را با انتخابي آگاهانه بـر اسـا  ها گروهكه افراد و

رايط و امكانات خويش به پيش برند، بدون اينكه در مناسبات و روابط خود با مشكالتي چـون بحـران، اسـتثمار وابسـتگي وسـلطه      ش
 دست نيافته است.» توسعه ناب«اين  اي به اي آرماني است و بايد دانست كه تاكنون هيچ جامعه البته چنين جامعه .مواجه شوند

 ريـزي دقيـق و   وزه اين امر ثابت شده است كه براي رسيدن بـه يـك توسـعه مطلـوب بايـد برنامـه      امر: برنامه ريزي روستايي -1-3-2
توانـد   آورد، مـي  ي گوناگون فراهم ميها سياستبرنامه ريزي، با امكاناتي كه براي تحليل روشن و ارزشيابي  .منسجمي را دنبال كرد

از عناصر فني و منـابع اقتصـادي و انسـاني گرفتـه تـا ظرفيـت        ،ميان بردارد فرا راه ماست از  به طور نظام يافته موانع سخت را كه غالباً
 .اداري
 .ريزي نيز متفاوت است كند در نتيجه، ميزان نياز به برنامه ريزي در كشورهاي مختلف كه داراي ساختار متفاوتند، فرق مي برنامه تأثير

با توجه به خصوصيات عمده برنامـه   .ن نيز با ديد موافق بنگرندآ ثيرتأريزي در مكاني بسيار مطلوب است كه به  به طور واضح، برنامه
   :مثبت بيشتري بر اقتصاد داشته است كه تأثيري يها موقعيتريزي در  توان انتظار داشت كه برنامه ريزي مي

   .شود ها احساس مي نيتري براي پيش بي نياز مبرم ـ  1
  .وجود دارد ها هدفبه بعضي  تأكيدتري براي  مبرم نياز ـ  2
 .شود تري براي هماهنگي احساس مي نياز مبرم ـ  3

اتي كه بر آن حكمفرماست براي نمونه يسه اصل، به ساختار ويژه هر كشور بستگي خواهد داشت و نيز به مقتضاين نياز به هر يك از 
بـر بـازار نيـز    د و حتي اقتصاد مختلط مبتني ريزي گريزي نيست، همچنين در اقتصا از برنامه ،در اقتصاد برنامه ريزي شده سوسياليستي

 .كند ريزي، ساز و كارهاي بازار را تكميل مي در اقتصاد مبتني بر بازار، برنامه .ام داردريزي ضرورت ت برنامه
ي ضـد  هـا  سياسـت ريـزي دارنـد، بـا ايـن وجـود       كشورهاي توسعه يافته در شرايط عادي، دليل كمتري براي استفاده حتمي از برنامـه 

ريزي دارد توليد كشاورزي نيـز بـه    تعديل درآمد و آموزش و پرورش، از حوزه هايي است كه در نظر آنها احتياج به برنامه ،اي رهدو
ي هـا  فعاليـت اما، در شرايط جنگ يا بالياي طبيعي و همچنـين بـه هنگـام تـرس از بحـران عميـق، نـاگزير         .ميزان كمتري چنين است

 .هند كردريزي خود را شديدتر خوا برنامه
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ريزي توسعه روسـتايي اسـت ايـن     عدم موفقيت آنها در برنامه ،هاي مشترك كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه يكي از مشخصه
در بررسي فضاي جغرافيـايي   .هاي بالقوه محيط طبيعي نمي باشند ظرفيتگونه كشورها قادر به استفاده از منابع عظيم نيروي انساني و 

ريزي  ي در محيط روستا و همچنين عدم برنامهيات زير بناتأسيسخوريم عدم وجود  اي كه بر مي به اولين مسئله روستايي اين كشورها
تداوم اين مسئله باعث شكاف و اختالف بين فضاهاي شهري و روستايي در  .ات فضاي روستايي استتأسيسامكانات و  تأمينجهت 

 .اين گونه كشورها شده است
ي اقتصادي، اجتماعي بـه عنـوان   ها ريزي توسعه پايدار، در بسياري از برنامه: توسعه پايدار روستاييسيدن به تحقيقات براي ر -1-3-3

توسط باربـارا وارد، مطـرح شـد و     ،1970كاربرد توسعه پايدار براي اولين بار در اواسط دهه  .يكي از مفاهيم كليدي مطرح مي باشد
اي مورد بحث قرار گرفت، تا محافظت از منـابع و محـيط زيسـت را در     ه طور گستردهاين مفهوم كلي با استراتژي حفاظت جهاني، ب

  .كندراستاي ايفاي نقش بهكرد رفاه انساني به نحو مطلوب مديريت 
و  هـا  ريـزي  ه در بسياري از برنامـه زباشد، لذا امرو به لحاظ اينكه بسياري از كاركردهاي فضاي روستايي در رابطه با محيط زيست مي

پنج پـيش شـرط مهـم بـراي موفقيـت توسـعه پايـدار روسـتايي          .ر مديريت روستايي، توجه به توسعه پايدار روستايي الزامي استامو
  :عبارت اند از

 .الف) نگرش فرآيندي به آموزش
  .ب) اولويت دادن به مردم

  .ج) امنيت، قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها
  .د) پايداري از طريق خوداتكايي

 .ـ) به فعليت درآوردن استعدادها، تعهد و تداوم آن در مجريانه
ي علمي كه خـود ناشـي از   ها پيشرفتترين امور است و بي ترديد  ين و اساسيتر مهمتوجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقيق، يكي از 
   .قتصادي كشور در حال و آينده باشداي ضامن دوام و استحكام استقالل سياسي و ا همين تحقيق است، مي تواند به عنوان پشتوانه

و كاوش عميق و متمركز پيرامون يك موضوع خاص به منظور كسب اطالعات و حصول اطمينان از صـحت اطالعـات،    وجو جست
 .شود ناميده مي» تحقيق«

هيـاران در حـوزه قلمـرو و    د .ريـزي نيـاز بـه تحقيـق و مطالعـه اسـت       ريزي و بـراي برنامـه   امروزه براي دستيابي به توسعه نياز به برنامه
يـه  مسئوليتشان از اين قاعده مستثني نيستند و آنان نيز بايد به اين امر اهتمام ورزند و براي اين مهم نيازمند آشنايي اجمالي بـا شـيوه ته  

 شود:   يك گزارش يك طرح يا كار تحقيقي هستند كه به طور خالصه بيان مي
 قسمت ابتدايي ـ  الف

 صفحه عنوان  ـ  1
 تقديم، تشكر و قدرداني  ـ  2
 چكيده   ـ  3
 فهرست مطالب  ـ  4
 فهرست جداول  ـ  5
 ارها و اشكال  كردفهرست  ـ  6
 قسمت اصلي گزارش (متن گزارش)  ـ  ب
 )  مسئلهطرح تحقيق (مقدمه و بيان  ـ  1
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 سابقه موضوع تحقيق  ـ  2
 روش تحقيق ـ  3
 يافته هاي تحقيق ـ  4
 ته هاي تحقيقتجزيه و تحليل ياف ـ  5
 خالصه تحقيق و پيشنهادها   ـ  6
 فهرست منابع و ماخذ ـ  7
 پيوست   ـ  8

تواند با استفاده از طرح كلي كه در قالب الگوي گزارش تهيه شده است، به طـور   حال كه طرح كلي گزارش آماده است، محقق مي
 .و در جاي مناسب، در گزارش منعكس سازد ه، هر يك را به موقعكردمنظم از مطالب يادداشت و انتخاب شده استفاده 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 طرح كلي تهيه گزارش يا پايان نامه تحصيلي
 

 طرح كلي گزارش 

 بخش مقدماتي   بخش ضمائم   بخش اصلي 

 فهرست مĤخذ و منابع -1
ــا و  -2 ــداول، نمودارهـ جـ

 ها نقشه
 تصاوير و عكسها-3
 واژه نامه-4
 پرسشنامه ها-5
 غلطنامه -6
 موارد ديگر -7

 طرح تحقيق (مقدمه) -1
 سابقه موضوع تحقيق -2
 وش تحقيقر-3
 يافته هاي تحقيق-4
هاي  تجزيه و تحليل يافته-5

 تحقيق 
خالصـــــه تحقيـــــق و -6

 پيشنهادها

 جلد -1
 صفحه عنوان -2

 تقديم، تشكر و قدرداني-3
 چكيده-4
 فهرست مطالب-5
 فهرست جداول-6
ــا و  -7 ــت نمودارهـ فهرسـ

 اشكال   
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 هاي توسعه روستايي  در تدوين برنامه مؤثرعوامل  -1-4
در تـدوين   يار مهمـ توانـد نقـش بسـي    است كه مي يدهيار يكي از اشخاص ،با توجه به مباحث مطروحه در اين كتاب: دهيار -1-4-1

ي الزم هـا  آمـوزش اران يـ كنند، ده شته باشد، به همين دليل ضمن اينكه كارشناسان و صاحب نظران توصيه ميابرنامه هاي روستايي د
االمكان داراي  حتي ،شته باشند و در استخدام و بكارگيري آنها توجه شوداهاي مختلف در اين زمينه د رهرا در طول خدمت و  در دو

   .ت مربوط به مديريت توسعه روستايي و افراد با انگيزه براي توسعه باشندتحصيال
انتخاب افراد داراي تحصـيالت دانشـگاهي    ،روستاهاي كوچك به ويژهروستاها، در هر چند ها:  شوراهاي روستايي و بخش -1-4-2
در روسـتاهاي   به ويژهدر صورت امكان دست كم شوراها داراي ديدگاه باز و توسعه گرا و  .است دشوارهاي مربوط  رشته به ويژهو 

راي رشته مربوط، انتخاب شوند و اين انتخاب مي تواند در تعيين دهياران نيز اثر گـزار باشـد و همانگونـه    اد ،بزرگ و شوراي بخش
توانـد موتـور محركـه توسـعه در روسـتاها       ين دو نهـاد مـي  همفكري و همكاري بين ا ،كه در مباحث قبلي ذكر شده است، هماهنگي

  .باشد
اجرايي بايد داراي همفكري و همكاري در انجام امـور باشـند، نـه تنهـا بخشـدار و       مسئوالنهر چند اين بحث كه : بخشدار -1-4-3

داراي يـك نـوع ذوق، عشـق و     ها و ادارات مربوط به كارهاي روستاها، در تمام سطوح عالي كاركنان بخشداري بلكه تمامي ارگان
ري بسيار قوي با دهياران و شوراها، نقـش ارزشـمندي دارد و   اليكن بخشدار و همكارانش به دليل ارتباط ك .عالقه براي توسعه باشند

 .گذارد مضاعفي را مي تأثيراين نقش در همكاري انها و شوراهاي بخش و روستا و دهياران، 
ن وظيفـه  سـ با توجه به اينكه برابر قوانين مربوط مثل اساسنامه آن بنياد و سـاير مقـررات بنيـاد مك   : بنياد مسكن انقالب اسالمي -1-4-4

هـا، نظـارت بـر      هاي هادي، عقد قـرارداد مربوطـه، بررسـي فنـي طـرح      هماهنگي اجرايي در انتخاب مشاور و گروه اجرايي تهيه طرح
اعتبارات الزم، اقدام و اجـراي طـرح هـاي     تأمينراي مربوطه، تهيه و ها در شو هاي اجرايي تصويب طرح رعايت ضوابط و آيين نامه

در روستاها را بـه عهـده دارد و از    …فيزيكي تهيه شده با همياري مردم و كليه اقدامات الزم در زمينه بهبود شرايط ساخت و ساز و 
د، اين نهاد هم سهم بسزايي را در تدوين برنامه عهده دارن بهسوي ديگر در بين ديگر نهادها بيشترين سهم را در طرح هاي توسعه اي 

  .ها و طرح هاي مربوطه دارد
   .وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و كارشناسان و مسئوالن مربوطه

از سـوي ديگـر متـولي     ،ي داخلي كشور اسـت ها سياستاين وزارتخانه و زيرمجموعه آن به عنوان يك دستگاه حاكميتي كه متولي 
ريـزي امـور روسـتاها و     دسـت انـدركاران برنامـه    ،، معاونـت عمرانـي  هـا  استانداري هاست، ادارات كل شهر و روستاي  رياامور دهي
  .ها بايستي داراي علم، اعتقاد، انگيزه و توان الزم براي اين مسئوليت مهم داشته باشند دهياري

هاي توسعه ايـي روسـتايي    ريزي ها و برنامه لي امور دهيارياين سازمان توليت اص: هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري -1-4-5
را عهده دار است و الزم است به عنوان مغز متفكر و موتور محركه در توسـعه روسـتايي نقـش ايفـا كنـد، هرچنـد در امـور مربوطـه         

ند سـال اخيـر، تـدوين پـيش     اندازي يك نهاد نوپا در چ ن توانمند و خوش فكر وجود دارند و راهرامديران، كارشناسان و صاحب نظ
هـا،   هـا، شهرسـتان   هاي مربوطه و سازماندهي ايـن سـازمان در مركـز اسـتان     ها و ابالغ بخشنامه ها، دستورالعمل نامه نويس قوانين، آيين

اند و در سازمان مركزي از مشـاوره علمـي و همكـاري صـاحب نظـران و پژوهشـگران        هاي زيادي داشته ها و روستاها كوشش بخش
ماهنامـه آمـوزش، اطـالع رسـاني و ترويجـي      «هـاي علمـي و پژوهشـي آنهـا در      مندند كه بخشي از نتايج فعاليت روستايي بهره توسعه
گذارند، استفاده بـيش از  تأثيررسد به عنوان يك نشريه علمي و تخصصي موفق در اين زمينه  يابد و به نظر مي انعكاس مي» ها دهياري

طران، انديشمندان و محققين و ايجاد هماهنگي بين تمـام نهادهـا و ادارات مربوطـه بـراي بهبـود و      پيش از اساتيد دانشگاه و صاحب ن
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در تـدوين  بايـد  و مسئوالن مربوطـه   انيت و برنامه ريزي روستايي توسط اين سازمان اجتناب ناپذير است و صاحب نظررتوسعه مدي
و اسـتفاده از علـوم    كننـد ناسب اسـتعدادها و اسـتحقاق آن منطقـه توجـه     ها به شرايط اقليمي، اجتماعي و اقتصادي هر منطقه مت برنامه

   .كنندبرداري  كشورهاي پيشرفته و موفق در اين زمينه بهره بجديد و تجار
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 اهداف برنامه ريزي روستايي  -1-5
 .شـود  ايج مطلوب حاصل مـي نت ،ها ويژگي و  ريزي روستايي بايستي داراي اهداف و خصوصياتي باشد و با توجه به آن اهداف برنامه

اجتماعي و فرهنگي در هر جامعه انتخـاب اهـداف دسـت يـافتني و متناسـب بـا        ،در روند توسعه اقتصادي كننده تعيين ركن اصلي و
ي ايجـاد رفـاه و عـدالت    واصـوال رهبـران تمـامي كشـورهاي جهـان در آرز      .شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه اسـت 

ي ملـي و  هـا  هـدف توان گفت  كيفي افراد جامعه هستند، به طوري كه مي يدستيابي به استقالل اقتصادي و ارتقاعمومي در كشور و 
آنچـه در تعيـين هـدف توسـعه كشـورها و       .باشـند  مشابه و هم جهـت مـي   عمدتاًملي  ي مردمي وها حكومتكالن در جوامع داراي 

  :كند، عبارتند از يا عدم موفقيت هدايت مي بسيار حائز اهميت است و آنها را به موفقيت و ها زمينسر
مناسب و عـزم   اقتصادي و اجتماعي جامعه، به گونه اي كه اين اهداف با كوشش ،انتخاب اهداف توسعه، متناسب با شرايط فرهنگي

 ملي قابل حصول باشد.
غرور ملـي را در افـراد جامعـه تقويـت      عدالت و عزت عمومي جامعه، مسير تكاملي خود را طي كنند و ،اهداف بتوانند در مسير رفاه

 .نمايند
ريـزي بـا سـطح دانـش و امكانـات       از زماني كه انسان به كار و تالش در سطح زمين پرداخت، براي انجام بهينه امور ناچـار بـه برنامـه   

هـدفي خـاص    ،امـه اي موجود در مقطع زماني خود بود براي پيشبرد امور وبرنامه ها بايد هدف مشخصي را دنبال كرد و براي هـر برن 
 .ريزي الزم و ضروريست لذا تعيين هدف براي برنامه .شود مشخص مي
ريزي روستايي، بهبود شرايط زندگي در نواحي روستايي ارتقـاء سـطح و اسـتانداردهاي زيسـتي مـردم و بهبـود شـرايط         هدف برنامه

فضايي جذاب براي زندگي روستاييان و محيط كار  ايجاد چنين شرايطي، محيط روستا را تبديل به .زندگي در فضاي روستايي است
رسيدن به  اين اهداف، عـالوه بـر رشـد و توسـعه روسـتا بـراي رسـيدن بـه          .كند وري اقتصادي مي و تالش براي افزايش توليد و بهره

 .خواهد بود مؤثرتوسعه ملي نيز 
بـه عقيـده كارشناسـان بانـك جهـاني،       .باشد روستايي مياز جمله ديگر اهداف برنامه ريزي روستايي توجه به فقيرترين اقشار جامعه 

 .فقيـر طراحـي شـده اسـت      توسعه روستايي راهبردي است كه به منظور بهبود زندگي اقتصادي اجتماعي گروه خاصي از روسـتاييان 
ايـن گـروه    .نددر پـي كسـب معـاش هسـت     ميان فقيرترين اقشاري است كه در مناطق روسـتايي  اين فرايند شامل بسط منافع توسعه در

گونه برنامه ريزي توسـعه   بدون توجه به منافع اين گروه، هر  ي زمين مي شوندبشامل كشاورزان خرده پا، خوش نشينان و كشاورزان 
 .اي ندارند خواهد شد ه كه از منافع توسعه بهرهوروستايي باعث تشديد فواصل ميان اقشار روستايي و تعميق فقر اين گر

هـاي موجـود بـين جوامـع روسـتايي از يـك طـرف و تعـديل          ريزي روستايي كـاهش نـابرابري   محوري برنامه رسد هدف به نظر  مي
امـا موفقيـت هـر برنامـه      .كاهش يابد ها مهاجرتباشد، تا انگيزه  هاي موجود بين جوامع شهري و روستايي از طرف ديگر مي نابرابري

ريزي روستايي بايد به عنوان يك هدف و به صورت زير  ديگر به برنامه به عبارت .روستايي در گرو ديدگاه برنامه كالن كشور است
به صورت يك سيستم، متشكل از عناصـر مـرتبط كـه     نگريسته شود، تا مجموعاًكشور ريزي كالن  اي از يك نظام در برنامه مجموعه

 .آيدافته به اهداف مورد نظر نايل بر روي هم اثرات متقابل دارند به صورت فرآيند انسجام ي
رفـاه سـاكنان و جلـوگيري از     تـأمين ريـزي روسـتايي،    اغلب كارشناسان مسائل روستايي بر اين نكته توافق دارند كـه اهـداف برنامـه   

هـاي   ط روستا بـه بهـره وري از تخصـص   يريزي در مح نظير اينكه  لسي در كتاب خود به نام برنامه .محيط طبيعي روستا استتخريب 
  :كند، از جمله ريزي روستايي هشت هدف عمده مشخص مي پردازد و براي برنامه ميزي ري مختلف در زمينه برنامه

   .حفظ محيط زيست روستا به منظور تداوم بخشيدن به حيات و بقاي منابع طبيعي .1
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   .هاي مطلوب و از پيش تعيين شده اختصاص اراضي به بهره برداري .2
 .ييتوسعه بهداشت و سالمت انسان در مناطق روستا .3
 .ي زيبا و طبيعي روستاها مكانجلوگيري از تخريب  .4
 .ايجاد رفاه براي ساكنان روستا .5
   .اقتصادي و دولتي در روستا ،سسات اجتماعيؤو آماده ساختن م ايجاد .6
   .بوده باشندبايد با محيط طبيعي روستا هماهنگ  توجه به ايجاد ساختمانهاي جديد مناطق روستايي كه اين ساختمانها الزاماً .7
 .تهيه طرح هادي روستا .8

 كند   ريزي روستايي مطرح مي چهار هدف عمده براي برنامه» ريزي سرزمين برنامه«ين در كتاب خود تحت عنوان همچنين اورو
  .ي اشتغال در روستاها فرصتايجاد  .1
 .باال بردن سطح زندگي جامعه روستا .2
  .اجتماعي در روستاتوجه به عقب ماندگي زندگي اقتصادي و  .3
 .جلوگيري از تخريب مناظر زيبا و طبيعي و حفظ زيبايي روستا .4
 كند:   ريزي روستايي چهار هدف را مشخص مي ريزي روستا، براي برنامه نيز در كتاب خود با عنوان مشاركت در برنامه رنتو
  .ها سعه مسكن، صنعت و ساير پديدهتوجه به توزيع اراضي به طور منطقي به منظور استفاده هاي كشاورزي، تو .1
 .ها و خصوصيات مناطق روستايي حفظ زيبايي .2
 .بين روستاها به منظور جلوگيري از توسعه تعداد روستاها و ممانعت از متروك شدن آنها توزيع مجدد جمعيت .3
 .ماهيت آنها مي شود روستاها كه موجب تغيير شكل وجمعيت جلوگيري از ازدياد  .4

تـوان يكـي از اهـداف     با توجه به شرايط ايران، اين مـورد را نمـي  ،جلوگيري از ازدياد جمعيت روستاها، بايد اضافه كرد كه در مورد
هاي الزم جهـت افـزايش    ريزي روستايي بايد ايجاد زمينه زيرا، در حال حاضر يكي از اهداف برنامه .برنامه ريزي روستايي تلقي كرد

اي، براي جذب جمعيت ساير روستاها بـوده   عد باشد، تا اين روستاها داراي نقش روستاهاي واسطهجمعيت تعدادي از روستاهاي مست
همچنين با ايجاد امكانات و خدمات مورد نياز روستاييان در اين مراكز، با توجه  .و از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري نمايند

گيـري روسـتاهاي سـطوح پـايين تـر را از ايـن        چكتر، امكانـات خـدمات  به سلسله مراتب خدمات دهي اين مراكز به روسـتاهاي كـو  
به عالوه وضعيت مناسبي را براي ايجاد شهركهاي آينده درنواحي روسـتايي فـراهم    .روستاهاي مركزي با هزينه كم تر فراهم ساخت

 .كرد
ايجـاد امكانـات الزم بـراي تركيـب بهينـه      براي رسيدن به توسعه روستايي، ارتقاء استانداردهاي زيستي در فضاي روستايي از طريـق  

ين اهـداف انـواع   تـر  مهـم ريزي روستايي باشد زيرا  بايد از جمله اهداف برنامه ،ي محيطيها محدوديتو  ها قابليتبر مبناي  ها فعاليت
 .ايجاد رفاه هر چه بيشتر براي جامعه است ها ريزي برنامه

قبل ازبيان خصيصه ها واهداف، يادآوري اين مسئله ضـروري اسـت كـه    : ييخصوصيات و اهداف برنامه ريزي توسعه روستا -1-5-1
 گيرد:   اين موضوع از دو نظر مورد بررسي قرار مي و جامعه روستايي در برنامه ريزي مي بايست به عنون يك سيستم مطرح شود

و  كـرد وامـع روسـتايي مشـخص    توان اهداف مناسبتري در جهت رفاه و توسعه ج با بررسي و شناخت سيستم و اجزاي آن مي .1
 طرف ساخت   برمسائل و مشكالت را بهتر شناسايي كرد و آنها را 
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توان از طرح برنامه هـايي كـه مبتنـي بـر حـدس و گمـان        ، ميءبا شناخت اجزاي سيستم و تشخيص روابط حاكم بين اين اجزا .2
ي دارد يكي ساخت و ديگري كـاركرد وضـع ناشـي از    هر سازمان اجتماعي يا سيستم دو وجهه اصل است جلوگيري كرد زيرا اصوالً

هر يك از كارها و عملكردهايي كـه بـه    و روابط پايداري كه بين اجزاي مختلف يك سيستم برقرار است، ساخت سيستم يا سازمان
 .شود هاي آن انجام مي شود كاركرد يا كاركردهايي آن سازمان ناميده مي وسيله سازمان اجتماعي يا زيرسيستم

ريـزي   شـود در چنـين شـرايطي برنامـه     است و تغيير كاركرد نيز منجر به تغييـر سـاخت مـي    مؤثرت يك سازمان در كاركرد آن ساخ
اي  روستايي كليتي است كه بايد همه سونگر بوده و رفع مشكالت اكثريت جمعيت روستايي را مورد توجه قرار دهد بنابراين، توسعه

 تيم بايد داراي خصوصيات زير باشد: كه در مناطق روستايي به دنبال آن هس
برند بيش از مردمي باشند كه از آن  از توسعه سود ميمردمي كه . توسعه بايد تغييري در جهت بهبود شرايط براي اكثريت مردم باشد

 طمئن سازد.ازهاي ضروري زندگيشان محداقل نيازهاي زندگيشان يا ني تأمينبايد دست كم مردم را نسبت به شوند توسعه  متضرر مي
 ردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد.توسعه بايد با نيازهاي م -
 .شودتوسعه بايد باعث تشويق خوداتكايي  -
 والني و مستمر را به ارمغان آورد.توسعه بايد بهبود ط -
 .شودتوسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي  -

تـوان سـه    كه براساس آنها مـي  شود ي مشترك و معين مشاهده ميها ژگيوي با تحليل عميقتري از وضعيت كشورهاي در حال توسعه
 هدف اساسي را براي توسعه روستايي به شرح زير براي اين كشورها تدوين كرد: 

توسـط بهـره بـرداري     ،ايجاد منابعي براي معيشت اقتصادي در مناطق روستايي از طريق فراهم كردن امكانـات جديـد اشـتغال    .1
 .هاي انجام شده در مسير توسعه الشمحلي و توزيع مساوي درآمدهاي حاصله از تبهينه از منابع 

 .وجود آمدن يك نظام كارآمد براي ارائه خدمات اقتصادي و رفاهيه ب .2
جلوگيري از مهاجرت به شهرها، كه الگوي سـنتي خويشـاوندي موجـود در جامعـه و اسـاس زنـدگي اجتمـاعي محلـي را در          .3

اي  تواند قابل برگشـت باشـد كـه امكانـات اشـتغال، بـه انـدازه        دهد اين گرايش خطرناك تنها در صورتي مي يمعرض نابودي قرار م
 .پرجاذبه و متعدد گردند كه پاسخگوي جمعيت رو به  افزايش روستايي باشد

 يوان قواعـد معينـ  ت تحقق اهداف اساسي توسعه روستايي مستلزم يك چارچوب روشن وعلمي براي برنامه ريزي و اجرا مي باشد مي
يي بر حسب شرايط) نمايانگر فصل مشـترك بـراي همـه ايـن كشـورها      ها تفاوتبا (را براي سياست توسعه روستايي تدوين كرد كه 

جغرافيـايي در فضـاهاي مختلـف جغرافيـايي و      اجتمـاعي، فرهنگـي و نيـز داده هـاي طبيعـي و      ،ي شـديد اقتصـادي  هـا  تفاوت باشند
 .ه استشدهاي مربوط به توسعه در هر يك از اين فضاها و كشورها  ناگوني خط مشيكشورهاي گوناگون، عامل گو
اي  ي توسـعه هـا  ريـزي اي را بـراي برنامـه    هاي اقتصادي و فرهنگي خاص جامعه خود، اهداف ويـژه  كشورهاي جهان با توجه به جنبه

گيـرد، توسـعه    شورها شـكلي خـاص بـه خـود مـي     نمايند، لذا مسير حركت و اهداف توسعه روستايي نيز در هر يك از ك انتخاب مي
بنـابراين در   .شودمحسوب مي هاي كل سرزمين بوده و يكي از اجزاي سيستم برنامه ريزي ملي سرزمين  روستايي متكي به خط مشي

اي  ي توسـعه هـا  زيرا اگر در تعيين اهداف به برنامه .توجه داشتتعيين اهداف مربوط به توسعه روستايي بايد به اهداف كلي سرزمين 
ريزان روستايي و انجام امـور مربـوط بـه     رسيدن به اهداف توسعه روستايي عملي نخواهد بود حركت برنامه شوددر سطح ملي توجه ن

توسعه روستايي بايد در جهت اهداف توسعه ملي شكل گيرد در چنـين حـالتي، برنامـه ريـزان و مـديران بيشـتر خواهنـد توانسـت از         
صـورت مشـكالت    در غيـر ايـن   .تر است ند و راه رسيدن به اهداف عمليتر و سهلرج از محيط روستا سود بامكانات و كمكهاي خار
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ه و در بسـياري مـوارد، بـدون    كـرد توسعه روستايي را با موانـع بسـيار مواجـه    راه رسيدن به اهداف  ها هماهنگيموجود به لحاظ عدم 
اي و محلي، عامل فـراهم شـدن امكانـات     يهاي الزم در سطح ملي منطقهانجام همانگ .شودغير ممكن مي همانگي، رسيدن به اهداف 
 .روستايي به شدت به اين امكانات نيازمند است ه كه توسعهشدز خارج محيط روستا مورد نياز توسعه روستايي ا

 ،اوليـه زيسـتي(غذا  نيازهـاي   تـأمين ين اهداف توسعه روستايي اسـت  تر مهمايجاد فرصت زندگي بهتر براي جامعه روستايي، يكي از 
ي مربوط به توسعه روسـتايي و ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس و خوداتكـايي جامعـه از        ها ريزي مسكن، آموزش و بهداشت) مقدمات برنامه

طريق فراهم كردن امكانات اوليه و انجام برنامه هاي مرحله اي اهداف اصلي برنامه هاي مربوط به توسعه روسـتايي اسـت اعتمـاد بـه     
كايي جمعيت روستايي زمينه هـاي مشـاركتي را در ايـن جامعـه شـكلي منطقـي داده و توسـعه و پيشـرفت روسـتاها بـا           نفس و خودات

ه كـه خـود در تشـديد    شـد توسعه فراگير شامل زندگي تمامي جمعيت روستايي  شودگامهاي استوارتر به حالت تشديدي عملي مي 
هد توسعه يافتگي در محيط روستاها بود كه تمامي افراد روستايي از منافع توان شا است زيرا هنگامي مي مؤثرامور مشاركتي روستاها 

بنابراين هدف توسعه روستايي قبل از هرچيز ارتقاي پايگاه اجتماعي فرد است موفقيت توسـعه روسـتايي بـه وسـيله      ،دتوسعه سود برن
ملل متحد وتضمين ارزشهاي اجتماعي وي از طريـق  نيازهاي اساسي فرد بر اساس تعريف سازمان  تأمين :ار قابل ارزيابي استيدو مع

 .سازدمي ايجاد شرايطي كه او را به زندگي آبرومندانه در كنار همنوعان خود قادر 
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 نقش دهياران در تدوين برنامه هاي توسعه روستايي -1-6
بـه  نيسـت درآينـده نـه چنـدان دور     است همانگونه كه امروزه شهري بدون شهردار قابل تصور در شهر دهيار در روستا بسان شهردار 

 .در روستاهاي بزرگ امكان اداره روستاها بدون متولي و مدير واحد سخت خواهد بود ويژه
لـي از  و شـود  در فرايند مشاركت مردم در توسعه نواحي روستايي محسوب مي مؤثرتشكيل شوراهاي اسالمي روستايي اقدامي بسيار 

ناقص اسـت و نمـي توانـد وظـايف خـود را انجـام        ،و نظارتي است، بدون تشكيالت اجرايييك نهاد مشورتي  اساساًآنجا كه شورا 
ي اوليه بعـد از پيـروزي انقـالب نيـز بـه دليـل نداشـتن واحـدهاي         ها سالدهد، كما اينكه شوراهاي اسالمي روستايي تشكيل شده در 

جه داشته و در قانون شوراها، تشكيل دهياري را نيـز پـيش   خوشبختانه قانونگذار به اين نكته مهم تو .اجرايي موفقيت چنداني نداشتند
بـه منظـور اداره امـور روسـتاها،     شـد  با تصويب مجلس شوراي اسالمي به وزارت كشور اجـازه داده   1377در سال  .بيني كرده است
صـيت حقـوقي مسـتقل در    يت محل و با درخواست اهالي روستا و به صورت خودكفا با شخعبا توجه به موق» دهياري«سازماني به نام 

 هيأت، اساسنامه دهيارها به تصويب 1380در سال  .شددهياري در اين مصوبه نهاد عمومي غيردولتي محسوب  .كند تأسيسروستاها 
شـود و بـه عنـوان     براي دهيار كه توسط شوراي اسالمي روستا انتخـاب مـي   .آنها فراهم ساخت تأسيسوزيران رسيد و زمينه را براي 

 ظايفي به شرح ذيل در قانون مشخص شده است:و كند اري و مدير اجرايي روستا عمل ميسرپرست دهي
 .اجراي تمامي مصوبات شوراي اسالمي روستاـ  1
 .اعالم فرامين و قوانين دولتيـ  2
دولتـي و  هـاي   حفظ و نگهداري منـابع و سـاير نهادهـا و سـازمان     مسئوالنهمكاري با نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت احوال، ـ   3

  .ايجاد تسهيالت الزم براي ايفاي وظايف آنان
بهداشـت   تـأمين ي روستا و مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و ها دارايياموال و  ات عمومي و عمراني وتأسيسمراقبت از ـ   4
 .محيط

با روستاهاي بـا جمعيـت بـيش    لي در حال حاضر اولويت و شود تأسيسطبق قانون، دهياري مي تواند در همه روستاهاي داراي شورا 
از  ها دهيارياموال منقول و غيرمنقول براي  تأمينتومان) به عنوان خودياري، 1000ضمن اينكه پرداخت سرانه ( .خانوار است 100از 

 .دهيـاري در روسـتاها اسـت    تأسـيس ات مورد نياز از سوي روستاييان، شرط الزم بـراي  تأسيسجمله ماشين آالت، زمين، ساختمان و 
هـاي عمـومي،    هاي دولتي به منظـور رفـع نيازمنـدي    همياري و مشاركت مردم و كمك از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از ها دهياري

اجراي طرح هادي، برنامـه خـدمات عمـومي و برنامـه      .اند توسعه معابر اقداماتي انجام داده جمع آوري زباله، ارائه خدمات عمومي و
و يكپارچه، مشـكالت   در گذشته، نبود مديريت واحد .دهد را تشكيل مي ها دهياريسه فعاليت عمده  اقتصادي، ـ   خدمات اجتماعي
 هـا  طـرح كرد و اين مسئله در عدم توفيق نسبي ايـن   مي مي بهسازي و هادي روستايي فراهها طرحيند تهيه واجراي آبسياري را در فر

است و مي تواند با مشـاركت   ها طرحهمانند شهرداري مسئول اجراي اين  ولي در روستاهاي داراي دهياري، دهياري .بود مؤثربسيار 
رفاً صـ  وظيفه بنياد مسكن در اين زمينه طبق تفكيك وظايف انجام شده،  .كندرا اجرا  ها طرحهاي اجرايي، اين  ديگر دستگاه و  مردم

هرداري و سازمان مسكن و شهرسـازي در زمينـه   در واقع همان تفكيك وظايفي كه بين ش .است ها طرحتهيه و نظارت بر اجراي اين 
وجود دارد، بين دهيـاري و بنيـاد مسـكن نيـز در زمينـه تهيـه واجـراي طـرح هـادي و بهسـازي           ي توسعه شهري ها طرحتهيه واجراي 

بـه هـر    .كرد توان در مورد عملكرد  آنها و ارزشيابي آن قضاوت ، نميها دهياريبا توجه به سابقه كم  .روستايي به وجود آمد ه است
از  هـا  فرصـت حال فراگير بودن، يكپارچگي، خوداتكايي، مردم گرايي، هماهنگي با ساير نهادها و داشتن فرهنگ استمراربخشـي بـه   

 .به عنوان يك نهاد مردمي است ها دهياريالزامات موفقيت 
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روزمره، نقش بسيار مهمي را در اسـتفاده از  دهياران به موازات برنامه ريزي براي طرحهاي ساماندهي و توسعه اي و كارهاي اجرايي 
مزيت ها و فرصت ها و حتي تبديل بعضي از تهديدها به فرصت را دارند، براي نمونه در شرايط كنوني كه سياسـت هـاي دولـت بـر     

محـل،   هاي اقتصادي كوچك و زود بازده اسـت و از طرفـي بانـك هـا بـا شـرايط و سـود نسـبتاً مناسـب، از آن          ايجاد و توسعه بنگاه
كنـد. در ايـن مبحـث     تسهيالت مي دهند و همچنين سازمان شهرداري ها و دهياري ها براي اجراي طرح هاي درآمدزا وام اعطا مـي 

 ضمن تبيين نقش دهياران دراين زمينه، دستورالعمل مربوط به اخذ وام براي اجراي طرح هاي درآمدزا اشاره خواهد شد: 
تهيه طرح توجيهي نياز به متخصصان و كارشناسان اقتصادي، مالي، حقـوقي و  : هاي توجيهي نقش دهياري ها در تهيه طرح -1-6-1

فني و مهندسي دارد و طبيعي است كه تهيه اين طرحها توسط يك كارشناس معمولي مشكل مي باشد. با توجه بـه وظـايف گسـترده    
منابع مـالي و همچنـين بـدليل كـاهش تصـدي گـري امـور        دهياري ها، نوپا بودن اين نهاد مديريتي، كمبود كارشناسان خبره، كمبود 

اجرايي در دهياري ها تهيه طرح هاي توجيهي درآمد زا توسط دهياري ها انتظار بيهوده اي است. در درجه اول نقش مهمي كـه مـي   
ن اهميـت ايـن   در تهيه طرحهاي توجيهي قائل شد، بستر سازي و فرهنگ سازي در روسـتاهاي كشـور و شناسـاند   توان براي دهياران 

طرحها در توسعه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي مي باشد. اين مهم بدون آشنايي دهياران با نحوه تهيه طـرح هـاي توجيـه    
اقتصـادي امكـان پـذير نيسـت. در قـوانين و مقـررات مربـوط بــه دهيـاري هـا (اساسـنامه تشـكيالت و سـازمان دهيـاري هـا مصــوب               

ه ارائه طرحهاي توجيهي و ايجاد بنگاه هاي اقتصادي در روسـتاها بـه دهيـاران محـول نگرديـده ولـي در       ) در زمينه تهي21/11/1380
 وظايف) برخي مواد و بندهاي مرتبط با راه اندازي طرح هاي اقتصادي و اشتغال مي باشد كه عبارتند از:  (فصل دوم آن 

ي هاي اجتماعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي، فرهنگـي،     كمك به شورا درخصوص بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساي -
آموزشي و امور رفاهي روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصالحي در زمينه هاي ياد شده و ارائه آن بـه مسـئوالن ذي ربـط جهـت     

 اطالع و برنامه ريزي و اقدام الزم. 
 يافته به روستا.  صني اختصامشاركت و همكاري با شورا در جهت پيگيري اجراي طرح هاي عمرا -
 تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج، توسعه و بازاريابي محصوالت كشاورزي و دامي روستا.   -
مساعدت و همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصوالت كشـاورزي و توليـدات صـنعتي و صـنايع دسـتي روسـتا در مراكـز         -

 گاههاي ذي ربط. شهري و نمايش
 كار براي افراد جوياي كار با همكاري دستگاه هاي ذي ربط.  تأمينشناسايي زمينه هاي اشتغال و مساعدت در جهت  -

ولي با توجه به نقش دهياري ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي روستاها، دهياران مي توانند با ارتقاء دانش و نگـرش خـود نسـبت بـه     
بنگـاه هـاي توليـدي و خـدماتي راهنمـايي       فريني افراد توانمند و داراي ايده هاي اقتصادي را در جهـت ايجـاد  مسائل اشتغال و كارآ

نمايند. بطور كلي نقش و وظايف دهياران را در زمينه ايجاد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و راه اندازي طرح هـاي  
 شمرد: نقاط روستايي به شرح زير براقتصادي درآمدزا در 

مطالعه طرحهاي باالدست و آگاهي از پتانسيل هاي اقتصادي روستايي تحت مديريت خويش و تشويق مردم بويژه جوانان و دانش  -
 آموختگان براي استفاده از فرصتهاي شغلي.  

هـاي مـالي    ايجاد ارتباط با مراكز و سازمانهاي حامي توسعه واحدهاي توليدي و خدماتي كوچك و تالش بـراي جـذب حمايـت    -
 آنها.  

 انجام مطالعات امكان سنجي (بصورت مقدماتي) جهت ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي در روستا.  -
 تشويق مردم و بويژه جوانان مستعد براي ايجاد بنگاه هاي اقتصادي و تعاوني هاي كوچك توليدي.   -
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ي توليـدي كشـاورزي، صـنعتي و خـدماتي بـودن تصـدي       مشاركت در سرمايه گذاري براي ايجاد بنگاههاي اقتصادي و طرح هـا  -
 گري. 

 حمايت از توسعه صنايع دستي، مشاغل خانگي و اشتغال زنان و تشويق آنها براي فعاليت در اين زمينه ها.  -
 ايجاد ساز و كارهاي الزم براي بازاريابي و فروش محصوالت توليدي در روستا.   -
ط با كارآفريني و اشتغال و معرفي افراد متقاضي راه اندازي بنگاه اقتصادي جهـت شـركت در   ايجاد ارتباط با مراكز آموزشي مرتب -

 دوره هاي آموزشي و اخذ خدمات مشاوره اي. 
ايجاد تسهيالت الزم براي دانش آموزان روسايي جهت انجام كارهاي پاره وقت و بازديد از مراكز توليدي و برگزاري برنامه هاي  -

 شتغال. ترويجي مرتبط با ا
در جهت نيل به خودكفايي دهياري ها و كمك به : دستورالعمل پرداخت وام به دهياريها براي اجراي طرح هاي درآمدزا -1-6-2

اجراي طرح هاي درآمدزا، ايجاد فرصت هاي شغلي و رونق بخشي به اقتصاد روستا، دهياري ها مي توانند از منابع ايـن دسـتورالعمل   
ش خصوصي و نهادهاي غيردولتي جهت سرمايه گذاري، بهره برداري نمايند. اين دستورالعمل به شـماره  با همكاري و مشاركت بخ

 ها ابالغ شده است.  توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به كليه استانداري 4/3/1384در تاريخ  01/1/1891
ص مي يابد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با وظـائف قـانوني   منابع اين دستورالعمل به اجراي طرح هاي درآمدزايي اختصا -1ماده 

 دهياري ها مرتبط بوده و داراي توجيه فني و اقتصادي باشد. 
با توجه به تنوع شرايط اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي شهرستانها رعايت مزيت نسبي منطقه در فعاليتهاي اقتصادي ضـروري اسـت.   

 موارد زير اشاره نمود:   از جمله اين طرح ها مي توان به
 . توليد كمپوت، كنسرو و رب گوجه فرنگي15 . كارخانجات آب معدني 1
 . كارگاههاي روغن كشي و تصفيه آن  16 ات پرورش ماهي تأسيس. 2
 . كارخانجات پنبه پاك كني  17 . صنايع دستي 3
 . واحدهاي شاليكوبي  18 . مجتمع هاي تفريحي گردشگري 4
 . كارخانجات توليد جعبه و كارتون سازي 19 ي و تكميلي  . صنايع تبديل5
 . توليد كنسانتره، پوره و شربت ميوه جات 20 . كارگاههاي موزائيك سازي  6
 . كشتارگاه هاي دام و طيور  21 . سردخانه و كارخانه يخ سازي7
 . كارخانه چرم سازي 22 . نانوايي هاي صنعتي 8
 . پرورش گل و گياه  23 . كارگاه توليد شن و ماسه 9

 . پرورش گياهان دارويي و زينتي  24 . كارگاههاي توليد تيرچه و بلوك 10
 . كارگاه بسته بندي  25 كارخانجات آسفالت  -11
 . كارگاه بوجاري  26 پرورش قارچ -12
 . كارگاه ريسندگي و بافندگي 27 ات توزيع گاز مايع  تأسيس. 13
 . طرحهاي متناسب با شرايط اقتصادي منطقه 28 . دامداري و مرغداري صنعتي  14

ها توسط بخش خصوصـي و   درصد سهام طرح 51طرح هاي پيشنهادي نبايد موجب افزايش تصدي گري دهياري ها شود و حداقل 
اجـراء   شود. بطوري كه مديريت تأمينشهرداري ها و دهياري ها يا سازمانهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، سازمانهاي وابسته به 

 ه گذار در طرح هاي مذكور مشاركت كنند.  يو بهره برداري از طرح ها نيز به عهده آنها بوده و دهياري ها تنها بعنوان سرما
 درصد باشد.  49سهام شهرداري ها و دهياري ها در اين مشاركت نبايد بيش از   -تبصره
 مي باشد.  1ه ميزان وام قابل پرداخت هر دهياري بر اساس جدول شمار  -2ماده 

 در صورت درخواست اجراي طرح مشترك توسط چند دهياري، سهم هر دهياري به مبلغ فوق اضافه مي شود.   -1تبصره 
 اولويت با پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام دهياري ها مي باشد.   -2تبصره
 ود:  پس از تصويب طرح، وام مورد درخواست در دو مرحله به شرح زير پرداخت مي ش -3ماده 
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 درصد پس از تصويب وام و عقد قرارداد وام با سازمان.  50 مرحله اول:
درصـد سـاير منـابع تعهـد شـده توسـط بخـش         50درصد پس از وصول گـزارش جـذب مرحلـه اول و هزينـه كـرد       50 مرحله دوم:

 خصوصي و ساير شركاء.  
 رح هاي در حال اجراء بازديد مي كنند.ضرورت، كارشناسان سازمان شهرداري ها و دهياري ها از طدر صورت  -تبصره
معاونت امور عمراني استانداري پس از بررسي تقاضاي دريافت وام دهيـاري هـا و گـزارش تـوجيهي مربوطـه، در صـورت        -4ماده 

ري هـا،  برابر سهميه پيش بيني شده استان را با تكميل و ارسال مدارك ذيل به سازمان شهرداري ها و دهيـا  5/1تاييد، حداكثر معادل 
 تقاضا مي نمايد: 

 شرح و مشخصات كامل طرح  -1
 اعتبار   تأمينكاربرد وام و ساير منابع  -2
 مجوزهاي مورد نياز طرح از سازمانها و نهادهاي ذي ربط  -3
 تصوير قرارداد دهياري با بخش خصوصي براي اجراي طرح و تعيين سهام هر يك از شركاء   -4
 تصوير بودجه مصوب دهياري  -5
سهم وام استانهايي كه در مهلت مقرر براي اخذ وام درخواست ارائه نكنند يا كمتر از سقف اسـتان درخواسـت نماينـد، بـه      -1بصرهت

 نسبت و بر اساس طرح هاي ارسالي واحد شرايط، به ساير استانهاي متقاضي تخصيص داده خواهد شد. 
 رد. فرمهاي ناقص و يا مخدوش مورد بررسي قرار نمي گي -2تبصره 

در معاونت امور دهياري ها تشكيل مي گردد. اعضاء، » كار گروه وام دهياري ها«به منظور بررسي و تاييد طرح هاي واصله،  -5ماده 
 اين كار گروه عبارتند از: 

 معاون امور دهياري ها (رييس)   -1
 مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزي روستايي (دبير)  -2
 زه معاونت مديريت ذي ربط در حو -3
 مديركل دفتر خدمات مالي   -4
 مديركل دفتر بودجه و طرح هاي اقتصادي  -5
 يك نفر از متخصصين امر سرمايه گذاري يا اقتصادي، ترجيحاً شاغل در استانداريها و سازمان شهرداري ها  -6
 نماينده بانك كشاروزي  -7

 ه دعوت بعمل خواهد آمد. وهت شركت در كار گربنا به موضوع مورد بررسي از دستگاه هاي ذي ربط ج -1تبصره
 كليه امور مرتبط با دبيري كار گروه بر عهده دفتر مطالعات و برنامه ريزي روستايي مي باشد.  -2تبصره 

وام مصوب به موجب قرارداد منعقده با سازمان پرداخت مي شود. فرم قرارداد توسط سازمان در چهار نسخه تهيـه و پـس از    -6ماده 
يب شوراي اسالمي روستا به امضاء مسئول امور مالي دهياري و دهيار رسيده و نهايتاً پس از تاييد معاون امور عمراني استانداري تصو

به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارائه مي شود. قرارداد پس از تاييد نهايي، بين سازمان و دهياري منعقد شده و مبلغ وام 
 دهياري واريز خواهد شد. مستقيماً به حساب 

تعيين مي شود. بديهي است متناسب با دوره بازگشت سرمايه و نـوع   1اقساط و مدت بازپرداخت وام براساس جدول شماره  -7ماده 
 شد.  فعاليت با تاييد كار گروه تعداد اقساط و مدت بازپرداخت تعيين خواهد
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الزم جهت بازپرداخت اقساط به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشـور   دهياري در هنگام دريافت وام، اسناد تعهدآور -8ماده 
 ارائه مي كند.  

 يخ عقد قرارداد مي باشد. رتاريخ شروع بازپرداخت اقساط حداكثر شش ماه از تا -9ماده 
 درصد مرحله دوم وام پس از سپري شدن نصف زمان بندي اجراي پروژه مي باشد.  50مهلت پرداخت  -تبصره

 
 

 دهياري ها (ارقام به هزار ريال) داخت اقساط وام براساس بودجهول مبلغ قابل پرداخت و نحوه بازپرجد
 

 
 رديف 

 
 بودجه مصوب دهياري 

 مبلغ قسط ماهانه  مبلغ وام قابل پرداخت 
 ماهه)  48ساله ( 4مدت بازپرداخت 

 حداكثر  حداقل  حداكثر  حداقل 
 8334 4166 400000 200000 200000تا  1
 20834 8334 1000000 400000 500000تا  200000از  2
 41666 20834 2000000 1000000 500000بيش از  3
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 ارزشيابي برنامه هاي تدوين شده -1-7
 تعريف و ماهيت ارزشيابي -1-7-1

داردهاي پيش بيني شده از قبـل و  ضوابط و استان و ها هدفبا  ها طرحارزشيابي عبارت است از سنجش و داوري عملكرد برنامه ها و 
ارزشيابي وسيله اي است بـراي سـنجش كـارآيي برنامـه هـا و فـراهم       . ها شناخت و تحليل آثار اقتصادي واجتماعي اجراي اين برنامه

 ي پيشرفته سه نوع ارزشيابي به شرح ذيل مشخص و تفكيك شده اند:ها نظامدر  .ي آتيها ريزي كردن زمينه عقاليي براي برنامه
ي توسـعه بـراي   هـا  طـرح عبارت است از مطالعه امكان سنجي كه ارزشيابي پيشنهادها در زمينـه برنامـه هـا و    » شيابي پيش از اجرازار«

اين ارزشيابي پايه اي براي سياسـتگذاري در پرتـو معيارهـاي تثبيـت شـده از قبيـل        .مشخص شدن مزاياي نسبي هر يك از آنها است
» ارزشـيابي ضـمن اجـرا   « .فايده را فراهم مي آورد –سنجي عملياتي و مطالعات در زمينه هزينه  امكان ي توسعه،ها هدفارتباط آن با 

ايـن ارزشـيابي بـراي     .ي برنامـه هـا  هـدف كه عبارت است از بازنگري و بازبيني پيشرفت اجراي برنامه از طريق تطبيق نتايج واقعي بـا  
ارزشيابي ضمن اجـرا اطالعـات الزم    .ي پيش بيني شده به كار مي رودها هدفنظارت عملياتي و بازنگري و تعديل تمام يا برخي از 

ي نهـايي  هـا  هدفو پروژه ها را در جهت تحقق  ها طرحرا در اختيار مديريت پروژه و سياستگذاران قرار مي دهد تا بتوانند پيشر فت 
ه نيازمند تصميم گيري و اقدامات اصالحي اسـت،  و كلي و پيش بيني شده ارزشيابي و با اين اطالعات در صورت لزوم از مسائلي ك

 .تحليلي نيز به مديريت و سياستگذاران ارائه كنند
اين ارزشيابي معلوم مي دارد كه آيا برنامه هـا بـر حسـب تمـام      .عبارت است از ارزشيابي اقدامات انجام شده» ارزشيابي پس از اجرا«

امكانات بالقوه را براي رشد كشف و از آنها  و ي روان بوده است يا نهها هدفي كمي و كيفي به گونه اي هموار به سوي ها شاخص
اين ارزشيابي هر نوع نارسايي را كه در تهيه برنامه و اجراي آن وجود داشته باشد آشكار مي سازد، كـارآيي و   .بهره برداري مي كند

ه برنامه هـاي بهتـر   كند و به آنها براي تهي عموم معرفي ميتوانمندي دستگاه هاي برنامه ريزي را مي سنجد و نتايج تجربه جديد را به 
در تعريف ديگر از ارزشيابي پس از اجرا آمده است، تحليلي است كه پس از انجام پروژه (يا پايان مرحله مشخصي  .ياري مي رساند

 ها طرحه ريزي و طراحي پروژه ها و ارزشيابي پس از اجرا اطالعات الزم را براي برنام .از آن) در مورد آثار پروژه صورت مي گيرد
 اختيار سياستگذاران قرار مي دهد.  و برنامه هاي بعدي در

ارزيابي به معني سنجش ارزش يك پـروژه يـا برنامـه، پـيش از تصـويب و اجـراي آن        .با يكديگر متفاوت استارزشيابي و ارزيابي 
تصويب و اجراي آن است و با ارزشمندي يك پـروژه پيشـنهادي    است و باارزشمندي يك پروژه پيشنهادي پروژه يا برنامه، پيش از

ها و پروژه ها به لحاظ اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    ارزيابي به معني امكان پذيري اجراي طرح .براي سرمايه گذاري ارتباط دارد
بـا توجـه    .رود مطلوب به كار مي زيست محيطي و يا سنجش گزينه ها و طراحي و برنامه ريزي از جنبه هاي مختلف و انتخاب گزينه

به اينكه ارزشيابي به معني سنجش ارزش يك پروژه در ضمن و يا پس از اجراي آن است، بنابراين گاهي اوقات ارزيابي وارزشـيابي  
به مرحله  همچنين از آنجا كه ارزشيابي ضمن اجرا تقريباً معادل نظارت است، قلمرو ارزشيابي عمالً .پيش از اجرا بر هم منطبق هستند

   .و پروژه ها محدود مي شود ها طرحپس از اجراي ودوره 
ي دريافت كننـده،  ها گروهكنندگان،  ها فراهم آوردن بازخوردي مفيد براي ضمانت كنندگان يا حاميان، كمك هدف كلي ارزشيابي

در  .اسـت  مـؤثر صـميم گيـري   از همـه هـدف آن ارائـه بـازخورد اسـت كـه در ت       تر مهم .سسات ديگر استؤكارگزاران، مديران وم
ين آنهـا عبارتنـد از: عملـي بـودن، اثربخشـي، سـطح       تـر  مهـم هاي مختلفي قابـل بررسـي اسـت كـه      و پروژه ها جنبه ها طرحارزشيابي 

 .عملكرد، منابع، آثار برخوردي، عدم اطمينان، انطباق، اهميت ومعناداري و كارآيي
 ين آنها عبارتند از:  تر مهمه در زمينه ارزشيابي راهبردهاي مختلفي وجود دارد ك
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ي مهـم آن  هـا  مـدل  .كنـد  مـي  تأكيداعتبار اطالعات گردآوري شده  عينيت و و طرفي دقت در بيتجربي، ـ   راهبردهاي علمي ـ  
 .ي تجربي و نيمه تجربي استها طرحو  مؤثرفايده، تحليل هزينه ـ  تحليل هزينه

دفتـر  « .برنامـه ريـزي در مركـز و سـطح اسـتانها اسـت       عهده سازمان مـديريت و و پروژه هاي عمراني در كشور بر  ها طرحنظارت بر 
و پـروژه هـايي را كـه بـا      هـا  طرحدر زير مجموعه معاونت فني اين سازمان، به طور مستقيم نظارت بر اجراي كليه » ارزيابي نظارت و

و پـروژه هـاي    ها طرحگزارشهاي نظارتي ساالنه از  وظيفه اين دفتر تهيه .اجرا مي شود بر عهده دارد بودجه عمومي كشوراستفاده از 
و مديران در سطح استان و كشـور از جملـه دسـتگاه اجرايـي مربـوط،       مسئوالنملي واستاني كشور به تفكيك هر استان وارائه آن به 

ميـزان و نحـوه    دسـتگاههاي اجرايـي نسـبت بـه     مسئوالندر واقع هدف از نظارت، آگاهي  .رئيس جمهور است نهايتاًت دولت و ئهي
هـاي سـتادي بـا دورنمـايي از چگـونگي       ها ونيـز آشـنا كـردن دسـتگاه     عملكرد عمر اني وموقعيت هر دستگاه اجرايي در بين دستگاه

ابتدا مشخصات كلي پروژه هـاي عمرانـي بـه     استاني، در عمليات نظارتي پروژه هاي عمراني ملي و .ي عمراني استها طرحپيشرفت 
 هـا  طـرح مشخص و سپس ميزان تحقق و پيشرفت فيزيكي ) نحوه اجرا (اماني، پيماني  ابستگي به دستگاه اجرايي،و لحاظ ميزان اعتبار

يي (پيش بيني شده و عملكرد)، طبقه بندي پروژه ها به لحاظ ميزان پيشرفت فيزيكي، علـل تـاخير   و پروژه ها به تفكيك دستگاه اجرا
تاخير در تهيه زمين، تاخير در انجام مطالعه، ضعف دستگاه اجرايي، ضعف مشـاور در  احتمالي در اجراي پروژه هاي عمراني (اعم از 

طراحي، ضعف مشاور در نظارت فني، ضعف پيمانكار، كمبود تداركات و ماشين آالت،كمبود اعتبار وساير علل) بر حسب دستگاه 
 .شـود صوب، اعتبار هزينه شده وعملكرد مالي مشخص مي وضع مالي پروژه ها از نظر اعتبار م نهايتاًاجرايي و استان تعيين مي شود و 

اطالعـات مـورد نيـاز مشـاركت دارنـد       تأمينو پروژه هاي عمراني كشور، عناصر و عوامل اصلي كه در  ها طرحدر فرايند نظارت بر 
 عبارتند از:

 .ي دستگاه هاي اجرايي يا رئيس دستگاه اجرايي مربوطها طرحمسئول قسمت  ـ  
 .تگاه هاي اجراييناظران دس ـ  
 .نمايندگان فرمانداري ـ  
 ي عمراني استان.ها طرحذيحسابي  ـ  

ي عمراني استان ها طرحكارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، از طريق بازديدهاي موردي، گزارشات بازديد منطقه اي (
و  هـا  طـرح ام نظارت با امضاي موافقتنامـه تهيـه و اجـراي    فعاليت نظ .عمراني دستگاههاي اجرايي) و شهرستان) و بخشي (پروژه هاي

 .كنـد  هاي موافقتنامه، فرم شناسايي طرح خواهد بود كه زمانبندي اجراي پـروژه را مشـخص مـي    شود، يكي از فرم ها شروع مي پروژه
اني از اول تير آغاز و اولـين گـزارش   ي عمرها طرحتا پايان خرداد ماه امضا و مبادله كار و نظارت بر  ها طرحموافقتنامه اجراي  اصوالً

   .شود بار، گزارشات از ناظر دستگاه خواسته مي از آن پس هر دو ماه يك .شود ناظر دستگاه اجرايي دريافت مي
هـاي عمرانـي كشـور     و پـروژه  هـا  طـرح هاي عمراني توسعه روستايي نيز در چارچوب همين نظام نظـارتي   و پروژه ها طرحنظارت بر 
 .اي ندارد د و داراي نظام جداگانهگير صورت مي

ي استاني، كوچك، پراكنده و ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنهـا مهـم   ها طرحاستاني است و مانند ساير  عمدتاًها  البته اين پروژه
 .است

ارزشـيابي پـس   (آن  كفعاليت ارزشيابي در كشور با توجه به ماهيت تفكيـ : هاي توسعه روستايي كشور نظام ارزشيابي برنامه -1-7-2
 و ريـزي اسـت   ي برنامهها بخشهاي پنج ساله توسعه ملي به تفكيك هر يك از  از اجرا يا پاياني) محدود و منحصر به ارزشيابي برنامه

 .شود چنين ارزشيابي انجام نمي معموالًها،  و پروژه ها طرحدر مورد 
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د، گزارش عملكـرد سـاالنه و يـا دو    رالبته در برخي موا .شود شروع ميآنها  اجرايي  پس از اتمام دوره معموالًها  ارزشيابي اين برنامه
ارزشـيابي عملكـرد    .شـود  پاياني آن تهيه و ارائه مـي   ها سالسال اول هر برنامه با توجه به اهداف كمي آن، قبل از اختتام برنامه و در 

 » دفتر نظارت و ارزيابي«ها توسط  برنامه

از آنجـا كـه عمـران روسـتايي      .شـود  ريزي كشور) و به طور متمركز در سطح ملـي انجـام مـي    و برنامه معاونت فني سازمان مديريت(
هـاي توسـعه و عمـران     هاي پنج ساله توسعه كشـور اسـت، ارزشـيابي برنامـه     ريزي در برنامه ي برنامهها بخشهمواره يكي از فصول يا 

هاي پنج ساله توسـعه از جملـه در    كه در ارزشيابي عملكرد برنامهمعيارها و ضوابطي  .گيرد روستايي در همين چارچوب صورت مي
 .استفاده شده بسيار محدود استزمينه عمران روستايي تا كنون 

بي اوضـع موجـود نظـام و ارزشـي    و هـا   ويژگـي بـه  بـا توجـه   ارزشيابي توسعه روستايي در كشور:  هاي نظام نظارت و  نارسايي -1-7-3
 ين نارساييهاي موجود در اين نظام به شرح ذيل است:تر مهماز جمله توسعه روستايي در كشور،  ي توسعه وها طرحها و  برنامه
  ين ايـن  تر مهمي توسعه يكي از ها طرحو ها نظارت و ارزشيابي برنامه  فرآيندعدم مشاركت مردم و نهادهاي عمومي و مردمي در

هـاي عمرانـي و    ها و پـروژه  مراحل تهيه، تصويب و اجراي برنامه طور كه در در واقع، مردم و نهادهاي مردمي همان .نارساييهاست
در حال حاضر نظـارت و ارزشـيابي در انحصـار دولـت و      .نظارت و ارزشيابي نيز نقشي ندارند فرآيندتوسعه مشاركت ندارند، در 

قش دارنـد، نظـارت و ارزشـيابي    ن ها طرحسساتي كه در تهيه و اجراي برنامه ها و ؤدستگاههاي دولتي است، يعني همان نهادها و م
شـود   اعتمادي به نتايج مي  شود و در ضمن باعث بي نظارت و ارزشيابي مي فرآينداين وضع باعث عدم دقت  .دهند را نيز انجام مي

شـود و   ي توسـعه بسـيار تاكيـد مـي    هـا  طـرح هـا و   نظارت  و ارزشيابي برنامه فرآينددر حالي كه امروزه بر لزوم مشاركت مردم در 
 .اي دارد ريزي و توسعه جايگاه ويژه ارزشيابي مشاركتي در ادبيات برنامه

 نظـارت در بهتـرين شـرايط      .امـري فرامـوش شـده اسـت     هاي توسعه در كشور به شكل واقعي خود تقريباً نظارت بر اجراي برنامه
بـا موانـع معرفتـي، سـاختاري و حقـوقي      محدود به نظارت عملياتي و پيشرفت فيزيكي و معيارهاي اساسي و معنادار براي ارزيـابي  

بي بسيار محدود است و همه ابعـاد مـورد نظـر را    ادر واقع معيارها و ضوابط مورد استفاده در نظارت و ارزشي .متعددي مواجه است
ثر از أاري و متـ بـرد  ي بهـره هـا  گروهبر  ها طرحها و  و اجتماعي برنامه اقتصاديكه در آن تاثيرات » بي تاثيراارزشي«  .گيرد در بر نمي

 .گيرد، در نظام ارزشيابي كشور جايي ندارد برنامه  و طرح مورد بررسي قرار مي

 هـاي توسـعه از    و پـروژه  هـا  طـرح هاي پنج ساله توسعه است، در حالي كه اين قلمرو بايد به كليـه   قلمرو ارزشيابي منحصر به برنامه
 .جمله در زمينه توسعه روستايي تعميم يابد

 اي و محلـي   هاي توسـعه در سـطح منطقـه    ها به طور متمركز و در سطح ملي انجام مي شود كه تهيه و اجراي برنامه نامهارزشيابي بر
 .كندمحلي را فراهم و اي  تواند زمينه مشاركت سطوح منطقه مي

 بـه ويـژه  ( هـا  اصـالح برنامـه  هـا در بـازنگري و    بيااز آن عدم اسـتفاده از نتـايج ارزشـي    تر مهمو   ها يابيخير در انجام بموقع ارزشأت 
 .هاي بعدي) و نيز در اصالح مديريت كشور ديگر نارساييها در اين زمينه است برنامه

 ها، پس از سپري شدن مرحلـه تهيـه و    تصويب برنامهو ريزي طراحي شده در كشور به مرحله تهيه  به دليل محدود شدن نظام برنامه
ريزي، اين نظام بايـد در  مراحـل    در حالي كه با توجه به مفهوم واقعي نظام برنامه .ابد يها، فعاليت اين نظام خاتمه م تصويب برنامه

 .ها اعمال نمايد اجرا، نظارت و ارزشيابي نيز فعال باشد تا بتواند با تهيه بازخوردهاي الزم اصالحات ضروري را در برنامه

 هـاي اساسـي وجـود دارد، در زمينـه      ي توسعه روسـتايي نارسـايي  ها گيري و اجرايي برنامه طور كه در نظام تصميم به هر حال همان
وجـوه نظـام مناسـب و كارآمـد نظـارت و ارزشـيابي        .شـود  ي توسعه نيز اين مشكل ديده ميها طرحها و  نظارت و ارزشيابي برنامه
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نظارت و ارزشيابي، ضعف و  با وجود نظام مناسب .ريزي توسعه است در موفقيت برنامه مؤثري توسعه از عوامل ها طرحها و  برنامه
به  متأسفانه .ريزيها را افزايش داد ـوان با بازنگري و اصالحات الزم، موفقيت برنامهت مي وشود ها مشخص مي و برنامه ها طرحقوت 

ده ي گذشته به درستي آشكار نشها طرحها و  هاي توسعه روستايي، قوت و ضعف برنامه دليل عدم ارزشيابي اساسي و واقعي برنامه
با ارزشيابي دقيق  .ي بعدي در مواردي تكرار شده استها هاي گذشته، در برنامه موجود در برنامه  ها به همين دليل، نارسايي .است

 55اينكـه بـا وجـود بـيش از      .شـود  هاي توسعه فراهم مي ي توسعه، زمينه براي تكامل برنامهها طرحو  و مناسب و بيطرفانه برنامه ها
ها وجود دارد و در عمل نيز حجم منابع انسـاني،   هايي در محتواي برنامه ريزي توسعه در كشور، هنوز هم نارسايي سال سابقه برنامه

 .ريزي از جمله نظام نظارت ارزشيابي است مالي و طبيعي مصرف شده تناسبي با دستاوردها نداشته، متاثر از نارسايي نظام برنامه

تمركـز زدايـي در نظـارت و     .ي توسعه در كشور بسـيار ضـروري اسـت   ها طرحها و  ي برنامهبازنگري اساسي در نظام نظارت و ارزياب
، متنـوع سـاختن   فرآينـد نظارت و ارزشيابي، افزايش نقش مردم و سازمانهاي غيردولتـي در ايـن    فرآيندارزشيابي، مشاركت مردم در 

هاي توسعه روستايي در كشور، ميتواند به ايجـاد نظـام    وژهو پر ها طرحمعيارهاي نظارت و ارزشيابي، گسترش قلمرو ارزشيابي به همه 
 .كندي توسعه را فراهم ها طرحها و  مناسب و كارآمد نظارت و ارزشيابي كمك كند و زمينه موفقيت بيشتر برنامه
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 هاي به عمل آمده ريزي چگونگي اجراي برنامه  -1-8
ي هـا  واقعيـت يح و با توجه به امكانـات و اعتبـارات محلـي و دولتـي  و     اي قابل اجراست كه با اصول و قواعد صح بدون ترديد برنامه

موجود هر محل تدوين شده باشد و از سوي ديگر مجري و مدير مقتدر و توانمندي داشته باشد و عالوه بر آن همـاهنگي و همـدلي   
با ايـن حـال راهكارهـاي اجرايـي بـراي       .نهادهاي دولتي به شكل قابل قبولي وجود داشته باشد و دهيارشورا يا بين  سه عنصر مردم، 

 .هاي مختلف اينگونه مطرح شده است تحقق توسعه روستايي در حوزه
در راستاي رويكرد جامع و راهبرد توسعه همه جانبه و پايدار روستايي، راهكارهاي اجرايي پيشـنهادي  : راهكارهاي اجرايي -1-8-1

زيسـت محيطـي و فضـايي     ،اقتصـادي هاي نهادي، سياستگذاري، اجتمـاعي،   براي تحقق توسعه روستايي به تفكيك هر يك از حوزه
 كالبدي به شرح ذيل است:

 حوزه اجتماعي: -1-8-2
 گيري از دانش بومي هاي شناخت مردمي با تقويت و تاكيد بر بهره ايجاد زمينه -
 افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق اجتماعي خود -

 زنان و جوانان ويژهبه ي كار و تشكلهاي كوچك ها گروهتقويت  -

 گر ي تسهيلها گروهايجاد و تقويت  -

 درون نسلي)(گسترش عدالت اجتماعي -

 هاي مربوط به توسعه روستايي ها از جمله رسانه تقويت رسانه -

 ايجاد و تقويت رويكرد مشاركتي و تحرك اجتماعي -

 بخش ي آگاهيها مهارتآموزش و ارتقاي  -

هـاي   تشكل به ويژهي مردمي و محلي براي مشاركت بيشتر در توسعه محلي ها تشكيل و تقويت نهادهاي غيردولتي، تشكل -
 .مربوط به زنان و جوانان

 .غال غيركشاورزي در مناطق روستاييتهاي ترويجي مناسب براي گسترش اش ايجاد ساختارها و برنامه -

 .افزايش كيفيت زندگي روستاييان -

 .محلي و نهادهاي دولتيتقويت مشاركت تعاملي متكي بر سه عنصر مردم، نهادهاي  -

 .حوزه اقتصادي -

 .ي غيركشاورزي در نواحي روستاييها فعاليتافزايش نسبت و سهم  -
 .اقتصاديي ها فعاليتبخشي به  ي شغلي و تنوعها فرصتتحول و توسعه  -

 .ي دسترسي عادالنه به زمين و ساير منابع توليدها فرصتافزايش  -

 .ني در نواحي روستاييگذاري و اعتبارات عمرا افزايش سرانه سرمايه -

 .گذاري بخش خصوصي و غير دولتي در نواحي روستايي تسهيل و تقويت سرمايه -

 .وري از عوامل توليد و افزايش درآمد روستاييان ارتقاي بهره -

 .ايجاد  و تقويت نهادهاي مالي و اعتباري خرد محلي و غير دولتي -

 .مقياساز توليدكنندگان خرده پا و كوچك  مؤثرحمايت  -

 .زايش خوداتكايي اقتصادي در جوامع محلي روستايياف -

 .ايجاد و تقويت صنايع كوچك در نواحي روستايي -
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 از نيروهاي كارآفرين در روستاها. حمايت -

 .كشاورزي ي غيرها فعاليتبدون زمين در امور منابع طبيعي  انبردار يش فرصت اشتغال براي بهرهاافز -

 .هره بردارياصالح وسازماندهي نظام مديريت واحدهاي ب -

 .تقويت گردشگري روستايي -

 .توسعه بازارهاي محلي و هسته هاي بازارهاي صادراتي براي مبادله محصوالت كشاورزي و غير كشاورزي -

 .اقتصاديي ها فعاليتتحول در ساختارهاي اقتصادي براي ترغيب مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در  -

 كالبدي: _حوزه فضايي  -1-8-3
 گاهي مندي از امكانات خدماتي مورد نياز متناسب با نظام سلسله مراتب سكونت مين و بهرهأدم در تافزايش قدرت مر -
   .ق نظام كاربري اراضي متناسب با ظرافتهاي محيطي در نواحي روستايييتنس -

 .انواع نواحي روستايي تجديد و تدقيق -

ريـزي   گيـري از برنامـه    اجتمـاعي و بهـره   _ اقتصـادي هاي روستايي با رعايـت مالحظـات    استمرار بهسازي كالبدي محيط -
 .مشاركتي

 .تقويت شهرهاي كوچك به منظور توسعه محلي و روستايي -

 .بندي و تجهيز مراكز برتر روستايي به خدمات مورد نياز اولويت -

 .پذيري توزيع جمعيت و فعاليت به تناسب توانهاي محيطي افزايش منطق -

 .سازي مساكن روستايي ايمن -

 .شكافهاي توسعه ميان نواحي روستايي كاهش و تعديل -

 .هاي توسعه ع و نتايج برنامهبي برابر براي جوامع شهري و روستايي در زمينه برخورداري از مناها فرصتافزايش  -

 حوزه زيست محيطي: -1-8-4
 .تدوين قوانين و مقررات مناسب براي حفاظت از اراضي كشاورزي به منظور استمرار توليد -
 .پذير روستايي سيبآو حفاظت از منابع پايه توليد در مناطق افزايش پايداري  -

 .هاي روستايي ايجاد و تقويت شبكه دفع فاضالب و پسماندها در محيط -

 .سازي در منابع پايه توليد روستايي حفظ، احيا و ظرفيت -

 .ريزي توسعه روستايي محيطي در برنامه رعايت مالحظات زيست -

 .ي محيطيها محدوديتدها و مديريت محلي در زمينه افزايش آگاهي مردم روستايي و نها -

 .پذيري سيبآت روستايي براي مقابله با مخاطرات طبيعي و كاهش دامنه اافزايش توانايي مردم و اجتماع -

 .هاي جديد و سازگار با مقتضيات محلي در نواحي روستايي گيري از فناوري بهره -

 .هاي توسعه بخشي، فرابخشي محلي امهاستفاده از منابع پايه در برنحفاظت تلفيق اصول  -

 حوزه نهادي و سياستگذاري: -1-8-5
 .هاي نهادي ايجاد تقويت شبكه -
 .ها و اطالعات روستايي ايجاد نظام فراگير داده -

 .ايجاد و تقويت دسترسي جامعه روستايي به فناوري اطالعات و ارتباطات -

 .و جمعي تدوين قوانين مناسب براي جلب نظر و تضمين مشاركت عمومي -
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 .هاي توسعه محلي ريزي تفويض اختيار و تقويت مديريت محلي به منظور مشاركت بيشتر در برنامه -

 .ريزي در كشور هاي محلي به منظور اصالح و تكميل سطوح مكاني نظام برنامه تهيه و اجراي برنامه -

 .تشكيل سازمان عمران و توسعه روستايي كشور زير نظر رياست جمهوري -

 .ريزي توسعه روستايي گيري در زمينه برنامه ترين مرجع تصميم ي عالي توسعه روستايي به عنوان عاليتشكيل شورا -

 .تشكيل سازمان نظام مهندسي توسعه روستايي به عنوان نهاد نظارتي توسعه روستايي -

 .تشكيل انجمن علمي توسعه روستايي -

 .و اجراي كشورريزي توسعه روستايي در نظام فني  ايجاد رسته و گرايش برنامه -

 .در نواحي روستايي ها فعاليتو  ها بخشي جامع محلي توسعه روستايي به منظور هماهنگي ها طرحتهيه و اجراي  -

اي كه هر يك بـه ترتيـب بـه     اي و محلي از يكديگر به گونه هاي ملي، منطقه اي برنامهه تفكيك دقيق وظايف و مسئوليت -
 .دكننريزي) عمل  طرح(ملياتي و ع  هاي راهبردي، ساختاري عنوان برنامه

ساله  20انداز  چشمسند رهبر معظم انقالب اسالمي با ابالغ نهايي : ساله 20انداز توسعه كشور در افق  توسعه روستايي درچشم -1-8-6
هجـري شمسـي    1404جمهوري اسالمي ايران به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افق روشني ايـران را در سـال   

ي كلـي در  هـا  سياسـت بـه همـين منظـور،     .اي براي جامعه ايران در نظر گرفته شـد  گانه هاي هشت در اين سند ويژگي .رسيم كردندت
امور آمـايش سـرزمين محـيط زيسـت و توسـعه پايـدار        و سياسي و دفاعي امور اقتصادي -چهار بخش امور فرهنگي، امور اجتماعي 

 .شدمشخص 
ريـزي تهيـه و    ساله به طور تفضيلي از سوي سازمان مديريت و برنامـه  20انداز توسعه كشور در افق  ، چشم با توجه به ابالغ سند نهايي

ي محلـي، الزامـات و راهبردهـا در    ها سياستو  ها هدفانداز در دوازده محور اساسي تهيه شد كه پس از تعيين  اين چشم .شدتدوين 
برخـي از محورهـا، الزامـات و     .)33 - 1، ص 1382ريـزي،   و برنامـه  سـازمان مـديريت  ( هر يك از اين محورها مشخص شـده اسـت  

انداز اين نواحي در  چشم  كننده پردازد كه در واقع تعيين انداز به طور مستقيم و غيرمستقيم به نواحي روستايي مي راهبردهاي اين چشم
 .ساله كشور است 20افق 

توانـد از طريـق اصـالح رفتـار      ق آنهـا مـي  اهبردهاي تدوين شده كـه تحقـ  ات و رالزام» توسعه مديريت دولت« براي نمونه، در محور
 .بهبود مديريت توسعه روستايي را فراهم سازد  به ويژهزدايي و افزايش مشاركت مردمي، زمينه توسعه روستايي  دولت، تمركز
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 منابع و مأخذ: 
 1382 ،مشهد ،دانشگاهي شارات جهاددكتر حسن، برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران، انت ،مطيعي لنگرودي 
 1381،دكتر محمدحسين، نظريه هاي توسعه روستايي، انتشارات سمت ،پاپلي يزدي 

 1384 ،انتشارات نشر قومس ،دكتر محمدرضا، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران، رضواني 

  مهندسان مشاورDHV شـماره   ،روستايي، سلسله انتشارات روستا و توسـعه  از هلند، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز
 وزارت جهادسازندگي ،2، جلد 23-1375

      كالنتري خليل آباد، دكتر حسين، آشنايي با نحوه تهيه طرحهاي توجيهي درآمدزا، پژوهشـكده علـوم انسـاني و اجتمـاعي
 1385 ،جهاددانشگاهي

 1374شگاه پيام نور، آسايش، حسين، كارگاه برنامه ريزي روستايي، انتشارات دان 

  1380 ،زارع، نسرين، راهنماي نگارش و ارائه پايان نامه، گزارش تحقيق و مقاالت علمي، انتشارات نشر طبيبتك 

  17، 14، 11، 10، 3ماهنامه دهياري ها به شماره هاي 
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 ها دهياريآشنايي با وظايف، تشكيالت و جايگاه 
 
 قدمه  م

 الزم است اشاره مختصري به مسئوليت هاي شوراها داشت: و حوزه اختيارات و وظايفشان  اندهياربا براي آشنايي، 
ت بـه مـردم و مشـاركت آحـاد     فرآينـد انتقـال قـدر    شوراهاي اسالمي استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا از جمله نهادهاي مؤثر در

اي پـيش   و حوزه بخشرا براي هر  يتصميمات شوراها، ساختار مناسب كردنبراي اجرايي  ،. قانونگذارهستندها  گيري جامعه در تصميم
براي شوراهاي روستا و اجراي تصميمات آنها و همچنين ايجاد ارتباط منطقي و مناسب با ساير سـاختارهاي حكومـت از جملـه     و بيني

 كـرده تصـويب  و  تأسـيس » دهيـاري «و وزارت كشور و ساير ادارات و نهادها، سازماني به نام  ها استانداري، ها فرمانداري، ها بخشداري
 )14/4/1377مصوب (است.

و در تعامـل و همكـاري    هسـتند يي هـا  مسـئوليت ظايف و و، داراي حوزه اختيارات ،دهياران به عنوان مقامات محلي هر روستا و منطقه
 زديك با شوراي اسالمي روستا قرار دارند. ن
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گردد كـه هـر يـك داراي كاربردهـاي      اصطالحات مختلفي در حوزه قانون و مقررات استفاده مي: قوانين و مقررات (مفاهيم و كليات)
اظ مرجـع  خاص خودشان بوده و به اقتضاي ضرورت، مراجع ذيصالح به تدوين و تصويب آن مي پردازنـد. قـوانين و مقـررات بـه لحـ     

تدوين و تصويب (قانون گذاري) و هم به لحاظ سطوح كاركردي، نوع كاربرد و مسئول اجرايي داراي سـطوح سلسـله مراتبـي اسـت.     
 روند كلي تدوين، تصويب، ابالغ و اجراي قوانين و مقررات را مي توان به شرح زير توصيف نمود: 

 و مقررات همسو و هماهنگ با آن تهيه و تصويب مي گردد. بعنوان قانون مادر كه همه قوانين  :قانون اساسي -الف
 كه مرجع تهيه و تصويب آن مجلس شوراي اسالمي است و بدون تصويب آن مشروعيت ندارد.  :قانون عادي -ب
و  بنـا بـه وظيفـه   ين دولت (قوه مجريه) ابالغ مي گردد. دولـت جهـت اجـراي قـوان     هقوانين پس از تصويب ب تصويب نامه (مصوبه): -ت

 د نحوه اجراي آن را در هيات دولت به تصويب رسانده و به دستگاههاي اجرايي ابالغ مي نمايد.ربرنامه هايي كه دا
همانند مصوبه مي باشد كه بعضاً توسط دولت و يا دسـتگاههاي اجرايـي صـالحيت دار تهيـه و بـه زيـر مجموعـه هـاي          :آيين نامه -ث

 آيين نامه همراه با حق و تكليف است.  اجرايي آن دستگاه ابالغ مي گردد. اجراي
 و مقررات ابالغ مي گردد. ذيل آيين نامه براي زير مجموعه هاي اداري و اجرايي جهت رعايت ضوابط  :بخشنامه -ج
ي از در آخرين مرتبه سلسله مراتب اداري و اجرايي قوانين و مقررات قرار دارد و شيوه كاربرد و اجراي ماده يا مـواد  :دستورالعمل -ح

 دهد. قوانين را به لحاظ اداري، مديريتي، فني و گردش كار توضيح مي
 .  آوريم در اينجا جهت آشنايي بيشتر تعاريف و مفاهيم و قوانين و مقررات در سطوح سلسله مراتبي آن مي

 ن عادي. قانون: رسم و قاعده و روش را قانون مي گويند. قانون به دو قسمت تقسيم مي شود: قانون اساسي و قانو
مجموعه قواعدي است كه تشكيالت سياسي كشور حدود قدرت آنها و تقسيم قدرت ميان آنهـا و اصـول حقـوق افـراد      :قانون اساسي

 ملت و رابطه كلي دولت و مردم است. 
 قاعده اي است كه مقامات صالحيت دار وضع و ابالغ مي كنند.   قوانين عادي:
 زيران به حكم قانون و طبق مسئوليتي كه در اداره عمومي كشور دارند اتخاذ مي كنند.  سندي است رسمي كه هيأت و تصويب نامه:

 سازد. سندي است رسمي كه هدف، اصول، اركان، شرايط اعضاء و طرز كار سازمان را معين مي اساسنامه:
ننـد.  كوعات معـين صـادر مـي    همانند قانون و تصويب يك دستور عام و كلي است كه مراجع صالحيت دار در مورد موض :آيين نامه

كه ايجاد حق و تكليف مي كند و اجراي آن براي مقامات اداري، آموزشي و مردم امري ضروري است مگـر آنكـه بـرخالف قـوانين     
 باشد.

حكم يا دستوري است كه از طرف وزارتخانه ها يا مؤسسات در نسخه هاي متعدد نوشته و به شـعبات و كارمنـدان ابـالغ مـي      بخشنامه:
 ردست بر اساس سلسله مراتب صادر مي شود.  يد كه شامل مقررات و دستورهايي است كه از طرف مقامات باالتر به مقامات زشو

شيوه و روش انجام دادن كاري و يا استفاده از چيزي است. (در برخي موارد از شيوه نامه به جاي دستورالعمل نيز استفاده  :دستورالعمل
  مي شود.)  

ضـروري اسـت بـه جايگـاه شـوراها كـه موجـد         ،اجراگيري و  و جايگاه آنها در فرآيند تصميم ها دهياريمطلوب از  به منظور شناخت
قـانون اساسـي    به ويـژه از حقوق اساسي  بايدضمن معرفي سطوح قوانين و مقررات، ابتدا  ،پرداخته شود. بدين منظور ،هستند ها دهياري
 مدد گرفت.  ـ  است جامعه و حكومت ،كه ميثاق بين مردمـ كشور 

 اسـت.  پرداختـه  ،هسـتند  هـا  دهيارياصل از اصول خود به جايگاه شوراها كه موجد  7 و  يك فصل قانون اساسي جمهوري اسالمي در
                                                             گيري از منظر قانون اساسي توجه شود. ضروري است در آغاز به جايگاه شوراها به عنوان نهادهاي تصميم بنابراين
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شوراها، مجلـس شـوراي اسـالمي، شـوراي اسـتان،      » شاوِرهم في االمر«و » م شوراي بينَهمهو اَمرُ« ،طبق دستور قرآن كريم :اصل هفتم
 گيري و اداره امور كشورند.   هرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميمش

 كند.   موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانيني ناشي از آن معين مي
رهنگي، آموزشـي و سـاير امـور رفـاهي از طريـق      ي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فها برنامهبراي پيشبرد سريع  اصل يكصدم:

همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شـورايي بـه نـام شـوراي ده،     
 كنند.   گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي

و نظـارت بـر اجـراي     هـا  اسـتان ي عمراني و رفاهي ها برنامهبه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه كم: اصل يكصد و ي
شود. نحـوه تشـكيل و وظـايف ايـن شـوراها را       تشكيل مي ها استانان شوراهاي نمايندگمركب از  ها استانهماهنگ آنها، شوراي عالي 

 كند.   قانون معين مي
يي تهيـه و مسـتقيماً يـا از طريـق دولـت بـه مجلـس        هـا  طـرح حق دارد در حدود وظايف خود  ها استانراي عالي شو اصل يكصد و دوم:

 بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.  ها طرحشوراي اسالمي پيشنهاد كند. اين 
در حدود اختيـارات   ،شوند مياستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين  اصل يكصد و سوم:

 شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. 
 تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و قوانين كشور باشد.   اصل يكصد و پنجم:

ترتيـب انحـالل    ،مرجع تشـخيص انحـراف   .انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست صد و ششم:اصل يك
شوراها درصورت اعتراض به انحالل حق دارند به دادگاه صالح شكايت كنـد  كند.  اها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميشور

 و دادگاه مؤظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.  
 ن در پي مي آيد: جهت آشنايي بيشتر خوانندگان قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهردارا

 ) 1/3/1375(مصوب  قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
 تشكيالت

هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سـاير امـور رفـاهي از     به منظور پيشبرد سريع برنامه -1ماده 
امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسالمي روستا، بخـش، شـهر و شـهرك     طريق همكاري مردم و نظارت بر

 شود.   براساس مقررات اين قانون تشكيل مي
 مقصود از شورا در اين شوراهاي اسالمي روستا، بخش، شهر و شهرك مي باشد.   -2ماده 
 بود و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد  -3ماده 
نفر جمعيت و بخش پنج نفـر   1500نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از  1500تعداد اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي تا  -4ماده 

 خواهد بود.  
دوده بخش تشكيل مـي  در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در مح -5ماده 

شود و در صورتي معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شـوراي روسـتا   
 خارج نخواهد شد. 

 گردد.   شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي -6ماده 
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در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج  يك نفر نبايداز يك روستا بيش از  -تبصره
روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت، حداقل بايد از هر روستا 

 يك نفر انتخاب گردد. 
 مي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود:  تعداد اعضاي شوراهاي اسال -7ماده 

 نفر 5نفر و از هزار خانوار به باال  3شهرك هاي از دويست خانوار تا هزار خانوار،  -الف
 نفر  5هزار نفر،  50شهرهاي تا  -ب
 نفر 7هزار تا دويست هزار نفر جمعيت،  50شهرهاي بيش از  -ج
 نفر  9معيت، هزار تا يك ميليون نفر ج 200شهرهاي بيش از  -د
 نفر  11شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جميعت،  -هـ
 نفر  15شهر تهران،  -و

 مالك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.   -تبصره
اظ تعداد آراء بعد از البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لح تعداد اعضاي علي -8ماده 

يزين اكثريت قرار مي گيرند. در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجمـوع اعضـاي اصـلي و علـي البـدل باشـد تعـداد مـازاد بـر          اح
البدل انتخاب مي شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضـاي   اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي

 اشد انتخابات برگزار نخواهد شد. اصلي ب
خارج شوند، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء  اهر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شور -9ماده 

 دعوت مي شود.  
رؤساي ادارات مي توانند در  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و -10ماده 

 جلسات شوراي اسالمي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند. 
شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذي ربط مؤظف به تشكيل جلسه فوق العاده مـي باشـند.    -تبصره

 باشد.  اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه
در صورت دعوت شوراهاي اسالمي روستا از دهيار، شهرك ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركـز   -11ماده 

و بـا تعيـين وقـت    باشند. اين دعوت بايد كتبي  يشهرستان از فرماندار، مقامات مذكور، مؤظف به شركت در جلسات شوراي مربوط م
ام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بـدون عـذر موجـه،    قبلي و ذكر دستور جلسه انج

 توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت. 
 3و  2طبـق مـواد   شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه بـه ترتيـب    -12ماده 

 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.  
هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحـدهاي مسـكوني آن بـه صـورت      در مجتمع -13ماده 

خوانده شود شورايي به نام شوراي اسالمي شهرك تشـكيل مـي   مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك 
 گردد. 
خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميـده مـي شـود     200راي امكان هاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل د -تبصره

شـده وظـايف    شوراي اسالمي شهركبنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسالمي مشمول انجام امر انتخابات 
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و اختيارات مندرج در اين قانون، مربوط به شوراي شهرك، در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود 
 مي باشد.  

 هر فرد مي تواند فقط عضو يك شورا باشد.  -14ماده 
وند از شـمول ايـن مـاده    بدل شوراي اسالمي بخش انتخاب مي شال اعضاي شوراي اسالمي روستا كه به عضويت اصلي يا علي -تبصره

 مستثني هستند. 
جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات بـه اكثريـت مطلـق آراي حاضـران معتبـر مـي        -15ماده 

 باشد. 
ت مسئوالن واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه هاي اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعو -16ماده 

رييس و حـداقل يـك منشـي انتخـاب مـي       بانتخابيه و با رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود و از بين خود يك رييس و يك ناي
 نمايند. 

حـد نصـاب الزم    در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقـد  -31ماده 
براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده  باشد وزارت كشور مؤظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان 

 دوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد. 
  :وظايف شوراها

 اي اسالمي روستا عبارت است از:وظايف و اختيارات شور -68ماده 
 نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسالمي روستا.   -الف
بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي موجود در روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصالحي و عملي در ايـن زمينـه    -ب

 ها و ارايه آن به مقامات مسئول ذي ربط.  
خودياري مردم و هماري با مسئوالن اجرايي وزارتخانه ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي كننـد  جلب مشاركت و  -ج

 و ايجاد تسهيالت الزم جهت پيشبرد امور آنها.  
 تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذكور.  -د
 طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.  نظارت و پيگيري اجراي  -هـ
همكاري با مسئوالن ذي ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره بـرداري از تأسيسـات عمـومي، اقتصـادي، اجتمـاعي و رفـاهي        -و

 مورد نياز روستا در حدود امكانات. 
قوع حوادث غير مترقبه و نيـز كمـك بـه مسـتمندان و خـانواده      كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و و -ز

 ستفاده از خودياري هاي محلي.  اهاي بي سرپرست با 
 تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حكميت ميان آنها.   -ح
 ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.  -ط
 وهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي. همكاري با نير -ي
 وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي.ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت هاي توليدي  -ك
 جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.  -ل
 سال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.  انتخاب فردي ذيصالح به سمت دهيار براي مدت چهار -م
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شود و به بخشـدار جهـت صـدور     عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسالمي روستا براساس آيين نامه مربوط انجام مي -تبصره
 گردد.  حكم عزل اعالم مي

  به شرح زير است:وظايف و اختيارات شوراي اسالمي بخش  -70ماده 
بررسي و آگاهي از مشكالت و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشـي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي و سـاير امـور رفـاهي         -الف

 اصالحي به مسئوالن اجرايي منطقه. بخش و ارايه طرح ها و پيشنهادهاي
ل ايجـاد و مرمـت راه هـاي اصـلي و فرعـي      برد كارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيـ همكاري با مسئوالن اجرايي به منظور پيش -ب

بخش آبرساني لوله كشي آب آشاميدني، كانال كشي و آب زراعي، قنوات، اليروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاه ها، حسـينيه هـا و   
 ي مملكتي.  تكايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئوالن ذي ربط منطقه و سازمانها

همكاري با مسئوالن اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسـالمي روسـتايي جهـت انجـام خـدمات عمـومي، انتخابـات سراسـري و          -ج
 محلي، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها. 

و آمـار الزم براسـاس مشخصـات    ات همكاري با مسئوالن امـر بـراي تهيـه و تنظـيم شناسـنامه بخـش از طريـق جمـع آوري اطالعـ          -د
 اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.  

 ايجاد هماهنگي الزم بين شوراهاي اسالمي روستايي واقع در بخش.  -هـ
نظارت بر طرح هاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و  -و

 جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.  
 نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.  -ز
حكميت در اختالفات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسالمي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابـل پيگيـري    -ح

 قضايي نيست. 
 حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذي صالح. پيگيري موارد تجاوز به  -ط
 رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسالمي روستا است.  -ي
 ي باشند.  رسيدگي و پيگيري مشكالت اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسالمي روستا م -ك
 بوط به شوراها و اداره دهياري ها.جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه هاي مر -ل
 ي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.همكاري با نيروهاي انتظام -م

رمانـدار و  شوراهاي اسالمي شهر و بخش و روستا مؤظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطالع به ف -78ماده 
 بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند. 



	٤٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 :ترتيب رسيدگي به تخلفات
در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد، مسئوالن اجرايي  -80ماده 

حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به اطالع شـورا رسـانده و   مربوط مي توانند با ذكر مورد و به طور مستدل 
درخواست تجديد نظر نمايند. شورا مؤظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعالم 

ه مورد اختالف عدول ننمايد موضوع به هيـأت حـل   نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوب
روز به موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايدو نظريـه ايـن هيـأت در     15استان ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف  اختالف

 بود.  دييد هيأت مركزي حل اختالف قطعي و الزم االجرا خواهأصورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت ت
هر گاه شورا اقداماتي برخالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشـور و يـا حيـف و ميـل و تصـرف غيـر مجـاز در         -81ماده 

اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحالل شورا بـه هيـأت   
مي گـردد و هيـأت مـذكور بـه شـكايات و گزارشـها رسـيدگي و در صـورت احـراز انحـراف هـر يـك از             حل اختالف استان ارجاع 

شوراهاي روستاها آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا بـه پيشـنهاد هيـأت اسـتان و     
 .تصويب هيأت حل اختالف مركزي منحل مي گردند

شده در صورت اعتراض به انحالل مي توانند به دادگـاه صـالح شـكايت نماينـد و دادگـاه مكلـف       شوراهاي منحل هر يك از  -تبصره
 از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. است خارج 

ي سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختالف استان و در مورد شـورا  -82ماده 
 شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختالف استان و تصويب هيأت حل اختالف مركزي خواهد بود.  

فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند مي توانند به دادگاه صـالح شـكايت نماينـد. دادگـاه مـذكور خـارج از نوبـت بـه موضـوع          
 رسيدگي و رأي آن قطعي و الزم االجرا خواهد بود. 

 ساير مقررات 
 جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي باشد.   -2صره بت -85ماده 
وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و مؤظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايـي مـورد نيـاز را تهيـه و هيـأت       -94ماده 

 تصويب نمايد. وزيران مؤظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را 
 

 ) 5/5/1382(مصوب  1375قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  7و  2، 1قانون اصالح مواد 
بـه شـرح ذيـل     1/3/1375قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخـاب شـهرداران مصـوب     1ماده  -1ماده 

 شود:   اصالح مي
براي پيشبرد سريع برنامه هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي، فرهنگـي، آموزشـي و سـاير امـور رفـاهي از طريـق             -1ماده 

شهر، شهرستان يا استان بـا نظـارت شـورايي بـه نـام شـوراي ده       همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، 
رستان يا استان صورت مي گيرد و بـه منظـور جلـوگيري از تبعـيض و جلـب همكـاري در تهيـه برنامـه هـاي          (روستا)، بخش، شهر، شه

 شود. گان شوراهاي استان تشكيل ميعمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايند
 قانون به شرح ذيل اصالح مي شود:  2ماده  -2ماده 
مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شـوراهاي اسـالمي كشـوري، شـوراهاي روسـتا، بخـش، شـهر،         -2ماده 

 شهرستان، استان و عالي استانها مي باشد.  
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 قانون به شرح ذيل اصالح مي شود: 7ماده  -3ماده 
 : تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد -7ماده 
 علي البدل.  عضو شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر -الف
 شهرهاي از بيست هزار نفر جمعيت، هفت عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.  -ب
 البدل.  نفر عضو عليچهار شهرهاي از بيست هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و  -ج
 از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.  شهرهاي -د
 ا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل. تشهرهاي از دويست هزار نفر  -ه
 و هفت نفر عضو علي البدل.  شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي -و
 ك ميليون نفر تا دوميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل. يشهرهاي بيشتر از  -ز
 شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل.  -ح
 وازده نفر عضو علي البدل. يك نفر عضو اصلي و د شهر تهران سي و -ط

نفوس و مسكن با اعالم رسمي مركز آمار ايران خواهـد   يمالك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عموم -تبصره
 بود.  

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسـالمي  
 تا تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  15/5/1382تصويب و در تاريخ 

 
 )11/1/1378(مصوب  آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار

نون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات    قـا  94بنا به پيشـنهاد وزارت كشـور و بـه اسـتناد مـاده       11/1/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 
آيين نامـه اجرايـي تشـكيالت، انتخابـات داخلـي و امـور مـالي شـوراهاي          1375شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 اسالمي روستاها و نحوه انتخاب دهيار را به شرح زير تصويب نمود: 
قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب در اين آيين نامه جهت رعايت اختصار به جاي عبارت  -1ماده 

عبارت قانون شوراهاي اسالمي كشور و به جاي عناوين شوراي اسالمي روستا و حـوزه انتخابيـه شـوراي     1/3/1375شهرداران مصوب 
 اسالمي روستا به ترتيب از كلمه هاي شورا و روستا استفاده مي شود.  

ك هفته پس از قطعي شدن انتخابات در روزي كه بخشداري به طور كتبي اعـالم  يؤظفند حداكثر ظرف مدت اعضاي شورا م -2ماده 
شرح زير سوگند  رياست مسن ترين عضو حاضر تشكيل دهند و به مي نمايد اولين جلسه خود را در حضور بخشدار يا نماينده وي و به

 ياد كنند و آن را امضاء نمايند: 
امانت و .. مجيد: به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه در حفظ من در برابر كالم ا.

انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسـي و سـاير قـوانين و مقـررات كشـور را در چـارچوب وظـايف و        
ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسالمي روستا عضـويت دارم  اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه 

 در رعايت صرفه و صالح و پيشرفت امور روستا اهتمام نمايم. 
 پيروان اقليتهاي ديني رسمي، به جاي كالم ا... مجيد بايد به كتاب مقدس خود سوگند ياد كنند.   -1تبصره 
عضويت اصلي شورا داخل شود مؤظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا به ترتيب مذكور  هرگاه فرد جديدي به -2تبصره

 در متن ماده، سوگند ياد نمايد. 
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سمت اعضاء در شوراهاي با پنج عضو عبارت از رييس، نايب رييس و حـداقل يـك منشـي و در شـوراهاي داراي سـه عضـو        -3ماده 
 براي مدت دو سال از سوي اعضاي شورا انتخاب مي شوند.  رييس، نايب رييس و منشي مي باشد كه 

در اولين جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحليف، در حضور بخشدار يا نماينده وي اعضاي حاضـر بايـد اقـدام بـه برگـزاري       -4ماده 
 ت دو سال انتخاب نمايد. اين آيين نامه را براي مد 3انتخابات داخلي نموده از بين خود هيأت رييسه شوراي مذكور، در ماده 

در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به داليلي از عضويت شورا مؤظف است در اولين جلسه پس از قطعيت يـافتن خـروج آن    -5ماده 
عضو مراتب را كتباً به بخشداري محل گزارش دهد تا بخشداري از اعضاي علي البدل با احتسـاب آراي آنـان دعـوت بـه شـركت در      

 مراحل مورد نياز، مانند صدور كارت شناسايي و اطالع از سمت عضو جديد در شورا، را بنمايد.  جلسات و طي
جلسه اي، بـا همـاهنگي بخشـدار و حضـور      ررييس يا نايب رييس باشد شورا بايد د ،در صورتي كه عضو خارج شده از شورا -تبصره

 ييسه انتخاب نمايد. نماينده وي، رييس يا نايب رييس را براي مدت باقيمانده هيأت ر
عضويت شورا خارج مي شـوند مؤظفنـد حـداكثر ظـرف مـدت دو روز پـس از قطعيـت خـروج، كـارت          فرد يا افرادي كه از  -6ماده

  عضويت خود را تحويل بخشدار ذي ربط نمايند و رسيد دريافت دارند. 
 بخشدار تحويل رييس شورا مي گردد.  مهر شورا، حداكثر ظرف مدت يك هفته از شروع به كار رسمي شورا توسط -7ماده 
 اعضاي شورا حق تفويض اختيارات را به سايرين اعم از عضو و غير عضو ندارند.  -8ماده 
 باشند. شوراي روستاهاي واقع در حريم شهرها مؤظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها مي -9ماده 
اشد و وظايف او عبارت است از مسئوليت امور اداري و مالي شورا، أي مي بد ساير اعضاء داراي يك حق ررييس شورا مانن -10ماده 

تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره جلسات عادي فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضـا جهـت شـركت در جلسـات     
اقامـه دعـوي درخواسـت گـزارش كـار از       تقسيم كار بين اعضاء براي پيگيري مصوبات دفاع از حقوق و منافع شـورا در مقابـل غيـر و   

اعضا، امضاء و مهر كردن كليه اسناد و مكاتبات شورا، ايجاد هماهنگي و ارتباط با شوراي اسالمي بخش، دهداري و ساير دستگاههاي 
 اجرايي، پيگيري امور مربوط به دهياري و درخواست گزارش كتبي عملكرد ماهانه از دهيار.

 رييس شورا، مسئوليت اداره جلسات شورا و ساير وظايف به عهده نايب رييس آن مي باشد. در صورت عدم حضور  -تبصره
وظايف منشي يا منشيان شورا عبارت از تهيه و تدوين صورت جلسات، تهيه متن نامه ها، ثبـت و شـماره گـذاري آنهـا، تهيـه       -11ماده 

، انجام امـور خزانـه داري شـورا از قبيـل مسـئوليت      ل شوراگزارش از عملكرد شورا، حفظ و نگهداري دفاتر و صورت جلسات در مح
حسابداري، همكاري با رييس شورا در تنظيم بودجه و اصالح يا متمم آن، تنظيم صورتهاي مـالي شـورا، ثبـت و ضـبط صـورت كليـه       

و موجودي در پايان هر سال مـالي   اموال و داراييهاي شورا و حسابرسي اوليه از فعاليتهاي مالي شورا و دهيار از قبيل درآمدها، هزينه ها
 طبق فرمهاي دريافتي مي باشد. 

 شود.   در صورت غيبت منشي يا منشيان شورا، وظايف آنان از سوي نايب رييس شورا انجام مي -تبصره
و  عضـور تشـكيل مـي شـود     5نفر در شـوراهاي داراي   4و ضو ع 3نفر در شوراهاي داراي  2جلسات شورا با حضور حداقل  -12ماده 

 تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر مي باشد. 
نفـر   2يا  3رأي و در جلساتي كه با  سهنفر تشكيل مي شود  4يا  5حداقل آراي الزم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با  -تبصره

 تشكيل مي يابد دو رأي مي باشد. 
مكان نگهداري دفاتر اسناد و مدارك شورا بايد در مكـان مشـخص و    محل دهياري و محل تشكيل جلسات شورا و همچنين -13ماده 

 مناسب بوده و با هماهنگي شوراي بخش تعيين شود.  
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العاده و اضطراري شـورا بـا پيشـنهاد     جلسات شورا به طور مستمر ماهي دو بار تشكيل مي شود و در صورت نياز جلسات فوق -14ماده 
از اعضاء در شوراهاي داراي پنج عضور و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضـو تشـكيل   دهدار، دهيار و رييس شورا يا سه نفر 

 مي شود.  
د پـس از  رشورا با تأييد شوراي بخش مي تواند فعاليتهاي ساالنه و همچنين برنامه هـاي آينـده شـورا را كـه جنبـه عمـومي دا       -15ماده 

 ي روستا برساند.  تصويب در جلسات شورا با وسايل ممكن به اطالع اهال
هر گاه شورا نظرخواهي از اهالي حوزه انتخابيه خود در زمينه موضـوع يـا موضـوعاتي را ضـروري تشـخيص دهـد بـا تأييـد          -16ماده 

 بخشدار ذي ربط مي تواند اقدام به تشكيل جلسه عمومي از اهالي نمايد. 
س درخواست هر يك از اعضا يـا تقاضـاي كتبـي شـوراي     موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخيص ريي -17ماده 

 گيرد.   اسالمي بخش، بخشدار يا دهيار ذي ربط در دستور كار شورا قرار مي
و دستور كار هر جلسه، اسـامي اعضـاي حاضـر و غايـب،      خصورت جلسات شورا بايد به گونه اي تنظيم شود كه در آن تاري -18ماده 

هر يك از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضران به همـراه رئـوس مطالـب مطـروح در     راي مثبت و منفي اعضا به آتعداد 
 جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد. 

 كليه اعضاي حاضر بايد ذيل صورت جلسات شورا را امضاء يا مهر نمايد.  -1تبصره 
 امضاء، انگشت يا مهر نمايند.  مدعوين و حاضران در صورت تشخيص شورا مي توانند ذيل صورت جلسات را  -2تبصره 

شورا مؤظف است در پايان هر جلسه نسخه اي از كليه مصوبات خود در آن جلسـه و در صـورت نيـاز بـه پيوسـت سـوابق و        -19ماده 
ارسال دارد همچنين نسخه اي از مصـوباتي را كـه مربـوط    مطالب مفيد ديگر را جهت اطالع بخشدار و شوراي اسالمي بخش ذي ربط 

 تگاههاي ديگر است به آن دستگاه ارسال دارد.به دس
شورا مؤظف است در پايان نيمه دوم فروردين هر سال گزارش كار ساالنه خود را طبق فرمهاي دريافتي در سه نسـخه تنظـيم    -20ماده 

سوم را بـه عنـوان   و نسخه اصل را جهت اطالع شوراي اسالمي بخش و نسخه دوم را به منظور اطالع بخشدار محل ارسال كند و نسخه 
 سابقه در بايگاني شورا ثبت و نگهداري نمايد. 

تمامي مكاتبات شورا بايد طبق فرمهاي دريافتي داراي تاريخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نـام كامـل گيرنـده و موضـوع نامـه       -21ماده 
نسخه دوم بـراي بخشـدار و نسـخه سـوم بـراي       باشد و حداقل در چهار نسخه تنظيم شود و نسخه اول براي اداره يا سازمان مورد نظر و

 شوراي اسالمي بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بايگاني شورا نگهداري شود.
 و امضاي رييس و در صورت غيبت او نايب رييس شورا باشد.  تمامي مكاتبات شورا بايد ممهور به مهر شورا -22ماده 
اجرايي تا سطح شهرستان مستقيماً مكاتبه نمايد و در صورت نياز بـه مكاتبـه بـا مسـئوالن بـاالتر از      شورا مي تواند با مسئوالن  -23ماده 

 طريق شوراي اسالمي بخش و در صورت نبودن شوراي بخش از طريق بخشدار محل اقدام نمايد. 
هاي دريـافتي و ارسـالي طبـق     شورا بايد داراي دفاتر مجزايي جهت ثبت صورت جلسات، حضور و غياب در جلسات و نامه -24ماده 

 دستورالعملهاي مربوط باشد. 
مصوبات شورا پس از ده روز از تاريخ ابالغ قابل اجراء است. مگر آنكه ظرف مدت مزبور مسئوالن اجراي مربوط به مصوبه  -25ماده 

نظر هيـأت حـل اخـتالف اسـتان     قانون شوراهاي اسالمي كشور عمل خواهد شد.  80اعتراض نمايند كه در اين صورت با رعايت ماده 
روز نظر خـود را اعـالم ننمايـد     15االجراء است. چنانچه هيأت حل اختالف استان ظرف مدت  مبني بر تأييد يا رد مصوبه قطعي و الزم

 مصوبه الزم االجراء است. 
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زمـان و دسـتور كـار جلسـه از او     در صورت نياز به حضور دهيار در جلسات، شورا مي تواند طي دعوتنامه كتبي و بـا تعيـين    -26ماده 
 ت در جلسه مزبور مي باشد.  كجهت شركت دعوت به عمل آورده و دهيار مؤظف به شر

در صورت خودداري دهيار از شركت در جلسه، شورا مي تواند به دهيار تذكر كتبي دهد و در صورت تكرار مجـدد تـوبيخ    -27ماده 
 و يا بر طبق ضوابط مربوطه وي را عزل نمايد. 

در صورت درخواست كتبي شوراي بخش، بخشدار و يا ديگر دستگاههاي وظيفه مند در روسـتا و دهيـار ذي ربـط از شـورا      -28اده م
 جهت تشكيل جلسه مشتمل بر زمان دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا مؤظف به برگزاري جلسه فوق العاده مي باشد. 

ود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كـار خـود   شورا در صورت نياز و با مسئوليت خ -29ماده 
 قرار داده است از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط در روستا و يا شخص يا اشخاص غير عضو دعوت به همكاري نمايد.

دارات و سازمانهاي دولتي، درخواسـت نمايـد   شورا مي تواند در ارتباط با وظايف خود اطالعات مورد نياز را از دستگاهها، ا -30ماده 
 و آن ادارات و سازمانها مؤظف به همكاري مي باشند.  

شورا مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت قانوني خود صورتي از كليه فعاليتها، طرحها و برنامه هايي كه در طول دوره  -31ماده 
اجراء دارد در سه نسخه تهيه و نسخه اول و دوم را براي شوراي اسالمي بخش فعاليت قانوني خود به اجراء گذارده است و يا در دست 

 و بخشداري ذي ربط ارسال و نسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداري نمايد. 
يكسال بدون داشـتن عـذر موجـه (بـه تشـخيص      جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي در طول  6هرگاه عضوي بيش از  -32ماده 

قـانون شـوراهاي    82شورا) در جلسات شورا شركت نكند، موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختالف استان موضوع ماده 
 اسالمي كشور ارجاع خواهد شد. 

ست بخشداري ذي ربط مبني بر معرفي عضو منتخب شـورا بـراي تكميـل شـوراي اسـالمي بخـش، شـورا        ادر صورت درخو -33ماده 
 از بين اعضاي خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداري معرفي نمايد.  مؤظف است فردي را 

ايـن   13هر گاه شورا در اثر فوت، استعفاء و يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل حد نصـاب الزم، منـدرج در مـاده     -34ماده 
 ر عمل مي شود. قانون شوراهاي اسالمي كشو 31آيين نامه را براي تشكيل جلسات از دست دهد طبق ماده 

شورا مؤظف به همكاري با شوراي اسالمي بخش جهت گردآوري اطالعات صحيح بـه منظـور وضـع عـوارض متناسـب بـا        -35ماده 
 توليدات كشاورزي و درآمدهاي كسب و پيشه اهالي روستا به منظور تأمين بخشي از بودجه هاي عمراني حوزه بخش مي باشد.

اجراي مقررات مربوط به جمع آوري عوارض وضع شده از سوي شوراي اسالمي بخش و واريز شورا مؤظف است بر حسن  -36ماده 
 آن به حسابهاي مربوطه از سوي مؤديان و يا دهيار، نظارت كامل داشته باشد. 

عوض مردم، عوارض دريافتي از اهالي، در صـورت تخصـيص، كمكهـاي دولـت بـراي      تمامي درآمدها اعم از كمكهاي بال -37ماده 
هايي كـه قـبالً بـه صـورت بودجـه سـاالنه و در قالـب طرحهـاي          راي برنامه هاي عمراني و ساير رديفهاي دريافتي بايد بر طبق برنامهاج

عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تأييد شوراي اسالمي بخـش رسـيده اسـت و بـا رعايـت قـوانين و مقـررات مربوطـه بـه          
 .  مصرف عمران و آباداني روستا برسد

در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه ساالنه، شورا مي تواند در صورت الحـاق بـه    -1تبصره 
 بودجه ساالنه آن برنامه را تنظيم و پس از تأييد شوراي بخش اجراء نمايد. 

گذارده مي شود انجام آن عالوه بر تصويب شورا، بايـد   در مواردي كه طرحهاي مشترك به وسيله چند روستا به مورد اجراء -2تبصره
 با هماهنگي شوراي اسالمي بخش باشد.
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شورا و دهيار مؤظفند به منظور حفظ و نگهداري كليه وجوه دريـافتي و درآمـدهايي كـه در طـول هـر دوره فعاليـت قـانوني         -38ماده 
مايند و تمامي وجوه نقد را به محض ناي كشور به نامه شورا افتتاح تحصيل مي نمايند حسابي را در نزد يكي از نزديكترين شعب بانكه

 وصول به آن حساب واريز كنند. 
رحهـا و مخـارجي كـه از قبـل بـه      طهرگونه برداشت از حساب موجودي و اعتبارات شـورا، بايـد در قالـب بودجـه سـاالنه و       -39ماده 

 شورا باشد.   تصويب شورا رسيده است، با امضاي رييس و امضاي منشي و مهر
شورا مكلف است كليه فعاليتهاي مالي خود و دهياري را اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها، به طـور نوبـه اي و بـر طبـق      -40ماده 

 فرمهاي دريافتي به اطالع شوراي اسالمي بخش برساند.  
فرمهاي دريافتي جهـت اطـالع عمـوم اهـالي بـه طريـق       شورا بايد در پايان هر سال مالي ترازنامه مالي خود و دهياري را طبق  -41ماده 

 ممكن انتشار دهد. 
شورا مؤظف است در پايان هر سال شمسي و با توجه به برنامه هاي چهار ساله دوره خود و برآورد عوايد و درآمدهاي سـال   -42ماده 

لين روز اسفند همان سـال نسـخه اصـل را بـراي     آتي بودجه جاري و عمراني شورا براي سال آينده را در سه نسخه تنظيم نمايد و در او
 بخشدار مربوطه و نسخه دوم را به شوراي اسالمي بخش ارسال و نسخه سوم را به عنوان سابقه در دفاتر شورا بايگاني نمايد. 

پايان سـال بـه    شوراي اسالمي بخش و بخشدار مربوطه مي توانند نظرات اصالحي و تكميلي خود را حداكثر تا دو هفته قبل از -تبصره
شورا اعالم نمايند تا در صورت تجديد نظر آن را در شورا مطرح و پس از تصويب به صورت متمم بودجه بـه مراجـع مـذكور ارسـال     

 دارند. 
باشـد و اعضـاي شـورا و دهيـار در      تمامي اموال دهياري اعم از منقول و غيرمنقول به ترتيب تحويل اعضاي شورا و دهيار مي -43ماده 
 ل حفظ و نگهداري آن مسئول مي باشند.  مقاب

خريد يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره مكانهاي الزم براي شورا و دهياري يا كرايه دادن اماكن متعلق به دهيـاري،   -44ماده 
دهيـاري عـالوه بـر     باشد و خريد يا فروش اموال غير منقـول شـورا و   با تصويب دوسوم كل اعضاء و طي ضوابط قانوني قابل اجراء مي

  تصويب دوسوم اعضاء و طي مراحل فوق بايد با توافق شوراي اسالمي بخش صورت گيرد.  
 عوايد حاصل از فروش و اجاره داراييهاي دهياري بايد به محض دريافت به حساب بانكي دهياري واريز شود.  -تبصره
، دفاتر و حق الزحمه شركت اعضاء در جلسات، از محـل بودجـه مـاده    مخارج اداري شورا از قبيل تهيه اثاثيه و وسايل اداري -45ماده 

 اين آيين نامه تأمين مي شود.   37
نحوه و ميزان حق الزحمه شركت اعضاء در جلسات طبـق دسـتورالعملي اسـت كـه وزارت كشـور تهيـه و بـه تصـويب هيـأت           -تبصره

 وزيران مي رسد. 
قانوني خود صورت كاملي از كليه اموال و داراييهاي شـورا و دهيـاري را تنظـيم و     دهيار مؤظف است در پايان دوره فعاليت -46ماده 

در اولين روز شروع به كار رسمي دهيار جديد آن را به وي طبق صورت جلسه جديد تحويل نمايد و نسخه هايي از آن را بـه شـوراي   
 بخش و بخشداري ذي ربط ارسال نمايد.  ،اسالمي روستا

اين آيين نامه با تصويب شـورا   39اشد و حقوق ماهيانه وي از محل بودجه ماده ب ار در سمت دهيار، تمام وقت ميفعاليت دهي -47ماده 
 تأمين مي شود.  

نفر جمعيت، فعاليت دهيار نيمه وقت مي باشد و در صورت نياز به كار تمام وقت، بـا توافـق    1500در حوزه انتخابيه كمتر از  -1تبصره 
 اههاي تأمين حقوق وي امكان پذير مي باشد. شوراي بخش و ارايه ر
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چنانچه شورا به وجود فردي شاغل در دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت براي تصدي سمت دهيار نياز داشته باشـد مـي    -48ماده 
 تواند به عنوان مأمور به خدمت از طريق بخشداري از سازمان متبوع درخواست نمايد. 

اين آيـين نامـه فـردي را بـه      55روز پس از آغاز دوره فعاليت قانوني با توجه به مفاد ماده  15ت ظرف مدت شورا مؤظف اس -49ماده 
 عنوان دهيار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت دهياري به بخشداري محل معرفي نمايد. 

هـا و داراييهـاي نقـدي و جنسـي      سرمايهشورا حق نظارت بر حسن اداره دهياري، اجراي مصوبات شورا و حفظ و نگهداري  -50ماده 
 باشد و همچنين حساب درآمد و هزينه آن را دارد.  دهياري ميكه در اختيار منقول و غيرمنقول 

 شرايط احراز سمت دهيار:  -51ماده 
 تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -الف
 اعتقاد به مباني جمهوري اسالمي و قانون اساسي   -ب
 سال سن و حتي المقدور تأهل  65سال و حداكثر  25داشتن حداقل  -ج
 سكونت در زمان تصدي سمت دهيار در روستا -د
 برخورداري از توانايي جسمي و روحي براي انجام كار   -هـ
 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم  -و

به تعيين فـردي بـا تحصـيالت كمتـر     در صورت عدم وجود با تحصيالت مناسب، شورا مي تواند با توافق شوراي بخش نسبت  -تبصره
 براي تصدي سمت دهيار اقدام نمايد. 

 داشتن حسن شهرت و عدم اعتياد به مواد مخدر  -ز
 نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از تمام يا بعضي حقوق اجتماعي باشد.  -ح
 داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دايم از خدمت -ط
 عدم اشتغال به كار دولتي در زمان تصدي سمت دهياري  -ي
 اشتغال تمام وقت در سمت دهياري  -ك
 دهيار نمي تواند همزمان عضو شوراي روستا باشد -ل

نفر جمعيت كه دهيار به طور نيمه وقت فعاليت مي نمايد رعايت بند (ي) و (ك) الزامـي   1500در حوزه هاي انتخابيه كمتر از  -تبصره
 د. نمي باش

 مدت خدمت دهيار از زمان صدور حكم شروع به كار رسمي چهار سال مي باشد و انتخاب مجدد وي بالمانع است.  -52ماده 
 دهيار مؤظف است حداكثر يك هفته پس از پايان خدمت از سمت دهياري، كارت و حكم خود را تسليم شورا نمايد.  -تبصره
از آن در مواقعي كه از قبل توسط بخشدار اعالم مـي گـردد براسـاس برنامـه هـاي       دهيار مؤظف است در بدو خدمت و پس -53ماده 

 پيش بيني شده از سوي وزارت كشور آموزشهاي مورد نياز را طي نمايد. 
 خدمت دهيار در موارد زير به پايان مي رسد:   -54ماده 

 فوت و جنون   -1
 روستااز دست دادن هر يك از شرايط احراز سمت دهيار به تشخيص شوراي  -2

 قبول استعفاء از سمت دهياري توسط شورا   -3

 عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شورا (با رعايت مقررات مربوطه)  -4
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 روز بدون كسب مجوز از شورا و يا نداشتن عذر موجه به تشخيص شورا   15عدم حضور در محل خدمت بيشتر از  -5

 از خدمت صدور حكم محكوميت از طرف مراجع صالح قضايي مبني بر انفصال  -6

شـته باشـند ابتـدا    اچنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورا نسبت به عملكرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض و يـا ايـرادي د   -55ماده 
توسط رييس شورا موارد را به صورت واضح به دهيار تذكر كتبي خواهند داد و در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر موضـوع بـه   

وال را كتباً به دهيار ابالغ خواهد كرد و حداكثر ظرف مدت ده روز ساهد شد كه در اين صورت رييس شورا صورت سوال مطرح خو
لسه عادي يا فوق العاده شورا به پاسخ به سوال مي باشد. چنانچه دهيـار از حضـور اسـتنكاف    جپس از ابالغ دهيار مؤظف به حضور در 

طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قـرار مـي گيـرد و شـورا مـي توانـد بـا رأي         ورزيده و يا پاسخ قانع كننده تشخيص داده نشود،
 اكثريت مطلق اعضاء دهيار را بركنار كند و فرد جديدي را انتخاب نمايد. 

دهيار مؤظف است گزارشهاي مورد درخواست شورا را تهيه و در موعد مقرر براي آن ارسال نمايـد و در صـورت تقاضـاي     -56ماده 
 بر حضور دهيار و پاسخگويي به سواالت، در رأس موعد مقرر اقدام نمايد.  شورا مبني

دهيار مؤظف است گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري را براي شورا و رونوشت آن را براي بخشداري به طور مكتـوب ارسـال    -57ماده 
 نمايد. 

 را براي اطالع اهالي در مكاني مناسب نصب نمايد. دهيار بايد تابلويي از ساعات حضور و كار خود در محل دهياري  -58ماده 
به منظور اجراي مطلوب و هماهنگ قانون شـوراهاي اسـالمي كشـور در روسـتاها، وزارت كشـور مسـئول آموزشـهاي الزم         -59ماده 

س از تصـويب هيـأت   اعضاي شوراها و نيز مجريان اين قانون مي باشد و نيز مؤظف است آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيـه و پـ  
 وزيران براي اجراء ابالغ نمايد. 

 
  )14/11/1380(مصوب اصالح آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار 

تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات    قـانون   94بنا به پيشنهاد وزارت كشـور و بـه اسـتناد مـاده      14/11/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 
آيـين نامـه اجرايـي تشـكيالت، انتخابـات داخلـي و امـور مـالي          -1375ب ومصـ  –شوراهاي اسالمي در كشـور و انتخـاب شـهرداران    

هيأت وزيران را بـه   24/1/1378مورخ  -ه21068/ت1760شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار، موضوع تصويب نامه شماره 
 ح نمود:  شرح زير اصال

» عدم حضور دعوت كننده يا نماينده وي مانع از تشكيل جلسه نخواهـد بـود  «عبارت » نماينده وي«پس از عبارت  2در ماده  -1
 حذف مي شود.  » در متن ماده « اين ماده عبارت  2اضافه مي شود. همچنين در تبصره 

 حذف مي شود. » در حضور بخشدار يا نماينده وي«عبارت  4در ماده  -2

 به شرح زير اصالح مي شود:   5ره ماده تبص -3

، رييس يا نايب رييس يا منشي را  در جلسه ايدر صورتي كه عضو خارج شده از شورا يا نايب رييس يا منشي باشد، شورا بايد  -تبصره
 حسب مورد براي مدت باقيمانده هيأت رييسه انتخاب نمايد. 

 ردد. اصالح مي گ» خود را«به » را خود«عبارت  8در ماده  -4
 ود.  ش اصالح مي» تنظيم پيشنهاد بودجه شورا«به » مسئوليت امور اداري و مالي شورا، تنظيم بودجه شورا«عبارت  10در ماده  -5

 اضافه مي شود.  » پيشنهادي«واژه » تنظيم بودجه«پس از عبارت  11در ماده  -6

 حذف مي شود.» دهدار«واژه  14در ماده  -7

 اصالح مي شود.  » اطالع«به واژه » تأييد«واژه  16در ماده  -8
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 اصالح مي شود.  » ارسالي از وزارت كشور«به » دريافتي«واژه  21در ماده  -9

 حذف شود.  23ماده  -10

 شود.   اصالح مي 23حذف و شماره ماده به » طبق دستورالعملهاي مربوط«عبارت  24در ماده  -11

 جايگزين آن مي شود:   24حذف و ماده زير به عنوان ماده  25ماده  -12

 ».قانون، از تاريخ ابالغ به مراجع ذي ربط الزم االجراء است 77مصوبات شورا به استثناي عوارض موضوع ماده  -24ماده «
 به شرح زير اصالح مي شود:   28ماده  -13

در صورت درخواست كتبي دهيار و بخشدار و فرماندار ذي ربط براي تشكيل جلسه مشتمل بر زمان، دستوركار و ضرورت  -28ماده «
 ».  باشد سه، شورا مؤظف به برگزاري جلسه فوق العاده ميتشكبل جل

 شود. اصالح مي» دادن اطالعات«به عبارت » همكاري«واژه  30در ماده  -14
 به شرح زير اصالح مي شود:   32ماده  -15

ه هر گاه عضوي بيش از شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غيرمتـوالي در طـول يـك سـال بـدون داشـتن عـذر موجـه بـ          -32ماده « 
 ».  تشخيص شورا در جلسات شورا شركت نكند، مستعفي شناخته مي شود

 ر اصالح مي شود:  يبه شرح ز 35ماده   -16

ري با شوراهاي اسـالمي بخـش جهـت گـردآوري اطالعـات صـحيح بـه منظـور عـوارض متناسـب بـا            اشورا مؤظف به همك -35ماده 
وزيـران بـراي بخشـي از بودجـه هـاي خـدماتي و عمرانـي حـوزه         توليدات و درآمدهاي اهالي روستا بر طبق آيين نامه مصوب هيـأت  

 روستاهاي بخش مي باشد.:  
 به شرح زير اصالح مي شود:   36ماده  -17

شورا مؤظف است برحسن وصول عوارض وضع شده از سـوي شـوراي اسـالمي بخـش و واريـز آن بـه حسـابهاي مربـوط          -37ماده « 
 » نظارت كامل داشته باشد.

» در صـورت تخصـيص  «عبـارت  » برنامـه هـاي عمرانـي   «حذف و پس از عبـارت  » صورت تخصيص در«عبارت  37در ماده  -18
 اضافه مي شود.  

 حذف مي شود.   40ماده  -19

 اصالح مي شود.  » ارسالي وزارت كشور«به » دريافتي«واژه  41در ماده  -20

 اضافه مي شود.  » شورا و«عبارت » تمامي اموال«پس از عبارت  43در ماده  -21

 اصالح مي شود.  » 36ماده «به عبارت »  39ماده « عبارت 47در ماده  -22

 اصالح مي شود.  » مراجع صالح قانوني«به عبارت » مراجع صالح قضايي«عبارت  54ماده  6در بند  -23

 شود.  اصالح مي 57تا  39به  59تا  41و شماره ماده هاي  38تا  25به  39تا  26شماره ماده هاي  -24

ايي كردن اختيـارات و وظـايف شـوراهاي اسـالمي     راختيارات دهياران روستا و نيز اج يقلمرو به لحاظ اينكه: قانون تشكيالت، وظايف
 شود:   مياي گذرا  اشارهين وظايف شوراها تر مهمبه تعريف روستا و  بنابراينروستاست، 

 مقرر داشته است:  15/4/1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب  2ماده 
(وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بـوده كـه    يمحيطزيست مات كشوري است كه از لحاظ تقسي مبدأروستا واحد «

نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشـند و   100خانوار يا  20ا عرفي مستقل كه حداقل يمعين ثبتي  يبا حوزه قلمرو
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ي كشاورزي، دامداري، باغـداري، بـه طـور اعـم و صـنايع      ها فعاليتقيم به يكي از مسترساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غي اكثريت
شـده اسـت.    اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريـه ناميـده مـي    ها فعاليتروستايي و صيد يا تركيبي از اين 

نفـر   3 نفـر جمعيـت) و   1500نفر (در روستاهاي بيش از  5 ،شوند و تعداد اعضاي آن اعضاي شوراي روستا از طرف اهالي انتخاب مي«
قـانون تشـكيالت وظـايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كشـور و         4مـاده  ( ».باشـد  نفر جمعيت) مي 1500با كمتر از  ي(در روستاهاي

 ) 1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب 
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 و مباني قانوني  ها دهياريشرايط تشكيل  -2-1
 ها  يكيل دهيارشرايط تش -2-1-1

اولويت با روستاهاي با جمعيت بـيش از   ،لي در حال حاضرو ،شود تأسيستواند در همه روستاهاي داراي شورا  طبق قانون، دهياري مي
از  ها دهياريمنقول براي  اموال منقول و غير تأمينتومان) به عنوان خودياري، يك هزار خانوار است. ضمن اينكه پرداخت سرانه ( 100
(رك.  .دهياري در روستاهاست تأسيسيان، شرط الزم براي يات مورد نياز از سوي روستاتأسيسين آالت، زمين، ساختمان و اشه مجمل

 )220مديريت توسعه روستايي در ايران ص 

سـت. ايـن   در روستا بود كه اين شرط بنا به مصالحي حـذف شـده ا  هادي   طرح، داشتن ها دهيارييكي از شرايط الزم نيز براي تشكيل 
االمكـان   نظر قانونگذار و مجريان بر اين بوده است كه حتي، در نظر گرفته شده تأسيسدر بدو  ها دهياري تأسيستسهيل  براي ،مصالح

چرا كه وجود دهيار كمك فراواني براي تهيه، تصويب و اجراي طرح هادي روستا شرايط را براي راه اندازي آنها راحت فراهم كنند. 
 است. 

 
 مباني قانوني  -2-1-2
ايجاد شده اسـت كـه مـاده     ها دهياريسازمان  )14/4/1377مصوب ( ،خودكفا در روستاهاي كشور يها دهياري تأسيسموجب قانون ه ب

 هاي آن به شرح زير است:  و تبصره هواحد
هياري بـا توجـه بـه موقعيـت محـل بـا       شود به منظور اداره امور روستاها، سازماني به نام د اجازه داده مي ،به وزارت كشور ماده واحده:

نهادهـاي عمـومي    هـا  سـازمان . ايـن  كنـد  تأسـيس درخواست اهالي و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در ايـن روسـتاها   
 .  شوند ميغيردولتي محسوب 

 يـاد شـده  روسـتاهاي  رسيدگي به عمران و آبـادي   در مسيرهاي دولت  ي مذكور به هيچ وجه مانع اقدامات و كمكها دهياري تأسيس
 نخواهد بود. 

وزيـران   هيئـت وزارت كشـور تهيـه و بـه تصـويب      از سـوي  ها دهياريآئين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي : 1تبصره
 خواهد رسيد.  

امي كشور تهيـه و بـه   وزارت كشور با همكاري سازمان امور اداري و استخد از سوي ها دهياريتشكيالت و سازمان  ،اساسنامه :2تبصره
 وزيران خواهد رسيد.  هيئتتصويب 

 و اعتبارات مورد نياز اداره امور روستا با پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسالمي روستا خواهد رسيد.   ها دهياريبودجه  :3تبصره
 

ســازمان مــديريت و  بــه پيشــنهاد مشــترك وزارت كشــور و 17/2/1383شــوراي عــالي اداري در يكصــد و ســيزدهمين جلســه مــورخ 
ريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت بر اداره امـور شـهر    هاي الزم در سياستگذاري، برنامه ريزي كشور، به منظور انجام هماهنگي برنامه

 : كردتصويب  ، اين موارد راو روستا
هـا و   مان شـهرداري سـاز «هـاي كشـور منتقـل و نـام آن بـه       بـه سـازمان شـهرداري    هـا  دهياريوظايف وزارت كشور در امور  -1

 يابد.   تغيير مي» ي كشورها دهياري
ماه پيشـنهاد الزم را بـا    2است ظرف مدت  موظفزارت كشور و ،به منظور انجام اصالحات الزم در اساسنامه سازمان جديد -2

 . كندريزي كشور براي تصويب مراجع ذي ربط ارائه  همكاري سازمان مديريت و برنامه

اداري بـه دبيرخانـه شـورا     شـوراي عـالي  اي اين مصوبه بوده و گزارش الزم را براي ارائـه در  حسن اجر مسئول ،وزير كشور -3
 .  كند ارسال مي
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و در نهايت در مبحث مباني قانوني تشكيل دهياري ها درج اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري ها بـر آن آشـنايي و آگـاهي بيشـتر     
 دهياران مفيد به نظر مي رسد.  

 
 )21/11/1380(مصوب مه، تشكيالت و سازمان دهياري ها اساسنا -2-1-3

 فصل اول ـ كليات
اسالمي روستا كه در ايـن اساسـنامه شـورا ناميـده مـي شـودو        رايمحدوده خدماتي هر دهياري به پيشنهاد مشترك دهيار و شو ـ1ماده

هاي ذيربط و تأييـد اسـتاندارد قابـل     دستگاه اسالمي بخش يا جانشين قانوني آنها تعيين مي شود و پس از كسب نظر از رايموافقت شو
 اجرا است.

ـ  هاي ذيربط تعيين شده باشد تا تعيين محدوده جديد محدوده قبلـي   در صورتي كه محدوده قانوني روستا قبالً  به وسيله دستگاه تبصره 
 قابل استناد است.

 ستقل است وبه صورت خودكفا اداره مي شود.شخصيت حقوقي م رايدهياري نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شود، دا ـ2ماده
درجه اي خواهد بود كه با توجه به حجم كار، درآمد، جمعيت و وسعت روستا تعيين و پس از كسب نظـر از   رايهردهياري دا ـ3ماده

 شود. وزارت جهادكشاورزي از طريق وزارت كشور ابالغ مي
 بر است.همه مكاتبات دهياري فقط با امضاي شخص دهيار معت ـ4ماده
 1375مصـوب   ،وظايف وانتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران  ) قانون تشكيالت68ق بند (م) ماده (بدهيار ط ـ5ماده

صدور حكم به بخشـدار معرفـي    رايمدت چهار سال توسط شورا انتخاب و ب راي(كه در اين اساسنامه، قانون شوراها ناميده مي شود) ب
 د وي بالمانع است.مي شود وانتخاب مجد

 شود. يك نسخه از حكم دهيار توسط بخشداري به واحد مربوط در استانداري ارسال مي ـ1تبصره
واحدهاي ذي ربط در استانداريها مكلفند فهرست اسامي همه دهياران و خالصه وضعيت آنها را تنظـيم و بـه اداره ذيـربط در     ـ2هتبصر

 تغيير و اصالحي بايد به اداره يادشده اعالم شود. وزارت كشور ارسال نمايند. همچنين هرگونه
 خدمت دهيار در موارد زير به پايان مي رسد: ـ6ماده

 ـ حجر دهيار.1
 ط احراز سمت دهيار به تشخيص شورا.رايـ از دست دادن هر يك از ش2
 ـ قبول استعفاي دهيار توسط شورا.3

ـ  ي توانـد بعـد از پـانزده روز از تـاريخ اعـالم، اسـتعفاي خـود را بـه دفتـر          در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا، دهيـار مـ   تبصره 
ظف است حداكثر قبل از اتمام مدت، دهيار جديد را انتخاب و جهت صدور حكم به بخشدار معرفي وبخشداري ارسال كند و شورا م

 كند.
 .ها و مقررات مربوط اعضاي شورا با رعايت آيين نامه رايـ عزل دهيار با اكثريت آ4
 ـ عدم حضور در محل خدمت بيشتر از پانزده روز بدون كسب مجوز از رئيس شورا يا نداشتن عذر موجه به تشخيص شورا.5
هـاي وابسـته بـه آنهـا      سـازمان  ها ومؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمـومي غيردولتـي و دولتـي و    كاركنان دولت، سازمانـ 7ماده
سمت دهيار انجام وظيفه نمايند و پس از خاتمـه دوره خـدمت بـا رعايـت مقـررات اسـتخدامي       به خدمت در  مأمورتوانند به عنوان  مي

يت آنها جزء سوابق خدمتي مرتبط آنان محسوب مي شـود، چنانچـه   مأموربه سازمان محل خدمت اوليه خود بازگردند ومدت  مربوط،
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اشد پـس از بركنـاري يـا خاتمـه دوره قـانوني يـا اسـتعفاي او        ها يا مؤسسات ياد شده انتخاب نشده ب دهيار از بين مستخدم از وزارتخانه
 وزارت كشور وساير مراجع ذي ربط درقبال او هيچ گونه تعهد استخدامي نخواهند داشت. دهياري،
تصدي دهياري انتخـاب شـودوخود اوراضـي     رايها و مؤسسات دولتي موضوع اين ماده ب هرگاه يكي از كارمندان وزارتخانه ـ1تبصره
 موافقت كند. يت اومأمورداره متبوع كارمند مكلف است با باشد ا
 دهيار مي تواند همزمان با تصدي مسئوليت دهياري به فعاليت آموزشي خود نيز ادامه دهد. ـ2تبصره
جامـد يكـي   در فاصله بين بركناري دهيار يا استفعا يا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهيار جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طـول ان  ـ8ماده

 از كاركنان دهياري به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهياري انجام وظيفه مي كند.
ها و مؤسساتي باشد كه تمام يا بخشي از  دهيار در زمان تصدي خود نمي تواند رئيس يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل شركت ـ9ماده

ق ندارد در معامالت و قراردادهايي كه يكي طرف آن دهياري اسـت  حوايج عمومي حوزه دهياري را تأمين مي كند همچنين دهيار ح
 به طور مستقيم ذي سهم يا ذي نفع باشد.

 فصل دوم ـ وظايف
وظايف تفصيلي دهيار ودهياري جهت اداره و حفظ توسعه پايدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعايت قوانين و مقـررات   ـ10ماده

 مربوط به شرح زير است:
 بود وضع زيست محيطي روستا.ـ به1
ـ كمك به شورا در خصوص بررسي وشناخت كمبود، نيازهاو نارسـاييهاي اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي، فرهنگـي،       2

ارائـه آن بـه مسـئوالن ذي ربـط      ها و پيشنهادهاي اصالحي و عملي در زمينه هاي ياد شـده و  تهيه طرح امور رفاهي روستا و آموزشي و
 اقدام الزم. ع و برنامه ريزي وجهت اطال

 هاي دولت. ـ تشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات الزم در جهت رعايت سياست3
 هاي عمراني اختصاص يافته به روستا. طرح رايـ مشاركت وهمكاري با شورا در جهت پيگيري اج4
 تهيه آمار مربوط. و متوفيات و ـ همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد5
 ـ تأمين اراضي مورد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياري پس از اخذ مجوز قانوني.6
 ـ همكاري موثر با مسئوالن ذي ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم روستا.7
 دامي روستا. ترويج،توسعه و بازاريابي محصوالت كشاورزي و اهتمام به ـ تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و8
 مصوبات شورا. رايـ اج9

حفظ نظم عمـومي   مقررات خدمت وظيفه عمومي، راياج م ورايارسال گزارش پيرامون وقوع ج ـ همكاري با نيروي انتظامي و10
 و سعي در حل اختالفات محلي.

 آنها. رايري حسن اجقوانين دولتي مربوط و پيگي ـ اعالم فرامين و11
 نگهداري اموال و تأسيسات عمومي در اختيار دهياري. ـ مراقبت و حفظ و12
 ايفاي وظايف آنها. راينهادهاي دولتي  و ايجاد تسهيالت الزم ب ها و ـ همكاري با سازمان13
 محيط.تأمين بهداشت  رايايجاد زمينه مناسب ب مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و رايـ مراقبت بر اج14
 ـ ارسال گزارشهاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيار.15
 مكان مقرر و پاسخگويي به سواالت در صورت تقاضاي شورا. ـ حضور دهيار در زمان و16
 شورا و رونوشت آن به بخشداري. رايـ ارسال گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري ب17



	٥٦	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 اسالمي بخش به منظور تصويب و طي ساير مراحل قانوني. رايارائه آن به شو و ـ تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا18
 ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانوني و مصرف آن در موارد معين.19
ـ مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه ها، نانواييها، قصـابيها، قهـوه خانـه هـا و فروشـگاههاي موادغـذايي و بهداشـتي بـر اسـاس          20

 ربط. مربوط و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئوالن ذيضوابط ومقررات 
 متمم و اصالح آن به شورا جهت تصويب. ـ برآوردوتنظيم وارائه بودجه ساالنه دهياري و21
 هدايا به نام روستا با تصويب شورا. ـ اهدا و قبول اعانات و22
اي سـبز ورزشـي و آموزشـي، مراكـز تفريحـي عمـومي و       ـ فراهم كردن زمينه ايجاد خيابانها،كوچه ها، ميدانها، پاركهـا، فضـاه  23

 آنها از طريق دهياري و همكاري در زمينه طرح بهسازي روستا. رايمجاري آب و توسعه معابر واج
ـ تنظيف ونگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آنها و فاضالب و اليروبي قنوات مربـوط بـه روسـتا وتـأمين آب و     24

 مكان.روشنايي در حد ا
ـ كمك در احد اث تأسيسات توليد و توزيع آب، برق ومخابرات وتعيـين نـرخ آن در روسـتا تـا زمـان اقـدام مراجـع ذي ربـط         25

 هاي جهادكشاورزي، نيرو، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضالب روستايي). (وزارتخانه
واكسيناسـيون در   رايدرمـان و آمـوزش پزشـكي بـ     شـت، ـ مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا وتشريك مساعي بـا وزارت بهدا 26

 جهت پيشگيري از بيماريهاي واگير.
 ـ جلوگيري از تكدي گري وواداشتن متكديان به كار.27
 .... فروش اموال منقول و غير منقول، مقاطعه، اجاره و  ـ انجام معامالت دهياري اعم از خريد و28
 و تهيه وسائل حمل اموات ومراقبت در انتظام امور آنها. و سازماندهي غسالخانه و گورستان ـ ايجاد29
حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها وديوارهـاي شكسـته و خطرنـاك واقـع در معـابر       رايـ اتخاذ تدابير الزم ب30

 واماكن عمومي وتسطيح چاهها و چاله هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.
يري از شيوع بيماريهاي انساني و حيواني واگير و مشترك انسان و دام، اعالم مشاهده اين گونه بيماريهـا بـه   ـ همكاري در جلوگ31

مراكز بهداشتي، درماني و دامپزشكي محل يا ساير مراكز ذي ربط، اهتمام به دور نگهداشتن بيماران مبتال، معالجه و دفع حيونات مبـتال  
 به امراض واگير، بالصاحب يا مضر.

اداره،  رايـ تشريك مساعي با سازمان ميراث فرهنگي در حفظ بناها و آثار باستاني روسـتا و همكـاري بـا مسـئوالن ذي ربـط بـ      32
ورزشـي و رفـاهي مـورد نيـاز روسـتا در حـد        احداث، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمـومي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي    

 امكانات.
ايي كه در محدوده قانوني روستا شناخته مي شوند با رعايت مقـررات منـدرج در ايـن آيـين نامـه      ساختمانه رايـ صدور پروانه ب33

مـورخ   4940مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا وتأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصـويبنامه شـماره   
 و ساير مقررات. 22/2/1355

 ي به منظور بررسي وصدور پروانه هاي كسب.بخش و بخشدار رايـ همكاري با شو34
هاي بي سرپرست وبي بضاعت به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ومساعدت به آنهـا در حـد    ـ معرفي خانواده35

 امكانات.
 هاي ذيربط. تگاهدس هاي واقع در حريم اراضي ر وستا از طريق خودياري اهالي روستا و تسطيح راه ـ همكاري در نگهداري و36
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ـ مساعدت و همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصوالت كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع دستي روستا در مراكـز  37
 هاي ذيربط. نمايشگاه شهري و

 هاي قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگي. ـ پيگيري و مساعدت در جهت ايجاد مؤسسات خيريه و صندوق38
 امدادرساني در هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه و بالياي طبيعي.ـ همكاري با واحدهاي 39
آنهـا   رايتسريع در اج رايها به شورا و بخشدار و پيشنهاد راهكارهاي مناسب ب ـ گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح40

 ) قانون شوراها.68بند (هـ) ماده ( رايدر جهت اج
طرح هادي روسـتا و تهيـه پيشـنهادهاي الزم و تعيـين كـاربري اراضـي        راير جهت تهيه و اجهاي ذيربط د ـ همكاري با دستگاه41

 ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا. رايواقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اج
روسـتا نسـبت بـه    اسـالمي بخـش و    رايتصـميمات شـو   رايـ مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس واجـ 42

معـدوم كـردن آنهـا بـا همـاهنگي       ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسـد شـده و  
 مراجع قانوني ذيربط.

 نان مرغوب. ـ همكاري با مراجع ذيربط در جهت تسهيل دسترسي مردم روستا به آرد و43
 ر امور بهداشتي روستا از قبيل كشتار بهداشتي دام و عرضه گوشت.ـ پيگيري و ايجاد زمينه نظارت ب44
 راياسالمي بخش رسـيده و پـس از اعـالم بـ     رايمقررات دهياري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شورا و تأييد شو رايـ اج45

 همه ساكنان روستا الزم الرعايه است.
اسـالمي بخـش جهـت سـير      رايه شورا جهت بررسي و ارائه آنها بـه شـو  ـ پيشنهاد نامگذاري معابر و اماكن و تأسيسات روستا ب46

 مراحل الزم.
 هاي ذيربط. افرادجوياي كار با همكاري دستگاه رايـ شناسايي زمينه هاي اشتغال و مساعدت در جهت تأمين كار ب47

 امور مالي فصل سوم ـ بودجه و
نوان خودياري تأسيس دهياري به حساب بـانكي دهيـاري كـه در يكـي از     اهالي روستا به منظور تأسيس دهياري مبلغي را به ع ـ11ماده

نزديكترين شعب بانكهاي كشور به نام دهياري افتتاح مي شود واريز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهـالي و شـورا بـه وزارت    
 كشور ارائه مي نمايند.

 بر اساس دستورالعملي تعيـين مـي شـود كـه وزارت كشـور تهيـه و      هاي غير نقدي اهالي  ميزان سرانه نقدي خودياري وكمك ـ1تبصره
 ابالغ خواهد كرد.

سرمايه غيرنقدي كه از طريق اهالي تأمين خواهد شد عبارت است از امـوال منقـول و غيرمنقـول اعـم از ماشـين آالت زمـين،        ـ2تبصره
 ساختمان و تأسيسات كه مورد استفاده دهياري قرار مي گيرد.

 يه نقدي و غيرنقدي موضوع اين ماده متعلق به دهياري روستاي محل است.كل سرما ـ3تبصره
) مـاده واحـده قـانون    1انتقال و واگذاري اموال و امالك دهياري تابع آيين نامه مـالي و معـامالتي دهيـاري موضـوع تبصـره (      ـ4تبصره

 است. 1377مصوب  ، تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور
بـود بـه اسـتثناي اولـين سـال كـه آغـاز آن         ل تا آخر اسفندماه همان سال خواهداول فروردين ماه هر سا ي دهياري ازسال مال ـ12ماده 

 تاريخ تأسيس دهياري و پايان آن اسفندماه همان سال است.
 منابع درآمد دهياري عبارتند از: ـ13ماده 
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شهرك موضوع قانون  شوراهاي اسالمي شهر، بخش وي نحوه وضع و وصول عوارض توسط رايـ عوارض مقرر در آيين نامه اج1
، موضــوع تصــويبنامه شــماره   1375وظــايف و انتخابــات شــوراهاي اســالمي كشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب         تشــكيالت

 10/8/1378مورخ  21823/ت32495
 مقررات مربوط. ) اين ماده و ساير قوانين و1ـ عوارض صدور پروانه ساختمان با رعايت آيين نامه مندرج در بند (2
 اسالمي بخش. رايـ دريافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباري با تصويب شو3
 هاي مربوط. هاي دولتي و خودياري بخش خصوصي، اعانات و هدايا در چارچوب دستورالعمل ـ درآمد حاصل از كمك4
 هاي مربوط. رعايت دستورالعملـ وصول بهاي خدماتي كه دهياري ارائه مي دهد با تصويب شورا و تأييد بخشدار و 5
 هاي خدماتي و عمراني در قالب بودجه ساالنه كل كشور. طرح راياج رايهاي دولت ب ـ كمك6
ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاص يافته از سوي مراجـع وضـع عـوارض بـه منظـور ايجـاد تأسيسـات عمـومي و دولتـي در          7

 حريم آن. و محدوده قانوني روستا
 وارض و درآمدهاي دهياري منحصراً به مصرف همان روستا مي رسد.همه ع ـ14ماده 
) آيين نامـه ارجـايي تشـكيالت، انتخابـات داخلـي و امـور مـالي        47حقوق ماهانه دهيار از محل بودجه شورا مندرج در ماده ( ـ15ماده 

) 94و بـه اسـتناد مـاده (    24/1/1378هــ مـورخ  21068/ت1760شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيارموضوع تصويبنامه شماره 
 قانون شوراها و با توجه به درجه دهياري و دستورالعمل مربوط كه از طريق وزارت كشور ابالغ خواهد شد تعيين مي شود.

 يت و مرخصي دهيار با موافقت شورا از طريق بخشدار صورت مي گيرد.مأمورصدور احكام حقوقي و  ـ16ماده 
هاي مصوب شـورا بـا رعايـت مقـررات      از وجوه و اعتبارات دهياري در قالب بودجه مصوب ساالنه و طرح هرگونه برداشت  ـ17ماده 

 مربوط انجام مي شود.
هاي بانكي به امضاي مشترك دهيار و مسئول مـالي دهيـاري كـه ذي حسـاب دهيـار اسـت        اسناد و اوراق تعهدآور و حساب  ـ18ماده 

 انجام مي شود.
ست تا پايان دي ماه هر سال بودجه سال بعد دهياري را به شورا ارائه كند و شورا مؤظف است حداكثر تا نيمه دهيار مكلف ا  ـ19ماده 

نظر كند و قبل از پايان اسفندماه بودجه مصوب را جهـت اجـرا     اسفند ماه همان سال به بودجه پيشنهادي رسيدگي و در مورد آن اظهار
 به دهياري ابالغ كند.

تواند در صورت نياز در طول سال مالي و قبـل از انقضـاي آن نسـبت بـه ارائـه مـتمم يـا اصـالح بودجـه پيشـنهادي            دهيار مي  ـ1تبصره
 اظهارنظر و تصويب نهايي به شورا اقدام كند. رايدهياري ب

ظـر بـه شـورا    دهيار مكلف است حداكثر تا نيمه خردادماه سال بعد تاريخ بودجه و صورتهاي مالي دهياري را حسـب اظهـار ن    ـ2تبصره
هاي مالي و تفريغ بودجه شورا اعالم نظر و تصـميم مقتضـي اتخـاذ و     ارائه و شورا مؤظف است حداكثر تا پايان تيرماه نسبت به صورت

 مراتب را جهت اقدام الزم قانوني به دهيار ابالغ كند.
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 يت دهياري مسئولشرايط افراد براي پذيرش  -2-2
مصـوب   ،اب دهيـار خـ كيالت، انتخابـات داخلـي و امـور مـالي شـوراهاي اسـالمي روسـتا و نحـوه انت        ن نامه اجرايي تشـ آيي 49در ماده 

 به شرح زير بيان شده است:شرايط احراز سمت دهيار  با عنواناين بحث  11/1/1378
 :: شرايط احراز سمت دهيار49ماده 

 الف: تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران 
 ي ايران و قانون اساسي ب: اعتقاد به مباني جمهوري اسالم

 المقدور تأهل  سال سن و حتي 65 حداكثرسال و  25ج: داشتن حداقل 
 د: سكونت در زمان تصدي سمت دهيار در روستا

 هـ: برخورداري از توانايي جسمي و روحي براي انجام كار  
 و: دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم 

نسبت بـه تعيـين فـردي بـا تحصـيالت       ،تواند با توافق شوراي بخش مناسب، شورا مي در صورت عدم وجود فرد با تحصيالت :1تبصره 
 . كندكمتر براي تصدي سمت دهيار اقدام 

 ز: داشتن حسن شهرت و عدم اعتياد به مواد مخدر 
   حقوق اجتماعي از ح: نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از تمام يا بعضي 

 باشد. 
 از خدمت دائم ايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت ط: داشتن كارت پ

 تغال به كار دولتي در زمان تصدي سمت دهياريشي: عدم ا
 ك: اشتغال تمام وقت در سمت دهياري 

 تواند همزمان عضو شوراي روستا باشد.  ل: دهيار نمي
الزامـي  » ك«و » ي«رعايـت بنـد    كند، قت فعاليت مينفر جمعيت كه دهيار به طور نيمه و 1500هاي انتخابيه كمتر از  در حوزه :2تبصره
 نيست.

 مقرر داشته است:  7/4/1382ي كشور مصوب ها دهيارينامه استخدامي  آيين ،عالوه بر آن
) ماه اسـت.  50پنجاه ( حداكثربود كه مدت آن   قراردادي خواهدو به صورت استخدام موقت  ها دهياريكارگيري افراد در   به :1ماده 
 شود.  نامه تمديد مي اين آيين 4با رعايت ماده  هرضايت از عملكرد مستخدم، مدت ياد شد صورت در

شود.  ي سازماني هر دهياري از طريق امتحان در همان روستا و با نظارت بخشداري انجام ميها پستپذيرش افراد براي تصدي  :2ماده 
سـازمان مـديريت و    تأييدوزارت كشور تهيه و به  از سويد بود كه دستورالعملي خواه براساس ها دهياريچگونگي اجراي امتحان در 

 رسد.   ريزي كشور مي برنامه
سـال   2مـدت آن   حـداكثر كننـد كـه    ، پس از گذراندن امتحان، يك دوره آزمايشي را طـي مـي  ها دهياريداوطلبان اشتغال در  :3ماده 

 خواهد بود.  
 ز تجاوز نخواهد كرد.رو 89مدت هر قرارداد در دوره آزمايشي از  تبصره:

 تأييـد نيروي انساني در هر دهياري منوط به پيش بيني اعتبار در بودجه ساالنه همـان دهيـاري و    كارگيري بهانعقاد قرارداد براي  :4ماده 
 استانداري مربوط است. 

 شرايط زير باشند:  تمامداوطلبان استخدام در دهياري بايد داراي : 5ماده 
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 سالمي ايران الف: تابعيت جمهوري ا
 ب: تدين به يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 سال تمام سن 20پ: نداشتن كمتر از 
 ت: التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

 ث: دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم از آن براي متقاضيان مرد 
 ج: عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 

 (ديپلم)  متوسطهچ: دارا بودن حداقل گواهينامه پايان دوره 
 ح: حسن شهرت اجتماعي و نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر  

 شود   خ: داشتن توانايي جسمي انجام كاري كه براي آن استخدام مي
 ومي استدر شرايط برابر، اولويت اشتغال با افراد ب تبصره:

 هـا  دهيـاري شـود.   متناسب با ساعات كار و نوع شغل تعيين مـي  ،براساس مصوبات شوراي عالي كار ها دهياريحقوق كاركنان  :6ماده 
درصـد حـداقل حقـوق منـدرج در ايـن مـاده را بـه         50وري هر مستخدم، تـا   و بهره كارآييتوانند متناسب با درآمد دهياري، ميزان  مي

 كنند.پرداخت  ارآييكالعاده  عنوان فوق
مشمول قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت      ،هاي دولتي ها، مؤسسات و شركت مستخدمان وزارتخانه كارگيري بهدر صورتي كه   :7ماده 

يا داراي مقررات خاص استخدامي براي تصدي سمت دهيار و يا ساير مشـاغل دهيـاري بـه عنـوان     شود  1370مصوب  كاركنان دولت
مزاياي مأمور براساس ضوابط استخدامي حاكم بر آن مستخدم در دستگاه ذي ربط محاسبه و از محـل اعتبـارات   ، حقوق و شود مأمور

 شود.   دهياري پرداخت مي
 شود.   وزارت كشور تهيه و ابالغ مي از سوي ها دهيارياستانداردهاي الزم براي آموزش كاركنان  :8ماده 

اي و مراكـز آمـوزش عـالي غيردولتـي براسـاس اسـتانداردهاي مصـوب         فني و حرفه ند از طريق مراكز آموزشموظف ها دهياري تبصره:
 .كنندي آموزشي براي كاركنان خود اقدام ها دورهنسبت به اجراي 

 ،اجتماعي و استفاده از مرخصي و ساير مواردي كه در اين آيين نامه مسـكوت اسـت   تأميناز نظر  ها دهياريدهيار و كاركنان  :9ماده 
 و اصالحات بعدي آنها هستند. 1354مصوب  ،اجتماعي تأمينمجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون  1369مصوب  ر،كا تابع قانون

كاركنـان   ،شود. در مواردي كـه درخصـوص تخلفـات اداري    براساس قانون كار رسيدگي مي ها دهياريبه تخلفات كاركنان  :10ماده 
 از سـوي دگي به تخلفات ياد شده براساس قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري     رسي ،ياد شده در قانون كار حكمي وجود نداشته باشد

 شود.   ها انجام مي هاي رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در استانداري هيئت
 شـود  مـي حقوق و مزاياي دهيار براساس مقررات قانون كار و در چارچوب اعتبارات مصوب شـوراي اسـالمي روسـتا تعيـين      :11ماده 

 شود پرداخت خواهد شد.  بين دهيار و ذي حساب دهياري منعقد مي قراردادي كه
 گيرد.   مأموريت و مرخصي دهيار با موافقت شوراي روستا و با اطالع بخشدار صورت مي :12ماده 
و  هـا  و مؤسسات دولتـي، نهادهـاي عمـومي غيردولتـي، شـهرداري      ها سازمانها،  در صورتي كه يكي از مستخدمان وزارتخانه :13ماده 

شوراي اسالمي روستا براي تصدي سـمت دهيـار انتخـاب شـود، در صـورت رضـايت        از سوي ها دهياريي وابسته به آنها و ها سازمان
 مكلف است با مأموريت او موافقت كند.  ،شخص مستخدم، اداره متبوع در صورت امكان جايگزيني
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خـارج از سـاعت كـار بـا دهيـاري بـه صـورت دهيـار يـا همكـار،            ي فراغـت و نهـا اتوانند در زم كاركنان دولت در روستاها مي تبصره:
بـا حفـظ سـمت بـه عنـوان       ،خانوار 50در روستاهاي زير اين افراد مشمول بازنشستگي و بيمه نخواهد بود.  ،. اين فعاليتكنندهمكاري 

 كنند.   دهيار فعاليت مي
كسور مربوط به سهم او هر مـاه از حقـوق وي كسـر و     ،دهاي بازنشستگي باش مشترك يكي از صندوق ،در صورتي كه دهيار: 14ماده 

 شود.   پس از افزودن سهم كارفرما (دهياري) به صندوق بازنشستگي مربوط واريز مي
 حسن اجراي اين آيين نامه است.  مسئول ،وزارت كشور: 15ماده 
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  ها دهياريشرح وظايف -2-3
را به تفصيل بيان داشـته   ها دهياريوظايف دهيار و  ،قانونگذار )21/11/1380 مصوب( ها دهيارياساسنامه تشكيالت و سازمان مطابق با 

 است: 

 وظايف
اداره و حفظ توسعه پايدار روستا براساس قانون شوراها و با رعايت قـوانين و مقـررات    برايوظايف تفصيلي دهيار و دهياري  :10ماده 

 مربوط به شرح زير است: 
 بهبود وضع زيست محيطي روستا. -١
هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي،       ك به شورا درخصوص بررسي و شـناخت كمبودهـا، نيازهـا و نارسـايي    كم -٢

هاي ياد شـده و ارائـه آن بـه     و پيشنهادهاي اصالحي و عملي در زمينه ها طرحفرهنگي، آموزشي و امور رفاهي روستا و تهيه 
 م. ريزي و اقدام الز برنامه ،اطالع براين ذي ربط مسئوال

 ي دولت. ها سياسترعايت  در مسيرتشويق و ترغيب روستاييان به انجام اقدامات الزم  -٣

 ي عمراني اختصاص يافته به روستا.ها طرحپيگيري اجراي  در مسيرمشاركت و همكاري با شورا  -٤

 مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط.   در مسيرهمكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال  -٥

 مجوز قانوني.  دريافتد نياز مرتبط با اهداف و وظايف دهياري پس از اراضي مور تأمين -٦

 حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم روستا. در مسيرن ذي ربط مسئوالهمكاري مؤثر با  -٧

روزي و دامـي  تشويق و ترغيب روستاييان به توسعه صنايع دستي و اهتمام بـه تـرويج، توسـعه و بازاريـابي محصـوالت كشـا       -٨
 روستا.

 اجراي مصوبات شورا. -٩

  خدمت  ،و اجراي مقررات جرائمهمكاري با نيروي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع  ـ10
 وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختالفات محلي.        
 اعالم فرامين و قوانين دولتي مربوط و پيگيري حسن اجراي آنها. ـ11
 ات عمومي در اختيار دهياري.  تأسيسو حفظ و نگهداري اموال و  مراقبت ـ12
 و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم براي ايفاي وظايف آنها.  ها سازمانهمكاري با  ـ13
 بهداشت  تأميناجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي  درمراقبت  ـ14

 محيط.        
 دهيار.   از سويهاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر  شارسال گزار ـ15
 ت در صورت تقاضاي شورا.  سئواالحضور دهيار در زمان و مكان مقرر و پاسخگويي به  ـ16
 هاي دهياري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري.  ارسال گزارش ماهانه فعاليت ـ17
  به شوراي اسالمي بخش به منظور تصويب و تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن  ـ18

 طي ساير مراحل قانوني.        
 وصول عوارض مصوب قانوني و مصرف آن در موارد معين.   ـ19
 ي مواد ها فروشگاهها و  خانه ها، قهوه ها، قصابي يها، نانواي مراقبت بر وضعيت بهداشتي گرمابه ـ20
  ت مربوط و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئوالن  غذايي و بهداشتي براساس ضوابط و مقررا     
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 ذي ربط.       
 تصويب. برايبودجه ساالنه دهياري و متمم و اصالح آن به شورا  ارائهبرآورد تنظيم و  ـ21
 ت و هدايا به نام روستا با تصويب شورا. ناو قبول اعا اهدا ـ22
  ها،   ، پاركنهااها، ميد ، كوچهانهازمينه ايجاد خياب كردن) فراهم 10/2/1382(اصالحي  ـ23
 رزشي و آموزشي، مراكز تفريحي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر و و فضاهاي سبز     
 و نظارت بر اجراي آنها. ها طرحپيگيري     
 ها و فاضالب و اليروبي  تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب ـ24

 آب و روشنايي در حد امكان. تأمينوستا و قنوات مربوط به ر      
 ات توليد و توزيع آب، برق و مخابرات و تعيين نرخ آن در روستا تا  تأسيسكمك در احداث  ـ25

 كشاورزي، نيرو، پست و تلگراف و تلفن و  دهاي جها زمان اقدام مراجع ذي ربط (وزارتخانه      
 شركت آب و فاضالب روستايي).       
 بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مراقبت  ـ26

 هاي واگير. پيشگيري از بيماري در مسيرپزشكي براي واكسيناسيون       
 جلوگيري از تكديگري و واداشتن متكديان به كار. ـ27
 ه، اجاره و انجام معامالت دهياري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول مقاطع ـ28
 استجاره.     
   ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور  ـ29
 آنها.       
 اتخاذ تدابير الزم براي حفظ روستا از خطر سيل و حريق و رفع خطر از بناها و ديوارهاي  ـ30
 هاي واقع در معابر  ها و چاله ن عمومي و تسطيح چاهواقع در معابر و اماك ،شكسته و خطرناك     
 بر اساس مصوبات شورا.     
 هاي انساني و حيواني واگير و مشترك انسان و دام،  همكاري در جلوگيري از شيوع بيماري ـ31
 درماني و دامپزشكي محل يا ساير مراكز ـ ها به مراكز بهداشتي  اعالم مشاهده اين گونه بيماري     

 به دور نگهداشتن بيماران مبتال، معالجه و دفع حيوانات مبتال به امراض نسبت ذي ربط. اهتمام     
 واگير، بال صاحب يا مضر.    
 تشريك مساعي با سازمان ميراث فرهنگي در حفظ بناها و آثار باستاني روستا و همكاري با  ـ32
 ات عمومي، تأسيسبرداري از  هن ذي ربط براي اداره، احداث و نگهداري و بهرمسئوال     
 اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ورزشي و رفاهي مورد نياز روستا در حد امكانات.       
 يي كه در محدوده قانوني روستا ساخته  نهاا) صدور پروانه براي ساختم10/2/1382(اصالحي  ـ33
       ربط، با رعايت  ي ذيها دستگاهشوند در چارچوب ضوابط و استانداردهاي اعالم شده  مي     
 ات در خارج از تأسيسمقررات مندرج در آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و      
 و ساير  22/02/1355مورخ  4940موضوع تصويب نامه شماره  ،محدوده قانوني و حريم شهرها     
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 مقررات.       
 هاي كسب.  سي و صدور پروانههمكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور برر ـ34
 ه امداد امام تبضاعت به سازمان بهزيستي كشور و كمي سرپرست و بي هاي بي معرفي خانواده ـ35
 خميني و مساعدت به آنها در حد امكانات.       
 هاي واقع در حريم اراضي روستا از طريق خودياري اهالي  همكاري در نگهداري و تسطيح راه ـ36

 ي ذي ربط.  ها دستگاه روستا و      
 معرفي محصوالت كشاورزي و توليدات صنعتي و  در مسيرمساعدت و همكاري با كشاورزان  ـ37

 هاي ذي ربط.  صنايع دستي روستا در مراكز شهري و نمايشگاه      
 الحسنه و مؤسسات  هاي قرض ايجاد مؤسسات خيريه و صندوق در مسيرپيگيري و مساعدت  ـ38

   فرهنگي.      
 هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه و بالياي طبيعي.   ،همكاري با واحدهاي امدادرساني ـ39
 به شورا و بخشدار و پيشنهاد راهكارهاي  ها طرحگزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي  ـ40

 ) قانون شورا.68اجراي بند (هـ) ماده ( در مسيرمناسب براي تسريع در اجراي آنها         
   طرحتهيه و اجراي  در مسير) همكاري با بنياد مسكن انقالب اسالمي 10/2/1382(اصالحي  ـ41
 دي روستا و ارائه پيشنهادهاي الزم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن ها    
 دي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موفقت شورا.ها  طرحآنها در     
 م كامل در نصب برگه قيمت روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي اسالمي مراقبت و اهتما ـ42
 بخش و روستا نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از      
 با هماهنگي مراجع قانوني ذي ربط. آنها كردنفروش اجناس فاسد شده و معدوم      
 ي مردم روستا به آرد و نان مرغوب.تسهيل دسترس در مسيرهمكاري با مراجع ذي ربط  ـ43
     ل كشتار بهداشتي دام و عرضه پيگيري و ايجاد زمينه نظارت بر امور بهداشتي روستا از قبي ـ44
 گوشت.     
 شوراي اسالمي   تأييداجراي مقررات دهياري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شورا و  ـ45

 ساكنان روستا الزم الرعايه است. تماماز اعالم براي بخش رسيده و پس       
 به شوراي  آنها ارائهبررسي  برايات روستا به شورا تأسيسپيشنهاد نامگذاري معابر اماكن و  ـ46

 سير مراحل الزم.   به منظوراسالمي بخش       
 ار با همكاري كار براي افراد جوياي ك تأمين در مسيرهاي اشتغال و مساعدت  شناسايي زمينه ـ47

 هاي ذي ربط. دستگاه      
 ي عمراني روستا بايد در ها طرحدي مصوب هستند، ها  طرحدر روستاهايي كه داراي  ـ48

 دي روستا انجام شود.  ها  طرحچارچوب       
 عهده دارد: رسال انتخاب و وظايف زير را ب 4دهيار به مدت  ـ )6/7/1382(اصالحي  69ماده 
 شواري روستا.   اجراي مصوبات ـ1
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، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در جرائمهمكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعالم وقوع  ـ2
 حل اختالفات محلي.  

 اعالن فرامين و قوانين و مقررات عمومي.  ـ3
 تا. هاي روس ات عمومي و عمراني و اموال و داراييتأسيسهمكاري در حفظ و نگهداري  ـ4
 ايفاي وظايف آنان.  در مسيرو نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم  ها سازمانهمكاري با  ـ5
 بهداشت محيط.  تأمينمراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي  ـ6
 و اسناد و امالك.  انه سجليگراثبت وقايع چه در مسيري ثبت احوال و اسناد ها سازمانهمكاري با  ـ7
 ي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.برداري منابع طبيع حفظ، نگهداري و بهره در مسيرذي ربط  مسئوالنهمكاري با  ـ8
 ريزي شهرستان.   كميته برنامه تأييدي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با ها طرحاجراي  ـ9

صـدور   بـراي ات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روسـتا و ارجـاع بـه بخشـداري     تأسيسها، تشكيل پرونده براي ايجاد بنا ـ10
 مجوز.  

درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيـر نظـر شـوراي     :)6/7/1382(اصالحي  تبصره
 شود.      روستا هزينه مي
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 ها دهياريتشريح جايگاه -2-4
 مقرر داشته است: )14/4/1377مصوب (ي خودكفا در روستاهاي كشورها دهياري تأسيسقانون  ماده واحده

شود به منظور اداره امور روستاها، با توجـه بـه موقعيـت محـل بـا درخواسـت اهـالي و بـه          به وزارت كشور اجازه داده مي ماده واحده:
نهادهـاي عمـومي    هـا  سـازمان . ايـن  كنـد  تأسـيس نام دهيـاري  سازماني به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها 

 .  شوند ميغيردولتي محسوب 
رسيدگي بـه عمـران و آبـادي روسـتاهاي مـذكور       در مسيرهاي دولت  ي مذكور به هيچ وجه مانع اقدامات و كمكها دهياري تأسيس

 نخواهد شد. 
دهياري نهـاد عمـومي غيردولتـي محسـوب     «يز مقرر داشته است: ن 2/11/1380مصوب  ها دهيارياساسنامه تشكيالت و سازمان  :1ماده 
 شود.   شود، داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت خودكفا اداره مي مي

 شود:   از مواد ياد شده برداشت مي
 يك سازمان حقوقي مستقل و داراي شخصيت حقوقي حقوق عمومي است. ،الف: سازمان دهياري

 كنند. تابع شرايط خاص است كه قوانين مربوطه ترسيم ميب: اين سازمان غيردولتي و 
هـاي دولـت و تخصـيص اعتبـار الزم بـراي عمـران و آبـادي         اگر چه اين بحث مانع كمك .به صورت خودكفا اداره شود بايدج: 

سـعي كـرده اسـت از    نيست. با توجه به نوپا بودن اين نهاد و ضرورت حمايت دولت در مراحل اوليه و راه اندازي آن، دولـت همـواره   
بـردار بـراي دولـت     يكن اين موضوع تا زماني ممكن است كه اين نهاد خود به عنوان موضـوعي هزينـه  ل ،اعتبارات عمومي كمك كند

 تلقي نشود و ضروري است در راستاي اهداف قانونگذار بتواند به طور واقعي به خودكفايي برسد. 
در ن و مقررات مربوطه بر مي آيد كه جايگاه دهيـار در روسـتا هماننـد جايگـاه شـهردار      فلسفه تأسيس نهاد دهياري و قوانيو از ماهيت 

از قدمت زياد برخوردار اسـت و قـوانين و مقـررات مربوطـه از تكامـل و پختگـي نسـبي        » شهرداري«شهر است و با توجه به اينكه نهاد 
ادي به مقررات شـهرداري هـا شـده اسـت. ايـن توجـه در       برخوردار است، در تصويب و تدوين مقررات مربوط به دهياري ها توجه زي

انتخاب دهيار، اختيار، وظايف و مسئوليت ها و شرايط عمومي وي ديده مي شود و در واقـع مشـاور و بـازوي اجـراء و مـدير اجرايـي       
 شوراهاي اسالمي و مسئولين و دستگاههاي اجرايي در روستاست.  

 



	٦٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 اموري كه يك دهيار بايد انجام دهد-2-5
تـوان   رسد در قـوانين و مقـررات مربوطـه مـواردي زيـادي مـي       به نظر مي ،گذشت ها دهياريعالوه بر آنچه كه در بحث شرح وظايف 

آيـين نامـه اجرايـي تشـكيالت،      56 و 55، 54، 53، 52، 50،51، 45، 44، 37، 27، 26، 25مثـل مـواد    ؛انجـام دهـد   بايديافت كه دهيار 
) و اصـالحات بعـدي و همچنـين بـا     11/1/1378راهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار (مصـوب  انتخابات داخلي و امور مالي شو

و بـه ماننـد شـهردار     رود به شمار ميي اجرايي ها دستگاهآنها با  هي شوراها و امين مردم و رابطينهاد اجرابه نوعي  ،توجه به اينكه دهيار
ا به نحو مطلوب و با تعامل سازنده بـا شـوارها، ادارات و نهادهـاي دولتـي انجـام      وظايف مربوط به خود و شوراها ر بايددر شهر است، 

 دهد.
و نظارت بـر  اجرايي روستا برنامه ريزي الزم براي ساماندهي امور و توسعه روستايي، اجراء عالوه بر آن دهيار بايد به عنوان مدير امور 

ي اموال و امكانات زيربنايي و نظارت بر سـاخت و سـازها را سـرلوحه    طرح هاي توسعه اي در حدود اختيارات قانوني حفظ و نگهدار
 كارهاي خود قرار دهد. 

هاي دهياري ها را به راحتي احصـاء   البته به لحاظ ماهيت شروع هر كاري، شايد نتوان در ابتداي كار دهياري ها، اختيارات، و مسئوليت
ين و مقررات را با علوم و تجارب گذشـته و روز، تصـويب مـي كننـد و نمـي      و تدوين كرد، حتي قانونگذاران با همه تجربه خود، قوان

و پيشرفت است، تصميم گيري و قانونگذاري كاملي انجام دهند و لذا بعضي توانند براي آينده كه با سرعت زياد در حال تغيير، تحول 
ررات براي آنها وجود نـدارد و از سـوي ديگـر بـراي     آيند كه امكان تعيين متولي در قوانين و مق ميكارهاي غيرقابل پيش بيني بوجود 

قانونگذاران نيز كثرت و سرعت در قانونگذاري امكانپذير نيست بنابراين با رجوع به عرف و در هر حال، انجام بعضي امـور مثـل امـور    
 مستحدثه و حوادث غيرمترقبه براي دهياران، اجتناب ناپذير است. 

و روش هـاي مـديريت و   ران هـاي طبيعـي   حـ دهياران در اينجا ضمن معرفي مهمترين مخـاطرات و ب براي نمونه و آشنايي هر چه بيشتر 
 مقابله با آنها، به نقش دهياران در اين زمينه پرداخته مي شود:  

 



	٦٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 ارتباط دهيار با شوراهاي اسالمي روستا -2-6
نهـاد اجرايـي و منتخـب شوراسـت و      ،ن شد كـه دهيـار  انجام دهد) بيا بايددر مباحث باال (شرح وظايف، جايگاه و كارهايي كه دهيار 

 از سـوي بنابراين الزم است تفاهم، همكاري و هماهنگي مناسبي بين آنها برقرار باشد و با توجه به اينكه دهيار از طرفي به واسطه اينكه 
 ضروري است:  ،شود شوراي اسالمي روستا انتخاب مي

چرا كه بخش قابل توجه اختيارات وي ناشي از شوراهاسـت و از   ،اها پاسخ مثبت دهدبه لحاظ عرفي و اخالقي به حسن نظر شور :ولا
 كند.   بايد دين خود را ادا» اَالنسانُ عبيد االحسان«باب 

پـذيرش يـك    بـه معنـي   اند و ايـن كـار   غالباً نيروهاي بومي و جوان هستند و كار خود را تازه شروع كردهدهياران، اينكه  دليلبه  :ومد
هـاي نسـبي و محسـوس     م بـا موفقيـت  أتـو  بايددر محيط روستايي كه تماماً بستگان و آشنايان او هستند، كار  ،يت اجتماعي استمسئول
 موقعيت اجتماعي وي مخدوش شده و ممكن است از نظر حيثيتي نيز لطمه ببيند.   ،در غير اين صورت .باشد
عدم انجام آنها و  ،واسطه تكليف دهيار هبه آنها تكليف كرده است كه ببخش قابل توجهي از وظايف شوراهاي اسالمي را قانون  سوم:

يت تضـامني در ايـن   مسـئول  ،هاي قانوني را به دنبال دارد و شايد شورا و دهيـار  قصور و تقصير در انجام آنها الزامات و احتماالً مجازات
 خصوص باهم داشته باشند.

يماً به خود دهيار تكليف كـرده اسـت كـه كوتـاهي يـا عـدم انجـام آنهـا مسـتوجب          وظايف را قوانين و مقررات مستق بخشي از :چهارم
 هاي احتمالي قانوني خواهد بود.   مجازات

اين مثال و مقايسه درخصوص شهردار و شوراهاي وجود دارد. بنابراين پيوند قريبي بين اين دو نهاد همانند وجود يك روح در دو بدن 
تر است. در فضاي روستا كه شـايد در روز شـوراها و    مشكالت نامحسوس تر، بزرگهاي  ر محيطليكن د ،اسالمي شهر هم وجود دارد

پاسـخگو باشـند.    بايدشود و  مي سئوال، مصوبات، اقدامات اجرايي و حتي نتايج حاصله ها برنامهشوند، از  مي روبرواهالي  بيشتردهيار با 
هاي مـادي و معنـوي فراوانـي در     ن است دچار مشكالتي باشند كه تواماً هزينهچنانچه اين دو از هماهنگي الزم برخوردار نباشند، ممك

 پي داشته باشد. 
قـوانين و مقـررات و در    ،اسـت و در وهلـه اول   كـرده قوانين و مقررات به صراحت ارتباط اين دو را مشخص  ،عالوه بر موارد ياد شده

 ارتباط و همكاري آنها باشد.  دات متعارف اداري و محلي بايد سرلوحهعاعرف و  ،مراحل بعدي
 آشنايي با مهمترين مخاطرات و بحران هاي طبيعي و روشهاي مقابله و مديريت آنها  -2-6-1

 مهمترين مخاطرات طبيعي كه محيط هاي روستايي را تحت تاثير قرار مي دهد به شرح زير مي باشد: 
 

معمول به دليل فشار وارده به زمين، موجب گسيختگي زمين مـي شـود.    زلزله به تكان خوردن زمين گفته مي شود كه به طور: زلزله -1
سـنگهاي گسـيخته بـه صـورت امـواج،       اين گسيختگي ممكن است از چند ميليمتر تا دهها متر نوسان داشته باشد. انرژي آزاده شـده از 

 ست. سنگها در واقع كانون زلزله ا خارج و گاه به صورت زلزله احساس مي شود. محل گسيخته شدن
 75متري مي تواند شكل بگيـرد. بـا وجـود ايـن، عمـق كـانون بـيش از         700كانونهاي زلزله در هر جايي از سطح زمين، تقريباً تا عمق 

هاي كم عمق و نقطه باالي كانون زلزله را مركـز سـطحي زمـين     كيلومتر است. در اين اعماق، كانون زلزله 60درصد زلزله ها كمتر از 
ارت معموالً و نه هميشه نزديك مركز سطحي زمين لرزه بسيار شديد است. سهمگين ترين زلزله ها به طـور معمـول   لرزه مي نامند. خس

رهاي تكتونيكي در حواشي صفحه هاي فعال پيش مي آيد و زلزله هاي كوچكتر با مشاركت فـوران  ادر محل گسيختگي زمين و با فش
مستقيم و خساراتي كه در بدو وقوع به دليل فعل و انفعاالت دروني زمـين بوجـود    آتشفشاني ايجاد مي شود زمين لرزه عالوه بر اثرات

 مي آورد. يك رشته حوادث ناگواري و عواقب غيرمستقيمي به دنبال دارد كه بيش از پيش بر عمق فاجعه مي افزايد. 
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 زير است: با توجه به ماهيت و ويژگي هاي زلزله، مديريت بحران قبل زا زلزله عموماً شامل موارد 
 مقاوم سازي سازه ها و شريان هاي حياتي.   -
 فرهنگ سازي و آموزش مردم.   -
 جمع آوري اطالعات الزم جهت تصميم گيري قبل و بعد از زلزله.  -

 مراحل ارايه شده در زير نيز، به مراحل بعد از وقوع زلزله مي پردازد.  
س پوشـيده  كجامع در زمان بروز يك بحران از جنگ تـا زلزلـه بـر هـيچ    نقش رهبري مديران يك : عملياتي كردن مديريت ها  -1-1

 نيست. 
چه در ابتدا براي بازيابي آرامش يك جامعه مورد نيـاز اسـت، حضـور مـديران در جايگـاه مـديريتي خـود مـي باشـد تـا بـا            نبنابراين، آ

جامعـه و مـديران ارشـد آن     ههبري كـ رت كه كادر ت بر هر آنچه باقي مانده براي كنترل بحران اقدام كنند و اين مستلزم آن اسيمدير
 زنده بمانند. 

سپس اين مديران بتوانند مديريت جامعه را هرچه سريعتر در اختيار بگيرند كـه مسـتلزم وجـود مـديران ميـاني و امكانـات و تجهيـزات        
پيش بيني و تهيه و نگهداري شده باشد تا بـا   مربوطه مي باشد. آنگاه زمان استفاده از امكاناتي است كه مي بايد از قبل براي وقوع زلزله

ببريم. در پايان آشنايي كامل مديريت ارشـد بحرانهـاي پـس از حادثـه مـي      كمك آن بتوانيم مديران را براي آغاز مديريت بحران باال 
اقدام نماينـد. سـواالتي كـه در    باشد كه با برنامه اي كامالً اجرايي كه از قبل تهيه و چندين بار شبيه سازي شده است، براي مهار بحران 

 باشد، عبارتند از:   رابطه با عملكرد مديران ارشد منطقه آسيب ديده پس از وقوع زلزله مطرح مي
 مديران ما در كجا زندگي مي كنند؟   -
 آيا منازل آنها در برابر حوداث غيرمترقبه ايمن هست؟  -
 پردازند؟ بود آيا پس از حادثه آنها زنده مي مانند تا به مسئوليت خ -
 آيا خانواده شان از امنيت الزم براي تنها گذاشتن پس از حادثه برخوردارند؟  -
 آيا براي رسيدن به محل كار خود امكانات مورد نياز براي آنها در نظر گرفته شده است؟  -
 د برسانند؟  آيا پس از رسيدن به محل، نيروهاي متخصص تحت امر نيز توانسته اند، خود را به محل كار خو -
 آيا محل كارشان براي ارائه خدمات قابليت بهره برداري را دارد؟ -
  آيا تجهيزات مورد نياز بخش مورد بحث قابليت كار خود را هنوز داراست؟  -
 آيا براي چنين زماني برنامه اجرايي از قبل پيش بيني كرده ايم؟  -
 واهند رسيد؟  آيا بقيه سيستم هاي مديريتي هم به چنين نقطه اي خ -

در زمينه اطالع رساني، همواره دو گروه مطرح هستند: آنهايي كه كار جمع آوري اطالعـات و پـردازش و اعـالم    : اطالع رساني -1-2
و آنهايي كه اطالعات براي آگاهي آنها جمع آوري مي شود. در حقيقت آنان كه مسئوليت بخش اطـالع رسـاني    آن را برعهده دارند

ها نموده و به صورتي كه بهتر براي شنونده خود قابـل  ه مخاطب خود اقدام به جمع آوري داد، براساس نياز و سفارش را برعهده دارند
 يل باشد به ارائه آن مي پردازند.تحل

و در اينجـا بـا گـروه     اين امر در هر زلزله بسته به گستردگي و نيز خاص بودن مخاطبان ان بسيار سنگين و در ضمن بسيار ظريف اسـت 
مديران اجرايي و حتي رانندگان حمل كننـده هـداياي مردمـي كـه بـراي منطقـه        ر،آسيب ديدگان، امدادگران، مردم ديگر نقاط كشو
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آسيب ديده فعاليت دارند، روبرو هستند كه هر كدام به فراخور مسئوليت و نحوه عملكردشان مي بايد در جريان اطالعـات مربـوط بـه    
 رساني پس از حوادث غيرمترقبه شامل موارد زير است:  خود باشند. بنابراين بحث اطالع

  .اطالع رساني به مديران بحران 
  .اطالع رساني به نيروهاي عمل كننده در منطقه حادثه ديده 
  .اطالع رساني به عمومي مردم حادثه ديده 

 مشكالت امنيتي بعد از وقوع زلزله شامل موارد زير مي باشد: امنيت:  -1-3
   بحران كودكان 
  بحران زنان و دختراني كه عزيزانشان را از دست داده اند 
 حران خودكشي، خودزني، ديگرزني ب 
  بحران هويت فردي و مالكيت 
   بحران ورود افراد غيربومي به داخل محدوده كمك رساني 
   بحران مراكز امنيتي و نظامي 
   (مراكز دولتي، سيلو، بانكها) بحران مراكز ويژه 

بي هيچ ترديدي ميزان كمك هاي ارسالي براي منـاطق آسـيت ديـده از حـوادث غيرمترقبـه      : كمك هاي ارساليتخليه و توزيع  -1-4
مردم ايران در يك بسيج خودجوش، دريايي از محبت هاي خود را بـا هـر آنچـه در    خصوصاً زلزله بم از افتخارات كشور ايران است. 

نقاشي هاي موجود در نمايشگاه نقاشي كودكان بم، كشور ايـران را نشـان    دسترس داشتند، براي هموطنان خود ارسال نمودند. يكي از
 گريست.  مي داد كه به جاي مركز هر استان، چشمي مي

اما باز بدون هيچ ترديدي نحوه توزيع اين كمك ها با ضعفي عجيب روبرو است. به عنوان مثال گاه شـاهد پـرت كـردن گـوني پنجـاه      
بين مردم بم بوديم و گاه به چشم خود شاهد غارت شدن كمك هاي مردمي توسط افـراد غيربـومي،    كيلويي برنج از باالي كاميون در

توزيع اجناس خارج از نياز مردم آسيب ديده، خود معضل جدي ديگري اسـت. ايـن مشـكل در توزيـع كمـك هـاي ارسـالي توسـط         
ن كمـك هـاي خـارجي يـا الاقـل چادرهـاي       كشورهاي خارجي به صورت ديگر جلوه مي كرد. هميشه اين پرسش مطرح است كه اي

ها، يك مديريت دولتي است و ابزارهاي خاص خود را مي طلبد. براي  كتخليه و توزيع كم خارجي كجاست؟ مديريت و نظارت بر
 پردازيم:   آشنايي با اين بحران در چهار مبحث به آن مي

 مكان يابي براي تخليه -1
   امكان دسترسي آسان ماشين هاي سنگين 

 ان ارائه خدمات تخليه به ماشين هاامك 

 امكانات الزم جهت نگهداري لوازم و هدايا 

  امكان پارك ماشين ها  و اسكان رانندگان حداقل براي يك روز 

   امكان بارگيري كاميونت هاي توزيع 

   امكان بارگيري مراحل انتقال تا توزيع 

 نحوه انبار كردن در باراندازهاي موقت  -2
 وي كمك هاي ارسالي  طراحي انبارهاي دپ 

 برنامه و چارت چيدمان كمك ها، براي توزيع راحت و سريع 
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 نحوه توزيع و شرايط خاص آن -3
  اثبات شخصيت حقيقي مالك يك واحد مسكوني 

  ارائه برنامه مشخص براي نحوه توزيع يكنواخت 

   ماشين هاي مخصوص مورد نياز توزيع 

   برآورد صحيح و دقيقي از نيازهاي هر خانوار 

  مداومت و پيوستگي در ارائه خدمات 

 نحوه اطالع رساني و جمع آوري اطالعات (نيازسنجي)  -4
 ع و پراكندگي آسيب ديدگانييافتن اطالعات توز 

   تعيين دقيق نوع نيازهاي بازماندگان 

 ثبت ميزان مواد توزيع شده براي نظارت بر يكنواختي توزيع و اطالع رساني به مديران ارشد بحران 

بايد توجه داشت كه حتي اگر بتوان در زير آوار زنده يابي كرد، تا زماني كه نيروهـاي دوره ديـده امـداد و    : مسيرهاي مواصالتي -1-5
ميلگـرد و بـتن گيـر     چنـد تـن  نجات و يا نيروهاي مردمي با ابزارهاي الزم امكان ورود به منطقه را نداشته باشند، براي انسان كه در زير 

ن انجام داد. بنابراين شبكه راهها و مسيرهاي مواصالتي و تهيه نقشه از اين مسيرها و شرايط آنها از اقـدامات بسـيار   كرده كاري نمي توا
 مهم است. مسيرهاي مواصالتي شامل:  

 مسيرهاي بين روستايي (جاده اي و راه آهن) -
 رهاي درون بافت روستا (خيابان، كوچه، دسترسي محله اي) مي باشند.  يمس -
در بحث اسكان پس از بروز حوادث غيرمترقبه، مـديران بحـران بـا پـارامتر زمـان بيشـتر از بقيـه        : اسكان بازماندگان پس از زلزله -1-6

پارامترها درگير هستند. مدت زماني كه يك مدير براي اسكان اوليه (سرپناه) در اختيار دارد با توجه به شرايط اقليمي، حداكثر تا آغاز 
ه با شرايط زمستاني و خصوصاً در مناطق كوهستاني، ممكن است ميزان تلفات بر اثر سرمازدگي و يخ زدگـي بـه   شب مي باشد، چرا ك

مراتب از حادثه به وقوع پيوسته، بيشتر باشد. پس از ايجاد سرپناه اوليه كه همان چادرهاي هالل احمر مي باشند، بحـث اسـكان موقـت    
  آغاز مي شود.  

اقل امكانات زندگي كه حادثه ديدگان را براي مدت چند ماه تا چنـد سـال در خـود پـذيرا خواهنـد      احداث واحدهايي كوچك با حد
 بود، آغاز مي شود و در پايان به اسكان دائم مي انجامد. 

ر بـيش از همـه مـورد توجـه     از بيـرون آوردن مصـدومين از زيـر آو   اشته باشيم كه در پس از حوادثي همچون زلزله آنچه پس اتوجه د
ندگان مي باشد، ايجاد يك سرپناه موقت و ارائه حداقل امكانات به آنها است كه انتظاري معقول است و در صـورتي كـه بـه ايـن     بازما

تقاضاي معقول پاسخي درخور داده نشود، مديران با بحران عدم لياقت در ارائه خدمات روبرو خواهند شد كـه كمتـر از بحـران هـايي     
 ر مي باشند:  يز حوادث غيرمترقبه شامل موارد زاپس سكان همچون خود زلزله نيست. بحران ا

  هـاي  ه بحران اسكان اوليه (چادر): نحوه توزيع، نصب و راه اندازي، بحران اسكان موقت، نوع، كيفيت و سرعت ارائه سـرپنا
 موقت، نحوه ارائه سرويس هاي بهداشتي به واحدهاي راه اندازي شده، نحوه ارائه خدمات دولتي مربوط  

 ران اسكان دائم: هماهنگي با بافت هاي بومي منطقه، هزينه هاي متعلقه، نحوه اجراء، نظارت بر كيفيت اجراءبح 

ايان حادثه و آغاز ورود نيروهاي مردمي و دولتي بـه صـحنه منطقـه آسـيب ديـده،      پپس از : عدم هماهنگي نيروهاي عمل كننده -1-7
نده مستقيم خود فرمان مي گيرند و اين موضوع بسيار طبيعي است چرا كـه قـدرتهاي   شما با گروههاي اجرايي روبرو هستيد كه از فرما

وري بااليي خواهد داشـت و ايـن موجـب گسسـتگي در عمليـات       اجرايي هر گروه با مديريت متخصصين مربوطه خودش قابليت بهره
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يت ارشد و نيز برنامه هاي اجرايـي از پـيش تهيـه    اجرايي خواهد شد. اما اين اتفاق را به جز بخش مديريت جزء، مي توان از منظر مدير
شده و دستورالعمل هاي اجرايي پيش بيني شده هـم مـورد توجـه قـرار داد. لـذا در بحـث گسـيختگي در مـديريت و عـدم همـاهنگي           

 آيد آشنا شويم:  نيروهاي عمل كننده با پيمودن مسيري از سواالت سعي مي كنيم تا با آنچه پيش مي
ه، ما با چه گروههايي در منطقه روبرو مي شويم (نيروهاي داوطلـب مـودمي، نيروهـاي دولتـي،     پس از وقوع حادث -

 نيروهاي خارجي)؟  
 اين نيروها براي حادثه چه برنامه هايي دارند و از چه كسي دستور مي گيرند؟  -

 يم:در بررسي عدم هماهنگي بين نيروهاي عمل كننده در زمان زلزله كافي است به چند نكته توجه كن
 براي آنكه نيروهاي عمل كننده بتوانند كار تيمي انجام دهند به چه چيزي نياز دارند.  -
 مديران ارشد بتوانند با آنها در منطقه ارتباط داشته باشند.   -

 گروههاي دولتي و غيردولتي بتوانند همديگر را در منطقه پيدا كنند.   -

 از مديريت را تعريف نمود. بتوان براي ارتباط بر قرار كردن مابين آنها اليه اي  -

بتوان اليه مديريتي تعريف شده براي جامعه امدادرساني در منطقه را به سوي گوش فـرا دادن بـه مـديريت ارشـد      -
 حاضر در منطقه سوق داد. 

 براي هدايت مديريت هاي مياني وسايل ارتباطي در اختيار داشت.  -

ا ارائه نمود (اين مطلب بسيار مهم مي باشـد، چـرا كـه    برنامه مشخصي براي اجرايي نمودن همزمان تمامي گروهه -
 گروهي كه در منطقه حاضر است و مديريت ارشد قادر به استفاده بهينه از آن نباشد مستقل عمل خواهند نمود). 

و نهايتاً تهيه ابزارها و تجهيزات مورد نياز براي مـديريت بحـران، نوشـتن برنامـه اجرايـي جهـت هماهنـگ نمـدن          -
ي تحت پوشش مديران ارشد به همراه علم و مهـارت اسـتفاده از ابزارهـا و برنامـه هـاي نوشـته شـده،        مديريت ها

 الزامي است. 

يكي از مهمترين سوانح طبيعي كه مناطق روستايي را تهديد مي نمايد، سيل مي باشد. در اغلب مناطق روستايي بدليل ساخت  :سيل -2
ريم رودخانه ها و مسيل ها و فرسايش شديد خاك و فقـدان عوامـل پيشـگيري از سـيل،     و سازهاي برنامه ريزي نشده و عدم رعايت ح

 بروز اين حادثه، فاجعه آفرين و داراي پيامدهاي مخرب جاني و مالي است. 
ا شايد سيل پديده اي طبيعي است كه جوامع بشري آن را به عنوان يك واقعه اجتناب ناپذير پذيرفته اند. اطالق بالياي طبيعي به سيل ر

بتوان بي مورد دانست زيرا سيل همواره و به خودي خود بال نيست بلكه اگر بشر، سـكونتگاه و امـوال خـود را بـدون دفـاع در معـرض       
طبيعي كه مي تواند تأمين كننده انرژي و توليد غذاي انسان باشـد، در خـاطره بشـر چنـان تصـوير       ههجوم سيل قرار نمي داد، اين پديد

 هديد كننده حيات جمعي قرار گيرد.ي نمي گذاشت كه در صدر فهرست مخاطرات طبيعي تهول انگيزي بر جا
گيري اصول علمي و عملي ابنيه و اماكن مسكوني و اراضي، نه تنها جـان خـود را در برابـر سـيل و زيـان آن      ربنابراين بايد از طريق بكا

داد طبيعي را به صورت يك فرصت فراهم كنيم. با توجه بـه اينكـه   مصون داشته يا به حداقل برسانيم بلكه امكان بهره گيري از اين رخ
رويداد سيل خود ناشي از عوامل متعدد طبيعي و غيرطبيعي است، مي توان با اعمال اقدامات مديريتي و فني، احتمال بروز سيالب و بـه  

، مجموعه اي از اقدامات سازه اي خصوص خسارات و اثرات نامطلوب آن را كاهش داد. مديريت جامع مهار و كاهش خسارات سيل
و غيرسازه اي و يا تلفيقي از آنها است كه براي جلوگيري و يا كاهش ايجاد سيالب در حوضه ها، جلوگيري و يا كاهش بـروز طغيـان   
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رودخانه ها و مسيل ها و به خصوص كاهش تلفات و خسارات ناشي از سيالب انجام مي گيـرد. دو روش عمـده مـديريت سـيالب يـا      
 اهش خسارات سيل عبارتند از: ك

 روش سازه اي  -
 روش غير سازه اي يا مديريتي  -

 روشهاي سازه اي يا ساختاري عبارتند از: 
سازه هايي كه براساس كاهش اوج سيالب و تقليل خسارت عمل مي كند و شامل: احداث سدهاي مخزنـي، انحـراف جريـان و     -الف

 حفاظت خاك است. 
م كاهش اوج سيالب و تقليل خسارت عمل مي كند كه شامل احداث خاكريزه ها، ديـواره هـاي سـيل    سازه هايي كه براساس عد -ب

 وضعيت موجود است. گير، بهبود 
وشهاي غيرسازه اي يا مديريتي به مجموعه برنامه ها و عملياتي كه بـراي كـاهش اثـرات زيانبـار سـيالب و جلـوگيري از گسـترش و        ر

 مديريت كاهش سيالب را مي توان در پنج دسته كلي زير تقسيم نمود: تشديد آن انجام مي گيرد. عمليات 
 آبخيزداري و مديريت كاربردي حوضه ها  -1
 برنامه ريزي و مديريت در مسير رودخانه ها و مسيل ها  -2

 پهنه بندي سيل و مديريت سيالب دشت و مناطق سيل گير -3

 پيش بيني و هشدار سيل  -4

 گير يري و حمايتي در مناطق سيلگعمليات پيش -5

 آبخيزداري و مديريت كاربري اراضي  -2-1
با فرض ثابت بودن ديگـر عوامـل مـوثر در بـروز سـيالب، نقـش مـديريت منـابع و اراضـي و كـاربري آنهـا بـا توجـه بـه اسـتعدادها و                

اضي در واقـع  يت كاربري ارب كمتر، فرسايش ناچيز و ذخيره فراوان آب موثر خواهد بود. آبخيزداري و مديراگيري توليد روان جهت
ب و ايـد روانـ  هـاي بـزرگ و تول   گردد برعهده دارد و تا قبـل از تشـكيل آبراهـه    يري سيالب را در محلي كه بارش نازل مينقش پيشگ

 رسوب قابل مالحظه قاعدتاً با مشكالت و هزينه كمتري قابل كنترل خواهد بود. 
ه در حفاظـت از آب و خـاك بـا ايجـاد پوشـش گيـاهي و يـا        عمليات آبخيزداري و كاربري اراضي در واقع همان اقـداماتي اسـت كـ   

عمليات سازه اي كوچك و متوسط در آبراهه ها براي كاهش فرسايش و افزايش و ذخيـره آب و تلفـات آن، افـزايش نفوذپـذيري و     
هـار خسـارات   الب و كـاهش و م يذخيره رطوبت، افزايش ميزان تبخير و تعرق، افزايش زمان تمركز و در نهايت كـاهش روانـاب و سـ   

 سيل مي شود. اين اقدامات به دو دسته تقسيم مي شود:  
 ايجاد و توسعه پوشش گياهي -الف
 افزايش نفوذ بارش و كاهش رواناب  -ب

وشـش و  آن در تركيب با پوشش گياهي، سطح پدر موقع نزول باران و برف، بسته به ويژگي هاي توزيع زماني بارش و مقدار و شدت 
شده و سپس به صورت تلفات آبي مجدداً به اتمسفر باز داري از آن قبل از رسيدن به سطح زمين و خاك ذخيره ش آن، مقيشرايط رو

درصد بارش سـاليانه و در محـيط هـاي خشـك و نيمـه خشـك كـه پوشـش كـم           30مي گردد. ميزان اين تلفات در جنگل ها بيش از 
 انه برآورد شده است. درصد بارش سالي 20تا  10باشد، در دوره رويش گياه حدود  مي
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پوشش الشيرگ كف جنگل هم قادر به ذخيره بارش به مقدار فراوان بوده كه آنهم به صورت تبخير مستقيم به اتمسفر باز مي گردد و 
 شود.   ب سطحي تبديل ميانابخش مهمي به تدريج به ذخيره خاك يا رو

درصد در افزايش تبخير و تعرق، افزايش  90برگ گياهي تا حدود تبخير و تعرق از سطح خاك، گياه و سطح آزاد، آب توأم با تعرق 
 كاهش سيالب موثر است.  ، تغذيه آبهاي زيرزميني و نهايتاذخيره رطوبتي

قطع درختان در حوضه هاي كوچك به صورت صد درصد سبب افزايش روانـاب ناشـي از ذوب بـرف بـه ميـزان دو برابـر مـي شـود.         
تـه كـاري و بـذر پاشـي،     وكه شامل كشت نهال و درختچه ها و يا احيـاء و توسـعه مراتـع از طريـق ب    عمليات بيولوژيك در آبخيزداري 

نيازمند داشتن اطالعات كافي از ويژگي هاي گياهان، ساختمان آنها، ارتفاع و مقاومت بخش هوايي، عمق ريشه، تراكم و توزيع ريشه 
سايل آب و خاك و اثرات متقابل آنها مي باشند. انتخـاب گونـه گيـاهي    ها و همچنين نرخ رشد گياهان در فصل رشد و در ارتباط با م

سازگار و با رشد سريع، براي شرايط اقليمي و خاك مختلف و در مكان هاي مناسب براي اسـتقرار اوليـه آنهـا از اهميـت ويـژه اي در      
 عمليات آبخيزداري برخوردار است. 

ش نفوذ بارش و كاهش رواناب اسـت. يكـي از مهمتـرين عملكردهـاي عمليـات      اما قسمت دوم مسئله مديريت آبخيزداري يعني افزاي
آبخيزداري افزايش ميزان نفوذ و كاهش سرعت رواناب سطحي توأم با حفظ آب و خاك در سطح حوضه مي باشد. مديريت صحيح 

ي خاك تـوأم بـا انتخـاب    اراضي از جمله رعايت اصول درست و علمي كشاورزي در اراضي شيب دار و متناسب با عمق و حاصلخيز
آبراهـه   گونه يا گونه هاي مناسب و سازگار نقش بسيار مفيد و مثبتي در افزايش ميزان خلل و فرج، كاهش سرعت رواناب سـطحي و  

اي دارد. از جمله اين عمليات مي توان به كشت نواري و در جهت عمود بر شيب دامنه ها، رعايت حـدود شـيب مناسـب بـراي انـواع      
 و همچنين تناوب زراعي را برشمرد. زراعت ها 

عمليات بيولوژيك همگام با عمليات مكانيكي سازه اي آبخيزداري نظير بانكت بندي، تراس بندي و ساير روش هاي ذخيـره نـزوالت   
حي در دامنه ها و احداث بندهاي اصالحي و حفاظتي در آبراهه ها تأثير چشم گيري در افزايش نفوذ و كاهش سرعت جريان هاي سط

 هاي كوچك و متوسط و با تكرارهاي فراوان دارد.  و آبراهه اي به خصوص در سيالب
گل كاري به عنوان يك روش مديريتي جامع حوضه هاي آبخيز عالوه بر اثرات ارزنـده در  نج -استفاده از روشهاي تلفيقي كشاورزي

 سوي آبخيزنشينان تلقي مي گردد. كاهش پديده اوج سيالب و رسوب دهي حوضه، يك روش پذيرفته و اقتصادي از 
عمليات مهندسي رودخانـه و مهـار سـيالب اعـم از روش هـاي مسـتقيم        :ريت در مسير رودخانه ها و مسيل هايبرنامه ريزي و مد -2-2

(احداث خاكريزه و ديواره سيل بند، سدهاي مخزن و سدهاي تاخيري) و روش هاي غيرمستقيم (انحراف سيالب، بهسـازي و اصـالح   
دخانه و مسيل ها و سيستم هاي تخليه آبهاي سطحي و زهكشي) بدون برنامه ريزي و مديريت مستمر كافي نبوده و ممكن است پس رو

از گذشت زمان اثرات مورد انتظار آنها در طراحي كاسته شده و در بعضي موارد موجب افزايش و تشديد خسارات و تلفـات شـود. از   
 قالب مديريت و برنامه ريزي مسير رودخانه ها و مسيل ها انجام شود:  اينرو ضرورت دارد اقدامات زير در

پاكسازي سيل راه در مناطق بحراني و خطرآفرين فراهم نمودن ظرفيت كافي براي عبـور   تملك دارايي ها و پاكسازي مسيل راه: -الف
توجه قرار گيـرد. شناسـايي موانـع در مسـير      سيالب از جمله ضرورياتي است كه هميشه بايد در برنامه هاي مديريت كاهش سيل مورد

سيسات مختلف آبگيري و يا هر نوع تغييرات كه منجر به كاهش ظرفيت عبور سيل راه مي گـردد،  أانه ها و احداث ساختمان و تخرود
 اين امكان را فراهم مي سازد تا جهت اصالح و يا پاكسازي آنها برنامه ريزي و مديريت جدي انجام گيرد. 

و انتقال ساختمان ها و سكونتگاهها از مسير رودخانه ها و مسيل ها به مناطق امن و دور از خطر از جمله مواردي است كـه در   جابجايي
فت براي خريد امـاكن و ابنيـه و   گبلند مدت منافع اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مفيدي به همراه دارد. اما به دليل هزينه هاي هن
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بال تصميم گيران و مسئولين روبرو نبوده است. از سوي ديگـر ايـن روش ممكـن اسـت سـبب بـرهم خـوردن        جابجايي، چندان با استق
شرايط اجتماعي و فعاليت هاي وابسته به آن گردد. از سوي ديگـر ايـن روش ممكـن اسـت سـبب بـرهم خـوردن شـرايط اجتمـاعي و          

مديريت دقيق نسبت به طرح مسئله و روشن نمودن موضوع اقـدامات   فعاليتهاي وابسته به آن گردد. بنابراين الزم است با برنامه ريزي و
ته انجام پذيرد. به عقيده متخصصين ساماندهي رودخانه ها و مهار سيالب، اغلب سيالب هاي كه در محيط هاي مسكوني، صـنعتي  سباي

 است.  و تجاري در سالهاي اخير رخ داده ناشي از مسدود شدن يا تنگ شدن مسير عبور سيالب ها بوده
از نكات بسيار مهم در اين بخش كنترل و نظارت رودخانه ها و مسـيل هـا    انجام بازديدهاي ضروري و شناسايي نقاط آسيب پذير: -ب

از فصل سيالبي و شناسايي نقاط آسيب پذير به خصوص در شهرها، روستاها و جاده هاي ارتبـاطي بـا توجـه بـه آمـار و اطالعـات       قبل 
هاي سيالبي و محدوده وقوع آنها مي باشد. در اين راستا در قالب برنامـه ريـزي و مـديريت مـدرن توسـط       ريزش هاي جوي و جريان

ارگان هاي شهرداري، دهياري، جهادكشاورزي، امور آب، راه و ترابري و ساير دستگاههاي مرتبط در محدوده وظـايف، مسـئوليت و   
در بستر طبيعي فراهم كنند. حتي بعد از سيالب مطالعه رونـد فـروكش و    عمليات پاكسازي و آزادسازي بستر و شرايط عبور سيالب را

 ها را محرز مي سازد.  دمكانيزم آن اهميت بازدي
تدوين برنامه نظارتي بر كليه اقدامات رودخانه هـاي در مسـير آبراهـه هـا و ايجـاد همـاهنگي بـين         نظارت بر اقدامات رودخانه اي: -ج

ت ضوابط و مسايل فني مربوط به تأسيسات و سازه هاي آبي و همچنين برداشت مصالح در بسـتر،  دستگاه هاي مختلف اجرايي و رعاي
 بسيار ضروري است. 

پهنه بندي خطر سيل در واقـع ابـزار اساسـي بـراي مـديريت كـاهش        :پهنه بندي سيل و مديريت مناطق سيل گير و سيالب دشت -2-3
ي قانوني در دست دولـت بـراي كنتـرل و مـديريت كـاربري اراضـي و برنامـه هـاي         تواند وسيله ا اشد. پهنه بندي ميب خطرات سيل مي

توسعه توأم با كاهش خطرات سيل و  حفاظت محيط زيست باشد. در مرحله اول، براي پهنه بندي خطر سيل بايد عوامل مؤثر در بـروز  
آسيب پذيري اراضي و تأسيسـات مـي باشـد.     سيالب و تشديد آن شناسايي آنها و در مرحله بعد شناخت ويژگي هاي سيالب و ميزان

پهنه بندي مستلزم گروه بندي سيالب دشت از نظر آسيب پذيري و گـروه بنـدي مجموعـه عمليـات و فعاليتهـاي عمـران و توسـعه اي        
 متناسب با استعداد اراضي است. 

طح آب سـيالب، زمـان وقـوع و تـداوم     پيش بيني سيالب شامل برآورد جريان سـيالبي بـويژه تـراز سـ     :پيش بيني و هشدار سيل -2-4
سيالب در يك نقطه معين از رودخانه در اثر يك رويداد بارش يا ذوب برف مي باشد. هشدار سيل هـم عبـارت اسـت از انتشـار خبـر      

ست. براي انجـام يـك هشـدار بـا ارزش و     اوقوع و چگونگي يك سيالب در آينده اي نزديك و در نقطه معيني از حوضه يا رودخانه 
ثر نياز به پيش بيني به موقع و دقيق سيل توأم با آموزش همگاني براي نوع اقدامات الزم در زمان هشدار مي باشد. اثرات پـيش بينـي   مؤ

 ارات بستگي به عوامل زير دارد: سو هشدار در كاهش سيل در كاهش خطرات و خ
بيشـتر باشـد، مـردم فرصـت بيشـتري بـراي انجـام         زمان هشدار و فاصله زماني مؤثر تا وقوع سيل، كه هر چه اين فاصـله زمـاني   -

 اقدامات حفاظتي و يا جابجايي اموالشان از منطقه خطر دارند. 
 ميزان آگاهي عمومي از موضوع سيل و آشنايي مردم از روشهاي مقابله با سيالب و فرار از آن  -

 دار دهنده درستي و اعتبار پيش بيني انجام شده و اعتماد مسئوالن و مردم به پيامدهاي هش -

براي اين منظور و در مواقعي كه وقـوع سـيالب اجتنـاب ناپـذير اسـت، انجـام       : يري و حمايتي در مناطق سيل گيرگاقدامات پيش -2-5
 اقدامات زير ضرورت دارد: 
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ن از منـاطق  در زمان وقوع سيل براي كاهش خسارات جاني و مالي به صورت سريع اقدام به تخليه مـردم و اموالشـا   تخليه اماكن: -الف
 آسيب ديده مي شود. رمز موفقيت در يك برنامه تخليه، بي شك وجود يك سيستم مؤثر هشدار است.

يران تحت نام حوادث اكمك دولت براي سيل زدگان معموالً در قالب برنامه هاي بالياي طبيعي در  كمك رساني به سيل زدگان: -ب
ه ها فراهم ساختن كمك هاي فوري به آسيب ديدگان كه نياز به تعمير خانه هايشان غيرمترقبه انجام مي گيرد. هدف اصلي از اين برنام

و جايگزيني وسايل ضروري زندگي مي باشد. كمك به سيل زدگان مي تواند به صورت پرداخت حق بيمه و كمك هاي جزئي براي 
 كاهش اثرات نامطلوب رويداد سيل درآينده باشد. 

ي جلوگيري از ورود آب به داخل ساختمان ها و تأسيسات ايجاد عمليات ضد سيل، ايجاد مانع يا سپر برا دفع سيالب از ساختمانها: -ج
 و شمع كوبي، ديواركشي و حتي كيسه هاي شني و خاكي و غيره ضروري مي باشد. 

حتـي دسـتگاههاي   واژه همسازي يا سازگاري با سيل به اين معني اسـت كـه در يـك منطقـه مـردم و       همسازي يا سازگاري با سيل: -د
دولتي و غيردولتي فعاليتهاي خود را با قبول وقوع سيالب هاي اجتناب ناپذير هماهنگ نموده اند. در ايـن منـاطق بـا علـم و آگـاهي از      
وقع سيل هايي كه در گذشته اتفاق افتاده و اطالع از ارتفاع آبي كه اراضي را فراگرفته، اماكن و تأسيسات و حتي مزارع و باغات خود 
را در سطحي فراتر از آن ايجاد مي كنند و امكاناتي براي جلوگيري از سيل احتمـالي انجـام مـي دهنـد ماننـد ديـوار حفـاظتي حتـي از         

 تر است، نموده اند. مكشت و كار در اراضي پرخطر خودداري نموده و آن را محدود به دوره هايي كه احتمال وقوع سيل ك
گاهي هاي مردم به مسايل مربوط به سيل و ميزان اطالعات آنها از عواقـب و پيامـدهاي سـيل    آ افزايش آگاهي و آموزش همگاني: -ح

 در روش هاي مقابله با آن بسيار ارزنده و در كاهش خطرات و خسارات سيل نقش به سزايي دارد. 
آن را يـك واقعـه نـادر و    كـه بسـياري بـه اشـتباه      خشكسالي مشخصه عادي و تكرار شونده اقليم مي باشـد، بـا وجـودي    خشكسالي: -3

هاي آن در منـاطق مختلـف    دهد ولي مشخصه كنند. خشكسالي تقريباً در تمامي اقليم هاي آب و هوايي روي مي تصادفي محسوب مي
متفاوت است. خشكسالي يك پديده گذرا و موقت است و با خشكي كه محدود به منـاطق كـم بـارش بـوده و يـك مشخصـه دائمـي        

خشكسالي يك بالي طبيعي خزنده است كه تا مراحل نهايي خطرات آن آشكار نمي باشد. تعاريف مختلفـي   است، متفاوت مي باشد.
براي خشكسالي وجود دارد ولي وقوع آن حاصل كم باراني در يك دوره زماني طـوالني (ماننـد يـك فصـل) مـي باشـد. ايـن پديـده         

شـود. خشكسـالي بايسـتي در مقايسـه بـا شـرايط اقليمـي و        موجب كمبود آب براي برخي فعاليت ها، گـروه هـا و محـيط زيسـت مـي      
هيدرولوژيكي متوسط در دراز مدت مورد ارزيابي قرار گيرد. بعالوه زمان و تأثبر بارش نيز مهم مي باشـد. ديگـر پديـده هـاي اقليمـي      

تـوأم مـي باشـد و مـي تواننـد      مانند درجه حرارت زياد، رطوبت نسبي كم نيز در اغلب موارد با خشكسالي در بسياري از مناطق جهـان  
 بنحو قابل مالحظه اي شدت آن را افزايش دهند. 

  :انواع خشكسالي و عوامل آن -3-1
كه در اثر بارش كم به وجود مي آيد. اغلب هيچ آثار اقتصادي يا بوم شناسي مستقيمي در آن وجـود نـدارد و    خشكسالي هواشناسي: -

براساس درجه خشـكي (در مقايسـه بـا شـرايط عـادي       . خشكسالي هواشناسي معموالشود هيچگونه عامل انساني مؤثر در آن ديده نمي
متوسط) براي هر منطقه به طور خاص ارائه مي شود زيرا كم باراني از يك منطقه به منطقـه ديگـر بـه نحـو قابـل مالحظـه اي متفـاوت        

 است. 
(شامل برف) بـر آبهـاي سـطحي و زيرزمينـي همـراه مـي       خشكسالي هيدرولوژيكي يا اثرات كمبود بارش  خشكسالي هيدرولوژيكي: -

باشد. دوره بازگشت و شدت خشكسالي هيدرولوژكي اغلب در رابطه با حوضه آبريز تعريف مي شود. به طور عمـده بـر منـابع آب و    
اي هواشناسـي و  خشكسالي هاي هيدرولوژيكي معموالً با تأخير پس از خشكسالي هگذارد.  عرضه آن در سكونتگاههاي انساني اثر مي
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كشاورزي ظاهر مي شوند. در عمل تأثير گذاري كم باراني بر رطوبت خاك، آبهاي سطحي و زيرزميني و تراز مخـازن نيـاز بـه زمـان     
 بيشتري دارد.  

ت براي مثال كم باراني بسرعت مي تواند كشت هاي ديم را تحت تأثير قرار دهد. عامل انساني در حد بااليي در آن مـؤثر اسـت. رقابـ   
 براي آب در اين سيستم هاي ذخيره اي در هنگام خشكسالي شدت مي يابد و تضادهاي كاربردهاي مختلف افزوده مي شود.  

خشكسالي كشاورزي ميان مشخصه هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي و اثرات به كشاورزي ارتبـاط برقـرار مـي     خشكسالي كشاورزي: -
، نياز آبي گياهان با توجه به شـرايط آب و هـوايي، مشخصـه هـاي بيولـوژكي محصـوالت       نمايد. در اين ارتباط تمركز به كاهش باران

 به خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي خاك مي باشد كه عمدتاً بر توليدات مزرعه اثر مي گذارد. مختلف، مربوط 
د مواد غذايي و كاهش شديد خسارت بارترين نوع خشكسالي است كه در نتيجه مرگ و ميرهاي ناشي از كمبو خشكسالي گرسنگي: -

 المللي است.  بر اين نوع خشكسالي، كمك هاي بينتوليد، پيامدهاي بسيار بدي را به بار مي آورد. تنها راه حل در برا
بسياري از كاالها مانند آب، غالت، ماهي، انرژي برق آبي بستگي به آب و هوا دارد. به علت  هعرض اقتصادي: -خشكسالي اجتماعي -

ت طبيعي اقليم تأمين آب در برخي سالها كافي بوده و در بقيه سالها نمـي توانـد نيازهـاي انسـان و محـيط زيسـت را تـأمين كنـد.         تغييرا
اقتصادي زماني روي مي دهد كه تقاضا براي يك كاالي اقتصادي از عرضه آن در نتيجه كـاهش منـابع آب در    -خشكسالي اجتماعي

 آثر كم باراني بيشتر شود.  
ج متفـاوتي اسـت. جهـت مقابلـه بـا خشكسـالي،       يخشكسـالي داراي آثـار و نتـا   رات خشكسالي و راهكارهاي مـديريتي:  الي اثتو -3-2

 لند مدت و كوتاه مدت قابل اجراء هستند: براهكارهاي متفاوتي توسط مديران ارائه مي شود كه در دو سطح 
برنامه هاي آبياري، انتخاب كشت هـاي مقـاوم بـه     بلند مدت: مديريت آب از طريق سدسازي، احداث خطوط لوله، اجراي -

 خشكسالي  
كوتاه مدت: اتخاذ روش هاي موقتي و روش هاي مديريت بحران از جمله اقدامات مربوط به صرفه جويي در مصرف آب،  -

 جيره بندي، ارايه كمك هاي مالي يا غذايي براي مناطق آسيب ديده. 

  .به طور معمول در نقاط روستايي اتفاق مي افتد آتش سوزي است يكي از سوانح طبيعي و انساني كه: آتش سوزي -4
اثر شدت اكسيداسيون شـعله بوجـود مـي     آتش يا حريق نوعي از فعل و انفعال شيميايي است كه در آن بر: مفهوم و تعريف -4-1

ك از سـه عامـل   و در صـورت قطـع هـر يـ     آيد براي سوختن، اجتماع سه عامل اكسيژن، ماده سوختني و حرارت ضـروري اسـت  
 توان به صورت زير خالصه كرد:   واكنش خاتمه مي يابد. بر اين اساس معادله حريق را مي

 آتش سوزي (حريق)= ماده سوختني + هوا (اكسيژن) + حرارت
 دهند:  را تشكيل مي» مثلث تئوريكي حريق«بنابراين وقوع آتش سوزي به سه عامل بستگي دارد كه 

 
 
 
 

 
ده مي شود هرگاه يكي از سه عامل فوق را از مثلث حريق حذف كنيم، مثلث آتش ناقص و عمـل احتـراق متوقـف    همانطور كه مشاه

 مي شود. به عبارت ديگر به يكي از طريق زير مبارزه با آتش امكان پذير است: 
 سردكردن (پايين آوردن درجه حرارت محل احتراق به وسيله آب)  -1
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حريق كه معموالً از براي اين كار از گازهاي سـنگين و غيرقابـل اشـتعال اسـتفاده مـي      خفه كردن (ممانعت از رسيدن هوا به  -2
  شود)  

 (قطع كردن و يا دور ساختن مواد سوختني از محل حريق)  جداسازي -3

آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا مي كند كه سوختن به طور ناخواسته در محلي نامناسب اتفاق بيفتـد و يـا شـعله كنتـرل شـده در اثـر       
 امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با برجاي گذاشتن آثار سوختگي، ايجاد خسارت نمايد.  مخارج شدن از حري

كند، با اين تفاوت كه در عصـر   بنابراين مي توان گفت آتش سوري خطر بالقوه اي است كه همواره انسان و فعاليتهاي او را تهديد مي
آن افزوده شده است. آتش عامل مخرب مهمي اسـت كـه در صـورت عـدم رعايـت نكـات        امروز بيش از پيش بر شدت و ويرانگري

از بالياي طبيعي و سوانح همراه است. آتش سوزي هايي كه به دنبال  شود و با بسياري ايمني، باعث خسارتهاي جاني و مالي زيادي مي
 اصلي و ويراني به دنبال دارند. زلزله، سيل، انفجار و يا ساير حوادث ايجاد مي شوند، اغلب بيش از فاجعه 

روشهاي متفاوتي در تقسيم بندي آتش سوزي ها وجود دارد ليكن برمبناي يك روش منطقي و  :طبقه بندي سوانح آتش سوزي -4-2
 با در نظر گرفتن علل به وجود آورنده، آنها را به دو دسته تقسيم مي كنند:  

 آتش سوزي طبيعي   -الف
 آتش سوزي صنعتي   -ب

سوزي هاي طبيعي، سوانحي هستند كه به واسطه بي نظمي غيرعـادي عناصـر اصـلي زمـين، آتـش و آب بـه وجـود مـي آينـد و          آتش 
گونه باليا شامل زلزله، رعد و برق، گرمـاي بـيش از حـد و     مصائب ناشي از آن ها به همان شدت گذشته هنوز هم تكرار مي شود. اين

 آتش سوزي جنگل ها مي باشد. 
صنعتي حوادثي هستند كه در آنها همان چهار عنصر اساسي (زمين، هوا، آتش و آب) براثـر محاسـبه غلـط و يـا بـي       آتش سوزي هاي

هوا يا توليد و جابجايي مواد قابل احتراق از اين دسته اند. كشـته  توجهي، عامل وقوع سانحه مي شوند. انتشار مواد شيميايي و گازها در 
نفـر در مكزيكوسـيتي براثـر انفجـار مخـازن نفـت و فاجعـه         500، كشته شدن 1984هند در سال  نفر در ايالت بوپال 2000شدن حدود 

، نمونه هايي از اينگونه سوانح مي باشند. از يك نظر گاه كلي، عوامل به وجـود آورنـده حريـق در محـيط هـاي      1383نيشابور در سال 
 طبيعي را مي توان به شرح جدول زير دسته بندي كرد. 

 
 عوامل ايجاد كننده حريقدسته بندي 

 عوامل مصنوعي عوامل طبيعي
 صاعقه 

 اشعه خورشيد  
 خودسوزي  

 آتشفشان 
 درجه حرارت 

 رطوبت  
 باد 

 ذخاير مواد آتش زا و نحوه نگهداري و حمل و نقل آنها 
 گازهاي قابل اشتعال، لوله هاي انتقال گازهاي مايع 

 انتقال مواد سوختني و مايعات قابل اشتعال 
 كردن مراتع و زمين هاي كشاورزي و جنگلي با آتش  پاك 

 استفاده از آتش در گردشگاهها به هنگام تفريحات 
 كارخانه ها و سيستم هاي تبديل 
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يكي از مهمترين و شايع ترين انواع آتش سوزي در مناطق روستايي، حريق جنگل ها، مراتع و يا محصوالت كشاورزي به ويژه هنگـام  
 تاً به دليل بي توجهي و تحت تأثير وزش باد و درجه حرارت باال ايجاد و گسترش مي يابند. برداشت است كه عمد

اينگونه آتش سوزي ها معموالً فصلي است. از آنجا كه اين نوع آتش سوزي ها اثرات بسيار مخربي بر طبيعـت و محـيط زيسـت وارد    
رو از اهميـت بسـيار بـااليي برخـوردار      زيادي نياز دارند، از ايـن  مي كند به طوري كه جبران آنها به سالها وقت و صرف انرژي و پول

 هستند.  
با اينكه اكثر مناطقي كه در معرض آتش سوزي جنگل قرار دارند، قبالً شناسايي شده و پـيش بينـي هـاي الزم بـراي حفاظـت آنهـا بـه        

 رسد: عمل آمده است، اما براي جلوگيري از بروز حريق اقدامات زير الزامي به نظر مي 
 برآورد دقيق احتمال خطر آتش سوزي و شناسايي مناطق آسيب پذير.  -
ارايه آگاهي و هشدارهاي الزم به اهالي و گردشگران براي رعايت ضوابط استفاده از جنگل از طريق نصب اطالعيـه در محـل    -

 هاي مناسب.  

 اختصاس جايگاه ها و وسايل مناسب براي پخت غذا.  -

 ل مؤثر و برقراري سيستم هاي هشدار دهنده. ايجاد سيستم نظارت و كنتر -

 اقدامات فصلي به ويژه در فصول مخاطره آميز به صورت عمليات بازدارنده و تخفيف دهنده.   -

 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي ارتقاي آگاهي عمومي و آموزشي نيروهاي بومي.   -

 ترل متناوب آنها  تهيه و نگهداري منابع و وسايل مناسب مبارزه با آتش و كن -

 پيش بيني مكان يا مكان هاي مناسب در داخل يا خارج از منطقه براي تخليه جمعيت.  -

 تهيه و تدوين طرح مدون مديريت خطر براي روستا براي مشخص شدن وظايف افراد در هنگام وقوع.  -

شمسي تأسـيس شـد.    1221در شهر تبريز به سال سال پيش اولين ايستگاه آتش نشاني  160از نظر تشكيالتي سازماني، در ايران بيش از 
سال قبل تأسيس گرديـد. پـس از انقـالب اسـالمي، بـا انحـالل سـازمان دفـاع غيـر           80اولين استگاه آتش نشاني پايتخت نيز نزديك به 

ن هـاي  شهرداري تعريف گشـت و از همـين رو سـازما    55ماده  20و  14نظامي، فلسفه وجودي آتش نشاني هاي كشور توسط بندهاي 
 آتش نشاني زير مجموعه شهرداري ها قلمدارد مي شوند. 

يق و ديگر مخـاطرات تـدابير مـؤثري اتخـاذ نماينـد.      رحد، براي حفظ شهرها از خطر سيل و شهرداري ها ملزم هستنبراساس اين قانون 
داراي كـانون هـاي خطـرزا و حسـاس     متأسفانه به رغم اينكه پهنه روستايي كشور به دليل نوع ساخت و سازهاي حاكم و نوع فعاليـت،  

بسياري است و وجود باغها و مزارع گسترده و پوشش هاي جنگلي نيز ضرورت اقدامات حفاظتي در مقابل آتش سوزي را ايجاد مـي  
نمايد. نگاهي به آمار تعداد آتش سوزي در روستاهاي كشور واقعيت آسيب پذيري اين دسـته از سـكونتگاه هـاي انسـاني و فعاليتهـاي      

الب در آنها را تبيين مي كند. براساس آمار بانك اطالعات آتش نشاني هاي كشور، ميانگين آتش سوزي در باغ، مزرعه و جنگل بـه  غ
 مورد بوده است.  712و  3115،  2530ترتيب 

سـتايي در هـر   بر تعداد كل جمعيـت رو  1372-77ساله  6از تقسيم ميانگين فراواني آتش سوزي باغ، مزرعه، خرمن و جنگل در دوره 
 ، مي توان ضريب آسيب پذيري را محاسبه نمود. 1000استان و ضرب آن در عدد 

و با فعـال شـدن    1383متاسفانه  تا همين اواخر اقدام مشخصي براي ايجاد پايگاههاي آتش نشاني روستايي صورت نگرفته بود. از سال 
طرح تعيين ضوابط و معيارهاي اسـتقرار پايگـاه هـاي آتـش نشـاني      معاونت دهياري ها در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 

استقرار پايگاههاي آتش نشـاني روسـتايي تهيـه شـده     روستايي تهيه شد و در حال حاضر پروژه مكان يابي و تعيين ضوابط و معيارهاي 
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رار است تا پايان برنامـه چهـارم توسـعه،    پ اين پايگاه ها توسط  مشاور در دست انجام است. همچنين قيپروژه مكان يابي و تهيه نقشه ت
 خانوار تجهيز و فعالي شوند.  100واحد از اين پايگاه ها در نقاط روستايي با جمعيت بيش از  100تعداد 

 39و  30براساس اساسنامه قانوني سازمان دهياري هاي خودكفا، دهيـاران طبـق بنـدهاي    : نقش دهياري ها در مديريت بحران -2-6-3
خود، به طور مستقيم مؤظف هستند تا بـا اتخـاذ تـدابير الزم، روسـتاهاي تحـت مـديريت خـويش را در مقابـل حـوادث           شرح وظايف

و  31محافظت كرده و با واحدهاي امداد رساني در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه همكاري كنند. همچنين دهياران براسـاس بنـدهاي   
 ز روستاها مسئول شناخته شده اند. شرح وظايف خود را به گونه اي در رفع خطر ا 41

تجربه ايجاد تشكل هاي مردمي و آموزش روستاييان در سطح جهاني نشان مي دهد كه مديريت هاي محلي همراه با مشاركت جـويي  
ه محلي، مي توانند در پيشگيري و مقابله با سوانح از جمله سيل، آتش سوزي، ريزش، رانش و مانند آن بـه خـوبي و در اسـرع وقـت بـ     

 كار آيند. براين اساس، شوراهاي اسالمي و دهياري ها مي توانند در زمينه پيشگيري از سوانح در سه عرصه وارد عمل شوند: 
 با تأكيد بر مكان يابي صحيح ساختمان و تأسيسات، نوع مصالح و مديريت صحيح ساخت و سازها.  اول) عرصه ساخت و ساز:

 ر بر نحوه بهره برداري متناسب از آب، زمين و پوشش گياهي.  نظارت مؤثكنترل و  دوم) عرصه فعاليت:
، ص 6حفاظت از اراضي مرتعي و جنگلي، ايجاد فضاهاي سبز و حفاظت از آنها (مجله دهياريهـا، شـماره    سوم) عرصه زيست محيطي:

5 ( 
ير آوارها مي مانند، عده اي جان در صورت وقوع زمين لرزه اي بزرگ بخشي از ساختمان تخريب مي شوند و تعداد زيادي از مردم ز

شوند. اين اتفاق اغلب چنان وسيع است كه مديريت و كنترل آن بـه   خود را از دست مي دهند و تعدادي نيز صدمه ديده و مجروح مي
ن را در عزم و انسجامي فرابخشي نياز دارد. به بيان ديگر، فقط كار مشترك گروهي از مسئوالن روستا و افـراد محلـي مـي توانـد بحـرا     

 حداقل زمان و با حداكثر كارآيي (كمترين خسارت) كنترل كند.  
اين گروه را مي توان (ستاد مديريت بحران در روستا)ناميد. البته در قوانين و آيين نامه هاي موجود هنوز چنين ستادي پيش بيني نشـده  

ام وقـوع بحـران بـه طـور غيررسـمي      گنين گروهي هناست، در حالي كه ضرورت و نياز به آن چنان بديهي است كه در اغلب موارد چ
ود، اما از آنجا كه پيشاپيش درباره تركيب وظايف و نحوه هماهنگي و عمل گروه تدبيري انديشيده نمي شود، آنگونه كه ش تشكيل مي

 بايد در مديريت سريع و صحيح بحران توفيق نمي يابد. 
ديريت بحران در روستا را به مثابه گروهي غيررسمي تشكيل دهند. تركيب اعضـاء  با توجه به چنين ضرورتي دهياران مي توانند ستاد م

وظايف و برنامه عمل و هماهنگي هاي الزم در اين ستاد، در جريان همفكري و كار جمعي مسئوالن روستا و رهبـران محلـي مشـخص    
ادات مشخص اين سـتاد را بـا تركيبـي نظيـر: دهيـار،      مي شود. دهياران مي توانند در اين ميان نقش محوري را برعهده گيرند و با پيشنه

 اعضاء شوراي ده، برخي از مسئوالن ده و افراد (رهبران) محلي، تشكيل دهند. 
كنند. براي اين منظور دهيـاري هـا،    در صورت بروز زلزله، دهياري ها به كمك مردم خسارت ديده و عزيز از دست داده را جبران مي

متعددي براي هماهنگي با اعضاء ستاد مديريت بحران تشكيل مـي دهنـد و ضـمن تقسـيم وظـايف اعضـاء        قبل از وقوع زلزله، جلسات
ها و اقدامات الزم براي عمليات امداد و نجات را ارزيابي و بررسي مي كننـد. بنـابراين، گـام نخسـت،      نيروها و امكانات موجود، برنامه

 مترين وظيفه اين ستاد در چنين شرايطي عبارت است از: ست. مهاروستا  رتشكيل گروه يا ستاد مديريت بحران د
 اطالع رساني به موقع به مسئوالن در صورت زلزله   -
 كمك به عمليات امداد و نجات افراد زير آوارمانده و آسيب ديده  -

 نجات مجروحان و تأمين خدمات پزشكي و درماني   -
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 زي جديد خاموش كردن آتش سوزيهاي پيش آمده و جلوگيري از وقوع آتش سو -

 تأمين آب بهداشتي و غذاي مناسب و كافي براي افراد باقيمانده  و مجروحان  -

 تأمين سرپناه (چادر)، لباس گرم و پتو   -

 ترميم ساختمان خسارت ديده و ساخت مساكن ويران شده  -

 جلب مشاركت و خودياري مردم و كمك هاي دولتي براي جبران خسارت  -

و مقررات مستقيماً به خود دهيار تكليف كرده است كـه كوتـاهي يـا عـدم انجـام آنهـا مسـتوجب        بخشي از وظايف را قوانين  -چهارم
 مجازات هاي احتمالي قانوني خواهد بود.  

بنابراين پيوند قريبي بين اين دو نهـاد هماننـد وجـود يـك روح در دو بـدن وجـود دارد. ايـن مثـال و مقايسـه در خصـوص شـهردار و            
د دارد، ليكن در محيط هاي بزرگتر، مشكالت نامحسوس تر است. در فضاي روستا كـه شـايد در روز   شوراهاي اسالمي شهر هم وجو

شوراها و دهيار با بيشتر اهالي روبرو مي شوند، از برنامه ها، مصوبات، اقدامات اجرايي و حتـي نتـايج حاصـله سـوال مـي شـود و بايـد        
هـاي مـادي و    نباشند، ممكن است دچار مشـكالتي باشـند كـه توامـاً هزينـه      پاسخگو باشند. چنانچه اين دو از هماهنگي الزم برخوردار

 معنوي فراواني در پي داشته باشد. 
عالوه بر موارد ياد شده، قوانين و مقررات به صراحت ارتباط اين دو را مشخص كـرده اسـت و در وهلـه اول، قـوانين و مقـررات و در      

 بايد سرلوحه ارتباط و همكاري آنها باشد.  مراحل بعدي، عرف و عادات متعارف اداري و محلي
داننـد مگـر اينكـه در قـوانين و      ، اصـل را بـر عـدم اختيـار مـي     »اصل عـدم «در فقه و در حقوق عمومي و بويژه حقوق اداري با توجه به 

جامعه ما كمتر جا مقررات اختياري را براي شخص منظور كنند، اين بحث چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ فرهنگي در جوامعي مثل 
افتاده است و ميل داشتن به اختيارات بيشتر و حتي ورود در حوزه اختيارات ديگران تا حدي رواج دارد. اين موضوع به طريقي هم در 
مردم هم در مسئولين كم و بيش مشهود است بطور مثال قول انجام كارهاي اجرايي در زمينه هـاي مختلـف، اسـتخدام، عـزل و نصـب      

آراء كه هر كدام تابع شرايط و تشريفات خاصي است و بموجب قانون دولت به معني قوه مجريـه صـالحيت آنهـا را دارد،     مسئولين و
در شعارها و مصاحبه هاي كانديداهاي مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روسـتا و ... ديـده مـي شـود و در عمـل نيـز       

ي كنند، و اين يكي از چالشها و مشكالت دستگاهها و نهادهاي اجرايـي بـا سـاير مسـئولين     مردم براي كارهاي ياد شده به آنها رجوع م
راه حل اين مشكل به نظر مي رسد فرهنگـي اسـت و بايـد بـه     در كشور بوده است. شوراهاي روستا و دهياران نيز از آن مستثني نيستند. 

 تدريج فرهنگ سازي شود.  
 » هنگ اصالح شود مملكت هم اصالح مي شوداگر فر« امام خميني (ره) مي فرمايند: 

در حاليكه قوانين و مقررات اختيارات و مسئوليت هاي همه نهادها و اشخاص را تا حدود زيادي تبيين كرده است، چنانچه همه اجـزاء  
شـود و در  و نهاد هاي يك جامعه كار خود را درست انجام دهند و در نهايت همه كارها ولو جزيـي و كوچـك بطـور صـحيح انجـام      

مجموع اجزاء كل را تشكيل مي دهند كار حكومت منظم و درست انجـام مـي شـود و از سـوي ديگـر گـاهي داشـتن اختيـارات زيـاد          
پذيرش مسئوليت هاي متنوع و حتي بي ربط از كيفيت كار مي كاهد و شايد امكان رسيدگي بـه آنهـا نيـز منتفـي مـي كنـد و چـه بسـا         

د در حوزه يكديگر و چالش در اين زمينه، موجـب اتـالف وقـت و انـرژي نيـز مـي شـوند، بنـابراين         نهادها و اشخاص با تداخل و ورو
 فرهنگ سازي در مردم و مسئولين و تالش براي قانونمندي و نظم، راهكار اصلي اين مشكالت و چالش هاست.  
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 ي دخيل در امور روستاهاها سازمانارتباط دهيار با نهادها و -2-7
روابط اجتمـاعي، اقتصـادي،    ،رويم مند هستند و هرچه پيش مي كشورها داراي يك ساختار اداري سازمان يافته و نظام ،در جهان امروز

قـوانين و مقرراتـي كـه روابـط را      ،آندنبـال  ها، نظم اجتماعي و به  يدگيشود و با اين پيچ تر مي علمي، فن آوري و ... پيچيده و پيچيده
به  به ويژهكشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. سازمان دهياري نيز  است.ناپذير  و بلكه اجتناب ساده، شفاف و تسهيل كند، ضروري

دسـتگاه متـولي    و كننـد بايد بـه ايـن مهـم توجـه اساسـي       ،اند كردهو نيروهاي آن فعاليت خود را تازه آغاز  ستلحاظ اينكه نهادي نوپا
و نهادهاي مربوط  ها سازمانآشنايي با  ،در بدو ورود دهياران و شوراهاي اسالمي ي آموزشي الزمها دوره(وزارت كشور) با برگزاري 

اوالً موجـب جلـوگيري از اتـالف وقـت و احيانـاً       ،خود قرار دهند. اين كـار  يو نحوه ارتباط اداري و پيگيري امور را در اولويت كار
 بود.    تر خواهديشوري ب يل امور و بهرهها و زمان، تسه هاي اضافي است. ثانياً موجب استفاده از فرصت هزينه

 ،دهياران و شـوراها واقـف بـه موضـوع هسـتند      ،اگرچه آيين مكاتبات و سلسله مراتب اداري وجود دارد و به طور طبيعي ،به طور مثال
توجه ض ند، با فرك يا وزير شروع مي ييس جمهورئحتي رهبري، ر ،دهيار مكاتبه خود را با مقامات طراز اول ،ليكن گاهي به هر دليل

اداره بخش ارسال شـود يـا از    و ، اداره شهرستانها استانها، ادارات كل  كشد كه از وزارت به معاونت به اين نامه، مدت زماني طول مي
اسـته  جواب اقدام خونيز گاهي  شود.يا اداره مربوطه ارسال  ها بخشدارييا اداره كل مربوطه،  ها فرمانداريطريق وزارت به استانداري، 

(بـه صـورت    يل بار هزينـه اقـدامات ادار  يتحم ،در اين كاركه پذيرد  شود و يك بار نيز سير مكاتبات به شكل صعودي صورت مي مي
اعتبـار الزم  داده شود، يك كار عمراني  قرار باشد پاسخ كهمكاتبات نزولي و صعودي) و گذشت زمان براي دهياري است و بر فرض 

اين پاسخ با شناخت الزم و اشراف به مسائل اداري از اداره مربوطـه، بخشـداري مربوطـه بـدون      .فته استدر بودجه ساالنه صورت نگر
 تحمل هزينه و صرف وقت فراوان نيز قابل دريافت بود.

هـا و  يت آنمسـئول يي كه در حوزه كار روستاها مؤثرند و شناخت از وظـايف و  ها سازماننهادها و  اضمن آشنايي كافي بدهيار  ،بنابراين
وري بيشـتر بـه انجـام     جلوگيري از هزينه و صرف وقت بـا بهـره   عالوه برتواند  آشنايي الزم با سلسله مراتب اداري و آيين مكاتبات مي

 وظيفه بپردازد.  
مـورد بررسـي قـرار خواهـد     ينـده  ل آواي در فصـ  به عنوان يك بحث مهم و با سرفصـل جداگانـه   ها سازمانآشنايي با  ،به همين منظور

هاي آنها و چگـونگي ارتبـاط بـا آنهـا،      ظايف، اركان، اختيارات و مسئوليتو ،، اهدافها سازمانفت تا دهياران با شناخت كامل از گر
 .    كنندبهتر و با آگاهي بيشتر فعاليت 
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 منابع و مأخذ: 
 ) 14/4/1377قانون تأسيس سازمان دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب( 

 ده علـوم انسـاني و اجتمـاعي جهاددانشـگاهي    كدكتر حسين، قوانين و مقررات دهياري ها، پژوهش ،آباد كالنتري خليل، 
1385 

  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات وشوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

 شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران آيين نامه اجرايي تشكيالت، وظايف و انتخابات و 

  آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار  اصالح 

  اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري ها 

 دكتر حسين، آشنايي با مهمترين مخاطرات و بحران هـاي طبيعـي و روش هـاي مقابلـه و مـديريت       ،كالنتري خليل آباد
 1385اني و اجتماعي، سال آنها، پژوهشكده علوم انس

 1385سال  ،عبدالهي، مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري، چارت سوم، انتشارات قلمستان ،اكبري، غضنفر 

 1385 ،بنياد مسكن انقالب اسالمي، مجموعه قوانين و مقررات اختصاصي حوزه عمران روستايي، نشر شريف  

 ab.irwww.att 
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 ها سازمانآشنايي با 
 
 آشنايي با تشكيالت وزارت نيرو -3-1
 معرفي وزارت نيرو  -3-1-1 

آب و بـرق آذر   ،آب و برق منطقه سـفيدرود  ،آب و برق كرج ،آب و برق خوزستان ،ي برق ايرانها سازماناز ادغام  1342اسفند ماه 
 .شدعهده آن گذاشته  كشور برآب و برق  تأمينرق ايجاد و وظيفه زارت آب و بو آب تهران و بنگاه مستقل آبياري ،بايجان

در سراسـر ايـران گسـترش يافـت و بـا پايـه       آن ، زمينه فعاليت اي آب و برق ي منطقهها شركتاين وزارتخانه و با ايجاد  تشكيلپس از 
 ،به دنبال واگذاري وظايف قانوني جديـد  و 1353در بهمن ماه سال  .تكامل پيمود راه ،پيمانكار و خدماتي ،ي مشاورها شركتگذاري 

قانون با تصويب  1369آب و برق به وزارت نيرو تغيير يافت و در سال  وزارتنام  ،ماهنگ انرژي كشورهريزي جامع و  همچون برنامه
ري و بـرداري از شـبكه توزيـع شـه     و بهـره ظـايف مربـوط بـه ايجـاد     و آب شـهري  تأميني آب و فاضالب، عالوه بر ها شركتتشكيل 
  .شدخانگي به واحدهاي تابعه وزارت نيرو واگذاري فاضالب يه دفع فآوري و تص جمع

 :شرح وظايف وزارت نيرو -3-1-2
   :بخش آب

 .) طبق قانون توزيع عادالنه آبمديريت منابع آب كشور (اعم از زيرزميني و سطحيـ 
 .و شرب شهرها عتنمصارف كشاورزي، ص رايو انتقال آب ب تأمينـ 
 .ه منابع آبي توسعها طرح رايجا ـ 
   .مهندسي رودخانه و سواحلـ 

  :بخش آب و فاضالب شهري و روستايي
 .ه خدمات آب و فاضالب در سطح كشورمديريت و برنامه ريزي به منظور ارائـ 
 .و توزيع آب شهري و روستايي تأمينطرح هاي  راياجـ 
 ي شهري و روستاييها بالفاضي جمع آوري، انتقال، تصفيه و دفع ها طرح راياجـ 
 .روستايي آب و فاضالب شهري و اتتأسيس همهبهره برداري از ـ 
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  :بخش برق
 مديريت توليد برق ـ 
 مديريت شبكه انتقال برق كشور ـ 
 خدماتي و خانگي   ،مصارف كشاورزي رايتوزيع نيروي برق ب ـ 
 ور  و شبكه برق كش ها نيروگاهي توسعه و بهينه سازي ها طرح راياج ـ 

   :بخش انرژي
 برنامه ريزي كالن انرژي 

 ي انرژي كشور  ها سياستتعيين ـ 
 )با اصالحات بعدي 28/11/1353مصوب (  وزارت نيرو تأسيسقانون  -3-1-3

 ،مصارف صنعتي، كشاورزي رايانرژي و آب ب تأمينحداكثر از منابع انرژي و آب  كشور و همچنين تهيه و استفاده به منظور  ـ 1ماده
  :شود ميانجام وظايف اساسي زير تشكيل  رايزارت نيرو بو شهري و حمل و نقل ،تاييروس

و اسـتفاده از منـابع مختلـف     رايهاي كوتاه مـدت و درازمـدت بـ    مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تنظيم برنامه ،بررسي -الف
 كـردن هماهنـگ   ،مختلـف ي ها بخشاحتياجات انرژي كشور در انرژي و همچنين برآورد ميزان انواع ساالنه  دبرآورد ميزان قابل تولي
  .مصارف انواع انرژي

  .ي دست نيافتهها انرژيشناسايي و در اختيار گرفتن  رايمطالعه و تحقيق بـ  ب
   .تعيين سياست انرژي كشورـ  ج
و توزيـع انـرژي وجـود دارنـد و بـا       بهره برداري و انتقالو ي كه در حال حاضر در امر توليد مؤسساتهاي  هبرنام كردنهماهنگ ـ د

  .آنچه كه در آينده ايجاد خواهد شد
  .نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژي و همچنين تعيين و تصويب نحوه مصرف و نرخ انواع انرژي در داخل  كشورـ ـ ه
   .ا به صورت مواد اوليه در صنايعز نظارت بر نحوه استفاده از مواد انرژيـ و
   .حسن انجام امور مربوط به توليد و انتقال و توزيع مصرف انرژي در كشور رايي الزم بها العملدستورقررات و صدور تعيين مـ ز
خـارجي در زمينـه انـواع     مؤسسـات ي علمي و فني و صنعتي و بازرگاني بـا كشـورها و   ها همكاريارتباط و مبادله اطالعات و ـ   ح
  .انرژي
شيرين  اتتأسيسهاي انتقال و توزيع برق و  ي توليد برق و ايجاد شبكهها نيروگاهر زمينه احداث ي الزم دها طرح رايتهيه و اجـ   ط

  .ي وابسته و تابع وزارت نيروها شركتو  ها سازمانبرداري از آنها به وسيله  هكردن آب شور و اداره بهر
هـاي چكـونگي    تهيـه برنامـه   رايزمينـي بـ  انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب كشـور اعـم از سـطحي و زير   ـ   ي
   .هاي استفاده از سرزمين و برنامه ها سياستهاي جامع با توجه به  يه طرحهبرداري از آن و ت بهره

ي سـطحي بـه منظـور احـداث     هـا  آببـرداري از منـابع آب زيرزمينـي و مهـاركردن      توسعه بهره رايانجام مطالعات تفضيلي بـ   ك
  .يرايي اجها طرح مورد نياز و تهيه اتتأسيس
   .مربوط به آب و بهره برداري از آنها اتتأسيساحداث ـ  ل
  .نحوه ملي شدن آنو قانون آب  رايكنترل بهره برداري از منابع آب و اجـ  م
 ...وري بيشتر و بهتر منابع آب بهره رايي جديد علمي و فني بها روشبردن  انجام تحقيقات الزم درباره مسائل آب و به كار ـ  ن
   .هاي آموزشي به منظو تربيت نيروي انساني مورد نياز برنامه رايتهيه و تنظيم و اجـ  س
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  .و لوازم و ماشين آالت مربوط به امر توليد و انتقال و توزيع آب و برق وسائلتهيه و تدارك و ساخت ـ  ع

 .ي اتمي ايجاد شودژي اتمي كه توسط سازمان انرها نيروگاهاز  برداري بهرهـ ) 4/3/1357(الحاقي  ف
 .از آنها برداري بهرهو ي اتمي ها نيروگاهاحداث يا تكميل  ـ )4/3/1357ص(الحاقي 
 ،)ب(داراي وظايف و اختيارت منـدرج در بنـدهاي    وزارت نيرو عالوه بر حقوق و اختيارات قانوني خود ـ) 4/3/1357تبصره (الحاقي 

  .ان نيز خواهد بود) قانون سازمان اتمي اير4ماده ( )ر( و) ز(، )ج(
 )21/4/1359مصوب ( وظايف وزارت نيرو اليحه قانوني تغيير

 :شود ميتغييرات زير ايجاد  ،از تاريخ تصويب اين اليحه قانوني در وظايف وزارت نيرو ـ ماده واحده
كـه   اي منطقـه ت آب آن قسمت از تشكيالو  شود ميداري مربوط اداره رشهرها توسط استانداري و يا شه تمامآب مشروب  ـ الف
   .شود مياين وظيفه است به شهرداري يا استانداري ذي ربط منتقل  دار عهده
مسئوليت مذكور  همچنان ،توزيع آب به عهده شهرداري يا مقامات محلي بوده استشبكه و كنون در آنها اداره شهرهايي كه تاـ 1

  .به عهده همان مقامات باقي خواهد ماند
هسـتند در   مؤظـف شهرداري و شوراي شهر  مسئوالن است،اره شبكه و توزيع آب آنها به عهده وزارت نيرو در شهرهايي كه ادـ 2

امكانـات الزم در   تـأمين بـديهي اسـت كـه بـا      .كننـد مذكور فـراهم   مسئوليتامكانات اجرايي الزم را جهت تقبل  ،طول مدتي مناسب
امكانات مربوطـه از   تمام مسئوليت،در زمان انتقال  ضمناً .رو خواهد بودهمچنان برعهده وزارت ني ،شهر اداره آب مسئوليت ،شهرداري

  .جديد منتقل خواهد شد مسئوالنماشين آالت و تجهيزات و اموال منقول و غيرمنقول به  ،جهت نيروي انساني
يي يـا اسـتانداري ذي ربـط    كشاورزي و عمران روسـتا  وزارتبه  زها) ني ها (حقابه به رودخانهمربوط اداره آبياري و تشكيالت ـ  ب
خود يـاري مـردم انجـام     وتحت سرپرستي و ادارات مربوط  ها رودخانهن آ رسيدگي به شكايات حقابه برحقابه تا ميزان  شود ميمنتقل 
   .شود

ي آب و آبرساني تا محدوده شهر و همچنين استفاده از منابع بزرگ آب و تهيـه و اجـرا   تأميني بزرگ ها طرحتهيه و اجراي ـ  پ
   .خواهد بود اي منطقهي آب ها سازماني كانال و زهكشي مربوطه همچنان به عهده وزارت نيرو و ها طرح

 )29/8/1375مصوب  ( ي معاونت امور برق وزارت نيرو به شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)ها يتمأمورانتقال وظايف و 

منتقـل  » تـوانير «انتقـال نيـروي بـرق ايـران    و امور برق وزارت نيرو بـه شـركت سـهامي توليـد     ي معاونت ها يتمأموروظايف و  ـ  1ماده 
   .شود مي

ـ  تغييـر  » تـوانير « به سازمان مديريت توليد و انتقال نيـروي بـرق ايـران   » توانير«نام شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران  تبصره 
   .يابد مي

  .استوزير نيرو در امور برق مدير عامل سازمان، معاون  ـ2ماده 
سـاير   ،»تـوانير «ابسته به وزارت نيرو بوده و براساس اساسنامه قانوني شركت سهامي توليد و انتقال نيـروي بـرق ايـران    و سازمان  ـ3ماده 

   .شود ميمربوطه اداره و مقررات قوانين 
 رو در زمينه هاي مربوطه انجام وظيفه مي كنند:  در استان هاي كشورشركت ها با هيئت مديره و مديرعامل تحت نظر وزارت ني

كه وظيفه مديريت منابع آب (سطحي و زيرزميني)، تأمين و انتقال آب براي مصرف كشاورزي، صـنعت و شـرب   » سازمان آب استان«
 شهرها، اجراي طرح هاي توسعه منابع آب، مهندسي رودخانه و سواحل و اجراء و نگهداري سدها. 
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كه وظيفه ارائه خدمات آب و » شركت آب و فاضالب شهري«» مديريت امور آب شهرستان«ز شهرستانها به عهده اين وظايف در مرك
فاضالب شهري، اجراي طرح هاي تأمين و توزيع آب شهري، اجراي طرح هـاي جمـع آوري، انتقـال، تصـفيه و دفـع فاضـالبها، بهـره        

 آب و فاضالب شهري. برداري از تأسيسات 
 كز شهرستانها به عهده مديريت آب و فاضالب شهري است. اين وظايف در مر

شركت آب و فاضالب روستايي كه وظيفه ارائه خدمات آب و فاضالب روستايي، اجراي طرح هـاي تـأمين و توزيـع آب روسـتايي،     
   برداري از تأسيسات آب و فاضالب روستايي. الب ها، بهرهمع آوري، انتقال، تصفيه و دفع فاضاجراي طرح هاي ج

شركت برق كه وظيفه توليد برق، توزيع برق براي مصارف كشاورزي، خدماتي، خـانگي و اجـراي طـرح هـاي توسـعه نيروگـاه هـا و        
شبكه برق، اين وظايف در مركز شهرستان ها به عهده مديريت امـور بـرق اسـت كـه دهيـاران امـور مربوطـه بـه هركـدام را از مراكـز           

 شهرستان يا بخش پيگيري مي كنند.  
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 آشنايي با تشكيالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -3-2
 )با اصالحات بعدي 3/3/1376مصوب ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوظايف قانون تشكيالت و  -3-2-1

 :وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از  ـ1ماده
هش، ژوبوط به ترتيب نيروي انساني گروه پزشـكي پـ  ري مها فعاليتبراي  ريزي برنامهز ها و ني ، تعيين خط مشيها سياستتدوين و ارائه 

 .اجتماعي تأمينخدمات بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و 
در زمينه  هاي بهداشتي خصوصاً سطح آن از طريق اجراي برنامه يبهداشت عمومي و ارتقا تأمين  ـ)5/10/1375(اصالحي مصوب  2بند 

، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت ها بيماريحيط، كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي، مبارزه با بهداشت م
ي بهداشتي اوليه، بـه ويـژه بهداشـت مـادران و كودكـان بـا همكـاري و        ها مراقبتبا تأكيد بر اولويت  شاغالنعمومي، بهداشت كار و 

 .ي ذي ربطها دستگاههماهنگي 
اختيـارات و وظـايف قـانوني وزارت جهـاد سـازندگي (سـازمان دامپزشـكي كشـور) و وزارت          تمـام  ــ  )5/10/1375 الحـاقي (1 تبصره

اعالم ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شـيميايي از حيـث    .(سازمان حفظ نباتات) همچنان به قوت خود باقي است  كشاورزي
بـه رعايـت     مؤظـف ي ذي ربـط  هـا  سـازمان  تمـام و درمان و آموزش پزشكي اسـت  رعايت نكات بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، 

 هستند.ط مربوط بضوا
آيين نامه مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط وزارات بهداشت، درمان   ـ)5/10/1375 الحاقي( 2تبصره 

وزيـران   هيئتايع و سازمان حفات محيط زيست تهيه و به تصويب جهاد كشاورزي، صني ها وزارتخانهاركت شو آموزش پزشكي با م
 رسد. مي

 .هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان مايجاد نظا -1
 .خودكفاييي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به ها برنامهع تحقيقي مورد نياز كشور و اجراي طتعيين رشته و مقا -2
و  مؤسسـات اي بهداشتي و درماني و نيـز ايجـاد و گسـترش    ه ي پزشكي و زمينهها رشتهانجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع  -3

 .تحقيقاتي پزشكي مؤسساتي ها برنامهو هماهنگ ساختن  ها پژوهشواحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر 
درمـاني)    بهداشـتي ـ  النه نيروي انساني و ساير امكانـات (آمـوزش پزشـكي و تسـهيالت     به منظور توزيع متناسب و عاد ريزي برنامه -4

 .ي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمندها برنامهكشور با تأكيد بر اولويت 
اكـز  تسهيالت الزم براي برخورداري همگان از خـدمات درمـاني در حـدود امكانـات از طريـق ايجـاد و گسـترش مر        كردنفراهم  -5

   .ي درمانيها بيمهخيريه و بخش خصوصي و نيز انواع  مؤسساتاستاندارد آنها و استفاده از همكاري د درماني دولتي و بهبو
ـ  وزارت جهاد سازندگي در حدود وظايف محوله با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به خـدمات بهداشـتي     تبصره 

  .كردك خواهند  درماني مناطق روستايي و عشايري كم
   .و مشاركت مردمي ها كمكدرآمدهاي اختصاصي و  ،حق بيمه ،گيري از اعتبارت عمومي منابع مالي با بهره تأمين -6
   .ذهني و اجتماعي قابل توانبخشي در حدود امكانات ،جسمي معلوالنات الزم به مو ارائه خد تأمين -7
 هـا  خانوادهاقدامات حمايتي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و  خصوصي جهت مؤسساتتشويق و ترغيب افراد خير و  -8

ذهني و اجتماعي غيرقابل توانبخشي و ارائه ايـن خـدمات در مـوارد ضـروري توسـط       ،جسمي معلوالنسرپرست و نيازمند و  و افراد بي
  .دولتي و نظارت بر اين اقدامات مؤسسات

  :به ي مربوطاستانداردهاتعيين و اعالم  -9
  .بهزيستي و دارويي ،درماني ،خدمات بهداشتي الف ـ
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   .مصرفي پزشكي و توانبخشيتجهيزات و ملزومات  ،آزمايشگاهي ،شيرايآشاميدني، بهداشتي، آ ،خوراكي ،مواد دارويي ب ـ
  .خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق مؤسسات همهبهداشت  ج ـ

  :اي و موقت يا دائم پروانهتمديد و لغ ،صدور -10
  .شيرايتوليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آ مؤسساتو  ها كارگاهدارويي، بهزيستي و  ،پزشكي مؤسسات الف ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تأييدي بهداشتي و درماني توسط وزارت صنايع منوط به ها واحدي صنعتي مجوزهاصدور  ـ  تبصره
  .پزشكي است

شـي آزمايشـگاهي و تجهيـزات و    رايبهداشـتي و آ  ،آشـاميدني  ،خـوراكي  ،ي دارويـي و مـواد بيولوژيـك   هـا  فرآوردهساخت  ب ـ 
   .ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي

مـذكور  موارد  راين ضوابط و مقررات الزم بي) و تعي1) ماده (12از قسمت (» ب«انجام نظارت و كنترل كيفي مواد مذكور در بند -11
  .12ماده » ب«و » الف«در بند 

  .ان حرف پزشكي و وابسته پزشكيبصدور پروانه اشتغال صاح -12
ي مربـوط در بخـش دولتـي و    هـا  تعرفـه تعيـين   وهاي خدمات تشخيصي و درماني و دارويـي، بهزيسـتي    تعيين مباني محاسبه هزينه -13

   .مختلف علوم پزشكيهاي  مينهي غيررسمي و آزاد در زها آموزشين شهريه يغيردولتي و تع
 ،بهداشـتي  ،آموزشـي و پرورشـي   مؤسسـات و  هـا  واحـد و خـدمات   هـا  برنامـه نظارت و كنترل بر  ،تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي -14

   .درماني و بهزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه
 ،آشـاميدني  ،خـوراكي  ،مصرف و انهدام مواد اوليـه بيولوژيـك مخـدر    ،صدور ،نگهداري ،ساخت ،تعيين ضوابط مربوط به ورود -15

 ،ي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي  و نيـز ارزشـيابي  ها فرآوردهآزمايشگاهي و  ،شيرايآ ،بهداشتي
   .كنترل ضوابط مذكور ونظارت 

ينه خـواص دارويـي گياهـان و امكانـات تهيـه و اسـتفاده از داروهـاي        سنتي و بررسي و تحقيق در زمطب انجام پژوهش در زمينه  -16
   .طب سنتي رايهاي فوق و ايجاد مراكز مناسب ب گياهي و آموزش صحيح در زمينه

  :تشكيالتي به شرح زير خواهد بود رايدا ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت -2ماده 
   :شود ميير تشكيل هاي ز معاونتحوزه مركزي وزارتخانه كه از  الف ـ

  .ددار  عهدهرا به  ها دانشگاهمعاونت امور آموزشي كه امور آموزشي و بازآموزي و گسترش ـ 1
التحصيالن را به  معاونت امور دانشجويي كه امور مربوط به خدمات آموزشي و رفاهي و گزينش علمي دانشجويان و امور فارغـ 2
  .ددار عهده
  .معاونت امور پژوهشيـ 3
  .معاونت امور دارويي و غذاييـ 4
  .معاونت اداري و ماليـ 5
  .معاونت امور حقوقي و مجلسـ 6
   .معاونت امور بهداشتيـ 7
 .معاونت امور درمانيـ 8
 معاونت جنگ.ـ 9 
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  .نگيهمعاونت امور فرـ 10
   .هاي علوم پزشكي يا دانشكده ها دانشگاه ب ـ
   .خواهند بود ها استاناي بهداري  ي منطقهها سازمانه جايگزين اي بهداشت و درمان ك ي منطقهها سازمان ج ـ
  .ي وابستهها شركتو  ها ـ سازماند
(به استثناي استان تهران) به عنـوان قـائم مقـام وزيـر در اسـتان       ها استانهاي علوم پزشكي مراكز  يا دانشكده ها دانشگاهساي ؤر ـ1تبصره

   .كردخواهند انجام وظيفه 
قـانون و قـانون تشـكيل     نوظـايف منـدرج در ايـ    رايحصول به اهداف و اج رايبپزشكي هداشت، درمان و آموزش وزارت ب ـ7ماده 

   :تواند وزارت مزبور مي
   .مركز تحقيقاتي و پژوهشي پزشكيـ 1
   .ارائه خدمات تداركات تخصصي رايشركت خدماتي بـ 2
  .و لوازم پزشكي و توانبخشي لوسائانجام نگهداري و تعميرات تجهيزات و  رايشركت خدماتي بـ 3
   .پزشكي و توانبخشيو لوازم  وسائلپژوهش و ساخت تجهيزات و  رايشركت توليدي بـ 4
  .و مواد بيولوژيك ومواد اوليه دارويي تهيه دارو رايشركت توليدي بـ 5
   .توانبخشيو ورود و توزيع دارو و تجهيزات و لوازم پزشكي  رايشركت خدماتي بـ 6
هـاي اداري   هـا و سـاختمان   ، دانشـكده هـا  دانشـگاه  ،هـا  بيمارسـتان حرارتي و برودتـي   اتتأسيسنگهداري  رايدماتي بشركت خـ 7

   .وزارتخانه در سطح كشور
  .كندهاي وزارتخانه در كشور ايجاد  ها و ساختمان دانشكده ،ها بيمارستاننظافت  رايشركت خدماتي بـ 8
 رايالذكر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و با تصويب مجلس شـو  ي فوقها شركتاساسنامه مراكز و  ـ  تبصره

  .اجرا خواهد بودقابل اسالمي 
 :سازمان هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -3-2-2

 سازمان بهزيستي كشور   -1
 سازمان انتقال خون   -2

 سازمان بيمه خدمات درماني   -3

» شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است«به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعهده در مراكز استانها وظايف مربوط 
كه رياست آن شبكه و دانشگاه علوم پزشكي مركز استان با رياست شبكه است وظايف ياد شده در سـطح شهرسـتان بـه عهـده شـبكه      

 بهداشت و درمان شهرستان است. 
و مسئوليت رسيدگي به امور معلولين و آسيب ديدگان اجتماعي و توانبخشي داراي اداره  تانسازمان بهزيستي در مراكز استان و شهرس

 آنها را عهده دار است. 
اين سازمان وظيفه تهيـه و تـأمين خـون مـورد     بوده و سازمان انتقال خون در مراكز استان و به ندرت در مراكز شهرستان ها داراي اداره 

 كه عمدتاً از طريق هداياي هموطنان تهيه مي شود.  مي باشدنياز مراكز درماني را عهده دار 
شـدگان اسـتخدام كشـوري و     ارائـه خـدمات بيمـه اي بـه بيمـه      در مركـز شهرسـتانها داراي اداره بـوده و    سازمان بيمه خدمات درمـاني 

 . مي باشدبازنشستگان بيمه مربوطه را عهده دار 
 ستان يا بخش پيگيري مي كنند.  دهياران امور مربوطه را حسب مورد از مراكز شهر
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 حفاظت محيط زيستسازمان ها و مراتع و  سازمان جنگل با آشنايي -3-3
 ها و مراتع  سازمان جنگل -3-3-1

ها و مراتـع و اراضـي جنگلـي و     برداري از جنگل ، توسعه و بهرهاحياحفظ و حمايت،  ،هدف سازمان: اهداف و وظايف اساسي سازمان
 :عبارتند از وظايف اساسي سازمان است و  هاي كشور اضي مستحدثه ساحلي، حفظ و حمايت و اصالح خاكهاي طبيعي و ار بيشه

هـا و مراتـع دسـت كاشـت و تـرويج       هـا و مراتـع و توسـعه جنگـل     بـرداري صـحيح از جنگـل    حفظ، حمايت، حراسـت و بهـره   ـ 1
 .ها و مراتع مخروبه جنگل احياكاري و  جنگل
هـا و مراتـع طبـق قـوانين و مقـررات       برداري اصولي از جنگل هاي صنعتي و تعاوني جهت بهره  اد مجتمعو تشويق به ايج تأسيس ـ 2
 .مربوطه

 هاي بزرگ و مجهز جنگلي پارك تأسيسها و مراتع و  جنگل ياحياكاري و  ي بزرگ جنگلها طرح رايتهيه و اج ـ 3
ها و  راضي ساحلي و قوانين ديگري كه با وظايف سازمان جنگلها و مراتع، خاك و ا قوانين و مقررات مربوط به جنگل راياج ـ 4

  .مراتع كشور بستگي دارد
 هاي روان هاي جنگل و مرتع، امور فني خاك، جنگل و مرتع و تثبيت شن  بررسي در زمينه ـ 5

معاونـت   5 رايداكـه   اسـت ي وابسته به وزارت جهاد كشـاورزي  ها سازمانيكي از  ،ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگل
   .شود ميپيگيري و اجرا  ها استاناداره كل منابع طبيعي  توسط ،ي اين سازمان در سطح كشورها فعاليت .است دفتر مستقل 6 و

هـاي مـوات و رهـا     هاي عمومي از قبيل زمـين  انفال و ثروت: مرتع) واصل چهل و پنجم قانون اساسي درخصوص منابع طبيعي (جنگل 
هـاي طبيعـي، مراتعـي     هـا، نيزارهـا، بيشـه    هـا، جنگـل   هـا، دره  ي عمومي، كوهها آبو ساير  ها رودخانه ها، شده، معادن، درياها، درياچه

، در اختيار حكومت اسالمي شود ميمسترد كه از غاصبين  المالك و اموال عمومي مجهول اموال وث حريم نيست، ارث بدون وار كه
   .كند و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي تفصيل .كند است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل

دار كه در باال ذكر شد، اهداف و وظايف ياد شده را ادارات كل منابع طبيعي استان ها و ادارات منابع طبيعي شهرستانها عهـده   همچنان
 از ادارات شهرستانها يا بخش پيگيري مي كنند.  را ها و مراتع  و دهياران امور مربوط به بندهاي پنج گانه سازمان جنگل مي باشد

برداري بيش از حد منابع در كشور ما نيز همانند بسياري  تخريب محيط زيست و بهره: آشنايي با سازمان حفاظت محيط زيست -3-3-2
منجر به تشـكيل دسـتگاهي مسـتقل بـه نـام       1335طي قرن گذشته، چشمگير بوده و تسريع در اين روند در سال  از كشورهاي جهان در

 .كانون شكار ايران، با هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد
بر اساس قانون اخيـر،   .ون فوق شددر پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد جايگزين كان 1346در سال 

 .جنگ و شش نفر از اشخاص با صالحيت بود سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مركب از وزيران كشاورزي، دارايي، 
ظايف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و و قانون فوق 6بر اساس ماده 

وحش كشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين منـاطقي   تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به حيات امور
 .هاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت به عنوان پارك وحش و موزه

عالي شكارباني و نظارت بر صيد  و نام شوراي »سازمان حفاظت محيط زيست«نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به  1350در سال 
محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانبـار بـراي تعـادل و تناسـب      تبديل شد و امور زيست »عالي حفاظت محيط زيست شوراي«به 

 .محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد



	٩٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ان شبكه روستايي اير

 

 21ويب قانون حفاظـت و بهسـازي محـيط زيسـت در     پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با تص 1353در سال 
اي از ابعاد و كيفيت سـازگار بـا ضـرورتهاي     اي برخوردار شد و از نظر تشكيالتي نيز تا اندازه ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازه

 .هاي رشد و توسعه برخوردار شد برنامه
 :عبارتند ازترين اهداف سازمان به ترتيب اهميت  مهم: اهداف و وظايف

منـدي درسـت و    تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به منظور حفاظت از محـيط زيسـت و تضـمين بهـره     ـ 1
 .مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار

 گيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست پيش ـ 2
 زيستي كشور حفاظت از تنوع ـ 3
 هاي مختلف محيط زيست خرب و آاليندهمطالعه عوامل م ـ 
يـابي محـل اسـتقرار     محيطـي بـراي مكـان    ي زيسـت هـا  العملدسـتور ي سازگار با محيط زيسـت و ارائـه   ها آوري فنبه كارگيري  ـ 

 گاههاي انساني كشاورزي و سكونت  واحدهاي صنعتي بزرگ،
 بومي باال شناسايي و تعيين زيستگاههاي بحراني با ارزش زيست ـ 
 المللي در زمينه محيط زيست  اي و بين ي منطقهها همكاريسترش گ ـ 
برداري از منابع آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و  محيطي براي مديريت و بهره تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست ـ 
 .طبيعي آنها هاي شهري، روستايي، صنعتي و كشاورزي، كنترل دخالت در اكوسيستمها بر حسب ظرفيتهاي زباله

بـه عهـده   » اداره محـيط زيسـت شهرسـتان   «وظايف يادشده را در مراكز استانها اداره كل حفاظت محيط زيست استان و در شهرسـتانها  
 .دارند، در خصوص اين سازمان و وظايف مربوطه همكاري دهياران در انجـام وظـايف سـازماني از اهميـت فراوانـي برخـوردار اسـت       

ته باشند و امور مربوطـه را از اداره  اشبان افتخاري مي توانند حفاظت محيط زيست نقش مؤثر د دم به عنوان محيطدهياران، شوراها و مر
 شهرستان يا بخش پيگيري كنند.  

 .شود ميبررسي و اظهارنظر درخصوص اموري كه از جانب شورايعالي حفاظت محيط زيست ارجاع ـ  
 21اشاعه نگرش توسعه پايدار و دستوركار ـ  
 نهاد پيشتاز بين بخشي در تسهيل تصميم گيري هاي تخصصي و مديريتي مرتبط با توسعه پايدارـ  

 ه پيشنهاد به شورايعاليئبررسي پيش نويس راهبرد توسعه پايدار و محيط زيست و ارا
 تصميم سازي براي راهبرد ملي توسعه پايدارـ  
 هاي مرتبطو كنوانسيون  21تصميم سازي براي اقدامات دستوركار ـ  
 ايجاد و گسترش بانك اطالعات و مركز اسناد درخصوص توسعه پايدارـ  
 تحقيقاتي در زمينه كنوانسيون هاي مرتبط  پروژه هاي مشترك اجرايي ريزي برنامهـ  
 تشكيل كميته هاي فرعي براي موارد تخصصيـ  
 .ظت محيط زيست استو محل آن در سازمان حفا شود ميدبيرخانه زيرنظر دبير كميته اداره ـ  
 تدوين و انتشار گزارش پيشرفت كار ساليانه و عملكرد پايداري توسعهـ  
 برگزاري جلسات ماهانه كميته ملي توسعه پايدارـ  
 انتشارات درخصوص مباحث پايداري مانند(بولتن، كتاب، پوستر و بروشور) جهت ترويج الگوي توسعه پايدارـ  
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 ه هاي فرعي وابستهنظارت بر نحوه عملكرد كميتـ  
 برپايي سمينارها و كارگاه هاي آموزشيـ  
 تدوين گزارش وضعيت پايداري محيط زيست و شاخص هاي توسعه پايدارـ  
 ساير موارد مرتبطـ  

 كميته هاي زير مي باشد: رايسازمان حفاظت محيط زيست دا
 افت موادكميته اجرا كاهش آلودگي هوا و كميته بازي –كميته ملي توسعه پايدار 

 )...(مطالعات امكانپذيري حسابداري و حسابرسي سرمايه هاي طبيعي
 CSDي ملي براي ها سياستتدوين 

 هيئـت ضرورت قانونمند شدن آن در  1377تشكيل و در مهر ماه  1376اين كميته از سال : ي كاهش الودگي هوارايكميته اج -3-3-3
 ساله دوم مصوب و وجهه قانوني پيدا كرد 5قانون  82نامه اجرايي تبصره  آيين 10ماده بدين ترتيب به صورت  .محترم دولت تأييد شد

  :اعضاي كميته عبارتند از

 معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس)  ـ 1
 مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران (دبير)  ـ 2
  عالي حفاظت محيط زيست ه از اعضاي شورايكننديك نفر  ـ 3
 وزارت نفت  نماينده ـ 4
 وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسازي صنايع   نماينده ـ 5
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   نماينده ـ 6
 نيروي انتظامي (معاونت حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي)  نماينده ـ 7
 شهرداري تهران  نماينده ـ 8
 مي  صدا و سيماي جمهوري اسال نماينده ـ 9

 وزارت كشور  نماينده ـ 10
 استانداري تهران  نماينده ـ 11
 وزارت پست، تلگراف و تلفن  نماينده ـ 12
 ريزي  سازمان مديريت و برنامه نماينده ـ 13
 مجمع تشخيص مصلحت نظام   نماينده ـ 14
 محترم وزيران  هيئتكميسيون زيربنايي و صنعت  نماينده ـ 15

  :دستاوردهايي به ترتيب زير داشته است 19/8/1376هوا از تاريخ  كميته اجرايي كاهش آلودگي
 تهيه و تدوين برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران ـ 
  براي آنها (CNG)بوسهاي ديزلي در شهر تهران و استفاده از سوخت گاز طبيعي  گذاري اتوبوسها و ميني ممنوعيت شماره ـ 

 ع بنزين بدون سرب در تهران و ساير شهرهاي كشور گيري و اقدامات مربوط به توزي پي ـ 

 گيري تبديل به احسن كردن خودروهاي سواري فرسوده پي ـ 
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سـاز بـا همكـاري     فرهنـگ  برگزاري هرساله روز هواي پاك در تهران و شش شهر آلـوده كشـور بـه عنـوان حركتـي نمـادين و       ـ 
  محيطي ي غيردولتي زيستاه سازمانربط و مشاركت  ي اجرايي ذيها دستگاه تمامگسترده 

  ت:مرحله زير ارائه كرده اس 7را در اين كميته طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران 

 خودروهاي نو  ـ 1 
 خودروهاي مستعمل  ـ 2
 حمل و نقل عمومي  ـ 3
 سوخت  ـ 4
 معاينه فني   ـ 5
 مديريت ترافيك  ـ 6
 آموزش ـ 7

ربط فعاليت خـود را بـراي تسـهيل و     دستگاه ذي 14گان كنندبا حضور  1378مواد از سال كميته بازيافت : كميته بازيافت مواد-3-3-4
  :تشويق استفاده دوباره از مواد قابل بازيافت و با اهداف زير آغاز كرده است

  .پذير است تشويق به واردات، توليد و مصرف موادي كه بازيافت آنها به آساني امكان ـ 
  .تري دارند سوي كاالها و موادي كه زايدات كمتر و بازيافت سهلهدايت توليدكنندگان به  ـ 
   .تشويق توليدكنندگان به استفاده از هرچه بيشتر از مواد اوليه بازيافتي ـ 
   .آوري صحيح مواد زايد به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي بسترسازي الزم براي تفكيك و جمع ـ 
ي عمـومي و  هـا  آمـوزش آوري، تفكيـك و بازيافـت مـواد از طريـق      ونگي جمـع فرهنگ عمومي در مـورد اهميـت و چگـ    ارتقا ـ 

   .تخصصي
گـذاري، اعطـاي وام و تسـهيالت     گيري از سـاز و كارهـاي ماليـاتي، قيمـت     مندي بازيافت مواد زايد و ايجاد انگيزه با بهره قانون ـ 
 .بانكي
  .واد زايد در سطح كشوري گسترده بازيافت مها طرحو اجراي  ها پژوهشحمايت از مطالعات،  ـ 
 .هاي بهداشتي و ايمني بازيافت توجه به جنبه ـ 
 .نهادينه كردن بازيافت مواد در جامعه و كاهش نقش اجرايي دولت در آن ـ 
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 آشنايي با تشكيالت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  -3-4
 معاونتهاي زير مي باشد: رايوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دا

 معاونت ارتباطات و برنامه ريزي  ـ 
 معاونت فناوري اطالعات ـ 
 معاونت آموزش و پژوهش وامور بين الملل ـ 
 معاونت حقوقي و امور مجلس ـ 
 معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني ـ 

 :زير مي باشد يو سازمان ها شركتها رايوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دا: شركت هاي تابعه -3-4-1
 شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ـ 
 شركت مادر تخصصي پست ايران ـ 
 شركت پست بانك ـ 
 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ـ 
 شركت فن آوري اطالعات ـ 
 شركت ارتباطات سيار ـ 
 شركت ارتباطات زيرساخت ـ 
 سازمان فضايي ايران ـ 
 مركز تحقيقات مخابرات ـ 
 ايي پيامشركت خدمات هو ـ 
 دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات ـ 
 كارخانجات توليدي ـ 
 شركت هاي مخابرات استاني ـ 
 ي پست استانيها شركت ـ 
 ي پست بانك استانيها شركت ـ 
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 :پردازيماكنون به اختصار به معرفي برخي از شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مي 
توسـط همـين اداره    امـور پسـتي در آن زمـان    بـود و تمـامي  » اداره«به صورت  1297در ايران تا پيش از سال  پست: شركت پست ايران

پسـت آن روز بـه    مؤسسـه شـاه دسـتور داد تـا     ناصرالدين  ه به دست آمده بود،ك هايي در اين سال به سبب موفقيت .گرفت صورت مي
از  1298بعـد يعنـي در سـال     وي يك سـال  .وظايف و رئيس دارالشوري سپرد الملك وزير ي آن را به امين شود و اداره وزارت تبديل

وزارت جديـد   .به امور وزارتخانه جديد فرصت بيشتري پيـدا كنـد   رسيدگي رايوزارت وظايف و رياست دارالشوري استعفا كرد تا ب
 .شد اداره مي الملك و ميرزا رحيم كه به معاونت اين وزارتخانه منصوب شده بود پست همچنان توسط امين

ي ايـران بـا چـاپ سـنگي      پسـتخانه  ي ي جليليـه  ي اداره صفحه به نام تعرفـه  52اي كوچك در  جزوه 1303جمادي االولي سال  15 در
 .ها و خطوط پستي آن ايام آمده بود ها و چاپارخانه خانه ها، پست  تلگرافخانه هايي از جميع در اين رساله نقشه .منتشر شد

 .بوده است خط اصلي و پنج خط فرعي پستي 7 رايدا 1303آن رساله، كشور ايران در سال موجب مندرجات  به
جـز تغييـر در تشـكيالت سـاختاري و سـازماني آن صـورت        اي در اداره يا وزارت پست آن وقـت بـه   از اين سال به بعد تغييرات عمده

 هـاي كشـورهاي   بـه نحـوي كـه فعاليـت پسـت      .كنـد  اي در پسـت كشـور رخ مـي    تحوالت تازه پس از صدارت اميركبير .نگرفته است
اميركبير در تركيـب وزارت پسـت شـكل داده     هاي پست ايران با نظم و نظامي كه از سوي و پيك شود مياستعمارگر در ايران تعطيل 

 تشكيالتي نـو  هجري قمري دستخوش تغييراتي شد و 1327پست در سال  .دادند انجام مي بود با سرعت و دقت بسيار امور مراسالتي را
 .ق .ه 1321در سـال   .خـود گرفـت   اي بـه  ي تلگراف در اين زمان به پست اضافه شد و وزارت پست و تلگراف شكل تازه اداره .يافت

 1350جمـادي االخـر    19در  .اين ترتيب تلفـن نيـز در تهـران شـروع بـه كـار كـرد        به اولين امتياز تلفن به بصير الممالك واگذار شد و
پس از صدور اين  .كند اي سهام شركت تلفن وقت را خريداري لگراف پيشنهادي به مجلس تقديم كرد كه با مصوبهت وزارت پست و

 .و تلگراف و تلفن شكل گرفت وزارت پست .ق.ه 1347مجوز و خريد سهام شركت تلفن از اواخر سال 
ي  و مراكز متعددي زير مجموعـه  ها شركتكه  1382وزارتخانه صورت گرفت تا سال اي در اين ي همه جانبه از اين سال به بعد توسعه

داده و باعث گسترش وضع ارتباطي  دادند و هر يك از آنها با توانمنديها و فعاليتهاي بسيار، تحوالت فراواني را شكل مي آن را تشكيل
  .ي پست و مخابرات شدندها بخشكشور در 
 »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات« زارت پست و تلگراف و تلفن بههمزمان با تصويب اليحه تغيير وظايف و نام و 1382 در سال

ساختار شركت مخابرات ايران، مجموعه قوانين وظايف و اختيارات جديد اين  اسالمي و با توجه به تغيير رايتوسط مجلس محترم شو
 .تدوين و تصويب شد وزارتخانه،

در كنـار   ارتباطات سـيار و  زير ساخت –فناوري اطالعات تغيير نام داد  به 1384كه در سال  – ارتباطات ديتااز اين رهگذر سه شركت 
 .ايران تشكيل شد شركت مخابرات

 رايتنظـيم مقـررات و ارتباطـات راديـويي و دو شـو      شركت مادر تخصصي مخابرات و پست، تشـكيل دو سـازمان فضـايي و    بر عالوه
 .نيز بخشي از اين تحوالت به حساب مي آيد »فضايي رايشو«و  »اطالعات عالي فناوري رايشو«فرابخشي با عناوين 

مـردم بـا    ،ارتبـاط مـردم بـا مـردم     .خدماتي است كه وظيفه آن برقراري ارتبـاط اسـت   يها سازمانپست از مردمي ترين و قديمي ترين 
از كشـور در ايـن زنجيـره    خـارج   ي رسمي و غيـر رسـمي  ها سازمانو سرانجام ارتباط مردم و ها سازمانبا  ها سازمانبرعكس،  دولت و

  .قرار دارند

 وسـائل خدمات پستي در اقصي نقاط كشور و در منـاطقي كـه مـردم از سـاير      گستردگي حوزه فعاليت واحدهاي پستي چنان است كه
به سالم سازي محيط  گسترش خدمات پستي با حذف مسافرتهاي غير ضروري نه تنها مي تواند .هستند عرضه مي شود ارتباطي محروم



	٩٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ان شبكه روستايي اير

 

در اوقـات مـردم و كـاهش هزينـه هـاي حمـل مرسـوالت و         ندگي شهري و سالمت مردم ياري رساند بلكه مي تواند با صرفه جـويي ز
 .نقل به اقتصاد كشور مدد رساند حمل و وسائلكاهش هزينه هاي استهالك 

سيد و با طي تمامي مراحـل  اسالمي ر رايبه تصويب مجلس شو 1367ارديبهشت  4اساسنامه شركت پست جمهوري اسالمي ايران در 
وقـت (وزارت ارتباطـات و    اجرا بـه وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن     راياز سوي نخست وزير ب 1367خرداد ماه  7تاريخ  قانوني در

جمهـوري اسـالمي ايـران، بنـا بـه ضـرورت هـاي اقتصـادي و          پست .شد تأسيس فناوري اطالعات كنوني) ابالغ و شركت پست رسماً
طـي   ريـزي مـذكور، پـس از    به نـوعي كـه برنامـه    .ريزي كالن توسعه و بهبود امور پستي كرده است مبادرت به برنامه اجتماعي جامعه،

جمهـوري اسـالمي ايـران در پايـان سـال       مراحل مختلف درون و برون سازماني در بطن برنامه توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   
 .با اهداف مشخص ابالغ شد 1368

جمعيتي هر واحد پستي به يـك سـوم و پوشـش مسـاحتي بـه يـك ششـم آن در         ركت پست، در حال حاضر پوششدر روند توسعه ش
 .است تقليل يافته است و اين امر نقاط تماس و در دسترس مردم را افزايش داده سالهاي اوليه انقالب

بشـر امـروز، تـالش     ابعـاد مختلـف زنـدگي   جمهوري اسالمي ايران با توجه به اهميت ارتباطـات مخـابراتي در   : شركت مخابرات ايران
مخابرات ايران به عنوان مسـئول شـبكه مخـابراتي كشـور، در      شركت .فراواني در زمينه توسعه و تجهيز شبكه مخابراتي بكار برده است

تلفـن   ،ريي كليد زن رقمي (سوئيچ ديجيتال) كابـل نـو  ها دستگاهفناورانه مخابرات جهان، همچون  سالهاي اخير آخرين دستاوردهاي
در صـد تجهيـزات    80اندازي كرد و بـه توليـد بـيش از     رساني، خدمات ماهواره اي، خدمات ويژه تلفن را راه همراه، شبكه هاي اطالع

مخـابراتي،   ايران در زمره پنج كشوري است كه در سالهاي اخيـر در زمينـه توسـعه شـبكه     .يافت مورد نياز شبكه ارتباطي كشور توفيق
  .درصد را داراست و بيشترين حجم توسعه را داشته است 20رشدي بالغ بر 

تجربيات عملي در تمامي زمينه هـا   با توجه به شركت مخابرات ايران در سالهاي اخير به موازات توسعه وتجهيز شبكه مخابراتي كشور
ي صدور خدمات فني مهندسي آغاز مختلف مخابراتي، فعاليتهاي همه جانبه اي در راستا يها بخشبه كارگيري فناوريهاي متنوع در  و

مخابرات با استفاده  كاربردي پست و در زمينه آموزش نيروي انساني، مركز آموزش شركت مخابرات و دانشكده علمي و .است كرده
 گيـري از امكانـات پيشـرفته، تـوان آموزشـي      و با بهره »بين المللي مخابرات اتحاديه«ي توصيه شده ها روشاز روش آموزشي جديد و 

  .اي را به منظور ارائه دوره هاي گوناگون آموزشي كوتاه مدت و دراز مدت داراست قابل مالحظه
 تخصصي مخابرات ايران  ساسنامه شركت مادرا

 سرمايه  كليات وـ  فصل اول
قالـب شـركت مـادر تخصصـي      در 1350شـركت مخـابرات ايـران مصـوب      تأسـيس كت مخـابرات ايـران موضـوع قـانون     شـر :1ماده 
ناميـده    »شـركت «اين اساسنامه بـه اختصـار    اين پس در شركت مخابرات ايران از .زيرنظرمجمع عمومي اداره خواهدشد ندهي وسازما
 .شود مي

ايجـاد بسـترهاي    توسـعه مخـابرات و   و بـرداري  بهـره هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليت هاي تصـدي دولـت درزمينـه     :2ماده 
راهبري شركت هاي زيرمجموعـه،   ،فناوري اطالعات ي وزارت ارتباطات وها سياستچارچوب  حوزه وظايف و فناوري اطالعات در
صورت لـزوم كـارگزاري وزارت    در شركت هاي زيرمجموعه و استفاده مطلوب از امكانات شركت و بهره وري و افزايش بازدهي و

 .باشد فناوري اطالعات براي انجام نظارت ها مي ارتباطات و
  .كت تهران استمركز شر :3ماده 

تقالل مـالي  اسـ ايـن شـركت    .شـود  ميبه صورت شركت سهامي (خاص) اداره  شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و :4ماده 
 .استاساسنامه  اينبع مقررات مربوط تا رعايت قوانين و با داشته و
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  .مدت شركت نامحدود است :5ماده 

%) سـهام  100وصددرصـد (  شـود  مـي نام منقسم  ابهزار سهم صدهزار ريالي  50كه به  ميليارد ريال است 5سرمايه شركت مبلغ  :6ماده 
  .متعلق به دولت است

 وظايف شركت  موضوع فعاليت وـ  فصل دوم

فنـاوري اطالعـات، انجـام     بخـش مخـابرات و   سـرمايه هـاي شـركت در    مديريت سهام و :موضوع فعاليت شركت عبارتست از :7ماده 
 و ايجـاد  نظـارت بـر   مـديريت و   ي،گـذار  سـرمايه اقتصادي اعم از  ارائه خدمات مخابراتي مطمئن و و تأمينتاي راسر هرگونه فعاليت د

  .طريق شركت هاي زيرمجموعه اقدامات مربوط كه براي تحقق اهداف شركت الزم باشد از تمامانجام  ات وتأسيس از برداري بهره

  :استاز وظايف شركت  موارد زير
فنـاوري اطالعـات    ميان مدت مخابرات و ي بلندمدت وها برنامه و ها سياست زمينه راهبردها و پيشنهادهاي الزم در تدوين بررسي و -1
 .وري اطالعاتافن ارائه آن در چارچوب تعيين شده توسط وزارت ارتباطات و و
  .حوزه وظايف شركت فناوري اطالعات در تصويب طرح هاي جامع مخابرات و -2
   .ي مخابراتي مربوطهها شبكهارزيابي عملكرد  هاي زيرمجموعه و شركت نظارت بر -3
شركت هـاي   ي مخابراتي درها شبكه از برداري بهره نگهداري و  ،توسعه  ،تأسيساستانداردهاي مربوط به طراحي،  تدوين ضوابط و -4

 .نظارت بر حسن اجراي آنها زيرمجموعه و
  .فناوري اطالعات ارتباطات و راتي به وزارتي خدمات مخابها تعرفهپيشنهاد نرخ  تدوين و -5
منـابع   تـأمين ي هـا  روشاتخـاذ سـاير    عرضه اوراق مشاركت داخلي و ،خارجي تسهيالت مالي از منابع داخلي و اخذ هرگونه وام و -6

  .مراجع قانوني ذيربط مالي با اخذ مجوز از
گـردش   طريق برقراري تسـهيالت و  اين منابع از استفاده بهينه از ت وفناوري اطالعا منابع مالي مخابرات و تأمين توسعه و ،مديريت -7

  .شركت هاي زيرمجموعه منابع مالي فيمابين شركت و
فنـاوري اطالعـات    زمينه  مخابرات و اطالع رساني در ساير اقدامات الزم براي توسعه فناوري، انتقال دانش فني و مطالعه و ،بررسي -8

  .درحوزه وظايف شركت
 پشـتيباني از  فنـاوري اطالعـات و   ي تخصصي مـرتبط بـا مخـابرات و   ها زمينه پژوهشي در توسعه فعاليت هاي آموزشي و يت ازحما -9

   .ي تربيت متخصصان موردنيازها برنامه
 بهـره وري مخـابرات و   بهبـود مـديريت و   سـاير عوامـل مـوثردر    توسعه منابع انساني و فعاليت هاي علمي و حمايت از تحقيقات و-10
 .ناوري اطالعاتف

  ).مديريت پيمان پيمانكاري و ،اجرائي بخش (مشاوره اي مهندسي و ،توسعه نظام فني ـاد وجـاي حمايت از-11
 .هاي الزم حسابرسي انجام بازرسي و نظام مالي شركت هاي زيرمجموعه و مديريت و امور نظارت بر-12
 .فروش سهام آنها برنامه زمان بندي قيمت و تعيين  ،آماده سازي شركت هاي زيرمجموعه قابل واگذاري-13
مقـررات   چـارچوب قـوانين و   در نيروي انسـاني شـركت هـاي زيرمجموعـه     انتقال وظايف و سازمان و واگذاري، تجديد  ،انحالل-14

   .مربوط
چـارچوب   لـه در هـاي محو  يـت مأمور رابطه با وظايف و كشور در خارج از داخل و ي درگذار سرمايه اقدام به هرنوع مشاركت و-15

   .مربوطمقررات  قوانين و
  .مقررات مربوط بين المللي با رعايت قوانين و و اي منطقهنهادهاي تخصصي  مجامع و مشاركت در عضويت و-16
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 .مبادرت به هرگونه فعاليت كه باهدف شركت مرتبط باشد-17
 :اركان شركت عبارتند از

 مجمع عمومي ـ 
 هيئت مديره و مديرعاملـ 
 (حسابرس) بازرسـ 

 :مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي شود
 وزير ارتباطات و فن آوري اطالعات (رئيس مجمع عمومي)ـ 
 يرايوزير امور اقتصادي وداـ 
 رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورـ 
 وزير بازرگانيـ 
 وزير صنايع و معادنـ 

ارتبـاط   هاي رايانـه اي و  ه به نياز روزافزون كشور به برقراري و توسعه شبكهشركت فناوري اطالعات با توج: شركت فناوري اطالعات
هاي ارتبـاطي الزم بـراي تحقـق چنـين امـري و نيـز        هاي جهاني و با هدف ايجاد زيرساخت آنها به يكديگر و در نهايت اتصال به شبكه

بـه عنـوان    1370از سـال  » امور ديتـا  « رجي تحت عنوان هاي كاربردي داخلي و خا امكان دسترسي به منابع اطالعاتي، خدمات و برنامه
  .ي زير مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كردها قسمتيكي از 

، تغييراتـي در سـطح   1382همزمان با تغييـر نـام وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن بـه وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات در سـال           
نگهبـان بـه شـركت     رايبـا تائيـد شـو    83اين رابطه امور ارتباطـات ديتـا ضـمن تغييـر هويـت در تابسـتان       در  .ي تابعه رخ دادها شركت

  .ها تغيير نام يافت ارتباطات داده
  .تغيير يافت» فناوري اطالعات«نام آن به شركت  ،يتهاي شركتمأموربا توجه به توسعه اهداف و  1384در تابستان 

، تـأمين اوري اطالعات نيز آمده است هدف از تشـكيل آن مـديريت، سـاماندهي، ايجـاد، توسـعه،      همانگونه كه در اساسنامه شركت فن
هاي مصـوب   و برنامه ها طرحها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق  برداري شبكه ارتباطات داده نظارت، نگهداري و بهره

  .استشركت مخابرات ايران 
  :موضوع فعاليت و وظايف شركت

  .ها بر اساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط ي جامع در زمينه شبكه ارتباطات دادهها طرحتهيه و تدوين  ـ 1

هـا   بـرداري و همچنـين نظـارت و مـديريت شـبكه ارتباطـات داده       ، توسعه، بهسازي، اجرا، نگهـداري و بهـره  تأسيسبازاريابي،  ـ 2
  .المللي استانداردهاي ملي و بين طبق

، توسعه، نگهـداري  تأسيس، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز در زمينه ها العملدستورتهيه و تصويب  ـ 3
   .ها برداري از شبكه ارتباطات داده بهره و

العـات  المللي و شركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و تبادل اط عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين ـ 4
   .ها ارتباطات داده تخصصي

   .ي تخصصي خاص به منظور توسعه مهارتهاي الزمها آموزشريزي و پياده سازي  مديريت، برنامه ـ 5
  .ها و توسعه فناوري اطالعات حمايت از گسترش حضور و مشاركت بخش غيردولتي در انجام پروژه ـ 6
   .هاي خصوصي كالن اضيان شبكهنيازها متق تأمينامكانات الزم جهت  كردنفراهم  ـ 7
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   .ب منطقه)آها در سطح كشورهاي منطقه ( امكان ارتباطات داده كردنها و همچنين فراهم  الملل داده ارتباط بين تأمين ـ 8
   .اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان در چارچوب قوانين و مقررات كشور ـ 9

  چهارم هاهداف شركت در برنامه پنجسال

 درصد)  30ميليون نفر (ضريب نفوذ  5/23افزايش تعداد كاربران اينترنتي به  ـ 1

 به مشتركين داخلي با همكاري بخش خصوصي   DSLميليون پورت  5/1واگذاري نزديك به  ـ 2
 هزار روستا به شبكه جهاني اينترنت  10اتصال بيش از  ـ 3
 تقويت شبكه در قسمت هسته مركزي  ـ 4
كشور و ايجاد فضاي رقابتي جهـت ارائـه سـرويس بهتـر      ITزمينه هر چه بيشتر ورود بخش خصوصي در صنعت  كردنراهم ف ـ 5
 كاربران  براي

  ITي ها فعاليتزيرساختهاي مناسب جهت  كردنفراهم  ـ 6
مـي  بوطـه را عهـده دار   حسـب مـورد وظـايف مر    بـوده و در مراكز استان ها و شهرستان ها مخابرات، پست و پست بانـك داراي اداره  

 . نمايند براي پيگيري امور مربوط به هر كدام از طريق اداره شهرستان ها يا بخش اقدام مينيز دهياران  باشند،
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 تشكيالت سازمان غله آشنايي با  -3-5
 هدف و وظايف اساسي

، صنعتي، پژوهشي و خدماتي مربوط بـه آن،  تدارك، ذخيره سازي، توزيع، تنظيم، بازار غله كشور و هر گونه فعاليتهاي بازرگانيـ 
 .ي مصوب در جهت حمايت و كمك به توليد كنندگان و مصرف كنندگان غالتها برنامه رايبرنامه ريزي و اج

 به طـور تدارك غله مورد نياز كشور از طريق خريد مازاد محصول توليد كنندگان غله داخلي و در صورت لزوم از خارج كشور ـ 
 .ساير دستگاه هاي دولتي با موافقت سازمان مستقيم يا توسط

ي مربـوط مصـوب   هـا  نامـه حفظ ونگهداري كمي و كيفي و ذخيره سازي غله تدارك شده و فروش آن بر اساس ضوابط و آئين ـ 
 .مجمع عمومي

 .افقت سازمانهاي دولتي با مو فروش غله مازاد بر احتياج كشور و صدور آن به خارج به طور مستقيم يا توسط ساير دستگاهـ 
اجـاره كـردن و يـا اجـاره دادن كارخانجـات       ث ـ احداـ  خريدـ  ايجاد مراكز خريد و توزيع غله در سطح كشور و همچنين ادارهـ 

 .ديگر مربوط  به امور غله اتتأسيسانبارها و هرگونه  سيلوها و -توليد آرد و نظاير آن) آزمايشگاهها (نان ماشيني
گيري غالت و ساير كاالهاي مورد نياز سازمان راساً يـا بـه مباشـرت و در صـورت لـزوم بـا اسـتفاده از        حمل و نقل و تخليه و بارـ 

 .و مقررات مربوط ها نامهوسائل حمل و نقل موجود در كشور بر حسب آئين 
اهداف سازمان بر نيل به  به منظورو بانكها و همچنين پرداخت وام به اشخاص حقيقي با حقوقي  مؤسساتتحصيل اعتبار و وام از ـ 

   .ي مربوطها نامهطبق مقررات وآئين 
 .ارائه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي به بخش دولتي و خصوصي با رعايت مقررات مربوطـ 
اهداف سازمان الزم  تأمين راياقدام به هر گونه عمليات ديگري كه ب نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح كشورـ 

 .تشخيص داده شود
  :اركان

 مجمع عمومي   -
 هيئت مديره و مديرعامل -
  حسابرسي  –بازرسي  -

 انجام مي شود.  » شركت غله و خدمات بازرگاني« توسط وظايف ياد شده در استان ها و شهرستان ها توسط ادارات مربوط به مناطق
وزمره مردم و كـااليي كـه داراي يارانـه قابـل تـوجهي از      با توجه به اينكه آرد، نان و گندم به عنوان كاالهاي استراتژيك و مورد نياز ر

ك دهياران با آن شركت اجتنـاب ناپـذير اسـت. و    يهمكاري نزد مي باشد.و امور مربوطه در صالحيت شركت فوق  بودهسوي دولت 
 دهياران امور مربوطه را از ادارات مربوطه در شهرستان يا بخش پيگيري مي كنند.  
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 ملي گازآشنايي با شركت  -3-6
 )25/8/1356مصوب (اساسنامه شركت ملي گاز ايران 

 كليات و سرمايه اول ـفصل 
) اساسنامه شركت ملي نفت ايران به صـورت شـركت   5ماده (» الف«نام شركت، شركت ملي گاز ايران است كه به موجب بند  ـ1ماده

  .شركت فرعي شركت ملي نفت ايران است و سهامي تشكيل مي شود
عمليات خود در داخل و خـارج كشـور    راياج رايي بها نمايندگيز اصلي شركت در تهران و شركت مي تواند شعب يا مركـ 2ماده 

 .كند تأسيس
 .مدت شركت نامحدود است ـ3ماده 

 ظايف، حقوق و اختيارات شركتو موضوع فصل دوم ـ
 :موضوع شركت عبارت است از ـ5ماده 

الزم  اتتأسيسـ و  وسـائل ايجـاد   گاز مصنوعي و جمله گاز طبيعي،گاز مايع، گاز مايع وبه عمل آوردن انواع گاز من  تهيه و الف ـ 
 .نيل به اين مقصود رايب

 وسـائل احـداث   شبكه هاي توزيع گاز طبيعي همچنين تهيه و ي احداث خطوط لوله وها طرح رايتنظيم و اج تهيه و مطالعه و ب ـ 
 .قات آنذخيره سازي انواع گاز و مشت حمل و نقل و توزيع و

مربوط بـه انـواع گـاز و     اتتأسيسحفاظت و نگهداري و اداره عمليات مربوط به خطوط لوله و شبكه هاي توزيع گاز طبيعي و  ج ـ 
 .مشتقات آن

 .مشتقات آن فروش انواع گاز و حمل و نقل و توزيع وـ د
 .مشتقات آن به خارج از كشور و فروش آنها به منظور صادرات صدور انواع گاز وـ هـ
همچنين استانداردهاي مربـوط بـه صـنعت گـاز بـر اسـاس        توزيع گاز و وسائلتنظيم مقررات مربوط به ايمني و طرز استفاده از ـ و

 بين المللي استانداردهاي ملي و
 .صنعت گاز با موافقت مجمع عمومي هرگونه اقدام ديگر مرتبط باـ ز
 :حقوق و اختيارات زير مي باشد راي) اين اساسنامه شركت دا5ر ماده (انجام عمليات مذكور د مقاصد و تأمينبه منظور  ـ6ماده 

و  كـردن مـايع   بـه عمـل آوردن و   راييا خارجي واجد صالحيت فني و مالي ب ي ايراني وها شركت و مؤسساتمشاركت با  الف ـ 
 .قوانين مربوط مشتقات  آن طبق مقررات اين اساسنامه و صدور انواع گاز طبيعي و پخش و فروش و حمل و نقل و

مـاده  » الـف «در ايران و خارج از ايران با رعايـت بنـد    ها نمايندگي ي وابسته و شعبه ها وها شركت ي فرعي وها شركتايجاد  ب ـ 
 .) اساسنامه شركت ملي نفت ايران5(

 .مشتقات آن نقل انواع گاز و انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور و فروش و پخش و حمل و ج ـ
نقل و صدور و فروش انواع گاز و مشـتقات آن منعقـد مـي شـود      و پخش و حمل و قراردادهاي مشاركت كه به منظور توليد ـ1بصرهت

 .و حمايت سرمايه هاي خارجي قابل اجرا خواهد بود پس از تصويب مجمع عمومي شركت و با رعايت مقررات قانون جلب
ات موضوع اين ماده دولت نيز عالوه بر شركت به عنوان طرف اول آن را امضا كند عملي راياج در مورد هر قراردادي كه در ـ2تبصره

 .شركت به عنوان نماينده دولت عمل خواهد كرد
 .به عمل آوردن و صدور و فروش انواع گاز  و مشتقات آن تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهيه وـ د
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اعطاي وام يا اعتبار به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از داخلي يـا خـارجي بـه     ي ودريافت وام يا اعتبار از مانع داخلي يا خارجـ هـ
 .مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط رايمنظور اج

انجـام مقاصـد    رايي كـه بـ  وسـائل  و اتتأسيس و ها دستگاهتوسعه و تعمير و اداره كارخانه و  و تكميل و تأسيساجاره و خريد وـ و
بـي سـيم  و هواپيمـايي     و انـواع سرويسـهاي مخـابراتي بـا سـيم      و همچنين ايجاد و به كارانداختن راه آهن و يا بندر شركت الزم باشد

 .يا اجازه قبلي دولت كندوكشتيراني در مواردي كه عمليات شركت ايجاب 
مذكور در اين اساسنامه بـا   مقاصد شركت است به منظور انجاماستفاده از زمينهايي كه در اختيار  راياقدام به هر گونه عمليات بـ ز

 .مقررات مربوط رعايت قوانين و
مصارف خود در اراضي باير متعلق به دولـت يـا بالمالـك از آب وهمچنـين از هـر       رايشركت مي تواند در حوزه عمليات و ب ح ـ 

قـوانين و مقـررات    ساسنامه واين ا 7ماسه و سنگ گچ بدون پرداخت حقوقي دولتي با رعايت تبصره ماده  شن و نوع سنگ و خاك و
شـركت بايـد خسـارات را جبـران      شـود استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالث  راياگر عمل شركت ب .كندمربوط استفاده 

 .ولي در هر صورت شخص ثالث نمي تواند مانع عمليات شركت شود كند
ـ  سته را به شرط ايـن كـه مالكيـت بـيش از پنجـاه درصـد       ي وابها شركتشركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي هر يك از  تبصره 

 .كندو مزاياي موضوع اين ماده برخوردار  سهام آنها متعلق به شركت باشد از معافيتها
 .خارجي و اشخاص اعم از داخلي و مؤسساتاقدام به انعقاد قراردادهاي استخدام يا خدمات يا مشاوره با ـ  ط
هرگـو نـه اطالعـات     و تملك حق اختراع با تراضي دارنده حق و تحصـيل حـق اسـتفاده و    درخواست ثبت پروانه هاي اختراعـ  ي

 .و طريقه هاي مربوط به صنعت گاز و صنايع وابسته به آن در حدود قوانين و مقررات مربوط ها طرح درباره اختراعات و
 .ارانبا پيمانك ها نمايندگيانجام برخي از عمليات شركت در موارد مقتضي به وسيله ـ  ك
انجام عمليات شـركت نيـز    راياعيان مورد نياز ب ) اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد اراضي و12،13،14مقررات مواد (ـ  ل

 .قابل اجرا است
ي فرعي و وابسته خـود كـه   ها شركتمورد بعضي از  اقتضا در تواند با تصويب مجمع عمومي بر حسب مصلحت و شركت ميـ  م

درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالكيت واحدهاي  99مشتقات آن فعاليت مي كنند تا  واع گاز ودر پخش و فروش ان
 .ي مزبور يا ايرانيان ديگر به فروش برساندها شركتتوليدي به كاركنان ايراني شركت و 

نوني مربـوط بـه ماليـات بـر درآمـد      وابسـته آن بـر اسـاس نـرخ و مقـررات قـا       ماليات بر درآمد شركت وشركت هاي فرعـي و  ـ7ماده
وابسته آن از فعاليتهاي غير مربوط به صنعت  ي فرعي وها شركتمنافع شركت و  .قابل وصول باشد جايز نخواهد بودي نفتي ها شركت

 .گاز مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود
ـ  ي هـا  شـركت ي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت يـا  حقوق و عوارضي كه طبق قوانين از طريق مقامات دولتي يا محل تبصره 

 نيـز  وابسته آن ي فرعي وها شركت از شركت و شودمطالبه مي  شود مي عمومي انجام راييا خدماتي كه معموالً ب فرعي و وابسته آن و
  .قابل وصول است

 بودجه مصرف از درآمـدهاي ارزي خـود   شركت مي تواند هزينه و تعهدات ارزي خود را در داخل و خارج كشور در حدود ـ8ماده 
صـورت   استفاده از اعتبارات ارزي ساالنه خود يكجا تحصيل و رايشركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني مربوط را ب .بپردازد

 .كردهزينه هاي ارزي را هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانه تسليم خواهد 
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 اركان شركتـ  فصل سوم
 :اركان زير مي باشد رايشركت دا ـ9ماده 
 مجمع عموميـ 1
 مديرعامل مديره و هيئتـ 2
 بازرسانـ 3

و دهياران براي پيگيري امور مربوط به آن شركت و انجام وظايف مذكور از بوده شركت گاز در مراكز استان و شهرستان داراي اداره 
 شهرستان يا بخش اقدام مي كنند.  اتطريق ادار
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 ي با تشكيالت ميراث فرهنگي آشناي  -3-7
ي ايرانگردي و جهـانگردي، ميـراث فرهنگـي، صـنايع     ها سازمانو وظايف، ي مختلف و تغيير عنوان، اركان ها سازمانبا توجه به ادغام 

به تصويب رسـيده اسـت و در حـال    » سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري«كه آخرين عنوان به  ...دستي، گردشگري و
درج كامـل وظـايف و اهـداف و اركـان     لـذا   .ر اساسنامه و وظايف آنها در حال تدوين است و هنوز كامل و تصويب نشده استحاض

 .شددر اين مبحث ميسر نسازمان جديد 
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 آشنايي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني  -3-8
 سازمان بهزيستي -3-8-1

 تـأمين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور  29و  21در جهت تحقق مفاد اصول : ف اساسي سازمان بهزيستيياهداف و وظا
ي هـا  برنامـه  راياجـ  اسـتانداردهاي خـدماتي و توسـعه دامنـه و     تهيـه معيارهـا و   موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظـارت، ارزشـيابي و  

ائه خدمات مختلف به كودكان و تداركات امكانات پيشـگيري و  ار ي بي سرپرست و نيازمند وها خانوادهبهزيستي در زمينه حمايت از 
اجتمـاعي و حمايـت و نگهـداري از     منحرفـان تجديـد تربيـت    ذهنـي و  جسـمي و  معلـوالن اجتمـاعي   درماني و توانبخشي حرفـه اي و 

ات بهزيستي و توانبخشي غيرقابل توانبخشي و سالمندان نيازمند و آموزش نيروي انساني خدم معلوالناطفال بي سرپرست و  كودكان و
 .غير دولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود مؤسساتي داوطلب ها گروهموجبات و تشويق جلب مشاركت و فعاليت  تأمينو 

و افراد بي سرپرست و نيازمند از طريق ايجاد و تعميم واحدهاي  ها خانواده ي سن وها گروه همه رايو عرضه خدمات اجتماعي ب تأمين
  .اي هب در قالب شبكه هاي بهزيستي در سطح كشور با توجه به نيازهاي محلي و منطقمناس

جسمي، ذهني و اجتماعي قابل توانبخشي و غير قابل توانبخشـي از طريـق نگهـداري و     معلوالنو عرضه خدمات مربوطه به  تأمينـ 
 .نمراقبت از آنان در واحدهاي مناسب در سطح ارگانهاي مركزي و استاني سازما

ي استاني و شهرستاني به منظور بسط و گسترش كمـي  رايي واحدهاي اجببررسي مناطق نيازمند و عرضه خدمات بهزيستي و ارزياـ 
 .ه با توجه به اولويت هاقط محيط نيازهاي هر منطرايو كيفي خدمات مربوط با رعايت ش

خـدمات بهزيسـتي جهـت واحـدهاي تابعـه و سـاير       تعيين و اعالم ضوابط و معيارهـاي صـريح و روش اجرائـي و كنتـرل عرضـه      ـ 
 .خدمت دهنده غير دولتي در چارچوب وظائف سازمان مؤسسات

خـدمت   مؤسسـات تعيين و پيشنهاد ضوابط و ميزان حق سرانه عرضه خدمات بهزيستي توسط واحدهاي اسـتاني سـازمان و سـاير    ـ 
 .دهنده غير دولتي و همچنين تعيين سهم خدمت گيران

ي الزم در زمينـه عرضـه   هـا  پـژوهش انجـام   ي الزم به منظور آماده ساختن نيروي انساني واحدهاي تابعه ذيـربط و ها شآموزارائه ـ 
 .خدمات بهزيستي

ارزيابي ادواري و دوره اي از زندگي افراد سرويس گيرنده از خدمات بهزيستي و آنهايي كه از خدمات، بهزيستي بهره مند شده ـ 
 .بدست آمده از بهبود كيفيت اند و استفاده از اطالعات

 .ي نيازمندها گروهو عرضه خدمات بهزيستي به  تأمين به منظوري كوتاه مدت و دراز مدت رايي اجها برنامهو  ها طرحتهيه ـ 
حداقل هزينه زندگي آنـان بـر طبـق مقـررات و مصـوبات       تأميني نيازمند و كمك به ها گروهپرداخت هاي نقدي و غيرنقدي به ـ 
 .مربوطه

شركت در فعاليتها و خدمات مراكـز بهزيسـتي و ايجـاد     رايتشويق و ترغيب مردم وافراد عالقمند جهت مشاركت هاي عمومي بـ 
 .ط الزم در اين امور با استفاده از نيروي خودياري مردمرايامكانات و ش

 .يان كشوريارائه خدمات بهزيستي مورد نياز به روستاـ 
 .ها و آسيب هاي اجتماعي در سطح كشور معلوليت ي پيشگيري ازها برنامه راياجـ 

درخصوص ادارات تابعه محلي سازمان بهزيستي در قسمت مربوط به سازمان هاي تابعه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي     
 توضيح داده شده است. 

 كميته امداد امام خميني (ره) -3-8-2
 )20/3/1366مصوب ( اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره)
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 .زندانها كشيده ايد و زجرها ديده ايـد  شما آقايان از انقالبيون اول نهضت اسالمي بوده ايد: مركزي كميته امداد راياعضاي محترم شو

ا مـي كـنم   شما دع رايمن ب .هدف مقدسي كه داريد كه آن خدمت به محرومين جامعه است توفيق بيشتري داشته باشيد راياميدوارم ب
موجـب رضـاي خداونـد     ...ه انشـاء ا شـد اي كه تنظيم  اساسنامه .كه در مقابل زحماتي كه مي كشيد خداوند پاداش نيكويي به شما دهد

 )روح اهللا الموسوي الخميني( .است
 موضوع، هدف و تعاريف اول ـفصل 
زمـان ارواحنالـه الفـدا و عنايـت خاصـه وحكـم        ات خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولـي عصـر (عـج) امـام    تأييدبا  ـ  1ماده 

تاريخي مقام معظم رهبري حضرت امام خميني مدظله العالي در هفتم ربيع الثاني سال يكهزار و سيصـد و نـود و نـه هجـري قمـري بـه       
ان بر مبناي ايـن  منظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه در حمايت و امداد به محرومان و مستضعف

كـه در ايـن اساسـنامه    » (ره) ه امداد امـام خمينـي  تكمي«اساسنامه و مراعات قوانين جاري كشور جمهوري اسالمي ايران كميته اي به نام 
   .شودامداد امام ناميده مي شود تشكيل مي 

 .باشد م المنفعه ميغيرانتفاعي و عا مؤسساتنهادي انقالبي و مردمي و از نوع » امداد امام«تشكيل، ـ 2ماده
 .شودتشكيل مي  (ره)مدت نامحدود از تاريخ صدور حكم پر بركت حضرت امام خميني  رايب» امداد امام« ـ3ماده
نقـاط كشـور يـا خـارج از كشـور شـعبات يـا         همـه مركـزي مـي توانـد در     رايتهـران مـي باشـد وشـو    » امداد امام«مركز اصلي  ـ4ماده

 .كنداير و يا شاخه هايي را د ها نمايندگي
 .ايراني است» امداد امام«تابعيت  ـ5ماده
 :عبارت است از» امداد امام«وظايف  ـ6ماده

ي محروم واقدام به رفع آنها در حـد  ها خانوادهتالش در تحقق و بررسي و شناخت انواع محروميتهاي مادي و معنوي افراد و ـ 6ـ 1
 .امكان
افراد محـروم   كردنحرومان و فراهم آوردن امكانات الزم جهت خودكفا ي نقدي و جنسي به مها كمكپرداخت مستمري، ـ 6ـ 2

 .ومستمند در حد توان
ي محروم جهت خودكفا شدن، درمان، كمك به تعمير و تهيه مسكن، تحصيل، ازدواج، جهيزيـه در  ها خانوادهاعطاي وام به ـ 6ـ 3

 .حد توان
 .ربوطه جهت درمان بيماران بي بضاعت ومحروم در حد توانايجاد بيمارستان، درمانگاه و داروخانه طبق ضوابط مـ 6ـ 4
 .ي آموزشي برابر مقررات حتي المقدورها كمكآموزشي و انجام خدمات فرهنگي و  وسائلتهيه ـ 6ـ 5
 .»امداد امام«مركزي  رايانجام هرگونه خدمت و برنامه مصوب با تخصيص اعتبار الزم آن با تصويب شوـ 6ـ 6
 »امداد امام«منابع مالي  ـ7ماده 
 .ي مستقيم مقام معظم رهبري مدظله العاليها كمكـ 7ـ 1
 .ي دولت جمهوري اسالمي ايرانها كمكاعتبارات و ـ 7ـ 2
 .ارگانها نهادها و ،مؤسساتي مردمي و ها كمكـ 7ـ 3
 .غيره دريافت صدقات، نذورات، هدايا وـ 7ـ 4
 .»امامداد ام«امور اقتصادي  و ها بخشدرآمد حاصل از ـ 7ـ 5

 »امداد امام«ي رايدا فصل دوم ـ
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 :تشكيل يافته از» امداد امام«ي رايدا ـ8ماده 
 .واگذار شده است» امداد امام«اموال وامالكي كه به دستور حضرت امام خميني مدظله العالي از بنياد مستضعفان به ـ 8ـ 1
 11تبصـره  » ج«و بنـد   1365بودجه سال  11تبصره » د« كه طبق بند 1362بودجه سال  82ي تبصره ها دارايياموال وامالك و ـ 8ـ 2

 .مي شود واگذار شده و» امداد امام«اسالمي به  رايمجلس شو 1363بودجه سال 
 .شوده و مي شدامالكي كه وسيله شخصيتهاي حقيقي و حقوقي به، امداد امام مستقل  اموال وـ 8ـ 3
 .ي مردمي ايجاد يا تكميل كرده و مي كندها كمكخود  از امكانات» امداد امام«امالك و مستحدثاتي كه ـ 8ـ 4

 .شود ارزشيابي و مشخص مي ها داراييمتغير بوده و بر اساس ثبت » امداد امام«ي رايبديهي است دا تبصره ـ
بـه  » د امـام امـدا «مركـزي كميتـه    رايدر اختيار ولي فقيه و مقام معظم رهبري است كه شو» امداد امام«ي ها دارايياموال و  همه ـ9ماده

 .ظ و نگهدار آن مي باشدفنمايندگي از طرف معظم له حا
ـ  و يـا  » امداد امام«مركزي  رايوسيله شو» امداد امام« مؤسساتواموال وامالك و  ها داراييهرگونه نقل وا نتقاالت در سرمايه و  تبصره 

 .ود انجام خواهد گرفتمجاز شناخته ش» امداد امام«مركزي  رايهر شخصيت حقيقي و حقوقي كه از طرف شو
 » امداد امام«اركان ـ  فصل سوم

 دهند: اركان امداد امام را تشكيل مي شاخه رايشو و استان رايمركزي، سرپرستي، شو رايواليت فقيه، شو
 .ت مي دهدايشان ادامه خدم تأييدها و كردبا حكم ولي فقه مدظله العالي مشروعيت يافته و با ره» امداد امام«واليت فقيه  ـ10ماده 

ـ  صرفاً در اختيار ولي فقيه مدظله العـالي  » امداد امام«مرتبه تصميم گيري است كه استمرار و يا انحالل  اين ركن باالترين مقام و تبصره 
 .مي باشد

لـي  مـي باشـد مسـئوليت ك   » امـداد امـام  «مركزي كه پس از واليت فقيه عالي ترين ركن  رايشو» امداد امام«مركزي  رايشو ـ11ماده 
تصميم گيـري خواهـد   » امداد امام«است و با تصويب اكثريت اعضا در مورد مسائل كلي در امور  دار عهدهرا » امداد امام«كارها وامور 

 .استاء االجر تصميمات متخذه قطعي و الزم و كرد
 .العالي ادامه خدمت مي دهند لهحضرت امام خميني مدظ تأييدپنج نفر مي باشند كه با » امداد امام«اعضاء شور اي مركزي  ـ12ماده

مهـدي كروبـي، آقـاي حبيـب اهللا عسـگر       از حجت االسالم و المسـلمين حـاج شـيخ    :مركزي عبارتند از راياسامي اعضاء شو ـتبصره 
 .اوالدي، آقاي حبيب اهللا شفيق، آقاي ابوالفضل حاجي حيدري، آقاي سيدرضا نيري

 :تند ازعبار» امداد امام«مركزي  رايوظايف شو ـ13ماده
و تشكيل مجتمع اقتصادي به جهـت سـامان دادن بـه هسـتي اقتصـادي      » امداد امام«بررسي و تصميم گيري كلي امور جاري ـ 13ـ 1

 .»امداد امام«
 .مديره مجتمع اقتصادي و مدير عامل آن و صدور احكام آنها هيئتبازرس يا بازرسين و تعيين  انتخاب سرپرست قائم مقامـ 13ـ 2

 .شودمركزي جهت تصويب معرفي مي  رايئم مقام توسط سرپرست به شوقا ـتبصره 
معاونان معرفي شده توسط  تأييدو » امداد امام«بررسي و تصويب سازمان و تشكيالت شرح وظايف وتعيين پستهاي معاونت ـ 13ـ 3

 .سرپرستي
 .»امداد امام«بررسي و تصويب و بودجه ساالنه ـ 13ـ 4
 .»امداد امام«ي ها نامهتصويب آيين ـ 13ـ 5
 .»امداد امام«عملكرد  بررسي و تصويب گزارشات ساالنه سرپرستي وـ 13ـ 6
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و شـاخه هـاي اصـلي     ها استاناخذ تصميم نسبت به پيشنهادات سرپرستي جهت ايجاد و يا انحالل و ادغام دفاتر و شوراهاي ـ 13ـ 7
 .در خارج از كشور ها نمايندگييا انحالل شعب و  تأسيسهمچنين 

سـازگار مـي   » امـداد امـام  «ي كه با طبع مؤسساتاخذ تصميم نسبت به دريافت وام يا اعتبار يا مشاركت و سرمايه گذاري در ـ 13ـ 8
 .باشد

 .ي مطالعاتي، فني، اقتصادي، صنعتي، معدني، بازرگاني وغيرهها طرحتحقق  رايتصويب سرمايه گذاري الزم بـ 13ـ 9
 .»امداد امام«د گزارشات بازرس يا بازرسان بررسي و تصميم گيري در مورـ 13ـ 10
 .مركزي رايمركزي، سرپرست، قائم مقام، معاونان و بازرسان شو رايتعيين حقوق و مزاياي اعضاي شوـ 13ـ 11
 .ول آن بنا به پيشنهاد سرپرستيئمس استان و راييا عدم صالحيت اعضاء شو تصويب صالحيت وـ 13ـ 12

مصـوبات و آيـين    رايبررسي نحـوه اجـ   رايحسابرسي ب مركزي واحدي را به عنوان بازرسي و رايوش :بازرسي و حسابرسي ـ14ماده 
 .مركزي خواهد داشت رايجهت ارائه به شو» امداد امام« يها نامه

 .معين خواهد شد» امداد امام«مركزي  رايشرح وظايف بازرسي و حسابرسي بوسيله شو تبصره ـ
سال انتخاب  2مدت  رايمركزي است كه با تصويب اكثريت شورا ب رايرست يكي از اعضاي شوسرپ» امداد امام«سرپرستي ــ  15 ماده

 .مي شود
 .دفعات بعد بالمانع است رايانتخاب مجدد سرپرست ب ـ1تبصره
 .كندمركزي را به عنوان سرپرست انتخاب  رايمركزي مي تواند در صورت ضرورت از غير اعضاء شو رايشو ـ2تبصره
ول حسـن انجـام و اداره   ئه مسـ رهمـوا  مركزي اسـت و  رايو مجري مصوبات شو» امداد امام«ي رايباالترين مقام اج سرپرست ـ16 ماده
ي مصـوب  هـا  نامهبر طبق مفاد اين اساسنامه و آيين » امداد امام« انجام فعاليتها و حفظ حقوق و منافع، و هدايت و هماهنگي و امور همه
اختياراتي است كـه در شـرح وظـايف مصـوب      وظايف و دار عهدهمركزي  رايمقابل شومركزي بوده و ضمن پاسخگويي در  رايشو

 .مركزي ابالغ شده باشد رايتوسط شو
 امور در همهاختيارات او را خواهد داشت و همانند مقام سرپرستي پاسخگويي  همهدر غياب سرپرست » امداد امام«قائم مقام  ـ17ماده 

 .مركزي خواهد بود رايمقابل شو
نفر جهت تمركز استاني و هماهنگي و رسيدگي به  7تا  5ي مركب از رايشو ها استاندر هر يك از » امداد امام«استان  رايشو ـ18 ماده

 .شودمركزي به تصويب، مي رسيد تشكيل مي  رايامور شاخه ها طبق شرح وظايفي كه توسط شو
ارائه خـدمات ممكـن    نفر جهت رسيدگي به امور محرومان و 5يا  3ي مركب از رايدر هر شهر شو» امداد امام«شاخه  رايشو ـ19ماده 

 .شودطبق شرح وظايف ابالغ شده تشكيل مي 
صـنعتي، معـدني، بازرگـاني،     مؤسسـات ، كارخانجـات،  هـا  شـركت اداره  تمركـز و  رايمركـزي بـ   رايشـو  :مجتمع اقتصادي ـ20ماده 

 .الزم واحدي به نام مجتمع اقتصادي تشكيل مي دهد اقتصادي مؤسساتكشاورزي و دامداري، امالك و مستغالت و ايجاد 
امداد «مركزي  رايمدت دو سال وسيله شو راينفر خواهد بود كه ب 7يا  5مديره اي مر كب از  هيئت رايمجتمع اقتصادي دا ـ21ماده 
 .كردنترل خواهندامور مجتمع اقتصادي بوده و جريان امور را هدايت و نظارت و ك هول كليئانتخاب مي گردند و مس» امام

 .خواهند بود» امداد امام«مركزي  رايمديره مجتمع اقتصادي از اعضاي شو هيئتدو نفر از اعضاي  ـ1تبصره
 .دفعات بعد بالمانع است رايمديره ب هيئتانتخاب مجدد اعضاء  ـ2تبصره
 .كندمركزي معرفي مي  رايب شوسال جهت تصوي 2مدت  رايمديره از بين خود فردي را به عنوان مدير عامل ب هيئت ـ22ماده
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 .كندمركزي معرفي  رايمديره به شو هيئتمديره مي تواند مدير عامل را از غير اعضاء  هيئتدر صورت ضرورت  ـ1تبصره
 .مركزي پاسخگوخواهد بود رايمديره وشو هيئتي مجتمع اقتصادي بوده ودر مقابل رايامور اج همهول ئمديرعامل مس ـ2تبصره
 .مركزي مي رسد خواهد آمد رايمديره و مديرعامل در اساسنامه مجتمع اقتصادي كه به تصويب شو هيئتايف شرح وظ ـ3تبصره
 .صادر خواهد شد» امداد امام«مركزي و مهر  رايبا امضاء سرپرست و يكي از اعضاء شو» امداد امام«اسناد مالي  ـ23ماده 
 .انجام خواهد شد» امداد امام«مركزي و  مهر  رايودر صورت غيبت سرپرست اسناد مالي با دو امضاء ش ـ1تبصره
 .مركزي انجام خواهد شد رايو واحدها با تفويض اختيار سرپرستي و تصويب شو ها شهرستانو  ها استاناسناد مالي  ـ2تبصره
سـاس ضـوابط شـرعي و    در تمام موارد رعايت حال محرومان و مستضعفان وجهه همت خود قرار داده و بايد بر ا» امداد امام« ـ24ماده 

 .كندقانوني عمل 
تنظيم وبه توشـيح مقـام معظـم رهبـري حضـرت       20/3/1366بند در تاريخ  27تبصره و  15ماده و  25اين اساسنامه متضمن بر  ـ25ماده 

 .ثبت واجراء آن اقدام نمايند رايمركزي ب رايامام خميني مدظله العالي رسيده و اجازه فرمودند كه اعضاي شو
وظـايف و مسـئوليت هـاي    با توجـه بـه    دفاتري است كه دهيارانداراي استان ها و شهرستان ها داد امام خميني (ره) در مراكز كميته ام

 . نمايندالذكر، از طريق كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان يا بخش اقدام مي  مذكور در اساسنامه فوق
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 آشنايي با سازمان ثبت احوال  -3-9
 اجرائـي  ،مـالي  ،حـاظ اداري ل كـه از  اسـت كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصـيت حقـوقي مسـتقل     والسازمان ثبت اح

مذكور تابع وزارت كشور است و يـك سـازمان متمركـز     د بر اين استقالل متكي است سازماندارعهده يي كه به ها مسئوليتظايف وو
 ي مصـوب در سـطح  ها نامهبوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين  تابع اداره مركزي ادارات ثبت احوال تمام شود ميمحسوب 

طبق آخرين بررسي ها ايـن    آحاد مردم بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به هستند.كل كشور 
 .است ترين سازمان دولتي سازمان در حال حاضر پر مراجعه

از آن تـاريخ ,   شـدو  تأسـيس اداره سجل احـوال در وزارت كشـور   ، بنا به تصويب هئيت دولت 1297) اول (مهر در تاريخ  :تاريخچه
بين مردم مبادرت به ثبت وقايع چهارگانه در دفاتر مربـوط  ، شناسنامه ين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيعمأموراولين بار در شهر تهران 
ايـران بايـد شناسـنامه     اداره ثبت احوال در هـر منطقـه تمـام اتبـاع     تأسيستاريخ از  كردنيز مقرر  1304خرداد  24كردند قانون مصوب

دايـر و شـروع بـه صـدور شناسـنامه و ثبـت وقـايع         ها شهرستان در نام اداره سجل احواله دنبال آن وزارت كشور اداراتي به بگيرند و ب
وزارت  سـجل احـوال تـابع    نـام اداره كـل احصـائيه و    هاداره كل آمار و ثبت احـوال بـ   1307مصوب خرداد  براساس قانون كردمزبور 
تهيه و تدوين و پس از سير مراحـل قـانوني   ، ين نامهيآ قانون و 1319بعد از آن نيز در تاريخ  كردكار ه و مستقالً شروع ب تأسيسكشور 

احـوال كشـور بـه     قانون سازمان ثبـت  1355در تير ماه سال  .اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت و با عنوان به ثبت احوال ابالغ
توسط مجلس شوراي اسالمي اصالحاتي  1363در سال  تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اين سازمان در شكلي نوين آغاز و

 .عمل آمد در پاره اي از موارد قانون مذكور به

                                                                 كليات – فصل اول

 .وظايف سازمان ثبت احوال كشور  ـ 1ماده 

 .ثبت والدت و صدور شناسنامه -الف 

 .فوت و صدور گواهي وفات ثبت واقعه -ب 

 .ي موجود در دست مردمها نامهتعويض شناس -ج 

 .ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت  -د 

 .صدور گواهي والدت براي اتباع خارجي  -هـ 

 .و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي آوري جمعتنظيم دفاتر ثبت كل   -و
 .و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن آوري جمع  -ز 

 .)18/10/63اصالحي وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (  -ح 
هـاي سـجلي و آمـاري و نحـوه      دربـاره اصـالح يـا تغييـر فرمهـا و نمونـه      براي مطالعه و پيشنهاد روش هاي فني و اظهـار نظـر    – 2ماده 
اوراق باطله و تنظيم و نگهـداري و حفاظـت    آوري جمعي فني سجلي و طرز ها روشو انتشار آنها و تهيه دستورالعمل ها و  آوري جمع

اعضـاي شـوراي    .شـود  مـي وال تشكيل اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان ثبت احوال كشور شورائي به نام شوراي عالي ثبت اح
عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئيس سازمان ثبت احوال كشور يـا قـائم مقـام او و يـك نفـر از اسـتادان دانشـكده حقـوق بـه          

بـه  انتخاب رئيس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري با انتخاب وزير دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبـت احـوال   
رياست شورا با معاون وزارت كشور ورئيس سازمان ثبت احوال كشور يـا   ،ه مركز آمار ايرانكنندانتخاب رئيس سازمان ثبت احوال و 

 .ي اكثريت الزم االجرا خواهد بودأو ر استقائم مقام او 
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ثبت احوال كشور پس از جلـب نظـر مركـز    و انتشار آمار انساني و تهيه نمونه هاي مربوط به پيشنهاد سازمان  آوري جمعنحوه  –تبصره 
 .احوال تعيين خواهد شد آمار ايران و تصويب شوراي عالي ثبت

در مقر هر اداره ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختالف مركب از رئيس اداره ثبت احوال و مسوول بايگاني يا معـاونين و   – 3ماده 
ظايف هيئـت حـل   وشـود  مـي يس اداره ثبت احـوال اسـتان تشـكيل    يمزبور به انتخاب رگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره كننديا 

 :اختالف به قرار زير است

تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسـنامه و گـواهي     ـ 1
 .اين قانون 29علوم بوده است مندرج در ماده /والدت يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نام

رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعالميه ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقـايع و سـاير     ـ 2
 .دفاتر
 .شود ميم اعال 44كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده  ييها نامهابطال اسناد و شناس  ـ 3
 .ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع  ـ 4
هـا و   ترتيب تقاضا و گردش كار دفـاتر هيئـت   ،غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص ،حذف كلمات زايد ـ 5

 .ئي اين قانون تعيين خواهد شدنحوه رسيدگي و ابالغ تصميمات در آيين نامه اجرا
تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد بـا توضـيح مراتـب در حاشـيه      –تبصره 

 .)18/10/63(اصالحي  كردسند به عمل مي آيد و امضاء كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند 
حل اختالف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت  هيئتت اشخاص ذينفع از تصميمات رسيدگي به شكايا – 4ماده 

 .احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و راي دادگاه فقط پژوهش پذير است

 .مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختالف ده روز از تاريخ ابالغ است
هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگـاه محـل صـدور سـند و اگـر       –تبصره 

 .محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود
 ي دولتـي و ارگانهـا و  هـا  سـازمان د از وجـود كاركنـان   توان مي ددار هدهعسازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر  ـ 5ماده 

 .كندنهادهاي انقالب اسالمي موجود در محل استفاده 

و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قـانوني همكـاري    كاركنان بيمارستانها ان دولت ومأمور  ـ1تبصره 
 .كنند

و ارگانها و نهادها به موجب آيين نامه اجرائي ايـن قـانون خواهـد بـود (اصـالحي       ها سازمانه از خدمات افراد و نحوه استفاد  ـ2تبصره 
18/10/63(. 

ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشـور و يـا ادارات تابعـه بـراي ثبـت وقـايع يـا         مأموره يا كننداعالم  – 6ماده 
 .ددريافت اعالمات منصوب شده باش

د به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعـه  توان مي و استاعالم كننده كسي است كه مكلف به اعالم واقعه   ـ1تبصره 
 .كندرا اعالم 

 .كند گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعالم كننده را گواهي مي  ـ2تبصره 
 .سال تمام باشد 18متر از سن گواه و اعالم كننده نبايد ك ـ 7ماده 
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 .كنندند والدت يا وفات فرزند خود را اعالم توان مي سال تمام ازدواج كرده اند 18پدر و مادري كه قبل از رسيدن به سن 
از  ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي دفتر ثبت كل وقايع و وفات و شناسنامه و گواهي والدت و اعالميه ها و اطالعيه ـ 8ماده 

راي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يـا باطـل نشـده بـه قـوت      تصميم هيئت حل اختالف با  اسناد رسمي است و تا زماني كه به موجب
 )18/10/63(اصالحي  استباقي  خود

بخـش خصوصـي كـه     دولتـي و شـهرداري و   مؤسساترونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا گواهي والدت مراجعين به ادارات و  – 9ماده 
 .)18/10/63ي انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد شد (اصالحي برا

 اسناد و مدارك ثبت احوال –فصل دوم 

 رسد. ميفات ) در دفاتري به شرح زير به ثبت و بذل مدت ،رجوع ،طالق ،ازدواج ،وقايع حياتي هر فرد ( والدتـ 10ماده 

رجـوع و بـذل مـدت و وفـات      ،طـالق  ،كه در آن بدواً والدت هر فرد ثبت و وقايع مربوط بـه ازدواج  ـدفتر ثبت كل وقايع  ـ   الف
 .شود ميوفات صاحب سند از روي مندرجات اعالميه ها و مدارك در آن ثبت  الدت و وفات اوالد وو ،همسر

 .) 18/10/63ي         ( اصالح رسد ميكه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت  ـدفتر ثبت وفات   ب ـ
كشـي و سـرب و منگنـه شـده وبـه       نـخ  ،ن تعداد كل صفحاتيصفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعي  ـ1تبصره 

 .او برسد نمايندهامضاء دادستان يا 
 .شود مياني راكد منتقل و بيست سال از جريان خارج و به بايگ دفتر ثبت كل وقايع هر سال پس از انقضاي مدت صد  ـ2تبصره 
هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به   ـ3تبصره 

 .شود ميوسيله آگهي طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد 
ه ثبت احوال برسد و مهر شـود  كننديا  مأموريع و وفات پس از ثبت بايد به امضاء اعالم كننده و گواهان و دفتر ثبت كل وقا  ـ11ماده 

پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات  .بود دو در صورت وجود گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواه
 .) 18/10/63( اصالحي  بودبه موجب مقررات اين قانون خواهد  منحصراًآن 

و در شهرسـتان هـا   » اداره كل ثبـت احـوال  «سازمان ثبت احوال از سازمان هاي تابعه وزارت كشور است كه در مراكز استان ها داراي 
 مي باشد، دهياران امور مربوطه را از طريق اداره شهرستان يا بخش پيگيري مي كنند.  » اداره ثبت احوال شهرستان«داراي 
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 آشنايي با تشكيالت بنياد مسكن -3-10
 )17/9/1366مصوب ( اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي

 تعريف و هدف  اول ـفصل 
 21سـاس فرمـان   اه بر كنهاد انقالب اسالمي است  شود ميبنياد ناميده  اختصاراًبنياد مسكن انقالب اسالمي كه در اين اساسنامه  :1ماده 

يان در چـارچوب  يمسكن محرومان بـه ويـژه روسـتا    تأمينبه منظور  (ره)الب اسالمي حضرت امام خمينيرهبر كبير انق 1358فروردين 
 .ه استشدهاي دولت تشكيل  سياست ها و برنامه

 وظايف ـ  فصل دوم
جبـات  و شهري و فـراهم آوردن مو  روستاييهاي مسكن محرومان اعم از  مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي :2ماده 
 .ي مختلفها دستگاهآن با مشاركت، همكاري، خودياري مردم و  راياج

آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و  رايي مسكوني ارزان قيمت و اجها واحدتهيه طرح مجتمع هاي زيستي و  :3ماده 
 .ربط در روستا و شهر هماهنگي دستگاه هاي ذي

  .هاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد پروژه ها و طرح هاي مسكوني خود به غير از خانه راياست در اج مؤظفدولت  :تبصره
 .هاي بنياد و آماده سازي آنها نياز طرح ها و پروژه دتهيه زمين مور :4ماده 
مركـزي بنيـاد بـه     رايطرح هاي مسكوني مصوب شو رايهاي مناسب خود را جهت اج دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمين :1تبصره

  .كندگان و قطعي به بنياد واگذار رايدولت) به طور  راي(قيمت تمام شده ب استثناي هزينه هاي خريد و آماده سازي
 .هاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود توانند زمين اشخاص حقيقي و حقوقي مي :2تبصره 
 رايهاي دولتـي مناسـب را جهـت واگـذاري و اجـ      ها و مراتع مكلفند زمين هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگل هيئت :3تبصره 

  .پس از اعالم نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند روستاييطرح هاي مسكن 
هاي عمـومي ايـن طـرح هـا از طريـق       ه، درمانگاه و ديگر نيازمنديمدرس آب و برق، راه، تأميناست نسبت به  مؤظفدولت  :4تبصره 

  .ربط اقدام الزم به عمل آورد ي ذيها سازمانو  ها وزارتخانه
 .مصالح ساختماني كشور از طريق توليد، تهيه، توزيع تأمينكمك در جهت  :5ماده 
برداري از معادن با اولويت  هاي اصولي و اجازه بهره قتنامهند در مورد صدور موافمؤظفي صنايع و معادن و فلزات ها وزارتخانه :1تبصره

 .مستثني است 1/3/1362قانون معادن مصوب  38هاي ماده  ه و بنياد از شمول محدوديتكردبنياد اقدام  رايب
  .دهد آالت مورد نياز را در اختيار بنياد قرار است سهميه الزم از مصالح ساختماني و ماشين مؤظفدولت  :2تبصره 
و كارخانجات توليد شن و ماسه، مصنوعات بتني و سيماني، آجر گـچ و آهـك خـود     ها كارگاهبنياد مستضعفان مكلف است  :3تبصره 

 .كندرا در حد نياز به بنياد واگذار 
م و ارزان قيمت شـهري كـه از محـل منـابع مـالي و سيسـت       روستاييالحسنه مسكن  نظارت بر پرداخت و مصرف وام هاي قرض :6ماده 

   .شود مي تأمينبانكي كشور 
   .كند تأمينالحسنه  اين ماده اعتبارات الزم را به صورت قرض راياست در اج مؤظفدولت  :تبصره
آن بـا مشـاركت مـردم از محـل      رايربـط و اجـ   بـا همـاهنگي دسـتگاه هـاي ذي     ،ي هادي و اصالح معابر در روستاها طرحتهيه  :7ماده 

  .اعتبارات مصوب واگذاري دولت
آسيب ديده در اثـر جنـگ، سـيل، زلزلـه و سـاير       روستاييبازسازي و نوسازي مناطق مسكوني  رايي الزم بها طرحتهيه و ارائه  :8ماده 
 .ربط هاي ذي و ارگان ها سازمانآنها با مشاركت مردم و هماهنگي با  راينح طبيعي و اجاسو
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  .كنداه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار طرح هاي موضوع اين ماده را همر راياست اج مؤظفدولت  :تبصره
 اركان ـ  فصل سوم

  :اركان بنياد عبارتند از :9ماده 
 مركزي رايشوـ الف 
 سرپرست ب ـ
 بازرسان ج ـ

 :استپنج نفر عضو به ترتيب ذيل  رايگيري بنياد دا تصميم عمركزي به عنوان عالي ترين مرج رايشو :10ماده 
 .ك نفر روحاني ( نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين )ي ـالف 
 نماينده دولت ( وزير مسكن و شهر سازي )  ب ـ
 الذكر سه نفر از مهندسين و كارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دو نفر فوق ج ـ
   .كند اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مي :تبصره

هـاي بنيـاد بـا مـوازين شـرعي را       مركزي عالوه بر وظايف عضويت در شورا مسـئوليت انطبـاق فعاليـت    رايروحاني عضو شو :11ه ماد
  .خواهد داشت

هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از  راياست در مواردي كه اج مؤظفروحاني عضو شورا  :تبصره
   .كندالم محضر معظم له استع

در شورا، پاسخگوي مجلس در حدود اختيـارات   شهرسازي به عنوان نماينده دولت عالوه بر وظايف عضويت وزير مسكن و :12ماده 
 .خواهد بود

مركـزي انتخـاب و    رايي بنياد، چهار سال توسط شورايمركزي به عنوان سرپرست و باالترين مقام اج راييكي از اعضاي شو :13ماده 
 .نع استما است آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بالبا حكم ري

  .كندعزل  راي 3تواند سرپرست بنياد را با حداقل  مركزي مي رايشو :تبصره
مدت يك سال انتخاب خواهد شـد و انتخـاب مجـدد     رايمركزي ب رايدو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصالح توسط شو :14ماده 

  .آنان بالمانع است
 مقررات مالي و عمومي  –ارم فصل چه

 :امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از بودجه، :15ماده 
   .(ره)حضرت امام  100حساب  -
ي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين، مستغالت، مصالح ساختماني و غيره كه از طرف مردم، دولت و سـاير نهادهـا و   ها مكك -

 .شود ميبه بنياد واگذار  ها دستگاه
و بنيـاد مسـكن گـزارش     شـود  مـي مسـكن فقـرا و محرومـان صـرف      تـأمين  رايبالعوض بنياد مستضعفان صرفاً بي ها كمك -

   .كند هاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت ساالنه به بنياد مستضعفان ارسال مي فعاليت

هـاي قابـل قبـول     ن ماده را به عنـوان هزينـه  اي 3و 2و 1ي موضوع بندهاي ها كمكي مكلف است رايوزارت امور اقتصادي و دا :تبصره
   .كندموديان محسوب 

   .شود ميي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور ها كمك -
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و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح سـاختماني و ارائـه خـدمات     ها كارگاهمد حاصل از فروش مصالح توليدي آدر  -
   .فني

 .استي وابسته معاف ها شركتماليات بر درآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود و در بنياد از پرداخت  :16ماده 
ا يـ طـرح دعـاوي و شـكايات     رايتوانـد بـ   گي قانوني با سرپرست  بنياد است و ميدشخصيت حقوقي بوده و نماين رايبنياد دا :17ماده 

   .كنداري، انتظامي و ثبتي معرفي هر اقدام قانوني ديگر، نماينده و يا وكيل قضائي، اد رايب
  .استهاي دادرسي در تمام مراجع قضائي معاف  بنياد از پرداخت هزينه :تبصره
 .شعب و نمايندگي باشد رايي كشور داها بخش، ها شهرستان، ها استانتواند در  بنياد در هر جهت انجام وظايف خود مي :18ماده 
 .سازي خواهد رسيد مركزي تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهر رايسط شوي اين قانون تورايآئين نامه اج :19ماده 
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصـره   .شود ميقوانين مغاير با آن ملغي  همهاز تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون  :20ماده 

بـه   9/10/1366مجلس اسالمي تصـويب و در تـاريخ   هزار و سيصد و شصت و شش  در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذر ماه يك
  .نگهبان رسيده است رايشو تأييد

بنياد مسكن در بحث طرح هاي توسعه روستايي مهمترين نهاد مربوط به دهياران است، به همين منظور در فصول مختلف اين مجموعـه  
ر مراكز استانها و اداره در شهرستان ها اسـت و دهيـاران   و از زواياي مختلف در اين زمينه بحث شده است، اين نهاد داراي اداره كل د

 درخصوص وظايف مربوطه، از طريق بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان يا بخش اقدام مي كنند.  
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 آشنايي با تشكيالت نيروي انتظامي  -3-11
 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 

ت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شـهرباني، كميتـه و ژانـدارمري) را حـداكثر     از تاريخ تصويب اين قانون وزار :1ماده 
 .و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تشكيل دهد كندظرف مدت يك سال ادغام 

و  هـا  سـازمان و  هـا  زارتخانـه و ئيهاز تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قـوه قضـا   :تبصره
مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ادغـام مـي گردنـد و از طريـق وزارت كشـور و       مؤسساتنهادها و 

 .نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت
 .ابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشورنيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران سازماني است مسلح در ت :2ماده 
 .شود ميفرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب  :تبصره
آسايشي عمـومي و فـردي و نگهبـاني و     تأميناستقرار نظم و امنيت و  ،هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران :3ماده 

 .از دستاوردهاي انقالب اسالمي در چارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسالمي ايران استپاسداري 
 :و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از يتمأمور :4ماده 
 .آسايش عمومي و فردي تأميناستقرار نظم و امنيت و  -١
هـايي كـه مخـل امنيـت كشـور       تروريسم، شورش و عوامـل و حركـت   مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، -٢

 .باشد، با همكاري وزارت اطالعات
 .كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند :تبصره
ي قـانوني و مجـاز و ممانعـت و جلـوگيري از هـر      هـا  فعاليت و ها تشكلها، راهپيمايي ،امنيت براي برگزاري اجتماعات تأمين -٣

 .ي غير مجازها فعاليتبي نظمي و  ه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش،گون
و يگانهـاي اطالعـاتي    هـا  سازماناقدام الزم در زمينه كسب اخبار و اطالعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير    -4

 .كشور در حدود وظايف آنها
چنانچه  .عات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطالعاتي آن به عهده وزارت اطالعات استاخبار و اطال آوري جمع :1تبصره 

، آوري جمـع نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطالعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و 
است اخبار و اطالعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي  مؤظفمذكور وزارت  .در اختيار وزارت اطالعات قرار دهد آنها را سريعاً

 .انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد
ي پنهـاني بـا   هـا  فعاليـت يك توطئه يـا   منيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي ازپيگيري اطالعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با ا :2تبصره 

 .با هدايت متمركز وزارت اطالعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد هدف براندازي را تشكيل دهد،
) وزارت اطالعـات  آوري جمعاهداف اطالعاتي (كسب و  تأميننيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت  :3تبصره 

پرسنل مـورد نظـر را شـوراي امنيـت      تأمينه كيفيت همكاري و نحو .را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد
 .كشور معين خواهد كرد

تجهيزات و تسهيالت طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها بـه اسـتثنا مـوارد حسـاس و      ،اتتأسيس ،حراست از اماكن ـ 5
 .كه به عهده سپاه پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود ،حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي
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ات نظـامي، مگـر در   تأسيسـ حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به اسـتثنا داخـل پادگانهـا و     ـ 6
مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقالب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطـر باشـد كـه بـه عهـده سـپاه       

 .پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود

سالح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سالح شخصي و نظـارت بـر نگهـداري و     آوري جمع ـ 7
 .مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطالعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور

 :امي محول است از قبيلانجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظ ـ 8
 .الف ـ مبارزه با مواد مخدر

 .ب ـ مبارزه با قاچاق
 .ج ـ مبارزه با منكرات و فساد
 .د ـ پيشگيري از وقوع جرم

 .ه ـ كشف جرايم
 .و ـ بازرسي و تحقيق

 .ز ـ حفظ آثار و داليل جرم
 .ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها

 .ابالغ احكام قضاييط ـ اجرا و 
 .انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم ـ 9

اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و  ،مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران ـ 10
 .اتباع مرزنشين جمهوري اسالمي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها

اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامـت اتبـاع خـارجي (بـا همـاهنگي       ـ 11
وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطالعـات (در مـورد ورود و خـروج و    

 .اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه)
 .ي كشورها راهاجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم  ـ 12

و  هـا  سياسـت تهـران را برابـر بـا     راننـدگي شـهر   امـور راهنمـايي و   تمـام است  مؤظفنيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  :1تبصره 
ات و بودجه و امكانات مورد نيـاز  تأسيس تجهيرات و تمام تأمين .چارچوب قانون به اجرا درآورد ي شهرداري شهر تهران و درها برنامه

رانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل وتجهيزات مخابراتي وسالح و مهمات) برعهـده شـهرداري شـهر تهـران      اداره راهنمايي و
 .داره باقي خواهد مانداين ا در امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عيناً تمام .است

هاي نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي    زمينه برقراري امنيت برابر با ابالغيه رانندگي شهرتهران عنداللزوم در اداره راهنمايي و :2تبصره 
 .كند ايران (ناجا) انجام وظيفه مي

راننـدگي شـهر تهـران بـا رعايـت اصـل        نصـب ريـيس اداره راهنمـايي و    جملـه نحـوه عـزل و    چگونگي اجراي اين قـانون از  :3تبصره 
) مطابق بـا  رسد مي ) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا110يكصدودهم (
ري كل نيروهاي مسـلح جمهـو   همكاري ستاد هماهنگي و با كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور استآيين نامه اي 

 .وزيران خواهد رسيد هيئتاسالمي ايران تهيه و به تصويب 
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 .اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي ـ 13
ــ 14  .نظـــارت بـــر امـــاكن عمـــومي و انجـــام ســـاير امـــور مربـــوط بـــه امـــاكن مـــذكور برابـــر مقـــررات مصـــوب             ــ
 .دستورهمكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در مواقع لزوم و بنا به  ـ 15

 .كنندند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده توان مي نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مواقع لزوم :تبصره
 .همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل) ـ 16
در حدود قوانين  ها شهرداريلت، بانكها و ي دولتي و وابسته به دوها شركتو  مؤسسات، ها سازمان، ها وزارتخانههمكاري با  ـ 17

 .و مقررات مربوط
ي فرهنگي الزم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسـهيل  ها زمينهي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه ها سازمانهمكاري با  ـ 18

 .وظايف محوله
ــ 19 ــردم يــــاري در مواقــــع ضــــروري ضــــمن همــــاهنگي بــــا مراجــــع ذيــــربط           ـــ  .انجــــام امــــور امــــدادي و مــ
 .ي محولهها يتمأمورتجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي  ،سازماندهي  -20
  .سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط ،اتتأسيسو حفاظت  تأمين -21

 ات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سالح ضد هوايي سازماني، با همـاهنگي و كنتـرل عمليـاتي   تأسيسدفاع هوايي  تأمين  -22
 .نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران

 .نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط تأمين -23

تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقالم و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهـاي مسـلح    -24
ي هـا  طـرح ات مورد نيـاز برابـر   تأسيسجهت خريد امالك و احداث  همچنين اقدام .شود ميبه عهده نيروي انتظامي واگذار 

 .مصوب

 .ي امنيتيها زمينهتالش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در  -25

 .تالش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسالمي در نيروي انتظامي -26

وني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبـال  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قان :تبصره
همچنين خريدهاي خارجي اقالم دفـاعي از طريـق وزارت دفـاع و     .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به عهده خواهد داشت

 .پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت
سـازمان حفاظـت   «نام ه يي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب بها سازمانقانون،  اين 4ماده  26و  25در اجراي بندهاي  :5ماده 

 .شود ميي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل ها سازماناز ادغام  »عقيدتي سياسي«و سازمان  »اطالعات
 دار عهـده ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران      ي همنام خود را بر اساس قـانون ها سازماني ها يتمأموروظايف و  ها سازماناين  :1تبصره 

 .خواهند بود
 .گردند سياسي و حفاظت اطالعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي ،ي عقيدتيها سازمانروساي  :2تبصره 

مزايا و ترفيـع   ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و 6است ظرف  مؤظفوزارت كشور  :6ماده 
 .استو تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري  كندپرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

  :شرايط عضويت :7ماده 
 .الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسالم و نظام جمهوري اسالمي و رعايت اخالق اسالمي

 .ي سياسيها سازمانگروهكها يا  ،ه احزابب ـ عدم عضويت يا وابستگي ب
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 .ج ـ عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن
 .سابقه و برخورداري از حسن شهرت ءد ـ عدم سو

 .طرح سازمان و تشكيالت اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد :8ماده 
نتظامي جمهوري اسالمي ايران همه ساله توسط نيروي مـذكور تنظـيم و پـس از تاييـد وزارت كشـور از طريـق       بودجه نيروي ا :9ماده 

 .شود ميدولت ارسال  هيئتسازمان برنامه و بودجه به 
 .ستارحه در اين قانون طاختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد م :10ماده 

ــاده  ــانون    :11مــ ــن قــ ــويب ايــ ــاريخ تصــ ــاماز تــ ــوا تمــ ــو    قــ ــانون لغــ ــن قــ ــا ايــ ــاير بــ ــررات مغــ ــينين و مقــ ــود مــ  .شــ
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 :آشنايي با درجات و رسته ها
 درجات الف ـ

   
سرلشگر سپهبد ارتشبد سرتيپ   سرتيب دوم

  

 

  

سرگرد سرهنگ دوم  سرهنگ       

   
  ستوان سوم ستوان دوم  ستوان يكم سروان

     

  گروهبان سوم گروهبان دوم گروهبان  استوار دوم  استوار

   

 
  سرباز عادى رباز دومس  سرباز يكم  سرجوخه

 



	١٢٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ان شبكه روستايي اير

 

 رسته ها ب ـ
 رسته آماد و پشتيبانى: 

 .اموال است كننده  شكل دوار و پيوستگى دو پيكان عالوه بر بيان نظم درونى داعى -
 .القاءكننده حركت و ترابرى است نماد پيكان   -
  .نماد فعاليت تعميراتى است آرم ساده شده آچار -

 اطالعات رسته: 
 .باشد مشعل و سپر القاءكننده فعاليت و حفاظت مي تركيب -
 .اطالعات است مشعل نماد آگاهى و دانش و -
  .باشد حضور سپر بيانگر حفاظت از اطالعات و آگاهى مي-

 راهنمايى و رانندگى رسته: 

 .القاءكننده تردد و حركت است تركيب دو پيكان - 
  .است يىاكننده چراغ راهنم  دواير درون پيكان تداعي -

 رسته هنر: 
 .دو گلبرگ از ساقه قلم روييده است -
  .است ها برگرفته از نقوش سنتى اسالمى نوع گلبرگ -

 مرزبانى رسته: 
 .هاى نظامى است  نماد آشناى رسته بانى  ديده برج -
  .مرزهاى مورد حفاظت يگان مرزبانى است خورشيد نشانه افق و گستردگى -

 عمليات ويژه رسته: 
 .نماد ملت و دولت است پرچم -
 .فاظت و نگهبانى استسپر سمبل ح -
  .موجوديت قابل حفاظت و نگهبانى است نقش روى سپر نشانگر -

 مخابرات و الكترونيك رسته: 
 .دوير متداخل القاءكننده امواج است -
  .قطعات الكترونيكى مانند ديود و ترانزيستور است زعالمت مثلث برگرفته ا -

 مهندسى رسته فنى و: 
 .كشى است  عنوان نماد نقشه پرگار به -
 .سازد مهندسى ساختمان را مشخص مي  بانى نوعى فعاليت تركيب پرگار و بخشى از برج ديده  -

 رسته ادارى: 
 .لوح كاغذى استفاده شده است از تركيب قلم و -
  .تركيب اصلى آرم ناجا مد نظر بوده است -

 رسته حقوق: 
 .تاكيد مضاعف بر عدالت است ترازو و شمشير -
  .قضاوت است قلم نيز به عنوان دانش به كارگيرى علم حقوق در -
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 ىرايدا رسته: 
 .آشناى نيروهاى مسلح در اين رسته است كليد نماد -
  .برگرفته از آرم اصلى ناجا است خورشيد جنبه زيبايى و خرمى داشته و -

 المىاس رسته معارف: 
 .هاى معروف معمارى اسالمى است و دو مربع از نقش تركيب قلم -
  .دهد تناسب عالمت را نشان مي آرم جمهورى اسالمى ايران بر آن -

 انه و سيستمراي رسته: 
 .اى از دو عدد صفر و يك استفاده شده است انه رايهاى  سيستم اساس  با توجه به  -

 (IT) اطالعات آورى  انه استنفاده نشده بلكه فنرايبه علت گستردگى علم ارتباطات از فرم آناليز شده   -
  .مورد نظر بوده است

 رسته آگاهى: 
 .شود مينماد اكتشافى تلقى  ذره بين مهمترين  -
 .گيرى است  سيبل نشانه هدفمندى و نشانه  -
  .م استرايج كند كه تاكيد بر نگاه تيز بين بر دايره سيبل و فرم بيضى شكل چشمى را تداعى مي  تركيب -

 دريايى رسته: 
 .دريا بيانگر زمينه فعاليت رسته است امواج  -
  .باشد لنگر نماد مشخص وسيله دريايى مي  -

 ه هوايىرست: 
 .نشان دو بال به عالمت زمينه فعاليت رسته است -
  .است ها هماهنگ شده  نيروهاى مسلح آناليز شده و با ساير نشانه فرم مورد استفاده در ساير  -

 انتظامى رسته: 
 .عالمت نشان (محراب) برگرفته از عالمت اصلى ناجا است قاب اصلى  -
).هاى سراسر كشور ها و پاسگاه گستردگى حوزه فعاليت رسته انتظامى است (كالنتري خورشيد نشانه افق و  -
 .است نشان جمهورى اسالمى ايران در مركز نشانگر موجوديت و بستر فعاليت رسته انتظامى  -
طرفى نشانگر سالح  كننده رحل و نگهدارنده اشكال روى آن است از ح كمرى تداعي تركيب دو سال  -

  .باشد كاربردى پليس انتظامى در سراسر جهان مي

 
، ايـن نيـرو در   را داراسـت ي است كه بيشترين ارتباط كاري در امور انتظامي با دهياران و شـوراها  نيروي انتظامي نيز از نيروها و نهادهاي

مراكز استان داراي نواحي انتظامي و در مراكز شهرستان داراي نيروي انتظامي شهرستان و در مناطق مرزي داراي هنـگ مـرزي اسـت.    
ي مرزي است، امور مربوط به نيروي انتظامي را از طريـق پاسـگاه هـاي    موريت هنگ هاأدهياران محترم كه روستاهاي آنها در حوزه م

 اقدام مي كنند. ههاي مربوط پاسگاه ها و كالنترياز طريق هنگ مرزي و در ساير مناطق 
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 آشنايي با تشكيالت سازمان آتش نشاني  -3-12
توان به ايمنـي بـه    از آن جايي كه نمي .اند عي معنا كردهيمني را مصونيت در برابر آسيب هاي ناشي از حوادث، اعم از طبيعي و غيرطبيا

 .اسـتفاده مـي كننـد   » سـطح پيشـرفت ايمنـي   «و » و ايمني ارتقا« صورت صد در صد دست يافت، كارشناسان معموالً از اصالحاتي نظير
ا، حداكثر كردن سطح پوشـش  سطح پيشرفت ايمني رابطه تنگاتنگي با توسعه دارد، لذا در كشورهاي پيشرفته، يكي از اهداف دولت ه

 .ايمني براي دست يابي به حداكثر توسعه است

در كشور ما بيش  .باشد هدف از نامگذارى اين روز به عنوان روز ملى ايمنى و آتش نشانى، تبديل ايمنى در كشور به يك فرهنگ مي
آتـش نشـاني    تأسـيس نزديك به هشـتاد سـال از   شمسي و  1221اولين ايستگاه آتش نشاني در شهر تبريز به سال تأسيسسال از  160از 

 .پايتخت مي گذرد
 55مـاده   20و  14هـاي كشـور توسـط بنـدهاي      پس از انقالب اسالمي، با انحالل سازمان دفاع غير نظامي، فلسفه وجودي آتش نشـاني 

بر اساس اين قانون  .ي شوندي آتش نشاني زير مجموعه شهرداري ها قلمداد مها سازمانقانون شهرداري تعريف گشت و از همين رو  
 .كنندشهرداري ها ملزم هستند، براي حفظ شهرها از خطر سيل و حريق و ديگر مخاطرات تدابير مؤثري اتخاذ 

و از چهل حادثه طبيعي شـناخته شـده، سـي مـورد آن در ايـران امكـان وقـوع دارد،         استنظر به اينكه كشور ما يك كشور حادثه خيز 
  .نين تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ايمني، امريست ضروريتوجه به بحث ايمني همچ

 :موارد زير دانست توان مي نشاني و خدمات ايمني را ترين وظايف سازمان آتش مهم
 .و اشخاص مربوط ها سازمانـ ارتباط و همكاري و هماهنگي و مشورت با مراكز علمي، نظامي، پزشكي و ساير 

هـاي مختلـف اعـم از طـرح ايمنـي يـا شـارژ كننـده و          هاي خصوصي و دولتي با عنوان تـ تعيين صالحيت فني و امكانات شرك
 .نشاني در سطح جامعه ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ايمني و نجات و آتش ها، قطعات، فروشنده و سازنده ماشين

ات به منظور تقويت و آمـادگي جسـماني و   ي ورزشي بين كاركنان سازمان مخصوصاً نيروهاي عمليها رشتهـ اشاعه و به كارگيري 
 .باال بردن روحيه افراد كه الزمه اين حرفه است

 
  :وظايف سازمان اهم اهداف و

 .سوانح ناشي از آن عوارض و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و اطفاء حريق و مهار و ،نجات جان انسانها .1 
 .خدمات ايمني مربوط به آتش نشاني و امور و تعيين خط مشي در ريزي برنامه  .2
افراد خارج از سازمان طـي   سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و خدمات ايمني در موزش هاي الزم در امورآتش نشاني وآ  .3
 .ي زمان بندي شدهها برنامه
 از آنها برداري بهرهتوسعه ايستگاه هاي مورد نياز و  ايجاد و  .4
 خصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني و خدمات ايمني ي دولتي وها شركتو  اتمؤسسنظارت بر عميات   .5
 .غيرطبيعي سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و تمهيدات الزم جهت كاهش آثار انجام ترتيبات الزم جهت مقابله و  .6
 ،ها در مقابـل سـوانح گونـاگون (زلزلـه    ي تجهيزاتي ساختمان استانداردهانظارت وكنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان ها و   .7

 )…بمبارانهاي شيميايي اتمي و  ،سيل ،برق گرفتگي ،آتش سوزي
يا  آتش نشاني تحت نظر شهرداري ها و در زير مجموعه وزارت كشور هستند، وظايف مربوط را در حوزه شهري رأساً وهاي سازمان 

ا) با دستور فرماندار شهرستان مربوطـه عهـده دار هسـتند. دهيـاران جهـت      به دستور شهرداري مربوطه و در ساير مناطق (خارج از شهره
 استفاده از امكانات سازمان آتش نشاني موارد را از طريق بخشداري و فرمانداري ذي ربط پيگيري مي كنند. 
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 كشاورزي آشنايي با تشكيالت وزارت جهاد  -3-13
 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي  -3-13-1 

راستاي اصالح و بهسازي تشكيالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبـات توسـعه پايـدار كشـاورزي و منـابع طبيعـي و        در ـ1ماده 
ي، عمـران و توسـعه روسـتاها و منـاطق     گـذار  سرمايهامنيت غذايي، رشد  تأمينافزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي در جهت 

و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينـه از امكانـات و نيـروي انسـاني      ها سياستو  ها برنامهعشايري و در جهت انسجام بخشيدن به 
ي هـا  وزارتخانـه اختيـارات و وظـايفي كـه     تمامي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با ها زارتخانهو موجود

   .شود ميمذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل 
مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سـازندگي بـه وزيـر و وزارت جهـاد      تمام ـ2 ماده

شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قـانون و بنـدهاي الزم الرعايـه منـدرج در      .شود ميكشاورزي محول 
ماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبـردي و  تدي، اجقانون برنامه سوم توسعه اقتصا 2ماده 

در چـارچوب قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،        غيردولتـي نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها بـه بخـش   
انتقـال وظـايف قابـل واگـذاري بـه ديگـر        اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و حـذف وظـايف تكـراري و غيرضـروري و       

كشور و وزارت جهـاد كشـاورزي بـه     ريزي برنامهظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و   ها وزارتخانه
  رسد. ميقانون اساسي  133تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل 

ست بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي   ا مؤظفوزارت جهاد كشاورزي  ـ1تبصره 
، تعيين و حداكثر تا پايان سـوم توسـعه   هستندو شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري  مؤسسات ،واحدها تمامايران 

  .به بخش خصوصي اقدام كند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به واگذاري آنها
ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي مـوازي و دوبـاره كـاري وزارت جهـاد     جويي در هزينهبه منظور صرفه ـ2تبصره

  .مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند تماماست  مؤظفكشاورزي 
ي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد ها وزارتخانهتمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان  ،اعتبارات ،امكانات تمام ـ3ماده 

   .شود ميكشاورزي منتقل 
به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعـه آن بـا پـيش بينـي      شود ميبه دولت اجازه داده  ـتبصره 

 هـا  وزارتخانهز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير سا
  .و سازمان اقدام كند

هـاد  ي كشـاورزي و ج هـا  وزارتخانـه و شركت هاي دولتي وابسته و تابعـه   غيردولتيدولتي و عمومي  مؤسسات، ها سازمان تمام ـ4ماده 
ي دولتي مـذكور بـه   ها شركتو  مؤسساتو  ها سازمانهرگونه تغيير در جايگاه  .سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند

   رسد. ميتصويب شوراي عالي اداري 
  .تنسبت به سهام دولت نيز جاري اس غيردولتيي ها شركتو  مؤسساتو  ها سازمانحكم مذكور در اين ماده در خصوص  ـتبصره 

حسـب پيشـنهاد وزارت جهـاد كشـاورزي در      ،1379در سـال   شـود  مـي كشـور اجـازه داده    ريـزي  برنامـه به سازمان مديريت و  ـ5ماده 
كـاهش يـا افـزايش اعتبـار رديـف هـاي بودجـه اي         ،تغييـر رديـف   ،جابجـايي  ،نسبت به هر گونـه اصـالح   ،محدوده اعتبارات مصوب

ه و اخاللـي در  كـرد به نحوي كه حداكثر تسهيالت الزم را براي اجراي اين قـانون فـراهم   ي كشاورزي و جهاد سازندگي ها وزارتخانه
  .كنداداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام 
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وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شـش مـاه بـا پيشـنهاد دولـت بـه        ـ6ماده 
   .ي اسالمي خواهد رسيدتصويب مجلس شورا

مقررات مورد عمل هر واحد در خصـوص كاركنـان و    ،تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ـتبصره  
  .فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود

ي مربوط بـه  ها ستسيااست حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت  مؤظفوزارت جهاد كشاورزي  ـ7ماده 
تشـكيالت وزارتخانـه را تهيـه كنـد و پـس از       ،جلوگيري از گسترش تشكيالت دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانـات 

  .كشور به مرحله اجرا در آورد ريزي برنامهتاييد سازمان مديريت و 
ي صـنعتي  هـا  سياسـت و صنايع روستايي در چارچوب توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي  ـ 8ماده 

  .مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد .كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است
ي حمـايتي و  هـا  سياسـت اسـت بـا اتخـاذ     مؤظـف زارت جهـاد كشـاورزي   و به منظور افزايش بهره وري در بخش كشـاورزي  ـتبصره  

  .وري در توليد ماشين آالت و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازدرتقاي فناشويقي زمينه توسعه و ات
نـد  ظفومهـاي كشـاورزي مـي كننـد،      و شركت هاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجـام فعاليـت   مؤسسات ،ها وزارتخانه تمام ـ9اده م

  .نجام دهندي وزارت جهاد كشاورزي اها سياستي خود را در چارچوب ها فعاليت
توزيع و مصرف آب كشور، شـورايي بـه نـام شـوراي عـالي آب متشـكل از        تأمينبه منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه  ـ10اده م

كشـور رئـيس سـازمان حفاظـت محـيط       ريـزي  برنامـه وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور ورئيس سازمان مديريت و 
يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي بـا انتخـاب مجلـس شـوراي اسـالمي بـه عنـوان نـاظر و دو نفـر از          زيست، يك نفر از اعضاي كميس

رياست عاليه اين شورا بـا رئـيس جمهـور يـا معـاون اول رياسـت        .شود ميمتخصصان بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل 
قانون اساسي براي دستگاه هـاي   138مذكور در اصل  تصميمات اين شورا با تصويب هيئت وزيران يا كميسيون .جمهوري خواهد بود
  .ذيربط الزم االجراست

و مصـارف آب كشـاورزي    تأمينترتيبات و هماهنگي هاي الزم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا،  ـ11ماده 
  .و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

ي در بخـش كشـاورزي، نسـبت بـه تشـكيل      گـذار  سـرمايه است در جهت حمايت از توسعه  مؤظفوزارت جهاد كشاورزي  ـ12ماده 
  .كنددگان اقدام ننصندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد ك

  .رسيد اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد
ي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش بـه خزانـه داري   ها كمكسرمايه اوليه اين صندوق ها از محل 

   .شود مي تأمين، شود ميكل واريز و معادل صد درصد آن تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال تخصيص يافته تلقي 
ظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادالنه آب مصرف و رچه در مزارعبه منظور اعمال مديريت يكپا ـ13ماده 
   .شود ميبه وزارت جهاد كشاورزي محول  كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عيناً 1363
را انجـام  است در حدود بودجـه سـنواتي اقـدامات زيـر      مؤظفدولت  ،به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ـ14ماده 
  .دهد

پنبه و ساير محصـوالت تضـميني را بـا     ،خرما، ذرت ،شكر ،برنج ،قيمت تضميني خريد محصوالت كشاورزي از قبيل گندم الف ـ 
   .كندموافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين 
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رداتي كشـاورزي و  با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصوالت وا ـب  
  .كندتنظيم بازار، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام 

 .شود مي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو تماماين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است و  ـ15ماده 

سـازمان   7/9/1380مـورخ   13899/105 ــ 9041/89شـماره   بنا بـه پيشـنهاد   2/4/1381وزيران در جلسه مورخ  هيئت :ها برنامهاهداف و 
شرح وظايف تفضـيلي وزارت   ـ1379) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 2كشور و به استناد ماده ( ريزي برنامهمديريت و 

  :كردجهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب 
  :و نظارت ريزي برنامه ،سياست گذاري 

توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجـراي   ،هبردهاي مربوط به بخش كشاورزيو را ها سياستتعيين  ـ1
  .ي توسعه پايدارها سياستي توسعه كشاورزي در چارچوب ها برنامه
اورزي و دامي ي كشها فرآوردهنياز كشور به محصوالت و  تأمينتوليد و  ريزي برنامهانجام بررسي ها و اقدامات الزم به منظور  ـ2 

   .ي بازرگاني كشورها سياستو توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب 
   .تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطالع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري ـ3
رساخت هـاي مـورد نيـاز توليـد و توليـد كننـدگان بخـش        ات و زيتأسيسالزم در زمينه  ريزي برنامهتهيه استانداردها و ضوابط و  ـ4

   .كشاورزي
و شركت هاي وابسته بـه وزارتخانـه و ايجـاد همـاهنگي هـاي برنامـه اي و        مؤسساتنظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي  ـ5

   .عملياتي الزم
ارت جهاد كشاورزي بـه منظـور سـنجش ميـزان     و اقدامات در حيطه وظايف وز ها فعاليت، طرح ها، ها برنامهنظارت و ارزشيابي  ـ6

  .كارايي و اثر بخشي آن ها
  :آموزش و ترويج ،امور پژوهش

  :ي زيرها زمينهانجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در  ـ1
ي هـا  بيمـاري جنگـل و مرتـع و آبخيـزداري آفـات و      ،اصالح نژاد، پرورش دام و آبزيـان  ،اصالح بذر و نهال ،آب و خاك الف ـ 

   .گياهي و راه هاي مبارزه با آن
تـدوين شـيوه هـاي مناسـب و اسـتفاده از       ،از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشـاورزي  برداري بهره ـ ب

   .فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور
  .ي بخش كشاورزيها فرآوردههبود كيفي توليد محصوالت و كاهش ضايعات و ب ،افزايش بهره بروري ـ ج
سرم ها و مواد بيولوژيك الزم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشـترك انسـان و دام    ،مايه ها ،بيماري ها ـ د

   .و تهيه و توليد آنها در كشور
 ،بـاغي  ،تنوع زيستي گيـاهي و ژرم پالسـم گياهـان زراعـي     ،ژنتيكي احيا و توسعه ذخاير توارث ،ارزيابي آوري، جمعحفاظت    ـ2
جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگـانيزم هـا و حشـرات مفيـد و زيـان آور كشـاورزي در چـارچوب وطـايف          ،مرتعي ،دارويي ،زينتي

  .محول شده
  .وسعه روستايي و عشايريمطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و ت ـ3
حرفه اي شاغالن بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب و فني  وكاربردي،  و اجراي آموزش هاي علمي ريزي برنامه ـ4

   .ي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوطها سياست
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   .در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصالح مستمر آنها برداري بهرهگوها و نظام هاي توليد و مطالعه، طراحي و بهينه سازي ال ـ5
توليد كنندگان و بهره بـرداران بخـش كشـاورزي و نيـز شـناخت       ،و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ريزي برنامه ـ6

  .ي ترويجيها مهبرنامسائل و مشكالت آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي 
 

  :امور منابع طبيعي و آبخيزداري
بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طـرح هـاي آبخيـزداري و جلـوگيري از فرسـايش خـاك و تهيـه         ـ1

  .بهينه از اين اراضي برداري بهرهبرنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و 
 .ور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگلظانجام اقدامات الزم به من و ريزي برنامه ـ2
زمينـه   كـردن صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دسـت كاشـت كشـور و فـراهم      برداري بهرهحمايت و  ،گسترش احياحفظ،  ـ3

جنگلـي و تفريگـاه هـاي طبيعـي در چـارچوب      مرتع داري، ايجـاد پـارك هـاي     ،جنگل داري ،اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري
  .ي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي الزمها سياستهدف ها و 

  .بياباني زدايي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان و ريزي برنامه ـ4
بع ملـي بـه نـام دولـت     تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مسـتثنيات اشـخاص حقيقـي و حقـوقي و واگـذاري منـا       ـ5

  .جمهوري اسالمي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود
  :كشاورزي و توسعه روستايي امور زيربنايي -3-13-2

   .ه خدمات حمايتي و فني مورد نيازهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگي ـ1
يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منـابع و نهادهـاي    ـ2

   .كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب
   .مطلوب از آن برداري بهرهمات الزم در زمينه حفظ و اصالح خاك و فراهم آوردن موجبات و انجام اقدا ريزي برنامه ـ3
  .فراهم آوردن موجبات الزم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها ـ4
رزي و انجام  اقدامات الزم بـه  توزيع و مصرف آب كشاو ،و انهار سنتس و قنوات 4 و 3ي ها شبكهبراي انتقال آب  ريزي برنامه ـ5

   .ات مربوط در چارچوب قوانين موجودتأسيسنگهداري  و منظور احداث
  .و اصالحات بعدي آن 1361مصرف  از اجراي قانون توزيع عادالنه آب، انجام وظايف ناشي  ـ6
ع آب پس از كسـب مجـوز الزم از   و انجام مطالعات الزم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه مناب ريزي برنامه ـ7

  .مقررات نيرو
ات زيربنايي با رعايـت وظـايف   تأسيساز بنادر شيالتي و  برداري بهرهو اقدامات الزم در جهت احداث، نگهداري و  ريزي برنامه ـ8
   ها. وزارتخانهساير 
   .ان روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي الزم به منظور توسعه و عمرريزي برنامه ـ9

  .و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي ريزي برنامه ـ10
ي صـنعتي  هـا  سياسـت توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشـاورزي و صـنايع روسـتايي در چـارچوب      ـ11
   .كشور

  :امور كشاورزي، دام و آبزيان 
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و اتخاذ تابير الزم به منظور افزايش بهره وري از عوامـل و منـابع توليـد كشـاورزي و دسـتيابي بـه الگوهـاي كشـت          ريزي برنامه ـ1
   .متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور

ي دامـي و مشـترك انسـان و دام، قرنطينـه دام و كنتـرل      هـا  يبيمـار ي مربوط به آن و مبارزه بـا  ها فرآوردهبهداشت دام و  تأمين ـ2
ات تأسيسـ محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و سـاير   ،بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها

  .ي خام داميها فرآوردهنگهداري و عرضه  ،و مراكز تهيه
   .رف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامياردات و مصونظارت و كنترل بر توليد ـ3
پيشـگيري، قرنطينـه گيـاهي و     ،ي پـيش آگـاهي و مراقبـت   ها شبكهو انجام اقدامات الزم به منظور ايجاد و گسترش  ريزي برنامه ـ4

رود، توليـد توزيـع و   همگاني و سـاير آفـات و بيمـاري هـاي گيـاهي و نظـارت بـر و        ،ي عموميها بيماريتشخيص و مبارزه با آفات و 
   .مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور

  .و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصالح نژاد و بهبود تغذيه دام ريزي برنامه ـ5
   .اماندهي كشتارگاه هاتوسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و س ـ6
مناسـب از منـابع آبـزي آب هـاي تحـت حاكميـت و        برداري بهرهتوسعه و  احياو اتخاذ تدابير الزم در جهت حفظ  ريزي برنامه ـ7

   .صالحيت دولت جمهوري اسالمي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور
  :امور حمايتي

استفاده از تسهيالت اعتبـاري بانـك كشـاورزي و سـاير منـابع بـانكي و       ي در بخش كشاورزي و گذار سرمايهحمايت از توسعه  ـ1
تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صـنايع تبـديلي و روسـتايي بـا مشـاركت توليـد كننـدگان و فـراهم آوردن         

  .اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي تأمينتسهيالت الزم براي 
ات بخش كشـاورزي و  تأسيستوليدات و  ،و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ها سياستاجراي  ـ2

   .ي اتخاذ شدهها سياستپرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس 
داوات بخـش كشـاورزي   ي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آالت و اها سياستو اتخاذ  ريزي برنامه ـ3

   .ي مصوبها سياستدر چارچوب 
و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامـي، دارو، سـرم و سـاير مـواد بيولوژيـك از طريـق        تأميني الزم براي ها زمينهفراهم آوردن  ـ4

  .هاي الزم در اين زمينه و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت غيردولتيبخش 
مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني  غيردولتيت الزم به منظور ايجاد تشكل هاي انجام اقداما ـ5

  .به آنها و اعمال نظارت هاي الزم
ي دامـي و نيـز قيمـت تضـميني بـه منظـور حمايـت از توليـد         هـا  فرآوردهي تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و ها برنامهپيشنهاد  ـ6

  .وزيران و خريد بموقع محصوالت كشاورزي هيئتشاورزي به كنندگان بخش ك
ي هـا  فـرآورده ها و پيگيري هاي الزم براي توسعه صادرات محصـوالت و   فراهم آوردن تسهيالت و امكانات و انجام هماهنگي ـ7

   .ي بازرگاني كشورها برنامهو  ها سياستبخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب 
  .يفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارداجراي ساير وظا ـ8

وزارت جهادكشاورزي و سازمان هاي زير مجموعه آن (ادارات جهادكشـاورزي، تعـاون روسـتايي، دامپزشـكي، منـابع طبيعـي، امـور        
د وظايف هر كدام از ادارات يـاد شـده از   عشاير و شيالت) بيشترين ارتباط كاري را با دهياران در امور روستاها دارند. دهياران در مور

 طريق اداره مربوطه در شهرستان يا بخش اقدام مي كنند.  
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 ي كشور ها دهياريو  ها شهرداريآشنايي با تشكيالت وزارت كشور و سازمان  -3-14
  :است دار عهدهكلي وزارت كشور وظايف زير را  به طور
   اداره امور سياست داخلي 
 خلي  اداره امور امنيت دا 
  ها شهردارينظارت بر امور 
 سياست هاي دولت در امور تقسيمات كشوري   راياج 
 انتخابات  راياج 
 انجام امور سجلي 

نمايندگي حاكميـت و دولـت در منـاطق كـه وظيفـه همـاهنگي بـين ادارات و نهادهـا و ارگـان هـاي           مجموعه وزارت كشور به عنوان 
  .ددار عهدهها را به  ها و بخشداري ها، فرمانداري ط استانداريي، امنيتي، نظامي و انتظامي توسرايسياسي، اج

  :معاونت و ادارات كل و دفاتر زير مجموعه به شرح زير است رايدا وزارتخانهاين 
  :معاونت سياسي

   اداره كل دفتر سياسي 
   اداره كل دفتر تقسيمات كشوري 

 اداره كل مطالعات سياسي 

   مركز آموزش سياسي 

 نتخابات  اداره كل دفتر ا 

  :معاونت عمراني
o   اداره كل دفتر حوادث غيرمترقبه 
o  اداره كل دفتر حمل و نقل 

o   اداره كل فني 

o  ها شهردارياداره كل امور  

o ه كل برنامه ريزي عمراني رادا 

  :معاونت پشتيباني و برنامه ريزي
   اداره كل منابع انساني 
   اداره كل پشتيباني 

  اداره كل مالي و ذيحسابي 

 ل تشكيالت  اداره ك 

  بودجه  اداره كل 

 پژوهش  رايشو  

  :معاونت حقوقي و امور مجلس
 اداره كل حقوقي   -1
 اداره كل امور مجلس  -2
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  :معاونت اقتصادي و امور بين الملل
 اداره كل امور بين الملل -1
 اداره كل دفتر هماهنگي هاي اقتصادي  -2

 اداره كل انفورماتيك   -3

  :معاونت امنيتي انتظامي
 ي  اداره كل امنيت -1
 اداره كل انتظامي   -2

 اداره كل امور مرزها   -3

 امنيت  رايدبيرخانه شو -4

  :معاونت اجتماعي و شوراها
 اداره كل اجتماعي  -1
 اداره كل امور شوراها   -2

 اجتماعي  رايدبيرخانه شو -3

 ي غيردولتي ها سازماندفتر  -4
  :دفاتر  زير مجموعه وزارت كشور

 دفتر حوزه وزارت  -1
 دفتر بازرسي   -2

 دفترحراست  -3

 روابط عمومي  دفتر -4

 دفتر امور اتباع خارجي   -5

 دفتر جانشين فرماندهي كل قوا  -6
 :ي وابسته به وزارت كشورها سازمان
 سازمان ثبت احوال كشور -1
 سازمان شهرداري ها و دهياري ها    ـ 2

ه وظايف خـود و نيـز بـه    دارد كه امور مربوط» بخشداري«و در بخشها » فرمانداري«در شهرستانها » استانداري«نها وزارت كشور در استا
عنوان نماينده دولت وظيفه هماهنگي بين ساير ادارات و نهادها و نيروي انتظامي و نظـارت بـر كـار آنهـا را بـه عهـده دارنـد. بيشـترين         

توسط ادارات ذي ربـط مشـكالت را   انجام امور ارتباط كاري دهياران با ادارات و نهادهاي بخش و شهرستان است و در صورت عدم 
ها هسـتند   كنند. با توجه به اينكه بخشداري ها متولي امور دهياري طريق بخشداري ها و در صورت لزوم از فرمانداري ها پيگيري مياز 

ها نمايندگي ندارد. دهياران امور مربوط به كارهايشان را از آن طريق پيگيري مـي كننـد، الزم    و ادارات و نهادها در بيشتر مراكز بخش
االمكان از مراجع مربوطه پيگيري كنند تا بخشـداري هـا بـه وظـايف      حتي آموزشي توجيه شوند كه امور اجرايي را است در دوره هاي

   مهمتر خود يعني كار حاكميتي (هماهنگي و نظارت) بپردازد.  
 سازمان شهرداري ها

  كليات :فصل اول
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همـاهنگي   محترم وزيران به منظور ايجـاد  هيئت 8/5/1365ورخ و تصويبنامه جلسه م ها شهرداري قانون 62مفاد ماده  رايدر اج: 1ماده 
وظـايفي كـه    رايو اجـ  هـا  شـهرداري ي ها فعاليت و همچنين هدايت و نظارت بر ها شهرداريو آموزش كاركنان  ها شهرداريدر امور 

شود  ناميده مي »سازمان« ساسنامهي كشور كه در اين اها شهرداريذاشته شده است سازمان گ در اين رابطه به عهده وزارت كشور قانوناً
 .شودتشكيل مي 

 .شد  وابسته به وزارت كشور اداره خواهد به صورتو  شخصيت حقوقي مستقل بوده رايسازمان دا :2ماده  

وظـايف ايـن سـازمان را     هـا  اسـتان ي استان به عنـوان دفـاتر آن در   ها شهرداريهمياري  مركز سازمان در تهران است و سازمان :3ماده 
 .خواهد بود دار هدهع

ي مختلـف مـورد نيـاز    هـا  رشتهدر  .ريزي كشور خواهد رسيد سازمان مديريت و برنامهب كه به تصوي سازمان حسب تشكيالتي :4ماده 
 .گيرد مدارك علمي و تخصصي را در اختيار مي راين و متخصصين دااها كارشناسان و مهندس شهرداري

  ات سازماناختيار ف و وظايف و حدوداهدا :فصل دوم

در حدود وظايف محوله بـه وزارت كشـور و پشـتيباني هـاي مـالي       ها شهرداريي ها فعاليتاهداف سازمان هدايت و نظارت بر :5ماده 
حـداكثر اسـتفاده از امكانـات موجـود در      با ي مختلفها زمينهي وابسته به آنها در ها سازماني و ها شهردارياجرائي و مديريتي از  فني

 .ي دولتها تسياسچارچوب 

 :وظايف و حدود عمليات سازمان :6ماده 

آوري اطالعات و آمارهاي مربوط به شاخص هاي عمران شهري و تجزيه و تحليـل آنهـا    معتشكيل بانك اطالعات به منظور جـ 1
 .ها شهرداري و تصميم گيري و استفاده در طراحي و برنامه ريزي و بهبود امور و مسائل شهري رايب

 و مطالعه و بررسـي مـداوم مسـائل سـازماني و     ها شهرداريمطالعات و بررسيهاي مربوط به  اكز پژوهشي به منظور انجاميجاد مراـ 2
ايجـاد يـا اصـالح    ه و وابسـته و توصـيه بـ    ي تابعـه ها سازمانو  ها شهرداريي اداري مالي فني خدماتي و تداركاتي و ساير امور ها روش

 .رويه و ايجاد وحدت ها روشسازمان و بهبود 

 تشـخيص مقـررات متنـاقض و    به منظـور اعم از جاري و پيشنهادي  ها شهرداريمرتبط با امور  بررسي و تنقيح قوانين و مقرراتـ 3
پيشـنهاد آن جهـت سـير مراحـل قـانوني و       هاي قانوني و يا اصالح و تكميل مقررات موجود و ءمزاحم و دست و پاگير و نيز رفع خال

 .ه تصويب و ابالغهاي الزم تا مرحل پيگيري

 كـاري و عملكـرد شـهرداران و كاركنـان     ءي آموزشـي بـه منظـور ارتقـا    هـا  برنامـه و  تشكيل همايش ها كنفرانسـها و جلسـات  ـ 4

 .ها شهرداري

ي ساير كشورها با يكديگر و همچنـين حضـور در مجـامع بـين     ها شهرداريبا يكديگر و  ي كشورها شهرداريايجاد ارتباط بين ـ 5
و تحـوالت علمـي در    آگـاهي و اسـتفاده از تجـارب    بـه منظـور  ور شهري و شهرداري و قبـول عضـويت مراجـع مـذكور     در ام المللي
 .قوانين و مقررات مربوط با رعايت ها شهرداريي مرتبط با امور و مسائل شهري و ها زمينه

ي اداري مـالي فنـي خـدماتي و    هـا  وشرتبادل اطالعات و تجارب مربوط به  به منظوركشور  يها شهرداريبرقراري ارتباط بين ـ 6
تقليل هزينه هاي عمراني و  م با هدفه ي نزديك بهها شهرداريامور شهرداري و همچنين ايجاد شرايط الزم در جهت همكاري  ساير

وي نظير ايجاد بانك ماشين آالت شهرسـتان اسـتفاده مشـترك از نيـر     ها شهرداريخدماتي و جلوگيري از اصراف و تبذير در امكانات 
 .تخصصي انساني و

 كـه طبـق قـوانين مربـوط در اختيـار وزارت كشـور (سـازمان        ها شهرداريوجوه متمركز  و تسهيم كليه اعتبارات برنامه ريزي وـ 7

 .گيرد ) قرار ميها شهرداري
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ا در هـايي كـه موضـوع آنهـ    هيئتجلسـات و   ،كميته هـا  ،شركت در كليه كميسيونها وزارت كشور جهت عضويت و هماهنگي باـ 8
 .در همايش و اجتماعات حسب نياز و درخواستشركت وظايف سازمان است و نيز  ابارتباط 

ي تخصصـي مـالي اداري فنـي خـدماتي و سـاير      هـا  رشـته در  هـا  شـهرداري نياز سازمان و  آموزش نيروي انساني مورد به منظورـ 9
گيري از امكانـات آموزشـي و    بهره گيري از امكانات واقعي در است عالوه بر اهتمام واقعي در بهره ظفوممورد نياز سازمان  يها رشته

 .كندكوتاه مدت توسط مراكز آموزش رسمي اقدام  هاي توجيهي و آموزشي تحقيقاتي موجود از طريق دوره

از بورسـهاي   هـا  شـهرداري اسـتفاده مـديران و كاركنـان سـازمان شـهرداران و كاركنـان        تعيين ضوابط و معيارهاي مربـوط بـه  ـ 10
 .مطابق مقررات مربوط موزشيآ

و بـا   ي حقـوقي آنهـا حسـب مـورد    ياز طريـق مشـاوره و راهنمـا    هـا  شهرداريدعاوي مربوط به  در اقامه كليه مراقبت نظارت وـ 11
 .دفاع حقوقي در محاكم قضائي و حقوقي حضور و به منظورو قبول وكالت و حق توكيل از طريق شهرداري  ها شهرداريدرخواست 

متمركز از محل وجوه متمركـز   به صورتانجام معامالت آنها و نيز تجهيزات و ماشين آالت  رايب ها شهرداريگي نندكقبول ـ 12
  .كه در اختيار سازمان مي باشد با رعايت مقررات مربوط ها شهرداري

بـه وزارت   هـا  شـهرداري انجام كليه تكاليف و وظايفي كه در قالب موضوعات اين اساسنامه طبق قـوانين و مقـررات در امـور    ـ 13
  .كشور محول شده يا خواهد شد

   .ها شهرداريساير امور  تاليف و ترجمه و انتشار كتب و مجالت درباره مسائل اداري فني مالي و خدماتي و ـ 14
ي حسابرسـ  مؤسسـات و يا از طريق انعقـاد قـرارداد حسابرسـي بـا      راساً ها شهرداريارائه خدمات حسابرسي حسب درخواست  ـ 15

  .مجوز رسمي از مراجع ذيربط رايقانوني دا
 .ي كشورها شهرداريبازرسي  ـ 16
  .ها شهرداريتهيه و تدوين نظام برنامه ريزي  ـ 17
اسـتفاده از خـدمات افـراد متخصـص و يـا مهندسـين مشـاور و پيمانكـاران و سـازندگان و           به منظورانعقاد قراردادهاي خاص  ـ 18
  .نيمدت محدود و مع رايتي اعم از داخلي يا خارجي با رعايت مقررات مربوط بتحقيقا مؤسساتو  ها دانشگاه
  .كار رايي عمراني از نظر فني و حسن اجها طرحپروژه ها و  راينظارت عاليه بر نحوه اج ـ 19

  اركان سازمان :فصل سوم 

  :اركان زير است رايسازمان دا:7ماده 

 سازمان رايشو  الف ـ
 رئيس سازمان  ب ـ

 حسابرسي(بازرسي) سازمان    ـج 
   .معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور رئيس سازمان مي باشد :8ماده 

   :سازمان رايشو :9ماده 

 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به عنوان رئيس شورا -١
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -٢

مـدت دو سـال كـه انتخـاب      رايدو مرحله درون استاني و بين اسـتاني بـ   نفر از شهرداران كشور به انتخاب شهرداران در سه -٣
  .مجدد آنها بالمانع است
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و تصـميمات شـورا بـا     شـود سازمان هر سال دوبار در نيمـه دوم ارديبهشـت و بهمـن مـاه تشـكيل مـي        رايجلسات عادي شو :10ماده 
   .اكثريت آرا معتبر خواهد بود

مان به تشخيص رئيس سازمان و يا درخواست سه نفر از اعضـا و يـا درخواسـت بازرسـي بنـا بـه       جلسات فوق العاده شواري ساز :تبصره
  .دعوت رئيس سازمان تشكيل خواهد شد

   :سازمان رايوظايف شو:11ماده 

   .ني سازماها فعاليتبررسي و تصويب بودجه اصالح بودجه و متمم بودجه و بيالن و تفريغ بودجه و برنامه يكساله و پنجساله  ـ 1
   .ي مورد نياز سازمان اعم از استخدامي مالي و معامالتي حسب پيشنهاد رئيس سازمانها نامهبررسي و تصويب آئين  ـ 2
  .آئين نامه استخدامي بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد :تبصره
يس سازمان و تاييد سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي     اعالم نظر و تصويب تشكيالت سازمان و يا اصالح آن حسب پيشنهاد رئ ـ 3
   .كشور
مـدت يكسـال بـا حكـم      رايانتخاب حسابرس (بازرس) از ميان حسابرسان (بازرسان) رسمي كارشناسان رسـمي دادگسـتري بـ    ـ 4

   .رئيس سازمان و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس)
موافقت وزير كشور با رعايت ساير  سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان وو مراكز وابسته به  مؤسساتشركت و  تأسيسموافقت با  ـ 5

   .ضوابط و مقررات مربوطه
 رايبا پيشنهاد رئيس سازمان اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شـو  ها شهرداريي وابسته به ها سازماناتحاديه  تأسيسموافقت با  ـ 6

   .سازمان با امضا رئيس سازمان ابالغ مي شود
 71مـاده   15موضوع بنـد   ها شهرداريي وابسته به ها سازمانو  مؤسساتوظايف وزارت كشور راجع به تصويب اساسنامه  انجام ـ 7

   .رئيس سازمان يو ابالغ آن با امضا )1/3/75اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  رايقانون (تشكيالت وظايف و انتخابات شو
ر مسئول بوده و بعنوان باالترين مرجع سازمان در حدود قوانين و مقررات موضـوعه و مفـاد   رئيس سازمان در برابر وزير كشو :12 ماده

  .اين اساسنامه وظايف و اختيارات ذيل را دارا مي باشد

 رايآنهـا پـس از بررسـي و تصـويب در اجـالس شـو       رايتهيه و تنظيم بودجه متمم بودجه بيالن و تفريغ بودجه سـازمان و اجـ   ـ 1
  .وزير كشور سازمان و تاييد

سـازمان و تاييـد وزيـر     رايآن پـس از بررسـي و تصـويب در اجـالس شـو      رايي يكساله و پنجساله سازمان و اجـ ها برنامهتهيه  ـ 2
   .كشور
گي سازمان در مقابل مراجع اداري و حقوقي و قضايي انتخاب وكيـل  كنندامضا و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به  ـ 3

  .يا پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه يا ارجاع به دعاويبا حق توكيل و 
دولت و مراجع قانوني ديگر پس از تصويب  هيئتي قانوني و ارائه آن توسط وزارت كشور به ها طرحتهيه پيش نويس لوايح و ـ 4
و توجيه موارد ارائه شـده   توضيح به منظوراسالمي  رايدولت و مجلس شو هيئتسيونهاي يسازمان و شركت در اجالس و كم رايشو

  .بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذكر با اجازه وزير كشور
  .سازمان تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است رايتهيه و تغيير و اصالح تشكيالت اداري سازمان با پيشنهاد شو ـ 5
  .مقررات نصب و عزل و تغيير مستخدمين كاركنان سازمان با رعايت ـ 6
   .نام سازمان و تاييد وزير كشور در چارچوب مقررات جاري خواهد بوده اهدا يا قبول هدايا ب ـ 7
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   .كنداز اختيارات خود را به هر يك از مديران سازمان تفويض  بخشيرئيس سازمان مي تواند با مسئوليت خود  ـ 8
مـدت يكسـال منصـوب خواهـد      رايازمان و با حكم وزير كشور بس رايحسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شو:13ماده 
  .شد

مراجعه بـه   رايند تسهيالت الزم را به منظور انجام حسابرسي بظفومي وابسته ها سازمانرئيس سازمان و مديران دفاتر استاني و :14ماده 
  .كنددفاتر و اسناد سازمان فراهم 

شواري سازمان به اعضـا   رايظهار نظر صريح حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه بحسابرس (بازرس) يك نسخه از گزارش خود را با ا
  .كندسازمان تقديم  رايشو

  .حضور حسابرس (بازرس) در جلسات ساالنه شورا الزامي است :15ماده 
شـهرداري هـاي اسـتان    اساسنامه آن، سازمان همياري  3سازمان شهرداري ها و دهياري ها وابسته به وزارت كشور است كه مطابق ماده 

 استانها وظايف آنرا به عهده خواهند داشت.  به عنوان دفاتر آن در
اسـت و از سـوي ديگـر روسـتاها و امـور       از آنجايي كه نهاد دهياري ها بعد از تصويب اساسنامه به سازمان شـهرداري هـا اضـافه شـده    

ا توجه به گستردگي و تخصصي بودن امور دهياري ها و كمبود و ب ي استان ها خارج اندمربوطه از حوزه سازمان همياري شهرداري ها
امكانات و نيروي سازمان هاي همياري، مسئوليت امور مربوط به دهياري ها به عهده ادارات كل شهر و روستا در استانداريها و ادارات 

دن و اهميت كار نيازمند ايجاد مراكز و كارشناسان مربوطه در فرمانداري ها و بخشداري ها است و شايد اين گستردگي و تخصصي بو
 استاني و شهرستاني و بخش ها در آينده باشد. 

با توجه به اينكه اساسنامه سازمان دهياري ها در متن فصول اين مجموعه به تفصيل بيان شده است، در اينجا از تكرار آن خودداري مي 
 شود.  
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 ها قوانين مالي و معامالتي دهياري
 

 مقدمه:  
ميع و ترغيب انسان به تخلف نقش داشته باشد، مسائل مالي است، اين مسائل با جذابيت كـاذبي  طاز جمله مسائلي كه ممكن است در ت

هاي متقـي و پاكـدامن و بـا سـالمت     البته اين موضوع نافي انسان ،كشد كه ايجاد مي كند برخي انسانها را وسوسه كرده و به انحراف مي
ها و جـذابيت هـاي كـاذب و زريـن مـالي سـر        نفس نيست كه در پايان خدمت چندين ساله با سربلندي و افتخار و بدون اينكه شيريني

احتمـالي  سوزن تأثيري در آنها گذاشته باشد. انجام وظيفه نموده اند. علي ايحال قانونگذار و با هدف پيشگيري و برخورد بـا متخلفـين   
الزم بـر  مقرراتي را وضع نموده كه به نوعي راهكارهاي الزم براي فعاليت هاي مالي ارائه مي دهد، در حين فعاليت هاي مـالي نظـارت   

درآمدها و هزينه ها صورت مي پذيرد، تشريفات خاص براي انجام بعضي امور كه حساسيت بيشتري دارند، مثل برگـزاري مزايـده يـا    
جراء مي شود و در نهايت نظارت حسابرسي شده و در صورت وجود مشكل و تخلف، اصالح، رفـع و يـا مجـازات    مناقصه تعريف و ا

قانوني به عمل مي آيد، در بين مردم نوعاً نگراني سوء ذهنيت از سوء استفاده هاي احتمالي از اموال دولتي وجـود دارد، بـراي اصـالح    
، بـه  گـردد ابتداي كار، دقت كافي بشود تا اعتماد عمومي نسبت به ايشـان سـلب    اين سوء ذهنيت ها درخصوص دهياران الزم است از

تعبير بهتر اعتماد مردم به دهيار به عنوان باالترين سرمايه و فرصت دهيار در جلب مشاركت و همكاري مردم باشد كه بايد در ايجـاد و  
 امالتي دهياري ها و رعايت آنها امكان پذير است. اين كار با آشنايي با قوانين مالي و مع حفظ و نگهداري آن همت كند و
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 ها  آشنايي با مفاد آيين نامه مالي دهياري -4-1
هرچند اعتبارات روستاها كه در اختيار دهياران است، خيلي قابل توجه نيست و اصوالً شوراها و مردم به نوعي بر آنهـا نظـارت مسـتمر    

از يك سو مقـررات بـر ارقـام بـاال و كـم توأمـاً        .كند ميزان و رقم اعتبارات تفاوتي نمي دارند، ليكن در مسائل مالي و مقررات مربوطه
 .موضـوع بـه آبـرو و حيثيـت افـراد مربـوط اسـت        ،حاكم است و تخلفات احتمالي مربوط به هر دو تخلف مالي است و از سوي ديگر
مثـل روسـتاها،    تـر  كوچكهاي  هم در محيط  ود و آنچنانچه مشكل مالي (سوء استفاده يا تخلف احتمالي) در مورد اشخاص مطرح ش

ديگر ميزان آن خيلي تفاوت نمي كند. لذا دهيار ضروري است، ضمن اطالع و آگاهي از مقررات مربوط به امور مـالي، دقـت الزم را   
ان را روسـتايي و صـالح  در اجراي مو به موي آن به عمل آورد تا هم به عنوان امين اموال مردم روسـتا خـوب امانتـداري كنـد و صـرفه      

رعايت نمايد و خيانت در امانت ننمايد و هم به عنوان مجري و متولي امور روستا، در مديريت آن، پاسخگو باشد. بنـابراين آشـنايي بـا    
 نمايد.  ) اجتناب ناپذير مي19/5/1382آيين نامه مالي دهياري ها (مصوب 

به تفصيل بيان شده اسـت، لـذا در ايـن    » مقررات مالي دهياري ها«و » ر معامالتيآشنايي با امو«هاي  فصلبحث در اين مبه لحاظ اينكه 
 فصل به اختصار اشاره اي به آن خواهيم داشت: 

انجام دهـد گـاهي بـا شـهرداري هـاي       بايدليكن مقررات مربوط به اموري كه  ،اينكه حوزه مديريت يك دهيار چندان بزرگ نيست با
اطـالع الزم   ،اني اجرايي كشوري هيچ تفاوتي ندارد، بنابراين وي بايد همسان ساير مديرها دستگاهر بزرگ و حتي وزارتخانه ها و ساي

.. بايد بداند به چـه شـكلي عمـل    .او براي خريد، فروش، اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و .مقررات و اشراف الزم بر آنها داشته باشداز 
ي هـا  روشر ايـن زمينـه را بدانـد. چنانچـه معـامالت در حـدود اختيـار اوسـت بـا          ، ارزش و نصاب معامالت و حوزه اختيار خود دكند

گيـرد، تشـريفات    ..) را فرا.ي قانوني ديگر (مناقصه و مزايدهها راه اين صورتمشخص كه قانون تعيين كرده است، اقدام نمايد در غير 
ي اخذ مجوز الزم آگـاه باشـد و همينطـور    ها روشت و موارد ترك تشريفااز و  كندمربوط به هر يك را بياموزد و حسب مورد اقدام 

مسائل مربوط به تحويل كاال از انبار يا خدمات و ساير مقررات مربوط به معامالت به طور مثال در اجاره يا پيمانكاري دهيار الزم است 
الزم و نيـز در بحـث    يت اجرايـ گيـرد، ضـمان   آگاهي الزم از شرايط عمومي قراردادها، انـواع قراردادهـا، تعهـداتي كـه بـه عهـده مـي       

 پيمانكاري از شرايط عمومي پيمان مطلع باشد. 
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 ها  يآشنايي با ساير قوانين و مقررات مالي مرتبط با دهيار -4-2
آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و چگـونگي    

 )28/12/1381مصوب (وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي  برقراري
 تعاريف:  ـ  فصل اول

 شوند:   واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي :1ماده 
قتصاي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقـراري و وصـول   اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ا قانون:

 . 22/10/1381عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
شكيالت، وظايف و انتخابـات  قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون ت 5ماده  1عوارضي است كه به استناد تبصره عوارض محلي: 

و آيين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسـالمي كشـوري وضـع مـي      1/3/1375شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 .  شود

 اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كاالها موضوع قانون مي باشند. توليد كنندگان كاال: 
 حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.   اشخاص ارائه دهندگان خدمات:

 باشد.  و اصالحات بعدي آن مي 30/3/1350قانون امور گمركي مصوب  10تابع تعريف مقرر در ماده  ارزش گمركي:
وزيـران   هيئـت چهار درصد ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كـه قـوانين مربـوط توسـط      حريم ورودي:

تعيين مي شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج 
 .  شودمي 

 باشد.   ها مي حريم شهر از نظر قانوني، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداري حريم شهر:
قـانون تعـاريف و ضـوابط تقسـيمات      4ذيـل مـاده    4ع مقـررات مقـرر در تبصـره    حوزه استحفاظي از نظر قانون، تـاب  حوزه استحفاظي:

 باشد.  و اصالحات بعدي آن مي 1362كشوري مصوب سال 
 اشخاصي كه به توليد كاال و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.   مودي:

 تكاليف توليد كنندگان كاال ـ  فصل دوم
قـانون را   3ه شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است ماليات و عوارض مربوط به بندهاي ج و د ماد: 2ماده 

ش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را بـه ترتيـب بـه حسـاب سـازمان امـور ماليـاتي        وربراساس قيمت مصوب ف
وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشـور) كـه از طريـق سـازمان امـور ماليـاتي كشـور اعـالم         كشور و حساب تمركز وجوه به نام 

 شود، واريز نمايد.  مي
، در قيمـت  شـود ماليات و عوارض موضوع اين ماده عالوه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيـين مـي    تبصره:

 .  شودفروش نهايي محاسبه و منظور مي 
قانون مكلفند ماليات و عـوارض موضـوع بنـدهاي مـذكور را بـا       3وليد كنندگان كاالهاي موضوع بندهاي (الف) و (هـ) ماده ت: 3ماده 

درج در صورتحساب هاي صادر شده يا اسناد فروش از خريداران كـاال اخـذ و ماليـات را بـه حسـاب سـازمان امـور ماليـاتي كشـور و          
به حساب شهرداري محل و درخصوص واحدهاي توليدي خارج از حـريم شـهرها بـه    عوارض واحدهاي توليدي داخل حريم شهر را 

حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شـود، واريـز   
 نمايند. 
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قـانون را بـا درج در    3و عـوارض موضـوع بنـد ب مـاده     شركت دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان سيگار مكلفنـد ماليـات   : 4ماده 
صورتحساب هاي صادر شده و يا اسناد فروش از خريداران كاال اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امـور ماليـاتي   

كشـور اعـالم مـي     كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سـازمان امـور ماليـاتي   
 شود، واريز نمايند. 

توليد كنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناي خودروهاي سواري كه به عنـوان خـودروي   : 5ماده 
ا درج در قانون (ماليات و عوارض شماره گذاري) را ب 4عمومي شماره گذاري مي شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند ز ماده 

اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه بـه  
 نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود واريز نمايند. 

ي و وانت دوكابين وارداتي (به استثناي خودروهاي سواري كـه بـه عنـوان خـودرو عمـومي شـماره       مالكان خودروهاي سوار: 1تبصره 
گذاري مي شوند) مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و 

 عوارض اين ماده اقدام نمايند.  
هوري اسالمي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري انـواع خودروهـاي   نيروي انتظامي جم: 2تبصره 

سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون شـهري يـا بـرون شـهري، گـواهي پرداخـت ماليـات و        
ه گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده عوارض را از مالكان اخذ و ضميمه اسناد مربوط نمايند و از شمار

 شد.  صادر خواهد هقاست، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره مالياتي پس از وصول وجوه متعلّ
 تكاليف ارائه دهندگان خدمات  ـ  فصل سوم

فنـد ماليـات و عـوارض خـدمات مخـابراتي از قبيـل       شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكل: 6ماده 
آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين المللي و كارت هـاي اعتبـاري موضـوع بنـد الـف      

هـاي مقـرر    نرخ قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفكيك از خريداران خدمات (مشتركان يا مشتريان) مطابق 4ماده 
در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد واريـز  

 نمايند. 
عوارض موضوع اين ماده درخصوص مشتركان واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه بـه نـام وزارت كشـور     :1تبصره

 . شودي هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، واريز (سازمان شهردار
را بـه   4%) قيمت واگذاري خطوط جديد تلفن همراه موضوع بند ب ماده 20اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد ( :2تبصره

 نمايند.  يهنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز
قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشـتركان (بـه اسـتثناي مصـارف      4اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند ج ماده : 7ماده 

%) سـه درصـد بهـاي مصـرفي آنهـا بـا درج در صورتحسـاب از مشـتركان مـذكور اخـذ و           3صنعتي، معدني و كشـاورزي) را بـا نـرخ (   
ها به حسب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهرها را به حساب تمركز وجوه به نـام  درخصوص مشتركان داخل حريم شهر

 وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، واريز نمايند. 
%) بهـاي مصـرفي   3با نرخ سـه درصـد (  اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهرها را  تبصره:

 آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. 
واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاه هـا مكلفنـد دو درصـد    : 8ماده 

را بـه عنـوان عـوارض از مشـتريان اخـذ و بـه حسـاب         4از قبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند د ماده %) هزينه خدمات ارائه شده (2(
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شهرداري محل واريز نمايند. واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفند عوراض مزبور را به حساب تمركـز وجـوه بـه    
 شود، واريز نمايند. شور اعالم ميامور مالياتي ك نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان

منظور از تاالرها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكان هايي هستند كه جهت برگـزاري مراسـم مختلـف در اختيـار مشـتريان       تبصره:
 قرار داده مي شوند.  

ل نقليـه زمينـي، ريلـي، دريـايي و هـوايي مـي       اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسـاي : 9ماده 
قانون را با درج در بليط بـه عنـوان عـوارض از مسـافران اخـذ و بـه        4%) بهاي بليط موضوع بند (هـ) ماده 5نمايند، مكلفند پنج درصد (

 حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. 
ليد داخل يا وارداتي مكلفند از تـاريخ اجـراي قـانون، عـوارض سـاليانه      مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از تو: 10ماده 

قانون بـه نـرخ يـك در هـزار قيمـت فـروش كارخانـه (داخلـي) و بـا مجمـوع ارزش            4خودروهاي متعلق به خود موضوع بند (و) ماده 
صادي و دارايي (سازمان امـور  گمركي و حقوقي ورودي (وارداتي) براساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقت

 ، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. شودمالياتي كشور) اعالم مي 
ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آالت راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخـه  : 11ماده 

%) قيمت فروش كارخانه (داخلـي) و  1حسب مورد معادل يك درصد ( 4وع بند (ح) ماده موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موض
 %) مجموعه ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.  1يا يك درصد (

 دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، وكالتي و غيره) مربوط بـه انـواع  : 1تبصره 
خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط 
سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي، تاريخ، مبلـغ، نـام بانـك دريافـت كننـده      

و همچنين نوع و مشخصات خـودرو و نـام متعـاملين در     4گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده  ماليات و نيز فيش بانكي و يا
سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هـر پـانزده روز يـك بـار بـه ادارات      

 3م عالوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حك
%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود. سازمان امور ماليـاتي كشـور (ادارات   50قانون، مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد ( 6ماده 

اسناد رسمي را در هـر شـهر بـه شـهرداري محـل      امور مالياتي ذي ربط موظف است ماهيانه نسخه اي از فهرست هاي دريافتي از دفاتر 
 ارائه كند). 

 بود.  تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد :2تبصره
 يح نمايند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودرو را تصر: 3تبصره 
دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كنند : 4تبصره 

 و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند. 
و رانندگي) مكلف است پس از اخـذ نسـخه پرداخـت شـده قـبض       نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ادارات راهنمايي: 5تبصره 

ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقاالت خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، نسـبت بـه ثبـت انتقـال در     
 سوابق اقدام نمايد. 
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ت نقل و انتقـال مجـدد نخواهـد شـد. در صـورتي كـه پـس از        فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول ماليا: 6تبصره 
پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات ماليات هاي مسـتقيم  

 داد نمي باشد. ، ولي ماليات وصول شده از معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرشودمسترد مي 
، انجام مي گيرد. شودپرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي : 7تبصره 

 قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان استان قابل پذيرش مي باشد. 
اليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرايـي پرداخـت ماليـات از طريـق سيسـتم بـانكي،       بانك ملي و شعب آن، م :8تبصره

 .  كردوصول خواهند 
اولين انتقال خودرو از كارخانه هاي سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا وارد كنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركت هـاي  : 9تبصره 

 اران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. سازنده خودروهاي خارجي ) به خريد
 تكاليف اشخاص ثالث ـ  فصل چهارم

اظهـار نگرديـده و تـرخيص نشـده      1381گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كاالهايي را كه تا پايان سـال  : 12ماده 
هد حقـوق ورودي وارد كننـدگان كـاال كسـر و نسـبت بـه اسـترداد اضـافه         اند، به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب و از تع

 پرداختي اقدام نمايد. 
گمرك ايران مكلف است در پايان هر مـاه، ميـزان ارزش گمركـي كاالهـاي وارداتـي را كـه حقـوق ورودي آنهـا دريافـت          : 13ماده 

 ت كشور(سازمان شهرداري هاي كشور) اعالم نمايد. گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) و وزار
، در شـود معادل دوازده درهزار رقم اعالمي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه سـاليانه منظـور مـي     تبصره:

قـانون بـه    2مـاده   3ر تبصـره  گيرد تا صرفاً و با رعايت نسبت هاي مقرر د اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) قرار مي
 .  شودعنوان كمك به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور پرداخت و به هزينه قطعي منظور 

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه در مورد خودروهاي سـاخت داخـل و يـا    : 14ماده 
خودروهاي وارداتي را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و)، (ز) و (ح) ماده  مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع

قانون قرار مي گيرند. براساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجراء در سال بعـد اعـالم مـي نمايـد. اعـالم قيمتهـاي        4
شود و يا بـه كشـور    سال و يا در طول سال بعد، توليد آنها شروع مي مذكور براي انواع جديد خودروها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر

 وارد مي گردند، محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود. 
، متناسب بـا آخـرين مـدل سـاخته     شود قيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع خودروهايي كه توليد و يا واردات آنها متوقف مي تبصره:

 .  شودمي  شده و يا وارد شده تعيين
قانون را به حساب تعيين شده واريز  4مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، مكلفند وجوه موضوع بند (ي) ماده : 15ماده 

 و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند. 
وجـوه موضـوع ايـن مـاده را در هنگـام خـروج مسـافر از        نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است رسيد پرداخت  :1تبصره

مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و مهر كردن به مهر خـروج، در پايـان هـر مـاه بـه سـازمان       
 امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط ارسال نمايد. 

ارندگان گذرنامه هـاي سياسـي و خـدمت، خدمـه خطـوط پـروازي و سـاير        در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، د: 2تبصره 
وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خـروج دانشـجويي)، بيمـاراني    
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ر مرزي و جانبازان انقـالب اسـالمي   كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذ
 نمي گردند.  كه براي معالجه به كشورهاي ديگراعزام مي شوند، مسافر محسوب

شوراهاي اسالمي مكلفند هرگونه عوارض محلي جديد و يا افزايش در نظر عوارض محلي جاري را با رعايت مقـررات مـاده    :16ماده
 كثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعالم نمايند.) قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حدا5(

 مجاز است. 1382) قانون در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 5) ماده (1تبصره: دريافت عوارض محلي موضوع تبصره (
مربوط به وجوه و عوارض شهرداري هـا   كليه تخفيفات ومعافيتهاي 1/1/1382) قانون، از تاريخ 5) ماده (3در اجراي تبصره ( :17ماده 

 لغو مي گردد.
 مقررات عمومي  ـ  فصل پنجم

، بـه  )قانون (در مورد واحدهاي توليدي، خـدماتي و مشـتركان واقـع در داخـل حـريم شـهرها       6عوارض موضوع بند ب ماده : 18ماده 
و برداشـت از حسـاب يـا     شودشود، واريز مي  حساب يا حسابهاي شهرداري محل توليد يا فعاليت كه توسط شهرداري محل اعالم مي

 حسابهاي فوق با امضاهاي مقامات مجاز شهرداري محل ذي ربط خواهد بود.   
قانون به حسابهاي رابط غير قابل برداشت تمركز وجوه جداگانه اي به نـام وزارت   6ماده  )د(و  )ج(عوارض موضوع بندهاي : 19ماده 
ه توسط خزانه معين هر استان براي شهرسـتانهاي همـان اسـتان افتتـاح و توسـط سـازمان امـور        ر (سازمان شهرداري هاي كشور) كوكش

. وجوه واريزي به حسابهاي رابط فوق الذكر در پايان هر هفته به حسابهاي تمركـز وجـوه   شودمالياتي كشور اعالم مي شود، واريز مي 
 .  شود ه افتتاح مي شود، منتقل ميوزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط اداره كل خزان

قـانون مكلفنـد يـك درصـد      6ماده  3وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) و شهرداري هاي محل در اجراي تبصره : 20ماده 
ريـز  شـود، وا  آيين نامه را به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي كشـور اعـالم مـي   اين  19و  18%) از وجوه دريافتي موضوع مواد 1(

 .)ديوان عدالت اداري ماده مذكور ابطال گرديد 29/9/1383مورخ  495و  494، 493به موجب راي شماره ( نمايند.

%) عـوارض دريـافتي   1اداره كل خزانه و خزانه معين استان ها مكلفند با درخواست سازمان امور مالياتي كشـور، يـك درصـد (    تبصره:
 زبور واريز و مابقي را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور منظور نمايند. موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان م

. شـهرداري هـاي   شـود قانون به شهرداري هاي محل محـول مـي    4ماده  )و(، )هـ(، )د(، )ج(وصول عوارض موضوع بندهاي : 21ماده 
بـه حسـاب شـهرداري محـل و      مذكور مكلفند عوارض فوق الذكر را در خصوص واحدهاي توليدي و خدماتي داخـل حـريم شـهرها   

درخصوص واحدهاي ياد شده در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شـهرداري هـاي كشـور) كـه     
توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، واريز نمايند. دستورالعمل نحوه اجراي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشـور و  

 هرداري هاي كشور تهيه و پس از تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و كشور اجراء مي شود. سازمان ش
قانون از محل وصولي هـاي   4و  3اضافه پرداختي توليد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عوارض مواد : 22ماده 

ي محل و وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشـور) حسـب مـورد،    ها جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداري
 قابل استرداد مي باشد. 

، طبـق  شوداز بابت وجوهي كه دريافت آنها به موجب قانون لغو مي  ها دستگاه 1381مطالبات معوق قابل وصول تا پايان سال : 23ماده 
. وجوه وصولي از بابـت مطالبـات   شوداي مفتوحه واريز مي ي ذي ربط وصول و همچنان به حساب هها دستگاهمقررات مربوط توسط 

 .  شودها و موسسات دولتي به درآمد عمومي كشور واريز مي  معوق وزارتخانه
 48ا اعالم دستگاه ذي ربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبـق مقـررات مـاده    بمطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي  تبصره:

 باشد.  قابل وصول مي 10/6/1366ي كشور مصوب قانون محاسبات عموم
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به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي الزم، ماموران ادارات مالياتي ذي ربط مـي تواننـد بـه    : 24ماده 
 نمايند. توليد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها رسيدگي 

توليد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر، اسناد و مـدارك درخواسـتي مـي باشـند و در صـورت عـدم ارائـه        
 دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. 

التفـاوت مـذكور بـه طـور كتبـي از       ، مابـه شودوران مالياتي به اسناد و مدارك، مابه التفاوتي مشخص چنانچه در رسيدگي مام: 25ماده 
 توليد كنندگان كاال يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي شود.  

 ي باشد. تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كاال و ارائه خدمات، تاريخ فروش يا ارائه خدمات م: 26ماده 
قانون (به اسـتثناي ماليـات نقـل و انتقـال خـودرو) نسـبت بـه ماليـات و          4و  3مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد : 27ماده 

 عوارض متعلق به فروش كاال و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.  
اطالعات مورد نياز را طبق فرمها و در سررسيدهايي كه توسـط سـازمان امـور ماليـاتي كشـور تعيـين و       موديان مالياتي مكلفند : 28ماده 

 اعالم مي شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. 
 موديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. تبصره: 

مبداء احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد، جريمه مزبور معادل دو و نـيم درصـد    :29ماده 
 %) به ازاي هر ماه تاخير بوده و به صورت روزشمار محاسبه مي شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست. 5/2(

قانون، بهاي كـاال يـا خـدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود. در         4و  3ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد : 30ماده 
مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجـب اسـناد و مـدارك مثبتـه احـراز شـود كـه ارزش        

تعلـق ماليـات يـا عـوارض مـي       تـاريخ روز  همندرج در آنها واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز كاال يا خدمت بـ 
 باشد. 
در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد كاال و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشـد، اشـخاص مزبـور    : 31ماده 

 مكلفند با درخواست كتبي ماموران مالياتي اسناد و مدارك مربوط و هرگونه اطالعات الزم را ارائه دهند. 
 هيئـت قـانون،   4و  3ع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض موضوع مـواد  مرج: 32ماده 

 2و اصالحات بعدي و تبصـره   3/12/1366قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  216حل اختالف مالياتي مي باشد كه برابر مقررات ماده 
 . رأي صادر شده قطعي و الزم االجرا مي باشد.  كردر خواهد آن به شكايت مزبور رسيدگي و رأي مقتضي صاد

قانون، شامل آن دسته از كاالهايي كه در فرآيند غير  3ماده  )هـ(اقالم كااليي مندرج در فهرست كاالهاي نهايي موضوع بند  :33ماده 
 بود.  شوند، نخواهد صنعتي و به صورت كارگاهي و سنتي توليد مي

 مي باشد.  1382اين آيين نامه از ابتداي سال  تاريخ اجراي: 34ماده 
آيين نامـه اجرايـي قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي              21دستورالعمل اجرايي ماده 

مات و كاالهـاي  جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خد
  :وارداتي

آيين نامه اجرايي قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه      21وزيران كشور و امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 
سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كـاال  

 ند: كردارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي را كه از اين پس دراين دستورالعمل قانون ناميده مي شود به شرح زير تصويب و
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قانون كه به شهرداري هاي محل محول گرديـده اسـت، بـه شـرح      4، ماده )و(، )هـ(، )د(، )ج(وصول عوارض موضوع بندهاي : 1ماده 
 زير مي باشد: 

ز مصرفي مشتركين (به استثناي مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) و همچنـين آب مصـرفي مشـتركين    عوارض برق و گا -
 در حوزه استحفاظي شهرها.  

 عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافرخانه، تاالر و باشگاه ها  -

 زميني، ريلي، دريايي و هوايي  نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايلحمل و عوارض خدمات  -

 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي  -

 شود.   قانون شهرداري ها و تبصره هاي ذيل آن تعيين مي 99حريم شهرها براساس ماده  تعيين محدوده حريم: تعيين: 2ماده
قانون شهرداري ها و تبصره هاي ذيل آن تعيين شده، به  99حريم شهرها را كه طبق ماده  شهرداري هاي محل مكلفند محدوده: 3ماده 

روز از تاريخ اعالم ايـن دسـتورالعمل اعـالم     15ادارات امور مالياتي شهرستان مربوط و همچنين ادارات گاز، برق، آب، مخابرات طي 
 نمايند. 

گان خدمات حمل و نقل مسافر، هتل، مهمانسـرا، هتـل آپارتمـان، مهمـان پـذير،      ادارات مخابرات، گاز، برق، آب و ارائه دهند: 4ماده 
عوارض مربوط به واحدها  شودمسافرخانه، تاالر ها و باشگاه ها، مكلفند مستند به نقشه حريم شهر كه توسط شهرداري محل اعالم مي 

 ه حسـاب تمركـز وجـوه وزارت كشـور (سـازمان     و مشتركان واقع در داخل حريم را به حساب شهرداري محل و خارج از حـريم را بـ  
 هاي كشور) واريز نمايند.  شهرداري

قـانون در داخـل    4، مـاده  )هــ (، )و(، )د(، )ج(مسئوليت نظارت و پيگيري بر وصول و واريز وجوه عـوارض موضـوع بنـدهاي    : 5ماده 
 رداري هاي كشور مي باشد. حريم شهرها بر عهده شهرداري محل و در خارج از حريم برعهده نماينده سازمان شه

(ج)، مرجع رفع هرگونه اختالف بين ماموران تشخيص و وصول شهرداري ها و موديان درخصوص عوارض، موضوع بندهاي : 6ماده 
 قانون شهرداري ها مي باشد.   77، كميسيون ماده شودقانون كه توسط شهرداري هاي محل وصول مي  4ماده  (د)، (هـ)، (و)،

آيـين نامـه اجرايـي قـانون بـه مـامورين تشـخيص و         31و  25و  24ات و مسئوليت هاي مامورين مالياتي مصرح در مـواد  اختيار: 7ماده 
 و موديان مكلفند مطابق مفاد مذكور در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.  شودوصول شهرداري تفويض مي 

قـانون و يـك    4، مـاده  (و)، (هــ) ، )د(، )ج(يك حسـاب بـراي عـوارض بنـدهاي     شهرداري ها موظفند حسب مقررات مربوط : 8ماده 
را بـه ادارات امـور ماليـاتي شـهر مربوطـه       4و  3قانون افتتاح و شماره حساب ساير عوارض مواد  4و  3حساب براي ساير عوارض ماده 

عمليات وصـول، بـه اداره امـور ماليـاتي     اعالم نمايند و صورت حساب گردش حساب مذكور را به صورت ماهانه براي كنترل صحت 
 شهرستان و دفاتر استاني سازمان ارسال نمايند. 

ادارات كل امور مالياتي هر استان موظفند شماره تمركز وجوه محلي را كه براي واريز عوارض خارج از حريم شهر كه توسط : 9ماده 
 ور اعالم نمايند. هاي كش خزانه معين استان افتتاح گرديده است به سازمان شهرداري

خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي به حساب هاي رابط عوارض را در هر ماه حداكثر تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه      تبصره: 
 تفكيك هر شهرستان به وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) اعالم نمايند. 

%) از عـوارض موضـوع   1يين نامه اجرايي آن، شهرداري ها مكلفند يك درصد (آ 20قانون و ماده  6ماده  3در اجراي تبصره : 10ماده 
قانون كه وصـول آن بـه عهـده سـازمان امـور ماليـاتي كشـور مـي باشـد و بـه حسـاب             4ماده  )الف(و بند  3ماده  )هـ(و  )الف(بندهاي 

 يند. را به حسابي كه سازمان مزبور اعالم مي دارد واريز نما شودشهرداري محل واريز مي 
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در ده ماده و يك تبصـره بـه تصـويب وزيـران كشـور و امـور اقتصـادي و         »قانون«آيين نامه اجرايي  21اين دستورالعمل به استناد ماده 
 دارايي رسيد.  

 
 آشنايي با امور معامالتي -4-3

 د مطالعه قرار مي گيرد.  مور) 19/5/1382(مصوب در اين مبحث، با توجه به ارتباط كامل موضوع، آيين نامه مالي دهياري ها 
  :انواع معامالت و نصاب آنها

      معامالت دهياري ها اعم از خريد، فروش، اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره (به استثناي مـواردي كـه مشـمول مقـررات
ايـن   22مـاده   . كليه معامالت به اسـتثناي مـوارد يـاد شـده در    شوداستخدامي مي شود) در قالب مفاد اين آيين نامه انجام مي 

 يا مزايده انجام شود. مناقصه آيين نامه، بايد حسب مورد از طريق 
 :معامالت دهياري ها از نظر ارزش به سه دسته تقسيم مي شود 

 الف: معامالت جزئي
 ب: معامالت متوسط
 پ: معامالت عمده 

هاي كشور و شهرداري تهران بـا   عامالت شهرداريكليه سقفهاي معامالت دهياري ها موضوع اين ماده بر اساس قانون تطبيق م :1تبصره
و  »1373مصـوب  «قـانون محاسـبات عمـومي كشـور      86و مـاده   80مـاده   )ج(، )ب(، )الف(نصابهاي مذكور در قانون اصالح بندهاي 

 بود.  تغييرات بعدي آن خواهد
 امالت عمده مبلغ برآورد مي باشد.  مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط، مبلغ معامله و براي مع: 2تبصره 
 مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب دهياري ترجيحاً كارشناس دادگستري مي باشد. : 3تبصره 
 با تفكيك به اقالم كوچك تر به طبقه پايين تر انتقال يابد. بايدمعامالت مشمول هر يك از طبقات فوق ن: 4تبصره 

   :امالتروش انجام مع
    ،در مورد معامالت جزئي، متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور به طور كتبي از طرف دهيار به او ارجاع گرديـده اسـت

جـرت كـار يـا خـدمت     امكلف است به فروشندگان يا عامالن خدمت مراجعه و پس از تحقيق در مورد قيمت كامل كاال يا 
رفه و صالح دهياري انجام و ذيل سند را با قيد اينكه معامله بـا حـداقل بهـاي    مورد نياز، معامله را با حداقل بهاي ممكن و ص

 ممكن انجام پذيرفته است، امضاء نمايد. 
درج نام، نام خانوادگي، امضاء و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و همچنين آدرس و مشخصـات كامـل فروشـنده كـاال يـا       تبصره:

 . انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است
  در مورد معامالت متوسط، مامور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار يا خدمت مربوط به

صورت جداگانه استعالم بهاي كتبي به عمل آورد، با اين ترتيب كه مامور خريد نوع كاال يا خدمات مورد معامله و مقدار و 
استعالم بها تعيين نمايد و فروشندگان ياد شده نيز با اعالم حداقل بهاي آن و بـا قيـد    مشخصات آن را به طور كامل در برگ

و مـامور خريـد نيـز     كردرا با قيد تاريخ امضاء خواهند بها اعتبار آن و با ذكر كامل نشاني خود، ذيل برگهاي استعالم تاريخ 
سيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خـانوادگي  يل برگ هاي استعالم بها را با ذكر اينكه استعالم بها به وذبايد 

 خود امضاء و جهت طرح در كميسيون معامالت و اتخاذ تصميم تسليم كند.  
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تغيير روش انجام معامالت متوسـط در صـورتي كـه فروشـندگان و يـا انجـام دهنـدگان كـار از تنظـيم و تسـليم اسـتعالم بهـا              :1تبصره
عداد فروشندگان به لحاظ انحصاري يا شخصي بودن محدود و كمتر از سه منبع باشد بنـا بـر گـزارش مسـتدل و     خودداري نمايند و يا ت

موجه مامور خريد و تصويب كميسيون معامالت با دستور دهيار يا كمترين بهاي ممكن و با در نظـر گـرفتن صـرفه و صـالح دهيـاري      
 بالمانع است. 

كه فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار يا خدمت در برگ اسـتعالم بهـا بـراي اعتبـار بهـاي      مامور خريد با توجه به مدتي : 2تبصره 
 پيشنهاد شده ذكر كرده اند، طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دهياري نشود. 

 وستا به انتخاب و معرفـي شـورا   اعضاي كميسيون معامالت مركب از دهيار، مسئول مالي دهياري و نماينده شوراي اسالمي ر
 مي باشند.  

      انجام معامله پس از تنظيم صورتجلسه كميسيون معامالت و با موافقت اعضاي كميسيون به اتفاق آرا و يـا بـا كسـب حـداقل
 دو راي موافق به شرط آن كه يكي از دو راي موافق راي دهيار باشد، قابل اجرا خواهد بود. 

 لي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترك تشـريفات  معامالت عمده بايد به طور ك
 مناقصه ضروري تشخيص داده شود به طريق زير انجام خواهد شد: 

برابر نصاب معامالت جزيـي باشـد، بنـا بـه پيشـنهاد مسـتدل و موجـه دهيـار و تصـويب           25در صورتي كه ميزان معامله كمتر از  ـ   الف
 وراي اسالمي روستا.  ش
برابر نصاب معامالت جزيي باشد، بنا به پيشنهاد مستدل و موجه دهيار و تصويب شـوراي   50تا  25در صورتي كه ميزان معامله از  ـ   ب

 اسالمي روستا و تاييد شوراي بخش.
اد مستدل و موجه دهيار و تصويب شـوراي  برابر نصاب معامالت جزئي بيشتر باشد، بنا به پيشنه 50در صورتي كه ميزان معامله از  ـ   پ

 اسالمي روستا و تاييد شوراي بخش و موافقت استاندار ذي ربط. 
رد مناقصه محدود، دهياري از بين فهرست مقاطعه كاران واجد شرايط منتخب توسط سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي    ودر م: 1تبصره 

 . كردسسه واجد شرايط را دعوت خواهد كشور و يا وزارت راه و ترابري حداقل شش شركت يا مو
 موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب شوراي اسالمي روستا تعيين مي شود.   : 2تبصره
 :مناقصه
        در معامالت عمده، آگهي مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته بـه تشـخيص دهيـار در روزنامـه رسـمي كشـور و

 .  شودر و يا در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر مي حداقل يكي از جرايد كثيراالنتشا
در مواردي كه دهياري الزم تشخيص دهد، مي تواند عالوه بر انتشارآگهي در روزنامـه از سـاير وسـايل و طـرق انتشـاراتي از       :1تبصره

 وط يا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد. قبيل پخش آگهي در راديو و تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص مرب
موضوع به اطـالع فروشـندگان    ،اگر به تشخيص دهياري، موضوع معامله ايجاب كند كه عالوه بر نشر آگهي در داخل كشور :2تبصره

تخانه هـاي كشـورهاي   كاال يا انجام دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي بايد به هر يك از سفار
نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي مربوط از طريق وزارت امور خارجه   مربوط در تهران و يك

 فرستاده شود.  
 در آگهي مناقصه بايد نكات ذيل ذكر شود: 

 نوع و ميزان كاال و كار و يا خدمت (مدت انجام كار) با مشخصات.  ـ  الف
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ان خسارت در مواردي كه طرف معاملـه در  زمدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و مي ـ   ب
 تحويل كاال يا انجام كار يا خدمت كالً يا بعضاً تاخير نمايد. 

ك و مهر شده تسليم تصريح به اينكه بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت ال ـ   پ
 شود.  
 محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط عمومي و مشخصات ديگر در صورت لزوم.  ـ  ت
 مهلت قبول پيشنهادها.   ـ  ث
 محل تسليم پيشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.   ـ  ج
نامه بانكي كه رسـيد   قديم ضمانتدرصد كل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده دهياري، يا ت 5واريز مبلغي حداقل  ـ   چ

 باشد.  پيشنهاد ضميمه  بايدآن 
ذكر اينكه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط و  ـ   ح

 وصول خواهد شد. 
 ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.  ـ  خ
 حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابالغ به برنده ضرورت دارد. ـ د
روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشـنهاد دهنـدگان يـا نماينـدگان آنهـا در كميسـيون        ـ   ذ

 مناقصه.  
اخت آن به برنده مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريـز  ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دهياري پرد ـ   ر

 آن.   
تصريح به اينكه دهياري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است و در اين صورت سپرده توسـط دهيـاري مسـترد     ـ   ز

 خواهد شد. 
 ورد قبول است امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.  محل توزيع نمونه قراداد كه بايد به وسيله پيشنهاد دهنده با قيد اينكه م ـ  ژ

ايـن   12تصريح به اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف دهياري موضـوع مـاده    ـ   س
 آيين نامه مي باشد. 

   ط بـه اينكـه بـا    الزم تشـخيص دهـد، مشـرو    9دهياري در صورتي كه ذكر شروط خاصي را عالوه بر نكات مندرج در مـاده
قوانين و مقررات مغاير نباشد، مي تواند در متن آگهي يا در نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد، به طـوري كـه   

گـام  نداوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطالع حاصل كنند، ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنـده مناقصـه ه  
 قرارداد به هر عنوان ممنوع است.  انعقاد قرارداد يا اجراي

  بايد در آگهي ذكـر شـود، مفصـل باشـد و درج آن در روزنامـه مسـتلزم        10و  9در صورتي كه شروط مناقصه كه طبق مواد
تحويل و ميزان پـيش پرداخـت   و محل ، ممكن است نوع كار با كاال يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت شودهزينه زياد 

و ذكـر اينكـه    شـود ل پيشنهادها در آگهي درج شود و محل معين جهت دريافت بقيه مشخصـات تعيـين   و مدت و محل قبو
 ود ضميمه و تسليم نمايند. خپيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد 

 رارداد داراي تكاليف و اختيارات زير مي باشد: دهياري درخصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رسيده و انعقاد ق 
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دهياري مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده اول را در صورتي كـه حاضـر بـه انجـام معاملـه نشـود و همچنـين         ـ   الف
نـاع نماينـد،   براي انجام معامله به آنها رجوع شود و از انجام معاملـه امت  9ماده  )ح(سپرده نفر دوم را در صورتي كه براساس بند 

 به ترتيب ذكر شده در بند مذكور ضبط نمايد. 
دهياري اختيار دارد مقدار كاال يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل مـورد معاملـه افـزايش يـا كـاهش دهـد،        ـ   ب

 مايد. مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش را به طور متناسب رعايت و تطبيق ن
 هزينه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.   ـ  پ

از بهاي كـاركرد يـا كـاالي تحـويلي در     را  ت: دهياري مكلف است هرگونه كسور قانوني كه به طرف قرارداد تعلق مي گيرد
 ديه نمايد. أهاي ذينفع ت موقع پرداخت مطالبات كسر و در مهلت قانوني به حساب سازمان

  :دهياري در مورد مناقصه مكلف به رعايت نكات زير مي باشد 
شود، از تـاريخ اولـين نوبـت انتشـار از ده روز      مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي هايي كه در داخل كشور منتشر مي ـ   الف

روز نبايـد كمتـر    45منتشـر مـي شـود، از     8مـاده   2نبايد كمتر باشد و در مورد آگهي هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 
 تعيين شود.  

% مبلغ كل معامله تجاوز نمايد و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبـر انجـام خواهـد    25ميزان پيش پرداخت نبايد از  ـ   ب
ن كـرد زاد شد و دهياري موظف است پيش پرداخت را در هر صورت وضـعيت بـه نسـبت پيشـرفت كـار كسـر و نسـبت بـه آ        

 ضمانتنامه بانكي پيمانكار به همان نسبت اقدام نمايد. 
% مبلغ برآورد معامله كمتر باشـد و پـس   5ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از ـ   پ

 از انعقاد قرارداد به پيمانكار مسترد خواهد شد. 
ه كه بايد قبل از انعقاد قراداد اخذ شود در مـورد معـامالتي كـه موضـوع آن انجـام      حداقل ميزان تضمين حسن انجام معاملـ   ت

ربري يا خريد ماشين آالت باشد، پنج درصد و در مورد ساير معامالت ده درصد مبلـغ معاملـه مـي باشـد و     اامور ساختماني يا ب
ياري تسليم شود و در معامالت ساختماني و بـاربري  بايد به نقد به حساب سپرده بانكي دهياري واريز و يا ضمانتنامه معتبر به ده

عالوه بر پنج درصد مذكور، دهياري بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابـت تضـمين حسـن انجـام     
 كار منظور كند.  

 دود نيز الزم الرعايـه  مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد، در مناقصه مح
 مي باشد.

  به معامالت عمده در مناقصه، مناقصه محدود و يـا نحـوه عمـل در مـوارد تـرك مناقصـه بـه        رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط
عهده كميسيون عالي معامالت دهياري مركب از دهيار و مسئول مالي دهياري و يك نفـر از افـراد بصـير و مطلـع در معاملـه      

 نهاد دهيار و تاييد شوراي اسالمي روستا مي باشد.  مورد نظر به پيش
  شودوظايف كميسيون عالي معامالت در مناقصه به شرح ذيل تعيين مي  : 

كميسيون عالي معامالت مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت  ـ   الف
 مقرر در آگهي برسد، ترتيب اثر دهد. 

در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد، كميسيون مي تواند مناقصه را تجديد و چنانچـه مجـدداً پيشـنهادي     ـ   ب
 نرسد موضوع را براي اتخاذ تصميم به شوراي اسالمي روستا احاله نمايد. 
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دعوتنامـه مناقصـه محـدود قيـد     و ساعت مقرر كه در آگهـي مناقصـه عمـومي و يـا      روزكميسيون عالي معامالت بايد در  ـ   پ
گرديده است، تشكيل شود و پيشنهادات رسيده را در صورتي كه تعداد آن سـه يـا بيشـتر باشـد بـاز و رسـيدگي و اگـر تعـداد         
پيشنهادات از سه فقره كمتر بود، مناقصه تجديد و مراتب را در صورتجلسه تنظيمـي قيـد نمايـد. در مناقصـه مجـدد ولـو آنكـه        

 كمتر از سه فقره باشد، كميسيون پيشنهادات را باز و رسيدگي مي نمايد.  تعداد پيشنهادات
شـاخص  دهياري در مواردي كه ميسر تشخيص دهد، بايد قبل از قرائت پيشنهادها، بهاي عادالنـه مـورد مناقصـه را بـه عنـوان      : 1تبصره 

 ر اختيار كميسيون عالي معامالت قرار دهد.ه و در پاكت الك و مهر شده دكردقيمت به وسايل مقتضي و به طور محرمانه تهيه 
 شود.  در صورتي كه كميسيون عالي معامالت راي به تجديد مناقصه دهد، مناقصه تجديد مي: 2تبصره 
    تصميمات كميسيون عالي در مورد مناقصه به اتفاق آرا و يا با اكثريت دو راي مشروط به اينكه راي دهيـار يكـي از دو راي

 خواهد بود.   باشد، مالك اعتبار
كميسيون عالي معامالت مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يـك هفتـه نظـر خـود را اعـالم كنـد و در مـوارد        تبصره: 

 استثنايي اين مهلت با تصويب دهيار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود. 
    ه باشـد، سـپرده شـخص برنـده و اشخاصـي كـه بهـاي        در مواردي كه كميسيون عالي معامالت برنده مناقصـه را اعـالم كـرد

ميسـر   19پيشنهادي آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع بـه برنـدگان دوم و سـوم طبـق تبصـره ذيـل مـاده        
 نباشد) نگهداري و سپرده و ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. 

 مناقصه ظرف هفت روز به استثناي ايـام تعطيـل نسـبت بـه سـپرده تضـمين        در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتيجه
سپرده شركت در مناقصه او بـه نفـع دهيـاري ضـبط مـي شـود و        ،حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي معامله حاضر نشود

و اگر او هـم از تـاريخ    شود مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت تبصره ذيل اين ماده ابالغ مي
ابالغ ظرف هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپرده تضمين حسن انجام معامله اقدام نكنـد و يـا بـراي انجـام معاملـه      
حاضر نشود، سپرده او هم ضبط مي شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعايت مفاد تبصـره  

و اگر او هم اقدام نكرد، سپرده ضبط مي شود و در اين صورت به تشخيص دهيار مناقصـه تجديـد    شودابالغ مي  اين ماده 1
 و يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون عالي معامالت گزارش مي شود.  

است كه تفاوت بهاي پيشـنهادي   رجوع به پيشنهاد دهنده كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم و سوم قرار دارد، به شرطي ميسر :1تبصره
 او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد، در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است. 

روز در اين ماده در مورد معامالتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد، حداكثر تا يـك مـاه تعيـين     7مدت مقرر : 2تبصره 
 ت مذكور در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد. مي شود، مشروط به اينكه مد

        در صورتي كه حائزين شرايط مناقصه بيش از يك نفر باشند، اعضاي كميسيون عـالي معـامالت بـا در نظـر گـرفتن كيفيـت
و در صـورت شـرايط    كـرد كاال، خدمات و تسهيالت مربوط و حسن شهرت متقاضيان، برنـده مناقصـه را انتخـاب خواهنـد     

 امالً مساوي به تشخيص دهيار عمل خواهد شد. ك
  شوددر قرارداد نكات زير بايد قيد : 

 نام متعامالن   ـ  الف
 نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات كامل آنها ـ  ب
 مدت انجام تعهد و محل شرايط تحويل مورد معامله  ـ  پ
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 صه در انجام تعهدات جزئاً يا كالً تاخير نمايد. ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناق ـ  ت
در صورتي كه برنده مناقصه ملزم به ارايه نمونه باشد، در اين صورت بايد نمونه كاال با مهر و امضاي طرفين معاملـه تاييـد    ـ   ث

 و نزد دهياري نگهداري شود. 
ورد معامله و مقتضـيات محـل توليـد كـاال يـا انجـام كـار        اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كاال يا كار يا خدمت م ـ   ج

 اطالع كامل دارد. 
در قراردادها بايد قيد شود دهياري مي تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان را از ميزان كـار يـا جـنس موضـوع      ـ   چ

 كار ابالغ كند. پيمان كسر و يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمان
 مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.   ـ  ح
 ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.  ـ  خ
ناقصـه  در شـرايط م ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچـه   ـ   د

 ذكر شده است، براي طرف قرارداد نباشد. 
  :در موارد زير دهياري مي تواند معامالت را بدون رعايت تشريفات مناقصه انجام دهد 

 خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص دهيار منحصر به فرد باشد.  ـ  الف
آنهـا بـه تشـخيص كميسـيون عـالي معـامالت        خريد كاالها و خدمات انحصاري دولتي و كاالها و خدماتي كه فروشـنده  - ب

 انحصاري باشد. 

ي دولتـي ذي  هـا  دستگاهخريد كاالهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف  - ج
 ربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.  

ي يا شـهرداري هـا و موسسـات وابسـته بـه      معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شركت هاي دولت - د
 آنها و يا دهياري ها و يا شركت هاي تعاوني و نهادهاي انقالب اسالمي باشد. 

در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غيـر منقـول كـه طبـق نظـر كارشـناس منتخـب دهيـاري ترجيحـاً كارشـناس رسـمي             ـ   هـ
 دادگستري انجام خواهد شد. 

 قل، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع در مورد كرايه حمل و ن - و

 از اعالم واحد تقاضا كننده با تاييد دهيار انجام خواهد شد.  سدر مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه پ - ز

الح بـراي  در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل، نرخ ثابتي از طرف دولت يا دهياري ها يا مراجع ذيص - س
 آنها تعيين شده باشد. 

اين آيين نامـه در خصـوص معـامالتي كـه از طريـق       13ماده  )ت(و  )ب(و بندهاي  12ماده  )ب(رعايت احكام مندرج در بند  تبصره:
 نيز الزامي است.  شودترك تشريفات مناقصه انجام مي 

 نون مناقصات در انتهاي فصل آورده شده است. جهت آشنايي بيشتر خوانندگان با قانون برگزاري مناقصات متن كامل قا
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  :ترتيب تحويل كاال يا خدمت
    كاال يا كار انجام شده هر گاه مربوط به معامالتي جزيي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواست كننـده انجـام

ز سه نفر با انتخاب دهيار انجام پـذيرد  خواهد شد و در مورد معامالت متوسط، تحويل آن بايد با نظارت كميسيوني مركب ا
انتخـاب  معامالت عمده باشد، تحويل آن با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر به ر انجام شده هر گاه مربوط به او كاال يا ك

 بود.   دهيار و يك نفر نماينده ذيصالح به انتخاب شوراي اسالمي روستا خواهد
 فقره كاال يا كار بايد كميسيون تحويل صورتمجلس مربـوط را تنظـيم نمايـد و     در معامالت متوسط و عمده براي تحويل هر

كه كاالي خريداري شده يا كار انجام شده با نمونه و مشخصات مندرج در پيمان يـا اسـتعالم    شوددر آن به طور صريح قيد 
ء نماينـد و در مـورد اجناسـي كـه     بها مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكـار امضـا  

 تحويل انبار مي شود، انباردار نيز صورتمجلس را امضاء و قبض انبار صادر نمايد. 
هرگاه بين اعضاي كميسيون تحويل در نوع و مشخصات كاال يا كـار مـورد تحويـل اتفـاق آراء نباشـد، پيشـنهاد كارشـناس         :1تبصره

 مربوط و نظر دهيار قاطع خواهد بود.  
و بـه امضـاي انبـاردار     شـود براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شـماره مسلسـل باشـد، صـادر      :2تبصره

 .  شودرسيده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد 
سيله تحويل گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجـام شـود   ، حسب مورد بايد به وشوددر مواردي كه كاال به انبار تحويل نمي  :3تبصره

 شد.  و يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار خواهد
 كاالهاي غير مصرفي عالوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پالك كوبي در دفتر اموال دهياري نيز ثبت شود.  : 4تبصره 
 فاسد شدني كه در پذيرايي ها استفاده مي شود، صدور قبض انبار ضروري نمي باشد.  در مورد مواد خريداري شده: 5تبصره 

 
 

 :مزايده
    فروش يا اجاره اموال دهياري ها كه از طريق مزايده انجام مي گيرد، با نظر شوراي اسالمي روستا بوده و بايـد قيمـت آن در

عـالي معـامالت دهيـاري پيشـنهاد و پـس از تعيـين       ون ابتدا توسط ارزياب دهياري يا كارشناس رسمي دادگستري به كميسـي 
 مزبور به شرح زير عمل شود:قيمت پايه توسط كميسيون 

 شود.   فروش در حدود معامالت جزيي به بيشترين قيمت با تشخيص دهيار انجام مي ـ  الف
كلـي در مـورد نـوع و مشخصـات      فروش در حدود معامالت متوسط به طريق حراج و به اين ترتيب انجام مي شود كه اطالعـات  ـ   ب

ك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشار كشور و يـا  يمقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه الزم باشد، 
خواهـد  كه در مقابل فروش وجه نقد دريافت  شودروزنامه محلي يا الصاق آگهي در معابر به اطالع عمومي برسد و در آگهي بايد قيد 

 شد و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و هزينه آگهي منتشر شده در روزنامه به عهده خريدار است. 
حراج توسط كميسيون معامالت دهياري از بهاي پايه شروع و با خريداري كه باالترين بها را پيشنهاد كند، معامله انجـام خواهـد شـد و    

 تجديد نظر در قيمت پايه حراج تجديد خواهد شد.  اگر به قيمت پايه پيشنهادي داده نشود، ضمن
معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده انجام مي شود و نحوه عمل طبق شرايطي است كه در اين قـانون بـراي مناقصـه پـيش بينـي       ـ   پ

 گرديده است. 
 

  :ساير مقررات مربوط به معامالت
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  له نقليه يا ماشين آالت فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كـه عرفـاً   ن ساختمان يا زمين يا وسيكردهرگاه دهياري به اجاره
 در معرض اجاره و استيجاره قرار مي گيرد، احتياج پيدا كند، به شرح زير اقدام خواهد شد: 

، حـداقل  در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريـد  ـ   الف
 شد.  سه فقره از باصرفه ترين آنها به وسيله استعالم بها تعيين و معرفي خواهد

اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مـورد لـزوم دهيـاري باشـد، مـذاكره و توافـق مقـدماتي بـا          ـ   ب
ريـال   000/000/6ه در هر مورد در صورتي كه مال االجاره ساالنه از مبلـغ  مالك به عمل خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجار

جاره ساالنه بيش از مبلغ مـذكور باشـد، بـا تصـويب     تجاوز نكند، با تصويب كميسيون عالي معامالت دهياري و در صورتي كه مال اال
 .شوراي اسالمي روستا صورت خواهد گرفت

 مراني، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار يا خدمت پيش آيـد  هر گاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا ع
كه جداگانه انجام پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحد بهـا پـيش بينـي و تعيـين نشـده باشـد، بهـاي        

ر تعيـين و بـه پيمانكـار ابـالغ     عادالنه كار يا خدمات مورد نظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـو 
 %) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد. 10خواهدشد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال نبايد از ده درصد (

     در موارد استثنايي كه به صالح و صرفه دهياري باشد، شوراي اسالمي روستا مي تواند بنا به پيشنهاد دهيـار اختالفـاتي را كـه
ي پيدا مي شود و در صورتي كه مبلغ مورد اختالف از ده ميليون ريال بيشـتر نباشـد، از طريـق سـازش و يـا      پيمانكاران دهيار

ون ريـال باشـد، رفـع اخـتالف از     يارجاع به داوري حل و فصل نمايد، لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختالف بيش از ده ميل
پذير خواهد بـود   راي اسالمي روستا و تصويب استانداري امكانطريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد دهيار و تاييد شو

 و در اين گونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تاييد استانداري برسد. 
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 بودجه  -4-4
 ل بودجه ساالنه دهياري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در سا

مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تامين هزينه انجام آنها پـيش بينـي مـي شـود و     
 پس از تصويب شوراي اسالمي روستا قابل اجاره است. 

ماه همان سال خـتم مـي    سال مالي دهياري يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند تبصره:
 شود و براي سال اول به طور استثنايي از تاريخ تاسيس و شروع فعاليت تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. 

  ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد  15دوره عمل بودجه دهياري تا
 ودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است. تا خاتمه دوره عمل ب

  و دهيار مكلف  شودبودجه دهياري ها بايد براساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم
نيمـه   است تا پايان دي ماه هر سال بودجه سال بعد دهياري را به شوراي روستا ارائه نمايد و شورا موظف اسـت حـداكثر تـا   

اسفند ماه همان سال به بودجه پيشنهادي رسيدگي و در مورد آن اظهار نظر و قبل از پايان اسفند ماه بودجه مصوب را جهت 
 اجرا به دهياري ابالغ نمايد. 

ي دهيـاري  دهيار مي تواند در صورت نياز در طول سال مالي و قبل از انقضاي آن نسبت به ارايه متمم يا اصالح بودجه پيشـنهاد  تبصره:
 براي اظهار نظر و تصويب نهايي به شوراي روستا اقدام نمايد. 

   دهيار مكلف است حداكثر تا نيمه خرداد ماه سال بعد تفريغ بودجه و صورتهاي مالي دهياري را به شورا ارائه نمايد و شـورا
نظـر و تصـميم مقتضـي اتخـاذ و      موظف است حداكثر تا پايان تيرماه نسبت به صورتهاي مالي و تفريغ بودجـه شـورا اعـالن   

 مراتب را جهت اقدام الزم قانوني به دهياري ابالغ نمايد. 
مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه بـه عهـده دهيـار و مسـئول مـالي       ري هامسئوليت تنظيم بودجه دهيا :1تبصره

شوراي اسالمي روستا در جلسات شورا به منظور اداي توضيحات است. دهيار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به 
 الزم درباره اقالم مندرج در بودجه و يا تفريغ بودجه جضور يابد. 

 ميزان اعتبارات عمراني نبايد از شصت درصد ساالنه كمتر باشد. : 2تبصره 
 حصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد.  اعتباراتي كه در بودجه به تصويب مي رسد، با نظارت شوراي روستا من: 3تبصره 
دهياري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ را حداكثر تا ده روز بعد از تصويب بـه اسـتانداري و وزارت كشـور ارسـال     : 4تبصره 
 نمايد. 
   ل نكنـد، دهيـار   در صورتي كه شوراي روستا در راس موعد مقرر به وظيفه قانوني خود در مورد بودجه و تفريغ بودجـه عمـ

موظف است مراتب را با توجه به قانون تشكيالت، وظايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب شـهرداران بـر        
 حسب مورد به بخشداري يا فرمانداري يا استانداري و وزارت كشور اعالم نمايد. 

 يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفـه تـا ده درصـد     دهيار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از مواد هزينه و
 كاهش يا افزايش دهد، به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.  

        طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطبـاق بودجـه بـا برنامـه و همچنـين بـرآورد
دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامـه بـه وسـيله وزارت     درآمد و هزينه به موجب

  كشور تصويب و ابالغ خواهد شد.
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با توجه به رويكرد كلي توزيع عوايد متمركز، به منظور تامين هزينه هاي جاري پيش بينـي شـده   : بودجه دهياري هابه كمك  -4-4-1
توانـد   .. دهياري مي.ي، اياب و ذهاب، پذيرائي، تعميرات جزئي ساختمان، خريد لوازم و تجهيزات اداري وهاي پرسنل در بودجه، هزينه

درصد كل سهم عوايد متمركز دريافتي خود را براي اين منظور هزينه كند. ساير هزينه هاي جـاري دهيـاري بايـد از سـاير      30حداكثر 
 .  شودحلي تامين منابع درآمد دهياري ها همچون خودياري و عوارض م

) در خصوص درآمدها و منابع 19/5/1382آيين نامه مالي دهياري ها (مصوب  39تا  36در مواد : درآمدها و منابع دهياري ها -4-4-2
 دهياري ها مقرر شده است:

 درآمدها و منابع دهياري ها به شرح زير مي باشد:  : 36ماده 
 مي) درآمدهاي ناشي از عوارض (درآمدهاي عمو ـ  الف
 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي   ـ  ب
 بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي دهياري   ـ  پ
 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري  ـ  ت
 كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي  ـ  ث
 استفاده از تسهيالت مالي   ـ  ج
هايي كه به طور اتفاقي يـا بـه موجـب قـانون بـه       ي خصوصي و اموال و دارايياعانات و كمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان ها ـ   چ

 دهياري تعلق مي گيرد. 
دهايي كـه بـا رعايـت    مـ هر دهياري داراي تعرفه هايي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خـدمات و سـاير درآ  : 37ماده 

هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديـدي كـه وضـع و تصـويب مـي      قوانين مربوط توسط دهياري وصول يا تحصيل مي شود، درج و 
 و يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد، در تعرفه هاي مذكور منعكس مي شود.   شود

وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراي بخش و همچنين يكنواختي در نظـام   تبصره:
 وارضي، با رعايت مقررات قانوني مربوط، دستورالعمل هاي الزم را تدوين و به دهياري ها ابالغ نمايد. ع

 دهيــــاري مجــــاز بــــه تقســــيط مطالبــــات خــــود ناشــــي از عــــوارض نيســــت. در مــــواردي كــــه مــــودي قــــادر  : 38مــــاده 
ا اقسـاط حـداكثر سـي و شـش ماهـه مطـابق       به پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشـد، دهيـاري مـي توانـد مطالبـات خـود را بـ       

رسد، دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب  دستورالعملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسالمي روستاي مربوط مي
 بود.   موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد

ت بروز اشـتباه در محاسـبه عـوارض و يـا اينكـه پرداخـت       استرداد عوارض با بهاي دهياري ممنوع است ولي چنانچه در صور :39ماده 
و اسـترداد   شـود كننده در زمان تاديه مشمول پرداخت عوارض نبوده و يا با داليلي كه عـدم شـمول پرداخـت عـوارض مـودي محـرز       

هاد دهيـار و تصـويب   عوارض يا بهاي خدمات را اجتناب ناپذير بنمايد، تمام يا قسمتي از عوارض دريافتي و يا بهاي خـدمات بـا پيشـن   
شوراي اسالمي روستا در صورتي كه عوارض يا بهاي خدمات مذكور مربوط به سنوات گذشته باشـد، بـه صـورت علـي الحسـاب بـه       

دار و يـ و دهياري موظف است در متمم و اصالح بودجه اعتبار مربوط را در رديف هزينه مرتبط با موضـوع پا  شودمودي پرداخت مي 
 نه قطعي منظور نمايد. پس  از تصويب به هزي

 طبقه بندي درآمدها و ساير تأمين اعتبار دهياري:  -4-4-3
 : درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

 وصولي توسط ساير مؤسسات   -درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي -
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 ساير موارد   -
 عوارض بر ساختمانها و اراضي:   -درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

 وارض سطح روستا  ع -
 عوارض بر پروانه هاي ساختماني   -
 عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان   -
 عوارض بر بالكن و پيش آمدگي   -
 عوارض بر معامالت غيرمنقول   -
 ساير موارد -

 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل:  -درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
 عوارض بليط مسافرت و باربري  -
 معامالت وسايل نقليه عوارض بر -
 ساير موارد -

 عوارض بر پروانه هاي كسب، فروش و خدمات:  -درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
 عوارض براماكن عمومي (هتل، مسافرخانه و غيره ...)   -
 عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه -
 عوارض دستگاه هاي قالي بافي   -
 و شيالت  عوارض بر صيد و شكار -
 عوارض پالژها و محل هاي تفريحي  -
 عوراض بر اسناد رسمي و قراردادها  -
 اري و ساير مصالح ساختماني  حفعوارض  -
 عوارض ذبح دام و طيور  -
 عوارض بردفترچه تعاوني مرزنشينان   -
 ر ساختمان و ساير حق نظارت ظ% حق النظاره مهندسين نا3عوارض  -
 عوارض ميادين دواب  -
 ساير موارد -

 درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي: 
 وصولي توسط دهياري   -درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي -
 عوارض حق بيمه (حريق و ...)  -
 ساير موارد -

 سهميه از عوارض وصولي متمركز:   -درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
 قانون معروف به تجميع عوارض)  6اده م 1سهميه دهياري از عوارض وصولي متمركز (موضوع تبصره  -
 ماده قانون معروف به تجميع عوارض)  1در هزار حقوق گمركي (موضوع تبصره  12كمك از محل  -
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 ساير موارد   -
 دهاي مؤسسات انتفاعي دهياري:مخدمات و درآ بهاي

 خدمات   يدرآمد ناشي از بها -
 حق آسفالت، لكه گيري و ترميم حفاري   -

 ات پيمانكاري  درآمد حاصل از خدم -

 حق كارشناسي و فروش نقشه ها  -

 درآمد حاصل از خدمات بازرگاني   -

 درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله  -

 درآمد سرويس هاي دربستي  -

 درآمد حاصل از خدمات فني   -

 درآمد حاصل از فروش بليط  -

 درآمد يارانه دهياري هاي همجوار  -

 درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي   -

 ارد  ساير مو -

 درآمد تأسيسات دهياري:  
 درآمد كشتارگاه   -
 درآمد ميني بوسراني و ساير  -

 درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و ساير مراكز رفاهي   -

 درآمد غسالخانه و گورستان   -

 درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانه آسفالت   -

 درآمد حاصل از فروش محصوالت كارخانجات   -

 درآمد حاصل از تأسيسات معدن  -

 د حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصوالت درآم -

 درآمد پاركها   -

 ساير موارد -

 درآمد حاصله از وجوه و اموال دهياري: 
 درآمد حاصل از وجوه سپرده دهياري  -
 درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش عمومي  -

 درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش خصوصي   -

 درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي دهياري  -

 اير موارد  س -

 درآمد حاصل از اموال دهياري:  
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 حق وروديه تأسيسات دهياري  -
 د حاصل از كرايه ماشين آالت و وسايل نقليه مدرآ -

 درآمد حاصل از پاركينگ   -

 درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي  -

 مال االجاره ساختمان ها و تأسيسات   -

 كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي: 
 لت و سازمان هاي دولتي كمك هاي دو -
 كمك بالعوض جاري   -

 كمك بالعوض عمراني  -

 ساير موارد   -

 اعانات، هدايا و دارايي ها: 
 اعانات و كمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي -
 كمك هاي خيرين به پروژه هاي عمراني روستا  -

 هدايا و خودياري اهالي  -

 كمك از مؤسسات عمومي   -

 بطور اتفاقي يا به موجب قانون به دهياري تعلق مي گيرد:  اموال و دارايي هايي كه 
 جرائم تخلفات ساختماني و غرامت ها  -
 ضبط سپرده هاي مطالبه نشده   -

 ضبط سپرده هاي معامالت دهياري   -

 حق بهره برداري از خطوط حمل مسافر داخل روستا  -

 جريمه قطع اشجار روستايي و غرامت ها  -

 جريمه سد معبر  -

 غيير كاربري ها درآمد حاصل از ت -

 د حاصل از حق تشرف مدرآ -

 ساير منابع تأمين تشرف: 
 وامهاي دريافتي  -
 وام دريافتي از وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)   -

 وام دريافتي از بانكها   -

 وام دريافتي از ساير مؤسسات   -

 ساير درآمدها -

 فروش اموال دهياري: 
 فروش اموال غيرمنقول  -
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 وال منقول و اسقاط فروش ام -

 فروش سرقفلي و حقوق انتفاعي  -

 ساير منابع:  
 مازاد درآمد بر هزينه دوره هاي ماقبل -
 مازاد اقساط بر هزينه دوره قبل  -

 بازدريافت وامهاي اعطايي  -

  ساير درآمدها   -
 : گردش عمليات منابع و مصارف دهياري ها -4-4-4

 گانه زير است:  پرداخت هزينه ها در دهياري مستلزم طي مراحل سه 
تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي بـه تحويـل دهيـاري     ـ   الف

 درآيد و بدين وسيله ديني براي دهياري ايجاد شده باشد. 
 تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از طلبكاران پرداخت شود.  ـ  ب
 ر حواله در وجه طلبكار يا طلبكاران در قبال اسناد مثبته.  صدو ـ  پ

ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صالحيت دهيار يا كساني است كه از طرف دهيار بـه طـور كتبـي و بـه      تبصره:
 شود.   طور منجز اختيارات الزم به آنها تفويض مي

 شود و به اتفاق دهيـار در قبـال كليـه     ر و تاييد شوراي اسالمي روستا منصوب ميمسئول امور مالي دهياري بنا به پيشنهاد دهيا
 اقدامات مالي دهيار داراي مسئوليت مشترك مي باشند.  

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و دستورالعمل هاي مربوط به عهده مسئول مالي بـوده و درصـورتي كـه مسـئول      تبصره:
ت صادر شده از طرف دهياري با قوانين و مقررات ياد شده مشاهده نمايد، بايـد مراتـب را بـه دهيـار گـزارش      مالي تناقضي در دستورا

نمايد. چنانچه دهيار به طور كتبي با ذكر مستندات قانوني مسئوليت دستورات صادر شده را بپذيرد، مسئول مالي مكلف بـه اجـراي آن   
المي روستا يا قائم مقام قانوني آن برساند. شوراي ياد شده در صـورت تاييـد موضـوع،    باشد ولي بايد مراتب را به اطالع شوراي اس مي

 نمايد.  مراتب را جهت پيگيري اقدامات قانوني به استانداري ذي ربط منعكس مي
  .كليه پرداخت هاي دهياري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد

 اين اسناد بايد به امضاي مشترك دهيار و مسئول مالي دهياري كه ذيحساب دهيار است، برسد. 
در مورد هزينه هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد، ممكن است به طور علي الحسـاب پرداخـت و اسـناد     تبصره:

 .  شودهزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور 
   طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينه هاي دهياري به موجـب

 دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد گرديد. 
  به هر عنوان حتي به طور علي الحساب  نها به حساب قطعي درآمدآاستفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظورداشتن

 است. ممنوع  ،و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري
   حسابدار يا كسي كه پرداخت هزينه ها به عهده او واگذار گرديده است، مكلف است در موقع پرداخت نسبت به تشـخيص

را بـه عمـل آورد و امضـاء و اثـر انگشـت      امضاي مجاز دستور دهنده پرداخت و شناسايي دريافـت كننـده وجـه دقـت الزم     
 گيرنده وجه را گرفته و محل پرداخت كننده وجه را نيز خود امضاء نمايد. 
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  شوددر نزديكترين شعب بانكهاي مجاز كشور مفتوح  بايدحسابهاي بانكي دهياري  . 
 بود.  پذير خواهد نافتتاح حساب بانكي به نام دهياري با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسالمي روستا امكا

        در مواردي كه دهياري براي فعاليتهاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي بانـك مجـزا داشـته باشـد، اسـتفاده از وجـوه
متمركز در يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت شوراي اسالمي روستا است و در موافقتنامه مـذكور  

 .  شودعلوم زمان برگشت وجوه ياد شده بايد م
  اساسنامه دهياري ها بايد بـا اجـازه و تصـويب شـوراي اسـالمي روسـتا و        13ماده  3دريافت تسهيالت دهياري با توجه به بند

تاييد شوراي اسالمي بخش صورت گيرد و در موقع استفاده از تسهيالت مالي، مورد مصرف آن تعيين و كيفيت استرداد آن 
يا اختصاصي خواهد بود و سود و مدت تسهيالت و شيوه بازپرداخت مشخص و بر طبق را كه از محل درآمدهاي عمومي و 

 آن عمل شود. 
    وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به دهياري داده مي شود، بايد در حساب جداگانه نگهداري شود و دهياري به هـيچ عنـوان

ده سال از تاريخ استحقاق مطالبـه، در صـورت عـدم    حق ندارد در وجوه سپرده يا امانات دخل و تصرفي نمايد، ولي پس از 
مطالبه ذينفع، دهياري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومي خود منظور و در اين صورت دهياري بايد هر 

 دار نمايد.  يسال اعتبار مناسبي را در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده يا امانات پا
 :داريحسابمراحل مختلف 

        كليه دهياري هاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرم هاي حسابهاي خود را بـه طريـق دو طرفـه تنظـيم و از لحـاظ نقـدي و
 تعهدي بودن روش حسابداري كه برابر دستورالعمل صادر شده از سوي وزارت كشور مقرر خواهد گرديد، عمل نمايد. 

 ب و متحد الشكل حسابداري در كليه دهياري هاي كشـور نسـبت بـه    وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناس
دي اقـدام و دسـتورالعمل   يايجاد دوره هاي آموزشي امور مالي و حسابداري جهت كاركنان شاغل دهياري ها و يا افراد جد

ي مـالي و  ها جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه بندي حساب ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش
 مميزي قبل از پرداخت هزينه ها در دهياري هاي كشور تنظيم و براي اجرا ابالغ نمايد. 

در مواردي كه در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حيف و ميل بيت المال مشاهده شـود، وزارت كشـور و شـوراي     :1تبصره
 مدارك مستدل به مراجع صالح قانوني اعالم نمايد.  اسالمي روستا يا قائم مقام قانوني آن مكلف است مراتب را با

 طرز انجام حسابرسي دهياري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به دهياري ها ابالغ خواهد كرد.  :2تبصره
 ي باشد. هزينه حسابرسي از محل اعتبارات دهياري تامين مي شود و برابر قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت م :3تبصره 

 :مميزي و حسابداري
  .رسيدگي و مميزي حساب دهياري ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد 

الف: حسابرسي به وسيله دهياري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت دهياري كه اطالعات كافي در امور مالي حسابداري داشته 
 باشند.  

 كشور انجام مي شود.ب: حسابرسي به وسيله منتخب وزارت 
پ: رسيدگي نهايي به وسيله شوراي اسالمي روستا از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسـان مـذكور در بنـد ب مـاده     

 فوق انجام خواهد گرفت. 
شـوراي   درمواردي كه در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حيف و ميل بيت المال مشاهده شـود، وزارت كشـور و  : 1تبصره 

 اسالمي روستا يا قائم مقام قانوني آن مكلف است مراتب را با مدارك مستدل به مراجع صالح قانوني اعالم نمايد. 
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 ها ابالغ خواهد كرد. طرز انجام حسابرسي دهياري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به دهياري: 2تبصره 
 دهياري ها تامين مي شود و برابر قوانين و مقررات قابل پرداخت مي باشد. هزينه حسابرسي از محل اعتبارات : 3تبصره 
 :دهياري ها اموال
   :اموال دهياري ها اعم از منقول و غير منقول به دو دسته تقسيم مي شود 
، ابنيـه و اثاثيـه و   اموال اختصاصي: اموال اختصاصي اموالي است كه دهياري حق تصرف مالكانه در آنها را دارد، از فبيل اراضي ـ   الف

 نظاير آن.  
اموال عمومي: اموال عمومي دهياري اموالي است كه متعلق به ده بوده و براي استفاده عموم اختصاصي يافتـه اسـت، ماننـد معـابر      ـ   ب

شـجار، چمـن   عمومي، خيابان ها، ميادين، پل ها و گورستان ها، سيل برگردان، مجاري آب و فاضالب و متعلقات آنها، انهار عمومي، ا
 ه باشند.  كردو گل و امثال آن كه دهياري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس 

      حفاظت از اموال عمومي دهياري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلـوگيري از تجـاوز و تصـرف اشـخاص
به نحوي تغيير حالـت و موقعيـت دهنـد كـه      نسبت به آنها به عهده دهياري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي ده

، به تشخيص شوراي اسالمي روستا جزء اموال اختصاصي ده منظور و محسـوب مـي   شودقابليت استفاده عمومي از آن سلب 
 شود.  

  طرز نگهداري و حفظ و حراست اموال دهياري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارتهاي اموال و بازديد
ر و استفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه اسـتهالك و نگهـداري حسـاب موجـودي امـوال بـه موجـب دسـتورالعملي         مستم

 خواهد بود كه توسط وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شد.  

 جهت آشنايي بيشتر خوانندگان دستورالعمل مربوط به اموال دهياري ها در انتهاي فصل آورده شده است. 
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 هاي كشور دستورالعمل اجرايي توزيع عوايد متمركز دهياريي با آشناي -4-5
هاي فرادست و پس از دريافت نظرات و پيشنهادات مديران و  نامه دستورالعمل توزيع عوايد متمركز همه ساله براساس قوانين و آيين

 .شودمي  هاي هزينه كرد عوايد دهياري ها تدويناركهاكارشناسان استانداري ها و با  هدف ارائه ر
ها و واحدهاي  تابعه، در قالب  اين دستورالعمل همانند سال گذشته به منظور تسهيل در فعاليت دهياري ها، استانداري 1385در سال 

ه و عالوه بر حذف و اصالح برخي نواقص نسخه قبلي از جمله كمك به تهيه طرح هادي، كمك شديك دستورالعمل تنظيم و تدوين 
به تجهيزات آتش نشاني، كمك به تهيه طرح هاي دفن بهداشتي، بيوكمپوست و اجراي پروژه هاي جمع آوري  به تجهيز دهياري ها

..، كمك به حفظ ميراث فرهنگي و تقويت گردشگري، رديف جديد كمك به احداث خانه عالم نيز به آن اضافه شد. با اين حال .و
 ندرج در اين دستورالعمل ذكر چند نكته ضروري است:به منظور تسريع در روند جذب عوايد و اجراي پروژه هاي م

ـ سهم هر استان از عوايد متمركز دهياري ها از محل سوخت براساس سه شاخص تعداد دهياري هاي راه انداز شده استان، جمعيت  1
گمركي عالوه بر سه در هزار حقوق  12خانوار استان و از محل  20شده استان، جمعيت روستاهاي باالي  يانداز دهياري هاي راه

 شاخص مذكور براساس ضريب محروميت محاسبه و تعيين شده است.
ـ استان هايي كه داراي طرح ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي هستند، در تهيه طرح هاي اين دستورالعمل، طرح مذكور  2

 را مورد توجه قرار دهند.
و باقيمانده براساس شاخص  شودميليون ريال بين دهياري ها توزيع  30اقل مبلغ ـ در توزيع اين عوايد بين دهياري ها ابتدا حد 3

 .شودجمعيت روستاهاي داراي دهياري محاسبه و توزيع 
گيرد و استانداري ها و دهياري ها  ـ خريد ماشين آالت عمراني و خدماتي دهياري ها به صورت متمركز و توسط سازمان انجام مي 4

 باشند. الت از محل عوايد متمركز نميمجاز به خريد ماشين آ
باشد  ـ نظر به اينكه يكي از پيش نيازهاي اصلي توزيع عوايد براي اغلب رديف هاي اين دستورالعمل تهيه گزارش توجيهي مي 5

 اي الزم به دهياري ها ارائه شود. )، ضروري است كمك هاي مشاوره17و  10(رديف هاي 
مشروط به رعايت شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه مي  18و  17، 16 ،12 ،8 ،5 ،4 ،3 ـ استفاده از كمك هاي رديف هاي 6

 باشد.
و فرم هاي گزارش  1ـ دهياري ها موضوع درخواست كمك جهت اجراي رديف هاي اين دستورالعمل را در قالب فرم شماره  7

ي روستا و تاييد  مراجع ذيربط به معاونت امور عمراني توجيهي مربوطه (در صورت  نياز) تنظيم و پس از تصويب شوراي اسالم
 استانداري ارسال نمايند.

به معاونت امور  Excelـ جدول توزيع عوايد بين دهياري ها حداكثر يكماه پس از دريافت سهم استان تهيه و در قالب نرم افزار  8
 .شوددهياري هاي سازمان ارسال 

و گزارشات توجيهي) را پس از طي مراحل  1رخواست دريافت كمك دهياري ها (فرم شماره ـ معاونت امور عمراني استانداري، د 9
 .كندبه معاونت امور دهياري هاي سازمان ارسال مي  Excelنرم افزار  2و تاييد گزارشات و فرم هاي مربوطه، در قالب فرم شماره 

 
 كمك به اجراي طرح هاي توسعه روستايي -4-5-1

با توجه به اهميت طرح هادي روستايي در بهبود كالبدي و محيطي روستا و با توجه به نياز دهياري ها به  :يكمك به تهيه طرح هاد
اسناد مصوب طرح هاي هادي جهت انجام وظايف محوله از جمله صدور مجوز تفكيك اراضي و پروانه ساختمان و اجراي پروژه 

 اي امور عمراني استانداري ها.هاي عمراني، دهياري ها مي توانند با هماهنگي معاونت ه
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از محل عوايد اين رديف نسبت به تهيه طرح هادي براي روستاهاي موردنظر اقدام نمايند. بديهي است اين اقدام صرفا در چارچوب 
 آيين نامه مالي دهياري ها و در قالب عقد قرارداد دهياري مربوطه با مراجع ذيصالح امكان پذير مي باشد.

 د وحدت رويه در نحوه تهيه طرح هاي هادي روستايي از محل اعتبارات دهياري ها متعاقبا ابالغ خواهد شد.دستورالعمل ايجا
 از اقدامات اساسي در جهت اجراي طرح هادي روستا است.  »اصالح و توسعه شبكه معابر«: كمك به اصالح و توسعه شبكه معابر

باشند مي توانند از عوايد اين رديف استفاده نمايند. بديهي است كليه  بنابراين دهياري ها روستاهايي كه داراي طرح هادي مي
اعتبارات مربوط به اين رديف در اختيار دهياري هاي مربوطه قرار مي گيرند تا مطابق آيين نامه مالي دهياري ها جهت اجراي پروژه 

 .شودهاي مربوطه هزينه 
به منظور حفظ و توسعه  :آوري و حمل پسماندها هاي جمع ي پروژهكمك به تهيه طرح هاي دفن بهداشتي، بيوكمپوست و اجرا

بهداشت محيط روستا و جلوگيري از تخليه و پراكنش انواع پسماندها در محيط روستايي و نيز اجراي ماده هفت قانون 
دهاي آوري و حمل پسمان توانند از عوايد اين رديف در جهت بهبود سيستم جمع ها مي مديريت پسماندها، دهياري

هاي دفن بهداشتي و بيوكمپوست استفاده  هاي اجرايي احداث محل روستايي براي انتقال به اماكن دفع و نيز تهيه طرح
 نمايند.

يوكمپوست را از محل منابع اين رديف ب اي تهيه طرح و مطالعه مكان يابي و احداث اماكن دفن بهداشتي وه تواند هزينه دهياري مي
العاتي مذكور بايد با هدف شناسايي مكان مناسب دفن براي استفاده مشترك بين چند روستاي مجاور . طرح هاي مطكندتامين 

(بصورت مجموعه هاي روستايي) يا استفاده از مراكز دفن پسماندهاي شهري كه در مجاور روستاها قرار دارند، انجام شود. اين 
رد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي) و در چارچوب دستورالعمل مطالعات بايد توسط مشاورين حقيقي و حقوقي (ذيصالح و يا مو

 ابالغي تهيه و به تاييد ادارات كل بهداشت، محيط زيست و منابع طبيعي برسد.
با استناد به تبصره ذيل ماده هفت قانون مديريت پسماندها، دهياري به منظور جمع آوري و حمل پسماندهاي روستايي در صورت در 

اري و يا شهرداري هاي مجاور به صورت جاشتن ماشين آالت مربوطه مي تواند از امكانات بخش خصوصي به صورت استياختيار ند
 .كند. دهياري نمي تواند از منابع اين رديف اقدام به خريد خودرو حمل زباله كندتوافقي استفاده 

  : ارائه خدمات عمومي و زيربنايي به روستاها -4-5-2
با توجه به رويكردهاي توزيع عوايد متمركز جهت ايجاد  :ينه هاي الزم اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار روستاييكمك به ايجاد زم

 زمينه هاي الزم اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار روستايي، عوايد اين سرفصل به شرح ذيل توزيع مي شود.
رخوداري هر يك از دستگاه هاي اجرايي متولي ارايه خدمات با توجه به ب: كمك به ايجاد موسسات فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

فرهنگي، بهداشتي، ورزشي و اجتماعي از منابع ملي و قرار گرفتن اين اقدامات در چارچوب وظايف قانوني آنها، نقش دهياري ها در 
راين عوايد موضوع اين رديف تنها ارايه اين خدمات به همكاري و ايجاد تسهيالت براي دستگاه هاي مورد نظر، محدود مي شود. بناب

هاي نيمه تمامي كه با كمبود منابع مالي مواجه  يع يا تسهيل در ارايه اين خدمات يا اتمام طرحردر چارچوب كمك دهياري ها براي تس
 است، هزينه مي شود.

ياري مي تواند بخشي از هزينه در مواردي كه امكان اجراي طرح هاي عام المنفعه با حمايت مالي بخش غيردولتي فراهم باشد، ده
هاي آن را با استفاده از تسهيالت موضوع اين رديف به عنوان كمك دهياري تقبل كند. استفاده از اين تسهيالت منوط به ارايه اسناد 

 مربوطه از طرف دهياري است.
 عوايد موضوع اين رديف مي توانند در زمينه هاي زير هزينه شوند:
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 اه ها و مجتمع هاي هنري و سنتيـ ساخت يا توسعه كارگ 1
 ـ تاسيس يا توسعه كتابخانه و خريد كتاب 2
 ـ توسعه و ايجاد ورزشگاه و تاسيسات ورزشي 3
 ـ احداث و يا تكميل و تجهيز سرويس هاي بهداشتي نظير حمام و آبخوري 4
 ـ تكميل و بازسازي اماكن مذهبي و تاريخي 5

يكي از سياست هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كمك به : برگزيده طرح هاي زيست محيطي، گردشگري روستايي و
طرح هاي ابتكاري، نهادينه سازي آن در مناطق روستايي در جهت تقويت بنيه اقتصادي روستا، حفظ محيط زيست، توسعه فرهنگي و 

ن سرفصل به صورت ملي و براساس طرح هاي نيز بهره گيري از دستاوردهاي علوم و فنون جديد مي باشد. براين اساس عوايد اي
 :شود دريافتي از استان ها به شرح ذيل توزيع مي

فقدان زمينه اشتغال كافي و مشكالت اقتصادي خانوارهاي روستايي و افزايش : توسعه گردشگري روستايي و حفظ ميراث فرهنگي
ان براي مهاجرت به شهرها به حساب مي آيد. لذا ايجاد اختالف درآمد ميان شهر و روستا از جمله مهمترين انگيزه هاي روستايي

فرصت هاي شغلي در حوزه گردشگري روستايي با برنامه ريزي و رويكردي مدون و صحيح، مي تواند به كاهش اختالف درآمد 
 .كندشهر و روستا و توسعه پايدار سكونتگاه هاي روستايي كمك 

ف براي تهيه و اجراي طرح هاي گردشگري روستايي و حفظ ميراث فرهنگي در براين اساس دهياري مي تواند از منابع اين ردي
. پروژه هاي گردشگري روستايي براساس شيوه نامه توزيع كندروستاهاي هدف گردشگري كه فهرست آن ابالغ شده است استفاده 

و شرح خدمات مربوطه  1385 عوايد متمركز دهياري ها در بخش هاي توسعه گردشگري روستايي و حفظ ميراث فرهنگي در سال
 متعاقبا ابالغ خواهد شد و نيز ضوابط و  معيارهاي ذيل، ارزيابي و اولويت بندي مي شوند.

 ـ طرح از جنبه گردشگري داخلي و توسعه امكانات استاني مورد مطالعه قرار گرفته باشد. 1
 ـ اجراي طرح موجب ايجاد اشتغال و توسعه صنايع محلي شود. 2
 باشد.  داشته هاي بالقوه براي توسعه گردشگري قرار طرح در نواحي واجد پتانسيل ـ محدوده 3
زير ساختهاي گردشگري موجود در منطقه  يـ طرح براي ايجاد زيرساختهاي فيزيكي و اجتماعي جديد و بهبود و ارتقا 4

 تاثير مثبت داشته باشد.
راث فرهنگي و گردشگري در انجام بخشي از پروژه جلب شده ـ مشاركت سازمانها  و نهادهاي ذيربط از جمله سازمان مي 5

 باشد.
ـ مشاركت بخش خصوصي و نحوه ميزان سرمايه گذاري اين بخش دقيقا مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته باشد. ارائه  6

 .تعهدات الزم در اين زمينه به سازمان شهرداري ها و دهياري ها الزامي است
 از طرح فاقد پيامدهاي منفي زيست محيطي باشد. ـ اجرا و بهره برداري 7
ر نقش دهيار به عنوان وـ نحوه نگهداري از امكانات و تاسيسات ايجاد شده پس از اجراي طرح مورد بررسي و حتي المقد 8

 سرمايه گذار مدنظر قرار گرفته باشد.
ودن) و ساير طرحهاي باالدست و در ـ طرحهاي پيشنهادي هماهنگ با طرح جامع گردشگري استان (در صورت موجود ب 9

 جهت اصالح نواقص آنها تهيه شده باشد.
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ظرفيت فرهنگي منطقه  يـ بهره برداري از طرح متناسب با پتانسيل اجتماعي و فرهنگي منطقه و تاثير مثبت آن در ارتقا 10
 مورد مطالعه و ارزيابي دقيق قرار گرفته باشد.

 ه اند در اولويت مي باشند.شدي براي تامين اعتبارات دچار مشكل ـ پروژه هاي نيمه تمام كه بداليل 11
 ـ طرح پيشنهادي داراي توجيه اقتصادي بوده و  نحوه بهره برداري و مديريت آن پس از اتمام پيش بيني شده باشد. 12
اختهاي جديد ـ در طرحهاي پيشنهادي انطباق امكانات طراحي شده با زيرساختهاي موجود و يا امكان ايجاد زيرس 13
 بررسي شود.

 ـ بحث تملك سايت از نظر حقوقي، اجرايي و كسب مجوزهاي الزم حل شده باشد. 14
 .شودـ با توجه به محدوديت اعتبارات تخصيصي، طرح براساس فازهاي مستقل اجرايي، زماني و مالي تنظيم  15
 زينه باشد.ـ پروژه داراي طرح تفصيلي گردشگري و نقشه هاي اجرايي و برآورد ه 16

به منظور حفظ و توسعه محيط زيست روستاها و در : كمك به اجراي طرح هاي تفكيك از مبدا، بازيافت و دفن بهداشتي پسماندها
راستاي اجراي قوانين مرتبط با مديريت پسماندها، دهياري مي تواند از عوايد اين رديف در جهت كمك به اجراي طرح هاي 

 .كنددفن بهداشتي پسماندها متناسب با شرايط روستا استفاده تفكيك از مبدا، بازيافت و 
اولويت تهيه طرح و استفاده از  عوايد اين رديف مربوط به روستاهاي واقع در مناطق بحراني از نظر زيست محيطي، روستاهاي واقع در 

ي مشترك بين چند روستا و يا چند روستا مجاورت رودخانه ها و درياها، مناطق گردشگري و موارد مشابه مي باشد. همچنين پروژه ها
 با شهرهاي مجاور واجد اولويت مي باشند.

تهيه و اجراي پروژه ها بايد توسط مراجع ذيصالح و مورد تاييد استانداري انجام شود و مكانيابي هاي انجام شده و اراضي انتخاب 
تصويب ادارات كل محيط زيست، بهداشت، منابع طبيعي، شده براي دفن بهداشتي و يا سايت تفكيك از مبدا و بازيافت بايد به 

 .. برسند و صورتجلسه تاييد ادارات ذيربط به همراه اصل پروژه به معاونت امور.شوراي بخش، دهياريهاي تحت پوشش طرح و
 .شوددهياري ها ارسال 

هاي موجود مبذول و حتي  شده و ظرفيت در تهيه طرح ها بايد توجه كافي به طرح هاي ناحيه اي باالدست و مكانيابي هاي انجام
المقدور اجراي طرح با لحاظ توسعه آتي آن و تحت پوشش بودن مراكز جمعيتي بيشتر انجام شود. طرح پيشنهادي بايد در چارچوب 

 تدوين شود. 5/5/84مورخ  01/103/6548دستورالعمل شماره 
هاي كمپوست و بيوكمپوست در  به منظور كمك به طرح: كمك به احداث طرح هاي كمپوست و بيوكمپوست در مقياس روستايي

سطح روستاها ضروري است اقدامات الزم براي تهيه طرح هاي پيشنهادي در قالب اولويت ها و براساس دستورالعمل ابالغي به شماره 
 انجام گيرد. 21/11/83مورخ  10/49649

. در اين طرح ها بايد مكان يابي كرد.. استفاده .مشاورين ذيصالح وجهت تهيه طرح مي توان از كارشناسان مراكز علمي و دانشگاهي، 
مناسب و علمي انجام پذيرد (در صورت بزرگ بودن مقياس واحد و استفاده مشترك چند روستا، بايد مجوزهاي مورد نظر از 

ه همراه نقشه هاي مورد نياز ). تهيه گزارشات فني، اقتصادي و زيست محيطي پروژه در طرح مورد نظر بشودارگانهاي ذيربط اخذ 
 كامال الزامي است.

براي محدوده هاي بحراني از نظر آلودگي هاي زيست  3دهياري بايد از طريق مشاورين ذيصالح طرح مذكور را در قالب فرم شماره 
توسعه روستايي معاونت تا پس از طي مراحل اداري از طريق استانداري ها به دفتر عمران و  كندمحيطي تهيه و به استانداري ارسال 

 امور دهياريها ارسال شوند.
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به منظور شناسايي و انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل از اجراي پروژه هاي موفق و تشويق : كمك به اجراي طرح هاي برگزيده
ا مورد تشويق قرار مي هاي كشور طرح هاي برگزيده و ممتاز ر ها و دهياري هاي ابتكاري، سازمان شهرداري دهياري ها به اجراي طرح

  دهد. طرح هاي برگزيده و موفق، طرح هايي هستند كه:
 ـ اثري آشكار و ملموس در بهبود كيفيت زندگي روستاييان دارند. 1
 ...ـ نتيجه مشاركت موثر دهياري (ها)، بخش خصوصي، تشكل هاي عمومي غيردولتي و 2
 محيطي پايدار و ماندگار باشند. ـ داراي پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست 3
 ـ نقش موثر زنان و جوانان در طرح ها منظور شده باشد. 4
 ـ از نوآوري، خالقيت و قابليت انتقال و تداوم در سطوح محلي، ناحيه اي و ملي برخوردار باشند. 5

 بنابراين طرح هاي ارسالي بايد در چارچوب حداقل يكي از سرفصل هاي ذيل باشند:
 شت، نظافت و ايمني روستاييـ بهدا 1
 ـ برنامه ريزي و بهبود وضعيت كالبدي روستا 2
 ـ حفظ منابع طبيعي، محيط زيست و فضاي سبز روستا 3
 ـ كمك به توسعه گردشگري 4
 ـ ايجاد منابع پايدار درآمدي براي دهياري 5
 ـ كمك به فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي 6

ه بر پايه مشاركت روستاييان، تشكل هاي عمومي داوطلب، بخش خصوصي و ساير نهادها و سازمان ها طرح برگزيده دهياري هايي ك
هستند در اولويت مي باشند. دهياري مي تواند جهت شركت در مسابقه و اخذ جايزه اين رديف، طرح پيشنهادي خود را در قالب 

 ، تهيه و ارسال نمايند.21/6/83مورخ  01/10/12493دستورالعمل مربوطه موضوع ابالغيه شماره 
نظر به نقش و اهميت زيرساخت هاي ارتباطي و جايگاه آن در فرايند مديريت و برنامه : روستايي (IT)توسعه فن آوري اطالعات 

ز آوري اطالعات و ارتباطات ا ريزي روستايي از يك سو و نياز دهياري ها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در روستاها به توسعه فن
سوي ديگر به منظور تسهيل و تسريع امور محوله، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بخشي از عوايد متمركز را از منابع اين 

و پس از تهيه نرم افزارهاي مربوطه و اقدام براي  كندافزارهاي اطالعاتي مورد نياز دهياري ها هزينه مي  رديف براي ايجاد و توسعه نرم
 .كندها اقدام مي  هاي آموزشي مربوطه، نسبت به استقرار آنها در دهياري برگزاري دوره

دهياري هايي كه گورستان روستاي آنها با كمبود امكانات بهداشتي : كمك به ساماندهي گورستان ها، تاسيسات و تجهيزات مربوطه
ستان هستند، مي توانند براساس ضرورت و باشند يا فاقد گور نظير غسالخانه، منبع آب دايمي و يا مشكالت دسترسي مواجه مي

 هاي زير از كمك هاي موضوع اين محور استفاده كنند. اولويت
 ـ بهسازي غسالخانه گورستان با در نظر گرفتن اصول و  معيارهاي بهداشتي 1
 ـ احداث غسالخانه در گورستان براساس معيارهاي فني و بهداشتي 2
 اساس معيارها و ضوابط فني و بهداشتيـ بهسازي و توسعه گورستان موجود بر 3
 ـ ايجاد گورستان جديد در محل پيشنهاد شده در طرح هادي روستا با رعايت ضوابط و مقررات فني و بهداشتي. 4
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روستاهايي كه بطور مشترك از يك گورستان استفاده مي كنند، مي توانند درخواست خود را براي دريافت كمك هاي موضوع اين 
شترك ارايه كنند. ايجاد گورستان مستقل در چنين روستاهايي منوط به ارايه داليل مستند و دقيق در اين زمينه مي رديف، بطور م

 باشد.
اجراي طرح هاي مربوط به گورستان و غسالخانه بايد منطبق بر ضوابط و مقررات مندرج در شيوه نامه احداث غسالخانه روستايي و 

و ضوابط  18/6/83مورخ  01/10/2451يريت امور گورستان روستايي، موضوع ابالغيه شماره دستورالعمل ايجاد، ساماندهي و مد
 طرح هادي روستا باشد.

به منظور حفظ، گسترش و احيا فضاي سبز روستايي طرح هاي مربوطه در قالب بوستان : كمك به ايجاد، حفظ و نگهداري فضاي سبز
روستا و ايجاد و توسعه فضاي سبز در حاشيه معابر روستا، دهياري ها مي توانند  هاي چند منظوره، جنگلكاري و كاشت نهال در حريم

از عوايد اين رديف استفاده نمايند. در اين خصوص روستاهاي داراي طرح هادي روستايي كه مكان بوستان يا گردشگاه طبيعي آنها 
دارند. ايجاد بوستان تفريحي براساس شيوه نامه  هاي موضوع اين رديف در اولويت قرار  مشخص شده است براي استفاده از كمك

و ضوابط تعيين شده در دفتر فني استانداري  16/1/83مورخ  01/10/121ايجاد پارك هاي تفريحي روستايي، موضوع ابالغيه شماره 
 انجام مي گيرد.

روستاها به ويژه سيل قابل توجه  خسارات مالي ناشي از بالياي طبيعي در: كمك به ساماندهي آب هاي سطحي و كاهش خسارات سيل
مي باشد. طغيان رودخانه ها هر چند سال يكبار در سطح بسيار وسيعي اراضي كشاورزي، مناطق مسكوني، جاده ها، پل ها، تاسيسات 

كند. موارد فوق ضرورت اقدامات اساسي براي مهار و كنترل  ي و ديگر منابع و ثروت هاي ملي را تهديد مييعمومي و زيربنا
توانند از عوايد اين رديف  لذا روستاهاي داراي شرايط ذيل مي سازد. خسارات ناشي از سيل و رعايت حريم رودخانه ها را آشكار مي

 انداري استفاده كنند.و در چارچوب طرح هادي روستا، شيوه نامه مديريت كاهش خطرات سيل و با هماهنگي دفتر فني است
ـ روستاهايي كه داراي رودخانه دايمي درون بافت كالبدي خود هستند و طغيان آن در فصول پرباران موجب خسارات  1

 قابل توجهي مي شود.
كالبدي روستا مي  ها از بافت ب هاي اين دامنهآ ـ روستاهاي مناطق خشك كه در پاي دامنه ها قرار دارند و مجراي روان 2

 د و احتمال بروز خطرات ناشي از سيل در آنها زياد مي باشد.گذر
بارندگي با مشكل  هاي سطحي حاصل از ـ روستاهايي كه در زمين هاي هموار و كم شيب قرار دارند و دفع طبيعي آب 3

 جدي همراه است.
برابر آتش سوزي، بخشي از اعتبار اين  به منظور ايمن سازي روستاها در: كمك به تجهيز دهياري ها به وسايل و تجهيزات آتش نشاني

سرفصل به ساخت پايگاه آتش نشاني روستايي در روستاهايي كه در فهرست دريافت كنندگان خودروي آتش نشاني از اين سازمان 
هستند و خريد خاموش كننده هاي دستي براي دهياري هايي كه فاقد حداكثر دو خاموش كننده دستي هستند، قابل اختصاص است. 

 شد. تجهيز پايگاه هاي آتش نشاني در روستاهاي تعيين شده از طرف اين سازمان و بصورت متمركز انجام خواهد
ساختمان دهياري براي حفظ و نگهداري از وسايل و تجهيزات دهياري و نيز افزايش عملكرد و : كمك به احداث ساختمان دهياري

ر صورتي كه امكان استفاده از ساختمان دهداري سابق، شوراي اسالمي و مانند تسريع در انجام امور مردم، ضروري است. بنابراين د
موضوع  »ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي ساختمان دهياري«آن وجود نداشته باشد، دهياري مي تواند در چارچوب دستورالعمل 

و خودياري اهالي، اقدام به احداث و يا  از محل منابع اين رديف، درآمدهاي محلي دهياري 11/3/83مورخ  10/1/7059ابالغيه 



	١٦٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ستايي ايران شبكه رو

 

. الزم به ذكر است دهياري هاي داراي ساختمان نيمه تمام كه بخشي از هزينه هاي آن از منابع محلي كندتكميل ساختمان دهياري 
 دهياري و خودياري مردمي تامين مي شود در اولويت قرار دارند.

انهاي بالاستفاده دولتي در روستا، با هماهنگي بخشداري نسبت به بهره برداري همچنين دهياري ها مي توانند در صورت وجود ساختم
هاي نگهداري  قانون بخشي از مقررات مالي دولت، تامين هزينه 89از ساختمان هاي مذكور اقدام نمايند. بديهي است وفق بند ب ماده 

 ان پذير مي باشد.ساختمان تنها از محل عوايد داخلي دهياري و يا از محل عوايد سوخت امك
براي تجهيز و راه اندازي استفاده نكرده اند،  1384دهياري هايي كه از عوايد متمركز سال : كمك به تجهيز و راه اندازي دهياري ها

م .. اقدام نمايند. حداكثر سه.فكس و رايانه ولنسبت به تجهيز ساختمان دهياري و خريد لوازم و تجهيزات اداري مانند ميز، صندلي، ت
 ميليون ريال است. 15هر دهياري 

 
به منظور ارتقاء سطح فرهنگي و اجتماعي جامعه روستايي و ترويج فرهنگ و انديشه هاي ديني و مذهبي : لماكمك به احداث خانه ع

دهياري  و با توجه به وظايف فرهنگي دهياري كه در بندهاي مختلف اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري ها بدان اشاره شده است،
رديف و با همكاري سازمان تبليغات اسالمي و براساس نقشه هاي ابالغي اين   توانند از محل اعتبارات هاي داراي شرايط ويژه مي

 . فهرست دهياري هاي مذكور متعاقبا ابالغ خواهد شد.كندمشتركا اقدام به احداث خانه عالم براي اسكان مبلغ مذهبي 
حداث ساختمان مورد نظر بوده و زمين مربوطه با مشاركت محلي و از سوي ساكنان اهـدا و يـا تـامين خواهـد     اعتبار اين بند تنها براي ا

 شد.
نظر به ضـرورت برنامـه ريـزي و همـاهنگي كليـه وظـايف و امـور در چـارچوب برنامـه اي          : ساله دهياري ها 5كمك به تدوين برنامه 

اقدام نمايند. بـا   20/11/81مورخ  32/3/9712ساله موضوع بخشنامه شماره  5مه مشخص و مدون، دهياري ها موظفند نسبت به تهيه برنا
توجه به كمبود نيروي متخصص در روستا، دهيار مي تواند با هماهنگي استانداري از  مشاورين حقيقي و حقوقي ذيصالح بهـره گيـرد.   

ها، نسبت به شناسايي افـراد   ريزي و دانشگاه ريت و برنامهبدين منظور معاونت امور عمراني استانداري مي تواند با همكاري سازمان مدي
 . كندذيصالح و معرفي آنها به دهياري ها اقدام 

نظر به گستردگي وظايف دهياريها و تازه تاسيس بودن تشكيالت سـازماني آنهـا از   : كمك به برگزاري دوره هاي آموزشي غيرمتمركز
وي انساني از سوي ديگر، برگزاري دوره هاي آموزشـي بـراي دهيـاران ضـروري     يك سو و نقش ارزنده آموزش در توانمندسازي نير

 است.

 3حـداكثر   و 2برهمين اساس از محل عوايد (سوخت) دهياري هاي هر استان بنا به صالحديد معاونت امور عمراني هر استان، حـداقل  
 ي به شرح ذيل مي باشد:درصد اعتبار به اين امر اختصاص داده مي شود كه نحوه تخصيص اعتبار درخواست

 ــ ارائه برنامه آموزشي براي دهياران براساس نظام نامه جامع آموزشي ابالغي به همراه اسامي و تعداد فراگيران
 ــ ارائه برنامه زمانبندي اجرايي دوره هاي آموزشي

 ــ ارائه قرارداد آموزشي با مراكز مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي
بررسي موارد مذكور، به  استناد درخواست معاونت امور عمراني و تاييد دفتر آموزش مجوزپرداخت صادر خواهد ــ بعد از 

 شد.
شايسته است در برگزاري دوره هاي آموزشي دهياري ها، اعضاء شوراهاي اسالمي روستا، بخش و يا شهرستان حسـب مـورد شـركت    

 داشته باشند.
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به منظور تهيه ماشين آالت مورد نياز دهياري ها به هزينه پايين تر و يكسان سـازي  : ني و خدماتيتجهيز دهياري ها به ماشين هاي عمرا
ماشين آالت دهياري ها به منظور دريافـت مناسـب تـر خـدمات پـس از فـروش، بخشـي از  عوايـد بصـورت متمركـز توسـط سـازمان             

خدماتي هزينه مي شود و براساس شاخص هـاي مربوطـه از    شهرداري ها و دهياري هاي كشور براي خريد انواع ماشين هاي عمراني و
 .شود طريق استان ها ميان دهياري ها توزيع مي

با توجه به رويكرد كلي توزيع عوايد متمركز، به منظور تامين هزينه هاي جاري پيش بينـي شـده   : كمك به بودجه دهياري ها -4-5-3
توانـد   .. دهيـاري مـي  .، تعمير جزئي ساختمان، خريد لوازم و تجهيـزات اداري و در بودجه، هزينه هاي پرسنلي، اياب و ذهاب، پذيرايي

درصد كل سهم عوايد متمركز دريافتي خود را براي اين منظور هزينه كند. ساير هزينه هاي جـاري دهيـاري بايـد از سـاير      30حداكثر 
 .شودمنابع درآمد دهياري ها همچون خودياري و عوارض محلي تامين 

 
 

 شنايي با حدود رسيدگي و تعهدات حسابرسآ -4-5-4
آوري و ارزيابي شواهد در مـورد اطالعـات بـراي تعيـين و ارائـه گـزارش در مـورد         حسابرسي عبارت است از جمع: ماهيت حسابرسي
بـا صـالحيت   واني دارد. حسابرسي بايد به وسيلة فـرد مسـتقل و   خاي كه اين اطالعات با معيارهاي از پيش تعيين شده هم ميزان يا درجه

 انجام شود.  
هاي مالي تاريخي است و بسياري از خدمات اطمينـان بخـش    اين تعريف از فرآيند حسابرسي را فراگيرتر از تعريف حسابرسي صورت

تـر شـدن درك مطلـب، ايـن      شود. تعريف مزبور شامل چندين واژه و عبارت كليدي است. بـراي راحـت   و شهادت دهي هم شامل مي
 دهيم.   اند شرح مي حات را به ترتيبي متفاوت از ترتيبي كه در متن آمدهها يا اصطال واژه

باشـد و نيـز   » قابـل بـازبيني و قابـل اثبـات    «بـراي انجـام دادن حسابرسـي، بايـد اطالعـات بـه شـكل        : اطالعات و معيارهاي تعيـين شـده  
توانـد بـه    ات را مورد ارزيابي قرار دهد. اطالعات مياستانداردهايي (معيارهايي) وجود داشته باشد تا حسابرس بتواند بدان وسيله اطالع

دهند. همچنين حسابرسـان بسـياري    ي انجام ميصورتهاي مختلف ارائه شود. معموالً حسابرسان كار حسابرسي را براساس اطالعات كم
ي و ارزيـابي ميـزان كـارآيي    هـاي رايانـه ا   از اطالعات ذهني يا ارزشي (كيفي) را حسابرسي مي نمايند، مانند بررسي اثربخشي سيسـتم 

 عمليات توليدي. 
براي ارزيابي اطالعات هم با توجه به اطالعاتي كه حسابرسي مي شوند، معيارهاي از پيش تعيين شده فرق مي كنند. بـراي مثـال، يـك    

وان معيـار) اسـتفاده   حسابدار رسمي كه صورتهاي مالي تاريخي را حسابرسي مي كند، معموالً از اصول پذيرفته شده حسابداري (به عنـ 
 مي نمايد.

در مورد اطالعات ذهني يا ارزشي (كيفي)، مانند حسابرسي و تعيين ميزان اثربخشي عمليات يك رايانه نمي تـوان بـه راحتـي از معيـار     
كـه   مشخصي استفاده كرد. اصوالً، حسابرسان و واحدهاي تجاري كه مورد حسابرسي قرار مي گيرند در اين مـورد توافـق نظـر دارنـد    

پيش از آغاز حسابرسي بايد در مورد معيارها توافق نمايند. براي مثال، در مورد يك رايانه امكان دارد خطاي اقالم ورودي يا خروجـي  
 يكي از معيارهاي مورد نظر باشد. 

تعيين كنـد كـه آيـا    مقصود از شواهد هر نوع اطالعاتي است كه حسابرس مورد استفاده قرار مي دهد تا : آوري و ارزيابي شواهد جمع
اطالعات حسابرسي شده طبق معيارهاي از پيش تعيين شده ارائه شده اند يا خير. شـواهد مـي توانـد داراي شـكلهاي گونـاگون باشـند،       
مانند مدارك شفاهي شركت حسابرسي شده (صاحب كار)، ارتباط مكتوب با افراد خارج از شـركت، و مشـاهدات حسـابرس. مسـئله     

اي تامين هدف حسابرسي شواهد به ميزان كافي و با كيفيت الزم جمع آوري شود. تعيين نوع و مقدار شواهد الزم مهم اين است كه بر
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و قضاوت در مورد اينكه آيا اين اطالعات با معيارهاي از پيش تعيين شده هماهنگ است يـا خيـر يكـي از كارهـاي اصـلي حسابرسـي       
 است. 

اي صالحيت الزم باشد تا بتواند معيار مورد اسـتفاده را درك كنـد و ايـن شايسـتگي را     حسابرس بايد دار: شخص مستقل و با صالحيت
آوري كرد و پس از بررسي ايـن شـواهد بـه نتيجـه الزم و مناسـب دسـت يافـت،         داشته باشد كه نوع و مقدار شواهدي را كه بايد جمع

آوري و ارزيـابي شـواهد داراي    حسـابرس هنگـام جمـع   باشـد. اگـر   » نگرش فكري مستقل«تعيين نمايد. همچنين حسابرس بايد داراي 
 تعصب يا يك سونگري باشد صالحيت يا شايستگي وي در انجام دادن حسابرسي هيچ ارزشي نخواهد داشت. 

نامند. اگر چه شركت از بابت تهيـه   اغلب، حسابرساني را كه در مورد صورتهاي مالي شركت اظهار نظر مي كنند حسابرسان مستقل مي
ي مالي انتشار يافته به حسابرس مبلغي پرداخت مي نمايد، ولي معموالً او استقالل كافي دارد تا حسابرسي را به گونه اي انجـام  صورتها

دهد كه مورد اعتماد (قابل اتكا) استفاده كنندگان باشد. اگر چه داشتن استقالل مطلق غيرممكن است، ولي حسابرسان مـي كوشـند از   
برخوردار باشند تا به استفاده كنندگان از اين صورتهاي مـالي اطمينـان دهنـد و آنهـا بـه ايـن گزارشـها اعتمـاد         سطح بااليي از استقالل 

نمايند. اگر چه برخي از حسابرسان براي تهيه گزارشهاي داخلي شركتها هم كار مي كنند، معموالً آنهـا ايـن گزارشـها را، بـه صـورت      
 ه استقالل خود را حفظ مي كنند (حسابرسي مي شوند). مستقيم، به مديريت ارشد گزارش و بدين وسيل

در فرآيند حسابرسي، تهيه گزارش حسـابرس آخـرين مرحلـه اسـت و آن عبـارت اسـت از انتشـار و رسـاندن نتيجـه كـار           : گزارشگري
ن يا درجـه ايـن كـه    حسابرس به استفاده كنندگان از صورتهاي مالي. ماهيت گزارش ها متفاوت است، ولي همه آنها بايد در مورد ميزا

اطالعات موجود در صورتهاي مالي طبق معيارهـاي از پـيش تعيـين شـده هسـتند بـه خواننـده اطالعـات الزم بدهنـد، همچنـين شـكل            
گزارشها هم فرق مي كند. برخي به شيوه اي بسيار فني تهيه مي شوند و با صورتهاي مالي حسابرسي شده همراه هستند، ولـي در مـورد   

 ربخشي يك واحد كوچك عملياتي گزارش از نوع ساده و شفاهي است. بررسي ميزان اث
طبق استانداردهاي حسابرسي، هر مرحله از كار حسابرسي بايد چنان هدايت، سرپرستي و بررسي شود كه از انجام شدن كار با كيفيـت  

ا، كـار انجـام شـده توسـط هـر يـك از       ). در اين راست22، بخش 1378مناسب، اطميناني معقول بدست آيد. (استانداردهاي حسابرسي، 
 كاركنان حسابرسي بايد به منظور ارزيابي كليه موارد زير، توسط كاركناني با صالحيت حرفه اي باالتر بررسي شود:

 الف) انجام شدن كار طبق برنامه حسابرسي
 ب) وجود مستندات كافي درباره كار انجام شده و نتايج حاصل

 اهميت حسابرسي يا انعكاس آنها در نتيجه گيري هاي حسابرسيپ) حل و فصل تمام موضوعات با 
 ي حسابرسيها روشت) دست يابي به كليه هدف هاي مربوط به 

 ث) هم سويي نتيجه گيري هاي حسابرسي با نتايج كار انجام شده و پشتيباني آنها از اظهارنظر حسابرسي
زيربناي صورتهاي مالي است. حسابرسـان از راه كسـب آگـاهي از     بنابراين حسابرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد

ي هـا  روشسيستم كنترل داخلي و بازرسي مدارك، مشاهده داراييها، پرسش از منابع داخل و خارج سازمان يا شركت و اجـراي سـاير   
عيت مالي سازمان يـا شـركت و   رسيدگي، شواهد الزم را براي تعيين اين كه صورتهاي مالي، تصويري مطلوب و به نسبت كامل از وض

 فعاليتهاي آن در طول دوره مورد رسيدگي ارائه مي كند يا خير.  
در هر حسابرسي، بيان صريح حدود رسيدگي، مهم است. اين حدود، واحد مورد رسـيدگي و دوره مـورد رسـيدگي را مشـخص مـي      

سان استفاده مي شود. واحد مـورد رسـيدگي مـي توانـد     كند، بنابراين، از حدود رسيدگي براي تعيين و محدود كردن مسئوليت حسابر
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يك واحد با مالكيت فردي، شركت تضامني، شركت سهامي و شركت هاي تابع آن، يك آموزشـگاه يـا هـر سـازمان ديگـري باشـد.       
 ها دوره كوتاهتري را مي پوشاند.   دوره مورد رسيدگي معموالً يك سال است، اگر چه بعضي حسابرسي

هاي مهم و حساسي دارد و به  حات يادشده از حسابرسي مالحظه مي شود كه حسابرس وظيفه اختيارات و مسؤوليتبا تعاريف و توضي
از حمايت هـايي نيـز برخـوردار باشـد، در      بايد.. كه .همين نسبت همانند ساير مشاغل حساس مثل مقامات سياسي، قضايي و بازرسي و

 يم: اي به اين بحث داشته باش اينجا الزم است اشاره
دهيد، براي كاهش دادن مسـئوليت   حسابرساني كه مرحله اجرايي كار را انجام مي: حمايت از حسابرسان در برابر مسئوليت هاي قانوني

 خود مي توانيد دست به اقدامي ويژه بزنيد. برخي از اين اقدامهاي متداول به شرح زيرند:
و در داد و ستد با مشتريان،  نگامي كه يك صاحب كار درست كار نباشده: فقط با صاحب كاراني كار كنيد كه داراي صداقت هستند

كاركنان، سازمانهاي دولتي و ديگران صداقت نداشته باشد، احتمـال بـروز مسـئله هـاي قـانوني و حقـوقي افـزايش مـي يابـد. موسسـه           
اگـر بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه يـك         ي مختلف صداقت صاحب كاران را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهـد و ها راهحسابرسي بايد از 

 صاحب كار صداقت ندارد بايد رابطه خود را با او قطع كند.
بخش عمده اي از حسابرسيها بـه  : نيروي واجد شرايط استخدام كنيد، آنها را آموزش دهيد و سرپرستي درست و مناسب اعمال نماييد

انجام مي شود. با توجه به درجه باالي خطر موسسـه هـاي حسابرسـي     وسيله افراد حرفه اي جوان و كساني كه تجربه نسبتا كمي دارند،
(هنگام اجراي عمليات) مسئله مهم اين است كه اين افراد جوان آموزش ببينند و واجد شرايط الزم بشوند. كار آنها بايد به وسيله افراد 

 ا تجربه و واجد شرايط سرپرستي شود.بحرفه اي 
يي را بـه كـار بـرد تـا اطمينـان يابـد كـه اعضـاي موسسـه          هـا  روشيك موسسه حسابرسـي بايـد    :ييداستانداردهاي حرفه را رعايت نما

هـاي  راكهااستانداردهاي حسابرسي، بيانيه هاي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، آيين رفتار حرفـه اي و احكـام مربوطـه و سـاير ر    
 حرفه اي را درك كرده و رعايت مي  نمايند.

استقالل چيزي بيش از امور مالي محض است. در واقع استقالل نياز به نوعي نگرش از مسـئوليت، جـدا از    :كنيد استقالل خود را حفظ
منافع صاحب كار، دارد. بسياري از دادخواهيها بدين سبب به وجود آمده است كه حسـابرس تاييديـه صـاحب كـار را بـا آغـوش بـاز        

داشـته   بـدبيني آكنـده از سـالمت   ست. حسابرس بايد همواره نوعي نگرش ناشـي از  پذيرفته و يا اينكه تحت فشارهاي وي قرار گرفته ا
 باشد.

نداشتن دانش در مورد نوع فعاليت صنعت و عمليات صاحب كار باعث شده است كه در  :نوعي فعاليت و كار حسابرس را درك كنيد
ت كه تيم حسابرسي در اين زمينه ها داراي آموزش الزم بسياري از موارد حسابرسان نتوانند تحريفها را كشف كنند. مسئله مهم اين اس

 باشد.
حسابرسي با كيفيت باال ايجاب مي كند كه حسابرس شواهد مناسـب بـه دسـت آورد و دربـاره      :حسابرسيها را با كيفيت باال انجام دهيد

حب كار را مورد ارزيابي قـرار دهـد   اين شواهد قضاوتهاي مناسب بنمايد. براي مثال، الزم است كه حسابرس سيستم كنترل داخلي صا
ها را منعكس نمايد. حسابرسي با كيفيت  عالي باعث مي شود كـه احتمـال تحريـف و دعـواي حقـوقي       و شواهد را اصالح كند تا يافته

 كاهش يابد.
ايـد و آن را بـا   تهيه كاربرگهاي خوب به حسابرس كمك مي كند كار حسابرسي را تنظـيم نم  :كارها را به صورتي مناسب مستند كنيد

كيفيت عالي ارائه دهد.  اگر يك حسابرس ناگزير باشد در دادگاه از خـود (بـه سـبب حسابرسـي) دفـاع نمايـد، بايـد كاربرگهـايي بـا          
 كيفيت عالي در دست داشته باشد.
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است. به ويژه هنگـامي  براي تعيين تعهدات صاحب كار و حسابرس اين دو سند الزم  :سند قرارداد و تاييد مدير در دست داشته باشيد
 كه شكايتي بين صاحب كار و  حسابرس و نيز دعاوي حقوقي از طرف شخص ثالث مطرح باشد اين سندها كمك شاياني مي نمايند.

حسابرسان بايد آيـين رفتـار حرفـه اي را رعايـت كننـد و در بسـياري از مـوارد در برابـر          :روابط قابل اعتماد (رازداري) را حفظ نماييد
 ر تعهد قانوني دارند كه اطالعات او را به افراد خارج از سازمان ندهند.صاحب كا

موسسه حسابرسي بايد در مورد رويدادهاي ناشي از دعاوي حقوقي خود را بيمه كند. اگـر چـه در چنـد     :فعاليتهاي موسسه را بيمه كنيد
ست، ولي هنوز هم شركتهاي بيمه فعاليت هـاي ايـن   سال گذشته به سبب افزايش دادخواهيها، نرخهاي بيمه افزايش چشمگيري داشته ا

 موسسه را تحت شرايط مختلف بيمه مي كنند.
هنگامي كه حسابرس طي حسابرسي با مسائل مشكل روبـه رو مـي شـود بايـد از نظـر افـراد        :از خدمات مشاوران حقوقي استفاده كنيد

قعـي وجـود داشـته باشـد، حسـابرس بايـد بـي درنـگ در صـدد بـه           هاي بـالقوه يـا وا   حقوقدان و با تجربه استفاده كند. اگر دادخواهي
 كارگيري حقوقدانان با تجربه برآيد.

بسياري از موسسه هاي حسابرسي به صورت نوعي شركت فعاليت مي كننـد:   :موسسه را به صورت شركت با مسئوليت محدود درآوريد
سـئوليت محـدود. آنهـا مـي كوشـند بـدين وسـيله مالكـان         شركت سهامي حرفه اي، شركت با مسئوليت محدود يا شركت تضامني با م

 موسسه را مصون نمايند (مسئوليتهاي خود را محدود كنند).
دهد آنها نتوانسته اند واقعيتهـا را شناسـايي كننـد.     اغلب حسابرسان با اطالعاتي رو به رو مي شوند كه نشان مي :ترديد حرفه اي بنماييد

بدبيني (از نوع سالم) و در برابر تحريفهاي بالقوه گوش به زنگ باشند به گونـه اي كـه بـه محـض     حسابرسان بايد همواره داراي نوعي 
 پيدايش يك تحريف بتوانند آن را شناسايي كنند.

وجود اطالعات مالي قابل اتكا، الزمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يـا فـروش سـهام مـي گيـرد،      
در مورد تاييد يك تقاضاي وام تصميم مي گيرد، و دولت براي وصول درآمد ماليات متكي به اظهارنامـه هـاي ماليـاتي،     بانكداري كه

همگي بر اطالعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است. در بسياي از اين موارد، هدفهاي تهيه كنندگان ايـن اطالعـات، بـا    
ر است. نياز به وجود حسابرسان مستقل در چنين استداللي مستتر است، يعني  افرادي با صـالحيت  هدفهاي استفاده كنندگان از آن مغاي

 و صداقت حرفه اي كه بتوانند مشخص كنند اطالعات مالي كه بر آن اتكا مي شود مطلوب و كامل از واقعيت امر است يا خير.
اساسي كار حسابرسي مستقل در عملكرد مـوثر اقتصـاد     و نقش شوددر اين فصل كوشش مي شود تا ماهيت حسابرسي مستقل روشن 

كشور، نشان داده شود. هدف ديگر در اين فصل تاكيد بر اهميت استانداردهاي پذيرفتـه شـده حسابرسـي و شـرح مختصـري از اثـري       
تـي و كميسـيون   اسـتانداردهاي حسـابداري دول   هيئتاستانداردهاي حسابداري مالي،  هيئتاست كه انجمن حسابداران رسمي آمريكا 

 اوراق بهادار و بورس بر حرفه حسابرسي داشته اند.
ها، هنوز حسابرسي به معني واقعي در دهياري ها وجود ندارد، با اينكـه در   هرچند بنا به اعالم مسؤولين و كارشناسان امور مالي دهياري

سال و با لحـاظ اينكـه اعتبـارات و مسـائل      4حدود  مراحل راه اندازي اين امر امكان پذير نبوده است، ليكن به هر حال پس از گذشت
مالي، الجرم بايد تحت نظارت مقامات ذيصالح قرار گيـرد و وزارت كشـور بـا آمـوزش دهيـاران از يـك طـرف و انجـام حسابرسـي          

 مرتب، از سوي ديگر، از مشكالت احتمالي آتي از اين امر جلوگيري كند.
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هرگـز حسابرسـان بـدون اجـراي رسـيدگي، نسـبت بـه         مستقل مبناي گزارش حسابرسي را فـراهم مـي آورد.   هاي حسابرسان رسيدگي

شـناخت حسـابرس از فعاليـت صـاحبكار، حسابرسـيهاي انجـام شـده در سـالهاي          مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي اظهار نظر نمي كننـد. 
براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي توسط حسابرسان كـافي   گذشته، اعتقاد به درستكاري مالكان و مديران هيچيك از اين عوامل

نيست. حسابرسان، صورتهاي مالي سال جاري را يا رسيدگي مي كنند، يا نمي كنند، اگر رسـيدگي نكننـد، نسـبت بـه مطلوبيـت ارائـه       
 صورتهاي مالي نيز اظهارنظر نخواهند كرد.

ثبات خواهد كرد كه داراييهـاي منـدرج در ترازنامـه واقعـا وجـود دارد،      شواهد گردآوري شده توسط حسابرسان در طول رسيدگي، ا
شركت مالك اين داراييهاست و ارزيابي آنها براساس اصول پذيرفته شده حسابداري انجام شده است. شـواهدي جمـع آوري خواهـد    

زنامه مي تواند بـه كلـي گمـراه كننـده     شركت را منعكس مي سازد؛ در غير اين صورت، تراتمام بدهيهاي شد تا نشان دهد كه ترازنامه 
باشد، چرا كه اقالم مهمي از بدهيها، آگانه يا ناآگاهانه، حذف شده است. حسابرسان به همين ترتيـب، شـواهدي را نيـز بـراي صـورت      

اسـت،  ي گزارش شده واقعا روي داده ها روشسود و زيان گردآوري خواهند كرد. آنان شواهدي را خواهند خواست كه اثبات كند ف
كاالي فروش رفته عمال براي مشتريان ارسال شده است، بهاي تمام شده و هزينه هاي ثبت شده، مربوط بـه دوره جـاري اسـت و تمـام     

ي رسيدگي يك كار به ميزان قابل مالحظه اي متفاوت از كار ديگر است. ها روشهزينه هاي تحقق يافته، به حساب گرفته شده است. 
براي يك فروشگاه كوچك خرده فروشـي مناسـب اسـت، بـراي حسابرسـي يـك شـركت بـزرگ توليـدي          يي كه ها روشبسياري از 

مناسب نخواهد بود. حسابرسان انواع واحدهاي بازرگاني و نيز، سازمانهاي غيرانتفاعي را حسابرسي مي كنند. بانكهـا، شـركتهاي بيمـه،    
هـاي كـارگري، همـه معمـوال      اي حمل و نقل هـوايي، اتحاديـه  كارخانه ها، فروشگاه ها، موسسات آموزشي، انجمنهاي خيريه، شركته

ي حسابرسي براي هر كار، مستلزم كاربرد قضاوت و تجربه حرفه ها روشمورد بازديد حسابرسان قرار مي گيرند. انتخاب مناسب ترين 
 اي است.

كاركنان 
حسابداري 
 صاحبكار

 تهيه

 تنظيم

مدارك 
 حسابداري

صورتهاي 
 مالي

حسابرسان 
 مستقل

تعيين مطلوبيت ارائه 
 اي ماليصورته

ساير شواهد 
 مثبته

اصول پذيرفته 
 شده حسابداري

پيشنهاد 
 اصالحات الزم

صدور گزارش 
 يافته ها

صدور گزارش 
 يافته ها

صورتهاي مالي 
تصميم  حسابرسي شده

گيرندگان 
 خارجي
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از نكات بسيار با اهميتي است ز ريز هزينه ها مواد هزينه، سرفصل ها و آنالي: آناليز هزينه به تفكيك سرفصل ها و ماده هاي آن -4-5-5
را مورد توجه قرار دهند چنانچه در جداول مربوطه خواهيم ديد موارد هزينه و آناليز مربوطه بقدري ريز شده است  كه دهياران بايد آن

انها و دسـتگاهها هـيچ وقـت از آن    برمي گيرد. حتي موارد ريزتري وجود دارد كه برخي از سـازم  ركه تقريباً تمام موارد مورد نياز را د
استفاده نمي كنند به عبارت واضح تر موارد محدودي از مواد و ريز هزينه ها ممكن است در برخي سازمانها بخصـوص مراكـزي مثـل    

هزينه هـا، از  دهياري ها به كار آيد. ليكن آشنايي با فصول، مواد و رعايت آنها الزام قانوني دارد تا جايي كه در برخي مواد و جابجايي 
تلقي شده است، و مجازات قانوني دارد با اينكه مديران در موارد زيادي بنا به ضرورت ها در هزينـه كـرد مطـابق    » اختالص«نظر قانون 

فصول و مواد با دشواريهاي فراواني مواجه اند و شايد بتوان گفت كمتر مديري مي توان يافت كه در طول مبحث و رعايـت دقيـق آن   
هند بود از مشكالت احتمالي آتي در اين زمينه رهايي يابند: در عين حال به نظر مي رسد كه تـدوين كننـدگان ايـن مقـررات     قادر خوا

ربط ناچاربه كارهاي غير متعارف و احيانـاً تخلـف از    بايستي فصول و موارد را تا حد امكان با واقعيت ها منطبق سازند كه مسئوليت ذي
 قانون نباشد.  
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 1386پيشنهاد براي سال 

داد
تع

لغ 
مب

داد 
تع

لغ 
مب

 

         فصل اول ـ هزينه هاي پرسنلي 10000

         ـ حقوق، اجرت و دستمزد 1ماده  10100

         مه دهيارحقوق يا حق الزح 10101

         حقوق كاركنان مامور به خدمت 10102

         حقوق كاركنان قراردادي 10103

         حقوق كارگران روزمزد 10104

         ساير 10199

         ـ مزايا، فوق العاده ها و كمك ها 2ماده  10200

         مزاياي دهيار 10201

         امور به خدمتمزاياي كاركنان م 10202

         مزاياي كاركنان قراردادي 10203

         مزاياي كارگران روزمزد 10204

         فوق العاده، اضافه كار ساعتي، جمع كاري و نوبت كاري 10205

         حق بازنشستگي، حق بيمه تامين اجتماعي، حق بيمه درماني و ... 10206
، كمك عائله مندي، بن كاالي اساسي كمكهاي غيرنقدي 10207

 كارگران و هزينه ناهار
        

         پاداش و عيدي 10208

         ساير 10299

         حقوق و دستمزد 10100

         حقوق و دستمزد كاركنان رسمي  10101

         حقوق و دستمزد كاركنان غيررسمي  10102

         ن مشمول قانون كار حقوق و دستمزد كارگرا 10103

         حقوق و دستمزد كاركنان خارجي  10104

         حقوق و دستمزد ايام مرخصي  10105

         حق التدريس  10106

         حق التحقيق  10107

         ساير حقوق و دستمزد 10199

         فوق العاده ها و مزاياي شغل  10200

         عاده شغل فوق ال 10201

         فوق العاده مخصوص  10202

         فوق العاده ها و مزاياي شغل  10200

         فوق العاده شغل  10201

         فوق العاده مخصوص  10202

         فوق العاده سختي محيط كار  10203

         فوق العاده بدي آب و هوا 10204

           تفاوت تطبيق 10205

         فوق العاده محروميت از تسهيالت زندگي  10206

 3ه فرم شمار استان............................ بودجه پيشنهادي مورخ............................
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 بخش............................  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 بودجه سال................. دهياري.........................     
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 ي روستادهيار

  
 
رئيس شوراي  

 اسالمي روستا

         فوق العاده محل خدمت  10207

         فوق العاده اشتغال خارج از كشور 10208

         كمك هزينه عائله مندي 10209

         كمك هزينه اوالد  10210

         حق سرپرستي  10211

         همطرازي 10212

         حق جذب  10213

         فوق العاده جذب مناطق محروم  10214

         اضافه كار و كشيك  10215

         پاداش  10216

         عيدي  10217

         فوق العاده نوبت كاري 10218

         حق محروميت از مطب  10219

         حق مسكن  10220

         كارانه 10221

         ساير مزايا و فوق العاده ها  10299
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عملكرد قطعي  شرح هزينه
 1384سال 

مصوب سال 
1385 

 پيشنهاد و تصويب

پيشنهاد سال 
1386 

تصويب سال 
1386 

  فصل دوم ـ هزينه هاي اداري 20000
  ـ ماموريت و  هزينه سفر و حمل و نقل 2ه ماد 20300
   ماموريت و هزينه سفر 20301
   حمل و نقل، پست، تلگراف، تلفن و فاكس 20302
   ساير 20399
   ـ اجاره بها و كرايه 4ماده  20400
   اجاره ساختمان 20401
   اجاره زمين 20402
   كرايه ماشينهاي اداري 20403
   كرايه ماشين آالت و وسائط نقليه 20404
   ساير 20499
   ـ خدمات قراردادي 5ماده  20500
   نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات 20501
   نگهداري و تعميرات وسايل اداري 20502
   نگهداري و تعمير ماشين آالت و وسائط نقليه 20503
   اق، دفاتر، نشريات، آگهي و عكسهزينه چاپ اور 20504
   هزينه جشن، پذيرايي، سوگواري و افطاري 20505
   هزينه هاي اموزشي 20506
   هزينه هاي بانكي (كارمزد، بهاي دسته چك، اوراق بهادار، حواله بانكي) 20507
   حسابرسي حق التدريس، حق كارشناسي، حق الجلسه، حق 20508
   ه رفاهي كاركنانهزين 20509
   هزينه بيمه دارائيهاي ثابت 20510
   هزينه بيمه اهالي 20511
   ساير خدمات قراردادي 20599
   ـ سوخت، آب، برق 6ماده  20600
   سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه 20601
   آب بها 20602
   بهاي برق مصرفي 20603
   حرارتي سوخت دستگاههاي 20604
   ساير 20699
   ـ مواد و لوازم مصرف شدني 7ماده  20700
   خريد لوازم جزئي ساختماني 20701
   خريد لوازم مصرفي اداري 20702
   خريد لوازم يدكي ماشين آالت و وسائط نقليه 20703
   خريد بذر و نهال، سم و لوازم باغباني 20704
   م تنظيفخريد لواز 20705
   خريد تابلو و پالك راهنما 20706
   ساير مواد و لوازم مصرفي 20707
   فصل دوم استفاده از كاالها و خدمات  20000
   ماموريت و نقل و انتقال كاركنان  20100
   هزينه سفر  20101
   فوق العاده روزانه  20102
   قلكرايه وسايل نقليه حمل و ن 20103
   بهاي بليط مسافرت  20104
   هزينه نقل و مكان  20105
   عوارض خروج از كشور 20106
   هزينه گذرنامه 20107
   ساير هزينه هاي ماموريت و نقل مكان  20199
   حمل و نقل و ارتباطات  20200
   حمل كاال و اثاثه دولتي  20201
   بيمه كاال 20202
   حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 20203
   حمل و نقل نامه ها و امانات پستي  20204
   حق اشتراك صندوقهاي پستي در داخل و خارج  20205

 4فرم شماره  استان............................ ...........بودجه پيشنهادي مورخ.................
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 بخش............................  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 .......................بودجه سال. دهياري.........................     
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   تلفن و فكس 20206
   اجاره خطوط مخابراتي  20207
   اينترنت  20208
   ساير حمل و نقل و ارتباطات  20299
   نگهداري و تعمير دارايي هاي ثابت  20300
   ساختمان و مستحدثات  20301
   ماشين آالت و تجهيزات (اعم از ساكن و متحرك) 20302
   وسائل نقليه  20303
   ساير دارائيهاي ثابت  20399
   نگهداري و تعمير وسائل اداري  20400
   ميز و صندلي و مبلمان  20401
   ماشين حساب  20402
   ماشين تحرير 20403
   ماشين فتوكپي  20404
   لوازم صوتي و تصويري  20405
   لوازم سرمايش و گرمايش  20406
   رايانه 20407
   ساير وسائل اداري 20499
   چاپ و خريد نشريات و مطبوعات 20500
   چاپ نشريات و مطبوعات  20501
   چاپ دفاتر و اوراق اداري  20502
   چاپ آگهي هاي اداري 20503
   خريد نشريات و مطبوعات  20504
   خريد دفاتر و اوراق اداري  20505
   ساير هزينه هاي چاپ و خريد نشريات و مطبوعات  20599
   تصوير برداري و تبليغات  20600
   عكاسي  20601
   ري فيلمبردا 20602
   هزينه خدمات تبليغاتي مانند خطاطي و نقاشي  20603
   آگهي هاي تبليغاتي  20604
   ساير هزينه هاي تبليغاتي  20699
   تشريفات  20700
   هزينه پذيرايي  20701
   جشن و چراغاني  20702
   حق سفره  20703
   ساير هزينه هاي تشريفات 20799
   هزينه هاي قضايي، ثبتي و حقوقي 20800
   حق الوكاله  20801
   حق المشاوره  20802
   هزينه هاي ثبتي  20803
   هزينه هاي قضايي  20804
   ساير هزينه هاي قضايي، ثبتي و حقوقي  20899
   هزينه هاي بانكي  20900
   خريد دسته چك  20901
    خريد سفته 20902
   هزينه انتقال وجوه  20903
   نگهداري اسناد و اشياء قيمتي در بانكها  20904
   ساير هزينه هاي بانكي  20999
   آب و برق و سوخت  21000
   آب (آشاميدني و تصفيه نشده) و يخ  21001
   سوختهاي حرارتي (نفت سفيد، گازوئيل، گاز، نفت كوره)  21002
   سوخت وسائل نقليه موتوري  21003
   سوخت ماشين آالت سنگين  21004
   برق  21005
   ساير آب و برق و سوخت  21099
   مواد و لوازم مصرف شدني  21100
   مصالح ساختماني(گچ، آجر، سيمان، آهك و ... )  21101
   )  …ابزار و يراق (كليد، قفل ، دستگيره و  21102



	١٧٩	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ستايي ايران شبكه رو

 

 
روستا  دهياري 

شوراي اسالمي روستارئيس     

   )  …لوازم سرويسهاي بهداشتي (شيرآب، سيفون،  21103
   )  …مواد شوينده (صابون، مايع دستشويي و  21104
   )…لوازم يدكي (مربوط به وسايل نقليه ماشين آالت و  21105
   كاغذ، مقوا و لوازم التحرير 21106
   مواد غذايي  21107
   زندانها و اردوگاهها  ستانها،مواد غذايي براي بيمار 21108
   دارو و لوازم مصرفي پزشكي  21109
   لوازم خواب و پوشاك  21110
   كود، سم، بذر و نهال مصرفي  21111
   حق التاليف  21201
   حق الترجمه  21202
   خريد كتاب، نشريات، نرم افزار رايانه اي و ...  21203
   رگزاري سمينارها و جلسات سخنراني هزينه ب 20204
   ساير هزينه هاي مطالعاتي و پژوهشي  21299
   حق الزحمه به اشخاص براي انجام خدمات قراردادي  21300
   اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي، هنري 21301
   شركت در جلسات  21302
   تعليم فنون  21303
   زحمه پزشكي حق ال 21304
   حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقي  21305
   ساير اشخاص حقيقي(حق الزحمه)  21399
   حق عضويت  21400
   حق عضويت سازمانها و موسسات بين المللي  21401
   پرداختهايي كه به موجب قراردادها و تعهدات دولت يا ...  21402
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 رئيس شوراي اسالمي روستا    دهياري روستا 
 

كد طبقه 
 بندي

عملكرد قطعي  شرح هزينه
 1384سال 

مصوب سال 
1385 

 پيشنهاد و تصويب
پيشنهاد سال 

1386 

پيشنهاد سال 
1386 

     فصل سوم ـ هزينه اي سرمايه اي 30000

     ـ حقوق و امتيازات كاركنان 10ماده  31000

     حقوق و امتيازات 31001

     ـ ساختمان و تاسيسات 11ماده  31100

     بازسازي، تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات اداري 31101

     ـ ماشين آالت و وسائط نقليه 12ماده  31200

     تجهيز دهياريها به سيستمهاي كامپيوتري 31202

     ساير لوازم فني و تجهيزات اداري 31203

     نيـ كاالي مصرف نشد 13ماده  31300

     لوازم مصرف نشدني اداري 31301

     حيوانات و نباتات 31302

     كتاب 31303

     ساير 31399

     هزينه هاي اموال و دارايي-فصل سوم 30000

     سود و كارمزد وامها و تسهيالت بانكي  30100

     سود و كارمزد وامهاي داخلي  30101

     خارجي  سود و كارمزد وامهاي 30102

     سود اوراق مشاركت  30103

     سود اسناد خزانه  30104

     سود ساير اوراق بهادار 30199

     اجاره و كرايه  30200

     اجاره زمين و اراضي  30201

     اجاره ساختمان و ساير مستحدثات  30202

     اجاره ماشين آالت و تجهيزات  30203

     زم و ابزار مختلف كرايه لوا 30204

 4فرم شماره تان............................   اس بودجه پيشنهادي مورخ............................
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 ...............بخش.............  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 ...............بودجه سال.........دهياري.........................        
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كد طبقه 
 بندي

عملكرد  شرح هزينه
قطعي سال 

1384 

مصوب سال 
1385 

 پيشنهاد و تصويب

پيشنهاد سال 
1386 

پيشنهاد سال 
1386 

     فصل چهارم ـ هزينه هاي انتقالي 40000

     ديگر به بخش عموميـ كمك و پرداخت هاي  16ماده  41600

     تامين اعتبارات بودجه شوراي اسالمي روستا 41601

     كمك به خسارت ديدگان حوادث غيرمترقبه 41602

     ساير 41699

     خصوصي شـ كمك و پرداختهاي ديگر به بخ 17ماده  41700

     يارانه  -فصل چهارم 40000

سات انتفاعي وابسته كمك زيان شركتهاي دولتي و موس 40400
 به دولت 

    

     كمك زيان شركتهاي دولتي  40401

     كمك زيان موسسات انتفاعي وابسته به دولت  40402

     پرداخت مابه التفاوت قيمت كاال 40200

     يارانه كاالهاي اساسي  40201

     يارانه كود شيميايي، بذور و سموم  40202

     يارانه دارو  40203

     يارانه داروهاي دامي  40204

     ساير كاالها  40299

پرداختهاي انتفاعي غير سرمايه اي به شركتهاي دولتي و  40300
 موسسات انتفاعي وابسته به دولت 

    

     شركتهاي دولتي  40301

     موسسات انتفاعي وابسته به دولت  40302

 4فرم شماره  استان............................ بودجه پيشنهادي مورخ............................
 ...........شهرستان............  ..وظيفه خدمات .....................................

 بخش............................  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 .........بودجه سال......... دهياري.........................     

 رئيس شوراي اسالمي روستا    دهياري روستا
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 رئيس شوراي اسالمي روستا    دهياري روستا 

كد طبقه 
 بندي

رد عملك شرح هزينه
قطعي سال 

1384 

مصوب سال 
1385 

 پيشنهاد و تصويب

پيشنهاد سال 
1386 

پيشنهاد سال 
1386 

     كمك هاي بالعوض  -فصل پنجم 50000

     كمك بالعوض به دولتهاي خارجي  50100

     سرمايه اي  50101

     غير سرمايه اي  50102

     كمك بالعوض به سازمان هاي بين المللي  502000

     سرمايه اي  50201

     غير سرمايه اي  50202

     كمك بالعوض به ساير سطوح دولتي  50300

     سرمايه اي  50301

     غير سرمايه اي  50302

 4فرم شماره  ...........استان................. بودجه پيشنهادي مورخ............................
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 بخش............................  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 ..........بودجه سال......... دهياري.........................     
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كد طبقه 
 بندي

عملكرد  شرح هزينه
قطعي سال 

1384 

مصوب سال 
1385 

 نهاد و تصويبپيش

پيشنهاد سال 
1386 

پيشنهاد سال 
1386 

     رفاه اجتماعي  -فصل ششم 60000

     حق بيمه  60100

     بيمه اجتماعي كارمندان دولت  60101

     بيمه درمان كارمندان دولت 60102

     بيمه درمان اقشار آسيب پذير  60103

     يان بيمه درمان روستاي 60104

     بيمه درمان خويش فرمايان  60105

     بيمه اجتماعي كارگران  60106

     بيمه اجتماعي نيازمندان  60107

     يان يبيمه اجتماعي روستا 60108

     بيمه درمان كاركنان نيروهاي مسلح  60109

     بيمه درمان ايثارگران  60110

     بيمه درمان طالب علوم ديني  60111

     كمكهاي رفاهي كارمندان دولت  60200

     كمك هزينه مواد غذايي و نگهداري رستوران  60201

     كمك هزينه بيماري و زايمان  60202

     كمك هزينه سرويس حمل و نقل  60203

     كمك هزينه مهد كودك  60204

     استرداد مخارج انجام شده توسط كاركنان براي كاال و ...  60205

     پاداش پايان خدمت  60206

     كمك به حساب پس انداز كاركنان دولت  60207

     كمك هزينه ورزشي  60208

     ساير كمك هاي رفاهي كارمندان دولت  60299

     كمك هاي رفاهي گروههاي خاص 60300

     مستمري اقشار آسيب پذير  60301

     كمك به معلولين جسمي و ذهني  60302

     كمك به خانواده هاي ايثارگران و خانواده معظم شهداء  60303

     پرداخت كمكهاي موردي به اقشار آسيب پذير  60304

     كمك به مراكز غير دولتي و خانواده ها...  60305

     كمك به رسيدگي و سازماندهي و آسيب ديدگان اجتماعي  60306

     ب هاي اجتماعي و معلوليتها كمك به پيشگيري از آسي 60307

     ساير كمك هاي رفاهي گروه هاي خاص 60399

     كمك هاي رفاهي دانش آموزان و دانشجويان 60400

     صندوقهاي رفاه دانشجويان  60401

     كمك هزينه تغذيه دانشجويان  60402

     كمك هزينه رفت و آمد دانشجويان  60403

     رفت و آمد دانش آموزان كمك هزينه  60404

     هزينه هاي مربوط به اردوها و وسائل و ...  60405

     كمك هزينه تحصيلي  60406

     كمك به تغذيه پوشاك و لوازم التحرير و ...  60407

     ساير هزينه هاي رفاهي دانش آموزان و دانشجويان  60499

     كمك هاي رفاهي بازنشستگان  60500

     1354حقوق وظيفه و مستمري بازنشستگان و موظفين قبل از  60501

     حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان و موظفين 60502

 4فرم شماره  استان............................ مورخ............................ بودجه پيشنهادي
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 بخش............................  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 ............بودجه سال....... ...........دهياري..............     
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 رئيس شوراي اسالمي روستا    دهياري روستا 
 
 
 

     افزايش حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان  60503

     پرداخت بيمه درمان مكمل بازنشستگان لشكري و كشوري  60504

     وادث بازنشستگان لشكري و ... پرداخت حق بيمه عمر و ح 60505

     كمك هزينه ازدواج فرزندان بازنشستگان  60506

     ساير كمك هاي رفاهي بازنشستگان  60599

     كمك هاي رفاهي ايثارگران  60600

     اجراي قانون حالت اشتغال براي ايثارگران مشمول  60601

     ان كمك به اشتغال خانواده هاي ايثارگر 60602

     كمك هاي موردي به خانواده هاي ايثارگران  60603

     ساير هزينه هاي رفاه اجتماعي  60900

     كمك هزينه ايام بيكاري 60901

     هزينه كاركنان فوت شده شامل: حمل جنازه، كفن و دفن و ...  60902

     كمك هزينه ازدواج  60903

     صحافي  كمك هزينه كاغذ، چاپ و 60904

     ساير هزينه هاي رفاهي  60999



	١٨٥	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ستايي ايران شبكه رو

 

    
 
 
 
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )3/11/1383(مصوب قانون برگزاري مناقصات 
 كليات  –فصل اول 

 : كاربرد1ماده 
مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معامالتي كه با رعايـت ايـن    الف ـ  اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري 

 قانون انجام مي شود، كاربرد دارد. 
ب ـ  قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه هـا، سـازمانها و موسسـات و شـركتهاي دولتـي، شـركتهاي بيمـه         

نيادهـا و نهادهـا از بودجـه كـل كشـور اسـتفاده مـي نماينـد)،         دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه ب
هـا و واحـدهايي كـه     موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي، شوراي نگهبـان قـانون اساسـي و همچنـين دسـتگاه     

ن و مقـررات عـام   شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشـته و يـا از قـواني   
تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گـاز ايـران، شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي       

ر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايـران، سـازمان توسـعه و نوسـازي     دايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنا

كد طبقه 
 بندي

عملكرد  شرح هزينه
قطعي سال 

1384 

مصوب سال 
1385 

 پيشنهاد و تصويب

پيشنهاد سال 
1386 

پيشنهاد سال 
1386 

     ساير هزينه ها -فصل هفتم 70000

     پرداختهاي انتقالي به موسسات غيرانتفاعي  70100

     مالياتهاي سرمايه اي و غيرسرمايه اي  701200

     عوارض اجباري (مانند عوارض شهرداري)  701300

     جرائمي كه توسط يك واحد دولتي براي سطوح ديگر  701400

     جرائم و عوارض دادگاهها  70500

     اي مربوط به جبران صدمات و ... پرداخته 70600

     پرداخت به كاركنان غير شاغل  70700

     بازخريد خدمت  70800

     پرداختهاي جبراني در خصوص صدمات شخصي يا ...  70900

     پرداخت انتقالي سرمايه اي  71000

     پرداخت حق بيمه مربوط به بيمه هاي عمر به شركتهاي بيمه  71100

اعتباراتي براي سرمايه گذاري بصورت كمك به  71200
 موسسات و ... 

    

     پرداخت ديون  71300

     ساير 71900

 4فرم شماره  استان............................ بودجه پيشنهادي مورخ............................
 شهرستان.......................  ..وظيفه خدمات .....................................

 خش............................ب  روستايي–اعتبارات هزينه هاي اداري 
 ..........بودجه سال........ دهياري.........................     

 رئيس شوراي  اسالمي روستا    دهياري روستا
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ان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه  معادن و صنايع معدني ايران، سازم
 مقررات اين قانون را رعايت كنند. 

 نيروهاي مسلح، تابعه مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.  تبصره: 
 : تعاريف2ماده

 ده، به شرح زير تعريف مي شوند: واژگاني كه در اين قانون به كار برده ش
الف ـ  مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصـه)، كـه در آن تعهـدات موضـوع معاملـه بـه        

 مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود. 
 ين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد. ا 1مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده  - ب

 مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.   - ج

كميته فني بازرگاني: هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صالحيتدار كه از سوي مقام مجـاز دسـتگاه مناقصـه     - د
 ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد. گزار انتخاب مي شود و 

هـ ـ  ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجـام تعهـدات مناقصـه گـران كـه از سـوي مناقصـه گـزار يـا بـه            
 تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.  

رگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگـي هـاي فنـي    ارزيابي فني باز - و
 بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند. 

اين قانون از بـين پيشـنهادهايي كـه از     20ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده  - ز
 نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود. 

 ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. 

 عامله كه به طرق زير تعيين مي شود:  انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در م - ط

 اعالن هيئت وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است.  -1
 انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.   -2

يشـنهادها و زمـان   ي ـ  برنامه زماني مناقصه: سندي است كه درآن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پ   
 انعقاد قرارداد مشخص مي شود.  

 : طبقه بندي معامالت3ماده 
 معامالت از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:  

 ) ريال باشد.  000/000/20كمتر از بيست ميليون ( 1382معامالتي كه به قيمت ثابت سال : معامالت كوچك -1
غ مـورد معاملـه بـيش از سـقف مبلـغ معـامالت كوچـك بـوده و از ده برابـر سـقف ارزش           معامالتي كه مبل معامالت متوسط: -2

 معامالت كوچك تجاوز نكند.  

 معامالتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت كوچك باشد.  : معامالت بزرگ -3

ل نصاب معامالت را براساس شاخص بهـاي كاالهـا و خـدمات    وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سا :1تبصره
 اعالم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد. 

مبلغ نصاب براي معامالت كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معاملـه مـي    :2تبصره 
 د. باش
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مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقالمي كه به طور متعارف يك مجموعـه واحـد   : 3تبصره 
 تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.  

 : طبقه بندي انواع مناقصات 4ماده 
 د:  الف ـ  مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شون

مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. درايـن مناقصـه پاكتهـاي     مناقصه يك مرحله اي: -1
 پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شوند.  

ررسـي فنـي بازرگـاني پيشـنهادها الزم باشـد. درايـن       مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصـه گـزار، ب   مناقصه دو مرحله اي: -2
مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسـيون مناقصـه گـزارش مـي     

 اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.   19كند و براساس مفاد ماده 

 ان به انواع زير طبقه بندي مي شوند: ب ـ  مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گر
 مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطالع مناقصه گران مي رسد.  : مناقصه عموميـ   1
مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگـزاري   ـ  مناقصه محدود: 2
قصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود.فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گـران صـالحيتدار براسـاس ضـوابط     منا

 اين قانون به اطالع مناقصه گران مي رسد.  27و  13موضوع مواد 
 فصل دوم ـ  سازماندهي مناقصات 

 : كميسيون مناقصه5ماده 
 تشكيل مي شود:   الف ـ  كميسيون مناقصه از اعضاي زير

 رييس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي  -1
 ذي حساب يا باالترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد -2

 شود.   مسوول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي -3

وان نـاظر در جلسـات كميسـيون مناقصـه شـركت خواهـد       ب ـ  در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنـ  
 كرد.  

ج ـ  كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصـميمات   
 كميسيون با رأي اكثريت اعضأ معتبر خواهد بود.  
 حضور رييس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.   د ـ  در مناقصات دو مرحله اي كميسيون، مناقصه با

 هـ ـ  اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيئت مديره مي باشد. 
 ـ  وظايف كميسيون مناقصه  6ماده 

 اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: 
 قصه الف ـ  تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان منا

ب ـ  بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامـل بـودن مـدارك و امضـاي آنهـا و نيـز خوانـا بـودن و غيـر مشـروط بـودن             
 پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي)

 ج ـ  ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه 
 ه فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله ايد ـ  ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميت
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 اين قانون)  20و  19هـ ـ  تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 
 و ـ  تنظيم صورتجلسات مناقصه

 ز ـ  تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه
 : هيئت رسيدگي به شكايات 7ماده 

اقصه گزار هيئت رسيدگي تشكيل مي شود. اساسـنامه هيئـت رسـيدگي بـه     به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و من
 شكايات به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.  

 : وظايف هيئت رسيدگي به شكايات8ماده
 الف ـ  رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون

 ب ـ  صدور راي تجديد يا لغو مناقصه 
 ارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيئت رسيدگي به شكايات نيست: مو: 1تبصره

 معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها   -1

 ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي   -2

 اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد  -3

 شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد  -4

بـه پيشـنهاد سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي        7اده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده آيين نامه اجرايي اين م: 2تبصره
 وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  و كشور

 فصل سوم ـ  برگزاري مناقصات
  : فرآيند برگزاري مناقصات9ماده 

 احل زير است: فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مر
 الف ـ  تامين منابع مالي  

 ب ـ  تعيين نوع مناقصه در معامالت بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي، عمومي يا محدود) 
 ج ـ  تهيه اسناد مناقصه

 د ـ  ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم 
 ه ـ  فراخوان مناقصه 
 و ـ  ارزيابي پيشنهادها
 ه و انعقاد قرارداد ز ـ  تعيين برنده مناقص

 : تامين منابع مالي 10ماده 
اين قانون بـه نحـو مقتضـي نسـبت بـه       1هاي موضوع بند (ب) ماده  انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاه - ش

 پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. 
بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسـناد مناقصـه از   موضوع پيش  - ص

 سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود. 

 : روش هاي انجام مناقصه11ماده 
 مناقصه به طرق زير انجام مي شود:  
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توجه به كم و كيـف موضـوع معاملـه (كـاال، خـدمت يـا حقـوق)         الف ـ  در معامالت كوچك، كارپرداز يا مامورخريد بايد با 
درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ فاكتور مشخص و به تشـخيص و مسـئوليت خـود، معاملـه را بـا      

 تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. 
توجه به كم و كيف موضوع معامله(كاال، خدمت يا حقـوق) دربـاره    ب ـ  در معامالت متوسط، كارپرداز يا مامور خريد بايد با 

چنانچـه   -مين كيفيـت مـورد نظـر   أبهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، با تـ 
ا عقد قرارداد با اخذ فاكتور معامله را ب -بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد

انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقـام مسـوول همتـراز وي، بـه تعـداد      
 موجود كفايت مي شود.  

ول واحد تداركاتي است. در چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئ تبصره:
صورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پسـتهاي مشـابه سـازماني و يـا بـه      

 مامور خريد محول كرد.
 ج ـ  در معامالت بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود: 

 تشار فراخوان در روزنامه هاي كثير االنتشارـ  برگزاري مناقصه عمومي از طريق ان 1
 ـ  برگزاري مناقصه محدود 2

 : ارزيابي كيفي مناقصه گران12ماده 
 الف ـ  در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود: 

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت  -1

 داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر  -2

 حسن سابقه   -3

 ار يا گواهينامه هاي صالحيت، در صورت لزومداشتن پروانه ك -4

 توان مالي متقاضي براي انجام در صورت لزوم -5

 ب ـ  مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است: 
 ـ  تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها   1
 ـ  تهيه اسناد ارزيابي  2
 ي متقاضيانـ  دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سو 3
 ـ  ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها 4
 ـ  اعالم اسامي مناقصه گران صالحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه)   5
 ـ  مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران 6

هاي اجرايي حداكثر سه مـاه پـس از تصـويب     زي كشور مكلف است با همكاري دستگاهج ـ  سازمان مديريت و برنامه ري 
اين قانون آيين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقـرر در ايـن مـاده كـه بيـانگر شـاخص هـاي        

  گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اندازه
 : فراخوان مناقصه13ماده 

 الف ـ  مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 
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 نام و نشاني مناقصه گزار -1
 نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات  -2

 نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  -3

 محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها -4

مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا بـه مصـلحت باشـد). در مـواردي كـه فهرسـت       مبلغ برآورد شده معامله و  -5
 بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.  

يـا  ب ـ  فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثير االنتشـار كشـور    
 استان مربوط منتشر شود.  

ج ـ  مناقصه گزار مي تواند عالوه بر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يـا   
 شبكه هاي اطالع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. 

ا اسـتفاده از تسـهيالت اعتبـاري خـارجي مطـرح باشـد، بايـد بـا كسـب          يـ د ـ  در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد،  
مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قـانون حـداكثر اسـتفاده از تـوان فنـي، مهندسـي، توليـدي و صـنعتي و اجرايـي كشـور مصـوب            

ه هاي انگليسي زبـان داخـل و   هاي كثير االنتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنام آگهي مربوط در يكي از روزنامه 12/12/1375
 يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.  

 : اسناد مناقصه14ماده 
 الف ـ  تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود 
 ب ـ  اسناد مناقصه شامل موارد زير است:  
 ـ  نام و نشاني مناقصه گزار  1 
 ـ  نوع و مبلغ تضمين مناقصه   2 
 ـ  محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 3 
 ـ  مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار 4 
 ـ  مدت اعتبار پيشنهادها   5 

 ـ  شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات  6
 رنامه ريزي انجام كار يا تحويل كاال ـ  ب 7 
 ـ  معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران  8 
 و تعداد نسخه هاي آنها  يـ  روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها 9 
 ـ  متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن  10 
  17اده ـ  صورتجلسات و توضيحات موضوع م 11 
 ـ  ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد  12 

 : ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها15ماده 
الف ـ  شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گـزار تسـليم    

 كنند:  
 هاتهيه و تكميل اسناد و پيشنهاد -1
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 تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه  -2

 دريافت رسيد تحويل پيشنهادها -3

ب ـ  مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصـه بـه ترتيـب نبايـد      
 كمتر از ده روز و يك ماه باشد. 

 : شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها16ماده 
بيني شده باشد، نمي تواننـد بـيش از    الف ـ  هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش  

 يك پيشنهاد تسليم كنند.  
ب ـ  شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هـاي جداگانـه الك و مهـر شـده شـامل       

)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشـنهاد قيمـت (پاكـت ج) بگـذارد و همـه پاكـت هـا را در لفـاف         تضمين (پاكت الف
 مناسب و الك مهر شده قرار دهند.

ج ـ  مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه  
 مايد. بازگشايي، از پاكت ها صيانت ن

د ـ  هر گونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت مقرر در اسناد  
 مناقصه انجام شود.  

 : توضيح و تشريح اسناد17ماده 
 گزار توضيح بخواهد الف ـ  چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از مناقصه

ب ـ  توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه  
 اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.  22آن مطابق ماده 

 : گشايش پيشنهادها18ماده 
 صه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.  الف ـ  پيشنهادهاي مناق

 ب ـ  مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: 
 ـ  تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه  1
 ـ  باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن   2
 گانيـ  باز كردن پاكت فني بازر 3
ـ  باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابـل قبـول در     4

 مناقصات يك مرحله اي 
 ـ  تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي  5
 يش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه  ـ  تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشا 6
 ـ  تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع  7

ج ـ  در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشـايش پاكـت هـا     
ن مدت فقط براي يك بار تا سقف پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت در يـك لفـاف   اعالم خواهد شد، اي

الك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود. در مناقصات يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و بـر  
 اين قانون، برنده مناقصه تعيين مي شود.   20اساس ماده 
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ـ  دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهـت حضـور در جلسـه گشـايش پيشـنهادهاي مـالي دولـت          د
 نمايد. 

 : ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها19ماده 
قصـه،  هـاي اعـالم شـده در اسـناد منا     الف ـ  در مناقصات دو مرحله اي، مناقصه گزار موظـف اسـت براسـاس معيارهـا و روش     

 ارزيابي كيفي مناقصه گران وارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام اعالم نمايد. 
ب ـ  در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند بـه   

گاني، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهنـدگاني كـه امتيـاز    جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و براساس گزارش كميته فني بازر
 فني بازرگاني الزم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.  

 ج ـ  هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشهادهاي قميت مجاز است. 
 اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.  هد ـ  پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشد

 : ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه20ماده 
الف ـ  هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنـوان برنـده اول اعـالم خواهـد شـد و       

ه اول، كمتر از مبلـغ تضـمين باشـد. روش ارزيـابي     برنده دوم در صورتي اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برند
 مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعالم شود. 

ب ـ  پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن الزم باشد، كميسيون مناقصـه مـي    
واند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايـد كميتـه فنـي بازرگـاني حـداكثر ظـرف دو هفتـه نتيجـه ارزيـابي را بـه           ت

 كميسيون منقصه اعالم مي كند.  
ج ـ  پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه گـزار نگهـداري و تضـمين سـاير مناقصـه گـران        

 ي شود.  بازگردانده م
د ـ  در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي تـرجيح دارنـد. نحـوه تـرجيح مناقصـه گـران        
داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت ايـن قاعـده بـه مصـلحت نباشـد، بايـد از سـوي شـوراي         

 اقتصاد تاييد شود. 
 

 اد قرارداد: انعق21ماده 
الف ـ  قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر بـراي يـك بـار و برابـر      

 مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي شود. 
اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايـد   ب ـ  قرارداد با برنده 

ئه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي شـود. در صـورت امتنـاع    او يا ضمانت انجام تعهدات را ار
 اهد شد. نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خو

 فصل چهارم ـ  مقررات مناقصات
 : شرايط ارسال اسناد و مكاتبات 22ماده 

اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يـا   20ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 
 ر آن. محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاي

 ـ  مستند سازي و اطالع رساني 23ماده 
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الف ـ  دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطالعات و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات را ايجاد واطالعات و اسناد زيـر   
 را ثبت و نگهداري كند: 

 ـ فراخوان مناقصه 1
 ات مناقصاتـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلس 2

 ـ خالصه اسناد مناقصه 3

 ـ روش مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها 4

 ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها  5

 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه 6

ناقصه را به نحوي مطمئن بايگـاني و نگهـداري و   ب ـ  مناقصه گزار موظف است اطالعات موضوع بند الف اين ماده و نيز همه اسناد م 
 نسخه اي از آن را براي بانك اطالعات مناقصات ارسال كند.  

ج ـ  اطالعات كليه معامالت اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ  جز آن دسته از معامالتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بمانـد    
 ناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. ـ  بايد از طريق شبكه ملي اطالع رساني م

د ـ  حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين نامـه اجرايـي نظـام مسـتند سـازي و اطـالع رسـاني مناقصـات از سـوي سـازمان            
 مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 

 : تجديد و لغو مناقصه 24ماده 
 الف ـ  مناقصه در شرايط زير تجديد مي شود: 

 كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه   -1
 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد -2

 پايان مدت اعتبار پيشنهادها -3

 راي هيئت رسيدگي به شكايات  -4

 ي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي شود.  باال بودن قيمتها به نحو -5

 ب ـ  مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:  
 ـ  نياز به كاال يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.  1
 ـ  تغييرات زيادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه شود.   2
 و مانند آنها.   ـ  پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ، زلزله، سيل 3
 ـ  راي هيئت رسيدگي به شكايات  4
 ـ  تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.  5

 اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.  22ج ـ  مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده 
 : نحوه رسيدگي به شكايات25ماده 

مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قـانون برگـزاري مناقصـات اعتـراض داشـته باشـد مـي توانـد بـه           زهر يك االف ـ  چنانچه  
 باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند. 
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و  ب ـ  دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي الزم را به عمـل آورده  
در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشـخيص ندهـد، ظـرف مهلـت     

 تعيين شده جوابيه الزم را به شاكي اعالم كند.  
روز اعـالم   ج ـ  در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيئت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي پانزده 

خواهد كرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجـع ذي صـالح ارجـاع مـي شـود و فرآينـد       
 برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.  

 : نحوه برگزاري مناقصه محدود26ماده 
 مي شود:  در موارد زير برگزار 13و  4مناقصه محدود با رعايت مواد 

ي صالح دولتـي. تهيـه ايـن فهرسـت بـا رعايـت       ذالف ـ  وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحيتدار معرفي شده توسط مراجع  
اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صالحيتدار، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور بـه   

 تصويب هيئت وزيران مي رسد. 
 اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. 12وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صالحيتدار كه طبق ماده  - ب

 اين قانون نيست.  13در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده 
 : ترك تشريفات مناقصه 27ماده 

ه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيئت سه نفره مركب از مقامات مـذكور  در مواردي كه انجام مناقص
اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در ايـن صـورت هيئـت تـرك تشـريفات مناقصـه بـا         28در ماده 

ت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يـك نـوع كـاال يـا     رعايت صرفه و صالح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معامال
 خدمت تعيين و اعالم خواهد كرد. 

 : تركيب هيئت ترك تشريفات مناقصه28ماده 
اين قانون به شـرح زيـر    1هاي موضوع بند (ب) ماده  اين قانون در مورد دستگاه 27تركيب هيئت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 

 د:  خواهد بو
ايـن قـانون معـاون مـالي و اداري و يـا مقـام مشـابه         1هـاي موضـوع بنـد (ب) مـاده      الف) در مورد معامالت واحدهاي مركزي دستگاه

وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دسـتگاه مربوطـه   
 ربط.  دستگاه اجرايي ذيبه انتخاب باالترين مقام 

هـاي موضـوع بنـد     واحدهاي خارج از مركز دسـتگاه داراي اعتبارات استاني هستند در  هاي اجرايي كه در انجام معامالت دستگاه(ب) 
 ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذي حساب با مسئول امور مالي مربوطه.  1(ب) ماده 

 باشد.   در دستگاه هايي كه ذي حساب ندارند، باالترين مسئول امور مالي، جانشين ذي حساب مي :1تبصره
 حساب استانداري مي باشد.  هيئت ترك مناقصه در استانداري ها، استاندار يا نماينده او، معاون ذي ربط استاندار و ذي: 2تبصره

حساب يا مـدير مـالي شـركت و     امل و يا باالترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيدر مورد انجام معامالت شركتهاي دولتي، مديرع(ج)
 يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.  

ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنهـا تشـكيل    هيئت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي(د)
در جلسات هيئت و ابراز نظر خود نسبت بـه گـزارش تـوجيهي دسـتگاه اجرايـي مربـوط در مـورد تقاضـاي تـرك           مي شود، يا حضور

 مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيئت با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. 
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پنجاه برابر نصاب معامالت كوچـك باشـد، انجـام معاملـه پـس از       اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 27در اجراي ماده  (هـ)
 تصويب هيئت هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود: 

در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به ترتيب وزير يا رييس موسسه مزبـور و در   -1
 اي دولتي هيئت مديره شركت.  مورد شركته

هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معامالت مربوط بـه اعتبـارات غيراسـتاني كـه توسـط       در مورد دستگاه -2
وزارتخانه ها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابالغ مي شود و همچنين در مـورد موسسـات دولتـي مسـتقر در     

 اندار استان مربوطه.  خارج از مركز، است

در مواردي كه استاندار شخصاً در هيئت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و بـا نظـر موافـق صورتجلسـه مربـوط را       :3تبصره
 امضاء نمايد، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد. 

، ديـوان محاسـبات كشـور و    در مورد معامالت مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -3
ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچيك از وزارتخانـه هـا و موسسـات دولتـي نيسـتند، بـه       
ترتيب رييس قوه قضائيه با حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران،  

 باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.  رييس ديوان محاسبات كشور و
 در مورد معامالت مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باالترين مقام اجرايي نهاد يا موسسه مربوط.   -4

در اجراي بند (هـ) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معامالت كوچك باشد انجـام   - و
هيئتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي       معامله پس از تصويب

جمهوري اسالمي ايران منوط به تاييد شـوراي اقتصـاد و پـس از آن منـوط بـه تاييـد هيئتـي مركـب از ريـيس سـازمان           
ين مقام مذكور در بنـد (هــ) خواهـد    مديريت و برنامه ريزي كشور (دبير هيئت)، وزير امور اقتصادي و دارايي و باالتر

 بود.  

 : موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه 29ماده 
ايـن قـانون مـي تواننـد بـدون انجـام        1هـاي اجرايـي منـدرج در بنـد (ب) مـاده       در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاه

 تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:  
يد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير با باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يـا  الف ـ  خر 

 مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. 
به تشخيص و مسئوليت وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ب ـ  خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه  

در مركز و با استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسـمي دادگسـتري حـداقل سـه نفـر و يـا هيئـت        
 كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد. 

هاي آنهـا از طـرف مراجـع قـانوني      قول و غير منقول، كاال و خدمات با قميت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخج ـ  خريد اموال من 
 ذي صالح تعيين شده باشد.  

د ـ  تعمير تجهيزات و ماشين آالت ثابت و متحرك و تامين تجهيـزات و ماشـين آالت صـرفاً جـايگزين و مـرتبط بـا تـداوم توليـد در          
ه نحوي كه شامل توسعه واحد نشود به تشخيص و مسئوليت وزير يا باالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي در مركـز و يـا      واحدهاي توليدي ب

 استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صالح كشور. 
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مـديريت طـرح و اجـرا و    هـ ـ  خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاروه فني بازرگاني مشتمل بـر مطالعـه، طراحـي و يـا      
 نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي.  

آيين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون بـه  
 پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد. 

ـ  خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسئوليت وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي كـه امكـان   و  
 برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح كشور. 

همچنـين ادوات و ابـزار و    ز ـ  خريد قطعات يدكي براي تعويض و تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحـرك موجـود و   
وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تـامين آن بـا تشـخيص بـاالترين مقـام اجرايـي از طريـق        
مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مـورد توسـط وزيـر يـا     

 االترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود.  ب
 ح ـ  در مورد معامالت محرمانه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صالح كشور. 

 ط ـ  خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي 
 : فسخ قوانين30ماده 

 شود.   هاي مشمول اين قانون منسوخ مي ين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاهاز تاريخ تصويب ا
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روزر سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصـد و هشـتاد و   

و حـذف   30و مـاده   28و بنـد (ب) مـاده    1در بند (ب) ماده با اصالحاتي  3/11/1383سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.   28بند (ز) ماده  3بندهاي (د)، (هـ) و جزء 

 
 
 

 )17/2/1385(مورخ آيين نامه مالي دهياريها  56دستورالعمل اموال دهياريها به استناد ماده 
 فصل اول ـ  كليات و تعاريف 

  ستورالعملـ  هدف د 1
 هدف در اين دستورالعمل تامين موجبات زير در دهياريها است. 

   .ـ  تنظيم و نگهداري صورت كليه اموال با ذكر مشخصات آنها 1ـ  1
مين موجبات استفاده صحيح از اموال دهياريها در حداكثر امكان، تا در نتيجه خدماتي را كه بايـد بـا اسـتفاده از امـوال انجـام      أـ  ت  1ـ   2

 دهند، بتوانند به بهترين وجه ممكن به انجام برسانند.  
  نمايد. نحوي كه دوام آنها را زياده ـ  تعمير و مرمت اموال ب 1ـ  3
 ـ  نتايج مورد نظر از دستورالعمل 2
احتياجات آينـده  ـ  تعيين اينكه در هر زمان چه اموالي در اختيار هر يك از واحدهاي دهياريها است، احتياجات ضروري فعلي و   2ـ   1

 آنها چيست و چه اموالي را زائد بر احتياج دارند كه بايد به واحدهاي ديگر يا به انبار انتقال داده يا بفروش برسد. 
 ه و لوازم ماشين آالت و تجهيزات يـ  فراهم شدن امكان پيش بيني احتياجات آينده دهياريها به اثاث 2ـ  2
 به دارايي هاي ثابت دهياريها ـ  تمركز كليه اطالعات مربوط 2ـ  3
 ه و اموال دهياريها يـ  جلوگيري از مفقود شدن يا سوء استفاده از اثاث 2ـ  4
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 ـ  تامين موجبات تنظيم حساب دارايي ثابت دهياريها و كنترل مستمر آن  2ـ  5
 ـ  انواع اموال دهياري بطور كلي  3
آيين نامه مالي دهياريها به دو دسته تقسيم مي شود، امـوال اختصاصـي و    53طبق ماده ـ  اموال دهياريها اعم از منقول و غيرمنقول   3ـ   1

 اموال عمومي 
 اموالي است كه دهياري حق تصرف مالكانه در آنها را دارد از قبيل اراضي، ابنيه و نظاير آن :ـ  اموال اختصاصي 3ـ  2
اي استفاده عمـوم اختصـاص يافتـه اسـت، ماننـد معـابر عمـومي، خيابانهـا،         اموالي است كه متعلق به ده بوده و بر :ـ  اموال عمومي  3ـ   3

ميادين، پلها، گورستانها يا سيل برگردان، مجاري آب و فاضالب و متعلقات آنها، انهار عمـومي، اشـجار، چمـن، گـل و امثـال آن كـه       
 دهياري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس كرده باشند.  

آيين نامه مالي دهياريها حفاظـت از امـوال عمـومي دهيـاري و آمـاده و مهيـا سـاختن آن بـراي اسـتفاده عمـوم و            54ـ  طبق ماده   3ـ   4
 جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهيار است. 

تغيير حالـت و موقعيـت    آيين نامه مالي در صورتيكه بعضي از اموال عمومي دهياري طبق مقررات 54ـ  بر طبق قسمت آخر ماده   3ـ   5
دهياري منظـور و محسـوب مـي     يدهند كه قابليت استفاده عمومي از آنها سلب شود به تشخيص شوراي اسالمي روستا اموال اختصاص

 شود.  
 ـ  انواع اموال دهياريها  4
و دسته منقـول و غيرمنقـول تقسـيم    ـ  اموال دهياريها كه بايد همه ساله صورت برداري و كنترل گرديده و در دفاتر ثبت شود به د  4ـ   1

 مي شود.
ـ  اموال منقول: اموال منقول اموالي است كه قابل نقل و انتقال از جايي به جاي ديگر باشد مانند ميـز، صـندلي، اتومبيـل... كـه در       4ـ   2

  :قانون مدني در تعريف مقرر داشته است 19اين رابطه ماده 
 ». ر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول استاشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگ« 
 رود.   منقول غيرمصرفي: اموالي است كه براثر استفاده به صورت جزيي يا كلي از بين مي ـ  اموال 4ـ  2ـ  1
اصلي بتواند بطور مكرر آنها را ـ  اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات   4ـ   2ـ   2

 مورد استفاده قرار داد. 
ـ  اموال منقول در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال منقول غيرمصرفي مشابهت دارند اما بـه لحـاظ طبيعـت و      4ـ   2ـ   3

 ماهيت يا ارزش كم، ثبت آنها در دفاتر ضرورت ندارد. 
قانون مدني مال غيرمنقول آن است كه از محلي بـه محـل ديگـر نتـوان نقـل كـرد اعـم از اينكـه          12ه ـ  اموال غيرمنقول: طبق ماد  4ـ   3

 استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان، به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص مال يا محل آن شود.  
 ـ  مشخصات اموال منقول غيرمصرفي 5

  اموال منقول داراي مشخصات زير مي باشد:
 ـ  دوام آن از يكسال كمتر نباشد. 5ـ  1
 ـ  مصرف شدني نباشد يعني با استفاده اي كه از آن بعمل مي آيد غيرقابل استفاده براي دفعات بعد نشود.   5ـ  2
 ـ  در اثر استفاده با سرعت فرسوده نشود.   5ـ  3
 ـ  در معرض نابودي غيرقابل اجتناب نباشد.   5ـ  4
 مال محسوب شود نه اينكه جزئي از يك مال ديگر باشد مانند قطعات مختلف يك ماشين.   ـ  مستقالً يك 5ـ  5
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ريال كمتر نباشد. (تغييرات ساليانه مبلغ ذكر شده براساس بخشـنامه بودجـه توسـط سـازمان شـهرداريها و       000/50ـ  قيمت آن از   5ـ   6
 دهياريها اعالم مي شود).  

رال داشـته   000/50جموعاً يك مال محسوب شود يا قطعات مختلف آنهـا انفـرادي قيمتـي كمتـر از     ه و لوازمي كه ميـ  براي اثاث  5ـ   7
ريال يا بيشتر قيمت داشته باشد صورت جداگانه در محل وقوع آنها تنظيم و عندالزوم بطور يك قلم و  000/50باشد ولي مجموع آنها 

 يكجا در صورت اموال ثبت شود.
 اداره امور اموال ـ  واحد سازماني عهده دار  6
ـ  چنانچه در تشكيالت و سازمان اداري دهياريها پست سازماني صاحب جمع اموال در نظر گرفته نشده باشد اداره امـور امـوال و     6ـ   1

صورت برداري و كنترل و ثبت و رسيدگي به تعميرات و نقل و انتقال آن در واحدهاي سازماني مختلف دهياري بعهـده مسـئول مـالي    
 ي خواهد بود.  دهيار

ـ  چنانچه در تشكيالت و سازمان اداري دهياريها صاحب جمع اموال تعيين شود وظايف مربوطه را مي بايست تحت نظر مسـئول    6ـ   2
 مالي انجام دهد. 

 نمايد.ـ  جعمدار اموال بايد به ميزان مسئوليت و با عنايت به اموال ابواب جمعي دهياري تضمين مناسب به دهياري ارائه  6ـ  3
ـ  شخص عهده دار اداره اموال بايد صورت اموال هر يك از واحدهاي جزء سازماني دهيـاري را تنظـيم و بـا نظـر ريـيس واحـد         6ـ   4

 ) و يك نسخه اي از آنرا در محل الصاق نمايد. 1مربوطه رسيد دريافت و نگهداري نمايد (فرم شماره
ده شود صاحب جمع اموال مكلف است مراتب را به مسئول مالي گـزارش دهـد تـا    ـ  چنانچه در موقع كنترل اموال كسري مشاه  6ـ   5

 ترتيب رسيدگي به تخلف و مجازات و يا استيفاي حقوق دهياري داده شود.  
ـ  صاحب جمع اموال مكلف است در موقع خروج اموال از دهياري پروانـه خروجـي (مجـوز خـروج امـوال) (طبـق فـرم شـماره           6ـ   6
 ه امضاء مسئولين مربوطه برساند و چنانچه خروج اموال بطور موقت باشد تاريخ برگشت نيز بايد قيد شود. )صادر كرده و ب2
جمعـي خـود را بـا    ب ـ  در صورتيكه صاحب جمع اموال بعلتي از صاحب جمعي اموال خلع شود نامبرده مكلف است اموال ابـوا   6ـ   7

بصاحب جمع جديد تحويـل دهـد، و در صـورتيكه كسـر و نقصـاني در امـوال       حضور مسئول مالي يا نماينده او با تنظيم صورتمجلس 
 مشاهده نشود مفاصا حساب صادر و بصاحب جمع قبلي تسليم خواهد شد. 

سـر  يجمعي خود استنكاف ورزد يا بعللي شركت او در امر تحويـل م  ـ  در مواردي كه صاحب جمع اموال از تحويل اموال ابواب  6ـ   8
ب از نماينده شورا، دهيار، مسئول مالي دهياري و مسئولين استفاده كننـده، جهـت تحويـل امـوال بصـاحب جمـع       نباشد كميسيوني مرك

بايسـت ضـبط    جديد تشكيل و صورت مجلس با ذكر علت عدم حضور صاحب جمع قبلي تهيه و يك نسخه آن در پرونده مربوطه مي
 شود.  

و آموزش الزم در زمان وصول اين دستورالعمل نسبت به تهيـه دفـاتر بـر     ـ  صاحب جمعان اموال موظفند پس از كسب تعليمات  6ـ   9
 طبق فرمهاي ارسالي اقدام و كليه اموال خود اعم از منقول و غيرمنقول بدفاتر نقل نمايند. 

 ضمناً در مورد اموال منقول غير مصرفي نسبت به شماره گذاري و پالك كوبي و الصاق برچسب اقدام نمايند. 
 نظيم صورتها و سوابق اموال غيرمنقول و كنترل آن فصل دوم: ت

 ـ  اموال غيرمنقول  7
ـ  براي هر يك از قطعات امـوال غيرمنقـول، در دهيـاري بايـد مـدارك زيـر حـداكثر ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از ابـالغ ايـن                 7ـ   1

 دستورالعمل تهيه و نگاهداري شود. 
 ضميمه دستورالعمل  3ره الف ـ  دفتر مشخصات اموال غيرمنقول طبق نمونه شما
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 ب ـ  نقشه ملك بنحوي كه محل وقوع آنرا در ده نشان دهد
 ج ـ  نقشه اطلس بنحوي كه ساختمانها و تاسيسات واقع در امالك روي آن مشخص شده باشد. 

ر آن انجـام مـي   د ـ  پرونده ملك حاوي تمام سوابق و اطالعات مربوطه به آن از لحاظ تهيه و تصرف ملك و اقـدامات عمرانـي كـه د    
 شود.  

 ه ـ  درآمد ساالنه اي كه حاصل مي نمايد و هزينه هايي كه بابت آن پرداخت مي شود.  
ـ  هر يك از دهياريها بايد نقشه اي با مقياس مناسب از ده كه كليه قطعات ساختمانها و اراضي متعلـق بـه دهيـاري در روي آن بـا       7ـ   2

 ه نمايد. رنگهاي مشخص عالمت گذاري شده باشد تهي
ـ  واحدهاي سازماني هر دهياري برحسب مورد وظايفي كه از لحاظ اموال غيرمنقول بشـرح زيـر بعهـده خواهنـد داشـت مكلـف         7ـ  3

 خواهند بود ضمن ارسال يك نسخه از مستندات مربوطه همكاريهاي الزم را با صاحب جمع اموال معمول دارند. 
 د قراردادهاي خريد و فروش اجاره الف ـ  درخصوص به ثبت رساندن امالك و عق

 ب ـ  از لحاظ ثبت خالصه صورتهاي اموال در دفاتر حسابداري (در موارد لزوم) 
 ج ـ  درخصوص احتياجات دهياري به اراضي و تعيين طرز استفاده از اراضي موجود  

مليات ساختماني و تعميراتي نسبت به اراضي و ه ـ  در مورد اقدامات عمراني كه مستلزم تهيه يا خريد زمين مي شود و همچنين انجام ع 
 امالك دهياري  

 ـ  صاحب جمع اموال وظايف زير را در مورد اموال غيرمنقول دهياري عهده دار خواهد بود:  7ـ  4
 الف ـ  ثبت و ضبط صورتها و دفاتر امالك 

 ب ـ  تعقيب عمليات ثبتي و دريافت سند مالكيت 
 دهياري جهت ثبت ارزش آنها در دفاتر ج ـ  همكاري در ارزيابي امالك 

 د ـ  همكاري در تهيه يا خريد اراضي مورد نياز و همچنين همكاري در تشريفات فروش اراضي و امالك مورد نياز نيست. 
ه ـ  همكاري در مذاكره و اخذ تماس با صاحبان امالك و اراضي جهت گرفتن حقوق ارتفاق از آنها بمنظـور عبـور لولـه هـاي آب و      

 اضالب و غيره از ملك آنها  ف
 و ـ  كنترل منظم و ساالنه اموال غير منقول دهياري و مراقبت در جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص 

 ه و لوازم اداري يـ  اثاث 8
بقـه  شـود بترتيبـي كـه در فهرسـت ط     ه و لوازم اداري كه طبق اين دستورالعمل خريد اموال محسوب مييـ  هر يك از قطعات اثاث  8ـ   1

 ) 4بندي اموال مقرر گرديده است در صورتها و دفاتر اموال ثبت مي شود (طبق فرم نمونه شماره 
 اموال صورت مي گيرد بايد در دفتر اموال منعكس و ثبت شود.  ـ  كليه نقل و انتقاالتي كه نسبت به هر قطعه از 8ـ  2
ال دهيـاري را مـورد بازديـد قـرار داده و تغييـرات را در دفـاتر امـوال        ـ  متصدي اموال بايد حداقل سالي دوبار كليه قطعـات امـو    8ـ   3

 منعكس نمايد. 
ـ  در صورتيكه مالي غير غابل استفاده شود متصدي اموال بايد با جلب موافقت مسئول اموال مالي و دهيار طبـق مقـررات ترتيـب      8ـ   4

 ) 5(طبق فرم شماره  را از دفاتر و صورتهاي اموال بدهد. فروش يا زائل كردن و حذف آن
 صاحب جمع امـوال تحويـل شـود و صـاحب    ه ـ  كليه اموال خريداري شده بايد بالفاصله به انبار تحويل و سپس بوسيله انباردار ب  8ـ   5

 ظف مي باشد ترتيب ثبت آنرا در دفاتر و صورتهاي اموال بدهد. ؤم جمع
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رست طبقه بندي شده در دفاتر اموال و صـورتهاي مربوطـه ثبـت كـرده و     ـ  صاحب جمع اموال بايد شماره هر مال را براساس فه  8ـ   6
 حسب مورد برحسب يا پالك فلزي نصب نمايد.  ،روي آن مال

ـ  در صورتي كه در موقع كنترل مشاهده شود كه مالي در محل مقرر نيست بايد تحقيقات الزم بعمل آيد و در صـورتيكه معلـوم     8ـ   7
است علت آن بررسي و ترتيب تعقيب مسئول مربوط كـه در حفـظ آن سـهل انگـاري كـرده اسـت و        شود مال مذكور مفقود گرديده

   .استيفاي حقوق دهياري از مشاراليه داده شود و نتيجه در دفاتر و صورتهاي اموال منعكس شود
 ـ  وسائط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات فني  9
 8ه و لـوازم اداري در بنـد   يـ ين آالت و تجهيزات و وسائل فني بترتيبي كه در مورد اثاثـ  براي هر يك از اقالم وسائط نقليه و ماش  9ـ   1

 دستورالعمل مقرر گرديده است بايد در صورتها و دفاتر اموال به ثبت برسد و ساير اقدامات مقرر در بند مذكور انجام شود.  
ط نقليه و ماشين آالت متعلق به دهياري يك پرونده تشـكيل  الذكر ضروري است براي هر يك از وسائ ـ  عالوه بر اقدامات فوق  9ـ   2

و نگهداري شود و مقدار كاري كه از آنها گرفته مي شود، تعميراتي كه نسبت به آنها انجام مي گيرد، ميزان مصـرف سـوخت و غيـره    
 در آن منعكس شود.  

ري بايد شماره ثبت آن در صورت امـوال همـراه بـا نـام     ـ  در روي هر يك از وسائط نقليه و ماشين آالت و تجهيزات فني و دهيا  9ـ   3
 دهياري و عنداللزوم واحد سازماني دهياري كه از آن استفاده مي نمايد نوشته شود.  

 ـ  اموال اماني   10
ن امـوال تـا   اموال اماني اموالي است كه اساساً متعلق به دهياري نبوده ولي بجهاتي موقتاً بتصرف دهياري درآمده و دهياري نسبت به ايـ 

تعيين تكليف قطعي امين محسوب مي شود و براي حساب اين قبيل اموال بايد دفتر جداگانه اي اختصاص داده شود و به ترتيبي كه در 
 ) پيش بيني شده است ثبت شود.   7(فرم شماره 
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 شماره صفحه....................   دهياري.....................  
 7شماره  فرم    صورت اموال اماني
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 مالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
   رئيس امور مالي:     قسمت تحويل گيرنده: 

 رئيس شوراي اسالمي روستا:     دهيار:
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 دهياري:                                       
 1فرم شماره       صورت ريز وسائل اتاق:         

 
 مالحظات تعداد رح اموالش شماره پالك اموال رديف

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 امضاء صاحب جمع اموال:      امضاء تحويل گيرنده: 
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 دهياري:                                      
 2فرم شماره       پروانه خروجي اموال:         

شماره پالك  ديفر
 اموال

تاريخ خروج 
 اموال

بهاء  شرح
 اموال

تاريخ برگشت 
 اموال 

 مالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

    رييس امور مالي:     امضاء تحويل گيرنده: 
 دهيار:     موال: صاحب جمع ا
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 دهياري:                                      
 3فرم شماره        دفتر اموال غيرمنقول:          

 
 شماره ملك  كروكي زمين يا ساختمان 

 شرح ملك و مشخصات آن 
 

 شماره سند مالكيت و تاريخ: 
 حدود و آدرس ملك:  

 
 در سال:       خريداري شده:           

 ساخته شده:  

 قيمت زمين:   
 قيمت ساختمان:  
 قيمت تاسيسات:  

 ساير هزينه ها: 
 جمع قيمت تمام شده:  

 مورد استفاده:  
 قيمت تمام شده: 

 مورد استفاده:  
 

 
 دهيار:    رييس امور مالي:   صاحب جمع اموال: 
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 دهياري:                                      
 5فرم شماره     صورت حذف، انتقال، فروش اموال:          

 
شماره پالك  رديف

 اموال
علت حذف،  شرح اموال

 فروش يا انتقال
 مالحظات بهاء اموال 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

   امور مالي:          امضاء تحويل گيرنده: 
 

   صاحب جمع اموال:     رييس شوراي اسالمي روستا: 
 

 دهيار: 
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 دهياري:                                      
 6فرم شماره    صورت اموال معدوم شده يا سرقت شده:         

 
شماره پالك  رديف

 اموال
 علت حذف، فروش  شرح اموال

 يا انتقال
 مالحظات بهاء اموال

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

    صاحب جمع اموال:      رييس امور مالي: 
 

 دهيار:     رييس شوراي اسالمي روستا: 
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 منابع و مأخذ: 
  آيين نامه مالي دهياري ها 

   قانون برگزاري مناقصات 

 قانون برگزاري مناقصات  3مالت موضوع ماده تصويب نامه راجع به تعيين نصاب معا 

     آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران و
 چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي

 آيين نامه اجرايـي قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و            21عمل اجرايي ماده دستورال
ه ئـ فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران و چگـونگي برقـراري و وصـول عـوارض و سـاير وجـوه از توليـد كننـدگان كـاال، ارا          

 دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

 آيين نامه مالي دهياري ها  56به استناد ماده  دستورالعمل اموال دهياري ها 

   آشنايي با دستورالعمل اجرايي توزيع عوايد متمركز دهياري ها ي كشور 

  انتشارات سازمان حسابرسي  1سازمان حسابرسي، اصول حسابرسي جلد ، 

 دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسالمي بخش 

 ي جهاددانشگاهي  مجموعه قوانين و مقررات مال 

 1385 ،چاپ سوم، انتشارات قلمستان هنر ،مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري ،عبدالهي، مجيد ،اكبري، غضنفر 

 (رويكردي يكپارچه) 1382چاپ اول، انتشارات ترمه،  ،پارسائيان، علي، حسابرسي 

 182، 179، 170، 167شماره هاي  ،ماهنامه حسابداري 
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 ها منابع درآمدي دهياري
 

 مقدمه
برنامه ريزي و توسعه روستايي و ارائه خدمات عمومي و انجام كارهاي عمراني و ... همگي از طريق تأمين منابع مالي و كسـب درآمـد   

و در كنـار آن  » شـوراها «براي دهياري ها امكان پذير است و به نظر مي رسد يكـي از اهـداف قانونگـذاردر تأسـيس نهـاد مـدني مثـل        
اعتبارات و امكانات دولتي است. اصل تقدم درآمدها برهزينه ها ايجاب مي كند كه مـديريت  در كنار جلب مشاركت مردم » دهياري«

 روستا قبل از هر اقدام هزينه اي، منابع مالي خود را پيش بيني و زمينه جذب منابع را فراهم آورد. 
عمومي و در زمينه هاي مختلف براي دهياران قابل دريافت است و برخي ديگر بر ابتكار، ذوق و  بخش از اين منابع با توجه به مقررات

توانمنديهاي دهيار مربوط است، كشور ما از گستردگي جغرافيايي و اقليم متنوع و چهار فصل برخوردار است، مزيـت هـاي اقتصـادي    
در مراكز روستايي وجود دارد، امروزه با توجه به مشكالت بخـش  مطلوبي براي توليد انواع محصوالت كشاورزي، صنعتي و خدماتي 

مي توان صنايع كوچك روستايي، صنايع تبديلي و بخشي از توليـدات خـدماتي را بـه عنـوان مكمـل بخـش كشـاورزي در        كشاورزي 
تغال و جهت توسعه روستاهاي كشور بكار گرفت. گسترش صنايع كوچك و بطور كلي كسب و كارهـاي كوچـك ضـمن ايجـاد اشـ     

يان به مناطق شهري، بخش كشاورزي را مي توانـد  يجذب نيروهاي فعال در بخشي از سال ضمن جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستا
در مسير تجاري سازي قرار داده و نهايتاً اينكه بستر مناسبي براي توسعه متوازن كشور بويژه مناطق روستايي را فـراهم آورد. در كشـور   

ك و بنگاههـاي اقتصـادي زودبـازده وجـود دارد. قـوانين و      چـ مناسبي براي ايجاد و راه انـدازي كسـب و كارهـاي كو   ما پتانسيل هاي 
 هـاي الزم را ارائـه مـي نماينـد. لـذا دهيـاران بـه عنـوان مسـئولين محلـي مـي تواننـد             مقررات و سازمان هاي حامي خوبي نيـز پشـتيباني  

گـذاري، جـذب و بـا     كار در روستاها را پس از امكان سنجي شناخت فرصتهاي سرمايهگذاران محلي و افراد توانمند و جوياي  سرمايه
بدين منظور برگزاري دوره هاي ايجاد واحدهاي صنعتي و خدماتي مسير توسعه و رونق اقتصادي و اجتماعي روستاها را هموار نمايند. 

آشـنايي بـا نحـوه تهيـه طـرح هـاي تـوجيهي         (رك. .شود يكارآفريني و طرز تهيه طرح هاي توجيهي درآمدزا براي دهياران پيشنهاد م
 )  85مركز خدمات تخصصي شهري و روستايي جهاددانشگاهي ت -درآمدزا

 آوريم.   در اينجا جهت آشنايي بيشتر تعاريف و مفاهيم و قوانين و مقررات در سطوح سلسله مراتبي آن مي
 دو قسمت تقسيم مي شود: قانون اساسي و قانون عادي. رسم و قاعده و روش را قانون مي گويند. قانون به  قانون:
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مجموعه قواعدي است كه تشكيالت سياسي كشور، حدود قدرت آنها و تقسيم قدرت ميان آنها و اصـول حقـوق افـراد     قانون اساسي:
 ملت و رابطه كلي دولت و مردم است به تعبير روشن تر ميثاق بين مردم و حكومت و حاوي مطالب كلي است. 

 كنند.   قاعده اي است كه مقامات صالحيت دار (مجالس قانون گذاري) وضع و ابالغ مي انين عادي:قو
 سندي است رسمي كه هيأت وزيران به حكم قانون و طبق مسئوليتي كه در اداره عمومي كشور دارند اتخاذ مي كنند.   تصويب نامه:

 سازد.   ء و طرز كار سازمان را معين ميسندي است رسمي كه هدف، اصول، اركان، شرايط اعضا اساسنامه:
همانند قانون و تصويب نامه يك دستور عام و كلي است كه مراجـع صـالحيت دار در مـورد موضـوعات معـين صـادر مـي         آيين نامه:

كنند. كه ايجاد حق و تكليف مي كند و اجراي آن براي مقامات اداري، آموزشي و مردم امري ضـرورت اسـت مگـر آنكـه بـرخالف      
 انين باشد. قو

حكم يا دستوري است كه از طرف وزارتخانه ها يا مؤسسات در نسخه هاي متعدد نوشته و به شـعبات و كارمنـدان ابـالغ مـي      بخشنامه:
شود كه شامل مقررات و دستورهايي است كه از طرف مقامات باالتر به مقامات زيردست بر اسـاس سلسـله مراتـب اداري صـادر مـي      

 شود.  
دستورالعمل نيز استفاده  يوه و روش انجام دادن كاري و يا استفاده از چيزي است. (در برخي موارد از شيوه نامه به جايش دستورالعمل:

 مي شود.)  
 )1/3/1375(مصوب  قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران

 تشكيالت 

عي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سـاير امـور رفـاهي از    به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتما -1ماده
طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نامه شوراي اسالمي روستا، بخش، شـهر و شـهرك   

 شود.   براساس مقررات اين قانون تشكيل  مي
 ون شوراهاي اسالمي روستا، بخش، شهر و شهرك مي باشد. مقصود از شورا در اين قان -2ماده 
 ه فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. ردو -3ماده 
نفـر  نفر جمعيت و بخش پنج  1500نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از  1500تعداد اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي تا  -4ماده 

 خواهد بود.  
در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مـي   -5ماده 

شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصـلي و علـي البـدل شـوراي بخـش انتخـاب شـود از عضـويت         
 .شوراي روستا خارج نخواهد شد

 گردد. پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميشوراي بخش  -6ماده 
نبايد در شوراي بخش حضورداشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پـنج  از يك روستا بيش از يك نفر  -تبصره

روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت، حداقل بايد از هر روستا روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي 
 يك نفر انتخاب گردد. 

 تعداد اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود:   -7ماده 
 نفر.  5الف) شهرك هاي از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به باال 

 نفر.  5زار نفر، ه 50ب) شهرهاي تا 
 نفر.  7هزار تا دويست هزار نفر جمعيت،  50ج) شهرهاي بيش از 
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 نفر.  9د) شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 
 نفر.  11هـ) شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 

 نفر.  15و) شهر تهران، 
 د بود.  مالك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواه -تبصره
تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آرا بعـد از   -8ماده 

قرار مي گيرند. در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجمـوع اعضـاي اصـلي و علـي البـدل باشـد تعـداد مـازاد بـر          حايزين اكثريت 
عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاي  اعضاي اصلي به

 اصلي باشد. انتخابات برگزار نخواهد شد. 
ء هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا -9ماده 

 دعوت مي شود.  
استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،  -10ماده 

 جلسات شوراي اسالمي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند. 
ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العـاده مـي باشـند.     ماندار ذيشوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فر -تبصره

 اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد. 
در صورت دعوت شوراهاي اسالمي روستا از دهيار، شهرك ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركـز   -11ماده 

اشند. اين دعوت بايد كتبـي و بـا تعيـين وقـت     ذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي بشهرستان از فرماندار، مقامات م
قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بـدون عـذر موجـه،    

 .واهند گرفتتوسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و درصورت تكرار مورد توبيخ قرار خ
 3و  2شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه بـه ترتيـب طبـق مـواد      -12ماده 

 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.  
ريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسـكوني آن بـه صـورت    هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و ح در مجتمع -13ماده 

مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شـورايي بـه نـام شـوراي اسـالمي شـهرك تشـكيل        
 گردد.   مي

اً شهرك ناميده مي شـود بنـا   خانوار بوده و عرف 200مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل درااي  -تبصره
ايجاد شوراي اسالمي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسالمي شهرك شده و وظايف و  تبه تشخيص وزارت كشور و صرفاً به جه

اختيارات مندرج در اين قانون، مربوط به شوراي شهرك، در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقـررات خـاص خـود    
 د.  مي باش

 هر فرد مي تواند فقط عضو يك شورا باشد.  -14ماده 
اعضاي شوراي اسالمي روستا كه به عضويت اصلي يا علي البدل شوراي اسالمي بخش انتخاب مي شوند از شـمول ايـن مـاده     -تبصره

 مستثني هستند. 
ريـت مطلـق آراي حاضـران معتبـر مـي      جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات بـه اكث  -15ماده 

 باشد. 
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اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئوالن واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه هاي  -16ماده 
 د. انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشكيل مي شود و از بين رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي انتخاب مي نماين

در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقـد حـد نصـاب الزم     -31ماده 
تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميـان  براي 

 لبدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد. ي و علي ادروه اي جهت تكميل تعداد اصل
  :وظايف شوراها

 وظايف و اختيارات شوراي اسالمي روستا عبارت است از:  -68ماده 
 الف) نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسالمي روستا.  

و پيشنهادهاي اصالحي و عملـي در ايـن زمينـه    ب) بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي موجود در روستا و تهيه طرح ها 
 ربط.   ها و ارايه آن به مقامات مسئول ذي

ج) جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئوالن اجرايي وزارتخانه ها و سازمان هايي كه در ارتباط بـا روسـتا فعاليـت مـي     
 كنند و ايجاد تسهيالت الزم جهت پيشبرد امور آنها.  

 جيه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذكور. د) تبيين و تو
 هـ) نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.  

روسـتا در  ربط براي احداث، اداره، نگهداري از تاسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نيـاز   ذي نو) همكاري با مسئوال
 حدود امكانات. 

ز) كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي 
 هاي محلي.   سرپرست با استفاده از خودياريبي 

   ح) تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حكميت ميان آنها.  
 و مفاهيمتعاريف -5-1

دسـتورالعمل ايجـاد   «براي آشنايي بيشتر با تعاريف و مفاهيم مربوط به منابع درآمدي دهياري ها، ابتدا عبارات و اصالحات موجـود در  
دسـتورالعمل شـيوه محاسـبه عـوارض     «و » وزارت كشـور  29/10/1383يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسـالمي بخـش مصـوب    

را مورد مطالعه قرار مي دهيم و سپس حسب مورد مفـاهيم مـرتبط بـا موضـوعات     » وزارت كشور 29/10/1383محلي عمومي مصوب 
 مربوط در اين بخش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

 )29/10/1383(مصوب دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسالمي بخش 
آيـين نامـه اجرايـي نحـوه      5هيأت وزيران و تبصره ذيل مـاده   19/5/82مصوب  آيين نامه مالي دهياري ها 37به استناد تبصره ذيل ماده 

دسـتورالعمل ايجـاد يكنـواختي در نظـام      10/8/78وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسـالمي شـهر، بخـش و شـهرك مصـوب      
 عوارض شوراهاي اسالمي بخش به شرح ذيل تصويب و ابالغ مي گردد. 

ي رعايت اختصار به جاي قـانون تشـكيالت وظـايف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمي كشـور و انتخـاب         در اين دستورالعمل برا: 1ماده 
و به جاي آيين نامه اجرايي نحوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط      »قانون شوراها«و اصالحيه بعدي آن واژه  1375شهرداران مصوب 

آيين نامه اجرايي و به جـاي قـانون اصـالح مـوادي از     هيأت وزيران از واژه  10/8/78شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مصوب 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از 

 تفاده مي شود.  واژه قانون تجميع عوارض اس 2/11/81توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
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عوارض موضوع اين دستورالعمل عبارت است از وجه يا وجوهي كه مستند بـه آيـين نامـه اجرايـي و بـا اجرايـي و بـا رعايـت         : 2ماده 
آيين نامـه اجرايـي بـه تصـويب      16و ماده  14و بند ب ماده  3قانون تجميع عوارض و تبصره يك آن و ماده  5مقررات مندرج در ماده 

بخش رسيده و از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي كثيراالنتشار و يا از هر طريـق ديگـري كـه     شوراي اسالمي
 جنبه عمومي دارد به آگاهي عموم برسد. 

وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هـر سـال بـراي     تبصره:
 راء در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد. اج

عبارت است از كليه اماكن و واحدهاي صنفي، صنعتي، توليـدي، خـدماتي، سـاختماني، زمـين و هرگونـه منبـع       منبع عوارض:  -3ماده 
 آيين نامه اجرايي باشد.  3درآمدي واقع در محدوده روستا موضوع ماده 

 نوع عوارض:  -4ماده 
ه عوارضي اطالق مي شود كه در قانون تجميع عوارض تكليف نحوه وصول و ايصال و مصرف آن معين گرديده بعوارض ملي:  -الف

 است. 
يا رعايت مقـررات   عوارضي است كه به استناد بند ب ماده يك آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض وعوارض محلي عمومي:  -ب

توان عوارض بر زمـين، سـاختمان و    ي وضع گرديده است. از انواع عوارض محلي ميآيين نامه اجراي 3مندرج در قانون شوراها و ماده 
 كسب و پيشه و ... را نام برد. عوارض محلي عمومي پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت يك ماه وصول است. 

 -رايط جغرافيـايي قـانون تجميـع عـوارض بـر اسـاس شـ       5عوارضي است كه با رعايت تبصره يك ماده عوارض محلي اختصاصي: -پ
اجتماعي و كالبدي روستا به پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسالمي روستا و تاييد شوراي اسالمي بخش تعيين مي  -طبيعي، اقتصادي

 شود. عوارض محلي اختصاصي پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت يك ماه قابل وصول است.
انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه با رعايت قوانين مربوط توسط فهرستي است از كليه  : تعرفه هاي عوارض:5ماده 

دهياري يا تحصيل مي شود، درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و 
 ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد، در تعرفه هاي مذكور منعكس شود.  

اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت كننده عوارض يا درآمد به دهياري است كه ممكن است منبع عوارض يـا  عوارض: : مؤدي 6ماده 
 درآمد مشمول وي باشد يا اشخاص مذكور وسيله وصول و ايصال عوراض و درآمد باشند. 

 مـؤدي ورد عوارض و تشـخيص بـدهي   با هر م مؤديضع ودهيار يا فردي است كه از طرف دهيار اختيار تطبيق : : مامور تشخيص7ماده 
عهده او گذاشته شده است و مامور تشخيص مكلف است كمال دقت را در تشخيص خود در مورد عوارض مربوطه بكار برد و ه كتباً ب

 در صورت بروز تخلف از وي مراجع ذي ربط به وضع او رسيدگي خواهند نمود. 
 مـؤدي يص با رعايت اين دستورالعمل و براساس قرائن مستند هنگامي كـه  تشخيصي است كه مامور تشخ: تشخيص علي الرأس: 8ماده 

 داد.  از ارائه و در اختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداري نمايد، خواهد
. مـامورين وصـول بايـد تضـمين     مي شودمد و عوارض تعيين آماموري است كه از طرف دهيار جهت وصول در: مأمور وصول: 9ماده 

 م اين وظيفه به دهياري بسپارند.  كافي را جهت انجا
ان با ذكر مستند قانوني و نـوع و ميـزان   مؤدييا  مؤدينوعي آگهي مي باشد كه حاوي مشخصات منبع عوارض و : پيش آگهي: 10ماده 

عوارض و شماره حساب بانكي دهياري به همراه آدرس بانكي مربوطه كه بعد از سررسيد موعـد پرداخـت عـوارض بـه بـدهكار و يـا       
 عوارض كه پرداخت بدهي خود را به تأخير انداخته است توسط دهياري فرستاده مي شود.   ؤديم
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 مـؤدي برگه اي است كه توسط دهياري بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي اخطار بـه بـدهكار عـوارض و يـا     : اخطاريه: 11ماده 
 د.  شو عوارض كه پرداخت بدهي خود را به تاخير انداخته است، فرستاده مي

برگه اي است كه شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا حقوقي و شماره حسـاب بـانكي مربوطـه بابـت     : صورتحساب بدهي: 12ماده 
با ذكـر مسـتند    مؤديانواع عوارض متعلق به منبع عوارض با ذكر مستند قانوني و نحوه محاسبه عوارض يا بدهي بوده كه با درخواست 

يا دفترخانه اسناد رسمي توسط دهياري تنظيم و تسليم و يا ارسال  مؤدييا بدهي بوده كه با درخواست  قانوني و نحوه محاسبه عوارض
مي گردد، چنانچه صورتحساب بدهي به منظور اعالم ميزان بدهي و در پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمي براي انجام و يا توديع مبلـغ  

 بدهي به حساب بانكي دهياري خواهد بود.  
برگه اي است كه به موجب آن دهيـاري مكلـف اسـت در قبـال دريافـت عـوارض و سـاير مطالبـات بـه           : رسيد دريافت وجه:13 ماده

 پرداخت كننده تسليم نمايد. 
بـه پرداخـت تمـام     رقاد دي ؤدهياري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست. در مواردي كه م: تقسيط عوارض: 14ماده 

با اقسـاط حـداكثر در سـي و شـش مـاه مطـابق دسـتورالعملي كـه بـه           ار يكجا نباشد، دهياري مي تواند مطالبات خود ربدهي خود بطو
پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسالمي روستاي مربوط مي رسد، دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حسـاب موكـول بـه تاديـه     

 خواهد بود.   مؤديهاي  كليه بدهي
در  مـؤدي عوارض بـه دهيـاري و يـا اثبـات عـدم بـدهي        مؤديبرگه اي است كه پس از پرداخت كامل بدهي ا حساب: : مفاص15ماده 

بايستي مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و منبـع عـوارض و    تاريخ معين براي مقطع زماني مشخص صادر مي شود و در آن مي
 ج مي شود.  حسب مورد مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكي محل پرداخت در

ان ابـالغ  مؤديـ يـا   مـؤدي پيش آگهي بايد با ابالغ قانوني طبق موارد مذكور در فصل ابالغ قانوني آيين نامه دادرسي مدني بـه  : 16ماده 
روز پس از ابالغ اين پـيش آگهـي بـه حسـاب معرفـي       10گردد و در پيش آگهي قيد شود كه عوارض متعلقه را حداكثر ظرف مدت 

يـان مكلفنـد حـداكثر ظـرف     ؤديـا م  مـؤدي اريز و رسيد دريافت نمايند و در صورت اعتراض به ميزان عـوارض  شده در پيش آگهي و
روز پس از ابالغ رسمي اعتراض خود را كتباً به همراه مـدارك مثبتـه بـه دهيـاري تحويـل و رسـيد دريافـت دارنـد. در ايـن           15مدت 

نجر به توافق نگردد پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهـايي بـه مرجـع    صورت دهياري در مرحله نخست موضوع را رسيدگي و چنانچه م
 صالحه ارجاع خواهد نمود. 

تلقي  مؤديپيش اگهي صادره به منزله قبول از ناحيه  مؤديدر صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش آگهي و عدم اعتراض : 17ماده 
 خواهد گرديد. 

وارض خواهند بود كه در آن انواع عوارضي كه بوسيله دهياري وصول و تحصيل مي دهياريها داراي فهرستي از تعرفه هاي ع: 18ماده 
شود درج و هر نوع عوارض جديد كه وضع و تصويب مي گردد و يا هر تغييري كه در نوع، ميزان، مبلغ و نرخ آنها صورت مي گيـرد  

 در فهرست مذكور منعكس مي شود.  
هياري هاي كشور) مكلف است آموزشهاي الزم را جهت توجيه اين دستورالعمل به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و د: 19ماده 

 دهياري ها ارائه نمايد. 
برقراري و وصول هر گونه عوارض محلي صرفاً در قالب قـانون شـوراها و آيـين نامـه اجرايـي مربوطـه و دسـتورالعمل هـاي         : 20ماده 

 هد بود. صادره و ساير قوانين و مقررات مرتبط امكان پذير خوا
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وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مسئول نظارت بر حسن اجراء و رعايـت دسـتورالعمل در سراسـر    : 21ماده 
 كشور است.

 وزارت كشور) 29/10/1383(مصوب دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي 
دسـتورالعمل شـيوه محاسـبه عـوارض محلـي      « هيأت وزيران  19/5/82 آئين نامه مالي دهياري ها مصوب 37به استناد تبصره ذيل ماده 

 به شرح زير ابالغ مي گردد. » عمومي
: بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا عوارض به مأخـذ حـداكثر يـك در     عوارض سطح روستا : 1ماده 

مالياتهاي مستقيم برقرار مي شـود كـه توسـط دهيـاري محـل محاسـبه و        قانون 64صد ارزش معامالتي مورد عمل دارايي موضوع ماده 
 گردد.   وصول مي

 10000اي هـر متـر مربـع     متر مربع با قيمت منطقـه  500قطعه زميني واقع در محدوده روستا به مساحت ( عرصه واعيان ) :  شيوه محاسبه
 گردد.   ريال عوارض ساليانه سطح روستا آن بشرح ذيل محاسبه مي

 مساحت = عوارض سطح روستا  × قيمت منطقه اي × رصد يك د
 = قيمت منطقه اي  10000= مساحت             ريال  500مترمربع 

 500×  10000% × 1=  500000ريال                                             
 % = عوارض سطح روستا ( ضريب منطقه اي) 1

عوارض بر معامالت غير منقول به مأخذ حداقل نـيم در صـد مبلـغ مـورد     :  زمين و ساختمان )عوارض بر معامالت غير منقول ( :  2ماده 
 معامله توسط دهياري محل قابل وصول خواهد بود. 

 ريال به فروش رسيده است . 10000000زمين واقع در روستا به مبلغ  شيوه محاسبه :
 عوارض مربوطه بشرح زير محاسبه مي گردد : 

                                                             50000  =5 × %10000000  
: كليه واحد هاي كسبي و مشاغل خاص در سطح روستا مكلفند عوارض سـاليانه مكـاني كـه در آن بـه      عوارض كسب و پيشه :  3ماده 

رض فوق الذكر بـا توجـه  بـه رونـق اقتصـادي      كسب يا پيشه خاص مي پردازند برابر تعرفه مصوب به دهياري پرداخت نمايند. نرخ عوا
 روستا توسط مراجع ذيصالح قانوني تعيين خواهد گرديد. 

وجه مذكور براي يكبار جهت افتتاح كسب و پيشه و شـروع فعاليـت صـنفي از متقاضـي عـالوه بـر        حق افتتاح كسب و پيشه ::  4ماده 
برابـر عـوارض سـاليانه     3گيرد و ميزان آن حداكثر  ي كسب ) اخذ مي( متقاض مؤديعوارض ساليانه صنف مربوطه ، توسط دهياري از 

 صنف مربوطه خواهد بود.  
خواهد فعاليت صنفي خود را شروع نمايد بشرح  عوارض كسب و پيشه متقاضي خواروبار فروشي كه براي اولين بار مي شيوه محاسبه :

 ذيل است: 
 روشي = عوارض ساليانه خواربار ف 20000ريال             

  3×  20000=  60000حق افتتاح    (ريال )                                                 
  60000+  20000=  80000عوارض شروع فعاليت صنفي       (ريال)             

دهيـاري محاسـبه و از    : حداكثر عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي كه توسـط  عوارض پذيره :  5ماده 
 باشد. گردد، به شرح جدول ذيل مي متقاضيان احداث بناء در محدوده و حريم روستا وصول مي

 



	٢١٥	net.irwww.roosta                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 مالحظات صنعتي وكشاورزي اداري و عمومي تجاري طبقات رديف
قيمت منطقه اي مالك  P3 P2 P1 P همكف 1

 P2 P5/1 P5/0 زيرزمين 2 گردد عمل دارايي تعيين مي
 P25/1 P1 P35/0 اول 3
 P1 P1 دوم به باال 4

) pمتر مربـع و قيمـت منطقـه اي (    100عوارض پذيره يك واحد تجاري در دو طبقه ( همكف و اول ) به متراژ هر طبقه  شيوه محاسبه :
 ريال حداكثر بشرح زير خواهد بود: 5000

 p 3×  100=  3×  5000×  100=1500000عوارض پذيره طبقه همكف   (ريال) 
  p 25/1×  100=  1/25× 5000×  100=  625000عوارض پذيره طبقه اول (ريال) 

 1500000+  625000=  2125000كل عوارض پذيره   (ريال) 
عوارض صدور پروانه ساختمان مسـكوني بشـرح ذيـل محاسـبه و توسـط دهيـاري از       : : عوارض صدور پروانه ساختمان مسكوني6ماده 

 گردد. ه و حريم روستا وصول ميمتقاضيان احداث بنا در محدود
 مساحت زمين × (متر مربع ) اعياني مجاز = در صد تراكم بنا ( سطح اشتغال ) 

 اعياني مجاز × مبلغ عوارض صدور پروانه ساختماني = قيمت منطقه اي 
مين باشد، عوارض  صدور درصد مساحت ز 60متر مربع و ضابطه احداث  بنا در منطقه مورد نظر  400زمين به مساحت :  شيوه محاسبه

 ريال)  5000گردد  (قيمت منطقه اي هرمتر مربع  پروانه  ساخت  زمين مورد نظر به شرح زير محاسبه مي
  400% × 60=  240اعياني مجاز ( متر مربع ) 

  240×  5000=  1200000مبلغ عوارض صدور پروانه ساختماني (ريال) 
 حق تفكيك براي :حق تفكيك : :  7ماده 

 اي  % قيمت منطقه10هاي با كاربري مسكوني حداقل  زمين –ف ال
 اي  % قيمت منطقه100زمين هاي با كاربري تجاري ، صنعتي  –ب 

 محاسبه و از متقاضيان در محدوده و  حريم هر روستا  توسط دهياري  وصول مي گردد. 
متري تفكيك  500ريال  به دو قطعه  5000اي هر متر مربع با  كاربري مسكوني  با قيمت منطقه  1000زميني به مساحت :  شيوه محاسبه

 گردد :  گرديده است  .  عوارض حق تفكيك آن به شرح زير محاسبه مي
  1000×  5000% × 10= 500000عوارض حق تفكيك (ريال)  

مي روستا و تأييد شوراي وضع و وصول  عوارض  مذكو ر پس  از  پيشنهاد دهياري و تصويب شوراي اسال:  ضمانت اجرايي :  8ماده 
 االجرا خواهد بود. قانون تجميع عوارض الزم 5اسالمي بخش و اظهار نظر استاندار با رعايت تبصره يك ماده 

: حاصل از وصول عوارض محلي براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي اداري، خدماتي و عمراني واقع  شيوه مصرف:  9ماده 
 مصرف مي باشد. درمحدوده همان روستا قابل 

 درخصوص درآمدها و منابع دهياري مقرر شده است : ) 19/5/1382( مصوب نامه مالي دهياري ها  آيين 39تا  37در مواد 
كـه بـا رعايـت     بهاي خدمات و سـاير در آمـدهايي   هر دهياري داراي تعرفه هايي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و: 37ماده 

ياري وصول يا تحصيل مي شود، درج و هر  نـوع عـوارض يـا بهـاي خـدمات جديـدي كـه وضـع و تصـويب          قوانين مربوط توسط ده
 شود.   هاي مذكور منعكس مي گيرد، در تعرفه گردد و يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي مي
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ر شـوراي بخـش و همچنـين يكنـواختي در     مكلف است به منظور ايجاد  هماهنگي در شيوه محاسبه عـوارض د  وزارت كشور  : تبصره
 العمل هاي الزم را تدوين و به دهياري ها ابالغ نمايد. نظام عوارضي، با رعايت مقررات قانوني مربوط، دستور

دهياري مجاز به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض نيست. در مواردي  كه مؤدي  قادر به پرداخت تمـام بـدهي خـود بـه طـور       :38ماده 
العملي كه به پيشنهاد دهيار بـه  تصـويب    و شش ماهه مطابق دستور تواند مطالبات خود را با اقساط حداكثرسي شد، دهياري مييكجا نبا

هـاي مـؤدي    رسد، دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصات حساب موكول به تأديـه كليـه بـدهي    شوراي اسالمي روستاي مربوط مي
 خواهد بود.  

منوع است ولي چنانچه در صورت بـروز اشـتباه  در محاسـبه عـوارض و يـا اينكـه       مبا بهاي خدمات دهياري استرداد عوارض  :39ماده 
پرداخت كننده در زمان تأديه مشمول پرداخت عوارض نبوده و يا با داليلي كه عدم شـمول پرداخـت عـوارض مـؤدي محرزگـردد و      

يا بهاي خدمات بـا پيشـنهاد دهيـار و     م يا قسمتي از عوارض دريافتي وبنمايد، تما ييراسترداد عوارض يا بهاي خدمات را  اجتناب ناپذ
تصويب شوراي اسالمي روستا در صورتي كه عوارض يا بهاي خدمات مذكور مربوط به سال جاري باشد، از محـل رديـف درآمـدي    

دهيـاري موظـف اسـت     د وگرد الحساب  به مؤدي پرداخت مي مربوط و درصورتي كه مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علي
 رديف هزينه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصويب به هزينه قطعي منظور نمايد.  اصالح  بودجه اعتبارمربوط را در و در متمم
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 عوارض مقرر در آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر و بخش و ... -5-2
رگونه وجهي از مردم و هدف قانونگذار اين است كه وجوهات دريـافتي مطـابق قـوانين و مقـررات باشـد و      با توجه به اينكه در اخذ ه

آيـين نامـه اجرايـي    «يك هماهنگي و ضوابط خاص در سراسر كشور بوجود آيد، به دليل اهميت موضوع آيين نامه اجرايي مربوطـه و  
جتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و چگـونگي برقـراري وصـول      قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ا

را مورد بررسي قـرار  » 28/12/1381عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
 مي دهيم:  

ك موضـوع قـانون تشـكيالت، وظـايف و     آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهر
 ) 7/7/1378مصوب و1375مصوب (انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

تواند براي تأمين بخش از هزينه هاي شـهر، بخـش و يـا  شـهرك مربـوط اعـم از        شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي:  1ماده 
 هاي موضوع اين آئين نامه عوارض وضع نمايد. ضوابط، ترتيبات و سياست هزينه هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت

وضع عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، شهرك و بخش در حدود درآمـدها، عرضـه كاالهـا و خـدمات و سـاير موضـوع        :2ماده
 ربط باشد. هايي است كه مربوط به شهر، شهرك و يا بخش ذي

 وان عدالت  اداري ابطال  شده  است.دي 9/9/1382 -361به موجب رأي  :تبصره
عوارض  موضوع اين  آئين نامه از  اماكن،  واحد هاي  صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هـر گونـه منبـع درآمـدي ديگـري       :3ماده

ابط ) قـانون تعـاريف و ضـو   4( ) مـاده 1قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره (
) قـانون تعـاريف و ضـوابط تقسـيمات     13و 6و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مـواد (  -1362مصوب  –تقسيمات كشوري 

كه به تصويب هيأت وزيران رسيده يا برسد و در مـورد شـهركها محـدوده اي كـه بـه تصـويب كميسـيون         -1362مصوب  –كشوري 
 –از اراضي و احـداث بنـا  و تأسيسـات در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها         ) آئين نامه مربوط به استفاده 13موضوع ماده (

 رسيده است، باشد. – 1355مصوب 
) مـاده  3اي كه در طرح جـامع موضـوع بنـد (    در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده :1تبصره

اي كـه در طـرح هـادي     و در مـورد روسـتا هـا محـدوده     -1351مصـوب   –ري ايران ) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معما2(
 تعيين شده است، مالك خواهد بود. -1366مصوب  –) اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي 7موضوع ماده (

ي براي ايجاد شهرك مراجع تصميم گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي باشد محدوده هايي را كه توسط ساير مراجع قانون :2تبصره
 شود، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده، به حدود شهر ملحق نمايد.  يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي

وصول عوارضي كه طبق اين آئين نامه توسط شوراي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي شود، در مورد عوارض شـهر  :  4ماده 
ها بر عهده مسؤوالن اجرايـي شـهرك مربـوط خواهـد      ري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهركبر عهده شهردا

 نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مؤدي است. هاي اجرايي آن اقدام مي بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت
شـوند، توسـط    نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضـع مـي  نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آئين  : 5ماده 

 گردد. همان شورا تعيين مي
مصوب  –) قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 94وزارت كشور به استناد ماده ( تبصره:
شـوراهاي بخـش و شـهرك و همچنـين ايجـاد يكنـواختي در نظـام         و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسـبه عـوارض در   -1375

 هاي الزم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه مي نمايد. ين نامهيعوارض در سراسر كشور، آ
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 گردد. )آئين نامه مالي شهرداريها مراعات مي30در خصوص شوراهاي اسالمي  شهر دستورالعمل هاي موضوع ماده (
كه به موجب اين آئين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شـهرك وضـع مـي شـوند، حسـب مـورد بـراي        عوارضي  :6ماده

تأمين هزينه هاي همان شهر، روستا و يا شهرك در قالب بودجه مصوب بودجه شهرداري و شوراهاي شـهر، شـهرك و بخـش مربـوط     
 مصرف خواهد شد. 

هاي خاص خدماتي يا عمرانـي،   هاي طرح توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي :7ماده 
گردد، صرفاً در همان مـدت و مـورد تعيـين     عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايد. عوارضي كه از اين طريق وصول مي

 شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي باشد.
در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع هاي مربوط به عوارضي كه توسط شـوراها   مرجع رسيدگي به شكايات : 8ماده

) ايـن  2صالح وضع شده و موضوع تبصـره مـاده (   با رعايت اين آئين نامه وضع مي شوند و يا عوارض محلي كه قبالً توسط مراجع ذي
) قانون شهرداريها مقرر شده است و در خصوص عـوارض  77ماده (آئين نامه نمي باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در 

موضوع اين آئين نامه كه توسط شوراهاي اسالمي بخش و شهرك وضع شده است، به عهـده هيـأتي مركـب از وزارت كشـور، وزيـر      
 دادگستري و شوراهاي اسالمي بخش يا شهرك مي باشد.  

) قانون شـهرداريها ديـوان عـدالت    77از تصميمات كميسيون موضوع ماده ( در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراضتبصره: 
 ربط مراجعه نمايد. تواند به مرجع قانوني ذي ) معترض مي8اداري است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده (

يت، كاهش، تخفيف و لغـو عوارضـي   شوراها مي توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معاف :9ماده 
 كه تصويب نموده اند، با توجه به سياستهاي مقرر در اين آئين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

 .ديوان عدالت اداري ابطال شده است 9/9/1382 -361به موجب رأي  :10ماده 
) آئين نامه است، بـه  2در تبصره ماده (عوارضي كه تا كنون توسط مراجع ذي صالح وضع شده است و داراي شرايط مذكور  :11ماده

شرح مندرج در فهرست پيوست اين آئين نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيين 
مطابق مطـابق   1378شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد صادرات غير نفتي در سال  شده است وصول مي

از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كـه وضـع شـده باشـد      1378) قانون بودجه سال 5تبصره (
 معاف است. 

 ديوان عدالت اداري ابطال شده است. 9/9/1382-361به موجب رأي  تبصره :
 .ديوان عدالت اداري ابطال شده است 9/9/1382-361به موجب رأي :  12ماده 
  .ديوان عدالت اداري ابطال شده است 9/9/1382-361به موجب رأي : 13ماده 
شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض عالوه بر توجه به سياست هاي كلي كـه در برنامـه هـاي پنجسـاله و      : 14ماده 

 مراعات نمايند:هاي عمومي دولت را به شرح ذيل  قوانين بودجه ساليانه اعالم مي شود، سياست
 الف: ميل به سمت خود كفايي شهرداري ، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه هاي مورد نياز

 هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي  ب: رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش
 شوند وضع عوارض هايي كه به صورت غير مستقيم وصول ميپ: جهت جلوگيري به سوي 

 ت: تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمد هاي اهالي  
 ث: توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل 
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 ج: هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض 
مات و ساير روش ها از جملـه روش وضـع عـوارض    چ: رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كاال و خد

 مقطوع  
 ح: وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني 

 خ: جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كاال هاي توليدي 
 گام وضع عوارض بر توليدد: توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هن

 ذ: محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد و نظر
 ر: خودداري از وضع عوارض بر كاالهاي صادراتي

 ز: توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن
 ضع با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن ژ: رعايت حال ايثارگران هنگام و

 س: اعمال رويه هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض
 ) قانون اساسي  3ش: وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل (

 ديوان عدالت اداري ابطال شده است. 9/9/1382-361به موجب رأي  تبصره:
ها حداكثر بر اساس نرخـي اسـت    ، عرضه كاال ها و خدمات و ساير موضوعنسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها:  15ماده 

كه ساالنه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مادام كه ايـن نسـبت در هـر سـال بـه تصـويب       
عوارض به درآمدها و عوايد محلـي  نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداكثر (سقف) نسبت 

) 11بايد استاندارد  هزينه هاي عمراني، اداري و خدماتي شهر داريها توسط وزارت كشور، با هماهنگي كميتـه موضـوع تبصـره مـاده (    
مراجع ملي يـا   اين آئين نامه تنظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد . در تنظيم استاندارد ها بايد سهم هزينه هايي كه به موجب تصميمات

ها و روسـتاها ايجـاد مـي شـود، بـه       ها، شهرك فرا ملي در طرح هاي عمراني و يا خدماتي و يا اجراي طرح هاي جامع و هادي در شهر
 طور جداگانه مشخص گردد.

هـر محـل بـا     در سال جاري و مادام كه استانداردها و نسبتهاي موضوع اين ماده تعيين نشده اند، مجمـوع عـوارض وصـولي در    : تبصره
%) درآمـد سـاليانه، در مـورد فـروش كاالهـا يـا       2) اين آئين نامه نبايد در مورد درآمـدها بـيش از حـداكثر دو درصـد (    3رعايت ماده (

%) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نـيم درصـد ارزش معـامالتي    2خدمات بيش از حداكثر دو درصد (
 عوارض قابل وصول موجود باشد.آن با احتساب ميزان 

شوراها مي توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با اسـتفاده از روش انتشـار اوراق مشـاركت و    : 16ماده 
 ساير روشها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند. 

نامه و سـايرآئين   ربط آموزشهاي الزم را جهت توجيه اين آئين ها و مراكز ذي رت كشور مكلف است با همكاري سازمانوزا:  17ماده 
نامه هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسـؤول نظـارت برحسـن اجـرا و رعايـت ايـن آئـين نامـه كـه در مـورد           

 كشور است. مصوبات به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر 
آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و چگـونگي    

 )28/12/1381مصوب (برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي
 تعاريف:  -فصل اول

 شوند:   واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي :1ده ما
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اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و چگـونگي برقـراري و      قانون: -الف
 . 22/10/1381ان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگ

قانون و بـا رعايـت مقـررات منـدرج در قـانون تشـكيالت، وظـايف و         5ماده  1عوارضي است كه به استناد تبصره عوارض محلي:  -ب
ي كشـوري  و آيين نامه اجرايي آن توسـط شـوراهاي اسـالم    1/3/1375انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 وضع مي گردد. 
 باشند.   اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كاالها موضع قانون ميتوليد كنندگان كاال:  -پ
 باشند.   اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي ارائه دهندگان خدمات: -ت
 و اصالحات بعدي آن مي باشد.  30/3/1350ركي مصوب قانون امور گم 10تابع تعريف مقرر در ماده  ارزش گمركي: -ث
چهار درصد ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه قوانين مربوط توسط هيأت وزيـران   حريم ورودي: -ج

ات و واردات درج ود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صـادر ش تعيين مي
 مي گردد. 

 ها مي باشد.  حريم شهر از نظر قانوني، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداري حريم شهر: -چ
قـانون تعـاريف و ضـوابط تقسـيمات      4ذيل مـاده   4حوزه استحفاظي از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره  حوزه استحفاظي: -ح

 ي آن مي باشد. و اصالحات بعد 1362كشوري مصوب سال 
 اشخاصي كه به توليد كاال و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.  :مؤدي -خ

 تكاليف توليد كنندگان كاال -فصل دوم
قـانون را   3مـاده   شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است ماليات عوارض مربوط بـه بنـدهاي ج و د  : 2ماده 

براساس قيمت مصوب فورش محاسبه و از خريداران اخذ ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشـور  
و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه از طريق سازمان امور مالياتي كشـور اعـالم مـي شـود،     

 واريز نمايد. 
ماليات و عوارض موضوع اين ماده عالوه بر قيمت مصوب مربوط به موجـب قـوانين و مقـررات تعيـين مـي گـردد، در قيمـت        تبصره: 

 فروش نهايي محاسبه و منظور مي گردد. 
درج در  قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوع بندهاي مذكور را با 3كاالهاي موضوع بندهاي الف و هـ ماده  كنندگان توليد :3ماده 

صورتحساب هاي صادر شده يا اسناد فروش از خريداران كاال اخذ و ماليـات را بـه حسـاب سـازمان امـور ماليـاتي كشـور و عـوارض         
واحدهاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل و درخصوص واحدهاي توليدي خـارج از حـريم شـهرها بـه حسـاب      

 شود، واريز نمايند.  ين شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم متمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازما
قـانون را بـا درج    3توليدكنندگان دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان سيگار مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند ب مـاده  : 4ماده 

ال اخذ و ماليات و عـوارض را بـه ترتيـب بـه حسـاب سـازمان امـور        در صورتحساب هاي صادر شده و يا اسناد فروش از خريداران كا
مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نامه وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشـور) كـه توسـط سـازمان امـور ماليـاتي كشـور        

 شود، واريز نمايند.  اعالم مي
داخل (به استتثناي خودروهاي سواري كه به عنـوان خـودروي    توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد: 5ماده 

قانون (ماليات و عوارض شماره گـذاري) را بـا درج    4ماده  بند (ز)عمومي شمراه گذاري مي شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع 
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اتي كشور و حساب تمركز وجوه در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالي
 به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود واريز نمايند. 

مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين وارداتي (به استثناي خودروهاي سواري كـه بـه عنـوان خـودرو عمـومي شـماره        :1تبصره 
) مكلفند قبل از شماره گذاري با مرجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليـات و  گذاري مي شوند

 عوارض اين ماده اقدام نمايند.  
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري انـواع خودروهـاي   : 2تبصره 

وانت دو كابين وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون شـهري يـا بـرون شـهري، گـواهي پرداخـت ماليـات و         سوراي و
ره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده اعوارض را از مالكان اخذ و ضميمه استاد مربوط نمايند و از شم

 ره مالياتي پس از وصول وجوه صادر خواهد شد. است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط ادا
 تكاليف ارائه دهندگان خدمات  -فصل سوم

شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفنـد ماليـات و عـوارض خـدمات مخـابراتي از قبيـل       : 6ماده 
ات بين المللي و كارت هـاي اعتبـاري موضـوع بنـد الـف      آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدم

هـاي مقـرر    قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفكيك از خريداران خدمات (مشتركان يا مشتريان) مطابق نرخ 4ماده 
محل حسب مورد واريـز  در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري 

 نمايند. 
كان واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه بـه نـام وزارت كشـور    رعوارض موضوع اين ماده درخصوص مشت :1تبصره

 (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، واريز گردد. 
را بـه هنگـام    4%) قيمت وخطوط جديد تلفن همراه موضوع بند ب مـاده  20د بيست درصد (اشخاص موضوع اين ماده مكلفن :2تبصره

 دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند. 
ناي مصـارف  قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشـتركان (بـه اسـتث    4اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند ج ماده : 7ماده 

%) سـه درصـد بهـاي مصـرفي آنهـا بـا درج در صورتحسـاب از مشـتركان مـذكور اخـذ و           3صنعتي، معدني و كشـاورزي) را بـا نـرخ (   
درخصوص مشتركان داخل حريم شهرها به حسب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهرها را به حساب تمركز وجوه به نـام  

 ور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود، واريز نمايند. وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كش
%) بهـاي مصـرفي   3اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهرها را با نـرخ سـه درصـد (   تبصره:

 آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. 
واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاه هـا مكلفنـد دو درصـد     :8ماده 

را به عنوان عـوارض از مشـتريان اخـذ و بـه حسـاب       4ماده  )د(%) هزينه خدمات ارائه شده (از قبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند 2(
د. واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفند عوراض مزبور را به حساب تمركـز وجـوه بـه    شهرداري محل واريز نماين

 شود، واريز نمايند.  نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي
هستند كه جهت برگـزاري مراسـم مختلـف در اختيـار مشـتريان       منظور از تاالرها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكان هايي تبصره:

 قرار داده مي شوند.  
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اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسـايل نقليـه زمينـي، ريلـي، دريـايي و هـوايي مـي        : 9ماده 
درج در بلـيط بـه عنـوان عـوارض از مسـافران اخـذ و بـه        قـانون را بـا    4%) بهاي بليط موضوع بند هـ ماده 5نمايند، مكلفند پنج درصد (

 حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. 
مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند از تـاريخ اجـراي قـانون، عـوارض سـاليانه      : 10ماده 

به نـرخ يـك در هـزار قيمـت فـروش كارخانـه (داخلـي) و بـا مجمـوع ارزش           قانون 4خودروهاي متعلق به خود را موضوع بند و ماده 
گمركي و حقوقي ورودي (وارداتي) براساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امـور  

 مالياتي كشور) اعالم مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. 
ين آالت راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخـه  شليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماما: 11ماده 

%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يـا  1حسب مورد معادل يك درصد ( 4موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند ح ماده 
 وق ورودي آنها مي باشد. %) مجموعه ارزش گمركي و حق1يك درصد (

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، وكالتي و غيره) مربـوط بـه انـواع    :1تبصره 
ميني كـه  ضـ خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسـيد پرداخـت ماليـات مربـوط را طبـق جـداول ت      

شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بـانكي، تـاريخ، مبلـغ، نـام بانـك دريافـت        سازمان امور مالياتي كشور اعالم ميتوسط 
و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نـام متعـاملين    4كننده ماليات و نيز فيش بانك و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند و ماده 

انه هر پانزده روز يك بار بـه ادارات  خانتقال خودروها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفتردر سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و 
%) ماليات و عـوارض  50قانون، مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد ( 6ماده  3امور ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره 

ر مالياتي ذي ربط موظف است ماهيانه نسخه اي از فهرست هاي دريافتي از متعلقه خواهند بود. سازمان امور مالياتي كشور (ادارات امو
 دفاتر اسناد رسمي را در هر شهر به شهرداري محل ارائه كند).  

 بود. مول ماليات موضوع اين ماده نخواهد تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مش :2تبصره
 التنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند. كتنظيم و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در : 3تبصره 
دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كنند : 4تبصره 

 داري نمايند. و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگه
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است پس از اخـذ نسـخه پرداخـت شـده قـبض      : 5تبصره 

ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقاالت خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، نسـبت بـه ثبـت انتقـال در     
 د. سوابق اقدام نماي

شـد. در صـورتي كـه پـس از      فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول ماليات نقـل و انتقـال مجـدد نخواهـد    : 6تبصره 
پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات ماليات هاي مسـتقيم  

 ولي ماليات وصول شده از معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي باشد. مسترد مي گردد، 
پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور ماليـاتي كشـور تهيـه مـي گـردد، انجـام مـي        : 7تبصره 

 و تنظيم سند در همان استان قابل پذيرش مي باشد. گيرد. قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله 
بانك ملي و شعب آن، ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرايي پرداخـت ماليـات از طريـق سيسـتم بـانكي،       :8 تبصره

 وصول خواهند نمود.  
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رد كننـدگان (نماينـدگي هـاي رسـمي شـركت هـاي       اولين خودرو از كارخانه هاي سازنده و يا مونتاژ كننده داخلـي و يـا وا   :9تبصره 
 سازنده خودروهاي خارجي ) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. 

 تكاليف اشخاص ثالث -فصل چهارم
ه و ترخيص نشده انـد، بـه   اظهار نگرديد 1381گمرك ايران مكلف است حق سفارش پرداختي كاالهايي را كه تا پايان سال : 12ماده 

عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب و از تعهد حقوق ورودي وارد كنندگان كاال كسر و نسـبت بـه اسـترداد اضـافه پرداختـي      
 اقدام نمايد. 

گمرك ايران مكلف است در پايان هر مـاه، ميـزان ارزش گمركـي كاالهـاي وارداتـي را كـه حقـوق ورودي آنهـا دريافـت          : 13ماده 
 ديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) و وزارت كشور(سازمان شهرداري هاي كشور) اعالم نمايد. گر

معادل دوازده درهزار رقم اعالمي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه ساليانه منظـور مـي گـردد، در     تبصره:
قـانون بـه    2مـاده   3گيرد تا صرفاً و با رعايت نسبت هاي مقرر در تبصـره   هرداري هاي كشور) قرار مياختيار وزارت كشور (سازمان ش

 عنوان كمك به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور پرداخت و به هزينه قطعي منظور گردد. 
ر مورد خودروهاي سـاخت داخـل و يـا    وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه د: 14ماده 

 4مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي را كه مبناي محاسبه ماليـات و عـوارض بنـدهاي و، ز و ح مـاده     
 قانون قرار مي گيرند. براساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجـراء در سـال بعـد اعـالم مـي نمايـد. اعـالم قيمتهـاي        

شود و يا بـه كشـور    مذكور براي انواع جديد خودروها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و يا در طول سال بعد، توليد آنها شروع مي
 وارد مي گردند، محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود. 

گردد، متناسب با آخـرين مـدل سـاخته     قف ميقيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع خودروهايي كه توليد و يا واردات آنها متوتبصره: 
 شده و يا وارد شده تعيين مي گردد. 

قانون را به حساب تعيين شده واريز و  4مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند، مكلفند وجوه موضوع بند ي ماده : 15ماده 
 فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند. 

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است رسيد پرداخت وجـوه موضـوع ايـن مـاده را در هنگـام خـروج مسـافر از         :1تبصره
مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و مهر كردن به مهر خـروج، در پايـان هـر مـاه بـه سـازمان       

 بط ارسال نمايد. امور اقتصادي و دارايي استان ذي ر
در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، دارندگان گذرنامه هـاي سياسـي و خـدمت، خدمـه خطـوط پـروازي و سـاير         :2تبصره 

وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خـروج دانشـجويي)، بيمـاراني    
كي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقـالب اسـالمي   كه با مجوز شوراي پزش

 كه براي معالجه به كشورهاي ديگراعزام مي شوند، مسافر محسوب نمي گردند. 
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 عوارض صدور پروانه ساختمان -5-3
 دارد: ) وزارت كشـور مقـرر مـي   29/10/1383مي بخش مصـوب ( دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسال 3ماده 

هاي صنفي، توليدي، خدماتي، ساختماني، زمين و هرگونـه منبـع درآمـدي واقـع در      منبع عوارض: عبارت است از كليه اماكن و واحد«
 . »آئين نامه اجرايي باشد 3محدوده روستا ماده 

عوارضي است كه بـه اسـتناد بنـد ب مـاده     «ي عمومي را چنين بيان داشته است: در معرفي نوع عوارض، عوارض محل 4نيز در بند ماده 
آئـين نامـه اجرايـي وضـع گرديـده       3يك آئين نامه اجراي قانون تجميع عوارض و با رعايت مقررات مندرج در قانون شوراها و مـاده  

 . »است
را نام برد. عـوارض محلـي عمـومي پـس از اظهـار نظـر        توان عوارض برزمين، ساختمان، كسب و پيشه و ... از انواع عوارض محلي مي

 استاندار ظرف مدت يك ماه قابل وصول است. 
دسـتورالعمل شـيوه محاسـبه عـوارض محلـي عمـومي       «با توجه به اينكه اين منبع يكي از منابع مطمئن و قابل توجه بـراي دهياريهاسـت   

آئـين نامـه اجرايـي نحـوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط         ( »رد.گيـ  وزارت كشور در زير مورد مطالعه قرار مي 29/10/1383مصوب 
 –شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران  

  .)نيز در اين خصوص مطالعه شود 1378و1375مصوب 
 نيز قابل استفاده است به مبحث قبلي مراجعه شود.  در اين مبحث دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي 
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 دريافت وام از بانك ها و موسسات اعتباري با تصويب شوراي اسالمي بخش-5-4
» استفاده از تسـهيالت مـالي  «) يكي از منابع درآمدي دهياريها 19/5/1382آئين نامه مالي دهياري ها (مصوب  36موجب بند ج ماده ه ب

 ذكر شده است. 
بنگاههاي «وان ن%) و سياست هاي دولت مبتني بر ارائه تسهيالت بانكي بويژه تحت ع12ه كه سود بانكي در حداقل ممكن است (امروز

مي باشد. شرايط بسيار مساعد براي دهياران فراهم است كه از اين محل قانوني استفاده نمايند، اگر چه » اقتصادي كوچك و زود بازده
بانك ها وجود دارد و نيز بوروكراسي حاكم بر ادارات ما دريافت وام هـاي بـانكي را كنـد مـي كنـد و      گيري هايي در  به ظاهر سخت

ماننـد، لـيكن چنانچـه طـرح هـاي       گاهي صبورترين انسانها عليرغم ميل و رغبت باطني صبرشان لبريز شده و از دريافت تسهيالت  مـي 
ار توان الزم بر اخـذ، بكـارگيري و بازپرداخـت اقسـاط تسـهالت را داشـته       پيشنهادي دهياران داراي توجيه فني و اقتصادي باشد و دهي

باشد و به لحاظ كارشناسي اين موضوع را به بانك ها بقبوالند، بطور قطع با پيگيري و جـديت اسـتفاده از منبـع يكـي از بهتـرين شـيوه       
 يت روستا ياري مي كند.هايي است كه دهيار و شوراهاي اسالمي روستا را در توسعه و پيشرفت امور و مدير
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درآمد حاصل از كمك هاي دولتي و خودياري بخش خصوصـي، اعانـات و هـدايا در چـارچوب دسـتور      -5-5
 هاي مربوط  العمل

/) آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امورمالي شوراهاي اسالمي روستا و نحـوه انتخـاب دهيـار    14/11(اصالحي  36ماده 
 دارد: ) مقرر مي11/1/1378(مصوب 

براي اجراي برنامه هاي عمرانـي در    هاي  دولت هاي  بالعوض مردم عوارض دريافتي از اهالي،  كمك تمامي درآمدها اعم از كمك 
هاي عمراني و يا  به صورت بودجه ساالنه و در قالب طرح هايي كه قبالً هاي دريافتي بايد بر طبق برنامه صورت تخصيص و ساير رديف

شورا و تأييد شوراي اسالمي بخش رسيده است و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بـه مصـرف عمـران و     جاري به تصويب مصارف
 آباداني روستا برسد.

توانـد بـه صـورت الحـاق بـه       در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه ساالنه شورا مـي   :1تبصره
  .نمايد ءن برنامه را تنظيم و پس از تأييد شوراي بخش اجرابودجه ساالنه، آ

شود، انجام آن عالوه بر تصويب شورا، بايد با  در مواردي كه طرح هاي مشترك بوسيله چند روستا به مورد اجرا  گذارده  مي :2تبصره
 هماهنگي شوراي اسالمي بخش باشد.

حقـوقي و   ورا مـي توانـد در صـورت  تمايـل اهـالي و سـاير اشـخاص حقيقـي و        : ش 30ماده «آمده است :  32تا  30طور در مواد  همين
ها و طرح هاي شورا اين كمك ها را از طريـق واريـز بـه     مؤسسات دولتي و غيردولتي به پرداخت كمك بالعوض، براي اجراي برنامه

 حساب هاي  افتتاح يافته دريافت نمايد.
ل در اختيار شـورا و  اب هاي تعيين شده واريز و كمك هاي غيرنقدي در زمره امواكمك هاي نقدي بايد از سوي اهالي به حس :تبصره

 منظور شده در بدو دريافت ثبت شود.  فيا ساير مصار
هـاي  بالعـوض مـردم، عـوارض دريـافتي از اهـالي،        تمـامي در آمـد هـاي  شـورا ، اعـم از كمـك      : )14/11/1380(اصـالحي   31ماده 
 هاي دريافتي، بايد بر طبق برنامه هايي كه قبالً براي اجراي  برنامه هاي عمراني و ساير رديف هاي دولتي (در صورت تخصيص) كمك

هاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا رسيده است و با رعايت  قوانين و مقـررات   به صورت بودجه ساالنه و در قالب طرح
 مربوطه به مصرف عمراني و آباداني روستاهاي بخش برسد.

برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه ساالنه شورا مي توانـد   يدر صورت نياز به اجرا):  14/11/1380(اصالحي  صرهتب
 به صورت اصالح و متمم بودجه ساالنه، آن برنامه را تنظيم و اجرا نمايد.

جـوه دريـافتي و درآمـدهايي كـه در طـول هـر       شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداري كليه و): 14/11/1380(اصالحي  32ماده 
 هاي كشور به نام شورا افتتاح نمايد. يكي از نزديكترين شعب بانك درنمايد، حسابي را  دوره فعاليت قانوني تحصيل مي

نـات و  ااع«دارد  ) در احصاء منابع در آمدي دهياريهـا، مقـرر مـي   19/5/1382آئين نامه مالي  دهياري ها ( مصوب  36نيز در بند چ ماده 
ي كه به طور اتفاقي يا به موجب قـانون بـه دهيـاري تعلـق     يكمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي  و اموال و دارايي ها

 ».گيرد مي
هاي مختلف را دريافـت دارنـد، امـا     شود كه شوراها و دهياري ها بموجب قانون حق دارند، كمك از مواد قانوني ياد شده برداشت مي

هاي مربوطه در بودجه خود آنرا هزينه نمايد و نظارت  ريزي و تصويب رديف د الزم است مطابق قانون دقت كنند با برنامهروادر همه م
 هاي  الزم  صورت مي گيرد.

نامه راجع به دستورالعمل نحوه نظارت بر مصرف اعتبـاري كـه از  محـل درآمـدي عمـومي بـراي مؤسسـات         تصويب« در همين راستا 
 دارد: وزير امور اقتصادي و دارايي مقرر مي 27/10/1355شود، مصوب  ه صورت كمك يا اعانه تخصيص داده ميغيردولتي ب
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دارند حساب جداگانه در بانك  مؤسسات  مذكور براي وجوهي كه به عنوان كمك يا اعانه از محل در آمد  عمومي  دريافت مي  - 1
 مجاز مؤسسه انجام خواهد شد. استفاده از اين حساب با امضاهاي افتتاح مي نمايد

صـادر و وجـه آن بـه     درخواست وجوه كمك يا اعانه در حدود اعتبار  تخصيص يافته طبق حواله وزارت  امور اقتصادي و دارايي  -2
 شود.    در بانك منظور مي 1حساب موضوع رديف 

س  موافقتنامه فعاليـت مبادلـه شـده بـين مؤسسـه و      پرداخت هاي از محل وجوه كمك يا اعانه دريافتي از  بودجه كل كشور بر اسا  -3
له حسابرسـي اعزامـي از شـركت    يدرصورت نداشتن مقررات خاص طبق مقررات عمومي انجام و اسناد هزينـه اينگونـه پرداختهـا بوسـ    

 سهامي حسابرسي وابسته  به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي مي شود.
رشي از وضع مالي خود شامل وجوه دريافتي از محل كمك يا اعانه و درآمد هاي حاصـله از  مؤسسه مزبور هر سه ماه يك بارگزا – 4

ساير منابع تأمين اعتبار و پرداخت هاي انجام  شده و موجودي را تهيه و به وزارت اموراقتصـادي و دارايـي و سـازمان برنامـه و بودجـه      
 ارسال مي دارند.

انجام شده اينگونه مؤسسات از محل كمك يا اعانه از اعتبار درآمـد عمـومي حـداكثر     حساب ساالنه وجوه دريافتي و پرداختهاي – 5
تا آخر خرداد سال بعد از طرف مؤسسه تنظيم و پس از حسابرسي به وسيله شركت سهامي حسابرسي وابسته به وزارت امـور اقتصـادي   

 بودجه به وزارت مذكور ارسال مي شود. غو دارايي براي درج در اليحه تفري
دارنـد بايـد بودجـه سـاالنه خـود را       كليه مؤسسات غير دولتي كه از بودجه كل كشور وجوهي به عنوان كمك يا اعانه دريافت مي -6

 طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه تنظيم و براي تصويب به مراجع صالحيتدار خود تسليم نمايد. 
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تصــويب شــوراها و تأييــد بخشــدار و رعايــت دهــد بــا  وصــول بهــاي خــدماتي كــه دهيــاري ارائــه مــي-5-6
 هاي مرتبط  دستورالعمل

آئين نامـه مـالي دهيـاري هـا  بهـاي خـدمات و در در آمـدهاي مؤسسـات           36يكي ديگر از منابع در آمدي دهياري ها در بند پ ماده 
 .فاعي دهياري استتان

ايي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهـاي خـدمات و   هر دهياري داراي تعرفه ه همان آئين نامه نيز مقرر مي دارد : 37ماده 
ساير درآمدهايي كه با رعايت قوانين مربوط توسط دهياري وصول يا تحصيل مـي شـود، درج و هـر نـوع عـوارض يـا بهـاي خـدمات         

 شود. ها منعكس مي در تعرفه گيرد، گردد و يا هر تغييري كه در نوع  و ميزان نرخ آنها صورت مي جديدي كه وضع و تصويب مي
شيوه محاسبه  عـوارض در شـوراي بخـش و همچنـين يكنـواختي در       وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي در  تبصره:

 و به دهياري ها ابالغ نمايد.هاي الزم را تدوين  نظام عوارضي،  با رعايت  مقررات قانوني مربوط، دستورالعمل
رآمدهاي دهياري كه هزينه كرد آن تابع مقـررات مربـوط  اسـت ضـمن اينكـه ايـن مقـررات بايسـتي         در اين قسمت نيز همانند ساير د

 قابل توجه است. آئين نامه مالي دهياري ها 49تا    40رعايت گردد، مواد 
 پرداخت هزينه ها در دهياري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است::  40ماده  

وب و مقررات جاري به اين كار و خدمتي انجام يا اموالي به تحويل دهيـاري درآيـد   الف: تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مص
 وسيله ديني براي دهياري ايجاد شده باشد.  و بدين

 ب: تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از طلبكاران پرداخت شود.  
 پ: صدور حواله در وجه طلبكار يا طلبكاران در قبال اسناد مثبته.

د تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صالحيت دهيـار يـا كسـاني اسـت كـه از طـرف دهيـار بـه طـور منجـز           ايجاتبصره: 
 اختيارات الزم به آنها تفويض مي شود.

شود و به اتفـاق دهيـار در قبـال كليـه      مسؤول امور مالي دهياري بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسالمي روستا منصوب مي: 41ماده 
 قدامات مالي دهيار داراي مسؤوليت مشترك مي باشند.ا

هاي مربوط به عهده مسـئول مـالي بـوده و درصـورتي كـه مسـئول        نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و دستوالعمل  تبصره:
تـب را بـه دهيـار گـزارش     مالي تناقضي در دستورات صادر شده از طرف دهياري با قوانين و مقررات ياد شده مشاهده نمايد، بايـد مرا 

چنانچه دهيار به طور كتبي با ذكر مستندات قانوني مسئوليت دستورات صادر شده را بپذيرد، مسئول مالي مكلف بـه اجـراي آن    .نمايد
ضـوع،   شده در صورت تأييـد مو  د . شوراي يابرساندباشد ولي بايد مراتب را به اطالع  شوراي اسالمي روستا يا قائم مقام قانوني آن  مي

 نمايد. ربط منعكس مي مراتب را جهت پيگيري اقدامات قانوني به استانداري ذي
كليه  پرداخت هاي دهياري در حدود بودجه  مصوب  با اسناد مثبت و با رعايت قوانين و مقـررات مربـوط بـه عمـل خواهـد      :  42ماده 

 ذيحساب دهيار است، برسد. آمد.  اين اسناد بايد به امضاي مشترك دهيار و مسئول مالي دهياري كه
الحسـاب پرداخـت و اسـناد     در مورد هزينه هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد،  ممكن است به طور علي تبصره:

 هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد.
بندي هزينه هـاي دهيـاري بـه موجـب      ه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقهاستفاده از تنخواه گردان و طرز تهيه اسناد هزين طرز: 43ماده 

 خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد گرديد.  يدستورالعمل
الحساب  استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمده به هر عنوان حتي به طور علي: 44ماده 
 ا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است.و ي
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حسابدار يا كسي كه پرداخت هزينه ها به عهده او واگذار گرديده است، مكلف است در موقع پرداخت نسـبت بـه تشـخيص     :45ماده 
شـت گيرنـده وجـه را    امضاي مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسايي دريافت كننده وجه دقت الزم را به عمل آورد و امضاء و اثـر انگ 

 گرفته و محل پرداخت كننده وجه را نيز خود امضاء نمايد.
جاز كشور مفتـوح گـردد. افتتـاح حسـاب بـانكي بـه نـام        مدر نزديكترين شعب بانك هاي  هاي بانكي دهياري بايستي حساب: 46ماده 

 بود.    پذير خواهد دهياري با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسالمي روستا امكان
هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي بـانكي مجـزا داشـته باشـد، اسـتفاده از وجـوه        در مواردي كه  دهيار براي فعاليت: 47ماده 

منوط به موافقـت شـوراي اسـالمي روسـتا اسـت و در موافقتنامـه مـذكور زمـان          حساب ديگر متمركز در يك حساب براي استفاده در
 د.برگشت وجوه ياد شده بايد معلوم گرد

) اساسنامه دهياري بايد با اجـازه و  تصـويب شـوراي اسـالمي روسـتا و      13) ماده (3دريافت تسهيالت دهياري با توجه به بند (: 48ماده 
تأييد شوراي اسالمي بخش صورت گيرد و در موقع استفاده از تسهيالت مالي، مورد مصرف آن تعيين و كيفيت اسـترداد آن را كـه از   

 و اختصاصي خواهد بود و سود و مدت تسهيالت و شيوه بازپرداخت مشخص و برطبق آن عمل شود. مدهاي عموميآمحل در
شود، بايد در حساب جداگانه نگهداري شود و دهياري بـه هـيچ عنـوان     وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به دهياري داده مي:  49ماده 

پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذينفع،  حق ندارد در وجوه سپرده يا امانت دخل و تصرفي نمايد، ولي
دهياري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومي خود منظور و در اين صورت دهياري بايد هـر سـال اعتبـار مناسـبي را     

 نمايد. ايجاددر بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده يا امانات 
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 عمراني در قالب بودجه ساالنه كشور  و ي دولت براي اجراي طرح هاي خدماتيكمك ها-5-7
يكـي ديگـر از منـابع درآمـدي     » كمك هاي اعطايي دولـت و سـازمانهاي دولتـي   «آئين نامه هاي دهياري ها  36موجب بند ث ماده ه ب

صـادق  نيـز  صوصـي و ...  در اينجـا   درآمد حاصل از كمك هاي دولتي و خودياري بخـش خ  دهياري هاست. مقررات مربوط به فصل
آئين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مـالي شـوراهاي اسـالمي روسـتا و نحـوه انتخـاب دهيـار (مصـوب          36ماده  است.

) تمامي درآمدها اعم از كمك هاي بالعوض مردم، عوارض دريـافتي از اهـالي،   14/11/1380) مقرر مي دارد: (اصالحي 11/1/1378
ك هاي دولت براي اجراي برنامه هاي عمراني در صورت تخصيص و ساير رديفهاي دريافتي بايد بر طبق برنامه هايي كـه قـبالً بـه    كم

صورت بودجه ساالنه و در قالب طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تاييد شوراي بخش رسيده است و با رعايت 
 مران و آباداني روستا برسد. قوانين و مقررات مربوطه به مصرف ع

تواند به صـورت الحـاق بـه     در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه ساالنه، شورا مي -1تبصره 
 نمايد.  نظيم و پس از تاييد شوراي بخش اجراءبودجه ساالنه، آن برنامه را ت

شود، انجام آن عالوه بر تصويب شورا، بايد بـا   ه چند روستا به مورد اجرا گذارده ميدر مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيل -2تبصره 
   هماهنگي شوراي اسالمي بخش باشد.
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عـوارض بـه  منظـور ايجـاد تأسيسـات       درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاص يافته از سوي مراجع وضـع -5-8
 عمومي و دولتي در محدوده قانوني روستا و حريم آن 

 ها  به شرح زير مي باشد: آئين نامه مالي دهياريها آمده است: درآمد ها و منابع دهياري 36در ماده 
 الف: درآمدهاي ناشي از عوارض (درآمدهاي عمومي)

 ب: درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  
 پ: بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي دهياري  

 ت: درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري 
 كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي  ث:

 ج: استفاده از تسهيالت مالي  
هايي كه به طور اتفاقي يا  به موجـب قـانون بـه     چ: اعانات و كمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي

 گيرد. دهياري تعلق مي
) وزارت كشـور نيـز در   29/10/1383راهاي  اسـالمي بخـش (مصـوب    العمل ايجاد  يكنواختي  در نظـام  عـوارض شـو   ردستو  4ماده  

 داشته است: تعريف انواع عوارض مقرر
آن  معـين   شود كه در قانون  تجميع عـوارض  تكليـف  نحـوه  وصـول و ايصـال و مصـرف       به عوارضي اطالق ميعوارض ملي:   الف:

 گرديده است.
بـا رعايـت مقـررات     اجرايي قانون تجميع عوارض ونامه ب ماده يك آئين عوارضي است كه به اسناد بند ب: عوارض محلي عمومي: 

. از انواع عوارض محلي مي توان عوارض بر زمين، سـاختمان  آئين نامه اجرايي وضع گرديده است 3مندرج در قانون شورا ها و  ماده  
 رف مدت يك ماه قابل وصول است.و كسب و پيشه و ... را نام برد. عوارض  محلي عمومي پس از اظهار نظر استاندار ظ

جغرافيـايي،   قـانون تجميـع عـوارض بـر اسـاس شـرايط       5عوارضي است كه با رعايت تبصره يك ماده   پ: عوارض محلي اختصاصي:
اسالمي روستا و تأييـد شـوراي اسـالمي بخـش تعيـين       تصويب شوراي به پيشنهاد دهيار و طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستا

 عوارض  محلي اختصاصي پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت يك ماه قابل وصول است. شود. مي
اين عوارض كه تا كنون باالترين ميزان منابع درآمدي دهياري ها را تشكيل داده است،  نيز مطابق مقررات مربوط در اختيار شـوراها و  

 بر مقررات هزينه گردد.دهياري قرار مي گيرد و طبق مقررات در بودجه گنجانده شود و برا
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 آشنايي با تنظيم جداول بودجه -5-9
بتواند به راحتي زندگي كند، به قول معـروف گلـيم خـويش را از آب بيـرون بكشـد،       يك جامعه كوچك انساني، خانواده براي اينكه

جامعه كوچك صورت مـي گيـرد    بايد برنامه زندگي اش را براساس درآمدش تنظيم نمايد. به عبارت ديگر هزينه هايي كه توسط اين
بايد هماهنگ و متناسب با درآمدها باشد. در انجام هزينه هاي مزبور، بايد دقت شود كه اولويت به هزينه هاي ضروري و آنچه كـه در  

ه شكلي جهت بهبود وضع كلي اين جامعه كوچك موثر است، داده شود و باالخره اينكه با توجه به درآمدها و هزينه ها، برنامه ريزي ب
انجام پذيرد كه براي مواقع ضروري و تنگدستي پس اندازي نيز مهيا گردد، انجام چنين عملي يك كار بودجـه اي اسـت و مـي توانـد     

» بودجه دستورالعملي است بـراي دخـل و خـرج   «قلمداد شود؛ با اين توصيف مي توان نتيجه گرفت كه » بودجه خانواده « تحت عنوان 
 شهر يا دولت، در اينجا ضمن آشنايي الزم با بودجه به آشنايي با بودجه دهياري خواهيم پرداخت. چه براي خانواده، ده، 

از بودجه تعاريف مختلفي شده است. هيچ يك از تعاريف را نمي توان تعريفي جامع و كامل دانست. دليل ايـن امـر را   : تعاريف بودجه
ته، برداشت خاصـي از آن بـه عمـل    شدليل كاربردي كه بودجه در آن زمان دامي توان اين گونه بيان كرد كه در زمان هاي مختلف به 

 آمده است.
به منظور دستيابي به مفهومي كامل از بودجه، ابتدا مروري داريم به تعاريف مختلفي كه طي سالهاي متمادي از بودجه بـه دسـت آمـده    

 خواهيم كرد.  است و سپس با توجه به تعاريف داده شده، بودجه را بطور كامل تعريف 
گـردد. در   هاي پولي دولت بطور كامل و براي مدت محدودي، پـيش از وقـت، تعيـين مـي     بودجه يك طرح مالي است كه نيازمندي« 

 »  شود. هاي هزينه، اقالم درآمد پيش بيني مي برابر نيازمندي
ي و به تصويب مي رسـد. مـدت مزبـور را    بودجه به سندي اطالق مي شود كه در آن دخل و خروج دولت براي مدت معيني پيش بين« 

 » كه اغلب يك سال است سنه مالي گويند. 
بودجه عبارت است از بيان مالي و يا مقداري سياستي كه در طول مدت معين از زمان آينده براي وصول به هدف تعيين شده اي بايـد  « 

 »  تعقيب شود.
 »  از آنها را در طول دوره زماني خاص نشان مي دهند. بودجه پيش بيني است كه چگونگي تحصيل منابع و استفاده« 
 »  بودجه يك سند مالي است مربوط به درآمدها و هزينه هاي دولت.« 
بودجه در اصطالح كلي، يك برنامه مالي است براي مدت محدودي از زمان و بودجه دولت عبارت است از برآورد هزينه ها و پيش « 

 »  هاي قطعي سال گذشته و جاري نيز ارائه مي شود. كه همراه آن درآمدها و هزينه بيني درآمدها براي يك دوره آتي
بودجه يك برنامه كار است. يك پيش بيني است، يك مجوز است و مي تواند يـك معيـار هزينـه و يـك ضـابطه سـنجش كـارآيي        « 

 »  دستگاهها باشد.
  » بودجه ابزاري است براي بهبود و تصويب برنامه هاي توسعه.« 
 »  بودجه يك ابزار مديريت در اقتصاد ملي است.« 
« از نقطه نظر تهيه و تنظيم، بودجه را مي توان مجموعه اي از هدفها، عمليات و منابع مورد نياز دانست كه به پـول تقـديم و در قالـب    « 

 »  باشد. ارائه شده باشد و ميان اين اجزاء روابط منطقي و قابل توجهي برقرار» اعتبار
ودجه عبارت است از پيش بيني درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه برنامـه و عمليـات معينـي كـه در دوره محـدودي از      ب« 

 »  زمان انجام مي شود.
 » بودجه نشان دهنده سياست مالي دولت در جهت اهداف اقتصادي و اجتماعي در يك دوره كوتاه مدت است.« 
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 »  لي نظارت قوه مقننه بر دولت و نشان دهنده اشكال مالي مداخله دولت در فعاليت اقتصادي كشور است.بودجه يكي از وسايل ما« 
 »  بودجه عبارت است از بيان مقداري رويداد هاي آتي براي مدت محدودي از زمان.« 
 » فني در طول زماني معين.  -اديبودجه سوختي ريالي است جهت اجراي تمام يا قسمتي از برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و اقتص« 

 با جمع بندي تعاريف مختلفي كه از بودجه شده است و با در نظر گرفتن كاربرد بودجه در زمان حال مي توان گفت كه: 
 فصول، برنامـه هـا و عمليـات معـين      مين اعتبار و تخمين هزينه هايأبودجه عبارت است از برآورد و پيش بيني درآمدها و ساير منابع ت

شود. در ايـن بـرآورد، درآمـدها و هزينـه هـاي       اي انجام مي منظور دستيابي به هدفهاي پيش بيني شده ه در دوره محدودي از زمان بهك
 هاي مصوب سال جاري نيز ارائه مي شود.   قطعي سال گذشته و درآمدها و هزينه

ها در هـر دهيـاري بـا توجـه بـه وسـعت روسـتا و حجـم         عبارت از كيفيت تفكيك وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح  -قالب بودجه
 است. » وظيفه«عمليات كه مبناي تنظيم فرمهاي بودجه قرار مي گيرد، حداقل قالب بودجه 

مجموع كوشش هاي سازمان يافته دهياري است كه خدمات مشخصي را براي روستا انجام مـي دهـد. هـر وظيفـه شـامل چنـد        -وظيفه
 بر چند فعاليت يا طرح است كه باالترين سطح طبقه بندي عمليات دهياري است. برنامه و هر برنامه مشتمل 

 سطح بعدي طبقه بندي فعاليت هاي دهياري است كه براي انجام مسئوليت هاي داخل يك وظيفه به آن محول شده است.  -برنامه
واحد اجرايي از دهياري به منظور رسيدن بـه  قسمتي از كارهاي همگن در محدوده برنامه است كه معموالً توسط يك  -فعاليت و طرح

» فعاليـت «هدف ها و مقاصد برنامه صورت مي گيرد. اين مجموعه كارها اگر جنبه مستمر داشته و هزينه اجرايي آن از نوع جاري باشد 
 شود.   ناميده مي» طرح«ناميده مي شود. ولي اگر جنبه مستمر نداشته و هزينه اجرايي آنها از نوع سرمايه اي باشد 

 در برگيرنده فعاليتهاي اداري دهياري است.  »:وظيفه خدمات اداري«
 شود. در برگيرنده فعاليتهايي است كه مستقيماً منجر به ارايه خدمات به اهالي مي »:وظيفه خدمات روستايي«
وجب اصالح يا تغيير در وضعيت ليتهاي دهياري است كه موجب عمران يا به عبارت ديگر مادر برگيرنده فع »:وظيفه عمران روستايي«

 فيزيكي محيط و تأسيسات روستايي مي گردد. 
 عبارت است از اعتبار كليه هزينه هايي كه در اجراي وظيفه امور عمراني دهياري به مصرف برسد.   »:اعتبارات عمراني«

صـالح بـر ذمـه     حكـام از مراجـع ذي  تعهداتي است كه در سال بودجه به واسطه تحويل كـاال يـا خـدمات و يـا صـدور ا      :ديون با محل
دهياري درآمده و اعتبار پرداخت آن نيز در رديف هاي مربوطه در بودجه مصوب پايـدار شـده ولـي بـه علـت عـدم وصـول مـدارك         

 مربوطه، تنظيم اسنادهزينه آن و منظور داشتن به حساب اعتبار مربوطه، ميسر نشده است. 
صـالح بـر ذمـه     ه به واسطه تحويل كاال يـا خـدمات و يـا صـدور احكـام از مراجـع ذي      تعهداتي است كه در سال بودج :ديون بالمحل

دهياري درآمده و اسناد هزينه مربوطه نيز تكميل شده است ولي به علت عدم تأمين اعتبار در رديف هاي مربوطه در بودجه سال تحقق 
 هزينه به حساب منظور نشده است. 

با كمي دقت، بررسي و تجزيه و تحليل تعاريف ارائه شده از بودجه، پنج عامل مشترك را : عوامل مشترك در تعاريف بودجه -5-9-1
 مي توان مشاهده نمود. اين پنج عامل عبارتند از:  

 درآمد -1
 هزينه -2

 مدت زمان -3

 هدف -4
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 برنامه كار   -5

 . پنج عامل ذكر شده در باال، در بعضي از تعاريف داده شده، مانند تعريف زير به روشني قابل تشخيص است
بودجه در اصطالح كلي، يك برنامه مالي است براي مدت محدودي از زمان و بودجه دولت عبارت است از برآورد هزينه ها و پيش « 

 »  هاي قطعي سال گذشته و جاري نيز ارائه مي شود. بيني درآمدها براي يك دوره آتي كه همراه آن درآمدها و هزينه
ارد كه به منظور رسيدن به عوامل مزبور، با دقت و ديـدي وسـيع تـر تعريـف مـورد نظـر را       در بعضي ديگر از اين تعاريف، ضرورت د

 بررسي و تجزيه و تحليل كرد. مثالً در تعريف: 
 » بودجه عبارت است از طرحي در قالب اصطالحات مالي كه به وسيله آن يك برنامه جاري براي مدت معيني اجرا مي گردد.«
كه طرح مزبور بايد براي دستيابي به هدفي خاص و مشخص طراحي و تدوين شده باشـد، پـس عامـل     نشان دهنده آنست» طرح جامع«

 هدف در اين تعريف وجود دارد. 
بيان كننده عوامل درآمد و هزينه است، چراكه درآمد و هزينـه، دواصـطالح اصـلي بكـار گرفتـه شـده در       » در قالب اصطالحات مالي«

مشـاهده  » بوسيله آن يك برنامه جـاري بـراي مـدت معينـي    « ر و مدت زمان را نيز مي توان در عبارت امور مالي هستند. عامل برنامه كا
 كرد.

 



 برحسب فصول و مواد در بودجه ايران طبقه بندي هزينه ها
 

 
 بودجه                      

 
 
 

 فصل چهارم                     فصل سوم          ل دوم فص       فصل اول                                                    
 پرداختهاي                                           هزينه هاي                   هزينه هاي                  هزينه هاي                                              

 انتقالي            سرمايه اي        اداري           پرسنلي                                                        
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 دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها (كليات)  -5-9-2
آيين نامه مالي دهيـاري هـا مبنـي بـر ضـرورت تنظـيم        35و  31، 29دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها با توجه به مواد : هدف

ياري ها و به عنوان راهنماي عمل تنظيم برنامه جامع مالي مبتني بر برنامه، وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها توسط ده
 گرديده است. هدف از تنظيم و صدور اين دستورالعمل براي تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها به منظور تحقق مباني زير مي باشد:  

شناسـايي،  هر دهياري با تطبيق درآمدهاي مورد وصول با عناوين درآمـدهاي طبقـه بنـدي شـده در بودجـه اقـدامات الزم را بـراي         -1
 تصويب و اخذ درآمدهاي وصول نشده، معمول نمايد. 

 دهياري با طبقه بندي هدف ها و برنامه هاي خود هزينه اجراي وظايف، فعاليت ها و طرح هاي مختلف را برآورد و مشخص نمايد. -2
 تهيه و اجراي برنامه هاي دهياري بر پايه طرح هاي مطالعه شده قبلي صورت گيرد.   -3
هياري بايد براساس وظايفي كـه عهـده دار انجـام آن اسـت برنامـه هـا و فعاليتهـاي سـاليانه خـود را ارايـه و پيشـنهاد نمـوده و             هر د -4

 درخواست اعتبار الزم براي اجراي آنها را در بودجه بنمايد. 
مع و قابل دركي از درآمـدها  در موارد ضروري برحسب توصيه هاي قانوني و براي جلب مشاركت بيشتر اهالي، بتوان اطالعات جا -5

 و هزينه هاي اجراي برنامه هاي مختلف در دسترسي اهالي قرار داد. 
 مسئول تهيه بودجه دهياري و مسئول تأييد و تصويب آن شوراي اسالمي مي باشد.  -6

  :نحوه پيش بيني
منـابع تـأمين اعتبـار) ضـميمه ايـن       پيش بيني درآمد به تفكيك منـابع مختلـف بـه موجـب فـرم شـماره يـك (پـيش بينـي درآمـد و           -1

جمـع  «آيد مبناي پيشنهاد وصول درآمـد بـراي سـال بودجـه مـورد نظـر،        مي دستورالعمل انجام مي گيرد. چنانچه از شكل فرم مزبور بر 
جمـع بـا   مي باشد. ولي در عين حال با مقايسـه ايـن   » وصولي قطعي نه ماهه اول سال جاري«و » وصولي درآمد در سه ماه آخر سال قبل

بيش از مبلغ جمع به دست آمده نيـز بالاشـكال   درآمد پيش بيني وصول » بودجه سال جاري« و درآمد در » وصولي قطعي سال گذشته«
 است. 

ز يك درصد منطقي برخوردار بوده و چنانچـه افـزايش   اميزان افزايش پيش بيني درآمد نسبت به سال قبل و سال تنظيم بودجه بايد  -2
 در هر يك از منابع درآمد قابل پيش بيني باشد، گزارش توجيهي الزم بايد به ضميمه فرم مربوطه ارايه گردد.  فوق العاده اي

به دليل بعضي از ضرورت هاي قانوني و نيز با توجه به ماهيت وصول برخي از درآمدها و منابع تأمين اعتبار قبل از اينكـه اعتبـارات    -3
ه تخصيص درآمدها به اعتبارات جاري و عمراني مشخص گردد يـا بـه عبـارت ديگـر بايـد سـهم       بودجه دهياري برآورد شود بايد نحو

 اعتبارات جاري و عمراني از كل درآمدها به موجب فرم مربوطه تعيين گردد. 
 براي اين امر مباني زير مورد توجه قرار گيرد: 

درآمد به اعتبارات جاري و عمراني بايد به نحوي باشـد كـه    آيين نامه مالي دهياري، تخصيص منابع 32ماده  2در اجراي تبصره  -الف
 درصد سرجمع بودجه به اعتبارات عمراني تخصيص يابد.  60حداقل 

 هاي مربوطه اختصاس يابد.  كليه درآمدهاي اختصاصي بايد به موارد هزينه تعيين شده در قوانين و مصوبات و دستورالعمل -ب
 هياري بايد به اعتبارات عمراني تخصيص يابد. درآمدهاي حاصل از فروش اموال د -ج
 كليه كمك ها و اعانات دريافتي دهياري بايد به اعتبارات و هزينه هاي مورد نظر اختصاص يابد.  -د

با توجه به مراتب فوق براي مشخص كردن سهم اعتبارات جاري و عمراني از درآمدها و منـابع تـأمين اعتبـار از فـرم مربوطـه پيوسـت       
 مي شود.   استفاده

 :طبقه بندي درآمدها و منابع تأمين اعتبار
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 آيين نامه مالي دهياري ها به شرح زير مي باشد:  36درآمدهاي دهياري ها طبق ماده  -1
 آمدهاي عمومي)دردرآمدهاي ناشي از عوارض ( -الف
 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي   -ب
  بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي دهياري -پ
 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري  -ت
 كمك هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي  -ث
 استفاده از تسهيالت مالي   -ج
اعانات و كمك هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يـا بـه موجـب قـانون بـه       -چ

 گيرد دهياري تعلق مي
گـروه فرعـي طبقـه بنـدي      14طبقه اصلي و  6دستيابي به يك طبقه بندي جامع و مانع از درآمد دهياري ها، اين منابع را به  به منظور -2

و منـابع   امـده آنموده كه هر گروه در برگيرنده منابع مختلف درآمد همگن مي باشد. عالوه بر آن چون بودجـه حـاوي پـيش بينـي در    
 3فقط ناظر بر تفكيك درآمد است لذا يك طبقه ديگر به عنوان (ساير منابع تـأمين اعتبـار) شـامل    تأمين اعتبار است و طبقه بندي فوق 

پيوسـت   1هـاي شـماره    گروه فرعي به طبقه بندي فوق الذكر شده است. عناوين طبقات درآمدي و گروه هاي فرعـي مربوطـه در فـرم   
 مشخص شده است. 

ك عـدد چهـار   يـ اعتبار: براي سهولت در دستيابي به شماره هر منبع درآمد براي آنهـا   شماره قراردادي درآمدها و ساير منابع تأمين -3
رقمي مشخص شده است كه اولين رقم سمت چپ نشان دهنده طبقه، رقم بعدي نشان دهنده گروه و دو رقـم سـمت راسـت مشـخص     

 كننده منبع درآمد يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه دهياري مي باشند.  
دستورالعمل منابع درآمدي ديگري در دهياري وجود داشته باشد مراتـب   1صورتي كه غير از درآمدهاي مذكور در فرم شماره در  -4

مد كد مناسب به آن اختصاس آبه دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري هاي كشور اعالم مي شود تا با توجه به گروه هاي هفتگانه در
 داده شود و ابالغ شود. 

  :فرم هاي نهاييتنظيم 
فرمهاي نهايي بودجه حاوي اطالعات كلي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار دهياري از يـك طـرف و اعتبـار پرداخـت هزينـه بـه        -1

جـاري و   تفكيك ادراي، روستايي و عمران روستايي از طرف ديگر، نهايتاً موازنه بين درآمدها و منابع تأمين اعتبـار و جمـع اعتبـارات   
 ي روستايي مي باشد. عمران

در بودجه نويسي، اعتبار پرداخت هزينه هاي دهياري بايد با توجـه بـه   » تقدم درآمد بر هزينه«و » تعادل«بديهي است براساس اصول  -2
زينه ها پيش بيني ميزان وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار برآورد شود و نه اضافه بر آن تا موجب عدم تعادل بين درآمدها و ه

 و در نتيجه كسري بودجه نشود.  
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 آشنايي با تهيه و تنظيم متمم بودجه -5-10
). آيين نامه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسالمي بخش (مصـوب  14/11/1380(اصالحي   35بموجب ماده 

ه هاي چهارساله دوره خود و برآورد عوايـد و درآمـدهاي   ): شورا موظف است در پايان هر سال شمسي و با توجه به برنام11/1/1378
سال آتي، بودجه جاري و عمراني شورا براي سال آينده را حداكثر تا پايان سال تنظيم نمايد و نسـخه اصـلي را بـراي بخشـدار محـل و      

 نسخه دوم را براي سابقه در دفاتر شورا نگهداري نمايد. 
 نياز، شورا مي تواند نسبت به اصالح يا تهيه متمم بودجه اقدام نمايد. در صورت  ): 14/11/1380(اصالحي 1تبصره

 تواند نظرات اصالحي و تكميلي خود را به شورا اعالم نمايد.  بخشدار مي ):14/11/1380(اصالحي 2تبصره 
اعتبار پرداخت هزينـه   وصول در بودجه را بهد افزايش وصول درآمدها نسبت به پيش بيني هدر صورتي كه دهياري بخوا تمم بودجه:م

 ضرورت مي يابد كه به ترتيب زير عمل مي شود. » متمم بودجه«هاي وظايف مختلف تخصيص دهد، تنظيم 
اضافه وصولي درآمدها و پيش بيني وصول درآمد اضافي در مدت باقيمانده سال با تنظيم فرم شماره يك به درآمدهاي پـيش بينـي    -1

شود و منظور نمودن اضافه درآمد به اعتبار مواد هزينه وظايف جاري و  ي متمم بودجه برآورد ميشده در بودجه اضافه و كل درآمدها
ا وظيفه عمران روستايي به تناسب فـرم هـاي مربوطـه درج مـي گـردد. در تنظـيم مـتمم بودجـه         ه بار پروژه هاي عمراني در برنامهيا اعت
بـا توجـه بـه    » پيشـنهاد بـراي بودجـه   «به جلو آورده مي شود و سـتون  نسبت به بودجه يك سال » بودجه مصوب سال جاري«هاي  ستون

 تكميل مي شود.  » پيشنهاد براي متمم بودجه«افزايش يا كاهش اعتبارات با عنوان 
 خواهد بود.  2در تنظيم متمم بودجه نيز رعايت حد نصابهاي اعتبارات وظايف مختلف به موجب فرم شماره  -2
يد وصول درآمدهاي اضافي نسبت به ارقام پيش بيني در بودجه مصوب است بايد جـزء مـدارك مـتمم    آمار درآمد دهياري كه مو -3

 بودجه ضميمه گردد. 
چنانچه تنظيم متمم بودجه فقط براي انتقال موجودي پايان سال گذشته مورد نظر باشد، انتقال موجودي در رديـف درآمـد مربوطـه     -4

 شود.   عمل مي 3و تغيير اعتبارات طبق بند درج 
هاي عمـران روسـتايي    ها و برنامه متمم بودجه ناشي از انتقال موجودي پايان سال گذشته فقط بايد به اعتبار پروژه افزايش درآمد در -5

تخصيص يابد و تخصيص آن به ساير رديف هـاي هزينـه دو وظيفـه    » اداري و روستايي ديون با محل وظايف خدمات«و اعتبار رديف 
 يست. اخيرالذكر جايز ن
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 آشنايي با تهيه و تنظيم اصالح بودجه -5-11
  يا حذف  كاهش  صورت  به  شود كه  الزم  اعتبار بودجه در ارقام  تغييراتي  سال  در طول  ضرورت  برحسب  كه  در صورتي: بودجه  اصالح

  هـاي  و برنامـه   اعتبار در مـواد هزينـه    ها و يا پايدار كردن هو برنام  اعتبار ديگر مواد هزينه  و افزايش  هايا مواد هزينه از برنامه  اعتبار بعضي
جديد،   بودجه  وحصول  دهياري  در بودجه  تغييرات  اين  نيابد، اعمال  افزايش  دهياري  هاي درآمدها وهزينه  كل  كه  نحوي  جديد باشد به

 شود.   مي  و تنظيم زير تهيه  ترتيب  به  شود كه مي  ناميده»  بودجه  اصالح«

 اداري  خـدمات   وظـايف  از  هر يك  مورد نظر در هزينه  و تغييرات  شده استفاده  بودجه  مورد عمل  هاي ماز فر  بودجه  اصالح  تنظيم  براي
  سـال   يملكـرد قطعـ  ع«  هـاي  ستون  بودجه  اصالح  در تنظيم گردد. مي  عمل  مورد استفاده  هاي فرم  تناسب  ، به روستايي  و عمران  روستايي

»  بودجـه   سـال   پيشنهاد بـراي «  و در ستون  شده  جلو آورده  به  سال  يك  بودجه  به  نسبت  از نظر زماني»  جاري  سال  مصوب بودجه«و »  قبل
   .شود مي مورد نظر تكميل  اصالحات
  هـر آنچـه    وظيفـه   يـا يـك    برنامـه   يك  ر داخلاز مواد د  هر يك  درصد اعتبارمصوب 10تا   اعتبار مواد هزينه  يا افزايش  كاهش  چنانچه

يـا    برنامـه   آن  بـه   اعتبـار مربـوط    كـل   ميزان  كه  نحوي  يابدبه  باشد) ضرورت  شده  تقسيم  مختلف  هاي برنامه  به  وظيفه  آن  كه  (درصورتي
 برساند.   تصويب  را به  اصالحات تواند اين هيار ميدهياريها، د  مالي  نامه آيين 34  ماده  به  تغييرنكند، با توجه  در بودجه  وظيفه

و تهيـه گـزارش و بيالنـي از    » تفريغ بودجه«كار با  در نهايت براي دهيار الزم است كه حساب درآمد و هزينه هايش را پس دهد و اين
 ن است: عملكرد مالي خود كه مبتني بر بودجه، متمم و اصالحيه آن در سال گذشته است، براي حسابرسي، ممك

»  بودجـه   تفريـغ «،  بودجه  از اجراي  حاصل  وضعيت  منظورتعيين  ، به بودجه  عمل  دوره  از خاتمه  پس  است  موظف  دهياري:  بودجه  تفريغ
 نمايد.  را تنظيم
  بـرآوردي   هاي و هزينه  طرف  از يك  قطعي  وصولي  با درآمدهاي  دربودجه  شده  بيني پيش  ارقام  مقايسه  از صورت  عبارت  بودجه  تفريغ

 . ديگر است  ها از طرف هزينه  پرداخت  باعملكرد قطعي
و   عملكـرد وظـايف    وضـع   و همچنـين   شـده   بينـي  پـيش   درآمـدهاي  وصـول   بـراي   دهيـاري   فعاليت  چگونگي  دهنده  نشان  بودجه  تفريغ
  اعتبـارات   و جـذب   مختلـف   عمرانـي   هـاي  پـروژه  اجراي  پيشرفت  ميزان از نظر  روستايي  عمران  وظيفه  خصوص  و به  مختلف هاي برنامه

 سازد.   مي  را ممكن  دهياري  مدت  و ميان  كوتاه  هاي هدف  به  حصول  ارزيابي نهايتاً  ، كه است  مربوطه  مصوب
درآمـد و (بـرآورد     بينـي  پـيش   هـاي  سـتون   شود كـه  مي  ) انجام11و  10و 9(  پيوست  فرم  فقره  سه  موجب  به  دهياري  بودجه  تفريغ  تنظيم

) و  قطعـي   (وصـولي   هـاي  گـردد و سـتون   مي  نقل دهياري  مصوب  بودجه  و يا اصالح  بودجه  يا متمم  بودجه  اعتبار) درآنها عيناً از آخرين
  اعتبـارات   و تخصـيص   درآمـد وهزينـه    الصـه خ 11  شـماره   گردد. فرم مي  و درآمد استخراج  هزينه  معين ) از دفاتر قطعي  هاي (پرداخت

 دهد.  مي  آنها را نشان  و تعادل  و عمراني  جاري
  ارايـه   و عنـدالزوم   درآمـد و هزينـه    بـيالن   بـا تنظـيم    و مفاصا حساب  نبوده دهياري  مفاصا حساب  صورت  منزله  به  بودجه  تفريغ  تصويب
  . پذير است امكان  حسابرسي گزارش

  روسـتايي   خدمات ، وظيفه اداري  خدمات  وظيفه  اصلي  طبقه  سه  به  دهياري  وظايف: و طرح  ، فعاليت ، برنامه وظايف  بندي طبقه -5-11-1
 هـاي  هـا و فعاليـت   برنامـه   اجـراي   هـاي  و بـرآورد هزينـه    بـوده   دهياري  اي بودجه  هاي قالب  شود. كه مي  تقسيم  روستايي  عمران  و وظيفه
  لـي شـود و  مـي   انجـام   گانـه  مـواد بيسـت    تفكيك  به  )مربوطه4و  3(  شماره  هاي مجموعاً در فرم  اول  از دو وظيفه  هر يك  داخل  مختلف

  هـاي  پـروژه   اجـراي   هزينـه   براسـاس   مربوطه 6  شماره  فرم  و در قالب  گانه  8 هاي برنامه  تفكيك  به  حداقل  روستايي عمران  اعتبار وظيفه
 شود.   برآورد مي  مختلف  هاي رد نظر از طرحمو
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از »  روسـتايي   خـدمات «و »  اداري  خـدمات «  دو وظيفـه   اجرايـي   هزينـه  بـرآور   بـراي   بنـدي  طبقـه   در ايـن  : جـاري   هاي هزينه  بندي طبقه
  مـاده  20و »  انتقـالي   هـاي  و هزينه  اي سرمايه  هاي ـ هزينه   اداري هاي ـ هزينه   پرسنلي  هاي هزينه«  چهار فصل  هزينه  متداول  بندي طبقه روش
 شود. مي سيمتق  جزء هزينه  رديفهاي  نيز به  هزينه  شود و هر ماده مي  استفاده هزينه
 چپ  سمت  رقم  شود كه مي  ستفادها  رقمي 5عدد   ها از يك هزينه  بندي طبقه ترتيب  به  دستيابي  براي : جاري  هاي هزينه  قراردادي  شماره
:  باشـد. مثـال   مي»  هزينه  رديف»  دهنده  نشان  راست  سمت  و دورقم»  هزينه  ماده«  كننده  مشخص  وسط  ، دو رقم» هزينه  فصل«  دهنده  نشان

10211 
   پرسنلي  هاي هزينه  :اول  فصل

   هزينه )2  ماده(
  فـرم   براسـاس   جـاري   ، اعتبارات روستايي خدمات  و وظيفه  اداري  اتخدم  اعتبار وظيفه  بيني پيش  از مجموع: و پاداش  عيدي  هاي هزينه
 خواهد شد.  تعيين 5  شماره

ــ ــار بودجــه  مينأت ــارات  روســتا از محــل  اســالمي  شــوراي  اعتب ــاري اعتب كشــور   وزارت  توســط  كــه  بودجــه  نامــه بخــش  در قالــب  دهي
 گرديد مجاز خواهد بود. خواهد  اعالم  ساله  كشور) همه  هاي شهرداري (سازمان

  ايـن   ) ضميمهاعتبار  مينأت  درآمد و منابع  بيني (پيش  يك شماره  فرم  موجب  به  مختلف  منابع  تفكيك  درآمد به  بيني پيش: بيني پيش  نحوه
  جمـع «مـورد نظـر،     بودجـه   سـال   درآمـدبراي   پيشـنهاد وصـول    آيد مبنـاي  مزبور برمي  فرم  از شكل  گيرد. چنانچه مي انجام  دستورالعمل

بـا    جمـع   ايـن   بامقايسـه   حـال   در عـين   باشد. ولي مي»  جاري  سال  اول  ماهه  نه  قطعي  وصولي«و»  قبل  آخر سال  ماه  درآمد در سه  وصولي
  نيـز بالاشـكال    آمـده   دسـت   هب  جمع  از مبلغ  درآمد بيش  وصول  بيني پيش»  جاري سال  بودجه«و درآمد در »  گذشته  سال  قطعي  وصولي«

 . است

 افـزايش   و چنانچـه   برخـوردار بـوده    درصـد منطقـي    بايد از يـك   بودجه  تنظيم  و سال  قبل  سال  به  درآمد نسبت  بيني پيش  افزايش  ميزان
 گردد.  ارايه  يك  شماره  فرم  ميمهض  بايد به  الزم  توجيهي باشد، گزارش  بيني پيش  درآمد قابل  از منابع  در هر يك  اي العاده قفو 

  اعتبـارات   از اينكـه   اعتبـار قبـل    تعمـين   از درآمـدها و منـابع    برخي  وصول  ماهيت  به  و نيز با توجه  قانوني  هاي از ضرورت  بعضي  دليل  به
  ديگـر بايـد سـهم     عبـارت   گـردد يـا بـه     مشخص  وعمراني  جاري  اعتبارات  درآمدها به  تخصيص  برآورد شود بايد نحوه  دهياري بودجه

 گردد.   تعيين 2  شماره  فرم  موجب  درآمدها به  از كل و عمراني  جاري  اعتبارات
 قرار گيرد:  زير مورد توجه  امر مباني  اين  براي
باشـد    نحـوي   بايـد بـه    و عمرانـي   ريجـا   اعتبـارات   درآمد بـه   منابع ، تخصيص دهياري  مالي  نامه آيين 32  ماده 2  تبصره  ـ در اجراي   الف
 يابد.  تخصيص  عمراني  اعتبارات  به  بودجه  درصد سرجمع 60  حداقل كه
 يابد.   اختصاص  مربوطه  هاي و دستورالعمل  و مصوبات  درقوانين  شده  تعيين  موارد هزينه  بايد به  اختصاصي  درآمدهاي  ـ كليه  ب
 يابد.  تخصيص عمراني  اعتبارات  به  دهياري  اموال  از فروش  حاصل  ـ درآمدهاي  ج

 يابد.   مورد نظر اختصاص  هاي هزينه و  اعتبارات  بايد به  دهياري  دريافتي  ها و اعانات كمك  دـ كليه
  پيوسـت  2  شـماره   ز فـرم اعتبـار ا   ينأمتـ   از درآمدها و منابع  عمراني و  جاري  اعتبارات  سهم  كردن  مشخص  براي وقف  مراتب  به  با توجه
 شود.   مي استفاده

 باشد: زير مي  شرح دهياريها به  مالي  نامه آيين 36  ماده  ها طبق دهياري  درآمدهاي: اعتبار  مينأت  درآمدها و منابع  بندي طبقه -5-11-2
 ) عمومي  (درآمدهاي  از عوارض  ناشي  ـ درآمدهاي  الف
    ختصاصيا  از عوارض  ناشي  ـ درآمدهاي  ب
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    دهياري  انتفاعي  مؤسسات  و درآمدهاي  خدمات  ـ بهاي  پ
   دهياري  و اموال  از وجوه  حاصل  ـ درآمدهاي  ت
   دولتي  هاي و سازمان  دولت  اعطايي  هاي ـ كمك  ث
    مالي  از تسهيالت  ـ استفاده  ج
  بـه   قانون  موجب  يا به  طور اتفاقي  به  كه  هايي و دارايي و اموال  خصوصي  هاي و سازمان  اشخاص  اهدايي  هاي و كمك  ـ اعانات   چ

 گيرد. مي  تعلق  دهياري
  كـه  نمـوده   بندي طبقه  فرعي  گروه 14و   اصلي  طبقه 6  را به  منابع  از درآمددهياريها، اين  و مانع  جامع  بندي طبقه  يك  به  منظور دستيابي  به

اعتبـار    مينأتـ   بعدرآمـدها و منـا    بيني پيش  حاوي  بودجه  چون،  بر آن  باشد. عالوه مي  درآمد همگن  مختلف  بعمنا  در برگيرنده  هر گروه
  بـه   فرعـي   گروه 3  اعتبار) شامل  مينأت  (ساير منابع  عنوان ديگر به  طبقه  لذا يك  درآمد است  ناظر بر تفكيك  فقط قفو  بندي طبقه و  است
 .  است  شده  الذكر افزوده قفو  بندي  طبقه

 .  است  شده  مشخص  پيوست1  شماره  هاي در فرم  مربوطه  فرعي  هاي و گروه  درآمدي  طبقات  عناوين
عـدد چهـار     آنهـا يـك    درآمـد بـراي    هر منبـع   شماره  به  در دستيابي  سهولت  براي اعتبار:  مينأت  درآمدها و ساير منابع  قراردادي  شماره
  مشـخص   راسـت   سـمت   و دو رقـم   گـروه   دهنده  نشان  بعدي  ، رقم طبقه  دهنده  نشان  چپ  سمت  رقم  اولين  كه  است  شده  خصمش رقمي
 باشند.   مي  دهياري  اعتبار در بودجه  مينأت  منابع درآمد يا ساير  منبع  كننده

 بـه   باشـد مراتـب    وجود داشته  در دهياري  ديگري  درآمدي  منابع  دستورالعمل1  شماره  مذكور در فرم  غير از درآمدهاي  كه  در صورتي
  داده  اختصـاص   آن  به  درآمد كد مناسب  گانه 7  هاي گروه به  شود تا با توجه مي  كشور اعالم  هاي شهرداري  سازمان  و بودجه  دفتر برنامه 

 شود.  شود و ابالغ
 و نظارت بر اجراي بودجه وظايف مرتبط با تهيه و تنظيم، تصويب -5-11-3

  :وظايف ذيحسابان دهياري
آيين نامه مالي دهياري ها، مسئوليت تنظيم بودجه، تفريـغ بودجـه دهيـاري و مراقبـت در حسـن       32ماده  1در اجراي تبصره  -1

وران اجراي آن، به عهده دهيار و مسئول امور مالي دهياري است و واگذاري اين وظيفه از طرف دهيـار بـه هـر يـك از مـأم     
 ديگر دهياري، از دهيار و مسئول امور مالي رفع مسئوليت نخواهد كرد.  

دهيار بايد با همكاري مسئول امور مالي كليه اقالم و فرم هاي بودجه پيشـنهادي را بررسـي نمـوده و بودجـه پيشـنهادي را بـه        -2
 نحوي تنظيم نمايد كه بين درآمدها و هزينه ها تعادل برقرار گردد. 

يد ترتيبي اتخاذ گردد كه دهياري بودجه ساليانه خود را تا آخر دي ماه بـه شـوراي   ااساسنامه دهياري ها ب 19ه در اجراي ماد -3
 آيين نامه مالي دهياري معمول دارد.  32اسالمي روستا تسليم و اقدامات بعدي را با توجه به ماده 

ساله دهياري باشـد،   5اوالً نبايد با برنامه مصوب  اصالحاتي كه توسط شوراي اسالمي روستا در ارقام بودجه به عمل مي آيد -4
ثانياً تعادل بين درآمد و هزينه ها را محفوظ نگهدارد، ثالثاً نبايد موجب مغـايرت بودجـه بـا حـد نصـاب هـاي قـانوني شـود.         

 آيين نامه مالي دهياري ها)   32ماده  2(موضوع تبصره 

اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از مواد هزينه و يـا فعاليتهـاي   آيين نامه مالي، دهيار مي تواند  34در اجراي ماده  -5
 يفه تجاوز نكند.  ظداخل در يك وظيفه تا ده درصد كاهش يا افزايش دهد كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن و

اقـدامات قـانوني بـراي     مدهاي پيش بيني شده در بودجه به عمـل آورده و آدهيار بايد كنترل الزم را براي وصول به موقع در -6
 يد و تصويب آنها را معمول نمايد.شناخت عوارض و منابع درآمدي جد
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روز پس  10آيين نامه مالي، دهيار مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا  32ماده  4در اجراي تبصره  -7
 ال نمايد. (سازمان شهرداري هاي كشور) ارس از تصويب به استانداري و وزارت كشور

  :حسابداري بودجه
آيـين   42بودجه در دفاتر حسابداري ثبت نمي شود ولي جهت كنترل پراخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب، با رعايت مـاده   -1

تبار مي نامه مالي دهياري، اعتبارات مصوب بودجه در دفتري به نام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزينه ها از آن محل تعهد و تأمين اع
آيين نامه مالي دهياري نيست بلكه منظور اعالم وجود اعتبـار   40شود. منظور از تعهد به مثابه مرحله اي از پرداخت هزينه موضوع ماده 

 در رديف مربوطه براي پرداخت مشخص قبل از انجام هزينه و تعهد تأمين اعتبار آن پس از انجام هزينه است. 
شود كه بـه تفكيـك در آنهـا ثبـت      تر كل (گروه درآمد) و در دفتر معين (رديف درآمد) تعيين ميسرفصل حساب درآمدها در دف -2

 مي شود.  
سرفصل حساب هزينه هاي جاري در دفتركل براي فصول و مواد هزينه هاي جاري به تفكيك دو وظيفه خدمات اداري و خدمات  -3

 يفه عمران روستايي تعيين مي شود.  برنامه از وظ 8روستايي و براي اعتبارات عمراني به تفكيك 
هاي هزينه هر يك از دو وظيفه خدمات  به تفكيك رديف هاي جاري(خدمات اداري و خدمات روستايي) سرفصل حسابهاي هزينه -4

 اداري و روستايي تعيين مي شود (صورت تطبيق حسابهاي معين و كل) 
يص آن به پروژه، طـرح يـا برنامـه مشـخص ميسـر نباشـد در سرفصـل        كل هزينه هاي عمراني دهياري كه در هنگام پرداخت، تخص -5
ثبت شده و در پايان سال در صورت تصويب اعتبـار پـروژه مربوطـه در مـتمم بودجـه يـا اصـالح        » حساب انتظامي مواد هزينه عمراني«

   مربوطه ثبت مي شود.پروژه عمراني بودجه دهياري با برگه حسابداري از حساب انتظامي عمراني برگشت و به حساب هزينه 
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 منابع و مأخذ: 
 1385 ،چاپ سوم، انتشارات قلمستان هنر ،مجيد، مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري ،عبدالهي ،غضنفر ،اكبري 

  دكتر حسين، آشنايي با نحوه تهيه  طرح هاي توجيهي درآمدزا، پژوهشـكده علـوم انسـاني و اجتمـاعي      ،خليل آبادكالنتري
 1385 ،جهاددانشگاهي

  قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

  1383 ،قم ،كامل قوانين و مقررات شوراهاي اسالمي، چاپ اول، انتشارات بيت االحزانمنتظري، سيدعلي اكبر، مجموعه 

  دستورالعمل ايجاد يكنواختي در نظام عوارض شوراهاي اسالمي بخش 

  محاسبه عوارض محلي عموميدستورالعمل شيوه 

      ،آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شـهرك موضـوع قـانون تشـكيالت
 وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران

 رهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران و    آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ف
 چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

   آيين نامه اجراي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار 

 چـاپ هفـتم، انتشـارات     ،تي (مباني امور مالي و تنظيم بودجه آموزش و پرورش)علوي طبري، سيدحسين، اصول بودجه دول
 1378 ،دانشگاه پيام نور

  ماهنامه حسابدار 

 دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دهياري ها 

 1385 ،كالنتري خليل آباد، قوانين و مقررات دهياري ها، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي 
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 ي روستاييدها  آشنايي با طرح
 

 :مقدمه
هاي دولت براي ساماندهي و توسعه روستاهاي كشور تهيه و اجراي طرح هادي روستايي است كه  ها و برنامه يكي از مهمترين طرح

احي كالبدي و نمايد. طر ساله مشخص مي  ضمن ساماندهي و اصالح بافت فيزيكي روستا، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده
گيرد. اين قسمت از كار  ها و مطالعات اجتماعي، اقتصادي، محيطي و كالبدي صورت مي ارائه طرح هادي روستايي، با انجام بررسي

گيرد. اما بخش ديگر طرح كه بسيار با  كه مرحله تهيه طرح هادي است داراي ابعاد فني و علمي است كه توسط مشاور طرح انجام مي
ها كه توسط هيئت دولت ابالغ شده است.  سازمان دهياري باشد. با توجه به اساسنامه تشكيالت و وه اجراي طرح مياهميت است نح

باشند. از جمله  ها به عنوان يك نهاد غير دولتي و عمومي متولي رسيدگي به امور روستا در چارچوب وظايف محوله مي دهياري
كليه مراحل فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي روستايي است. از اين رو يادگيري و  ها، همكاري و ايفاي نقش در وظايف مهم دهياري

هاي آشكار براي دهياران است. در اين نوشتار تالش  اشراف بر طرح هادي روستايي و احاطه بر ابعاد علمي و فني آن از ضرورت
وظايف دهياران در اين فرايند مورد بحث و بررسي گرديده است كه فرآيند طرح هادي روستايي به اجمال ارائه شود و سپس نقش و 

 نيازهاي الزم طرح هادي روستايي نيز به اجمال پرداخته شده است. قرار بگيرد. همچنين به مباني و مباحث و پيش
 

 و شناسايي طرح هادي روستايي  تعريف -6-1
از ايجاد برابري و تعادل نسبي بين جامعه شهري و  ساماندهي عبارت است: هاي روستايي گاه طرح ساماندهي كالبدي ـ فضايي سكونت

هايي به  ها و طرح روستايي از لحاظ وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، كالبدي ـ فضايي از طريق تهيه و اجراي برنامه
 منظور افزايش درآمد، از بين بردن فقر و تأمين نيازهاي اجتماعي ـ رفاهي روستاييان.

اي و ملي و  اي، منطقه هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه نامه نحوه بررسي طرح طرح هادي روستايي بر اساس آيين ي:طرح هادي روستاي
 هيئت محترم وزيران عبارتست از: 12/10/78مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 
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از زمين براي عملكردهاي مختلف از و نحوه استفاده  طرحي كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي
هاي عمومي روستايي را بر حسب مورد در قالب مصوبات  قبيل مسكوني، تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي

 نمايد. اي تعيين مي هاي روستايي يا طرح جامع ناحيه گاه هاي ساماندهي فضا و سكونت طرح
گاه بزرگتر (شهر يا  كه از لحاظ دامنه دريافت خدمات و كاال تحت تأثير يك سكونتاي  عبارت است از محدوده حوزه نفوذ:

تر) باشد، به عبارت ديگر اگر يك روستاي بزرگ را به عنوان روستاي مركزي در نظر بگيريم، كليه روستاهايي كه از  روستاي بزرگ
 كزي قرار دارند. گيرند در حوزه نفوذ روستاي مر آن خدمات مي

گيرد  هاي هادي روستايي و شهري مورد استفاده قرار مي كاربري اراضي يكي از اصطالحاتي است كه عمدتاً در طرح راضي:كاربري ا
اي كه از يك زمين، محدوده و يا فضاي مشخص صورت مي گيرد. به عنوان مثال يك خانه واقع  و عبارت است از كاربرد يا استفاده

هايي كه در فرايند تهيه و اجراي طرح هادي روستايي مورد  باشد. عمده كاربري سكوني ميدر محدوده بافت روستا داراي كاربري م
گيرد، عبارتند از: كاربري مسكوني، تجاري، آموزشي، درماني، فرهنگي، اداري، انتظامي، مذهبي، تأسيسات و  استفاده قرار مي

 ، باير و....ها، زراعي، باغات، دامداري تجهيزات روستايي، ورزشي، صنايع، كارگاه
هاي  عبارت است از محدوده فيزيكي اطراف روستا كه از لحاظ قانوني تعريف شده و انجام ساخت و ساز و فعاليت محدوده مصوب:

باشد. تعيين محدوده روستاهاي داراي طرح هادي بر اساس محدوده تعيين شده در  ساختماني مطابق ضوابط مربوطه در آن بالمانع مي
گردد. محدوده قانوني روستاهاي فاقد طرح هادي نيز توسط مراجع ذيربط (بنياد مسكن انقالب  ح مشخص ميهاي اين طر نقشه

 گردد. هاي تعيين محدوده تعيين مي اسالمي) به صورت موردي و در قالب طرح
و يا  طح شهرستانهاي جغرافيايي در س هايي است كه در مقياس بزرگتر براي محدوده منظور طرح دست (فرادست): هاي باال طرح

بندي انجام گرفته جايگاه نقاط  انداز آتي محدوده مطالعه شده و بر اساس سطح بخش تهيه گرديده كه ضمن مشخص نمودن چشم
 نمايد. ها با يكديگر را مشخص مي گاه روستايي و شهري، نحوه ارتباط سكونت

هاي روستايي شهرستان يا  گاه فضايي سكونت -كالبديهاي ساماندهي  هاي باالدست، براي طرح هادي روستايي شامل، طرح طرح
 باشد. مي  اي و يا شهرستان بخش و طرح جامع ناحيه

هاي موجود در بافت روستا به جمعيت آن در همان زمان سرانه آن كاربري بدست  از حاصل تقسيم ميزان هر يك از كاربري سرانه:
ز مساحت آن كاربري به عنوان مثال اگر مساحت كاربري مسكوني يك آيد و عبارت است از سهم هر نفر از جمعيت روستا ا مي

 متر مربع خواهد شد. 71/85نفر باشد سرانه كاربري مسكوني برابر با  1400متر مربع و جمعيت آن  120000روستا 
ت ارائه شده است كه بندي و اولوي ها و اجراي طرح ملي زمان بيني مدت زمان مصوب براي انجام پيش مدت طرح (افق اجرايي طرح):

 باشد. سال مي 10از زمان تهيه و تصويب طرح به مدت 
گردند، پس  ساله تهيه مي 10هاي هادي روستايي معموالً براي يك محدوده زماني معين  با توجه به اين كه طرح طرح هادي:  بازنگري

نياز و چگونگي تحقق پيشنهادهاي طرح، اطالعات  هاي مورد باشد تا ضمن انجام بررسي از طي اين زمان، طرح نيازمند بازنگري مي
 آن به روز شده و در صورت نياز پيشنهادهاي جديد ارائه شود.

هاي مختلف كه متناسب با نياز مردم تعيين  سطوح استاندارد عبارت است از ميزان هر يك از سرانه كاربري سطوح استاندارد:
 شود. بط موجود يا بر اساس نظر كارفرما تعيين و ابالغ ميگردد. ميزان اين سطوح استاندارد بر اساس ضوا مي
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هاي روستايي بر اساس مشخصات فني و در قالب قوانين نظام  به منظور كنترل بر ساخت و ساز ساختمان نظام مهندسي روستايي:
م نظارت بر عمليات مهندسي كشور، مهندسين صاحب صالحيت و داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي، انجا

 ساختماني در مناطق روستايي را به عهده دارند.
ديپلم در رشته ساختمان و بر اساس قوانين نظام مهندسي  شخصي است كه با دارا بودن مدرك تحصيلي، حداقل فوق مهندس ناظر: 

 نمايد. طق روستايي نظارت ميها در منا ها و مقررات ملي ساختمان بر فرآيند ساخت و ساز ساختمان نامه ساختمان و آيين
مدرك يا مجوزي است كه از طريق مراجع ذيصالح (بخشداري و دهياري) براي احداث ساختمان بر مبناي ضوابط و  پروانه ساختمان:

تواند نسبت به ساخت و ساز اقدام  شود و فرد مالك (حقيقي يا حقوقي) بر مبناي اين پروانه ساختمان مي مقررات جاري صادر مي
 ايد.نم

ساز عبارت است از: كنترل كيفي و كمي عمليات اجرايي در روستايي در فرآيند اجراي  بر ساخت و تنظار نظارت بر ساخت و ساز:
 يك پروژه اعم از: ساختماني يا عمراني (شامل: مسكوني، اداري، تجاري، اجراي خيابان، جوي، جدول، كانيو و ...).

ات اجرايي يك واحد ساختماني و انجام بازديدهاي مورد نياز از طرف مراجع ذيصالح بعد از اتمام عملي واهي پايان كار:گ
 شود كه گواهي پايان كار نام دارد. (بخشداري و دهياري) گواهي دال بر اتمام عمليات ساختماني صادر مي

هاي اجرايي  هاي دولتي و دستگاه هنام ها و بخش ها، دستورالعمل نامه اي از قوانين، آيين به مجموعه ضوابط و مقررات طرح هادي:
گردد كه داراي مالحظات فني، قانوني، عرفي است و بصورت سلبي و ايجابي و با هدف ايجاد وحدت رويه، قانونمندي و  اطالق مي

 است. االجرا مند كردن اجراي پيشنهادات ارائه شده تدوين گرديده و رعايت و اجراي آن براي مجريان و مسئولين محلي الزم ضابطه
فضـايي   –اماندهي كالبـدي  سـ طـرح   ،هاي هادي روستايي مهمترين طرح فرادست طرح: هاي هادي هاي فرادست طرح طرح -6-1-1

 هاي روستايي است كه در سطح دهستان، بخش و شهرستان در چندين نقطه به اجرا در آمده است. گاه  سكونت
است كه » نيازسنجي اساسي«روستايي به عنوان بخشي از يك راهبرد توجه به ساماندهي روستاها، حاصل توجه مجدد به توسعه «

 دهد. برابري بيشتر در توزيع منافع ناشي از تالش براي توسعه ملي را مورد تأكيد قرار مي
فقير يان يشود. بلكه درآمد براي روستا هاي بهداشتي مي نيازهاي اساسي ياد شده نه تنها شامل خدمات اجتماعي مثل آموزش و مراقبت
 گيرد. در داخل و خارج از بخش كشاورزي و خدمات اقتصادي بهتر را نيز در بر مي

وي » هاي اجتماعي ارزش«و تضمين » تأمين نيازهاي اساسي فرد«موفقيت توسعه و ساماندهي روستايي با دو معيار قابل ارزيابي است. 
نوعان خود قادر سازد. در طرح ساماندهي كالبدي ـ فضايي از طريق ايجاد شرايطي كه او را به زندگي آبرومندانه در كنار هم

 گيرد: هاي روستايي مطالعات زير انجام مي گاه سكونت
 هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي ـ فضايي. مطالعه وضع موجود بخش -
 و كالبدي ـ فضايي. تعيين جايگاه، عملكرد و نقش غالب محدوده مورد نظر از حيث اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، -

 گيري از مطالعات وضع موجود. بندي، تجزيه و تحليل و نتيجه طبقه -

 هاي نظام اسكان. وب فعاليتلهاي مط نگري وضعيت استقرار با توجه به روند و گرايش بيني و آينده پيش -

 هاي زيستي. انداز سازمان فضايي و ارزيابي رشد و توسعه كالبدي ـ فضايي كانون چشم -

ي تأثيرات احتمالي و جابجايي و ادغام روستاها در سازمان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و كالبدي بين پيش -
 فضايي.

 ها و تنگناهاي محتمل بخش. بندي توان ارزيابي و جمع -
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 هاي پيشنهادي خطوط كلي بلندمدت رشد و توسعه و كليات برنامه«ارائه  -

هاي مختلفي  در تهيه طرح هادي روستايي نقشه: هاي مورد نياز در طرح هادي روستايي نقشهخواني و انواع  آشنايي با نقشه -6-1-2
يف و مفاهيم نقشه و رخواني از اهميت بسزايي برخوردار است. بدين منظور اجماالً به تعا گردد. لذا آشنايي با اصول نقشه توليد مي

 شود. خته مياخواني پرد نقشه
 :خواني تعاريف و اصطالحات نقشه

مقوا، پارچه و امثال آن را كه به نسبت معيني  ،نمايش ترسيمي عوارض پوسته زمين روي موادي مانند كاغذ، پالستيك تعريف نقشه:
 .گويند نقشه مي ،كوچك شده باشد

ه صورت كسر ن را بآهاي همانند آن در طبيعت كه معموالً  هاي روي نقشه به فاصله مقياس نقشه عبارتست از نسبت فاصله مقياس نقشه:
ها از نظر مقياس به سه دسته كوچك  شود. نقشه هاي طرح هادي روستايي بصورت كسري نشان داده مي دهند. مقياس نقشه نشان مي

 هاي بزرگ مقياس هستند. هاي اصلي طرح هادي روستايي جزء نقشه شوند. نقشه مقياس، مقياس متوسط و بزرگ مقياس تقسيم مي

75000هايي كه مقياس آنها از  هنقش هاي بزرگ مقياس: نقشه
ها كاربرد عملي وسيعي دارند و در كليه مراحل  تر است، اين نقشه بزرگ 1

 روند.  عملياتي و ساختماني بكار مي

 :باشد هاي اصلي طرح هادي روستايي داراي اجزاي زير مي بطور كلي نقشه هاي اصلي طرح هادي روستايي: اجزاي نقشه
 گيرد. نمايند كه همانند قابي نقشه را در بر مي ها را در داخل يك كادر با خط ضخيم ترسيم مي معموالً نقشه قشه:كادر ن

هاي استاندارد  م و رنگيبا توجه به موضوع نقشه عوارض روي نقشه در قسمت كادر سمت چپ توسط عال :(Legend)راهنماي نقشه 
ريزي و ساير  سازمان مديريت و برنامه 12اربري اراضي طبق قرارداد تيپ شماره م و رنگ راهنماي نقشه كيگردد. عال مشخص مي

 شود. ها نيز طبق دستورالعمل بنياد مسكن انقالب اسالمي به مشاوران ابالغ مي نقشه
سمت  اين بخش از نقشه معرف، مشخصات و ساير توضيحات مربوط به نقشه است و در پايين كادر :(Title)مشخصات و جزئيات نقشه 

 باشد: گيرد و عمدتاً شامل موارد زير مي چپ قرار مي
 كارفرما به همراه آرم مربوطه. -
 نام مشاور و آرم مربوطه. -

 عنوان نقشه. -

 مقياس نقشه. -

 نما). نما (جهت شمال  -

 كنترل و نظارت كننده و همكاران. ،نام تهيه كننده، ترسيم كننده  -

 تاريخ تهيه نقشه. -

 شماره نقشه. -

دهد و به صورت موضوعي توسط خطوط، عالئم و رنگ در كادر سمت  كه محتواي اصلي نقشه را تشكيل مي العه:محدوده مورد مط
 گردد. راست نقشه منعكس مي

هاي پشتيبان طرح تهيه  هاي رسمي و نقشه هاي مورد نياز طرح در دو قالب نقشه نقشه: هاي مورد نياز طرح هادي روستايي نقشه -6-1-3
هاي پشتيبان طرح در قالب  اي رسمي طرح به صورت آلبوم تهيه و در اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت. نقشهه خواهند شد. نقشه
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هاي طرح به دليل  ارائه خواهد شد. الزم به ذكر است برخي از نقشه A3گزارش طرح بسته به محدوده روستا و متناسب با آن در قطع 
 اند. ها مشخص شده باشند كه در فهرست نقشه ارائه مي ) قابل1:25000اي آنها در مقياس ( ماهيت پهنه
 هاي رسمي طرح: الف) نقشه

 ).1:1000د روستا (ونقشه كاربري اراضي موج -1
خيزي  بندي كلي ميزان سانحه هاي در معرض سوانح طبيعي روستا (به ويژه سيل و زمين لغزش) و درجه نقشه محدوده -2

 ).1:25000ها ( محدوده

 ).1:2000هاي سطحي ( روستا و جهات شيب معابر و محل دفع آب نقشه تعيين شيب عمومي -3

 ).1:2000هاي با ارزش روستا ( نقشه كيفيت ابنيه و موقعيت بناها و بافت -4

 ).1:1000نقشه شبكه معابر پيشنهادي روستا و سلسله مراتب آن ( -5

 ).1:500نقشه فضاهاي نيازمند نوسازي و بهسازي روستا ( -6

 ).1:1000دي روستا و مراحل مختلف توسعه آن (نقشه كاربري اراضي پيشنها -7

 ).1:25000نقشه محدوده طرح هادي و حريم استحفاظي روستا ( -8

 ).1:500ها با مقياس ( پالن معابر و تقاطع -9

 .) ارتفاعي1:100طولي و () 1:1000هاي طول با مقياس ( پروفيل -10

 ).1:100مقاطع عرضي تيپ معابر و ميادين با مقياس ( -11

 يبان طرح:هاي پشت ب) نقشه
هاي ارتباطي، موقعيت استقرار روستاها و  ها ترسيم راه ) شامل (در اين نقشه1:25000هاي مربوط به حوزه نفوذ با مقياس ( ـ نقشه1

 تقسيمات سياسي مؤثر بر محدوده الزامي است):
 نقشه جايگاه و نقش روستا در سلسله مراتب تقسيمات كالبدي طرح فرادست. -
 ذ.نقشه عمومي حوزه نفو -

 هاي حوزه نفوذ در وضع موجود. نقشه الگوي مراجعات خدماتي آبادي -

 نقشه الگوي جريان مبادالت اقتصادي در وضع موجود. -

 هاي حوزه نفوذ در سال افق طرح. نقشه الگوي مراجعات آبادي -

 هاي مربوط به روستا: ج) نقشه
 ).1:25000نقشه موقعيت روستا در تقسيمات سياسي شهرستان ( -

 ).1:25000ن موجود و يا پيشنهادي دفن زباله (تعيين مكا -

 ).1:2000هاي هم ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا  ( نقشه محدوده -

 ).1:1000عمومي و وقفي) ( ،نقشه مالكيت اراضي روستا (دولتي، خصوصي -

 ).1:2000ها و امكانات توسعه فيزيكي روستا  ( نقشه محدوديت -

 ).1:1000له مراتب آن  (نقشه شبكه معابر موجود و سلس -

  .)1:1000هاي كاربري اراضي پيشنهادي  ( نقشه گزينه     -
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 اهداف طرح هادي روستايي -6-2
مجلس شوراي اسالمي، اهداف  17/9/66اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب  7نامه اجرايي ماده  آيين 2بر اساس بند 

 باشد: هاي هادي روستايي بشرح زير مي طرح
 الف) ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي.

 ب) تأمين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليدي و رفاهي.
 ج) هدايت وضعيت فيزيكي روستا.

 مي.د) ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن روستاييان و خدمات محيط زيستي و عمو
 باشد: هاي مذكور نيز بشرح زير مي اهداف تبعي طرح -6-2-1

تر سكونت و فعاليت در  بيني شده در طرح و تالش براي ايجاد فضاي مناسب وب اقدامات پيشچبهبود كيفيت بافت روستا در چار  -
 آن.

 از در محيط روستا.يدي و خدماتي مورد نيلايجاد تناسب منطقي بين جمعيت و عملكردهاي مختلف مسكوني، تو  -
ريزي و تعيين نحوه استفاده از زمين در محدوده بافت مسكوني  كنترل و نظارت بر روند توسعه كالبدي روستا از طريق برنامه  -

 موجود و پيشنهادي.
و نظارت  سازي خيزي و تمهيد اقدامات ايمن هاي سانحه ايجاد زمينه كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا از طريق شناخت زمينه  -

 ها. برساخت و ساز در آن
 ايجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمينه صدور سند مالكيت امالك واقع دربافت مسكوني روستا.  -

هاي جامع، هادي يا تفصيلي شهرها نيز وجود دارد كه با توجه به شرايط جغرافيايي اقتصادي، فرهنگي  مشابه اين اهداف در طرح
 شود. در روستاها نيز به همين روال است. ياجتماعي حسب مورد تهيه م

 كنيم: فرآيند تهيه طرح هادي را مطالعه ميهاي هادي و بهسازي روستايي و  طرح
تهيـه و   مديريت بنياد مسـكن انقـالب اسـالمي    به  هايي كه بهسازي روستايي، بويژه طرح هاي هادي و بخشي از اهداف و وظايف طرح

هاي هادي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      بهبود و بهسازي مساكن در روند تهيه و اجراي طرح . ي استشود، مسكن روستاي اجرا شده و مي
 ل و مشكالت بسـياري دارنـد. مقـاوم نبـودن ايـن مسـاكن در      يطور كه در فصل اول اشاره شد، مساكن روستايي كشور مسا است. همان

فان و ... از مهمترين آنهاست كه اسـتفاده از مصـالح كـم دوام و    برابر سوانح و مخاطرات محيطي از جمله زلزله، سيل، رانش زمين، طو
، 1375بويژه عدم رعايت ضوابط فني در ساخت و ساز مساكن نقش موثري در اين زمينه دارد. براي نمونه بـر اسـاس سرشـماري سـال     

 6/1از  1375ــ 1365. در دهـه  دوام سـاخته شـده اسـت    وجود در مناطق روستايي از مصالح كم دوام و بـي مبناهاي  درصد از 71حدود 
 3/1هزار واحد مسكوني بـه تعـداد مسـاكن روسـتايي اضـافه گرديـد و        300تنها  ،ميليون واحد مسكوني توليد شده در مناطق روستايي

 درصد مساكن توليد شده در اين دهـه در منـاطق روسـتايي از    64ديگر به عنوان جايگزين احداث شد. با توجه به اين كه  ميليون واحد
هاي ديگـري در مسـاكن    دهد. عالوه بر ايمن نبودن مساكن، نارسايي مصالح كم دوام و بي دوام ساخته شد، عمق مشكالت را نشان مي

 كند. با توجه به مالحظات بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد كه بهسازي و نوسازي مساكن روستايي را ايجاب مي
هاي فرمي و كاركردي و نيز مسائل و مشكالت  هاي مسكن روستايي از جمله گونه ، ويژگيهاي هادي روستايي در فرآيند تهيه طرح

هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،  زمينه مساكن در وضع موجود بررسي و نهايتاً با توجه به شرايط و الزامات روستاها در
هاي هادي و بهسازي روستا. ايجاد مساكن  صورت اجراي طرحشود. قاعدتاً در  الگوهايي براي بهسازي و نوسازي مساكن ارائه مي

هادي باشد. ولي مشكل بالتكليفي و نارسايي مديريت روستايي تاكنون باعث شده   اي ارائه شده در طرحجديد بايد متناسب با الگوه
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ي رعايت نكات و ضوابط فني در كه نظارت چنداني بر ساخت و سازهاي روستايي وجود نداشته باشد و روستاييان با هيچ الزامي برا
 ساخت مسكن رو به رو نشوند.

نبود نظام فني روستايي همراه با توسعه نيافتگي كلي مناطق روستايي در بروز اين وضعيت  به عالوه مشكل مالكيت زمين در روستاها و
 نقش مهمي دارد.

از وقوع سوانح و بالياي طبيعي بر عهده بنياد مديريت كالن بهسازي و نوسازي مساكن روستايي چه در وضعيت عادي و چه پس 
سطح روستاهاي كشور، اخيراً تغييراتي در حدود و اختيارات اين  ها در مسكن گذاشته شد كه البته با توجه به ايجاد و گسترش دهياري

 هاي هادي به وجود آمده است. نهاد در زمينه امور اجرايي مسكن روستايي و نيز طرح
هاي هادي روستايي، اعطاي وام مسكن،  اسالمي از ابتدا تا قبل از برنامه سوم توسعه از طريق تهيه و اجراي طرح بنياد مسكن انقالب

ترويج مسكن از طريق ساخت مساكن نمونه در روستاها و اعمال نظارت نسبي بر ساخت و سازهاي روستايي، اقداماتي را جهت بهبود 
تردگي فضاهاي روستايي عمق مشكالت مساكن باعث شده كه توفيق چنداني در اين وضع مسكن روستايي انجام داده است. ولي گس

نسبت مساكن داراي مصالح با دوام و رعايت نكات فني در  ،نكته را بايد در نظر داشت كه با گذشت زمان زمينه حاصل نشود. البته اين
است، ولي با توجه به گستردگي و عمق مشكالت مسكن  نواحي روستايي توسعه يافته و در حال توسعه كشور كم و بيش بهبود يافته

 روستايي، توفيق بدست آمده بسيار ناچيز است.
) نسبت به بهسازي مسكن روستايي توجه بيشتري صورت گرفت. اعمال نظارت بر ساخت 1383ـ1379در برنامه سوم توسعه كشور (

هاي با  مرمت، احيا و بهسازي ابنيه و بافت ،خت ابنيه، حفاظتهاي روستايي، كنترل رعايت ضوابط فني در سا گاه  وساز در سكونت
سازي فضاها و بهسازي ابنيه  هاي ايمن تهيه طرح ،طق روستايي در معرض حوادث طبيعياارزش در مناطق روستايي، شناسايي من

سمت راهكارهاي اجرايي روستايي از جمله وظايفي است كه براي وزارت مسكن و شهرسازي (و بنياد مسكن انقالب اسالمي) در ق
 فصل عمران و توسعه روستايي برنامه سوم توسعه در نظر گرفته شده است.

وزارت مسكن شهرسازي (بنياد مسكن) را مكلف  3/11/1379ت وزيران در مصوبه مورخ ئدر زمينه اهداف برنامه سوم توسعه، هي
و نظارت فني بر نحوه احداث واحدهاي مسكوني  مجوز ساخت و هدايت نمود كه با همكاري شوراهاي محلي نسبت به صدور

سازي واحدهاي مسكوني در  هاي بهسازي مسكن روستايي و هدايت و رهبري اجراي آن با اولويت دادن ايمن تهيه طرح ،روستايي
ا همكاري به عمل آورد. در همين مصوبه بانك مركزي نيز موظف شد برا  پذير از حوادث غير مترقبه، اقدامات الزم مناطق آسيب

 .دانداز مسكن روستايي با استفاده از مشاركت مردمي اقدامات الزم را به عمل آور هاي مسئول براي ايجاد صندوق پس دستگاه
در راستاي اهداف برنامه سوم، اقداماتي براي تشكيل نظام فني روستايي كه از طريق آن چگونگي صدور پروانه ساخت و نظارت بر 

هاي كشور انجام شده است. نظام فني روستايي با تكيه بر نظام ترويجي  شود در سطح استان يي مشخص ميساخت و ساز مسكن روستا
كند. هدف اين نظام در مرحله نخست ترويج و  و هدايت و آموزش، ارتقاي كيفي ساخت واحدهاي مسكوني روستايي را دنبال مي

و فرهنگي مناطق روستايي و كنترل ساخت و ساز و رعايت اصول  سازي منطبق با شرايط اقتصادي، اجتماعي زش اصول ساختمانوآم
هاي كشور براي  در اين زمينه اقداماتي در سطح استانبيني شده است.  و ساير مقررات پيش  ها و كاربري سازي و دستورالعمل مقاوم

 تشكيل نظام فني روستايي انجام گرديده است.
تواند شرايط مناسبي را براي بهبود وضع مسكن روستايي فراهم نمايد، زيرا اين  ها در سطح روستاها مي تعميم و گسترش دهياري

هاي هادي را به صورت  ها. امور صدور مجوز ساختمان، نظارت بر ساخت و ساز و اجراي طرح توانند همانند شهرداري نهادها مي
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شود، ولي در ساير روستاها، اين وظيفه با  انجام مي متمركز انجام دهند. در حال حاضر در روستاهاي داراي دهياري اين روند تقريباً
 .ها فعالً بر عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي است هماهنگي بخشداري

 اهداف عمليات بهسازي و توسعه فيزيكي روستايي -6-2-2
 هاي بهسازي عبارتند از: مهمترين اهداف طرح

  خدمات رفاهي و كاهش تفاوت بين شهر و روستا.بهبود اوضاع فيزيكي و محيط زيست روستاييان براي ارائه 

 هاي توليدي و تجاري. گذاري سرمايه شسازي گستر زمينه 

 سازي براي افزايش خدمات در مراكز روستايي. زمينه 

 هاي توليدي و خدماتي در مناطق روستايي. ايجاد شرايط مناسب محيطي براي استقرار نيروهاي متخصص در زمينه 

توان ايجاد شرايط مناسب و فراهم نمودن بستري شايسته براي زندگي سالم و مولد در روستا دانست كه با  ا ميبدين ترتيب بهسازي ر
اي در  تأكيد بر اصالح موجوديت فيزيكي روستا به منظور بهبود عملكرد سيستم روستا و با در نظر گرفتن استعدادهاي محلي و منطقه

 شود. ا گذاشته ميهاي دولتي به اجر مهانرها و ب قالب سياست
 :مراحل تهيه طرح

 مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود. مرحله اول:
 اندازها. هاي وضع موجود و تدوين چشم تحليل و استنتاج بررسي مرحله دوم:
 .هاي پيشنهادي و ارائه طرح هادي بندي پروژه تعيين و اولويت مرحله سوم:
 :پيشينه و زمينه

 ي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن.بررسي اجمالي موقعيت سياس -
هاي روستايي) و  گاه هاي فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونت بررسي طرح -

 استخراج نتايج زير:

 روستاي مستقل و ...). ،فرادست (بعنوان مركز مجموعه، حوزههاي  حنقش و جايگاه روستا در طر  -
 هاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا. ئه فهرست پيشنهادهاي طرحارا -
 ارائه ديدگاه روستاييان شامل: -
 معرفي مسائل و مشكالت روستا از نظر ساكنين آن. -
 باشند. هاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي بندي پروژه معرفي و اولويت -
در اين قسمت از مطالعات اقدام به بررسي و شناخت آن بخش از مسائل حوزه نفوذ كه مرتبط با : سايي پايه در سطح حوزه نفوذشنا 

 گردد. طرح هادي روستا هستند مي
نتايج بررسي و تعيين الگوي مراجعه خدماتي و مبادله كاال بين حوزه نفوذ و روستاي مورد مطالعه با استفاده از اطالعات محلي و  -

 هاي فرادست. طرح
هاي فرادست مصوب و اطالعات مربوط به  بررسي و تطبيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده و تلفيق اطالعات طرح -

 برداشت ميداني.
 فته.هاي فرادست و آخرين سرشماري جمعيتي صورت گر هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح بررسي تحوالت جمعيتي آبادي -
 هاي فرادست. بررسي منابع عمده معيشت روستاهاي حوزه نفوذ بر اساس اطالعات محلي و نتايج طرح -

 :هاي محيطي بررسي
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هاي اصلي و  ها و اطالعات موجود و نيز شناخت تفصيلي زمينه هاي محيطي روستا با استفاده از طرح بررسي كليات ويژگي  -1
 افي و اقليم.رگ تأثيرگذار بر طرح هادي نظير توپو

دهي و تغييرات تقريبي آن در طي دهه اخير بر اساس اطالعات  بررسي منابع تأمين آب اعم از آب شرب و كشاورزي و ميزان آب  -2
 محلي.

 هاي سطحي و محل تخليه آن. بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آب  -3
 :هاي اجتماعي بررسي

 هاي مختلف سرشماري. روستا در دورهبررسي تحوالت جمعيتي  -1
مير و مواليد، مهاجر  و  هاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت جنسي و سني، مرگ ويژگي يبررس  -2

 التعليم و ... .  پذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت الزم فرستي و مهاجر
گيري محالت و استقرار خدمات و  جتماعي موجود بين ساكنين روستا و تأثير آن در شكلهاي ا ها و تفاوت بررسي ويژگي  -3

 امكانات موجود.
هاي عمراني گذشته در سطح روستا و تعيين  ها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طرح بررسي زمينه  -4

 نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان.
 :ديهاي اقتصا بررسي

 تهاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعيين حجم و نوع مبادال بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفكيك بخش  -1
 اقتصادي با ديگر مراكز با استفاده از اطالعات رسمي و محلي.

آن به ويژه در سطح محالت مختلف بر  بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثيرگذار بر  -2
 اساس اطالعات محلي.

 :هاي كالبدي بررسي
گيري و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاك مناسب، توپوگرافي، پوشش  شناخت عوامل طبيعي يا مصنوعي مؤثر در شكل  -1

 گياهي، جاده، معدن و ... .
 آن. شناخت مراحل گسترش كالبدي روستا جهت گسترش فعلي  -2
ت (مخروبه)، مرمتي و نوساز، تعيين نوع هاي غير قابل سكون بررسي و شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختمان  -3

 هاي موجود در روستا (با دوام و نيمه بادوام و كم دوام). مصالح به كار رفته در ساختمان
 اساس اطالعات موجود. تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني بر  -4
 هاي با ارزش احتمالي موجود در روستا. شناخت بناها و بافت  -5
بندي معابر، تعيين طول و عرض آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسايل نقليه و حجم تقريبي  بررسي شبكه معابر روستا شامل سطح  -6

 تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطالعات محلي.
 ت و تعيين محدوده محالت و مراكز آنها.شناخ -7
بررسي و نحوه توزيع خدمات زيربنايي (تأسيسات و تجهيزات عمومي) و رفاهي (اجتماعي و اقتصادي) در سطح روستا و تعيين   -8

 شعاع عملكرد هر يك از آنها در مقياس درون روستايي يا برون روستايي.
 م از مسكوني، آموزشي، بهداشتي و ... و محاسبه سطح سرانه آنها.شناخت و تعيين كاربري اراضي در روستا اع -9

 اندازها ها و تدوين چشم تحليل و استنتاج از بررسي
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 :حوزه نفوذ -
هاي موجود در آن تا سال افق طرح با  بيني جمعيت آبادي هاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پيش تحليل و استنتاج از بررسي -١

 هاي فرادست. ت طرحبيني مطالعا توجه به پيش
انداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كاال بين حوزه نفوذ و  عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چشمتحليل وضعيت منابع  -٢

 روستا.

هاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي ياد شده در تغيير  تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرح -٣
 مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح. الگوي

 :روستا -
هاي محيطي موجود در روستا به ويژه در زمينه منابع آب شرب و كشاورزي و تحليل كلي ميزان تأثيرگذاري آن  ارزيابي ويژگي  -1

 در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح.
 سنجي كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي. در روستا و امكان بندي خطر بروز سوانح طبيعي ارزيابي و اولويت -2
 ها و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل: تحليل ويژگي -3
 تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري بر اساس اطالعات محلي. -
 بيني طرح فرادست در مورد جمعيت آتي روستا و تعداد شاغلين. ارزيابي پيش  -
 هاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. و ارزيابي گزينهارايه  -
 هاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. ارايه و ارزيابي گزينه  -
 .التعليم روستا به تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح برآورد جمعيت الزم -
هاي عمراني در گذشته و تعيين روش مشاركت آنها  ارزيابي زمينه مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرح -4

 هاي طرح هادي روستا. برداري و نگهداري پروژه در اجرا، بهره
انداز آتي  خدمات) و تدوين چشمهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و  تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعاليت -5

 آنها.
 بندي آن تا سال افق طرح. حدود منطقي توسعه و اولويت و ها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات تعيين محدوديت -6
 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات. -7
بيني  نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پيشبرآورد نياز به مسكن در روستا بر اساس  -8

 شده روستا.
 بندي خدمات روستايي. دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوي سطح ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سرويس -9

 يزان ضرورت اصالح و تعريض معابر اصلي روستا.سنجي م ارزيابي و تحليل مشكالت موجود شبكه معابر و امكان -10
 هاي پيشنهادي و ارائه طرح هادي ها، پروژه تعيين برنامه
 :هاي پيشنهادي ها، پروژه تعيين برنامه

هاي فرادست، ديدگاه روستاييان و مطالعات مرحله  هاي مورد نياز در سطح روستا با توجه به نتايج طرح ها و پروژه نيازسنجي برنامه -
 وم.د
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سازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي و  هاي مربوط به ايمن ها و پروژه بندي برنامه تعيين و اولويت -
هاي  سازي بناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديداً در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سيل بند و ديوار ساحلي، برنامه مقاوم

 خطر لغزش در روستا و ... . پيشنهادي كاهش
هاي زيست محيطي مرتبط با طرح مانند تعيين حدود كلي مكان دفع بهداشتي زباله، برنامه  ها و پروژه بندي برنامه تعيين و اولويت  -

 يابي و يا توسعه محدوده گورستان و ... . هاي سطحي و فاضالب، برنامه مكان آوري و هدايت آب جمع
 زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. هاي اشتغال هاي اقتصادي با تأكيد به برنامه ها و پروژه ندي برنامهب تعيين و اولويت -
هاي مشاركتي روستاييان در ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي و فني ـ  ارائه پيشنهادهاي الزم جهت تقويت و نهادينه شدن فعاليت -

سازي در مقابل خطر سوانح  هاي ايمن هاي عمراني روستا (بويژه طرح هادي و پروژه رحوري بيشتر و مداوم ط اجرايي جهت بهره
 طبيعي).

ط و ابهاي ورزشي، مذهبي و ... بر اساس ضو هاي اجتماعي ـ فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكان بندي پروژه تعيين و اولويت -
 مقررات مربوط.

شي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي، پست و مخابرات، زرفاهي شامل واحدهاي آموهاي خدماتي ـ  بندي پروژه تعيين و اولويت -
 نشاني و ... بر اساس ضوابط و مقررات مربوط. بانك، جايگاه سوخت، آتش

 ها بر اساس نيازهاي اساسي روستا. هاي پيشنهادي در كليه زمينه ها و پروژه بندي نهايي برنامه اولويت  -
 :ارائه طرح هادي

 هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور. ارائه طرح و گزينه  -
بندي  هاي اصلي و تعيين شبكه معابر پيشنهادي و سلسله مراتب و اولويت ارائه طرح اصالح معابر، مراكز محالت، ميادين، گروه  -

 المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد). اي كه حتي ونهاجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر (به گ
 هاي با ارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا با توجه به ضوابط بنياد مسكن انقالب اسالمي. تعيين محدوده  -
 تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا.  -
 هاي اجرايي مربوط. هاي پيشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مصوب و مورد عمل دستگاه نه كاربريارائه جدول سطح و سرا -
 ها. ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع -
 ها. طراحي و تهيه پالن معابر و تقاطع -1
هاي سطحي و تأسيسات  و دفع آبرو، سيستم هدايت  رو، پياده ها (شامل جانمايي سواره طراحي مقاطع عرضي تيپ معابر و تقاطع -2

 روشنايي).
 :تدوين ضوابط و مقررات

 لغزش. سازي در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزله، سيل و زمين ضوابط ايمن  -
هاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهادي طرح بر  مقررات زيست محيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعاليت  -
 اس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست.اس
 ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا.  -
ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنيه در محدوده احتمالي بافت با ارزش روستا   -

 شور).سازمان ميراث فرهنگي ك (استعالم از بنياد مسكن انقالب اسالمي و
 هاي مختلف. مقررات تفكيكي زمين و نحوه استفاده از اراضي در كاربري  -
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 تعيين ضوابط اصالح معابر روستا.  -
هاي  هاي مختلفي نظير حريم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژي، حريم ابنيه و آثار تاريخي، حريم فعاليت ارائه ضوابط حريم  -

 .موقعيت و شرايط خاص روستاي مورد مطالعه (با استعالم از مراجع ذيربط) خاص نظامي، انتظامي و ... بسته به
 
 

 4بطور كلي روند تهيه و اجراي طرح هادي روستايي داراي يك فرآيند : فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي روستايي  -6-2-3
 باشد. اي است كه هر يك از آنها داراي مراحل مختلفي مي مرحله

در اين مرحله معاونت عمران روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان، با توجه به  :ز تهيه طرح هادي)مرحله مقدماتي (پيش ا
نمايد و پس از طي مراحلي  هادي انتخاب مي  دار را جهت تهيه طرح هاي موجود روستاهاي اولويت اعتبارات تخصيص يافته و شاخص

 آيد. روند كلي اين مرحله از طرح هادي روستايي به شرح زير است: توسط مشاور طرح تهيه و پس از تصويب به اجرا در مي
 جذب و تخصيص اعتبار مالي براي تهيه طرح هادي روستايي. -
 دار و انتخاب آنها جهت تهيه طرح هادي. شناسايي روستاهاي اولويت -

 بردار و عقد قرارداد با آن. شناسايي مشاور نقشه -

 ه.برداري از روستا و تهيه نقشه پاي نقشه -

 شناسايي و انتخاب مشاور جهت تهيه طرح هادي روستايي. -

 عقد قرارداد با مشاور تهيه طرح هادي روستايي. -

گردد.  هاي اجرايي از سوي كارفرما به مشاور شروع مي صيهوها و ت اين مرحله با ابالغ دستورالعمل مرحله تهيه طرح هادي روستايي:
هاي كارشناسي، فني، طراحي و مطالعاتي  اجراي طرح هادي روستايي است و كليه بررسي اين مرحله مهمترين مرحله از فرآيند تهيه و

يرد. بطور كلي روند تهيه گتوسط مشاور طرح در چهارچوب شرح خدمات و شرايط عمومي نيز طبق قرارداد تهيه طرح انجام مي 
 باشد: طرح هادي روستايي به شرح زير مي

هاي باالدست و  ر و اطالعات جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي از مراجع، بررسي طرحآوري آما اي، جمع مطالعات كتابخانه -
 هاي مرتبط با روستا. ها و برنامه استخراج طرح

 هاي مورد نياز، اخذ اطالعات از مسئولين محلي. سازي نقشه پايه و تهيه نقشه مطالعات ميداني، برداشت ميداني به هنگام -

 دن آنها در طرح پيشنهادي.ونم ظهادات آنها به منظور لحانو محلي و اخذ نظرات و پيشاي  هاي منطقه استعالم از سازمان -

 هاي وضع موجود. تهيه نقشه -

 ها. ي جمعيت، برآورد نيازهاي خدماتي، سطح و سرانه كاربرينبي انجام مطالعات جمعيتي و پيش -

 هاي الزم. ارائه  طرح پيشنهادي و نقشه -

 هاي مربوطه و ساير اسناد و مدارك الزم. هتهيه گزارش طرح هادي و آلبوم نقش -

طرح  ،اي تحت عنوان كميته كارشناسي، مشاور پيش از تصويب طرح هادي روستايي، طي جلسه تصويب طرح هادي روستايي:مرحله 
به تصويب كارشناسان و مسئولين  هاي الزم طرح به جلسه تصويب رفته و پس از بررسي نمايد و پس از بررسي تهيه شده را ارائه مي

 رسد. مي
 روند تصويب طرح هادي روستايي به شرح زير است:

 هاي اجرايي ذيربط. ها و دستگاه دعوت ازسازمان -
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 هاي وضع موجود بويژه كاربري اراضي با وضع موجود. برگزاري جلسه كميته كارشناسي و بازديد از روستا و كنترل نقشه -

 كننده. سط اعضاي شركتود و تصويب آن تتشكيل جلسه تصويب طرح هادي روستايي در استاندار -

 ارسال طرح مصوب به كار گروه شهرسازي و معماري در سازمان مسكن و شهرسازي استان. -

 تصويب طرح در كار گروه شهرسازي و معماري و ارجاع آن به بنياد مسكن انقالب اسالمي استان. -

 د مسكن انقالب اسالمي استان).ها و تحويل آن به كارفرما (بنيا تهيه گزارش نهايي، آلبوم نقشه -

 كنترل، ارزيابي و تطبيق مستندات مشاور توسط كارشناسان بنياد مسكن انقالب اسالمي. -

 تسويه حساب مشاور با كارفرما (در صورت نبود اشكال در اسناد و مدارك). -

 ارسال طرح هادي مصوب به همراه آلبوم نقشه و گزارشات به استانداري. -

 ي توسط استانداري به فرمانداري مربوطه.ابالغ رسمي طرح هاد -

 ابالغ رسمي طرح از سوي فرمانداري به بخشداري و دهياري. -

پس از ابالغ طرح هادي از سوي استانداري به فرمانداري و مسئولين محلي، طرح هادي روستايي وارد فاز : اجراي طرح هاديمرحله 
و مقررات طرح هادي بعنوان سند معتبر قانوني و راهنماي عمل مسئولين  گردد. نقشه پيشنهادي كاربري اراضي و ضوابط ايي ميراج

گيرد. در  گردد. صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز طبق طرح هادي مصوب صورت مي ذيربط جهت توسعه آتي روستا محسوب مي
 .گيرد طرح هادي مصوب صورت ميو كميسيون تغيير كاربري اراضي، اقداماتي خارج از  5موارد استثنايي با تصميم كميسيون ماده 

 
 فرآيند تهيه، تصويب و اجراي طرح هادي روستايي

 
 تهيه و تصويب طرح                                     

 
 تصويب طرح هادي  مرحله تهيه طرح هادي  مرحله مقدماتي (پيش از تهيه طرح هادي)

جذب و تخصـيص اعتبـار بـراي تهيـه      -
 طرح هادي روستا

ــتاهاي اولويـــت  - ــايي روسـ دار و  شناسـ
 انتخاب آنها جهت تهيه طرح.

بـردار و انتخـاب    شناسايي مشاور نقشـه  -
 آن.

 نقشه برداري از روستا. -

شناسايي و انتخاب مشاور جهت طـرح   -
 هادي.

عقد قرارداد با مشاور تهيه طرح هـادي   -
 روستايي

آوري آمـار و   اي، جمـع  مطالعات كتابخانـه  - 
 ... . اطالعات و

 مطالعات و پرداخت ميداني و ... . -

هــا و اخــذ نظـــرات    اســتعالم از ســازمان   -
مسئولين محلي، شـوراي اسـالمي و دهيـاري    

 روستا.

 هاي وضع موجود. تهيه نقشه -

 ارائه طرح پيشنهادي. -

اد و نها و ساير اس تهيه گزارش، آلبوم نقشه -
 مدارك الزم.

 هاي ذيربط. دعوت از سازمان - 
 شكيل جلسه تصويب طرح هادي.ت -

ارسال طرح مصـوب بـه كـار گـروه شهرسـازي و       -
 معماري و تصويب نهايي آن.

هـاي طـرح توسـط مشـاور و      تهيه گزارش و نقشـه  -
 تحويل آنها به كارفرما.

ارسال طرح از سوي كارفرما بـه شـوراي تصـويب     -
 در استانداري.

ارسال طـرح هـادي مصـوب بـه همـراه گـزارش و        -
 قشه به استانداري.آلبوم ن

 ابالغ رسمي طرح به فرمانداري توسط استانداري. -

 ابالغ طرح به بخشداري و دهياري -

 
 
 

 طرح هادي روستايي ها در فرآيند تهيه، تدوين، تصويب و اجراي ينقش و وظايف دهيار
 

 اجراي طرح
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 18/7/1367سنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب اسا 7از لحاظ قانوني بر اساس ماده : نقش دهياران در تهيه طرح هادي -6-2-4
 هاي ذيربط از وظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي است وستاها با هماهنگي دستگاهرهاي هادي روستايي و اصالح معابر در  تهيه طرح
وستا در تهيه طرح شوراي اسالمي ر به مشاركت 1382قانون شوراها مصوب  32ماده  8ديگر بند  فاز طر .)476 :1384(اكبري، 

 10ماده  41هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستا اشاره كرده است. ضمن اين كه بند  هادي روستا و بهسازي بافت
هاي ذيربط در  يكي از وظايف دهيار و دهياري را همكاري با دستگاه 21/11/1380ها مصوب  تشكيالت و سازمان دهياري ،اساسنامه

اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي الزم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح  جهت تهيه و
 ).72، ص 1383هادي و اجراي ضوابط و مقررات مربوط با موافقت شورا دانسته است (محمد نادري، 

ي شوراي اسالمي در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي تكيه دارد با توجه به اين موارد كه بر اهميت نقش مديريت محلي دهيار و اعضا
 پردازيم. به تشريح مراحل مختلف تهيه و تدوين طرح هادي روستا مي

و  29/3/1384مورخ  35307/101ريزي به شماره  نامهرطرح هادي كه بر مبناي شرح خدمات ابالغي از طرف سازمان مديريت و ب
 گردد شامل سه مرحله عمده ذيل است: ت تهيه ميتوسط مهندسين مشاور صاحب صالحي

 مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود. -
 اندازها. ها و تدوين چشم مرحله دوم: تحليل و استنتاج از بررسي -

 هاي پيشنهادي و ارايه طرح هادي. ها، پروژه مرحله سوم: تعيين برنامه -

حوزه نفوذ و همچنين خود روستا است. خصوصاً در بخش مربوط به روستا در ابعاد اين مرحله شامل شناسايي پايه سطح  مرحله اول:
گيرد تا وضعيت موجود روستا به درستي  هاي الزم توسط مشاور صورت مي مختلف محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي بررسي

هاي مورد نياز براي تدوين  ر اطالعات و دادهمورد شناسايي قرار گيرد. در اين مرحله دهيار روستا با كسب آگاهي و اشراف كامل ب
هاي بومي روستا و ارتباط نزديك با روستا و  وضعيت موجود روستا از يك طرف و از طرف ديگر با توجه به شناخت از ويژگي

مطالعات وضع  هاي الزم، مشاور طرح را در تدوين هر چه بهتر تواند ضمن ارائه مشاوره و راهنمايي مسائل مختلف جامعه روستايي مي
موجود ياري نمايد و از آنجايي كه تهيه و تدوين مراحل دوم و سوم مطالعات طرح هادي بر مبناي اطالعات تدوين شده در اين 

هاي وضع  يرد اين مرحله در جاي خود از درجه اهميت بااليي برخوردار است. با توجه به اين كه تعدادي از نقشهگ  مرحله انجام مي
بندي و عرض معابر و ... در  بندي، مالكيت اراضي، درجه ي نظير: كاربري اراضي وضع موجود، كيفيت ابنيه، محلهموجود طرح هاد

گردد. دهيار روستا با همكاري الزم با مشاور و نظارت بر انجام كار او  هاي فيزيكي مورد نياز تهيه مي اين مرحله و بعد از برداشت
هاي مورد نياز با اعضاي  اي مورد اشاره كمك نمايد. از طرف ديگر دهيار روستا با انجام هماهنگيه تواند به روند منطقي تهيه نقشه مي

شود  بندي نظرات روستاييان حاصل مي شوراي اسالمي روستا، به عنوان نمايندگان مردم و كسب نقطه نظرات مختلف آنها كه از جمع
تر محيط روستا و پيرامون آن و همچنين  تواند به شناسايي هر چه دقيق مشاور مي هاي الزم براي انتقال موارد الزم به و با انجام پيگيري

 خصوصيات اجتماعي ـ اقتصادي آن توسط مشاور طرح كمك شاياني بنمايد.
 امات مورد نياز در اين مرحله از مطالعات طرح، ذكر موارد ذيل ضروري است.دقتر دهياران با ابه منظور آشنايي بيش

شود و در اختيار گذاشتن  برداري ميادين از بافت روستا تهيه مي يه نقشه پايه بافت فيزيكي روستا كه از طريق انجام نقشهالف) بعد از ته
نمايد و ضمن حضور در بافت روستا، اطالعات مورد نياز را  كننده طرح نسبت به انجام مطالعات ميداني اقدام مي اين نقشه، مشاور تهيه

 شوند. بندي مي نمايد. اين اطالعات در قالب موارد ذيل دسته مي بر روي نقشه پايه منتقل
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هاي مختلف موجود در بافت روستا الزم است تا كاربري  به منظور شناسايي كاربري اطالعات مربوط به كاربري اراضي وضع موجود:
شده عبارتند از: كاربري  طور كه در فصل توضيحات اشاره مشخص شوند كه همان ههاي بافت روستا بر روي نقش كليه قسمت

مسكوني، تجاري، مذهبي (مسجد، حسينيه و ...) آموزشي (دبستان، راهنمايي و ...) فرهنگي (كتابخانه و ...) ورزشي، زمين زراعتي، 
 باغ، زمين باير.

هاي  امي كاربريكاربري اراضي وضع موجود كه احتياج به دقت فراوان دارد مشاور تم در هنگام برداشت اطالعات مربوط به نقشه
نمايد. بنابراين الزم است تا دهيار روستا با توجه به شناخت و  موجود در بافت روستا را در قالب مذكور تعيين و بر روي نقشه منتقل مي

ها مصوب  اساسنامه. تشكيالت و سازمان دهياري 10ماده  41مندي بر اساس بند  اشرافي كه بر روستا دارد و با توجه به وظيفه
اي نقشه كاربري اراضي ياري ها و اطالعات مورد نياز بر ت وزيران مشاور طرح را در برداشت درست كاربريئتوسط هي 21/11/1380

 نمايد.
در اين  ها: خيزي محدوده بندي كلي ميزان سانحه لغزش) و درجه هاي در معرض سوانح طبيعي روستا (به ويژه سيل و زمين  محدوده

هايي از روستا را كه در لغزش سوانح طبيعي  هاي الزم محدوده اهميت است، مشاور طرح ضمن انجام بررسي نقشه كه يكي از موارد با
ظ اهميت خطر اقدام ابندي آنها از لح لغزش قرار دارند مشخص نموده و پس از كامل شدن نسبت به درجه از جمله سيل و زمين

تر  به برداشت صحيح ،ه بر اوضاع روستا اشراف دارد با مشاور طرحنمايد. همراهي هميار روستا به عنوان مديريت محلي، ك مي
 نمايد. اطالعات مربوط به اين نقشه و انتقال آن بر روي نقشه كمك شاياني مي

از ديگر اطالعاتي كه در جريان برداشت هاي ميداني مي  تعيين شيب عمومي روستا و جهات شيب معابر و محل دفع آبهاي سطحي: 
قشه پايه منتقل شود، تعيين شيب عمومي روستا و جهت شيب معابر و دفع آبهاي سطحي است. در اين مرحله مشاور الزم بايد بر روي ن

است با توجه به اختالف سطح هاي موجود در نقاط مختلف معابر و همچنين تعيين شيب عمومي روستا و محل دفع آبهاي سطحي 
اشت اين اطالعات با مشاور به هر چه دقيق تر و بهتر انجام شدن اين مرحله كمك مي اقدام نمايد. همراهي دهيار روستا در هنگام برد

 نمايد. 
هاي ميداني مرحله اول مطالعات تهيه  هايي كه در برداشت از ديگر نقشه هاي با ارزش روستا: يفيت ابنيه و موقعيت بناها و بافتك
بر اساس كيفيت ساخت در سه گروه نوساز، قابل نگهداري و مرمتي  هاي روستا گردد كيفيت ابنيه است. در اين نقشه ساختمان مي

اند در  هاي ميداني ساخته شده هاي نوساز كه معموالً با مصالح جديد و طي زمان مقارن با برداشت گردند. ساختمان بندي مي تقسيم
 بافت روستا قابل شناسايي هستند.

بناهاي غير نوساز هستند كه وضعيت آنها به نحوي كه بدون نياز به تعمير و با  هاي قابل نگهداري نيز آن دسته از منظور از ساختمان
هاي مرمتي نيز بناهايي است كه استفاده از آنها مستلزم انجام اقدامات  انممنظور از ساخت .اقدامات ديگر هنوز قابل استفاده هستند

روستا يا قسمت با ارزش از لحاظ ميراث فرهنگي و نوع ساخت  الزم به ذكر است كه اگر در بافت .باشد تعميري و مرمتي در آنها مي
 بايد آن را بر روي نقشه كيفيت ابنيه مشخص نمايد. وجود داشته باشد مشاور مي

 شود. اي از آنها ارائه مي شود نمونه هايي كه در اين مرحله تهيه مي به منظور آشنايي هر چه بهتر با نقشه
اندازها، كه در دو بخش مطالعات مربوط به حوزه  ها و تدوين چشم ، تحليل و استنتاج از بررسيمرحله دوم شرح خدمات مرحله دوم:

 گيرد  نفوذ و تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا انجام مي
هاي روستا و حوزه نفوذ  محدوديت در حقيقت مرحله ارزيابي وضعيت موجود و تعيين نقاط قوت و ضعف و همچنين امكانات و

شود نقش دهيار به فراخور  انداز آينده روستا و الگوي پيشنهادي آن در افق آينده طرح ترسيم مي ت. در اين مرحله كه چشماس
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گيرد حائز اهميت فراوان است. دهيار با برگزاري جلسات مورد نياز با روستاييان و  هايي كه در اين مرحله صورت مي بررسي
تواند مشاور طرح را در جريان بررسي و  بندي اين موارد مي مشكالت از ديدگاه آنان و جمع سازي الزم براي ارايه مسايل و زمينه

تحليل وضعيت موجود به نحو مناسب ياري نمايد و مسايل نقاط قوت و ضعف روستا را در ابعاد مختلف از ديدگاه روستاييان درا 
هاي درست و  سازي است مشاور را در راه اتخاذ تصميم ميمختيار مشاور طرح قرار دهد و در حقيقت در اين مرحله كه مرحله تص

متناسب با وضعيت روستا و جامعه روستايي مورد نظر در همه ابعاد ياري نمايد به همين منظور الزم است تا دهيار روستا از روند تحليل 
روستا از جمله موارد ذيل آگاهي داشته  مرحله دوم شرح خدمات تهيه طرح هادي 2و استنتاج مطالعات مربوط به روستا مطابق با بند 

 باشد.
هاي عمراني گذشته و تعيين روش  هاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرح ارزيابي زمينه -

هاي مشاركت فني،  هاي طرح هادي روستا. منظور از ارزيابي زمينه برداري و نگهداري پروژه مشاركت آنها در اجرا، بهره
هاي  دي و اجتماعي روستاييان عبارت از بررسي و تعيين ميزان و چگونگي همكاري روستاييان در زمينه اجراي طرحاقتصا

هاي نقدي و غير  هاي فني) اقتصادي (ارايه كمك هاي مختلف فني (ارايه كمك عمراني است. همكاري روستاييان در زمينه
ظ اجتماعي و همراهي با آنها براي ابا مسئولين و مجريان طرح از لحكاري منقدي مانند نيروي كار، پول و ...) اجتماعي (ه

هاي  اجراي هر چه بهتر طرح، مانند همكاري در تعريض معابر روستا و همچنين واگذاري زمين مورد نياز براي كاربري
 عمومي و ... .

 بندي آن تا سال افق طرح. لويتها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و او تعيين محدوديت -

 سنجي ميزان ضرورت اصالح و تعريض معابر اصلي روستا. ارزيابي و تحليل مشكالت موجود در شبكه معابر و امكان -

هاي موجود در روستا است كه در مرحله اول مطالعات تهيه طرح هادي برداشت شده  موارد فوق در حقيقت ارزيابي امكانات و قابليت
هاي مختلف در  هاي اين مرحله و ارايه گزينه سازي نظرات روستاييان در تصميم اعمال نظر دهيار روستا با لحاظ نقطهاست. دقت و 

هاي  اورت كاربريجسنج، پرهيز از م هاي عمومي هم مواردي مانند تعريض معابر اصلي، كاربري اراضي پيشنهادي، همجواري كاربري
هاي  هاي روستا در طرح هادي)، تعيين محدوده ب وظيفه دهيار روستا در زمينه تعيين كاربريغير مرتبط با هم در بافت روستا (بر حس

پذير و ... از جمله موارد با اهميتي است كه دهيار روستا بر حسب وظيفه هم به لحاظ تأثير در زندگي روستاييان و كالبد روستا  آسيب
هاي متناسب با وضعيت روستا و منطبق با نياز جامعه روستايي  در ارايه تصميمبايد آنها را مورد توجه قرار داده و مشاور طرح را  مي

 ياري نمايد.
در اين مرحله كه مشاور طرح بر اساس مطالعات مراحل قبل (وضعيت موجود و تحليل آن) به ارايه برنامه پيشنهادي  مرحله سوم:

مختلف و ارزيابي آنها، گزينه بهينه   هاي پيشنهادي من ارايه گزينهپردازد ودر تمامي ابعاد محيطي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي ض مي
رساني به موقع به روستاييان طي مكانيزم مشخص و تعريف  و اطالع هاي پيشنهادي نمايد. دهيار روستا با شناخت از گزينه را انتخاب مي

ها را  ده روستا و در افق طرح اتخاذ شده، قرار داده و آنهايي كه در اين مرحله براي آين واند روستاييان را در جريان تصميمت شده. مي
هاي  بندي نظرات اهالي روستا، ميزان تحقق خواسته ها آگاه سازد و در اين فرآيند ضمن كسب نظر و جمع از كم و كيف اين تصميم

ي كه تا سر حد امكان با وضعيت آنها را در اين مرحله روشن نموده و مشاور طرح را در اصالحات احتمالي مورد نياز و ارايه طرح
ه طرح هادي است و نتايج مراحل يروستا مطابقت داشته باشد، ياري نمايد. در حقيقت اين مرحله سومين حلقه انجام مراحل سه گانه ته

 اول و دوم به نوعي در اين مرحله قابل مشاهده است.
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نقشه كاربري اراضي پيشنهادي كه وضعيت بافت فيزيكي روستا  شود به خصوص هايي كه در اين مرحله تهيه مي آگاهي دهيار از نقشه
نمايد و همراهي دهيار با مشاور طرح و  هاي مختلف روستا در افق طرح را مشخص مي نحوه گسترش و جانمايي كاربري و در آينده

هر چه بهتر طرح پيشنهادي ياري  تواند مشاور را در تهيه و ارايه همچنين هماهنگي او با مردم و ايفاي نقش جدي در اين مرحله مي
بايست به صورت مستمر،  نمايد. بدين ترتيب دهيار روستا با در نظر گرفتن اين موارد در اين مرحله از مطالعات طرح هادي روستا مي

ستا بر حسب ضمن ارتباط با مشاور طرح بر فرايند انجام اقدامات، كنترل و نظارت الزم را اعمال نمايد. موارد ضروري كه دهيار رو
 بخش ذيل است. 2بايد آنها را مورد توجه قرار دهد شامل  وظيفه مي

 هاي پيشنهادي ها و پروژه الف) تعيين برنامه
 ه طرح هادييب) ارا

 هاي پيشنهادي شامل: ها و پروژه امهنالف) تعيين بر
اي فرادست، ديدگاه روستاييان و مطالعات ه هاي مورد نياز در سطح روستا با توجه به نتايج طرح ها و پروژه نيازسنجي برنامه -

 مرحله دوم.
 هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا. ها و پروژه بندي برنامه اولويت -

سازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي  منهاي مربوط به اي ها و پروژه نامهبندي بر تعيين و اولويت -
بند و ديوار  ض خطر سوانح قرار دارند، احداث سيلربناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديداً در مع سازي و مقاوم

 هاي پيشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا و ... . ساحلي، برنامه

برنامه  هاي زيست محيطي مرتبط با طرح مانند حدود كلي مكان دفع بهداشتي زباله، ها و پروژه بندي برنامه تعيين و اولويت -
 يابي و يا توسعه گورستان و ... . هاي سطحي و فاضالب، برنامه مكان آوري و هدايت آب جمع

 زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. هاي اشتغال هاي اقتصادي با تأكيد بر برنامه بندي پروژه تعيين اولويت -

تي روستاييان در ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي هاي مشارك ارايه پيشنهادهاي الزم جهت تقويت و نهادينه شدن فعاليت -
سازي در مقابل خطر  هاي ايمن هاي عمراني روستا (به ويژه طرح هادي و پروژه وري بيشتر و تداوم طرح و فني ـ اجرايي بهره

 سوانح طبيعي).

شي، مذهبي و ... بر اساس هاي ورز هاي اجتماعي ـ فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكان بندي پروژه تعيين و اولويت -
 ضوابط و مقررات مربوط.

هاي خدماتي ـ رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي، پست و  بندي پروژه تعيين و اولويت -
 نشاي و ... بر اساس ضوابط و مقررات مربوط. مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آتش

 ها بر اساس نيازهاي اساسي روستا. هاي پيشنهادي در كليه زمينه وژهها و پر بندي نهايي برنامه اولويت -

 ب) ارايه طرح هادي شامل:
 هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور. ارايه طرح و گزينه -

بندي  يشنهادي و سلسله مراتب و اولويتهاي اصلي و تعيين شبكه معابر پ ارايه طرح اصالح معابر، مراكز محالت، ميادين، گره -
 المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد) اي كه حتي اجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر (به گونه

 اد مسكن انقالب اسالمي.يهاي با ارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا با توجه به ضوابط بن تعيين محدوده -

 ين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا.تعي -
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هاي اجرايي  هاي پيشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مصوب و مورد عمل دستگاه بريرارايه جدول سطح و سرانه كا -
 مربوط.

وفيل طولي و تعيين خط پروژه، ها، تهيه پر ها در بردارنده: طراحي و تهيه پالن معابر و تقاطع ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع -
هاي سطحي و  رو، سيستم هدايت و دفع آب رو و پياده ها (شامل جانمايي سواره ضي تيپ معابر و تقاطعرطراحي مقاطع ع

 تأسيسات روشنايي).

نهادي روستا هاي مختلف كاربري اراضي پيش در اين ميان در مبحث ارايه طرح هادي يكي از موارد داراي اهميت، ارايه طرح و گزينه
 شود. است كه براي اشراف بيشتر و آگاهي از جوانب مختلف آن به شرح ذيل توضيح داده مي

 هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور. ارايه طرح و گزينه -

ي طرح هادي روستا است كه پس از تصويب در هاي اصل همانطور كه توضيح داده شد نقشه كاربري اراضي پيشنهادي از جمله نقشه
بري اراضي وضع رگيرد. در اين نقشه مشاور طرح با توجه به اطالعات نقشه كا مراجع ذيصالح مبناي اقدامات آينده روستا قرار مي

انداردها و هاي صورت گرفته در مرحله دوم و بر مبناي است موجود (كه در مرحله اول شرح داده شد) و همچنين بررسي و تحليل
زشي، فرهنگي، مذهبي و ... را در افق طرح وهاي مورد نياز از قبيل مسكوني، تجاري، آم ميان هر يك از كاربري هاي معين، سرانه

هاي پيشنهادي  نمايد و براي جوابگويي به نيازهاي كالبدي روستاييان نسبت به انتخاب مكان مناسب هر يك از كاربري مشخص مي
 نمايد. اقدام مي

و با » 21/6/1381ها مصوب  اساسنامه تشكيالت و سازمان دهياري 10ماده  41بند «در اين مرحله دهيار روستا بر مبناي وظايف محوله 
بري اراضي وضع موجود و رهاي روستا در افق طرح الزم است تا ضمن كنترل فرآيند تهيه نقشه كا تأكيد بر مقوله تعيين كاربري
نظرات روستاييان در زمينه كاربري اراضي پيشنهادي و همچنين اعمال  بندي نقطه يل، با اعمال جمعهمچنين مرحله تجريه و تحل

مديريت محلي كارا و مؤثر در اين زمينه، تالش خود را براي ارايه گزينه مطلوب و مناسب كاربري اراضي پيشنهادي بكار بگيرد. 
هاي مورد نياز در افق طرح و استقرار مناسب هر  بريرجانمايي مناسب كاتوان به  ) از جمله اين موارد مي72 :1383(محمد نادري، 

هاي عمومي خصوصاً  يك از آنها در كنار يكديگر همجواري مطلوب، رعايت اصلي دسترسي مناسب همه اهالي روستا به كاربري
د. به اين ترتيب دهيار روستا در كنار هاي غير متجانس در كنار هم و ... اشاره نمو موارد پيشنهادي، جلوگيري از استقرار كاربري

هاي مورد نياز و  گردد، راهنمايي مشاور طرح ضمن توجه به استانداردها و ضوابط فني كه از طرف مشاور ارايه و در طرح لحاظ مي
روستاييان خط و خطوط اصلي براي هدايت مشاور به سمت و سوي ارايه پيشنهادي كاربري اراضي كه حداكثر مطابقت را با نيازهاي 

نمايد تا طرح كاربري اراضي پيشنهادي كه  هاي بومي و محلي روستا را داشته باشد را ارايه مي و همچنين حداكثر تناسب با ويژگي
 باشد به نحو احسن تهيه شود. سند توسعه كالبدي روستا در افق طرح مي ،پس از تصويب

 گردد. ه ميايهايي از آن ار گردد نمونه طرح تهيه و ارايه مي ،از مطالعات هايي كه در اين مرحله به منظور آشنايي دهياران با نقشه
 
 

 3تا  2هاي مورد نياز طي برگزاري تعداد  بعد از انجام مراحل سه گانه مطالعات و تهيه نقشه: نقش دهياران در تصويب طرح هادي
داري و هاي مختلف اجرايي، از جمله بخش هاي فني شهرستان و استان و استانداري و با حضور نمايندگان دستگاه جلسه در سطح كميته

ورد نياز به تصويب مراجع ذيصالح (بنياد مسكن انقالب اسالمي، طرح هادي روستايي با انجام اصالحات م يماي اسالراعضاي شو
رسد. الزم به ذكر است قبل از بررسي طرح هادي در كار گروه معماري و  دفتر فني استانداري) مي و سازمان مسكن و شهرسازي

اي به تأييد  جلسه ايد طي صورتب شود، نقشه كاربري اراضي پيشنهادي روستا و كليات طرح مي شهرسازي كه در استانداري تشكيل مي
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فني در سطح شهرستان و استان كه به منظور بررسي   اعضاي شوراي اسالمي بخش برسد. حضور مؤثر دهيار روستا در جلسات كميته
نظرات روستاييان و همچنين نظرات كارشناسي در مورد جوانب مختلف طرح به  بندي نقطه گردد و ارايه جمع طرح هادي برگزار مي

نمايد زيرا دهيار روستا به عنوان عضوي از جامعه روستايي كه براي آن طرح  تر شدن و پر بار شدن هر چه بيشتر آن كمك مي يغن
و جوانب مختلف اوضاع اجتماعي، اقتصادي و كالبدي روستا مطلع است و از طرف ديگر به عنوان  شود از كم و كيف هادي تهيه مي

در همه مراحل سه گانه تهيه طرح حضور دارد. بنابراين حضور دهيار در جلسات كميته فني  رابط بين روستاييان و مشاور طرح
نظرات سازنده و كارشناسي موجب افزايش سطح كيفي طرح خواهد شد. از طرف ديگر با توجه به اين  شهرستان، استان و ارايه نقطه

اي  جلسه ي شهرستان و استان الزم است تا طي صورتهاي فن كارشناسي بررسي طرح هادي در سطح كميته لكه پس از طي مراح
نقشه كاربري اراضي پيشنهادي به تاييد اعضاي شوراي اسالمي بخشي كه روستا در آن قرار دارد برسد و در اين فرآيند اعضاي 

اراضي  شوراي اسالمي بخش بعد از كسب نظر موافق اعضاي شوراي اسالمي روستاي مورد نظر نسبت به بررسي نقشه كاربري
هاي مورد نياز با اعضاي شوراي  نمايد. بنابراين دهيار روستا با انجام هماهنگي پيشنهادي و امضاء صورت جلسه مذكور اقدام مي

هاي مورد نياز به طي روند منطقي  اسالمي بخش و همچنين اعضاي شوراي اسالمي روستا و در قالب وظايف محوله با انجام پيگيري
نظرات  نمايند و در صورت لزوم با اعمال مديريت محلي و ارايه نقطه اي شوراي اسالمي بخش كمك ميبررسي طرح توسعه اعض

 نمايد. تر شدن هر چه بهتر طرح كمك مي احتمالي به غني
و  ساله، تهيه 10با توجه به اين كه طرح هادي روستايي براي يك محدوده زماني معين، معموالً : نقش دهياران در بازنگري طرح هادي

گردد بنا به مقتضيات و با گذشت زمان اين طرح نياز به بازنگري دارد. در اين مرحله با توجه به مطالعات انجام گرفته در  تدوين مي
ها به خوبي  طرح هادي و همچنين با گذشت زمان امكان ارزيابي و نظارت هر چه بيشتر بر روي پيشنهادات طرح و چگونگي تحقق آن

هاي آن در محدوده زماني طرح  يار روستا با مطالعه طرح هادي و همچنين بررسي ميزان تحقق پيشنهادات و برنامهباشد و ده فراهم مي
اساسنامه،  10ماده  41با توجه به آثار مثبت و منفي حاصل از اجراي طرح تا آن زمان و بر مبناي وظايف محوطه خصوصاً بند 

هاي ذيربط در تهيه و اجراي  كه دهيار روستا را موظف به همكاري با دستگاه ،21/11/1380ها مصوب  تشكيالت و سازمان دهياري
هادهاي الزم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي نطرح هادي روستا و تهيه پيش

هاي موجود و ضوابط  ي طرح هادي بر اساس واقعيتتوان در فرآيند بازنگر ضوابط و مقررات مربوط با موافقت شورا نموده است، مي
هاي جديد نقش مؤثري در فرآيند بازنگري طرح  گيري سازي و تصميم و مقررات طرح و همچنين با مشاركت دادن اهالي در تصميم

مشخص، دهيار  هادي روستا ايفا نمايد. از طرف ديگر به منظور انجام به موقع بازنگري طرح هادي، پس از طي شدن محدوده زماني
هاي مورد نياز را انجام دهد تا  پيگري ،بايست ضمن هماهنگي با اعضاي شوراي اسالمي نسبت به عملي شدن بازنگري طرح روستا مي

 ها فراهم گردد. بسترهاي قانوني براي اجراي مندرجات طرح مطابق با وضعيت موجود روستا و زمان اجراي آن
ها مصوب  دهياري  اساسنامه، تشكيالت و سازمان 10ماده  41، و40، 4بر اساس بندهاي : ستايينقش دهياران در اجراي طرح هادي رو

هاي عمراني اختصاص يافته  هيئت محترم دولت به شرح ذيل دهيار روستا وظيفه دارد اجراي طرح هادي و ديگر پروژه 21/11/1380
 به روستا را پيگيري نمايد.

 هاي عمراني اختصاص يافته به روستا. جهت پيگيري اجراي طرح ـ مشاركت و همكاري با شورا در4بند 
كارهاي مناسب براي تسريع در اجراي  ها به شورا و بخشداري و پيشنهاد راه ـ گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح40بند 

 آنها.
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نهادهاي الزم و تعيين كاربري اراضي هاي ذيربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيش ـ همكاري با دستگاه41بند 
 واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.

با توجه به اين وظايف و با عنايت به اين كه اجراي طرح هادي به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با زندگي و معيشت روستاييان دارد از 
هاي اجتماعي روستاييان مطابقت  رخوردار است و نقش دهيار به عنوان فردي كه امور اجرايي طرح هادي را با ويژگياهميت بااليي ب

دهد و در كنار مجري طرح و پيمانكاران مختلف، بسترهاي الزم براي باال بردن ميزان مشاركت هر چه بيشتر روستاييان را فراهم  مي
اي است. به اين ترتيب دهيار روستا بر اساس وظايف محوله مجري طرح هادي روستا  ندهنمايد، نقش حائز اهميت و تعيين كن مي
تر آن را فراهم نمايد. الزم به ذكر است كه  هاي مورد نياز براي اجراي هر چه بهتر و سريع بايست مقدمات الزم و زمينه باشد و مي مي

هاي پيمانكاري صاحب صالحيت  بايد با استفاده از افراد و شركت ميباشد نه اجر ا كننده آن، بنابراين  دهيار مجري طرح هادي مي
مندي دهيار در اجراي طرح هادي و به دليل ماهيت وجود اجراي طرح هادي  نسبت به اجراي طرح هادي اقدام نمايد. با توجه به وظيفه

هاي اجتماعي جامعه  با توجه به ابعاد و ويژگيگذارد و  و تأثيري كه از لحاظ كالبدي، اجتماعي و اقتصادي در محيط روستا به جا مي
ها و افت و خيزهاي مختلفي در ميان روستاييان روبرو بوده و  روستايي، اين مرحله از طرح (اجراي طرح هادي) همواره با چالش

عضاي شوراي اسالمي و هاي متفاوتي را (چه مثبت و چه منفي) به همراه داشته و دارد. در اين ميان دهيار روستا با همكاري ا واكنش
ها آثار مثبت و  ها و بسترهاي الزم اجتماع و فرهنگي و با رايزني با روستايياني كه اجراي طرح هادي بيش از بقيه براي آن با ايجاد زمينه

نحو موجب ركود  هايي كه به هر ها و ناهنجاري يا منفي دارد و با برقراري تعادل و تعامل سازنده بين اين دو قادر است از بروز واكنش
ها را با  آن، سازي روستاييان هاي فرهنگي ضمن آگاه سازي شود تا سر حد امكان جلوگيري نمايد و با زمينه در فرآيند اجراي طرح مي

ز ابعاد عمومي و فراگير اجتماعي اجراي طرح هادي و تأثير آن در باال بردن سطح كيفي كالبد و محيط روستا و ... بيشتر آشنا نمايد. ا
مي و با بكارگيري منظر ديگر با توجه به اين كه در حال حاضر اجراي طرح هادي روستايي معموالً از طريق بنياد مسكن انقالب اسال

گيرد، آشنايي دهيار روستا با چگونگي انجام سلسله مراتب انتخاب پيمانكار، عقد قرارداد، اجراي  جد شرايط صورت ميپيمانكاران وا
اهميت فراوان است. ايجاد هماهنگي بين كارفرما و دستگاه پيمانكار و نظارت و ارزشيابي كار پيمانكار و برقرار تعامل پروژه و ... حائز 

تواند با اهتمام به آن،  هايي است كه دهيار روستا مي بندي از جمله ديگر مقوله سازنده با پيمانكار براي اجراي طرح مطابق با برنامه زمان
بايد بر مبناي وظايف محوله، با  بهتر طرح را در محدوده زماني مورد نظر فراهم نمايد. ضمن اين كه دهياري ميزمينه اجراي هر چه 

هاي الزم با اعضاي شوراي اسالمي روستا و بخش، بطور مستقيم براي اجراي طرح هادي روستا اقدام نمايد و با  انجام هماهنگي
هاي عملياتي به دنبال تحقيق آن باشد. همچنين نظارت بر اجراي درست  يم برنامهبرقراري ساز و كارهاي مورد نياز اداري و تنظ

بايد مورد اهتمام جدي دهيار  هاي پيشنهادي و ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مواردي است كه مي نويات طرح، مطابق با نقشهعم
روستاييان كه به نوعي در طرح هادي روستايي تبلور يافته  هاي قرار گيرد. اين مرحله از انجام كار به دليل اهميت محقق شدن خواسته

باشد. در واقع مفهوم نظارت در اين  هاي مورد نياز با مردم و اعضاي شوراي اسالمي مي است، نيازمند دقت الزم و انجام هماهنگي
هاي طرح هادي و مطابقت آنها با  وژهمرحله عبارت است از نظارت بر فرآيند اجرا، كه عالوه بر نظارت و ارزيابي بعد فني اجراي پر

گيرد. در اين مرحله دهيار روستا با  هاي پيشنهادي طرح را نيز در بر مي ضوابط و مقررات ساختماني نظارت مستمر بر تحقق برنامه
باشد. الزم به ذكر هاي طرح هادي و عملي شدن آنها مطابق با محدوده زماني طرح  هاي مستمر بايد به دنبال تحقق برنامه انجام پيگيري

گونه تعهد مالي براي  است با توجه به اين كه اعتبارات اجراي طرح هادي روستايي بسيار محدود است و از طرف ديگر دولت نيز هيچ
اجراي طرح هادي روستا ندارد بنابراين همانطور كه اشاره شده دهيار روستا با جلب همكاري و مشاركت روستاييان و در موارد 

 تواند به اجراي هر چه بهتر طرح كمك نمايد. هاي طرح مي هاي مالي و نيروي كار مورد نياز هر يك از پروژه انند كمكمختلفي م
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فصل دوم مصوبه شماره  10ماده : وظايف دهياري در زمينه طرح هادي و نظارت بر ساخت و ساز روستايي -6-2-5
اين فصل از مصوبه  41، 40 ،4امل تعيين نموده است. بندهاي ور كه ـ هيئت محترم دولت وظايف دهيار را به ط23674/ت/56020

مذكور از جمله مواردي است كه ارتباط مستقيم با طرح هادي و نظارت بر ساخت و ساز دارد و دهيار روستا در چارچوب وظايف 
آيد و در مراحل  ستا به اجر در ميهاي مختلفي كه در سطح رو يند شروع و اجراي پروژهامحوله و با در نظر گرفتن اين موارد در فر

هاي اجرايي را بر عهده دارد. تعدادي از  مختلف تهيه طرح ساخت و نظارت بر ساخت و ساز، نقش هدايت مطالعات و كنترل فعاليت
 وظايف دهيار در زمينه طرح هادي و نظارت بر ساخت و ساز به شرح ذيل است.

 هاي عمراني اختصاص يافته به روستا. ري اجراي طرحـ مشاركت و همكاري با شورا در جهت پيگي4بند 
كارهاي مناسب براي تسريع در اجراي  ها به شورا و بخشداري و پيشنهاد راه ـ گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح40بند 

 آنها.
زم و تعيين كاربري اراضي هاي ذيربط در جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي ال ـ همكاري با دستگاه41بند 

 واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.
ضوابط و مقررات طرح هادي به عنوان يكي از بندهاي اصلي مرحله سوم شرح خدمات تهيه طرح  هاي هادي: ضوابط و مقررات طرح

االجرا  حدوده فيزيكي بافت روستا الزمميد ضوابط و مقررات مورد نظر طرح را كه در آ آن بر ميهادي بوده و همانطور كه از عنوان 
 بندي هستند. هاي ذيل قابل دسته نمايد. اين ضوابط و مقررات در زمينه هستند تعيين مي

 لغزش. سازي روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله: زلزله، سيل و زمين ضوابط ايمن -1

هاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهادي طرح  حيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعاليتمقررات زيست م -2
 بر اساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست.

 ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا. -3

حدوده احتمالي بافت با ارزش ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنيه در م -4
 روستا (استعالم از سازمان ميراث فرهنگي كشور و ديگر مراجع ذيصالح).

 هاي مختلف. مقررات تفكيكي زمين و نحوه استفاده از اراضي در كاربري -5

 تعيين ضوابط اصالح معابر روستا. -6
ي، حريم ابنيه و آثار تاريخي، حريم هاي مختلفي نظير حريم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژ ارائه ضوابط حريم -7

هاي خاص نظامي، انتظامي و ... بسته به موقعيت و شرايط خاص روستاي مورد مطالعه (با استعالم از مراجع ذيربط،  فعاليت
 گردد). اي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ... مي هاي اجرايي مختلف مانند: امور آب منطقه كه شامل دستگاه

 
 هاي جلب مشاركت مردمي در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي روستايي شنايي با شيوهآ -6-2-6

طرح هادي روستايي كه توسط مشاورين صاحب صالحيت و با مديريت محلي دهياري روستا تهيه : مشاركت در تهيه طرح هادي
مراهي روستاييان در شناسايي هر چه بهتر باشد. مشاركت و ه شود نيازمند مشاركت اهالي روستا در مراحل مختلف تهيه آن مي مي

هاي آن و از همه مهمتر مشاركت و دخالت مؤثر و آگاهانه در  هاي آن و همچنين امكانات ومحدوديت محيط روستا و ويژگي
اييان هايي از مشاركت روست هاي مورد نياز در مرحله ارائه پيشنهادهاي طرح از جمله مواردي است كه به عنوان نمونه سازي تصميم

توان به آها اشاره نمود. در اين ميان دهيار روستا با برقراري تعامل سازنده ميان مشاور تهيه كننده طرح و مردم و همچنين  مي
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تواند به غناي هر چه بيشتر آن  تر مردم در فرآيند تهيه طرح مي سازي اجتماعي و فرهنگي مورد نياز براي حضور هر چه پر رنگ زمينه
 نظرات روستاييان به مشاور را فراهم نمايد. ز اين رهگذار بسترهاي مورد نياز براي انتقال نقطهكمك نمايد و ا

همانطور كه اشاره شد اجراي طرح هادي روستا در بافت فيزيكي آن به طور مستقيم با زندگي و  مشاركت در اجراي طرح هادي:
و مشاركت آنها در فرآيند اجراي طرح از اهميت بااليي برخوردار است. معيشت روستاييان ارتباط دارد. بنابراين همراهي اهالي روستا 

هاي عمراني اختصاص يافته به  مندي در خصوص اجراي طرح هادي روستا و ديگر پروژه در اين ميان دهيار روستا با توجه به وظيفه
افت فيزيكي، تعريض و اصالح معابر، روستا و با شناخت جوانب مختلف اجراي طرح هادي روستا از منظر ميزان تأثير آن در ب

هاي مختلف كالبدي، اجتماعي و اقتصادي و ... كاربري اراضي پيشنهادي، شبكه معابر پيشنهادي و  ها و پروژه بندي برنامه اولويت
تدابير مختلف را اقتصادي آن و غير دارد  –هاي اجتماعي  تواند با توجه به شناختي كه از روستا، اهالي روستا، ويژگي موارد ديگر مي

براي جلب مشاركت روستاييان در فرايند اجراي طرح اتخاذ و بكار گيرد. ارتقاء ميزان مشاركت اهالي در اجراي طرح از طريق 
هاي عمومي در افق طرح، همكاري  هاي مالي، ارايه نيروي كار، شناسايي و در اختيار گذاشتن زمين مناسب جهت كاربري خودياري

و فراهم نمودن بستر الزم براي اجراي طرح در مواردي كه اصالح معابر و يا اجراي طرح منوط به بازگشايي  جهت تعريض معابر
باشد و ... از جمله مواردي است كه نياز به مشاركت اهالي روستا در فرآيند اجراي طرح هادي دارد كه در اين  كوچه و يا خيابان مي

سازي براي برگزاري جلسات توجيهي به منظور روشن نمودن اذهان  اجتماعي و زمينه زمينه دهيار با فراهم نمودن بسترهاي الزم
تواند در باال بردن ميزان مشاركت اقتصادي ـ اجتماعي مردم در اجراي طرح  روستاييان نسبت به جوانب مختلف اجراي طرح هادي مي

 اي داشته باشد. هادي روستا نقش تعيين كننده
توان نام برد به شرح  خصوص باال بردن ميزان مشاركت اهالي در اجراي طرح هادي توسط دهيار ميترين مواردي كه در  عمده 

 ذيل است:
 آشنايي و شناخت جوانب مختلف طرح هادي و ميزان تأثير آن در بافت روستا.  -
 شناخت تأثيرات اجتماعي و اقتصادي اجراي طرح هادي در زندگي روستاييان.  -
 ها با موقعيت و وضعيت روستا. هاي طرح هادي و مطابقت آن هاي انجام شده براي اجراي پروژه بندي ويتشناخت و بررسي اول  -
هاي  آوري خودياري اهالي روستا در جهت كمك به اجراي طرح هادي (شامل كمك انجام هماهنگي و اقدامات الزم براي جمع  -

 هاي فني و ...). نقدي، نيروي انساني، كمك
هاي عمومي طرح در زمان تهيه طرح و اجرايي كردن آنها در هنگام  هاي مناسب جهت كاربري اختيار گذاشتن زمين شناسايي و در -

 مندي خاص در اين زمينه) اجراي طرح هادي (بر مبناي وظيفه
يف معابر و ايجاد بسترهاي اجتماعي مورد نياز براي باال بردن ميزان مشاركت مردم و همكاري آنها در زمينه اصالح و تعر  -

 .هاي مورد نياز مطابق طرح هادي بازگشايي
هاي هادي روستايي طي يك  تهيه و تدوين تصويب و اجراي طرح  عوامل مرتبط با تهيه و اجراي طرح هادي روستايي:  -6-2-7

مل مختلفي درگير هستند باشد. در اين فرآيند عوا اي نيز داراي مراحل مختلف مي گيرد كه هر مرحله اي انجام مي فرآيند چند مرحله
 نمايند. هاي سازماني نقش بخصوصي در اين روند ايفا مي كه هريك فراخور وظايف و مأموريت
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 اركان اجرايي طرح هادي روستايي

     )1(                                      )2(         )3(         )4(                         

 كارفرما (بنياد
 انقالبمسكن 

 اسالمي)

 ـ معاونت عمران.
 دفتر فني.

 دفتر اجرايي.
 دفتر حقوقي

 
 مشاورين:

 بردار. ـ مشاور نقشه
 ـ مشاور تهيه طرح

 هادي

 كميته فني و 
 كارشناسي
 طرح

  
 شوراي تصويب

       )8                              (                    )7                              (        )6                    (      )5 ( 

 مردم روستا

 مسئولين محلي روستا 
 شوراي اسالمي

 دهياري

 استانداري 

 فرمانداري

 بخشداري

 شوراي توسعه 
 استان

 كار گروه 
 شهرسازي و
 معماري

ريزي روستايي سازمان و  و برنامه همانطور كه در مديريت: هاي ذينفع و دخيل در تهيه و اجراي طرح هادي روستايي سازمان -6-2-8
اي هستند. در طرح هادي روستايي نيز اين  هاي تعريف شده دار وظايف و مسئوليت هاي مختلف اجرايي هر يك عهده دستگاه
 نمايند. ها بطور مستقيم و غير مستقيم درگير بوده و طبق ضوابط خاصي ايفاي نقش مي سازمان

دار  اين نهاد عهده 18/7/1367نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هادي روستايي مصوب مورخ  نطبق آيي بنياد مسكن انقالب اسالمي:
 باشد. وظايف زير مي

 هماهنگي اجرايي در زمينه انتخاب مشاور و گروه اجرايي طرح و ابالغ كار آنان. -
 عقد قرارداد با گروه اجرايي تهيه طرح و مشاورين. -

 هاي تهيه شده. بررسي فني مقدماتي طرح -

 اي تصويب.راداره كميته فني وابسته به شوراي مركزي و شو -

 اي تصويب.رهاي هادي و شو دبيرخانه شوراي مركزي در ارتباط با طرح -

 هاي تصويب شده به مبادي ذيربط. ابالغ طرح -

 هاي هادي. تهيه و تأمين اعتبارات مورد نياز طرح -

 هاي فيزيكي تهيه شده با همياري مردم. اقدام و اجراي طرح -

 .كليه اقدامات الزم در زمينه بهبود شرايط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب -

نماينده اين سازمان از اعضاي اصلي كميته فني و شوراي تصويب و كار گروه شهرسازي و معماري  ريزي: سازمان مديريت و برنامه 
 باشد. است و در تصويب طرح داراي رأي مي

 و اجراي طرح هادي نيز نقش محوري دارد.اين سازمان در تأمين اعتبار تهيه 
باشد و در زمينه حفظ اراضي  اين نهاد از اعضاي اصلي كميته فني و شوراي تصويب است و داراي حق رأي مي جهاد كشاروزي:

 نمايند. ها، مراتع امور دام، صنايع روستايي، شيالت و ... با كارفرما و مشاور همكاري مي زراعي، باغات و جنگل
باشد. اين نهاد طبق قانون،  اين سازمان از اعضاي اصلي كميته فني و شوراي تصويب بوده و داراي حق رأي مي شهرسازي: مسكن و

دار بررسي و تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي نيز  هاي توسعه و عمران از مقياس ملي تا محلي، عهده عالوه بر تصويب طرح
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وستايي، تهيه استانداردها و ضوابط ارايه خدمات روستايي كشور يكي ديگر از وظايف بندي مناطق و مراكز ر باشد. الگوي سطح مي
 باشد. اين نهاد بوده و بعنوان مالك و معيار اساسي براي تهيه طرح هادي روستايي مي

سازمان در  باشد. اين اين سازمان از اعضاي اصلي كميته فني و شوراي تصويب بوده و داراي حق رأي مي سازمان ميراث فرهنگي:
خصوص استعالم جهت آثار و ابنيه تاريخي و با ارزش روستايي، آثار باستاني و مناطق حفاظت شده تاريخي در روستاها با كارفرما و 

 نمايد. مشاور همكاري مي
و با همكاري  استانداري از طريق معاونت عمراني شهري و روستايي و بعنوان نماينده سياسي دولت تابعه: هاي استانداري و مجموعه

هاي هادي مصوب توسط استانداري  فرمانداري، بخشداري و دهياري، مسئوليت مستقيمي در اجراي طرح هادي روستايي دارد. طرح
 باشد. گردد. نماينده استانداري نيز اعضاي كميته فني و شوراي تصويب با حق رأي مي به فرمانداري ابالغ رسمي مي

ها با كارفرما و  آهن و حريم فرودگاه اي بين روستايي، بين شهري، راهدر خصوص اعالم حريم راههاين نهاد  اداره راه و ترابري:
 نمايد.  مشاور همكاري مي

اين سازمان در خصوص مسايل زيست محيطي داخل و اطراف روستا، در تهيه و تصويب طرح هادي  سازمان حفاظت محيط زيست: 
هاي سطحي، محيط زيست داخل روستا، حفظ  يابي و مديريت گورستان، دفع آب بط مكاننمايد. دفع زباله، ضوا روستايي دخالت مي

هاي الزم  ها و ... از جمله اموري است كه اين سازمان راهنمايي هاي جنگلي و مرتعي، تاالب هاي گياهي و جانوري حفظ عرصه گونه
 نمايد. را به كارفرما و مشاور ارايه مي

هاي آب زيرزميني و  ها، مسيل، قنوات و مقررات مرتبط با سفره ن سازمان در خصوص حريم رودخانهاي امور آب استان و شهرستان:
 نمايد. ها در طرح هادي روستايي دخالت مي چشمه

 ريت و نگهداري از آن نقش دارد.يرساني، تأمين آب مد اين سازمان در خصوص شبكه آب آب و فاضالب روستايي:
ها  ها ابالغ نموده و مسئول صدور مجوزهاي ساخت و ساز اجراي طرح ها و يا دهياري را به بخشداريطرح هادي روستايي  فرمانداري:

 باشد. مي
 گيرد. در روستاهايي كه فاقد دهياري است كليه امور مربوط به صدور مجوز و پروانه ساخت توسط بخشداري صورت مي بخشداري:

تهيه، تصويب و اجراي طرح هادي نقش مستقيم دارد. (در فصل بعد بطور  كند و در نقش شهردار را در روستا بازي مي دهياري:
 مفصل در اين باره بحث خواهد شد).

هايي هستند كه در حيطه  اداره برق، مخابرات، بهداشت و درمان، نيروي انتظامي، شوراي اسالمي و ... از جمله سازمان ها: ساير سازمان
 .نمايند وظايف خود در طرح هادي دخالت مي
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 اجراي طرح  هادي  -6-3
 شناسايي و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روستا به شرح زير صورت مي گيرد:: » شناخت وضع موجود «

ي اجمالي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي بـر اسـاس الگوهـاي پـيش     يعبارت است از شناسا »: شناسايي منطقه«  –الـف  
 كن.فرضي و ضوابط بنياد مس

در اين بخـش از مطالعـات تـأثير شـرايط و عوامـل طبيعـي زمـين هـاي اطـراف روسـتا و تـأثير طـول و عـرض               »: شناسائي روستا«  -ب
جغرافيايي، عوارض طبيعي، وضع خاك، شيب زمينها، پوشش نباتي و عوامل اقليمي در مسائل زيست محيطي در قالب الگوهاي فـوق  

گردد. ضمناً در رابطـه   رفته و كاربرد آنها در جهت تكامل زيست محيطي انسان مشخص و ارائه ميالذكر مورد بررسي و مطالعه قرار گ
با وضعيت كالبدي روستا ، بازتاب فعاليت هاي انساني در محدوده حوزه آبخيز و منابع طبيعي روستا (كشاورزي، باغداري، دامـداري)  

گيـري امـاكن در آبـادي     ي كوچك و بزرگ) نيز فعـل و انفعـاالت شـكل   هاي  صنعت و فعاليت هاي معدني و صنعتي (معادن و كارگاه
اماكن اجتماعي مذهبي، بهداشتي، آموزشي، تجاري، خدماتي و راههـاي ارتبـاطي) بـر     ،(نظير واحدهاي مسكوني، باغات درون آبادي

طالعـه قـرار مـي    مر زيسـت مـورد   تـ  روي شرايط كالبدي روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تكامل بخشي و فراهم نمودن شرايط مناسب
 گيرد.  

به منظور دستيابي بـر محورهـاي اصـلي     الذكر و تعيين محدوده برنامه مورد نياز تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات در راستاي اهداف فوق
 گردد: طراحي، پشنهادات و ضوابط كلي زير ارائه مي

 ، اجتماعي و كالبدي روستا.ارائه پيشنهادات به منظور تعيين جهات، رشد اقتصادي –الف 
 ارائه پيشنهادات توسعه فيزيكي در وجوه سه گانه فوق. -ب
هـاي اصـالحي در دو بخـش غيرفيزيكـي و      هاي طراحي و تعيين ضـوابط توسـعه ، طـرح    پس از دستيابي بر محور :» تهيه طرح هادي« 

 گردد: فيزيكي به شرح زير ارائه مي
بخش از طرح ها عمدتاً به صورت ارائه برنامه و جايگـاه فيزيكـي آنهـا در حـوزه نفـوذ روسـتا        اين -» طرح هاي غير فيزيكي «  -الف 

 هاي دست اندركار كشور مي باشد. مطرح شده و الزمه اجراي آن، هماهنگي و مساعدت ديگر ارگان
 برنامه هاي مذكور عبارتند از:   

 گيري هر چه بيشتر آب و خاك در منابع و كشاورزي.از طريق بكار روستاييبرنامه و جايگاه افزايش توليدات  –الف 
o        برنامه ها و جايگاه خدمات عمومي به منظور ايجاد تعادل بين فضاها، امكانات، عملكـرد و نيـاز هـاي كمـي و كيفـي جمعيـت

 روستا.  
o هاي الزم با روستا. و گزينش مراكز استقرار جمعيت از طريق هماهنگي يابي برنامه و مكان 
o ايگاه شبكه مراكز تأسيسات عمومي روستا .ها و ج برنامه 

اين بخش از طراحي عمدتاً موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجـود روسـتا را در برگرفتـه و شـامل طـرح       -» طرح هاي فيزيكي «  -ب
 هاي زير است:

 سال آينده روستا. 10تا  5طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي الزم با توجه به جمعيت  -
 اي ارتباطي خارج و داخل روستا.تنظيم شبكه ه -
 گيري آنها در توسعه منابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد. طرح دفع آب هاي سطحي و بكار -

 طراحي سيستم هاي فاضالب ( در صورت لزوم ). -
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مناسـب   گيري كامل از الگوهاي محلي و متناسب با ابعاد خانوار بـا اتكـاي بـر تكنولـوژي     ارائه تيپ هاي مناسب مسكن با بهره -
 ساخت و ساز.

 ارائه برنامه زمانبندي اجراي طرح. -

 ) در حد نياز دستگاه هاي اجرايي و يا عوامل محلي به منظور هدايت مسائل اجراء. 2تهيه نقشه هاي اجرايي ( نقشه هاي فاز  -

بـا اتكـاء بـه مشـاركت هـاي      بنياد مسكن با توجه به اصل عدم مداخله مستقيم در اجـرا و   -» اجراي طرح هاي مصوب و نظارت بر آن«
 مردمي به ترتيب زير انجام وظيفه مي نمايد:

 ايجاد زمينه مشاركت بانكها و صندوق هاي قرض الحسنه و فراهم نمودن تسهيالت مالي. –الف 
 آالت سنگين در رابطه با طرح فيزيكي. ارائه خدمات فني و تخصصي در زمينه نظارت و تهيه ماشين -ب
 كت مردم و سازماندهي نيروهاي محلي در رابطه با تهيه و اجراي طرح.ايجاد بستر مشار –ج 
 نظارت بر نحوه هزينه وام ها متناسب با طرح هاي تهيه شده. -د
قانون  4ماده  3گيرد، بر اساس تبصره  تفكيك و واگذاري زمين به افرادي كه به نحوي مسكن آنها در طرح پيشنهادي قرار مي -ه

 اساسنامه بنياد مسكن.
 كليه عمليات طراحي و اجرا با مشاركت و همفكري مردم صورت مي گيرد. :تبصره 
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 مشكالت و نارسايي هاي طرح هادي -6-4
اگر چه تعداد طرح هايي كه عمليات اجرايي با اجراي حداقل يك پروژه آغاز شده نسبتاً زياد است، ولي بررسيها نشـان مـي دهـد كـه     

وژه هايي كه اجراي آنها در طرحهاي هادي پيش بيني گرديده، بسـيار نـاچيز اسـت. بـراي نمونـه از      اقدامات انجام شده در مقايسه با پر
پروژه مربوط به بنيـاد مسـكن اجـراء شـده و بـدين ترتيـب در سـاير         هروستا بيش از سه پروژه از كل د 282مجموع اين طرحها تنها در 

) و در بسـياري از روسـتاها   30، ص 1379يپي پـور، محسـن و همكـاران،    روستاها كمتر از سه پروژه در آنها اجراء گرديده است (سـرت 
اجراي طرح هادي صرفاً محدود به اصالح شبكه اصلي روستا شده است. ضعف پيشرفت عمليات اجرايي طرح هاي هادي و بهسـازي  

 روستايي داليل مختلفي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:  
 اندك است، هزينه اجراي آنها بسيار زياد و قابل مقايسه با هزينه تهيـه آنهـا نيسـت از     اگر چه هزينه تهيه طرح هاي روستايي

آنجا كه مشاركت مردم در فرآيند تهيه و اجراي اين طرحها بسيار كم است، تقريباً تمام هزينه اجراي طرحها به عهده دولت 
وان تامين هزينه باالي اجراي اين طرحها را نـدارد:  است. به دليل تعداد زياد روستاهاي داراي طرح هادي، دولت به تنهايي ت

ء بنابراين عدم تخصيص اعتبارات الزم براي اجراي طرح هاي هادي، نقش موثري در عدم توفيق نسبي اين طرحهـا در اجـرا  
  داشته است.

 ح هـاي هـادي   عدم هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در تهيه و بويژه اجراي طرح هاي هادي از ديگر مشكالت اجراي طر
و بهسازي روستايي است. ماهيت طرحهاي توسعه روستايي و از جمله طرح هادي بـه صـورت چنـد بخشـي و مـابين بخشـي       
است و به همين دليل اجراي اين طرح ها مستلزم مشاركت و همكاري دستگاه هاي متعدد اجرايي است. آنچـه كـه تـاكنون    

اجرايي در اجـراي ايـن طـرح هـا شـده اسـت، نبـود مـديريت يكپارچـه و          مانع ايجاد هماهنگي الزم بين دستگاههاي متعدد 
هماهنگ در سطح روستاهاست. بالتكليفي مـديريت روسـتايي در سـطح محلـي تـاكنون، و پراكنـده بـودن امـور مـديريت          

 روستاها در بين دستگاههاي مختلف اجرايي، نقش موثري در ضعف پيشرفت اجرايي اين طرحها داشته است. 

 دم روستايي در فرآيند تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي و هادي روستايي بسيار كـم اسـت. اگرچـه در مـواردي     مشاركت مر
شوراهاي اسالمي در اين فرآيند حضور دارند. با توجه به ويژگي هاي جامعه روستايي و ماهيت طرح هاي هادي، مشاركت 

تهيه و تصويب اين طرحهـا حضـور  ندارنـد و مسـائل،      عمومي مردم روستايي نيز اهميت زيادي دارد. مردمي كه در مراحل
مشكالت و خواسته هاي آنان در طرح لحاظ نشده و نسبت به ماهيت طرح نيز توجيـه الزم نگرديـده انـد، مسـلماً نسـبت بـه       

 طرح احساس بيگانگي دارند و اجراي طرح و تامين هزينه هاي اجرايي آن را كامالً متوجه دولت مي دانند. 

 درآمـد و فقـر گسـترده در اكثـر روسـتاها و نيـز مهاجرتهـاي شـديد         كـم  فتگي كمي مناطق روستايي بـويژه بـودن   توسعه نيا
شهري، بخصوص مهاجرت جوانان و افراد تحصيلكرده نيز از ديگر عواملي است كـه مـانع سـاختاري بـراي ايـن       -روستايي

 شود.   طرحها محسوب مي

 اي هادي يكي ديگر از عوامل مـوثر در عـدم توفيـق نسـبي طرحهـاي      پيچيدگي محتوا و به طور خاص شرح خدمات طرحه
هادي در اجراست. شرح اين طرحها تقريباً از روي شرح خدمات طرحهاي جامع شـهري نسـخه بـرداري شـده و بـا شـرايط       

حهاي هادي روستاها انطباق الزم را ندارد. برخي از جزئيات و پيچيدگي هايي كه در اين طرحها وجود دارد، اساساً براي طر
 روستايي ضروري نيست و به مانعي براي اجرا و موفقيت اين طرحها تبديل شده است. 

روسـتا از مجمـوع    2734روسـتاي كشـور طـرح هـاي بهسـازي طـرح هـادي تهيـه شـد و در           5015براي  1381تا پايان سال 
هسـازي در روسـتاها محـدود و    روستاهاي داراي طرح، اجراي طرحها كم و بيش شروع گرديد. اجراي طرحهاي هـادي و ب 
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ناقص بود و تعداد روستاهايي كه اين طرحها تقريباً به طور كامل در آنها اجراء شده بسيار كم است. در ارزشـيابي طرحهـاي   
 بهسازي و هادي روستاي جناب آقاي دكتر رضواني بيان مي دارند: 

د توسعه نواحي روسـتايي موضـوع مهمـي اسـت كـه      ارزشيابي آثار اقتصادي، اجتماعي و كالبدي طرح هاي هادي در فرآين
بايد به آن توجه شود. عالوه بر اين، ميزان دستيابي طرحهاي هادي و بهسازي روستايي به اهـداف خـود نيـز موضـوع بسـيار      
ي مهمي است. البته اين ارزشيابي ها بايد در روستاهايي انجام شود كه دوره اجرايي ده ساله طرح را سپري كرده و طرح هاد

ء شده است. اجراي محدود طرح هاي هادي مانعي براي ارزشيابي دقيق اين طرح ها در آنها به طور كامل يا نسبتاً كامل اجرا
محسوب مي شود. البته خود اين موضوع كه چرا طرح هاي هادي دراجراء موفقيت چنداني نداشته، قـبالً مـورد بحـث قـرار     

 دي نيز از جمله موضوعات مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود.گرفت. همچنين ارزيابي محتوايي طرح هاي ها
در مورد ارزشيابي طرحهاي هادي و بهسازي روستايي، مطالعات محدودي انجام شده است. با اين حال، نتايج سه ارزشـيابي  

رات احتمـالي طـرح هـاي    ارزشيابي اث« انجام شده به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد. در يكي از اين مطالعات با عنوان 
 ) ارزشيابي انجام شده نشان مي دهد كه: 1374(موسوي قهدريجاني، » بهسازي روستايي در استان اصفهان 

  درصد از روستاهاي بهسازي شده، رشد جمعيت بسيار كند بوده و مهاجرتهاي روستايي كاهش نيافته است.  97در 

 ديد در روستاها نداشته و روستاها عموماً از امكانات و خـدمات قبـل   بهسازي نقشي در تامين و عرضه امكانات و خدمات ج
 از بهسازي برخوردار بوده اند. 

              روستاهاي بهسازي شـده بـا وجـود برخـورداري از خـدمات در سـطوح گونـاگون، نقـش قابـل مالحظـه اي در تـامين نيـاز
 اصلي خدمات مراجعه مي كنند.  روستاهاي حوزه نفوذ نداشته و اين روستاها به نقاط شهري به عنوان مركز 

   مشاركت روستاييان در ابعاد گوناگون اجراي بهسازي ضعيف است واين مشاركت در ابعاد تصميم گيري و مشاركت مـالي
 بسيار ضعيف تر. 

  ميزان دستيابي به اهداف بهسازي در قالب نظرهاي مطرح شده روستاييان در مورد آثار طرح بهسازي نشان مي دهد كه بيش
درصـد   5/46درصد) هيچگونه اشاره اي به تحقق اهداف مطرح شده براي بهسازي نكرده اند و تنهـا   5/53نيمي روستاييان (از 

 به طور مستقيم و يا غير مستقيم به تحقق اهداف تعيين شده اشاره اي داشته اند. 

  درصـد از   9/86در روستا مخالفند، ولي  ابراز نموده اند كه با مسير اجراي طرح بهسازي اندرصد از پاسخگوي 8/70با اينكه
 آنان در حد بااليي از بهسازي ابراز رضايت كرده اند. 

  بررسي عوامل فردي و ميزان تاثير آن بر رضايت از بهسازي حاكي از رابطه معني دار بين سن، سواد، مشاركت، تعداد نيازها
ر حالي كه بـين وضـعيت اقتصـادي و سـطح نيازمنـدي      و رضايت از ساير بخشهاي زندگي با رضايت از طرح بهسازي است. د

 پاسخگويان با رضايت از بهسازي رابطه معني داري وجود ندارند. 

 130با بررسـي  » هاي بهسازي در روستاهاي آذربايجان شرقي اجتماعي طرح -آثار اقتصادي«همچنين مطالعه ديگري نيز در مورد 
 ) كه نتايج آن به شرح زير است: 1370شارع پور، روستاي نمونه انجام شده ( 4سرپرست خانوار در 

   درصـد مـردم در اجـراي طـرح      5/73در مورد ميزان مشاركت مردم در اجراي طرح هاي بهسازي، بررسيها نشان داد كه فقـط
ته انـد. طبـق   شدرصد مشاركت مالي و خدماتي دا 8/5درصد مشاركت مالي و  2/94مشاركت داشته اند. به لحاظ نوع مشاركت، 

درصد هيچ پيشـنهادي ارائـه    5/85درصد آنها در فرآيند تهيه و اجراي طرح پيشنهاداتي ارائه كرده اند ولي  5/14ظهارات مردم، ا
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درصد معتقد بودند كه از پيشنهادات ارائـه شـده آنـان     7/64نكرده اند. همچنين از افرادي كه پيشنهاداتي در اين زمينه داشته اند، 
 استقبال شده است. 

 درصد پاسـخگويان در ايـن بررسـي بـه تـاثير       5/46رد تاثير طرح هاي بهسازي بر مهاجرت (تعديل و كاهش مهاجرت)، در مو
درصد نيز به بي تاثيري طرح هاي بهسازي بر مهاجرت نظر داده اند. البته در ايـن   25درصد به تاثير كم معتقد بودند.  5/28زياد و 

روند تحوالت جمعيت و مقايسه وضعيت قبل و بعد از اجراي طـرح هـاي    ي، بررسزمينه تكيه صرف بر نظارت مردم كافي نيست
 تواند تاثير اين طرحها را بر روند مهاجرت به درستي نشان دهد.  بهسازي مي

  ،درصـد بـه تـاثير     5/56درصد پاسخگويان به تاثير بسيار زياد،  5/20در مورد آثار طرح هاي بهسازي بر رشد و توسعه روستاها
درصد تاثير كـم نظـر داده انـد. در خصـوص اينكـه چگونـه اجـراي طـرح          8/0درصد به تاثير متوسط (تا حدودي) و  4/21زياد، 

درصـد از   2/35درصد به تاثير طرح از طريـق ايجـاد مسـاكن جديـد،      5/35بهسازي بر رشد و گسترش روستاها موثر بوده است، 
 2/4درصد از طريق بازگشت مردم به روستا و نهايتاً  5/7فت و آمد، درصد از طريق تسهيل ر 6/17طريق تجارت و كسب و كار، 

درصد از پاسخگويان به تاثير طرح بهسازي بر رشد و گسترش روستاها از طريـق گسـترش فعاليتهـاي خـدماتي نظـر داده انـد. در       
 2/31بهداشـت محـيط،    درصـد بهبـود   2/42اجتماعي روستاها، از مجموع پاسخگويان،  -خصوص تاثير طرح بر شرايط اقتصادي

درصـد تسـهيل آمـد و     1/5درصد بهبود زراعت و باغـداري،   10درصد ارتقاي سواد و آموزش،  11درصد ايجاد مشاغل جديد، 
 بهبود وضع صنايع دستي را ذكر كرده اند.  4/0شد و 

  ،درصد درحـد متوسـط و    12، درصد زياد 6/43ان بسار زياد، روستاييدرصد از  7/42طبق نظرسنجي انجام شده در اين مطالعه
درصد در حد كم از اجراي طرح بهسازي رضايت داشته اند. همچنين در مورد كيفيت كارهاي انجام شـده در اجـراي طـرح     17

درصد بد اظهار نظـر كـرده انـد. در مجمـوع      4/3درصد متوسط و  2/16درصد خوب،  6/49درصد خيلي خوب،  8/30بهسازي، 
درصـد   6/2درصد به زيان مردم دانسـته انـد و    7/1د مطالعه، اجراي طرح بهسازي را به نفع مردم و ان مورروستاييدرصد از  7/95

 نيز به بي تاثير بودن طرح نظر داده اند.

بنـدي اجـراي طـرح، طـوالني شـدن اجـراي طرحهـا،         همچنين در اين مطالعه آمده است كه به عدم تكميل اجراي طرح، نداشتن زمـان 
 وستاها، ناهماهنگي بين مجريان طرح و رها كردن ناتمام طرحها انتقاد داشته اند. ناديده گرفتن آينده ر

 نتايج به شرح زير است:   ،انجام شده» روستاي استان همدان 17بازتاب عمليات بهسازي در «در مطالعه سوم كه با عنوان 

 داليـل مختلـف ماننـد ناتمـام مانـدن اجـراي        مهاجرت روستاييان به شهرها (به عنوان يكي از اهداف ضمني طرحهاي بهسازي) به
 طرح، تحقق نيافته است. 

  درصـد رضـايتمندي كـم خـود را از      10درصد رضـايت نسـبي و    20ان مورد بررسي رضايت كامل، روستاييدرصد از  47حدود
ماندن اجـراي طـرح و عـدم    اجراي طرح هاي بهسازي ابراز داشته اند. پاسخ ساير موارد را مي توان با عوامل مختلفي مانند ناتمام 

ان از اجراي طرح بهسازي، استفاده و بازدهي فوري و نيز نفع شخصي را روستاييگسترش طرحها مرتبط نمود. عالوه بر اين غالب 
 انتظار داشته و فقط معدودي از آنها به آينده و تاثيرات اين نوع طرحها در زندگي اجتماعي توجه داشته اند. 

  اين مطالعه، ايجاد مشاغل جديد خدماتي و تجاري در روستا، بهبود وضع آمـد و شـد، رونـق     بهسازي درمزاياي اجراي طرحهاي
طوالني شـدن عمليـات بهسـازي و عـدم اجـراي طـرح در        ، هاي جديد و مشكالت اجرايي آن نوسازي مساكن و ايجاد ساختمان

 فصل مناسب بيان شده است. 
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نشان داد، طرح هاي بهسازي و هادي روستايي، خون جديدي در كالبـد جامعـه سـنتي و    در مجموع همان طور كه نتايج اين تحقيقات 
در كهن روستاها به وجود آورده و مجموعاً آثار مثبتي در نواحي روستايي به بار آورده است. البته تنوع در اين زمينه بسيار و تاثير آنهـا  

ت، انگيزه ها، مديريت حاكم بر منـاطق و نيـز عملكـرد منطقـه اي و     مناطق مختلف متفاوت است. شرايط محلي، از جمله ميزان مشارك
 محلي دستگاههاي اجرايي مسئول، نقش اصلي در ميزان موفقيت اين طرحها داشته اند. 

 طرحهاي بهسازي و هادي روستايي ويژگي خاصي داشته، از سه جنبه داراي اهميت است: : نتيجه گيري
سال سابقه دارد. كمتر طرحي در كشور وجـود دارد كـه    20حها، تهيه و اجراي آنها حدود اوالً با توجه به زمان آغاز اين طر -

 تهيه و اجراي آن، اين مدت ادامه داشته باشد. 
 2734طـرح تهيـه و اجـراي     5015ثانياً از آنجا كه طرحهاي هادي و بهسازي در مقياس روستا تهيه مي شود و تاكنون حدود  -

مكاني آنها زياد است و در تمام نواحي روستايي كشور، مي توان نمونه هايي از آن هـا را   طرح در دست اقدام است، گستره
يافت. در واقع كمتر دهستاني در كشور وجود دارد كه يك يا چند طرح بهسازي يا هادي روستايي براي آن تهيه و يا اجراء 

تهيه و اجراي طرحهـا در سـالهاي اخيـر، گسـتره      خانوار در شمول 100نشده باشد. قرار گرفتن روستاهاي با جمعيت بيش از 
 مكاني اين طرحها را بيشتر افزايش خواهد داد. 

ست كه مستقيماً با روستاها و اجتماع روستايي ارتباط يي اثالثاً طرحهاي بهسازي و هادي محلي ترين و موردي ترين طرح ها -
 دارد. از اين نظر طرحهاي هادي و بهسازي منحصر به فردند. 

در فرآينـد  . جموع طرحهاي بهسازي و هادي به نوبه خود، خون جديدي در كالبد جامعه سـنتي و كهـن روسـتاها بـه وجـود آورد     در م
انجام شده، در فرآيند تهيـه و اجـراي ايـن طرحهـا نارسـايي       اتتوسعه و عمران روستاها حركتي مثبت محسوب مي شود. به رغم اقدام

اجتماعي حاصـل از آنهـا را در رونـد توسـعه نـواحي روسـتايي محـدود         -فقيت و آثار اقتصاديهايي وجود دارد كه اين نارساييها، مو
 ساخته است. برخي از اين نارسايي ها و پيشنهاداتي كه مي تواند آنها را برطرف نمايد به شرح ذيل است: 

بعاد اقتصادي و اجتمـاعي در آنهـا   همان طور كه قبالً توضيح داده شد، اين طرحها عمدتاً ماهيت كالبدي و فيزيكي دارند و ا -
چندان لحاظ نشده است. هر چند برخي مباحث اقتصادي و اجتماعي در فرآينـد تهيـه ايـن طرحهـا بررسـي مـي شـود، ولـي         

اجتماعي، عالوه بـر اينكـه مـانع موفقيـت كامـل       -خروجي اين طرحها صرفاً كالبدي است. عدم توجه الزم به ابعاد اقتصادي
بي به اهـداف خـود (اهـداف كالبـدي و فيزيكـي) شـده اسـت، آنهـا را نيـز از جامعيـت الزم بـه عنـوان             اين طرحها در دستيا

 طرحهاي جامع موردي و محلي خارج ساخته است. 
در اين زمينه بازنگري و اصالح جايگاه اين طرحها در فرآيند برنامه ريزي توسعه روسـتايي كشـور و تبـديل آنهـا بـه طرحهـاي جـامع        

اي، منطقه اي و ملي مي تواند در اين فرآيند بسـيار مـوثر باشـد. در واقـع      ي توسعه روستايي، و همسو با طرحهاي ناحيهمحلي و يا مورد
اگر طرحهاي هادي و بهسازي بتوانند به عنوان طرحهـاي جـامع توسـعه روسـتايي در سـطح محلـي عمـل نماينـد و ارتبـاط مناسـبي بـا            

اي، طرحهاي منطقه اي و طرحهاي ملي داشته باشند، مي توانند  وستايي، طرحهاي ناحيهطرحهاي باال دست مانند طرحهاي ساماندهي ر
موفقيت زيادي به دست آوردند و نقشي مهمي در فرآيند توسعه و عمران روستايي كشـور ايفـاء نماينـد. بـازنگري در محتـوا و شـرح       

و ارتقاي جايگاه آنها در نظام برنامه ريزي و توسـعه  خدمات اين طرحها با هدف حذف موارد غيرضروري و نيز جامعيت بخشي به آن 
 كشور به عنوان طرحهاي جامع محلي و موردي، ضروري است. 

ارتقاي مشاركت مردمي در فرآيند تهيه و اجراي طرح ها با توجه به ماهيت چند بخشـي و يـا بـين بخشـي طرحهـاي توسـعه        -
اهنگي بين دستگاههاي اجرايي مسـئول و در واقـع اصـالح    روستايي و از جمله طرحهاي هادي و بهسازي ضروري است. هم
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مديريت اجرايي اين طرح ها نيز مي توانند دليل موفقيت آنها را در دستيابي به اهداف خود بهبود بخشـند. يكپارچـه سـاختن    
روند است. در  مديريت اجرايي اين طرح ها با سپردن مسئولين اجرايي آنها به دهياريها از مهمترين اقدامات ضروري در اين

واقع همان تفكيك وظايفي كه بين وزارت مسكن و شهرسازي با شهرداريها در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شـهري  
وجود دارد. مي تواند بين وزارت مسكن و شهرسازي (بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي) و دهياريهـا نيـز وجـود داشـته باشـد.          

توانند مشاركت مـردم را در فرآينـد اجـراي ايـن      محلي و مشاركت مردمي هستند، ميدهياري ها از آنجا كه تبلور مديريت 
 طرح ها افزايش دهند.

در كنار موارد ياد شده و عالوه بر آنها مي توان به نقش فرهنگ سازي در ايـن خصـوص اشـاره داشـت. بـا انجـام كـار فرهنگـي و بـه          
هاي هادي روستايي كاست و هم مي توان بستر و زمينـه گسـترش كمـي و    تدريج هم مي توان از نارسايي ها و مشكالت اجرايي طرح 

كيفي آنها را با مشاركت هدفمند مردمي فراهم كرد و اين مهم با هماهنگي و همدلي همكاري شوراهاي روسـتا و دهيـار امكـان پـذير     
از سوي شهردار يـا دهيـار بـا    » ائه شدهخدمات ار«است، در شهرها نيز چنين است هم در روستا و هم در شهر يك نوع دور تسلسل بين 

مردمي حاصل است. بسياري از مردم انتظار دارند كه شهردار يـا دهيـار خـدمات مناسـب و بخصـوص ملمـوس و       » اعتماد و مشاركت«
مي شود  محسوس ارائه نمايد و در اين صورت اعتماد، عالقه و انگيزه شان براي پرداخت حقوق مربوطه به شهرداريها و دهياريها بيشتر

و بهتر مشاركت مي كنند و از طرف ديگر شهرداران و دهياران انتظار دارند مـردم حقـوق خـود را بـه نحـو احسـن پرداخـت نماينـد و         
مشاركت كنند تا خدمات مناسب ارائه شود، به اين موضوع به طريقي خاتمه داده شود، بعضي از مديران در شهرداري ها و دهياري ها 

قي اين سد را بشكنند و از كمند اين دور خارج شوند و به هـر طريـق ممكـن (وام، قـرض و ...) اعتبـاري تهيـه و       سعي مي كنند به طري
خدماتي را براي ايجاد اعتماد انجام مي دهند و سپس همكاري مردم را جلب مي كنند، درخصوص دهياري ها ايـن كـار امكـان پـذير     

شورا و مردم و مسئولين، بسترهاي الزم براي كار و ... نقش مهمـي را ايفـاء مـي    است، البته توانايي هاي شخصي و مديريتي، همكاري 
در يك فرآيند و پروسه استفاده از پتانسيل قانوني، مديريتي و برنامـه ريـزي و تـالش و كوشـش اقـدامات      » دهياران«كنند، در هر حال 

 باشند.    بسيار مثبتي در زمينه فرهنگ سازي و در نتيجه رشد و توسعه روستا داشته
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 )18/7/1367(مصوب روستاييآئين نامه اجراي تهيه و تصويب طرح هاي هادي 
 كليات  –فصل اول 

 باشد:  مفاهيم برخي از واژه هاي به كار رفته در اين آئين نامه به قرار زير مي : 1ماده 
كي بـا طبيعـت و مجموعـه هـاي روسـتايي و      توليدي ) كه رابطه ارگـاني  –روستا مجموعه اي  است زيستي ( مسكوني  »:روستا«  -الف 

 گردد.   قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين مي 3و2شهري همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد 
 عبارت است از حوزه تأثير گذار و يا تأثير پذير از روستا در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. »:منطقه روستايي «  -ب
 عبارت است از طرح تجديد حيات و هدايت روستا با لحاظ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. »:طرح هادي روستا  « -ج
 اختصاراً به مفهوم شوراي مركزي بنياد مسكن به كار رفته است. »:شوراي مركزي «  -د
 رفته است.اختصاراً به مفهوم شوراي تصويب طرح هاي هادي استان به كار  »:شوراي تصويب «  -ر

 اختصاراً به مفهوم بنياد مسكن انقالب اسالمي به كار رفته است. »:بنياد «  -س 
عبارتند از افراد حقيقي و حقوقي متعهد و متخصص كه براي مدتي معين جهت تهيه طرح هادي روسـتاهاي مشـخص    »:مشاورين «  -و

 نمايد.  با عقد قرارداد با اين نهاد همكاري مي
 هاي  هادي به شرح زير است: طرحاهداف :  2ماده 
 اجتماعي. -اقتصادي -ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي –الف 
 تأمين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليدي، رفاهي. -ب
 هدايت وضعيت فيزيكي روستا. -ج
 ان و خدمات محيط زيستي و عمومي.يروستايايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود مسكن  -د

 مراجع استصوابي –فصل دوم 
قانون اساسنامه بنياد مسكن تعريف شـده در مركـز تشـكيل و داراي     10اين شورا كه در ماده  -» شوراي مركزي بنياد مسكن « :  3ماده 

 يك كميته فني بررسي طرح ها مي باشد. 
 هاي هادي:وظايف شوراي مركزي در ارتباط با طرح  : 4ماده 

 تصويب ضوابط فني و عمومي طرح هاي هادي. –الف 
 تصويب طرح ها و برنامه هاي ساالنه تهيه و اجراي طرح هاي هادي. -ب
 هماهنگي بين برنامه ها و طرح هاي وزارتخانه هاي مربوطه با طرح هاي هادي.  -ج
 اجراي طرح هاي هادي.هاي اجرايي در تهيه و  ها و ديگر سازمان بررسي زمينه مشاركت بانك -د
 ربط جهت اقدام. تصويب عناوين طرح هاي تحقيقي و ارجاع آن به كميته فني يا مجاري ذي -ه
 تصويب مدل ها و الگوهاي توسعه روستاهاي مناطق مختلف كشور و ابالغ آن. -و

امه داخلـي كـه بـه تصـويب شـوراي      جزئيات مربوط به نحوه گردش كار شوراي مركزي و كميته فني و دبير خانه ضمن آئين ن:  تبصره
 گردد.   مركزي خواهد رسيد تعيين مي

استانداري و مديران بنيـاد   ريزي) اين شورا مركب از استاندار و معاون (عمراني يا برنامه -» شوراي تصويب طرح هاي هادي « :  5ماده 
بودجـه، اسـتان بـه سرپرسـتي اسـتاندار تشـكيل        سازي، كشاورزي، برنامه و مسكن و جهاد سازندگي استان و ادارات كل مسكن و شهر

 گرديده و داراي يك كميته فني به شرح زير است:
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كميته فني طرح هاي هادي مركب از نمايندگان بنياد مسكن، جهاد سازندگي، وزارت برنامه و بودجه، وزارت كشاورزي و دفتـر فنـي   
 گردد.  آن به شوراي تصويب تشكيل مياستانداري به منظور بررسي و تأثير طرح هاي پيشنهادي و ارائه 

 وظايف شوراي تصويب عبارت است از:  : 6ماده 
ي كه بايد براي آنها طرح هادي تهيـه شـود بـر اسـاس جمعيـت موجـود، بـه ويـژه پـيش بينـي           يبررسي اولويت روستاها –الف 

 امكانات توسعه آنها، زمين هاي كشاورزي، بافت و مشكالت روستا.
 .هاي هادي بنياد مسكن ادي پيشنهادي تهيه شده به وسيله مشاورين و دفاتر تهيه طرحتصويب طرح هاي ه -ب
 ربط جهت اجراي طرح هاي مصوب. هاي ذي ايجاد هماهنگي بين ارگان ها و سازمان -ج
 ايجاد زمينه مشاركت مردم در طراحي و اجراء طرح هاي هادي. -د
 اي.  مع سرزمين و منطقهايجاد هماهنگي بين طرح هاي هادي و طرح هاي جا –ه 
 نظارت و پيگيري اجراي طرح هاي مصوب. –و 

 .كليه مصوبات شورا با اكثريت حاضرين معتبر است و طرح بايد حائز حداقل سه رأي باشد:  تبصره
 وظايف بنياد مسكن  –فصل سوم 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي بر اساس قانون وظايف زير را بر عهده دارد::  7ماده 
 هماهنگي اجرايي در زمينه انتخاب مشاور و گروه اجرايي تهيه طرح و ابالغ كار به آنان. –الف 
 عقد قرارداد با گروه اجرايي تهيه طرح و مشاورين. -ب
 بررسي فني مقدماتي طرح هاي تهيه شده. -ج
 اداره كميته فني وابسته به شوراي مركزي و شوراي تصويب. -د
 ر ارتباط با طرح هاي هادي ) و شوراي  تصويب.دبير خانه شوراي مركزي ( د -ه

كليه طرح هاي پيشنهادي و ضوابط و آئين نامه هاي اجرايي توسط دبيرخانـه هـاي مربوطـه بـه شـوراي هـاي اخيرالـذكر ارائـه         :  تبصره
 گردد.   مي

 ربط. ابالغ طرح هاي تصويب شده به مبادي ذي -و
 ادي.تهيه و تأمين اعتبارات مورد نياز طرح هاي ه -ز

 اقدام و اجراي طرح هاي فيزيكي تهيه شده با همياري مردم. –ح 
 كليه اقدامات الزم در زمينه بهبود شرايط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب . –ط 

 تهيه و اجراي طرح هاي هادي  –فصل چهارم 
 تا به شرح زير صورت مي گيرد:شناسايي و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روس » :شناخت وضع موجود  : «8ماده  

عبارت است از شناسائي اجمالي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي بـر اسـاس الگوهـاي پـيش      »: شناسايي منطقه«  –الف 
 فرضي و ضوابط بنياد مسكن.

ا و تـأثير طـول و عـرض    در اين بخش از مطالعـات تـأثير شـرايط و عوامـل طبيعـي زمـين هـاي اطـراف روسـت          »: ي روستايشناسا«  -ب
جغرافيايي، عوارض طبيعي، وضع خاك، شيب زمينها، پوشش نباتي، و عوامل اقليمي در مسائل زيست محيطي در قالب الگوهاي فوق 

گردد. ضمناً در رابطـه   الذكر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و كاربرد آنها در جهت تكامل زيست محيطي انسان مشخص و ارائه مي
يت كالبدي روستا ، بازتاب فعاليت هاي انساني در محدوده حوزه آبخيز و منابع طبيعي روستا (كشاورزي، باغداري، دامـداري)  با وضع

گيـري امـاكن در آبـادي     و فعاليت هاي معدني و صنعتي (معادن و كارگاه هاي  صنعتي كوچك و بزرگ) نيز فعل و انفعـاالت شـكل  
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بادي اماكن اجتماعي مذهبي، بهداشتي، آموزشي، تجاري، خـدماتي و راههـاي ارتبـاطي) بـر     (نظير واحدهاي مسكوني، باغات درون آ
طالعـه قـرار مـي    متـر زيسـت مـورد     روي شرايط كالبدي روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تكامل بخشي و فراهم نمودن شرايط مناسب

 گيرد.  
الذكر و تعيين محدوده برنامه مورد نيازبه منظور دستيابي بر محورهـاي   تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات در راستاي اهداف فوق:  9ماده 

 گردد: اصلي طراحي، پشنهادات و ضوابط كلي زير ارائه مي
 ارائه پيشنهادات به منظور تعيين جهات، رشد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستا. –الف 
 ارائه پيشنهادات توسعه فيزيكي در وجوه سه گانه فوق. -ب

هـاي اصـالحي در دو بخـش     هـاي طراحـي و تعيـين ضـوابط توسـعه، طـرح       پـس از دسـتيابي بـر محـور     » تهيه طرح هادي« :  10ماده 
 گردد: غيرفيزيكي و فيزيكي به شرح زير ارائه مي

روسـتا  اين بخش از طرح ها عمدتاً به صورت ارائه برنامه و جايگـاه فيزيكـي آنهـا در حـوزه نفـوذ       -» طرح هاي غير فيزيكي «  -الف 
 .مطرح شده و الزمه اجراي آن ، هماهنگي و مساعدت ديگر ارگان هاي دست اندركار كشور مي باشد

   :برنامه هاي مذكور عبارتند از
 از طريق بكارگيري هر چه بيشتر آب و خاك در منابع و كشاورزي. روستاييبرنامه و جايگاه افزايش توليدات  – 1
o ه منظور ايجاد تعادل بين فضاها، امكانات، عملكرد و نياز هاي كمي و كيفي جمعيت روستا.  برنامه ها و جايگاه خدمات عمومي ب 
o برنامه و مكان يابي و گزينش مراكز استقرار جمعيت از طريق هماهنگي هاي الزم با روستا. 
o ها و جايگاه شبكه مراكز تأسيسات عمومي روستا برنامه. 

موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجود روسـتا را در برگرفتـه و شـامل طـرح       عمدتاً اين بخش از طراحي -» طرح هاي فيزيكي «  -ب
 هاي زير است:

 سال آينده روستا. 10تا  5طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي الزم با توجه به جمعيت  -
 تنظيم شبكه هاي ارتباطي خارج و داخل روستا. -
 ابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد.گيري آنها در توسعه من طرح دفع آب هاي سطحي و بكار -

 طراحي سيستم هاي فاضالب (در صورت لزوم). -

گيري كامل از الگوهاي محلي و متناسب بـا ابعـاد خـانوار بـا اتكـاي بـر تكنولـوژي مناسـب          ارائه تيپ هاي مناسب مسكن با بهره -
 ساخت و ساز.

 ارائه برنامه زمانبندي اجراي طرح. -

 ) در حد نياز دستگاه هاي اجرايي و يا عوامل محلي به منظور هدايت مسائل اجراء. 2هاي فاز تهيه نقشه هاي اجرايي ( نقشه  -

بنياد مسكن با توجه به اصل عدم مداخله مستقيم در اجرا و با اتكاء به مشـاركت   -» اجراي طرح هاي مصوب و نظارت بر آن: « 11ماده 
 وظيفه مي نمايد: هاي مردمي به ترتيب زير انجام 

 ايجاد زمينه مشاركت بانكها و صندوق هاي قرض الحسنه و فراهم نمودن تسهيالت مالي. –الف 
 آالت سنگين در رابطه با طرح فيزيكي. ارائه خدمات فني و تخصصي در زمينه نظارت و تهيه ماشين -ب
 ايجاد بستر مشاركت مردم و سازماندهي نيروهاي محلي در رابطه با تهيه و اجراي طرح. –ج 
 رت بر نحوه هزينه وام ها متناسب با طرح هاي تهيه شده.نظا -د
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قانون  4ماده  3گيرد، بر اساس تبصره  تفكيك و واگذاري زمين به افرادي كه به نحوي مسكن آنها در طرح پيشنهادي قرار مي -ه
 اساسنامه بنياد مسكن.

 كليه عمليات طراحي و اجرا با مشاركت و همفكري مردم صورت مي گيرد. :تبصره
 روش تهيه و تصويب طرح هادي  –فصل پنجم 

ضوابط و قوانين مربوط به انتخاب و معرفي روستا توسط دبيرخانه شوراي مركزي تهيه  - » تصويب و ابالغ ضوابط به استان: «  12ماده 
   .گردد و پس از تصويب شوراي مذكور به استان ها ارسال مي

ب همكاري با بنياد توسط دبيرخانه شوراي تصويب معرفي و با نظـر بنيـاد مركـز انتخـاب     مشاورين داوطل - » انتخاب مشاور« :  13ماده 
 گردند. مي

ي يدفتر تهيه طرح هاي هادي مي تواند با استفاده از متخصصـين و سـازماندهي نيروهـاي دانشـجو     - » تشكيل تيم كارشناسي« :  14ماده 
 ا را مستقيماً تهيه نمايد. هاي كارشناسي تشكيل داده و طرح هادي برخي روستاه گروه
مطالعات انجام شده توسط مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهيه طرح هاي هادي بنيـاد   -»  كنترل مراحل مختلف طرح: «  15ماده 

 گردد.  مركز و استان كنترل و تأييد مي
ــاده  ــده : «  16مــ ــه شــ ــوراي   -»  تصــــويب طــــرح تهيــ ــيله دبيرخانــــه شــ ــه وســ ــه شــــده بــ  تصــــويب  طــــرح هــــاي ارائــ

 گردد .  هاي الزم تصويب مي در شوراي مذكور مطرح و پس از بررسي» بنياد استان « 
 در صورت عدم تأييد و تصويب طرح پيشنهادي مشاور موظف به اصالح آن است. تبصره :

 گردد. مي طرح تصويب شده توسط بنياد مركز به استانداري و بنياد استان جهت اجراء ابالغ -» ابالغ طرح« :  17ماده 
 

 تأمين اعتبارات تهيه و اجراء –فصل ششم 
 گردد:  بودجه تهيه طرح هادي از منابع زير تأمين و هزينه مي:  18ماده 

 اعتبارات بنياد مسكن انقالب اسالمي. –الف 
 بيني شده در قانون بودجه هر سال. اعتبارات پيش -ب

 گردد. دفتر مركزي بنياد تعيين مي تخصيص بودجه تهيه طرح و چگونگي هزينه آن توسط:  تبصره
شوراي مركزي بنياد مسـكن انقـالب اسـالمي تصـويب و متعاقبـاً در       15/4/67ماده تبصره در جلسه مورخ  18ين نامه فوق مشتمل بر يآ

 سازي رسيده است. به تأييد وزير محترم مسكن و شهر 18/7/67تاريخ 
 
 

 )8/12/1371(مصوب اضي در طرح هاي هادي آئين نامه اجراي تشكيل كميسيون تغيير كاربري ار
بيني و به تصويب  به منظور بررسي فني و تصويب در خواست هاي تغيير كاربري اراضي كه در طرح هاي هادي روستايي پيش -1 ماده

» ايي كميسيون تغيير كاربري اراضي در طرح هـاي هـادي روسـت   « رسد كميسيوني به نام  شوراي تصويب طرح هاي هادي روستايي مي
 گردد.   شود، تشكيل مي كه من بعد در اين آئين نامه كميسيون ناميده مي

 وظايف كميسيون: -2ماده 
بررسي فني درخواست هاي واصله به كميسيون جهت تغيير كاربري و هـر گونـه اصـالحات الزم بـر روي طـرح هـاي        –الف 

 هادي روستايي مصوب در محدوده طرح.
 ي و عرض معابر پيش بيني شده در طرح.تصويب تغييرات كاربري اراض -ب
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 اعضاي كميسيون: – 3ماده 
o .( رئيس كميسيون ) معاون عمراني استانداري يا نماينده تام االختيار ايشان 
o .مديركل كشاورزي استان يا نماينده تام االختيار ايشان 

 االختيار ايشان ( دبيركميسيون ). تام رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان يا مدير عمران روستايي به عنوان نماينده
 محل دبير خانه اين كميسيون در بنياد مسكن انقالب اسالمي استان خواهد بود.:  تبصره
 نحوه تشكيل كميسيون: – 4ماده 

 اين كميسيون تنها با اعالم كتبي مقامات زير به دبير خانه تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراء قابل اجرا مي باشد.
 اندار يا معاون هماهنگي امور عمراني.است -
 مدير كل كشاورزي استان. -
 رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان . -

اصالحات ديگر را به صـورت مكتـوب بـه دبيـر خانـه       ي وپيشنهاد دهنده مي بايد داليل تشخيص خود جهت لزوم تغيير كاربر:  تبصره
 كميسيون ارائه نمايد. 

 ابالغ مصوبات : – 5ماده 
مصوبات كميسيون شامل صورت جلسه و نقشه هاي الزم توسط دبير خانه كميسيون براي كليـه اعضـاي شـوراي تصـويب طـرح هـاي       

 هادي و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط ارسال مي گردد. 
متعاقبـاً بـر    شوراي مركزي بنياد مسكن انقـالب اسـالمي تصـويب و    8/12/1371تبصره در جلسه مورخ  2ماده و  5اين آئين نامه شامل 

مجلس شوراي اسالمي به تصويب وزير مسـكن و شهرسـازي    17/9/1366اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب  19اساس ماده 
 رسيده است. 
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 منابع و مأخذ: 
 1385 ،كالنتري خليل آباد، آشنايي با طرح هاي هادي و كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي 

 نشر قومس ،رضا، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايرانرضواني، دكتر محمد 

 چاپ انتشارات جهاددانشگاهي  ،برنامه ريزي روستايي (با تأكيد بر ايران) ،مطيعي لنگردوي، حسن 

 232شماره  ،حاجي زاده، فوزيه، نگاهي بر تهيه و اجراي طرح هادي روستايي، هفته نامه الدوز 

 3ماهنامه دهياري، شماره  ،ي روستايي)معصوم، جالل، (طرح هاد 

 1385 ،بنياد مسكن انقالب اسالمي، مجموعه قوانين و مقررات اختصاصي، نشر شريف 

  مهندسان مشاورDHV 3شماره  ،از هلند، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي، سلسله انتشارات روستا و توسعه 
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 ها ياريو مقررات مربوط به ده نيقوان ريبا سا ييآشنا
 

  دستورالعمل نحوه درجه بندي دهياري ها -7-1
و براسـاس آخـرين اطالعـات رسـمي كشـور،       21/11/1380اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري ها مصوب  2به استناد ماده : 1ماده 

 تعيين مي شود.   6تا  1جمعيت و وسعت روستا (محدوده قانوني) از  درجه بندي دهياري ها براساس سه شاخص درآمد،
طبقه دسته بندي و به ترتيب از كوچك بـه بـزرگ امتيـاز دريافـت خواهنـد كـرد و        5هر يك از شاخص هاي مندرج در ماده يك در 

 بود.    مجموع كل امتيازات هر دهياري، تعيين كننده درجه آن دهياري خواهد
شـود. دو سـال پـس از تأسـيس و      صدور مجوز تأسيس دهياري، به صورت موقت درجه آن دهياري يك تعيـين مـي  همزمان با  تبصره:

 شد.   آغاز به كار سازمان دهياري، درجه واقعي آن دهياري تعيين خواهد
طبقـه بنـدي و    رده به شرح جـدول زيـر   5ميزان درآمد دهياري مطابق تفريغ بودجه مصوب ساالنه دهياري در  :: شاخص درآمد2ماده 

 امتياز آن تعيين مي گردد. 
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 درآمد

 طبقه
 امتياز تا مبلغ (ريال) از مبلغ (ريال)

1 - 000/000/300 1 
2 001/000/300 000/000/600 2 
3 001/000/600 000/000/900 3 
4 001/000/900 000/000/100/1 4 
 5 و بيشتر 001/000/200/1 5

مـد حاصـل از فعاليتهـاي اقتصـادي     آل درآمدهاي حاصله از وصـول بهـاي خـدمات، عـوارض و در    جمع ك ،منظور از درآمد: 1تبصره 
 .. است. .هاي دولتي، فروش اموال و سازمان دهياري، كمك

هـا و   براساس ميانگين نرخ رشد بودجه دهياريها، هر دو سال ميزان شاخص درآمد از سوي وزارت كشور (سازمان شـهرداري : 2تبصره 
 گردد.  ور) مورد تجديد نظر قرار گرفته و ابالغ ميهاي كش دهياري

ريـزي   براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور يا اعـالم رسـمي سـازمان مـديريت و برنامـه     : : شاخص جمعيت3ماده 
 شوند:  به شرح جدول ذيل طبقه بندي مي 5تا  1استان، امتياز شاخص جمعيت دهياري ها از 

 جمعيت (نفر)
 طبقه

 امتياز تا  از 

1 100 499 1 
2 500 999 2 
3 1000 2499 3 
4 2500 4999 4 
 5 و بيشتر 5000 5

 
در روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، محدوده قانوني روستا براساس طرح مذكور  :: شاخص وسعت روستا (محدوده قانوني)4ماده 

زمان تهيه و تصويب طرح مذكور، محدوده عرفي روستا خواهـد   خواهد بود. محدوده قانوني در روستاهاي فاقد طرح هادي مصوب تا
بود كه با پيشنهاد مشترك دهيار و شوراي اسالمي روستا پس از كسب نظر از دستگاههاي ذي ربط به تأييد شوراي اسالمي بخش و يا 

 رسد.   جانشين قانوني آن مي
 

 وسعت (هكتار) 
 طبقه

 امتياز تا  از

1 - 10 1 
2 1/10 20 2 
3 1/20 30 3 
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4 1/30 40 4 
 5 و بيشتر  1/40 5

 
 در روستاهايي كه داراي شرايط خاص هستند به ترتيب زير امتياز دريافت خواهند نمود: : : شرايط خاص5ماده 

روستاهاي برخوردار از آثار و ابنيه باستاني، فرهنگي و يا مذهبي ثبت شده در فهرست آثار ملي و يا برخـوردار از   -1
دشگري و تفريحي خصوصاً در مناطق بالفصل شهري با ارائه تأييديه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان پتانسيل گر

 كنند.   امتياز دريافت مي 1
روستاهاي واقع در نقاط مرزي كشور براساس فهرست دهستانهاي مرزي دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور و  -2

   امتياز دريافت مي كنند. 1تأييديه استانداري 

 امتياز دريافت مي كنند.  1روستاهاي واقع در جزاير كشور با تأييديه فرمانداري  -3

ريـال درآمـد داشـته باشـد از شـاخص       000/000/600تـا   001/000/300اگر يك دهيـاري بـين   : : نحوه محاسبه درجه دهياريها6ماده 
هكتـار وسـعت    40تـا   1/30و اگـر بـين    4عيت امتيـاز  نفر جمعيت داشته باشد، از شاخص جم 4999تا  2500و اگر بين  2درآمد امتياز 

و چنانچه از شرايط خاص بـدليل داشـتن پتانسـيل گردشـگري و تفريحـي و       4داشته باشد، از شاخص وسعت (محدوده قانوني)، امتياز 
دهيـاري مربوطـه بـين     امتياز خواهد شد و امتيـاز  12بگيرد، مجموعاً از شاخصهاي فوق الذكر  2واقع شدن در نقاط مرزي كشور امتياز 

 خواهد بود.   4قرار مي گيرد، لذا درجه آن دهياري  11-12طبقه 
 

 امتياز           
 طبقه

 درجه  تا امتياز از امتياز

1 3 5 1 
2 6 8 2 
3 9 10 3 
4 11 12 4 
5 13 14 5 
9 15 18 6 

 
كميسـيون تعيـين   «ري ها كميسيوني در استانداريها بـا عنـوان   با توجه به تعداد زياد دهيارها در كشور جهت تسريع در تعيين درجه دهيا

متشكل از معاون امور عمراني استاندار (رييس كميسيون)، رييس سازمان جهاد كشـاورزي اسـتان، فرمانـدار شهرسـتان     » درجه دهياري
عنوان جانشين رييس كميسـيون   تايي استانداري كه سمت دبير و در نبود رييس كميسيون بهسمربوطه و مديركل دفتر امور شهري و رو

 ايفاء وظيفه مي كند، جهت بررسي و تعيين درجه دهياري ذي ربط تشكيل مي گردد. 
 گردد.   دفتر امور شهري و روستايي استانداري به عنوان دبيرخانه كميسيون تعيين مي تبصره:

 گردد.   سال تعيين مي 4فاصله زماني براي ارتقاء درجه دهياري ها پس از تعيين درجه واقعي، : 7ماده 
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 5/1هايي كه دو سال پس از ابالغ اين دستورالعمل، تفريغ بودجه دو سال آنها بطور متوالي رقم افزايش درآمد به ميزان  دهياري :تبصره
 برابر درآمد قبلي را تأييد نمايد، مي توانند درخواست افزايش درجه نمايند. 

العمل مشخص مي گردد پس از تصويب توسط وزارت كشور (سـازمان شـهرداري هـا و    درجه دهياري كه وفق مفاد اين دستو: 8ماده 
 گردد.  دهياري هاي كشور) جهت اطالع و اقدام الزم ابالغ مي

ماداميكه تغييري در ايـن دسـتورالعمل داده نشـود، مفـاد آن بـه قـوت خـود بـاقي اسـت و در صـورت لـزوم بـا توافـق طـرفين               : 9ماده 
 است.  دستورالعمل قابل اصالح

 تبصره به تصويب وزير كشور و وزير جهاد كشاورزي رسيد.  5ماده و  9اين دستورالعمل بر 
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  )و اصالحات بعدي 15/4/1362مصوب ( قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري -7-2
 تعريف -فصل اول

 ان.  عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و است: 1ماده 
روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي) همگـن     : 2ماده 

خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سـكونت   20بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 
دامـداري، باغـداري بـه طـور اعـم و       به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت هاي كشاورزي،ساكنان دائمي آن  داشته باشند و اكثريت

ه باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميـده مـي شـده    تشاصنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال د
 است. 
 و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود.   مزرعه نقطه جغرافيايي :1تبصره

مي شود كه بنا به تعريـف روسـتا نبـوده و بيشـتر محـل انجـام فعاليتهـاي غيـر كشـاورزي (كارخانـه،            قمكان به نقطه اي اطال: 2تبصره 
 دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود.  ايستگاه، كارگاه، قهوه خانه و نظاير آنها) است كه به 

مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود بوده و به طور كلي از لحاظ نظام تقسـيمات كشـوري جـزو     :3تبصره
 آن محسوب مي شود.  

ز به هم پيوستن چنـد روسـتا،   دهستان كوچك ترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و ا: 3ماده 
مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رسـاني  

 و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد. 
 ي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود:  حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليم :1تبصره
 نفر  4000 تراكم كم  -ج ،نفر 6000 تراكم متوسط -ب ،نفر 8000 تراكم زياد  -الف

دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجـود بـاقي و آن تعـداد از    : 2تبصره 
 اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد.  دهستان هايي كه از

 مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسب ترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود.  : 3تبصره 
حدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشـتغال و سـاير عوامـل،    شهر محلي است با حدود قانوني كه در م: 4ماده 

داراي سيمايي با ويژگي هاي خاص خـود بـوده و بـه طـوري كـه اكثريـت سـاكنان دائمـي آن در مشـاغل كسـب، تجـارت، صـنعت،             
نسـبي برخـوردار و كـانون مبـادالت      كشاورزي، خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفـايي 

 اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. 
 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.   :1تبصره

اختمان هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي سـاكنانش خـود را اهـل آن مـي داننـد و      محله، مجموعه س: 2تبصره 
 داراي محدوده معين است. حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.  

 م پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي شود.  ه منطقه، در شهرهاي بزرگ از به: 3تبصره 
ته و از حدود ثبتـي و عرفـي   تشازه شهري، به كليه نقاطي اطالق مي شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار دحو: 4تبصره 

 واحدي تبعيت كنند.  
واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يـك بخشـدار سـيار مسـئول گـرفتن خـدمات و همـاهنگي بـا         بخش عشايري؛ : 5ماده 

 شاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. بود و ع ادرات مربوطه خواهد
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واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چنـد دهسـتان همجـوار     ؛بخش: 6ماده 
و در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسـي واحـد    مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه

همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيـل بـه   
عي و توسعه امور رفاهي و اقتصـادي آن تسـهيل   اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتما

 گردد. 
حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمـي كشـور بـه     :1تبصره

 دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است: 
 هزار نفر  20وسط مناطق با تراكم مت -ب ،مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر -الف

در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و جنگلي و كويري بـا توجـه بـه كليـه شـرايط اقليمـي، سياسـي، اقتصـادي و         : 2تبصره 
و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي توانـد   نرايتا حداقل دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيات وز اجتماعي

 باشد.  1ان تعيين شده در تبصره كمتر از ميز
مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسب ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسـي آن محـدوده   : 3تبصره 

 شناخته مي شود.  
جـوار كـه از نظـر    واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش هم ؛شهرستان: 7ماده 

 عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند. 
 حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود:  : 1تبصره 
 نفر  120000  تراكم زياد -الف
 نفر  80000  م متوسط  تراك -ب

در نقاط كم تراكم، دور افتاده، مرزي، جزايري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمـي، سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي تـا      : 2تبصره 
هـزار نفـر    50هزار نفر با تصويب هيات وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسـالمي مـي توانـد كمتـر از      50حداقل 

 شد. با
مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان اسـت كـه مناسـب تـرين كـانون طبيعـي، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي آن          : 3تبصره 

 محدوده شناخته مي شود.  
ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمـار درجـات تـراكم را تعيـين و بـه       3وزارت كشور موظف است طرف مدت : 8ماده 

 ت وزيران برساند. تصويب هيا
استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجـه بـه   : 9ماده 

 موقعيت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شود.  
وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها يا شهرستان هاي مجـاور،   وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با تصويب هيات: 1تبصره 

استان ها را تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد استان جديـد ضـروري شـناخته شـود. اسـتان جديـد بايـد        
 حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد. 

تان است كه مناسب ترين كانون سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي، طبيعـي و اجتمـاعي آن      مركز استان يكي از شهرهاي همان اس: 2تبصره 
 استان شناخته مي شود.  
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دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديك ترين مركز دهستان و هـر دهسـتان را بـه نزديـك      :10ماده 
 و هر شهرستان را به نزديك ترين مركز استان منضم نمايد.  ترين مركز بخش و هر بخش را به نزديك ترين مركز شهرستان

بخش ها، شهر ها، شهرستان ها و استان هايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي مانند، دولت : 11ماده 
 . منطبق گرداند موظف است حتي االمكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون

 نظام تقسيمات كشوري  -فصل دوم
از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشـكيالت مركـزي خواهـد    : 12ماده 
 بود.  
واحـدهاي تقسـيمات    انتزاع، الحاق، تبديل، ايجـاد و ادغـام و نيـز تعيـين و تغييـر مركزيـت و تغييـر نـام و نامگـذاري          هرگونه: 13ماده 

 كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود. 
يي و قضـايي) و نهادهـاي انقـالب    ارعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجر: 14ماده 

 اسالمي كشور الزم است. 
نيروهاي نظـامي در ارتبـاط بـا دسـتورالعمل هـاي شـوراي عـالي دفـاع و اجـراي وظـايف           : )11/8/1379و  19/2/1372تبصره (اصالحي 

سازماني خود در هر محدوده با اطالع نماينده سياسي دولت و شركت سهامي راه آهن جمهـوري اسـالمي ايـران در ارتبـاط بـا تقسـيم       
ا به ماهيت وظـايف در ارتبـاط بـا تقسـيم بنـدي حيطـه نظـارتي        بندي حيطه نظامي نواحي راه آهن و گمرك جمهوري اسالمي ايران بن

سـيس  أمناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يـا اداره در نقـاط مـرزي و بانـك هـا در خصـوص ت      
 شعب در غير مراكز دهستان ها از اين ماده مستثني خواهد بود.  

ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك  سالمي حتي االمكان منطبق بر محدوده شهرستانحوزه هاي انتخابات مجلس شوراي ا: 2تبصره 
 با چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين مي كند.  

ي يحـه قـانون  وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قـانون ال ): 21/1/1364(اصالحي 3تبصره 
 محدوده حوزه هاي انتخاباتي را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. 

ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي ربط و وزارت كشـور و  ): 11/8/1379(الحاقي مصوب 4تبصره 
 د بود. تصويب هيات وزيران مجاز خواه

ماه اليحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري  3وزارت كشور موظف است ظرف مدت : 15ماده 
 را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. 

آن را تهيـه و پـس از تصـويب    ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيـين نامـه هـاي اجرايـي      6وزارت كشور موظف است ظرف : 16ماده 
 هيات دولت به مورد اجرا گذارد. 

دولت موظف است همزمان با تهيه آيين نامه هاي اجرايي آخرين آمار جمعيـت كشـور را تهيـه و براسـاس آن ايـن قـانون را       : 17ماده 
 اجراء نمايد. 

 وم آغاز نمايد.افتاده و محر روزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دو: 18ماده 
قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصـد و شصـت و دو مجلـس    

 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 20/4/1362شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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 )28/9/1384مصوب( شوراهاي اسالميپرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي  هونح آيين نامه -7-3
 اصالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.  آيين نامهدر اين  – 1ماده 
 قانون: قانون اصالح قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران و اصالحات بعدي آن.  -الف
 ن شوراهاي اسالمي موضوع قانو ا:رشو –ب 

عمـومي كـه بـا رعايـت      مؤسسـات پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به كاركنـان دولـت يـا كاركنـان      - 2ماده 
مشمول دريافـت   مي شوند ممنوع است. اين قبيل افراد در صورت انجام كار بعد از ساعت اداري، صرفاً مأمورمقررات مربوط به شورا 

 رات مربوط خواهند بود. اضافه كار با رعايت قوانين و مقر
پـاره وقـت آن دسـته از     نحوه اسـتفاده از خـدمات تمـام وقـت يـا      آيين نامهظف است ظرف شش ماه ؤشواري عالي استانها م - 3ماده 

وزيـران ارايـه نمايـد و تـا زمـان       هيئـت عمومي نيستند، تهيه و جهت تصـويب بـه    مؤسساتكاركنان دولت يا  اعضاي شورا را كه جزء
 ياد شده مطابق دستورالعمل ابالغي وزارت كشور اقدام خواهد شد.  ن نامهآييتصويب 

حـق   اينـد صـرفاً  نماز اعضاي شورا كه فقط در جلسات رسمي شورا كميسيونها يا ساير جلسات فرعي شركت مي به آن دسته  – 4ماده 
 پرداخت خواهد شد.  حضور در جلسه

تاييد رييس شورا و حق حضور در جلسات كميسيونها و جلسات فرعي بنـا بـه   پرداخت حق حضور در جلسات رسمي شورا با  -5ماده 
 پيشنهاد رييس كميسيون و تاييد رييس شورا مجاز است. 

 : مي شودپرداخت حق جلسه به اعضاي شورا بر اساس جدول زير انجام  - 6ماده 
ابق افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام ) مط4و3تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده به استثناي رديفهاي ( -1تبصره 

 هماهنگ كاركنان دولت خواهد بود. 
  .هاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است بيشتر از سقف ،پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور - 2تبصره 

پيشنهاد شواري عالي اسـتانها بـه تصـويب     بنا به اي خواهد بود كه آيين نامهيت به اعضاي شورا به موجب مأمورپرداخت حق  – 7ماده 
 وزيران مي رسد.   هيئت
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 )26/6/1382مصوب ( به خارج از كشور سفر اعضاي شوراهاي اسالمي محلي آيين نامه -7-4
يت اعضاي شوراي اسالمي به خارج از كشور، كميسـيوني بـه   مأمورهماهنگي و تصميم گيري در خصوص  ،به منظور نظارت -1ماده 
است معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراها و با عضويت ريـيس شـوراي عـالي اسـالمي اسـتانها و نماينـدگان تـام االختيـار         ري

معاونت امور كنسولي و مجلس وزارت امـور خارجـه و معاونـت فرهنگـي و      ،معاونت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
كـه در ايـن   » بـه خـارج از كشـور   يت اعضاي شوراهاي اسالمي محلي مأمور »سيون مركزيكمي«سياسي وزارت اطالعات تحت عنوان 

 ، تشكيل خواهد شد. مي شودخوانده » كميسيون مركزي«امه ن آيين
و دبير آن مدير كل دفتر يـاد   شود مياهاي وزارت كشور تشكيل ردبيرخانه اين كميسيون در دفتر هماهنگي و پيگيري امور شو تبصره:

 د بود. شده خواه
امنيتي اسـتانداري و بـا عضـويت ريـيس شـوراي اسـالمي اسـتان، ريـيس سـازمان           –استاني به رياست معاون سياسي كارگروه : 2ماده 
يت اعضاي شوراهاي اسـالمي  مأموركه پيشنهاد دهنده نهايي  مي شودعات استان تشكيل كل اطاليريت و برنامه ريزي استان و مديرمد

 خواهد بود.   استان به كميسيون مركزي
  .در دفتر اجتماعي و انتخابات استانداري و دبيرآن مدير كل دفتر ياد شده مي باشد دبيرخانه كار گروه استاني تبصره:

، بـه  مي شـود يت نداشته و از بودجه شورا براي انجام سفر استفاده نمأمورسفرهاي شخصي اعضاي شورا هاي اسالمي كه جنبه  : 3ماده 
 د ساير شهروندان ايراني رفتار خواهد شد. ني تلقي و با آنها همانعنوان سفر غير رسم

 با گذرنامه عالي انجام خواهد شد.  آيين نامهپس از طي كردن تشريفات مندرج در اين  يت اعضاي شوراهاي اسالميمأمور: 4ماده 
يـت تنهـا بـا تاييـد شـوراي      مأمورت زمـان  همراه با گزارش توجيهي، اهداف و مديت اعضاي شوراهاي اسالمي مأمورپيشنهاد :  5ماده 

 است. » مركزي كميسيون«باالدست بالفصل و تصويب كارگروه استان قابل طرح در 
پس از تصويب در شوراي عـالي اسـتانها بـه كميسـيون مركـزي       يت اعضاي شوراي اسالمي استان و شواري عالي استانهامأمور تبصره:

 .  مي شودپيشنهاد 
 يت اعضاي شوراهاي اسالمي در تمام سطوح به عهده شوراي مربوط است. مأمور اعتبار تأمين : 6ماده 
اقدامات و مذاكرات انجام شـده را بـه دبيرخانـه كميسـيون      ،يتمأموريت گزارش مأمورپس از انجام  هاي اعزامي موظفندهيئت:  7ماده 

 مركزي ارسال نمايند. 
 الزم االجرا است.  آيين نامهان اعزامي مشمول اين مأموراز سوي كليه  رعايت مقررات و شوونات جمهوري اسالمي ايران: 8ماده 
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قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعـاوني مسـكن و    -7-5
 )6/5/1381مصوب ( ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

ذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعـاوني  از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون هرگونه واگ :1ماده 
مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاوني هاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن 

بـر نداشـتن كـاربري معـارض و ضـوابط       در داخل محدوده (قانوني) شهر ها، شهركها و شهر هاي جديد موكول به اخذ گـواهي مبنـي  
 ) اين قانون مي باشد. 4) و (3ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (

دولتـي   نهادهـا و دسـتگاه هـاي دولتـي و غيـر      ،هـا  دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمـين اعـم از سـازمان   : 2ماده 
موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالمانع بـودن  

پيوست مدارك نماينـد.   اين قانون استعالم واحداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در 
 حداكثر دو سال از تاريخ صدور مي باشد.  اعتبار اين گواهي

مسـكن و  هـاي تعـاوني    واگذاري زمين براي امـر مسـكن بـه شـركت     كاربري، ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا: 3ماده 
عه هـاي مصـوب توسـ    اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدود (قانوني) شهرها، بايد از طريـق شـهرداري مربـوط و براسـاس طـرح     

 اعالم و گواهي شده باشد.   شهري به طور كتبي
و حقوقي براي امـر مسـكن در خـارج    واگذاري زمين به شركت هاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي  هرگونه نقل و انتقال و: 4ماده 

كـه طبـق    (قانوني) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديـد و شـهرك هـايي   محدوده 
 مقررات و بر اساس طرح هاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد.  

احراز وقوع زمين مورد نظر در داخـل شـهرهاي جديـد و شـهرك هـاي مصـوب و تناسـب زمـين مـذكور از نظـر كـاربري و ضـوابط             
 هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.   ساختماني با برنامه

هاي زير را در مـورد تهيـه نقشـه هـاي تفكيـك اراضـي و امـالك و انجـام قـانوني           ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تاييديه: 5ماده 
 مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند. 

ي تفكيك اراضي و امالك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شـهر از نظـر رعايـت مصـوبات طـرح هـاي جـامع و هـاد         –الف 
 شهري از شهرداري مربوط 

تفكيك اراضي و امالك واقع در خارج از حـريم شـهرها از نظـر رعايـت كـاربري و ضـوابط طـرح هـاي جـامع ناحيـه اي و در            –ب 
در  تأسيسـات بنـا و  مربوط به استفاده از اراضي و احـداث   آيين نامهصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط 

 .مان مسكن و شهرسازي استانزوزيران) و اصالحات بعدي آن از سا هيئت 1355محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب  خارج از
 در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه هاي مربوط بنياد مسكن انقالب اسالمي است.  تبصره:

اي موضوع اين قـانون،  ه، صدور سند و تغييركاربري در مورد زمين هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز: 6ماده 
مـديره شـركت تعـاوني ذي     هيئـت متخلفـان از جملـه    ت مربوط ممنوع است. در صورت تخلف،بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررا

 تعاوني مسكن مي باشند. ل جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاي شركتهاي مسؤو ،ربط
گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازه  ريم يا خارج از حريم شهرها تصميممراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در ح: 7ماده 

امات قانون اقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحـوي در ايـن گونـه اقـد    هاي غيرقانوني و برخالف مفاد اين 
 خالف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد. 



	٢٩١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

كننده خدمات آب، برق، گـاز، تلفـن و نظـاير آن مكلفنـد خطـوط و انشـعابات بـه         تأمينو شركتهاي  مؤسساتكليه سازمانها، : 8ماده 
پايان  پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خالف يا گواهي اني فقط در قبال ارائهساختمانها را برحسب مراحل مختلف عمليات ساختم

پروانـه و ذكـر شـماره و تـاريخ مـدارك مـذكور در قراردادهـاي         عمليات ساختمان معتبر صـادر شـده توسـط مراجـع مسـئول صـدور      
 و واگذار نمايند.  تأمين ،واگذاري

احدهاي مسكوني و صـنفي و هرگونـه بنـائي كـه بـه طـور غيـر مجـاز و بـرخالف          بات اين گونه خدمات به وواگذاري خطوط و انشعا
 ضوابط و مقررات اجرايي طرح هاي مصوب احداث شود ممنوع مي باشد. 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كليه جرايد و ساير رسانه ها ابالغ نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغـات در  : 9ماده 
) اين قـانون را حسـب مـورد از آگهـي دهنـده      5كيك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (ارتباط با تف

درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهر سازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را در 
 خصوص بالمانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند. 

 كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شوند.  : 10اده م
امه اجرايي اين قانون توسط وزاتخانه هاي مسكن و شهرسازي كشور، تعـاون و كـار و امـور اجتمـاعي حـداكثر ظـرف       ن آيين: 11ماده 

 وزيران خواهد رسيد.  هيئتمدت سه ماه تهيه و به تصويب 
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منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن بـه شـركتهاي تعـاوني     اجرايي قانون آيين نامه -7-6
 )6/3/1383مصوب ( مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

، محدود (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده روسـتا عبـارت از محـدوده    آيين نامهدر اجراي اين : 1ماده 
هاي مصوب و جامع و تفصيلي و هـادي شـهرها، ايجـاد شـهرك و شـهر جديـد و طـرح هـادي          ه در طرحكباشند ها و حريم هايي مي 

 روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشند.
) قانون، برخورداري از كاربري مسكوني در محـدوده (قـانوني) طبـق طـرح     1منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (: 2ماده 
 تفصيلي و هادي و طرح هاي شهرك ها و شهرهاي جديد مي باشد.  ،صوب جامعهاي م
مانند لزوم استعالم و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمـين، بـراي كليـه اشـخاص حقيقـي اعـم از        آيين نامهكليه مقررات اين : 3ماده 

 بي و اوقاف الزم االجرا است. عمومي و دولتي و وابسته به انها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقال ،خصوصي
هاي دولتي و عمومي و وابسته بـه   تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاه ،واگذاري: 4ماده 

 مؤسساتقالبي و شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي ان ،آن ها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، نيروهاي نظامي و انتظامي
، تحت هـر عنـوان و در هـر نقطـه از كشـور اعـم از       مي كندعمومي غير دولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام 

 ممنوع است.  داخل يا خارج شهرها مطلقاً
 ممنوع است. هر گونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست : 5ماده 
ضمن سـند انتقـال در دفـاتر اسـناد رسـمي       و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبيهرگونه نقل : 6ماده 

 توسط منتقل اليه، داير بر اطالع از كاربري غير مسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود. 
نامه مورد نقل و انتقـال قـرار مـي گيرنـد، در داخـل       يينآ) اين 6ر مسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (كاربري هاي اراضي غي: 7ماده 

و مراجـع   – 1351مصوب  –) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 5شهرها قابل تغييرتوسط كميسيون موضوع ماده( 
 آيـين نامـه  ) 13ز شهر هاي قابل تغيير توسـط كميسـيون موضـوع مـاده (    تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها در محدوده خارج ا

تغيير بعدي توسط دبيرخانـه هـاي مربـوط،     پذيرش درخواست مربوط به اراضي و مستحدثات از محدود قانوني و حريم شهرها نبوده و
 ها و كارگروه ها ممنوع است.  شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين درخواست در جلسات گروه

مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشـند، موظفنـد شـماره،     كليه دستگاه هايي كه قانوناً: 8اده م
پاسخ استعالم دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد نظر واگذاري از كاربري مسـكوني   تاريخ و متن

ابالغيه ها و ساير مدارك مربـوط   ،صورتجلسات ،اسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي و توافق نامه هاو ضوابط و مقررات متن
 به واگذاري زمين قيد نمايند. 

مناسـب طبـق سـند    ه موقعيـت زمـين در مقيـاس    طاستعالم كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نق: 9ماده 
مين و ساير مشخصاتي كه اظهار نظر توسط مرجع مورد استعالم را تسهيل مي نمايد، به مراجع مـورد اسـتعالم مربـوط    نشاني ز ،مالكيت

 ارايه دهند. 
پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذار كننده زمـين، نسـبت بـه     مراجع مورد استعالم مكلفند ظرف ده روز: 10ماده 
 نمايند.  پاسخ استعالم اقدام صدور
پنج روز از تاريخ وصول استعالم، كسري مـدارك را بـه    در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعالم شونده مكلفند ظرف تبصره:

 دستگاه استعالم كننده اعالء نمايند. 
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شهرداري ها در جديد و  هايواقع در محدوده شهرك ها و شهر كسازمان هاي مسكن و شهرسازي در مورد زمين ها و امال: 11ماده 
 داخل محدوده شهر، استعالم هاي دريافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه هاي اجرايي طـرح هـاي جـامع، تفصـيلي و هـادي آن هـا      

هاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجـاورت زمـين    در صورت فقدان طرح ،پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع
پـيش بينـي گرديـده انـد، براسـاس مصـوبات شـوراي عـالي          ها براي كاربري هاي عمومي و خدماتي شـهرها لي آنكهايي كه موقعيت 

 شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد. 
ي به استعالم موضوع يپاسخگو در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهرك ها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، تبصره:

 اري هاي مزبور به انجام خواهد رسيد.  اين ماده توسط شهرد
هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روسـتاها منـوط بـه اسـتعالم از دهيـاري      : 12ماده 

كن مربوط بر اساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسـكن انقـالب اسـالمي و در صـورت عـدم تشـكيل دهيـاري، از بنيـاد مسـ         
در صورت وجـود طـرح هـادي روسـتايي براسـاس       ،ها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد انقالب اسالمي محل خواهد بود. دهياري

و ضـوابط سـاختماني مربـوط را اعـالم خواهنـد      كاربري  ،محل فهادي، طبق عر طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرح
 نمود.  
ي استانها موظفند استعالم هاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد نقشه هاي سازمان هاي مسكن و شهرساز: 13ماده 

جـامع ناحيـه    خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طـرح هـاي  تفكيك اراضي و امالك واقع در 
مربـوط بـه اسـتفاده از اراضـي و احـداث بنـا و        آيـين نامـه  ضوابط  اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت

 پاسخ دهند.  در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصالحات بعدي آن، تأسيسات
پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالم هاي به عمل آمده از ادارات ثبت اسناد وامالك در مورد نقشه هـاي تفكيـك    مراجع: 14ماده 
ي را كه مي بايست منضم به نقشه تفكيك خوانا در مقيـاس مناسـب و سـاير اطاالعـات و مشخصـات مـورد نيـاز بـراي تشـخيص          اراض

 پاسخ دهند.   موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعالم
 كو ضوابط تفكيك، سـاير مـدار   در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري  :1تبصره

 شد.   فكيك طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارايه خواهدتالزم براي 
هاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تاييد  پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهرك نقشه هاي تفكيكي: 2تبصره 

حسب مـورد بـه ترتيـب بـه سـازمان       كف ادارات ثبت اسناد و امالو رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طر كاز حيث امكان تفكي
مذكور بر اساس طرح ها و ضوابط و  عكت عمران شهر جديد ذي ربط ارسال خواهد شد. مراجرمسكن و شهرسازي استان مربوط و ش

 اظهار نظر خواهند نمود.   حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول،مقررات مصوب، 
ا داير شدن شهرداري در شهرك ها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهار نظر در خصـوص موضـوع   در صورت وجود ي :3تبصره

 اين ماده به عهده شهرداري هاي مذكور خواهد بود.  
نه پروا ) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه8زير بنايي موضوع ماده ( تأسيساتو واگذاري  تأمين: 15ماده 

هاي معتبر ساختماني يا عدم خالف پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهرك ها) يا تاييديه مراجع صدور مجوز سـاختمان  
 در محدوده روستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود. 
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اصـالح اليحـه قـانون واگـذاري و احيـاي       اجرايي اليحه قانوني آيين نامه) 32كميسيونهاي موضوع ماده ( ) :5/5/84(اصالحي 16ماده 
 هـا و منـابع طبيعـي    بـرداري از جنگـل   ) قانون حفاظـت و بهـره  31و ماده ( -1359 مصوب -اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايرن

 ه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شده اند نيز الزم االجرا مي باشد. كو ساير مراجعي  – 1346
هـا كـه مبنـاي تغييـر كـاربري و       اجرايي قانون حفظ كاربري اراضـي زراعـي و بـاغ    آيين نامه) 4ه تاييد شده موضوع ماده (نقش تبصره :

اي خارج از محدوده شهرها و شهرك ها توسط ادارت ثبت اسناد و امالك قرار مـي گيرنـد، منحصـرا    هتفكيك اراضي زراعي و باغ 
اضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعد از تفكيك مـي باشـند و در هـر حـال     مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از ار

 تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است. 
در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و  ،كليه مراجعي كه در محدوده قانوني و حريم ها يا خارج از حريم شهرها: 17ماده 

ف مفاد اين قانون تصميم گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غير قانوني اقدام نموده يـا مـوثر در   همچنين روستاها، برخال
 متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.  ،احداث بناهاي خالف باشند

 وع اين قانون الزامي است و آگهيدرج شماره، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهي هاي تفكيك و فروش اراضي موض: 18ماده 
اي گروهي و نصـب در امـاكن عمـومي    هو تبليغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه  پهاي فاقد مشخصات مذكور، غير قابل چا

مي باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اقدامات الزم را در جهت تحقق اين موضـوع بـه عمـل خواهـد آورد و وزارت مسـكن و      
 پيگيري نمايد.  ماده را نزي نيز موظف است هرگونه تخلف از ايشهرسا

وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاه  ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور: 19ماده 
از تنظـيم   ،) قـانون 6اجـراي مفـاد مـاده (   هاي معامالت امالك و مستغالت، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابالغ نمايند كـه در  

اكيـداً خـودداري    ،مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمين هاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه هاي تفكيك مصـوب مرجـع قـانوني اسـت    
 نمايند. 
توسـط بنگـاه هـاي     آيين نامـه وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين  تبصره:

معامالت ملكي و شركت هاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف برخـورد الزم را  
 تعاون به عمل آورند.  با متخلفان به ترتيب براي قانون نظام صنفي و قانون

پـس از احـراز    نامـه  ع از وقوع تخلف از قانون و اين آيـين وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطال: 20ماده 
نتيجـه   لآن، متخلفان را همراه با ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور راي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصو

، اعـاده وضـعيت بـه حالـت     پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط مي توانند ابطال اقـدامات خـالف   مراتب را
 سابق و نيز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند. 

را برعهـده   آيـين نامـه  دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجـام ايـن قـانون و    : 21ماده 
 خواهد داشت. 
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 در خارج از محدوده قانوني و حـريم شـهرها   تأسيسات مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و يين نامهآ -7-7
 )22/2/1355مصوب (

 كليات و تعاريف  –فصل اول 
كلمات و عبارت محدوده قانوني حريم شهر (محدوده استحفاظي يا نفـوذي)   آيين نامهاز لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين : 1ماده 
 فاهيم زير به كار رفته است:در م

قانوني در شهرهائي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و بـه تصـويب مراجـع ذي ربـط رسـيده      محدوده  -١
وده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هادي منظـور گرديـده اسـت خواهـد     دباشد شامل محدوده خدماتي به اضافه مح
ه در ايـن صـورت   كـ قـانون شـهرداري وسـيع تـر از آن باشـد       2عيين شده طبق مـاده  بود مگر اينكه حدود حوزه شهرداري ت

و در مورد ساير شهرها محدوده قانوني همـان حـدود حـوزه شـهرداري      مي شودمحدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته 
 قانون شهرداري تعيين مي گردد.  2است كه طبق ماده 

نها تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده و در طـرح هـاي مـذكور    در شهرهائي كه طرح جامع يا هادي براي آ -٢
محدود استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديـده اسـت حـريم شـهر همـان محـدوده اسـتحفاظي يـا نفـوذي اسـت و در مـورد            

يم رشهرهايي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذكور تعيين نشـده باشـد حـ   
 الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي گردد.  99شهر بر اساس ماده 

 ي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد مي گردد به يكي از دو صورت زير خواهد بود: تأسيساتساختمان و : 2ماده 
قطعـه زمـين بـراي احـداث      500ل رها بـا حـداق  هكه در خارج از محدوده قـانوني و حـريم شـ    مي شودشهرك به محلي اطالع  –الف 

مورد نياز عمومي و اجتمـاعي و   تأسيساتآپارتماني قابل تملك شخصي به اضافه ساختمانها و  به صورت مستقل يا مسكوني واحدهاي
از توسـعه بـي تناسـب     و اجتماعي يك منطقه يا به منظور رفع كمبود مسـكن و جلـوگيري   مختلف اقتصاديرفاهي شاغلين بخش هاي 

آن بـه وسـيله    مجاور و يا به صورت مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور به وجود آمده امـور  شهرهاي
 .  مي شوده توسط ساكنان و مالكان انتخاب مي شوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره كي هيئت
 ،تجـاري، اجتمـاعي   ،نيازمنـديهاي عمـومي، اقتصـادي    أمينتـ كـه بـراي    مـي شـود  ق الي اطـ تأسيسـات غير شهرك به ساختمانها و  –ب 

تفريحي، آموزشي و نظاير آن در خارج از محدوده قـانوني و حـريم شـهرها ايجـاد گـردد. در صـورتي كـه سـاختمان هـاي           ،بهداشتي
ر ثبتـي قابـل   و از نظـ  مـي شـود  مذكور ايجاد شود واحـد عليحـده محسـوب ن    تأسيساتديگري نيز به اقتضاي نوع فعاليت در مجاورت 

 نيست.  كتجزيه و تفكي
 تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حـريم شـهرها بـه قطعـات كمتـر از بيسـت هكتـار تـابع ضـوابط و         : 3ماده 

 ترتيبات زير مي باشد: 
 . بايد انجام گردد آيين نامهدر مورد اراضي شهرك ها تشريفات و ضوابط مقرر در فصل سوم اين  –الف 

 تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود:   كيكدر مورد اراضي غير شهرك تف –ب 
 رفته باشد. گ اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذي ربط قرار ،هدف از تفكيك -1
 مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.  -2
 آيـين نامـه  ايـن   4پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر در ماده  ي طرح در زمين مورد نظر امكانتأسيساتيات ساختماني يا انجام عمل -3

 نداشته باشد. 
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مبنـي بـر عـدم    اعالم نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ياواحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات الزم به آنها تفويض شده باشد  -4
اعي اراضي و اقتصاد نبودن بهره وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسـب بـودن آن بـراي اجـراي طـرح نسـبت بـه        قابليت توليد زر

  .اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي
تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط باال مورد تصويب مراجعي كـه در حـوزه هـر اسـتان اختيـار صـدور پروانـه هـاي          -5

 رج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد. ساختماني را در خا
ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچك تر از بيست هكتار قبل از اينكه مورد تصويب  :1تبصره

 مراجع فوق قرار گرفته و ابالغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند. 
ده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور ودر حدود نيازهـاي سـكونتي و اجتمـاعي    در محدو: 2تبصره 

 روستا به عهده وزارت تعاون و امو روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات الزم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود.  
 ك غير شهر تأسيساتايجاد ساختمانها و  –فصل دوم 

 در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است:  تأسيساتايجاد هرگونه ساختمان و  :4ماده 
ها، نهرهاي عمومي، قنوات و چـاه هـا،    تاالب ،درياچه ها ،جنگل ها ،رعايت حريم نسبت به راه ها، دريا، رودخانه -١

هـا   هاي واقع در مسير راه ها و تونل پل ،مخابراتي تأسيساتها و  پايه خطوط و ،رقپايه هاي انتقال نيروي ب مسيل ها، خطوط و
اي انتقـال نفـت و گـاز، سـدها و كانـال و شـبكه هـاي آبيـاري، خطـوط و لولـه هـاي آبرسـاني،             هعمراني، لوله  تأسيساتيا 

 تأسيسـات ا و سـيل گيرهـا و سـاير    تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، سيل بنـده  ،نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي تأسيسات
ضوابط مقرر توسط مراجع ذي ربط در مورد بهداشت عمـومي و  عمومي و عمراني و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت 

 بهسازي و حفاظت محيط زيست. 
ه متر عرض داشته و اين گذرگاه در هر حال بايد بـا شـبك   8مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه الاقل  -٢

 معابر عمومي ارتباط داشته باشد.  

فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي وريه درخت در مورد اراضي مشجر و باغـات و   رعايت قانون حفظ و گسترش -٣
 هاي مربوط به آن. آيين نامهضوابط مربوط به قانون مذكور و 

تمان بـيش از يـك   ه سـاخ كـ درصد از مساحت زمين به صورت فضاي باز و در صـورتي   75منظور داشتن حداقل  -٤
 درصد مساحت زمين.   50طبقه باشد عدم تجاوز مساحت كل زير بناي ساختمان از 

ه به تصويب مراجع ذي ربط دولتي رسيده باشد و در مواردي كه مرجع مشخصـي بـراي تصـويب    كارائه طراحي  -٥
 نامه.  اين آيين 6طرح وجود ندارد تاييد مراجع مقرر در ماده 

 پروانه مذكور.  و رعايت مشخصات مندرج در آيين نامهاين  6رعايت ماده پروانه ساختمان با  اخذ -٦

ه آن ضوابط به موجب مقررات قانوني وضع و اعـالم  كاين ماده در صورتي الزم الرعايه خواهد بود  1ضوابط مذكور در بند : 1تبصره 
 پروانه ابالغ گرديده باشد.  شده باشد و يا از طرف سازمان هاي ذي ربط در حدود قانون به مراجع صادر كننده

 اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشورتهيه و ابالغ خواهد شد.  6دستور العمل طرز اجراي بند : 2تبصره 
در محل هائي كه طرح جامع منطقه اي ناحيه اي براي آنها تهيه گرديده و به تصـويب مراجـع مقـرر در    ): 2/11/1373(الحاقي  3تبصره 

الـذكر از لحـاظ    ين مربوط برسد و يا به عنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هرگاه ضوابط مشخصـي در طـرح هـاي فـوق    قوان
پروانـه سـاختمان و ايجـاد شـهرك و      عمومي مقرر شده باشد ضوابط مذكور در صـدور  تأسيساتتفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد 

 ملحوظ خواهد گرديد.  كصدور اجازه تفكي
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 ،شهرسـتان مسكن و شهر سازي موظف است طرح هاي منطقه اي يا ناحيه اي را در محدوده يـك ناحيـه شـامل يـك يـا چنـد        وزارت
را بـراي يـك    هتحت عنوان طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي، به همراه طرح جامع شهرهاي مراكز شهرستان ها مشمول ناحي

ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث بنا را در محدوده شهرستان يا شهرستان هـاي  هاي اراضي و  دوره بيست ساله تهيه و كاربري
 پيشنهاد نمايند.  ن و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانيمذكور تعي

طرح هاي رعايت كليه ضوابط مقرر در طرح هاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب و ضوابط زيست محيطي در تهيه و اجراي 
هاي توسعه و عمـران مـذكور يـا احـداث شـهر و شـهركهاي جديـد همچنـين          جامع و هادي كليه شهرهاي واقع در ناحيه مشمول طرح

 در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهاي واقع در ناحيه ياد شده ضروري است.  تأسيساتاستفاده از اراضي و احداث بنا و 
ز بررسي كارشناسي در وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري   پس ا تغييرات طرح هاي منطقه اي

پس از بررسي كارشناسي توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان در صورتي كه مغاير با اساس  رسيده و تغييرات طرح هاي ناحيه اي
رسـد و در   و معماري با حضور نماينده وزارت نيـرو مـي  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي  5طرح نباشد به تصويب كميسيون ماده 

 صورت وجود مغايرت اساسي بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. 
يك نسخه از مدارك فني طرح ها شامل مطالعات و نقشه ها و تغييرات آنها در دبيرخانه شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران در    

در سازمان مسكن و شهرسـازي اسـتانها نگهـداري     5و يك نسخه ديگر از آنها در دبيرخانه كميسيون ماده وزارت مسكن و شهرسازي 
 خواهد شد. 

تطبيـق و مـوارد تخلـف را بـه اسـتانداري و وزارت      دارند عملكردها را با طـرح هـاي مصـوب     هسازمان هاي مسكن و شهرسازي وظيف
 مسكن و شهرسازي گزارش نمايند. 

قانون برنامه دوم در طرح هاي فوق الذكر ضروري است همچنين احـداث شـهرها و شـهرك هـاي جديـد در       72ره تبص 3رعايت بند 
 ». مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است

اختمان ) اين ماده نسبت به راه ها، به عنوان نوار حفاظتي كه احداث هرگونـه سـ  1حريم مذكور در بند (): 28/3/1369(الحاقي  4تبصره 
ودي كليه راه هاي بـين  ر) متر از منتهي اليه حريم قانوني راه در طرفين و150در آن ممنوع مي باشد عبارت است : تا عمق ( تأسيساتو 

راه ممكـن اسـت در معـرض     لاستحفاظي هر شهر مناطق حساسي كه در بقيه طو ه) كيلومتر از انتهاي محدود20) تا (5شهري به طول (
) متر در طرفين تمام طـول جـاده هـاي    150و تا عمق ( آيين نامه) اين 13گيرند به تشخيص كميسيون موضوع ماده ( ساخت و ساز قرار

گردند. رعايت مقررات مربوط به حريم قانوني راه ها در تمام موارد الزامـي   كمربندي كه خارج از محدوده استحفاظي شهرها واقع مي
 است. 

ك از راه هاي بين شهري بر حسب اهميت و قابليت توسـعه شـهر و همچنـين تعيـين حـدود نـوار       تعيين طول مناسب نوار حفاظتي هر ي
قرار مـي گيرنـد، برعهـده كميسـيون موضـوع       تأسيساتحفاظتي در بقيه طول راه ها كه مشمول ممنوعيت احداث هرگونه ساختمان و 

پروانـه در   پس از اخـذ  و آيين نامهدر اين  طبق ضوابط مقرر يتأسيساتمي باشد. در مواردي كه ساختمان ها و  آيين نامه) اين 13ماده (
خارج ا زحدود نوار حفاظتي مزبور يا در منتهي اليـه حـريم قـانوني در بقيـه طـول راه سـاخته مـي شـوند، الزم اسـت نقشـه چگـونگي            

 دسترسي آنها به خطوط مواصالتي به تاييد وزارت راه و ترابري برسد. 
ر مسير راه ها، لوله هاي انتقال نفـت و گـاز   دهاي واقع  پل ها و تونل قال نيروي برق و شبكه هاي مخابراتي،پايه هاي انت ايجاد خطوط و

 آيـين نامـه  بندها و سيل گيرهـا بعـد از حـريم راه هـا از شـمول ايـن        انال ها و شبكه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، سيلكو 
 باشد.   مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط، مي
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د ايجاد سـاختمان در حـدود   نمربع يا بيشتر باشپنج هزار متر  كشاورزي كه مساحت آن قطب هاي هدر اراضي خارج از محدود: 5ماده 
درصـد مسـاحت زمـين مشـروط بـر اينكـه        4احتياجات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورز يا كارگران تـا ميـزان حـداكثر    

پروانـه سـاختمان    آيـين نامـه  اين  4ماده  5متر مربع تجاوز نكند مجاز است و بدون نياز به اجراي بند  600مساحت زيربناي ساختمان از 
 گردد.   صادر مي

پروانه بنـا   صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت هاي الزم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در: 6ماده 
در مورد آنها رعايـت شـود، در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها بـه عهـده           آيين نامهن ) اي4گردد و ضوابط مقرر در ماده (

 هر ناحيه توسط استانداري تعيين مي گردد. كه در مرجعي خواهد بود 
 پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامي است به شرح زير مي باشند:  مناطقي كه صدور

شهرهاي نزديك به هم كه امكان توسعه و اتصـال آنهـا بـه يكـديگر وجـود دارد و      يا حد فاصل رگ مناطق مجاور شهرهاي بز –الف 
تعيـين   آيين نامـه ) اين 13نها توسط كميسيون موضوع ماده (آهمچنين اراضي مجاور و نزديك به راه هاي مواصالتي كشور كه حدود 

 اعالم مي گردد.  و مركز، هاي كثيراالنتشار محلي و قبال از طريق انتشار آگهي در روزنامه
اليه نوار حفاظتي يا حريم قانوني راه ممكن است مورد ساخت و ساز قرار گيرند و  ه در طول راه ها بعد از منتهيكمناطق حساسي  –ب 

پروانـه و نظـارت    احداث بعضي از ساختمانهاي مجـاز در آنهـا مشـمول صـدور     آيين نامه) اين 13به تشخيص كميسيون موضوع ماده (
 ساختماني مي گردد. 

بـا اعـالم قبلـي و انتشـار      آيين نامه) اين 13پيشنهاد استاندار و تصويب كميسيون موضوع ماده ( محل به ه بنا به مقتضياتكمناطقي  –ج 
 ردد. پروانه مي گ ساختمانها در آنها مشمول دريافت مركز احداث تمام يا بعضي از انواعآگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي و 

 در مورد كليه مناطق الزامي است.  آيين نامهاين  4) ماده 3( ) تا1) رعايت ضوابط مقرر در بندهاي (28/3/1369(اصالحي  –د 
تسهيالت الزم براي انجام فعاليتهاي سالم و هماهنگ  تأمينو  آيين نامهمراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين : 7ماده 

در ايـن قبيـل    تأسيسـات رج از محدوده قانوني و حريم شهرها و راهنمائي و ارشاد كساني كه قصد ايجـاد سـاختمان و   ساختماني در خا
ه بـا  كـ باشـد   دارند و جلوگيري از تخلفات ساختماني در حوزه هر استان يا فرمانداري كل به عهده استاندار يـا فرمانـدار كـل مـي     طنقا

 حوزه استان اين وظيفه را انجام دهد. دولتي واقع در  هاي استفاده از سازمان
هاي كشاورزي رعايـت   درخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و در خارج از قطب تأسيساتهرگاه در ايجاد ساختمانها و : 8ماده 

 شد:  نامه نشده باشد به طريق زير عمل خواهد ضوابط مقرر در اين آيين
نظارت شده اند ياتقاضاي كتبي سـازمان   مأموري كه از طرف استاندار تأسيساتتماني و بنا به تشخيص مهندسين و تكنسين هاي ساخ -1

پروانه باشد از طرف استاندار يا فرماندار  هاي ذي ربط دولتي و يا بنا به اعالم فرمانداران و بخشداران كه مورد تاييد مرجع صادر كننده
ايـن   2امه كار آن جلوگيري خواهد شد تا تكليف آن طبـق مقـررات بنـد    كل قرار گيرد دستور توقف عمليات ساختماني صادر و از اد

 ماده تعيين شود.  
قبـل از رفتـار بـا     تأسيساتاعم از اينكه عمليات ساختماني خاتمه يافته و مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته و يا ساختمان و يا  – 2

پـنج نفـري    هيئـت نحوه بهره برداري يا ادامه كـار سـاختمان بـه عهـده يـك      تعيين  متخلف با توجه به قوانين و مقررات جاري كشور و
مركب از نمايندگان استانداري، انجمن استان، اداره كل مسكن و شهر سازي، اداره كل كشاورزي و منابع طبيعي و اداره كل صـنايع و  

 است. مذكور اكثريت سه راي موافق مناط اعتبار  هيئتاتخاذ تصميم  معادن خواهد بود. در
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كميسيون مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعالم تخلف به موضوع رسـيدگي و  تبصره :
 تصميم خود را اعالم نمايد. 

ه در خـارج از محـدوده   كـ وني روستاها كهرگونه ساختمان اعم از ساختمانهاي مسكوني و عمومي و اجتماعي در محدوده مس: 9ماده 
ه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصي ايجاد و بـه موقـع   كانوني و حريم شهر ها قرار داشته باشد تا زماني ق

وني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امـور روسـتاها مـي    كاجرا گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين محدوده مس
 باشد. 
مربـوط بـه طـرح هـاي آب و      تأسيسـات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساختمان ها و  تأسيساتختمانها و ايجاد سا: 10ماده 

فني مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گـاز خطـوط ارتبـاطي و مخـابراتي و      تأسيساتفاضالب و برق، لوله كشي هاي نفت و گاز، 
سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها در خـارج از محـدوده قـانوني     متعلق به تأسيساتوني و ساير كواحدها و مجتمع مس

باشد و مقامات تهيه كننده و تصويب كننـده   پروژه ها و طرح هاي مصوب توسط مراجع و مقامات صالحيت دار مربوط مي شهرها تابع
در خارج از محدوده قانوني شـهرها را بـه ترتيبـي     يساتتأسپروژه ها و طرح ها بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و  اين قبيل

 مقرر شده است بر حسب مورد بنمايد. آيين نامهكه در اين 
 احداث شهرك  –فصل سوم 

 در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است: : 11ماده 
مبنـي بـر بالمـانع بـودن اسـتفاده از زمـين و نيـز        دريافت گواهي از ادارات كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاهاي محـل   -1

 احتياجات شهرك.  تأميننظر وجود و يا امكان ايجاد منابع آب و برق كافي براي گواهي شركتهاي آب و برق منطقه اي از 
 يت به نام متقاضي  كارائه سند مال – 2
 نظارت ساختمان شهرك. تعيين و معرفي مهندس مشاور شهرسازي و معماري مجاز مسئول، تهيه طرح و  -3
عمـومي و   تأسيساتمنظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح براي معابر عمومي و فضاي سبز و ميادين و  – 4

 ه غير قابل تملك خصوصي باشد.  كاجتماعي و تجهيزات شهري 
مسـكن و شهرسـازي قابـل انطبـاق بـا ضـوابط        د رهر مورد كـه بـه تشـخيص وزارت    آيين نامهاين  4رعايت ضوابط مقرر در ماده  – 5

 شهرك سازي باشد. 
پروانه را به ديگري ندارد  پروانه شهرك سازي حق واگذاري انتقال پروانه مي باشد و دارنده : احداث شهرك مستلزم دريافت12ماده 

  .و شهرسازيمگر با موافقت وزارت مسكن 
دسـتور العملـي خواهـد بـود كـه بـه پيشـنهاد وزارت        ره برداري از شركت طبق پروانه به پروانه تاسيس شهرك و ترتيب صدور تبصره:

 به تصويب شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران خواهد رسيد.  مسكن و شهرسازي
هـاي جديـد براسـاس مقتضـيات و      پيشنهاد هاي مربوط به احداث شـهرك  به منظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد: 13ماده 

در مركز هر استان كميسيوني به رياست  12و يا دستور العمل موضوع تبصره ماده  آيين نامهوظائف مقرر در اين  منطقه و اجراينيازها 
 بود:   ط اعتبار خواهدوي اكثريت مجموع اعضاء منأگردد و تصميمات آن با ر استاندار و شركت مقامات زير تشكيل مي

 .قائم مقام استاندار در غيبت او خواهد بود ناًمعاون استاندار در امور عمراني كه ضم -1
 دبيري كميسيون را نيز به عهده خواهد داشت.  مدير كل مسكن و شهرسازي استان كه ضمناً -2
 مدير كل كشاورزي و منابع طبيعي استان   -3
 رييس دفتر مهندسي استان - 4
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 رييس دفتر برنامه و بودجه استان   – 5
 ر كل راه و ترابري استان ) مدي28/3/1369(الحاقي  -6
 ) مسئول جهاد سازندگي استان 28/3/1369(الحاقي  -7
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 ) 14/10/1384مصوب (قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها  -7-8
ور در طـرح هـادي   كلبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طـرح مـذ  كامحدوده شهر عبارت است از  -1ماده 

 باشد.   آن الزم االجرا مي درشهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي 
زيـر بنـايي در    تأسيسـات خـدمات شـهري و    تـأمين شهرداريها عالوه بر اجراي طرحهـاي عمرانـي از جملـه احـداث و توسـعه معـابر و       

و ساير اقدامات مربوط به توسـعه و عمـران در    تأسيساتچارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و 
 داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند. 

ه نظـارت و كنتـرل شـهرداري در آن ضـرورت     كـ پيرامون محدوده شهر  حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل -2ماده 
 دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. 

باغات و جنگلها، هرگونه  ،توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ظور حفظ اراضي الزم و مناسب برا يبه من
در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي جامع و هـادي   تأسيساتاستفاده براي احداث ساختمان و 

 بود.   پذير خواهد امكان
ه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخـل حـريم شـهر مجـاز شـناخته شـده و       ك تأسيساتهر گونه ساختمان و  نظارت بر احداث

حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند) 
از غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و بـا متخلفـين طبـق مقـررات رفتـار      باشد، هرگونه ساخت و س به عهده شهرداري مربوط مي

 خواهد شد. 
ه با ك روستاييت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي عبارت است از محدوده اي شامل باف محدوده روستا – 3ماده 

سد. دهياريها كنترل و نظـارت بـر احـداث هـر گونـه      رعايت مصوبات طرح هاي باالدست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي ر
 ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود. 

روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شـهرداري   – 1تبصره
 را ندارد.  شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز ساير امور روستا

در صورت رسـيدن بـه شـرايط     روستاهائي كه به موجب طرح هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند – 2تبصره 
شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقـه از نـواحي يـا منـاطق شـهر اصـلي تلقـي و اداره         شهر شدن،

تهيـه و   روسـتايي هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهـاي   در قالب طرحخواهند شد و براي آنها 
 مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسالمي روستا توسط بنياد مسكن انقالب اسـالمي در قالـب بافـت     – 3تبصره 
 گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.   پيشنهاد مسكوني روستا

ه در حريم شهرها قـرار مـي گيرنـد اعـم از روسـتاهاي داراي طـرح       كدرآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي  -4تبصره 
 هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد. 

دريافت مي نمايـد موظـف بـه ارائـه كليـه خـدمات       ه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را كدر هر محدوده و يا حريمي  – 5تبصره 
 شهري مي باشد.  

محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهائي كـه طبـق مقـررات و بـا مجوزهـاي قـانوني مربـوط         – 4ماده 
 گردد.  هاي مصوب آنها تعيين و تصويب ميدر طرح  مي شودايجاد و احداث 
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داراي طـرح ايجـاد شـهرك و     1355ه قبل از سال كمحدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي  – 1تبصره 
بـه  پروانه شهرك نشده و به صـورت غيرمصـوب بـاقي مانـده انـد در صـورتي كـه بنـا          صوتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ

ضرورت و با ارائه داليل توجيهي كافي براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شـهره قـرار گيرنـد، اعـم از     
پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يـا هنـوز در دسـت احـداث و تكميـل       يافته واين كه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه 

 داري مربوط خواهند بود.  باشند تحت كنترل و نظارت شهر
 بود.    هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد -2تبصره 

هادي شهر و تغييـرات بعـدي آنهـا بـه صـورت      هاي ي و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحمحدود شهر در طرحهاي جامع شهر -5ماده 
خته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصـويب  قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا سا

 يـه نقـاط آن قابـل   لكنند طرحهاي مذكور مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابالغ طـرح هـاي مـذكور بـه صـورتي كـه ك      
از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شـدن   پس پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و ي ويشناسا

 به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط ابالغ مي گردد. 
ير مراجع ذي صـالح  استاندار دستور تدقيق محدوده را به سا ،چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد – 1تبصره 

 خواهد كرد.  
پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها به عهده دبير خانـه مرجـع تصـويب كننـده      -2تبصره 

 طرحها خواهد بود.  
باشد براي تاييد نهايي  پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري – 3تبصره 

 شود.   به مراجع قانوني منعكس مي
 گردد.  ور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميكحريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذ -6ماده 
بـه   و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسـكن انقـالب اسـالمي اسـتان مربـوط      روستاييمحدوده روستا براساس طرحهاي هادي  -7ماده 

ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب شده صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته 
پس از تصويب، تصويب بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي      اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماهرسد.  مي روستاييكننده طرح هادي 

 .  مي شودضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط ابالغ اسالم مربوط تدقيق شده و به ام
محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك هاي مجـاور، نبايـد    – 8ماده 

مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جـامع حسـب    ،رفع تداخل مرجع حل اختالف و ،با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل
 مورد خواهند بود.  

 .  مي شودمحدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب  -9ماده 
) ايـن قـانون و هـيچ يـك از     2) و (1هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جـز محـدوده و حـريم موضـوع مـواد (      -10ماده 

نخواهند داشـت و عنـاوين يـاد شـده جـايگزين      ) اين قانون 4) و (3ا و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (روستاه
و نظـاير آنهـا در مـورد    » حدود مصـوب شـهر  «  ،»حوزه شهرداري« ،»حريم قانوني« ،»محدوده قانوني«كليه عناوين متناظر آنها از جمله 

و نظـاير آنهـا در   » محـدوده نفـوذي  «  ،»محدوده نهـايي « ،»حريم استحفاظي» ،»حوزه استحفاظي« ،»محدوده استحفاظي« شهر،  همحدود
مي گـردد و هـر   » محدوده قانوني شهرك «و » محدوده روستا«در مورد » حدود روستا«يا » محدوده مسكوني روستا « ،مورد حريم شهر
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و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگـري در قـوانين    ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدود و حريم شهر، محدوده شهرك
 و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود. 

ر مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعارف و مراجـع تصـميم   تعاريف و مراجع تصميم گي –تبصره 
 . مي شود15/4/1362مصوب  -نون تعاريف ضوابط تقسيمات كشوريقانين موضوعه از جمله گير مربوط در تمام قوا

اي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك هاي مسكوني شـامل سـاير   رتعريف شده كه در اين قانون بمحدوده و حريم  -11ماده
محدوده مناطق چهارگانه حفاظت  ،ا و راه آهن(مثل حريم راهه اند خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شدهمحدوده ها و حريم هاي 

 حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.  ،شده محيط زيست
جرم محسوب شده و مرتكبين عالوه بر اعـاده   ،عموميتجاوز به حقوق هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان  -12ماده 

 ات اسالمي محكوم خواهند شد. زرابر قانون مجاوضع و رفع اثر از تخلفات و به مجازات مربوط ب
هشـتاد و  د و صـ قانون فوق مشتمل بردوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يك هـزار و سي 

 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.  28/10/1384چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 
 
 

 )19/2/1369مصوب ( ن حريم راههاي روستاييتصويب نامه تعيي
بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين راه و ترابري و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و بـه  19/2/1369وزيران در جلسه مورخ  هيئت

 تصويب نمود: 1351) قانون برنامه و بودجه مصوب 50) ماده (9استناد بند (
بـه   ،متـر راه در هـر طـرف    5/12) عبارتست از اراضي بين حد نهائي بدنه راه تا فاصله 3و 2و  1رجه حريم كليه راههاي روستايي (د-1

 متر شود. 25ه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن كقسمي 
 5/7ا فاصله يم آن عبارتست از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تدر موارديكه راه روستايي اجبارا از داخل روستا عبور نمايد، حر-2

 متر شود.  15متر از محور راه در هر طرف به قسمي كه مجموع عرضي بدنه راه و حريم طرفين آن 
ش يابد بنا به پيشنهاد كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتين جهاد يدر موارديكه الزم است حريمهاي ذكر شده تقليل يا افزا-1تبصره

عضـو كميسـيون زيـر    ء معاون عمراني استانداري به تصويب اكثريـت وزرا و بودجه به رياست  سازندگي و اه و ترابري و سازمان برنامه
 بنايي صنعت دولت خواهد رسيد. 

 در صورتيكه به تشخيص وزارت جهاد سازندگي بر جسم راه آسيب نزند مجاز است.  روستاييكشاورزي در حريم راههاي -2تبصره 
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 )12/4/1370مصوب ( و بركه هاي طبيعي رم رودخانه ها و انهانحوه تعيين بستر و حري آيين نامه -7-9
قـانون توزيـع عادالنـه آب     2مـاده   1ايران و اختيار حاصل از تبصره به استناد اصل يكصد و سي هشت قانون اساسي جمهوري اسالمي 

 بشرح زير تصويب مي نمايد: تعيين حد بستر و حريم رودخانه و انهار و مسيلها و مردابها و بركه هاي طبيعي را نامه  آيين
 ات آن در معاني ذيل بكار برده شده است: رنامه از نظر اجراي مقر آيينات مندرج در اين حاصطال-1ماده
 رودخانه : مجرائي طبيعي كه آب بطور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. -الف
 جريان داشته باشد و داراي حوض آبريز مشخصي نباشد.  مجرائي است طبيعي كه آب بطور دائم يا فصلي در آن –نهر طبيعي -ب
 نهر سنتي: مجراي آبي كه بوسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد. -ج
ا زير آب رود همچنين يدر مد بزرگ در مرداب: زمين باتالقي مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معموالً-د

 در تمام سال حالت باتالقي داشته باشد.  غير ساحلي در فصول بارندگي و سيالب غرقاب شده و معموالًناطق اراضي پستي كه در م
 در آنها جمع شده و باقي مي ماند.  آب  اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني، :بركه-ـه
 .  مي كنددر آن جريان پيدا  وقتاًمسيل: مسيل مجرائي طبيعي است كه سيل حاصله از باران و برف و رگها م-و
 سيالب در آن وجود نداشته باشد.  ثيعي امكان حدوبيعي يا غيرطبمسيل متروكه : مجرائي است طبيعي كه تحت عوامل ط-ز
است كه در هر محل با تو.جه به آمار هيـدولوژيك و داغـاب و حـداكثر طغيـان بـا دوره      نهر يا مسيل  ،بستر: آن قسمت از رودخانه-ح

 .  مي شودبرگشت مختلف وسيله وزارت نيرو و يا شركتهاي آب و برق خوزستان تعيين  هاي
ازي و معماري تعيين و جهـت بـرآورد سـيالب بـا     سدوره برگشت طغيان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراي عالي شهر

 دد. آب و برق خوزستان اعالم مي گرشركتهاي  او ي يتناوب مورد نظر به وزرات نيرو
ه به وسيله وزارت نيرو و شـركتهاي آب منطقـه   لسا25تعيين و بستر در خارج از محدوه شهرها براساس حداكثر طغيان يا دوره برگشت 

سـاله   25سيالب بـا دوره برگشـت كمتـر يـا بيشـتر از      و در مناطقي كه ضرورت ايجا د نمايد  مي شوداي و آب و برق خوزستان تعيين 
توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز  رائه نقشه هاي مربوط واشركتها فوق الذكر حسب مورد با  مالك محاسبه قرار گيرد

 الزم را اخذ خواهند نمود. 
كماكـان در اختيـار حكومـت اسـالمي     تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها، مسيلها با انهار طبيعي در بستر سابق تاثيري نداشته و بسترسـابق  

 براي آن منظور نخواهد شد. است ليكن حريم 
پس از بستر قـرار  نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بالفاصله  ،مسيل ،حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه-ط

توسـط وزارت نيـرو يـا     آيـين نامـه  دارد و به عنوان حق ارتفاق بـراي كمـال انتفـاع و حفاظـت آنهـا الزم اسـت و طبـق مقـررات ايـن          
   گردد. آب منطقه اي و آب و برق خوزستان تعيين مي يها تشرك

كه حسـب مـورد بـا توجـه بـه وضـع       حريم انهار طبيعي يا رودخانه اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از يك تا بيست متر بود 
 گردد.   يين ميتابعه آن تعنيرو و شركتهاي وزارت وسيله  هببستر رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف 

طبق مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي تعيين و پس ا زموافقت (در محدوده شهرها حريم انهار طبيعي و رودخانه ها بطور كلي 
 خوزستان حسب مورد اعالم خواهد شد. ) ذي ربط با آب و برق آب منطقه اي 

مردابهـا و   ،مسيلها ،حد بستر و حريم رودخانه، انهار ،ه امكاناتو آب برق خوزستان مكلفند با توجه بشركتهاي آب منطقه اي -2ماده 
يا كارشناسـان ذيصـالح طبـق مقـررات      سو با اعزام كارشنابركه هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخصي 

 تعيين نمايند.  آيين نامهاين 
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ورد كه بستر و حريم رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مـرداب و بركـه   شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان در هر م-3ماده 
به متقاضي اعالم و در مورد تعيـين بسـتر و حـريم سرتاسـري      طبيعي را به طور موضعي تعيين مي نمايند. مراتب را به طريق مقتضي كتباً

سـد كـه بسـتر و حـريم رودخانـه و نهـر       مـي ر ي يك نوبت) به اطالع اشـخاص ذينفـع   موضوع از طريق پخش اعالميه هاي محلي (برا
اطـالع از حـدود بسـتر و    طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مـي تواننـد بـراي كسـب     (طبيعي، سنتي) و مسيل و مرداب و بركه 

ض شركت آب مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف مدت يكماه از تـاريخ انتشـار اطالعيـه اعتـرا     حريم تعيين شده به
نسـبت بـه بسـتر و حـريم     خود را به شركت مربوطه تسليم و رسيد مذكور در فوق و اصل شود شركت آب منطقه اي مربوط اعتـراض  
از دو نفـر كارشـناس فنـي    تعيين شده در مهلت مذكور در فوق و اصل شود شركت منطقه اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركـب  

 نمايد.  مي شوند ارجاع ميمنصوب غ مدير عامل ذيصالح و يكنفر كارشناسان شركت با ابال
گزارش كارشناس يا كارشناسان را مورد بررسـي قـرار داده    ،پرونده مورد اعتراض پس از وصول 3كميسيون مذكور در ماده  – 4ماده 

وضـيحات از كارشـناس يـا    رار مي دهـد و اال بعـد از اخـذ ت   ق تأييدو در صورتي كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد آن را مورد 
كارشناسان ذيربط نظر خود را به شركت اعالم خواهند نمود، چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قـانع كننـده نباشـد كميسـيون     

به شركت اعـالم دارد.  و سپس نظر خويش را در مورد بستر و حريم وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كنند به يا  تواند راساً مي
 ر اين كميسيون قطعي بوده و به منزله نظر وزارت نيرو است. نظ

اي نسبت بـه عالمـت گـذاري نهـايي حـد بسـتر و        شركت آب منطقه آيين نامهاين  3پس از اعالم نظر كميسيون موضوع ماده  -5ماده 
راي اطـالع بـه اداره ثبـت اسـناد و     بـ اي از نقشه مربوط را بـه بسـتر و حـريم     حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه

امالك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به ژاندارمري و شهرباني اعالم خواهد داشـت و از تجـاوز بـه بسـتر و     
 رد.  كين انتظامي جلوگيري خواهد مأمورحريم با همكاري 

مرداب و بركه طبيعي در صورتيكه شركت آب منطقه اي قلع  مسيل و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر پس از تعيين -6ماده 
بـه آب و بـرق الزم بدانـد براسـاس مقـررات      مربـوط  و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر حريم را براي استفاده از امـور  

 مربوط اقدام خواهد نمود. 
پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمـال خواهـد    قت باشدهرگاه اعياني موجود در بستر و حريم بصورت كشت مو –تبصره 

 شد. 
مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد با موافقت كتبي و  در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر، كشت موقت -7ماده 

وجـه حـق ايجـاد     جر به هيچأست ولي مستو رعايت اولويت براي مجاورين بالمانع ا ارهقبلي شركت آب منطقه اي ذيربط بصورت اج
ترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شـد.  ساعياني و غرس نهال و درخت (بجز زراعت سطحي) را ندارد در صورت تخلف اراضي م

شركت آب منطقه اي ذيربط بايد در اجاره نامه قيد كند كه در صورت بـروز هرگونـه خسـارت ناشـي از سـيل و نظـاير آن هيچگونـه        
 وليتي نخواهد داشت. مسئ

 استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر باالدست سدها شمول ندارد.  –تبصره 
و كماكـان   مي شـود ه بستر مرده ناميده كنهر طبيعي، مسيل بصورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر  ،چنانچه بستر رودخانه – 8ماده 

هاي آب و برق قابل استفاده باشد بـا حـدود مشخصـي از طريـق وزارت نيـرو بـه دسـتگاه هـاي         طرح هست براي اجارادر اختيار دولت 
 متقاضي بصورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي و كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد. 
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يا مسيل يا مرداب يا بركـه طبيعـي    رنهاا ،حريم رودخانه چنانچه افراد يا شهرداريها بصورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و – 9ماده 
ت نيـرو  رازمجاورت ملكي واقع است بنمايند شركت آب منطقه اي مكلف است با اخذ هزينه كاشناسي طبق تعرفه مصوب و را كه در

ه تصـرفات  كـ ايد، مشروط بر ايننسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين دستور العمل اقدام نم
 قانوني اشخاص نسبت به امال مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيصالح تاييد شده باشد. 

چنانچه امكان ديواره سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاورين وجود داشته باشـد شـركت آب منطقـه اي ضـمن      -10ماده 
ات فنـي مربـوط بـه مهندسـي رودخانـه      كسيل يا مرداب يا بركه طبيعي و با درنظر گرفتن نمشخص كردن مجاورين رودخانه يا نهر يا م
ت ررا معلوم و به مجاورين اعالم خواهد نمـود تـا در صـو    مي شودديواره سازي حاصل اثر  مشخصات ديواره و مقدار زمينهايي كه در

پشـت ديـواره    خذ اجازه مربوط اقدام نمايد. بسـتر واقـع در  تمايل به شركت مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره سازي براي ا
ميزان حريم كه بالفاصله بعد از ديواره احداثي شـروع   تأمينپس از  احداثي در اختيار دولت جمهوري اسالمي است. شركت مي تواند

 . شود باقيمانده بستر را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به سايرين اجازه دهد مي
ي خواهنـد نمـود   يمتروكـه را شناسـا   هـاي  شركتهاي آب منطقه اي با هماري شهرداريها و ادارات ثبت اسناد و امالك مسيل – 11ماده 

ت آب منطقه اي است ولي در داخل محـدوده قـانوني شـهرها    كتشخيص متروكه بودن مسيلها در خارج از محدود قانوني شهرها با شر
ها تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود، در صورت بـروز اخـتالف نظـر، تشـخيص وزارت نيـرو معتبـر       شركت مزبور باهمكاري شهرداري

 باشد.   مي
هـاي طبيعـي بـا موافقـت وزارت      عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه، انهار طبيعي، مسيلها، مردابها و بركه – 12ماده 

 با دستگاه هاي ذيربط خواهد بود.  نيرو بالمانع است. ولي مسئوليت حفاظت آنها
نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعـي   ،ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند در موقع تحديد حدود امالك واقع در كنار رودخانه -13ماده 

آبـي فـوق الـذكر در روي نقشـه ملـك       تأسيسـات شي وضعيت ملـك مـورد ثبـت را نسـبت بـه      كو شبكه هاي آبياري و آبرساني و زه
شخص و يك نسخه از آن را همراه با توضيحات الزم براي تعيين حد بسـتر و حـريم بـه شـركتهاي آب منطقـه اي ذيـربط ارسـال تـا         م

پـس از   آبي را مشخص و به ادارات ثبت اعالم كنند. ادارات ثبت در چنين مواردي تنهـا  تأسيساتشركتهاي مذكور حد بستر و حريم 
 فوق الذكر مجاز به صدور سند مالكيت خواهند بود.   تأسيساتي بر تعيين حد بستر و حريم پاسخ شركتهاي آب منطقه اي مبن وصول

و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجـراي   مؤسساتوزارتخانه و  – 14ماده 
ه هاي طبيعي را استعالم نمايند هـر  كانه و انهار و مسيلها و مردابها و برپروانه الزم بستر و حريم رودخ طرحهاي مربوط به خود و صدور

 كتبي و قبلي وزارت نيرو است.  نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت
هرگاه حريم رودخانه وانها و مسيلها و مردابها و بركه هاي طبيعي و راههاي اصلي و فرعـي موجـود تـداخل نماينـد قسـمت       – 15ماده 
 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  اًطرفين مشترك تأسيساتد تداخل براي مور
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 )27/12/1349مصوب ( قانون منع احداث بنا در طرفين لوله انتقال گاز -7-10
متراز هر طرف محور خطوط لولـه انتقـال گـاز     250از تاريخ تصويب اين قانون احداث هرگونه بنا و ساختمان درفاصله  –واحده  ةماد
اسـت بـا حضـور نماينـده      خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شركت ملي گـاز ايـران مجـاز   در 

 پرداخت نخواهد شد.  اشخاص هانهدام آن نمايد و هيچگونه خساراتي از اين بابت به ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام ب
مذكور دراين قانون را با توجـه بـه مقتضـيات فنـي و     متر  250در موارديكه انتخاب فاصله  شركت ملي گاز ايران مجاز است – 1تبصره

 محلي ضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد. 
به منظور استفاده از دريـا باشـد در صـورتيكه طبـق تشـخيص شـركت ملـي گـاز ايـران           كه صرفاً  يهاي احداث بنا و ساختمان – 2تبصره

ه پيشنهاد شـركت ملـي گـاز ايـران بـ      نحوه اجراي اين تبصره بهه مربوط ب آيين نامه .راتي نگردد مجاز خواهد بودموجب خرابي و خسا
 ت وزيران خواهد رسيد. ئتصويب هي

اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصـوب   11 ةي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماديچنانچه ابنيه و ساختمانها -3تبصره 
براسـاس  را ضـروري بدانـد    هاي مذكور در اين قانون ايجاد شده باشد و شركت ملي گاز ايران انهدام آن و حريم1347ت ماه ارديبهش

 پرداخت خواهد شد.  اشخاصه قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران اقدام و خسارات وارده ب 11ماده 
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 )3/4/1350مصوب ( نامه منع احداث بنا در طرفين لوله انتقال گاز آيين -7-11
آهنگـي و نظـاير    شپـي  اردوگاه نظـامي و  ،ميدان ورزشي ،آپارتمان ،مدرسه ،احداث هرگونه بنا و ساختمان از قبيل بيمارستان -1ماده 
كـه بـراي     آنچـه جز صنعتي و حمل و نقل  تأسيساتال كارخانه و عانبار مواد سريع االشت ،آهن راه ، ايستگاه،ساختمان سد فرودگاه ،آن
 ممنوع است. گاز متري هر طرف محور خط لوله انتقال 250ري باشد در فاصله وضر زبرداري از خطوط لوله گا هبهر

ر طان متضمن ايجاد خربه تشخيص شركت ملي گاز اي غير از انواع مذكور در ماده يك در صورتي كه تأسيساتاحداث بنا و  -2ماده 
  نباشد در خارج از فواصل مذكور در زير مجاز است:

 متري هر طرف محور لوله.  25اينچ باشد در خارج از فاصله  6رسمي لوله گاز كمتر از  كه قطر  در موردي -الف
 متري هر طرف محور لوله.   50باشد در خارج از فاصه اينچ  18اينچ تا  6ز از اي لوله انتقال گكه قطر رسم  در موردي -ب
 متري هر طرف محور لوله.  100اينچ يا بيشتر باشد در خارج از فاصله  18مي لوله انتقال گاز از سكه قطر ر  در موردي-ج

ها در امتداد هر كيلومتر طول مسير لولـه انتقـال گـاز     در مورديكه طبق اين ماده احداث بناهاي مسكوني مجاز باشد تعداد خانه –تبصره 
باشـد حـداكثر از بيسـت     Bمحـور لولـه واگـر از نـوع     باشد حداكثر از پنج دستگاه در هـر طـرف    Aگذاري از نوع  استاندارد لولهاگر 

 دستگاه در هر طرف محور لوله نبايد تجاوز نمايد. 
ايـاالت متحـده آمريكـا تعريـف      ANSL-B-31.8گذاري نوع استانداردي است كه در ضـوابط   استاندارد لوله Bو  Aمنظور از نوع 
 ميرود.   كاره گاز ايران ب يهاي گاز در شركت مل حي لولهاشده و در طر

ايجـاد شـود طبـق قـانون منبـع احـداث بنـا و سـاختمان در طـرفين           آيين نامهكه بر خالف مقررات اين  ها و مستحدثاتي اعياني-3ماده 
شـخاص  ا هاني يا بخشداري منهدم خواهد شد و از اين بابت هيچگونه خسـارتي بـ  بخطوط لوله گاز با حضور نماينده ژاندارمري يا شهر

  .پرداخت نخواهد شد
ا توزيع در مسير خـط لولـه   ينامه از طريق نشر آگهي در مطبوعات و يا راديو وتلويزيون يا الصاق  ينيدر اين آهاي معين  حريم -4ماده 

 اطالع عموم خواهد رسيد.  هگري كه مقتضي باشد بيه دلطريق و وسي هر انتقال و يا به
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 )16/12/1383مصوب ( روستاييطرح نوسازي و بهسازي مسكن  -7-12
 ،سـازي، وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي    بنا به پيشـنهاد مشـاركت وزارت مسـكن و شهر    16/12/1383ت وزيران در جلسه مورخ ئهي

طبيعي و ارتقـاي كيفـي   سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، به منظور كاهش اثرات بالياي 
 هاي روستايي، طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را به شرح ذيل تصويب نمود:  سازي ساختمانوم اقروستايي و ممسكن 
رنامـه چهـارم توسـعه اعتبـار الزم را جهـت پرداخـت       قـانون ب  30ريزي كشور مكلف است مطابق مـاده   سازمان مديريت و برنامه -الف

هاي برنامـه چهـارم توسـعه     ست هزار واحد مسكوني روستايي طي سالي نوسازي و بهسازي ساالنه دوياود تسهيالت بانكي برسكمك 
ت كننده تسهيالت همواره پنج درصد از فنمايد. يارانه فوق طوري محاسبه خواهد شد كه دريا تأمينهاي ساليانه  پيش بيني و در بودجه

 كارمزد را خود پرداخت نمايد. 
ه ميليون ريال تعيين و در طول برنامه سـاالنه پـانزده درصـد بـه سـقف فـردي       سقف فردي تسهيالت براي سال اول برنامه پنجا -1تبصره

 اضافه خواهد گرديد. 
 ت. فسازندگان انبوه (سه واحد به باال) يك درصد افزايش خواهد يا سازي، كمك سود متعلقه به به منظور تشويق انبوه -2تبصره

مناطق حادثه نسبت به توزيع استاني با اولويت ر منابع مالي ساي ها و بانكي مكلف است با عقد قرارداد با بنياد مسكن انقالب اسالم -ب
 خيز، شناسايي متقاضيان واجد شرايط و معرفي آنان جهت دريافت تسهيالت و همچنين نظارت بر ساخت و ساز اقدام نمايد. 

قاي سطح دانش و مهـارت فنـي عوامـل    اي در جهت ارت ا همكاري سازمان فني و حرفهت ببنياد مسكن انقالب اسالمي موظف اس -پ 
معماري بومي با توجه به تنوع اقليمي در كليـه مراحـل طراحـي و سـاخت      هاي اعمال ويژگياز مسكن روستايي و همچنين سساخت و 

 اقدام نمايد. و ريزي  هاي الزم برنامه نسبت به آموزش
 وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.  عالي بر كليه مراحل طراحي و اجراي مسكن روستايي به عهده نظارت  -ت
هاي الزم را جهـت افـزايش توليـد مصـالح مناسـب مـورد نيـاز در منـاطق          ربط موظفند همكاري هاي ذي و سازمانها  كليه دستگاه -ث

 روستايي انجام دهند.  
ر روستاهاي مشمول طرح د يهاي دولت است اعتبارات مورد نياز را جهت مقاوم سازي و نوسازي مدارس و ساختماندولت مكلف  -ج

 در بودجه سنوات ساالنه در طي برنامه چهارم توسعه پيش بيني نمايد. 
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توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه چهارم ) 133(ماده  )4(اجرايي بند  آيين نامه -7-13
 )و اصالحات بعدي 7/2/1384مصوب ( اسالمي ايران

وراي اسـالمي و مراكـز   شـ است در طول برنامه چهارم توسعه براي كليه روسـتاهاي داراي  اسالمي موظف  بنياد مسكن انقالب -1ماده 
يت به شرح زيـر تهيـه و بـه اداره    ووضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولها و مراكز بخش روستايي، نقشه تفكيكي  دهستان

 دارد، ارسال نمايد: ثبت اسناد و امالكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار 
 نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان باشد.  ،مساحت ،نقشه بايد حاوي ابعاد (طول و عرض) -الف
 دو گونه تهيه شود:  نقشه بايد  -ب
 اس مناسب حاوي مراتب مذكوريبافت مسكوني روستا با مقنقشه كلي  -1
هاي مزبور بايد به امضـاي نماينـده بنيـاد مسـكن      نقشه .ات ياد شدههر قطعي به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطالعنقشه  -2

 انقالب اسالمي و عضو شوراي روستا برسد.  
 چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد، نقشه بايد با تبعيت از آن تهيه گردد.  -ج
 دولتي ندارد.  عنقشه تهيه شده نيازي به تاييد مراج-د
را از طريـق آگهـي در    بـرداري  خ نقشـه ي، تـار برداري قبل از شروع عمليات نقشه ت روزداقل بيساسالمي ح بنياد مسكن انقالب -2ادهم

شوراي اسالمي روستا مكلف به همكـاري و ارايـه اطالعـات الزم و    رساند.  روستا به اطالع اهالي مينشريه محلي و الصاق آن در معابر 
 باشد.  امضاي ذيل نقشه مي

رف ظـ پالك مورد اقدام را اسـتعالم نمـوده و ادارات ثبـت     انقالب اسالمي بايد قبل از تهيه آگهي، جريان ثبتي بنياد مسكن – 1تبصره 
 باشند.   پاسخ مي ماه موظف به ارسال كي

 بود.   نخواهد عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسالمي روستا مانع انجام كار – 2تبصره 
سالمي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده به طور كتبي بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالك محـل ارسـال       بنياد مسكن انقالب ا – 3ماده 
پيگيـري   نمايد. نماينده بنياد مسكن انقالب اسالمي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت موضـوع را  مي

 نمايد. 
دهـد تـا بـه اتفـاق      مـي  عاز وصول نقشه، موضوع را به نماينـده و نقشـه بـردار ثبـت ارجـا      پس محل كاداره ثبت اسناد و امال – 4ماده 

كارشناس بنياد مسكن انقالب اسالمي كه سمت نمايندگي بنياد را خواهد داشت، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس 
ه تصرفات اقدام نموده و بـه امضـاي نماينـده و    تفيكي حاوي حدود، مساحت قطعات، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان و نحو

 بردار ثبت و كارشناس (نماينده) بنياد مسكن انقالب اسالمي برسد.   نقشه
سـوابق توسـط بنيـاد مسـكن انقـالب       در صورتي كه نقشه با محل داراي اختالف باشد، اصـالحات الزم در نقشـه قيـد و بعـداً     –تبصره 

محل داراي اختالف فاحش باشد، نقشه جهت اصـالح بـه بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي اعـاده         گردد و اگر نقشه با اسالمي اصالح مي
 گردد.   مي

مانـده بـا قيـد     رار گيرد، حدود و مساحت باقيقمعابر  ضه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريكدر صورتي  – 5ماده 
 كيكي درج خواهد شد. تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تف رمساحت مقداري كه د



	٣١١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

جلسـه تفكيكـي    اسـاس صـورت   بـر  كدر صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد، اداره ثبت اسناد و امـال  – 6ماده 
تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفاتي كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيـت اعـم از مشـاعي يـا مفـروزي      

 ) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع مي دهد. 133() ماده 2مي نمايد و نسبت به ساير موارد مراتب را به هيئت موضوع بند (باشند، اقدام 
 هاي ثبتي، مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.   پرونده اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در –تبصره 

ه ثبت اسناد و امالك و مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي محل و يكي از قضات در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از رييس ادار – 7ماده 
و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسـيدگي و راي مقتضـي صـادر     مي شوددادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل 

 نمايد.  مي
 بود.    محل خواهد كت اسناد و امالدبير خانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثب – 1تبصره 
 گردد. دبير هئيت از بين كاركنان ثبت اسناد و امالك محل توسط مدير كل ثبت استان انتخاب و منصوب مي – 2تبصره 
 دبير هيئت مكلف است آراي صادر شده را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادر شده را – 3تبصره 

 پايان هر ماه به اداره كل امور امالك سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بنياد مسكن انقالب اسالمي مركز ارسال نمايد.  در
ا اشتباه بيني رخ داده است يـا در  يها به علت سهو قلم مطالبي ساقط شده  در صورتي كه معلوم شود در آراي صادر شده هيئت – 8ماده 

نمايـد، در ايـن    صـادر مـي   هيئت پس از بررسي، راي اصالحي ،اهي پيش آمده باشد، چنانچه راي اجرا شده باشدمباني مستند راي اشتب
ي قبلي قيد و بـه  أرا در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در مالحظات ر صورت دبير هيئت مكلف است مفاد رأي اصالحي
ي اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان أه ركنمايد. در صورتي  امضاي اعضاي هيئت رسانده و به واحد ثبتي ابالغ

 شود.   گزارش مي
 باشد.   ئت نظارت، شوراي عالي ثبت مييمرجع تجديد نظر نسبت به آراي ه –تبصره 

 مايد: ن نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مي ) اين آيين7هيئت موضوع ماده ( -9ماده 
ي بـه تنظـيم   أمورد عمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده باشـد، حسـب مـورد ر    هدر صورتي كه محدود –الف
گردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شـماره فرعـي در صـورت     نامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر مي اظهار

) قـانون  11نامه نيازي به انتشـار آگهـي هـاي مـاده (     قطعات و صدور سند مالكيت اقدام گردد. تنظيم اظهار لزوم نسبت به تحديد حدود
 ندارد.  هاي نوبتي) ثبت (آگهي

ه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يـا در تصـرف يـا مالكيـت و يـا حـدود اخـتالف        كدر صورتي  –ب 
بردار اداره ثبت اسناد و امالك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقـالب اسـالمي    رشناسان امور ثبتي و نقشهباشد، موضوع به دو نفر كا

گردد تا با تحقيقات محلي و مالحظـه مـدارك نسـبت بـه موضـوع رسـيدگي و نظريـه         و نماينده بنياد مسكن انقالب اسالمي ارجاع مي
ي أنمايـد. ر  ي مقتضي صادر ميأصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات رپس از و مستدل خود را به هيئت اعالم نمايند. هيئت

گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ نسبت به  نفع يا طرفين حسب مورد ابالغ مي صادر شده به ذي
 اجراي آن اقدام شود. 

 اي توضيحات در محل حضور داشته باشد.  نماينده بنياد مسكن انقالب اسالمي بايد جهت اد –تبصره 
ه خـارج از نوبـت بـه    گـردد تـا دادگـا    در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر، معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت مي –ج 

رف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد و گـواهي طـرح دعـوي را بـه ثبـت      ظموضوع رسيدگي نمايد. معترض بايد 
 شد.   ارايه دهد، در غير اين صورت راي اجرا خواهدمحل 
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سند مالكيت اعيان به نـام او   ،نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد و متصرف داراي اجاره كه عرصه متصرفي موقوفه باشد   در صورتي –د 
نامه، مجـوز صـدور سـند مالكيـت      جارهپس از تنظيم ا صادر و در غير اين صورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعالم تا

 اعيان صادر گردد. 
و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقـوقي باشـد، بـا     مؤسساتها و  در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمان – ـه

 گردد.   ي مقتضي صادر ميأدعوت نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و ر
مورد عمـل در محـل، مـورد اعتـراض     پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته است و محدوده  نانچه نسبت به حدود ملك درچ –و 

نامه موثر نيست، ولي اگر محدود مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد،  نباشد، اين اعتراض در خصوص اجراي اين آيين
شود تا ظرف بيست روز دادخواست خود  وبت درج در يكي از جرايد محلي به معترض ابالغ ميمراتب به طور كتبي يا به وسيله يك ن

ور مـوثر  كرا به دادگاه محل تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محـل ارايـه دهـد، در غيـر ايـن صـورت اعتـراض مـذ        
 نخواهد بود. 

شـود   قت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميكه نشاني معترض و يا مالك معلوم نباشد، و در صورتي –ز 
يـت بـه نـام    كشود. در صـورت عـدم مراجعـه راي بـر صـدور سـند مال       و از مالك يا صاحبان حق جهت شركت در جلسات دعوت مي

يت كتشار آگهي سند مالشود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ان متصرف صادر و مراتب دوباره آگهي مي
 گردد.  به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (ج) عمل مي

د در شـ در روستاهايي كه مشمول مقررات اصالحات اراضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء محدوده اراضي زارعان مـي با  –ح 
لكيت مورد تصرف به استناد صورت جلسه تفكيكي به نام متصرف صورتي كه درخواست ثبتي شده باشد، هيئت راي به صدور سند ما

 نمايد.  بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي
 نامه ادامه خواهد يافت.  چنانچه در حين انجام عمليات، روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود، اقدامات مطابق اين آيين – 10ماده 
هـاي موضـوع ايـن     موظف است مقدمات معرفـي اعضـاي قضـايي و ثبتـي و دبيـر هيئـت      سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  -11ماده 
نامه را فراهم آورد. دفتر مركزي بنياد مسكن انقالب اسالمي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي را      آيين

 فراهم آورد. 
يئت، در مدت بيست روز نسـبت بـه دعـوت و تشـكيل اولـين      پس از معرفي اعضاي ه بتي موظف استثدبير هيئت هر واحد  -12ماده 

زي بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي اعـالم      كـ كشور و دفتر مر كع به سازمان ثبت اسناد و امالئت اقدام و مراتب را جهت اطاليجلسه ه
 نمايد.
 گردد.   لسه تشكيل ميها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار جلسه تا دوازده ج جلسات هيئت -13ماده 
نامـه اجرايـي آن هيئتـي مركـب از دو نفـر از       ) قانون برنامـه چهـار توسـعه و آيـين    133به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده ( -14ماده 

شـور و بنيـاد   كمعاونان مربوط و دو نفر از مديران كل ستادي و دو نفر از كارشناسان و انتخاب روساي سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك     
توانـد   گردد. هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيـري موضـوعات مربـوط حسـب مـورد مـي       مسكن انقالب اسالمي درتهران تشكيل مي

 هاي بازرسي اقدام نمايد.  نسبت به اعزام گروه يا گروه
ماتي انجام شده باشد، ادامه ) قانون برنامه سوم توسعه اقدا140) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (71چنانچه در اجراي تبصره ( – 15ماده 

 نامه خواهد بود.   عمليات مطابق اين آيين
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پيشـنهاد بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي بـه تصـويب سـازمان مـديريت و           اي كـه بنـا بـه    هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفه -16ماده 
شود واريز خواهد شـد و مطـابق    ر افتتاح ميريزي كشور خواهد رسيد، از متقاضي اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظو برنامه

و  مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمي اسـتان رسد، با امضاي  به تصويب رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي مركز مي هكدستورالعملي 
 باشد.   پرداخت مي ذيحسابي قابل

 باشد.   پرداخت مي و تأمينهمين محل قابل ) از 19هاي مرتبط با تهيه نقشه براي متقاضيان موضوع ماده ( هزينه –تبصره 
هر  ها براي ز و بازرسان اعزامي و ساير هزينهك) هيئت حل اختالف و هيئت منتخب مر9) و (4هاي كارشناسي و مواد ( هزينه – 17ماده 

قـالب اسـالمي بـه    پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و دفتـر مركـزي بنيـاد مسـكن ان     يت كه هرسال باكجلد سند مال
، واريـز و در پايـان هـر مـاه بـا      مي شودرسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح  زيران ميوتصويب هيئت 

 شود.  پرداخت مي امضاي رييس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب
 گردد.  هشتاد هزار ريال تعيين مي 1384مبلغ مذكور براي سال  – 1تبصره 
العملي است كه به تصويب ريـيس سـازمان ثبـت اسـناد و      پرداختي از محل مقرر در اين ماده طبق دستور نحوه و ميزان وجوه– 2 تبصره

 امالك كشور خواهد رسيد.  
) را نسبت 1پرداختي از محل تبصره ( ) باقيمانده وجوه2لفند همه ماهه براي دستورالعمل تبصره (كهر يك از ادارات ثبت م – 3تبصره 

 آيـين نامـه  ) 14هـاي مـاده (   هزينـه  تـأمين ه در مركز به منظـور  كيت است، به شماره حسابي كهايي كه منجر به صدور سند مال پرونده هب
اي مربوط را به اداره كـل امـور مـالي و    ه گردد، واريز و نسخه اي از فيش ها افتتاح مي هاي احتمالي برخي هيئت جبران و كسري هزينه

 كشور ارسال نمايند.  كاسناد و امالذيحسابي سازمان ثبت 
برداشت از حساب مركز حسب تشخيص رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با امضاي ذيحسـاب و يكـي از اعضـاي     – 4تبصره 

 شود، مجاز خواهد بود.  ) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور انتخاب مي14هيئت مركزي ماده (
 باشد.   پرداخت مي و تأمين) از همين محل قابل 19متقاضيان موضوع ماده ( ) برا ي17رتبط با ماده (هاي م هزينه– 5تبصره 

باشـند.   تفكيـك معـاف مـي    پرداخت حقوق ثبتي و هزينه ) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزيابي ملك و133مشموالن ماده ( – 18ماده 
 ود. ولي نقل و انتقاالت بعدي شامل اين معافيت نخواهد ب

پرداخت هر گونه هزينـه و ماليـات و عـوارض     ه) و سازمان بهزيستي ازرپوشش كميته امداد امام خميني ( هاي تحت خانواده – 19ماده 
 باشند.   ) قانون برنامه چهارم توسعه معاف مي133ناشي از اجراي ماده (

كيت مفروزي صادر شده باشد، مالكـان آن از شـمول ايـن    سند مال چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبالً – 20ماده 
 قانون مستثني هستند.  
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 )و اصالحات بعدي 4/11/1373مصوب ( آيين بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير -7-14
 تعاريف  –بخش اول 

 روند:   نامه، اصالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي در اين آيين -1ماده 
 –ضـوابط تقسـيمات كشـوري    و ابت در روستا ساكن است. تعريف روسـتا مطـابق قـانون تعـاريف     ثسي كه به طور روستايي: ك -الف

 باشد.  مي -1362مصوب 
 . 1362مصوب  -) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري5موضوع ماده (عشاير عشاير: ساكنان بخش  -ب
 يا چند استان.  هاي عشايري يك منطقه: كل يا قسمتي از روستاها با بخش -پ
 بيمه شده: سرپرست خانوار كه با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر را دارد.  -ت
نامه و از بابـت هـر بيمـه شـده بـه صـندوق        ر منطقه كه به حكم اين آيينهيان يا عشاير يحق بيمه: درصدي از درآمد مقطوع روستا -ث
 گردد.   ت ميخپردا
 كند.   اري: وضع غيرعادي جسمي يا روحي كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميبيم -ج
دهـد و موجـب صـدمه بـر جسـم يـا        بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي به صورت ناگهاني رخ مي حادثه: اتفاق پيش -چ

 گردد.   روان بيمه شده مي
درت كار بيمه شده در نتيجه بيماري يـا حادثـه بـه نحـوي كـه پـس از       ) از كار افتادگي كلي: كاهش ق12/4/84(اصالحي مصوب  -ح

%) يا بيشـتر از دسـت   66هاي پزشكي توانايي كار خود را شصت و شش درصد ( انجام خدمات درماني و توانبخشي طبق نظر كميسيون
 داده باشد.  

 سال تمام داشته باشد.   65ي كه بيش از ا پيري: حالت بيمه شده-خ
ي كه طبق شرايط مقرر به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد مقطوع به بيمه شده و در صورت فوت او بـراي  وجه :مستمري -د

 شود.   معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي تأمين
 . اجتماعي تأمينصندوق: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير وابسته به وزارت رفاه و  -ذ

 مشموالن  –بخش دوم 
افتادگي و فـوت مشـمول ايـن     رهاي پيري، از كا كنندگان مستمري كليه افراد روستايي و عشاير سرپرست خانوار و نيز دريافت -2ماده 

 باشند.   آيين مي
 حذف گرديد ).  12/4/1384(به استناد اصالحي مورخ  -3ماده 
اي ديگـر   هاي بيمـه  ها و يا نظام امه مشمول مقررات ساير صندوقن االجرا شدن اين آيين ري كه در تاريخ الزميروستاييان يا عشا -4ماده 
 نامه مستثني و همچنان تابع صندوق متبوع خود خواهند بود.   شمول مقررات اين آيينماشد از ب مي

بع قـوانين و  اي ديگر و بالعكس تـا  هاي بيمه به صندوق آيين نامهشدگان مشمول اين  نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بيمه بيمه -5ماده 
 ها خواهد بود.  مقررات مربوط به نقل و انتقال بين صندوق

دوق و صنت مديره ئيم بيمه به روستاييان و عشاير و بر حسب مناطق يا مشاغل با پيشنهاد هيمعتگسترش و  –) 12/4/84(اصالحي 6ماده 
گردد. ضوابط مربوط و نمونـه   و بيمه شده تنظيم ميقرارداري خواهد بود كه بين صندوق ساس برا اجتماعي تأمينتصويب وزير رفاه و 

 تـأمين مـاعي بـه تصـويب شـواراي عـالي رفـاه و       تمـديره و تاييـد وزارت رفـاه اج    هيئتقرارداد همگاني روستاييان و عشاير با پيشنهاد 
 رسد.   مي اجتماعي

 منابع مالي  –بخش سوم 
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 باشد:  ر به شرح زير ميمنابع مالي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاي -7ماده 
 شده و دو برابر آن به عنوان سهم و كمك دولت. بيمه % درآمد مقطوع مبناي محاسبه حق بيمه به عنوان حق بيمه سهم 50-الف
 سهم دولت بابت بيمه خدمات درماني.   -ب
 گذاري وجوه و ذخاير متعلق به صندوق.  سود حاصل از سرمايه-پ
 . اجتماعي تأمينو  قانون ساختار نظام جامع رفاه)  7(بع موضوع ماده و ساير منا ها و هدايا كمك -ت

گردد و يا در مواقع  هايي كه به تشخيص مراجع ذيصالح خشكسالي در منطقه يا روستايي اعالم مي در سال -)12/4/84(اصالحي 8ماده 
آن موجـب بيكـاري و نـاتواني بيمـه شـده در       دام و تـا رفـع عـوارض ناشـي از     ميـر  زدگي و يا مرگ و بروز حوادث غير مترقبه و آفت

 اجتماعي تأمينپرداخت حق بيمه گردد، پرداخت سهم مشاركت روستاييان و عشاير در آن منطقه يا روستا حسب اعالم وزارت رفاه و 
 به عهده دولت خواهد بود.  اجتماعي تأمينوراي عالي رفاه و شو تاييد 

ها و نهادهاي مسـتقر   روستاييان و عشاير هر منطقه، نحوه وصول حق بيمه و مشاركت دستگاهدرآمد مقطوع  ،نحوه تعيين منطقه -9ماده 
بـا   اجتمـاعي  تـأمين سات كارگزاري براساس ضـوابطي خواهـد بـود كـه توسـط وزرات رفـاه و       ؤسدر روستا و نيز استفاده از خدمات م

 رسد.   مي اجتماعي تأمينربط تهيه و به تصويب شوراي عالي رفاه و  هاي ذي همكاري دستگاه
 تعهدات  –بخش چهارم 

 باشد:  اي از جمله موارد زير مي نامه شامل موارد بيمه تعهدات موضوع اين آيين –) 12/4/84(اصالحي  10ماده 
 حوادث و سوانح)  هاي، ماني (بيماريرخدمات د-الف
 پيري   -ب
 فوت  -پ
 از كار افتادگي  -ت
 بيكاري   -ث

 تـأمين پيشـنهاد وزارت رفـاه و   س و شـرايط برخـورداري از بيمـه بيكـاري براسـا      طان حـق بيمـه، ضـواب   زمي –) 12/4/84تبصره (الحاقي 
 ود. بت وزيران خواهد ئو تصويب هي اجتماعي

ت خواهد فوزيران دفترچه بيمه خدمات درماني دريا هيئت% حق بيمه سرانه خدمات درماني مصوب 10بيمه شده با پرداخت  -11ماده 
 انه به عنوان كمك و سهم دولت توسط دولت پرداخت خواهد شد. نمود و بقيه سر

 نحوه پرداخت فرانشيز در خدمات سرپايي و بستري و ساير موارد تابع مقررات موجود خواهدبود.   -12ماده 
 مكلف است كه همچنان نسـبت بـه ارايـه خـدمات بهداشـتي و درمـاني مقـرر بـه        پزشكي بهداشت، درمان و آموزش  وزارت -13ماده

نامـه، مـانع از برخـورداري از خـدمات مزبـور       نيروستاييان و عشاير طبق مقررات اقدام نمايد و تحت پوشش بودن افـراد طبـق ايـن آيـ    
 نخواهد بود. 

شـوند پـس از انجـام خـدمات      شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل عالج تشخيص داده مي بيمه –) 12/4/84(اصالحي  14ماده 
هاي پزشكي توانـايي كـار خـود را شصـت و شـش درصـد و بيشـتر از دسـت          توانبخشي، چنانچه طبق نظر كميسيوندرماني و خدمات 

 شوند.   فتاده شناخته ميابدهند، از كار 
از كـار افتـادگي در بـدو ورود و نيـز جهـت       هاي پزشكي، تعيـين ميـزان درصـد    سيوننحوه تشكيل كمي –) 12/4/84(اصالحي  15ماده 

و تصـويب   اجتمـاعي  تـأمين يد وزارت رفاه و أيت ،اي خواهد بود كه پيشنهاد هيئت مديره صندوق نامه ينيموجب آ پرداخت مستمري به
 خواهد رسيد.   اجتماعي تأمينشوراي عالي و 
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افتادگي كلي ناشي از كار بدون در نظر گـرفتن مـدت پرداخـت حـق بيمـه و از كارافتـادگي        برخورداري از مستمري از كار – 16ماده 
روز ظـرف يـك سـال     90ي از بيماري يا حادثه غير ناشي از كار مستلزم داشتن حداقل يك سال سابقه پرداخت حق بيمـه متضـمن   ناش

 قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا شروع بيماري خواهد بود. 
سـابقه پرداخـت حـق بيمـه مشـمول      سال  15با داشتن حداقل  ،سال تمام سن داشته باشد 65در صورتي كه بيمه شده بيش از  – 17ماده 

  .بازماندگان واجد شرايط وي از مستمري بازماندگان برخوردار خواهند شد ،دريافت مستمري پيري و از كارافتادگي كلي
 :ميزان مستمري به شرح زير مي باشد :19ماده 
دگان بيمـه شـده متـوفي عبـارت اسـت از      مستمري پيري و مستمري بازمان ،) ميزان مستمري از كارافتادگي 12/4/84( اصالحي  -الف 

  .ميانگين درآمد مبناي محاسبه حق بيمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بيمه هر منطقه ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه 30/1
ق درآمد مقطـوع مبنـاي محاسـبه حـ     3/2ميزان مستمري بازماندگان نبايد از  ،پيري ،در مورد مستمري بگيران از كارافتادگي كلي -ب 

  .بيمه هر منطقه در سال استحقاق دريافت مستمري كمتر باشد
  .هر سال مطابق با نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي ايران ترميم مي گردد آيين نامهميزان مستمري هاي موضوع اين -ت 
از بازماندگان واجد شرايط و نيـز   افراد بيمه شده براي استفاده از خدمات درماني و مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك -ث 

  .و تغييرات و اصالحات بعدي آن خواهد بود اجتماعي تأمينتعيين بازماندگان واجد شرايط مطابق قانون 
 ساختار و اركان  -بخش پنجم 

ي و دولتـي مسـتقل داراي شخصـيت حقـوقي و اسـتقالل مـالي و ادار       مؤسسـه صندوق بـه عنـوان يـك     ) : 12/4/84( اصالحي 20ماده 
  :استخدامي بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود وظايف زير را به عهده دارد

  .تعميم و گسترش بيمه روستاييان و عشاير به افراد مشمول -الف 
  .جمع آوري و تمركز كليه وجوه موضوع صندوق بيمه روستاييان و عشاير -ب 
   .ه شدهسرمايه گذاري و بهره داري از وجوه جاري و ذخير -ج 
 .آيين نامهانجام تعهدات موضوع اين  -د 

پيشنهاد و به تصـويب شـوراي عـالي     اجتماعي تأمينسازمان بيمه خدمات درماني براساس ضوابطي كه توسط وزارت رفاه و  : 21ماده 
 .ان را عهده دار خواهد بودامور اجرايي مربوط به بيمه خدمات درماني روستايي ،به عنوان كارگزار خواهد رسيد اجتماعي تأمينرفاه و 

   .خواهد بود اجتماعي تأمين) قانون ساختار رفاه و 17اركان صندوق مطابق ماده ( : 22ماده 
بـا رياسـت    اجتمـاعي  تـأمين ) قانئن ساختار نظام جـامع رفـاه و   17نفر عضو به ترتيب مذكور در ماده ( 11امنا مركب از  هيئت :23ماده 

   .واهد بودخ اجتماعي تأمينوزير رفاه و 
   :امنا به شرح زير خواهد بود هيئتوظايف و اختيارات 

 .اجتماعي تأمينبه وزارت رفاه و  پيشنهاد خط مشي ها و برنامه هاي صندوق -الف 
   .اجتماعي تأمينپيشنهاد بودجه ساليانه صندوق به وزارت رفاه و  -ب 
ديره و ارسـال آن بـه سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور        م هيئتبررسي و تصويب تشكيالت سازماني صندوق به پيشنهاد  -پ 

  .نهايي تأييدجهت 
   .نظارت در چارچوب قانون هيئتمديره و  هيئتتعيين حقوق و مزاياي اعضاي -ت 
 .مالي و استخدامي صندوق در چارچوب قانون ،هاي معامالتي آيين نامهتصويب  -ث 
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نظـارت قـانون سـاختار نظـام      هيئـت مديره و  هيئتحوه انتخاب مدير عامل و اعضاي نظارت و ن هيئتمديره و  هيئتتركيب  :24ماده 
نظـارت   هيئـت مدير عامل و رييس  ،مديره هيئتاحكام انتصاب رييس  .و اصالحات بعدي آن خواهد بود اجتماعي تأمينجامع رفاه و 

  .صادر خواهد شد اجتماعي تأمينتوسط وزير رفاه و 
ارسـال   اجتمـاعي  تـأمين امنـا و وزارت رفـاه و    هيئـت ه و گزارش مالي بايد تا حداكثر شهريور ماه سال بعد بـه  تراز نامه ساالن : 25ماده 
 هيئـت نظارت را بررسي و توجيهات خود را بـه   هيئتروز از تاريخ وصول نظرات  30مديره موظف است ظرف حداكثر  هيئت .گردد

  .امنا و وزارت مذكور تقديم نمايد
 .% كل درآمدهاي صندوق تجاوز نمايد5نه هاي اداري و مديريت و حقوق و مزاياي كاركنان نبايستي از جمع هزي : 26ماده 
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 ) 20/2/83مصوب ( قانون مديريت پسماندها -7-15
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ محـيط زيسـت كشـور از آثـار زيانبـار       )50جهت تحقق اصل پنجاهم ( – 1ماده 

و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول  مؤسساتكليه وزارتخانه ها و سازمان ها و  ،ا و مديريت بهينه آن هاپسمانده
و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياست هاي مقرر  مؤسساتباشد و كليه شركت ها و  مي  قانون بر آنها مستلزم ذكر نام
 . در اين قانون را رعايت نمايند

   :عبارات و اصالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشند – 2ماده 
  .سازمان حفاظت محيط زيست -سازمان  –الف 

كه به طور مستقيم يا غير مسـتقيم حاصـل از فعاليـت     مي شودمايع و گاز (غير از فاضالب ) گفته  ،به مواد جامد -پسماند –ب 
 . پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:  مي شودتلقي  دنظر توليد كننده زائ انسان بوده و از

روسـتاها و   ،كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شـهرها  مي شودبه كليه پسماندهايي گفته : پسماندهاي عادي -1
 تماني.  از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساخ ،مي شودخارج از آن ها توليد 

 كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرنـاك از قبيـل   مي شودكليه پسماندهايي گفته : بهپسماندهاي پزشكي (بيمارستاني ) -2
بـه مراقبـت ويـژه نيـاز داشـته باشـد و آن دسـته از پسـماندهاي          ،خورنـدگي و مشـابه آن   ،العبيماري زايي قابليت انفجار يا اشت ،سميت

كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء  ،صنعتي ،خشي از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عاديپزشكي و نيز ب
 .پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند

الشـه   ،از قبيـل فضـوالت   شـود  مـي به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشـاورزي گفتـه   : پسماندهاي كشاورزي – 3
 ور و آبزيان ) محصوالت كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف. طي ،حيوانات (دام

نفـت و   ،به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليـت هـاي صـنعتي و معـدني و پسـماندهاي پااليشـگاهي صـنايع گـاز        : پسماندهاي صنعتي – 4
 ها و لجن هاي صنعتي.   يزرسر ،. از قبيل براده هامي شودپتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته 

مراقبـت و عمليـات    ،سـازمان دهـي   ،ريـزي  شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامـه  -مديريت اجرايي پسماند – ج
پـردازش و دفـع پسـماندها و همچنـين      ،بازيافـت  ،حمل و نقل ،جداسازي ،ذخيره سازي ،جمع آوري ،اجرايي مربوط به توليد

 آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد. 
 زباله سوزي.   ،دفن بهداشتي ،كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافتدفع:  -1
 بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.  ،شيميايي ،پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي -2

 – 28/3/1353مصـوب   -بهسـازي محـيط زيسـت   ) قـانون حفاظـت و   9منظور از آلودگي ها همان تعريف مقرر در ماده ( –د 
 است. 

جـزو   ،صـنعتي و كشـاورزي كـه نيـاز بـه مـديريت خـاص دارنـد         ،دياپسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسـماند هـاي عـ    – 1تبصره 
 پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.  

و به تصويب شوراي عالي حفاظـت محـيط   فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين  – 2تبصره 
 زيست خواهد رسيد. 

 پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.   – 3تبصره 
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لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضالب خانگي در صـورتي كـه خشـك يـا كـم       – 4تبصره 
 اندهاي عادي قرار خواهند گرفت. در دسته پسم ،رطوبت باشند

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است بـا همكـاري وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـكي و سـاير         مؤسسه – 3ماده 
 ها را تهيه نمايند.  استاندارد كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتي و استفاده مجاز آن ،دستگاه ها حسب مورد

هاي اجرايـي ايـن    نامه ينستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كه در آيد – 4ماده 
 بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:   اجرايي مذكور مي آيين نامهاتخاذ نمايند.  ،قانون مشخص خواهد شد

 پسماند كمتري ايجاد نمايد.  ،مصرفمقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و  – 1
فراهم شود و توليد و واردات محصوالتي كه دفع  ،تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آن ها سهل تر است – 2

  .محدود شود ،و بازيافت پسماند آن ها مشكل تر است
  .توليد گسترش يابدتدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در  – 3
 .و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان محصوالت قرار گيرد تأمينمسئوليت  – 4

درمان و آمـوزش پزشـكي ترتيبـي     ،مديريت هاي اجرايي پسماندها موظف است بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت – 5ماده 
  .و تضمين شود تأمينمني عوامل اجرايي تحت نظارت آن ها بهداشت و اي ،اتخاذ نمايند تا سالمت

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هـايي كـه نقـش اطـالع رسـاني دارنـد و همچنـين دسـتگاه هـاي           – 6ماده 
دام و با سازمان ها و جمع آوري و بازيافت پسماندها اق ،جداسازي صحيح ،آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آموزش

 مسئولين مربوط همكاري نمايند. 
درمان و آموزش پزشكي بـه منظـور كـاهش پسـماندهاي      ،صنايع و معادن كشور و بهداشت ،وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي –تبصره 

  ان و توليدكنندگان اقدام الزم را به عمل آورند.روستاييموظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش  ،كشاورزي
هـا و دهيـاري هـا و     مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي ويژه در شهرها و روستاها و حريم آن ها به عهده شهرداري – 7ماده 

ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايـي پسـماندهاي صـنعتي و ويـژه بـه       در خارج از حوزه وظايف شهرداري
 دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود.  ،د بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري هاعهده توليد كننده خواه

جداسازي و دفع پسماند با تعرفه اي كه طبـق   ،مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري –تبصره 
نمـوده و فقـط صـرف هزينـه هـاي       دريافـت  ،مي شودحسب نوع پسماند تعيين  دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمي بر

 مديريت پسماند نمايند. 
وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تـدابير الزم بـراي جداسـازي پسـماندهاي عـادي را بـه عمـل         – 9ماده 

) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و 7ايي مندرج در ماده (آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايند. مديريت هاي اجر
بازيافـت   ،كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمـع آوري  ،مي شوداجرايي اين قانون پيش بيني  آيين نامهكه  يحلدر م

  .يا دفن نمايند
نسـبت   ،رف مدت شش ماه پس از تصويب اين قـانون وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظ -10ماده 

 دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.  ،به تهيه دستورالعمل تشكيالت و سازمان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها
 ،زشـكي) (در مـورد پسـماندهاي پ   درمـان و آمـوزش پزشـكي    ،سازمان موظف است با همكاري وزارت خانه هاي بهداشت – 11ماده 

مـورد پسـماندهاي كشـاورزي) ضـوابط و      (در جهـاد كشـاورزي   ،نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني) ،صنايع و معادن



	٣٢٠	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

هاي  خانه روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارت
 هاي مصوب هستند.  ضوابط و روش مذكور مسئول نظارت بر اجراي

محل هاي دفن پسماندها بـر اسـاس ضـوابط زيسـت محيطـي توسـط وزارت كشـور بـا همـاهنگي سـازمان و وزارت جهـاد             – 12ماده 
 كشاورزي تعيين خواهد شد. 

سـماندها در نظـر   منطق مناسبي را براي دفـع پ  ،شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع – 1تبصره 
   .بگيرد

هـاي دفـن پسـماند     تسهيالت و امكانات الزم را جهت ايجاد و بهره بـرداري از محـل   ،وزارت كشور موظف است اعتبارات – 2تبصره 
 راساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد. 

اسـتفاده و بازيافـت ايـن     ،يـا فـروش   مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آن ها در محيط و – 13ماده 
 نوع پسماندها ممنوع است. 

نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهـد بـود. نقـل و     – 14ماده 
 . وزيران خواهد بود هيئتاجرايي مصوب  آيين نامهانتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع 

سـازي فرآينـد و    بـا بهينـه   ،باشـند  توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماند ويژه نيز مـي  – 15ماده 
اجرايي اين قانون پـيش بينـي شـده اسـت در      آيين نامهپسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در  ،بازيابي

 د. حد مجاز نگهدارن
دفـع و صـدور تخليـه پسـماندها در محـيط بـر طبـق         ،خريـد و فـروش   ،حمل و نقل ،جمع آوري ،مخلوط كردن ،نگهداري – 16ماده 

هاي اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلـف بـه حكـم مراجـع قضـايي بـه جـزاي         آيين نامهمقررات اين قانون و 
) ريال و براي ساير پسماندها از 100000000) ريال تا يكصد ميليون (500000ز پانصد هزار (نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي ا

هر بار به دو برابـر مجـازات قبلـي در ايـن مـاده       ،) ريال و در صورت تكرار100000000) ريال تا يكصد ميليون (2000000دو ميليون (
 محكوم مي شوند.  

) ريال و در صورت تكرار به 100000000) ريال تا يكصد ميليون (2000000دو ميليون ( ) به جزاي نقدي از13متخلفين از حكم ماده (
  .دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر حداكثر مجازات بار قبل محكوم مي شوند

بازل را به كشور مبداء اعـاده و يـا در صـورت    ) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون 14متخلفين از حكم ماده ( – 17ماده 
امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسون مذكور در ايران ) با هزينه خود بـه نحـو مناسـب    

 ) محكوم خواهند شد. 16در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده ( .دفع نمايند
درمـان و آمـوزش    ،خطر فوري بـراي محـيط و انسـان دارد بـا اخطـار سـازمان و وزارت بهداشـت        ،لودگيدر شرايطي كه آ -18ماده 

متوقـف   مـي شـود  متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بـروز آلـودگي و تخريـب محـيط زيسـت       ،پزشكي
مرجع قضـايي خـارج از نوبـت بـه موضـوع       ،در صورت استنكافنموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. 

 ملين را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.  ارسيدگي و متخلفين و ع
ه پرداخـت  بـ  ،مرجع قضايي مرتكبين را عالوه بر پرداخت جريمـه بـه نفـع صـندوق دولـت      ،در تمام جرايم ارتكابي مذكور – 19ماده 

 خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود. 
  .به يك تا ده هفته محكوم خواهند شد ،عالوه بر مجازات هاي مذكور ،خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز – 20ماده 
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 به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.  ،شهري و بين شهري باشد ،معابر عمومي ،در صورتي كه محل تخليه –تبصره 
درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حسـاب خزانـه داري كـل كشـور واريـز و همـه سـاله معـادل وجـوه واريـزي از محـل             – 21ماده 

اجرايـي ايـن قـانون     آيـين نامـه  در  در اختيار دستگاه هايي كه ،مي شوداعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني 
حفاظـت از   ،رساني و رفع آلودگي ناشي از پسـماندها  اطالع ،فرهنگ سازي ،قرار خواهند گرفت تا صرف آموزش ،تعيين خواهند شد

 امكانات الزم در جهت اجراي اين قانون گردد.  تأمينمحيط زيست و 
همكاري وزارت كشور و ساير دسـتگاه هـاي اجرايـي ذيـربط حـداكثر ظـرف       اجرايي اين قانون توسط سازمان با  آيين نامه – 22ماده 

 وزيران مي رسد.  هيئتمدت شش ماه تهيه و به تصويب 
 نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد.   – 23ماده 

ستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشـتاد و  مورخ بي هقانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يك شنب
 شوراي نگهبان رسيد.  تأييدبه  9/3/1383سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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 )5/5/1384مصوب (اجرايي مديريت اجرايي پسماندها  آيين نامه -7-16
عبارات و اصطالحات زير در  -1383مصوب  – ) قانون مديريت پسماندها2عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده ( – 1ماده 

 معاني مشروح به كار مي رود: 
  1383مصوب –قانون: قانون مديريت پسماندها  -1
 جداسازي: جدا كردن زباله ها از يكديگر  -2

 بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد  -3

 كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماند  -4

اجتمـاعي و   ،) قانون برنامه چهار توسعه اقتصـادي 68ماده ( »ب«: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند صندوق -5
 ) 1383مصوب  –فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  .استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسهاستاندارد:  مؤسسه -6

  .توليد كننده پسماند عادي هستندجزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً  -7

  .سازمان: سازمان محيط زيست -8

 :  شود ميكارگروه ملي با تركيب زير تشكيل  ،براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون – 2ماده 
 رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس كارگروه )  -1
  معاون وزارت كشور (رييس شهر داري ها و دهياري ها ) -2

   درمان و آموزش پزشكي ،معاون وزارت بهداشت -3

  معاون وزارت صنايع و معادن -4

  معاون وزارت نفت -5

  يروت نمعاون وزار -6

  معاون وزارت جهاد كشاورزي -7

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسهمعاون  -8

 معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -9

 يزي كشور معاون سازمان مديريت و برنامه ر -10
 معاون شهرداري تهران -11
 معاونان ساير دستگاه هاي حسب مورد.   – 12

كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه هاي مـذكور در اسـتان بـه مسـئوليت معـاون امـور        –تبصره 
گردد. كارگروه مذكور مي تواند در صورت لـزوم   يعمراني استانداري و دبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل م

 كار گروه هاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستان ها تشكيل دهد. 
 وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:  – 3ماده 

) قانون براي تصويب در شوراي 2) ماده (2صره (تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تب ،تدوين -1
عالي حفاظت محيط زيست. دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خـود را بـه كـارگروه ملـي اعـالم نماينـد و       

 يابند.   دستگاه هاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي در كار گروه حضور مي
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 استاندارد. مؤسسهي بين دستگاه ها براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به ايجاد هماهنگ -2

 آموزشي و اطالع رساني.   ،ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي -3

ارد ناظر بر اخـذ هزينـه هـاي بازيافـت از توليدكننـدگان و و      آيين نامه) 12پيشنهاد اصالح فهرست موضوع ماده ( -4
 كنندگان.  

 پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي. -5

 پيشنهاد ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه به: -6

 پردازش و بازيافت پسماندها.  ،دفع –الف 
 حدود تشخيص پسماندهاي ويژه.  -ب

 شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.  –پ 
ي مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقـوقي متقاضـي سـرمايه گـذاري در امـور مـديريت       چگونگي واگذار –ت 

 پسماندها.
 ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با امور مديريت پسماندها.  – 7

مراكز استان ها مديريت اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در  – 4ماده 
همـه   ،1392و در سـاير شـهرها و روسـتاها تـا پايـان سـال        1390و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تـا پايـان سـال    

 پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند. 
تفصـيلي آن در شـوراي اسـالمي مربـوط تصـويب      و طـرح   آيين نامه) اين 2طرح جامع ياد شده در كار گروه تبصره ماده ( – 1تبصره 

 شود.   مي
پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهـده مـديريت اجرايـي     ،جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي – 2تبصره 

 اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.  ،پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي
اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطالع رساني پسماندها توسـط وزارت كشـور (سـازمان شـهرداري هـا و دهيـاري هـاي         – 3تبصره 

  .خواهد شد تأمينكشور) 
وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مـديريت پسـماندهاي عـادي و پسـماند ويـژه تبـديل شـده بـه          – 5ماده 

) 11پـردازش و دفـع را بـا رعايـت مـاده (      ،بازيافـت  ،حمـل و نقـل   ،جداسازي ،جمع آوري ،ذخيره سازي ،يل توليدپسماند عادي از قب
 تهيه و به مورد اجرا گذارد.  آيين نامهشش ماه پس از ابالغ اين  ،قانون

بـه منزلـه اعـالم بـوده و الزم      شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسـالمي ايـران   –تبصره 
 االجرا است. 

 وزارت كشور موظف است:  – 6ماده 
ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي قانوني را به مديريت هاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسـالمي ابـالغ    -1

  .نمايد
تي جامع پسماندها بـه  بانك اطالعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطالعا -2

  .سازمان ارائه نمايند
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محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشـاورزي   -3
 تعيين نمايند. 

 صالح را تهيه نمايند.  شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي -4

در عمليـات   آيـين نامـه  نامه هاي اجرايي سازمان دهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و شيوه  -5
 مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايند. 

 ) قانون همكاري نمايد. 5يه شيوه نامه موضوع ماده (هدرمان و آموزش پزشكي در ت ،با وزارت بهداشت -6

با اجراي مفـاد قـانون نحـوه خريـد و تملـك در اختيـار مـديريت هـاي          ،تعيين شده پسماندها در صورت لزوممحل هاي دفع  – 7ماده 
 اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد. 

از  ،عادي توليـد مـي كننـد   توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند  – 8ماده 
 ،خـدماتي  ،واحـدها و مجتمـع هـاي تجـاري     ،سـربازخانه هـا   ،اردوگاه ها ،مديران و متصديان مجتمع و شهرك ها ،قبيل ساكنين منازل

آيين آموزشي تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخ گو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي 
 مي باشند.  نامه

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شـهر يـا روسـتا و بخـش مـي       – 9ماده 
  .ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند ،هاي مربوط در خصوص جداسازي نامه بايد مقررات و شيوه ،نمايند
حمـل و دفـع پسـماندهاي     ،آوري بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمـع بخش داري ها  -10ماده 

 اطراف راه ها و حريم راه ها اقدام نمايند.  تأسيساتپمپ بنزين ها و ساير  ،عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستوران ها
نين توليدكنندگان جزء ويژه از پسـماندهاي عـادي در محـل توليـد اقـدام      ويژه همچ راهداري ها بايد در مديريت پسماندهاي –تبصره 
 نمايند. 

توليدكنندگان و وارد كنندگان اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از كاالي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتواند  – 12ماده 
همزمان با فروش و يـا ورود بـه صـندوق پرداخـت نمايـد. صـندوق بايـد        به اين امر اقدام نمايد بايد دو برابر نيم در هزار ارزش كاال را 

مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قـرار   ،نسبت به بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقالم مذبور
 ) قانون محكوم خواهند شد. 16متخلفين به مجازات هاي تعيين شده در ماده ( .دهد

 الستيك. ،PETمواد پليمري از قبيل پالستيك ها  -1
 كاالهاي شيشه اي و كريستال. -2

 ژي.ااشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلي -3

 اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان. -4

 كاالهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا. -5

 انواع روغن هاي روانكار. -6

 شكيل شوند.  سلولز ت ،پليمر ،فلز ،كاالهايي كه حداقل از دو جزء شيشه -7

 لوازم برقي و الكترونيكي. -8

 انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي. -9
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واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند به ازاي استفاده از اين گونه مواد از پرداخت مبلـغ تعيـين شـده     – 1تبصره 
 ف خواهند بود.  امع

بـه ازاي   ،حصوالت خود را صادر مي كنند و يا وارد كنندگاني كه كاالي خود را مرجوع مي كننـد واحدهاي توليدي كه م – 2تبصره 
 ميزان كاالي صادر شده و يا مرجوعي از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.  

تصـويب هئيـت وزيـران     تجديد نظر در اقالم و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي يا پيشنهاد سازمان و – 3تبصره 
 خواهد بود.  

مواد و محصوالتي كه منجر به ايجاد پسـماندهاي ويـژه مـي     يواردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بند ،توليدكنندگان – 13ماده 
يـز  حمل و نقـل و دفـع پسـماندهاي حاصـل از مصـرف و ن      ،ز جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده و نگهدارياگردند (

 مراجع ذيربط بر روي بسته بندي درج نمايند.  تأييداشيا و موارد آلوده شده به آن ها را پس از 
 ،وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات از ورود كاالهايي كه بر اساس فهرست اعالم شده از سوي سازمان – 14ماده 

 يند. داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشند جلوگيري نما
سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرف پسماند بيشتر يا پسماندها با بازيافت مشكل تر و يا پسماند  – 15ماده 

 خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آن ها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعالم نمايند. 
 داردهاي زير را تدوين نمايد: ناستا آيين نامهارد بايد ظرف يك سال از ابالغ اين استاند مؤسسه – 16ماده 

 استاندارد كاغذ و پالستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آن ها از جنبه هاي فني و بهداشتي.  -1
 استاندارد كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.  -2

و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هـاي زبالـه سـوز و نـوع پسـماندهاي       أسيساتتاستاندارد  -3
 مورد پذرش از جنبه فني و بهداشتي. 

 استاندارد عاليم نشان دهنده نوع و جنس پالستيك ها و نيز پالستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت.  -4

 .  مي شوده ملي پيشنهاد استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگرو -5

از حداكثر تسـهيالتي كـه بـراي احـداث و ادامـه       ،واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند : 17ماده 
 برخوردار خواهند بود.   مي شودفعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته 

كودهاي كمپوست نيز به همـان   ،يحي براي حمايت از انواع كودشيمياييدر صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترج : 1تبصره 
 ميزان بهره مند خواهند شد. 

خريـداري   8/4/1384مـورخ   33188/ت 16825وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اسـاس تصـويب نامـه شـماره      : 2تبصره 
 نمايند.

هـاي اجرايـي ذيـربط در هـر مـورد، نسـبت بـه تشـخيص صـالحيت           ري دسـتگاه ريزي بايد با همكـا  سازمان مديريت و برنامه -18ماده 
  صالح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد. اي و پيمانكاران ذي مشاوره

) ملزم به كاهش مقـدار و يـا شـدت آلـودگي پسـماندها مطـابق       1ندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (كنتوليد – 19ماده 
جـدول   .ماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم هاي اظهار نامه ثبت و بـه سـازمان گـزارش نماينـد    جدول مذكور بوده و بايد پس

متخلفين از مفاد اين ماده به حـداكثر   .مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروهي) و تصويب هئيت وزيران قابل تغيير مي باشد
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نسبت به تهيه فرم  ،آيين نامهسازمان بايد ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين  .) قانون محكوم خواهند شد16مجازات مقرر در ماده (
 ار نامه مربوطه اقدام نمايد. ههاي اظ

 )19موضوع ماده ( -1جدول شماره
 ميزان پسماند و يا مشخصات آن نوع پسماند توليدكنندگان پسماند
 روغن پايه توليدي درصد وزن20حداكثر تا  مجموع پسماندها واحدهاي تصفيه دوم روغن

 دييدرصد وزن كلر تول 5/2حداكثر تا  پسماندهاي جيوه اي خشك واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه
 برابر وزن روي توليدي 4حداكثر تا  مجموع پسماندها توليد روي به روش انحالل در اسيد

مقدار و نحوه مديريت پسماند ويـژه خـود    ،بايد مشخصاتتوزيع كنندگان كاال و مواد  ،وارد كنندگان ،كليه توليدكنندگان – 20ماده 
قـرر در مـاده   متخلفين از مفاد اين ماده به مجازات هـاي م  .را به شرح مندرج در اظهار نامه به سازمان و دستگاه هاي ذيربط ارايه نمايند

 .) قانون محكوم خواهند شد16(
   باشند. ) قانون مي1ورزي، مشمول ماده (پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشا-21ماده 
محل هاي مناسب دفع آن ها را  ،بر اساس كميت و كيفيت پسماند هاي ويژه صنعتي ،) قانون11بايد با رعايت ماده ( سازمان – 22ماده 

 مطالعه و به وزارت خانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد 
ي محل هاي دفع و فن پسماندها اعم از ويژه و عـادي را تعيـين و بـه دسـتگاه هـاي ذيـربط       سازمان بايد ضوابط زيست محيط -23ماده 

  .اعالم نمايند
سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبدبل پسماند ويـژه و عـادي بـه يكـديگر بـر اسـاس تعيـين ميـزان و غلظـت عامـل            – 24ماده 

 .خطرناك در پسماند مي باشد
د قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعالم و اخذ تاييديـه وزارت نيـرو در   دستگا ههاي ذيربط باي – 25ماده 

  .زمينه عدم تاثير پذيري منابع آبي اقدام نمايند
) مـاده  1اجراي تبصـره (  ،سازمان و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران – 26ماده 

 .) قانون را منظور نمايند12(
) 5معيـار و ضـوابط موضـع مـاده (     ،آيـين نامـه  درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابالغ ايـن   ،وزارت بهداشت – 27ماده 

  .قانون را تهيه و ابالغ نمايد
ترجيحي بهداشت محيط و محيط  مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور – 28ماده 

  .زيست ) استفاده نمايند
بـه منظـور كنتـرل انتشـار آلـودگي ناشـي از انتقـال زبالـه هـا و           ،) قـانون مـديريت پسـماندها   7مراجع مسئول موضوع مـاده (  – 29ماده 

منـابع آبـي و مخـازن پشـت      ،هـا كننده آب شرب از دفع پسماندهاي موجود در آب راهـه   تأمينپسماندهاي به منابع آبي به ويژه منابع 
  .سدها جلوگيري نمايند

 غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه هاي مربوط ممنوع است.  در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهايسوزاندن پسماند  – 30ماده 
بـه   ،ماندهاي ويژه حسـب مـورد  تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غير مجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پس – 31ماده 

  .) قانون محكوم خواهند شد20) و (16حداكثر مجازات هاي تعيين شده در موارد (
بانك اطالعاتي جامع پسماندهاي را به همكاري دستگاه هـا و مـديريت    ،آيين نامهسازمان بايد تا يك سال پس از ابالغ اين  – 32ماده 

  .هاي اجرايي ذيربط تهيه نمايد
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اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك ( موضوع تصويب نامه شـماره   آيين نامهتابع  ،نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه – 33ماده 
  .هئيت وزيران ) و اصالحيه هاي بعدي آن خواهد بود 27/12/1380مورخ  22029/ ت 44870

پسماند هاي ويژه مي  بايد نمايند مرزي پسماندهاي ويژه ميكليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون  – 34ماده 
( مرجـع ملـي كنوانسـيون بـازل ) قـرار دهنـد.        نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطالعات الزم را در اختيـار سـازمان  

ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطالعات نادرست به سازمان 
 .) قانون محكوم خواهند شد16اده (شده در م

و كنوانسـيون دفـع مـواد زايـد در      MARPOLزباله هاي دريايي و مصالح اليروبي دريايي تابع ضميمه پـنجم كنوانسـيون    – 35ماده 
 ط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد. دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربو

و بخشـداريها در صـورتي كـه     ين وزارت كشـور، شـهرداريها، دهياريهـا   مأمورهمچنين  ،ين سازمانمأمورنيروهاي انتظامي و  -36ماده 
مـه هـاي ناشـي از آن در    د از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نانوظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باش

تنظيم و تدوين شيوه نامه نحـوه   ،گيرند. وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي
وزارت جهـاد كشـاورزي، وزارت نيـرو     ،درمان و آمـوزش پزشـكي   ،ين وزارت بهداشتمأموران مذكور را فراهم آورند. مأموراقدام 
  .هاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند گزارش و پيگيري از تخلف ،سبت به شناساييبايد ن
بايد در اجراي تكاليف اين تبصره برنامه سـاالنه خـود را تنظـيم و اعتبـارات را      ،) قانون6دستگاههاي مذكور در تبصره ماده ( -37ماده 

   .پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود
مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات الزم جهت اجرايي شدن اين آيين نامـه را در لـوايح بودجـه پـيش بينـي      سازمان  -38ماده 
  .نمايد
شـهرداريها   ،ها، سازمان شهرداريها، و دهياريهاي كشور عبارتند از: وزارت كشور (بخشداري  ) 21دستگاههاي مشمول ماده ( -39ماده 

درمان و آموزش پزشـكي و   ،وزارت بهداشت ،وزارت صنايع و معادن ،وزارت جهاد كشاورزي ،ستسازمان حفاظت زي ،و دهياريها)
 وزارت راه و ترابري. 
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 )17/1/1382مصوب ( طرح جامع امداد و نجات كشور -7-17
 كليات  –فصل اول 

 :روند تعاريف و مفاهيم زير در اين طرح در معاني مشروح مربوط بكار مي -1ماده 
 ،آيـد  ست كه در اثر رخداد ها و عملكردهاي طبيعـي و انسـاني بـه طـور ناگهـاني بـه وجـود مـي        اادثي حو  بحران: .1

فـوري    ،مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضـطراري 
  .و فوق العاده دارد

توان مجموعه مديريت بحران و امكانات يك استان باشد. ساير  بحراني است كه مقابله با آن خارج از  بحران ملي: .2
 موارد به عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي شود.  

بر اساس پيشنهاد استاندارد استان مربوط و تأييد رييس ستاد حـوادث    ،منطقه اي يا محلي بودن ،نوع بحران از حيث ملي -تبصره 
 .ودو سوانح غير مترقبه كشور مشخص مي ش

فرايند عملكرد و برنامه ريزي مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي است كـه بـا     مديريت بحران: .3
جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجـود تـالش مـي كننـد از      ،تجزيه و تحليل بحرانها، به صورت يكپارچه ،مشاهده

امداد رساني سريع و بهبود اوضـاع   ،آمادگي الزم ،ر جهت كاهش آثاربحرانها پيش گيري نمايند يا در صورت بروز آنها د
  .تا سطح وضعيت عادي تالش نمايند

فرايندي است كه سطح تحمل يك خطر مشخص را در جامعه شناسايي مي كنـد و    مديريت مخاطرات (ريسك): .4
 و مقابله با آنها بـه كـار مـي بـرد.    اين اطالعات را در جهت تصميم گيري براي اقدامات مربوط به كاهش اثرات مخاطرات 

   .اين فرايند با توجه به منافع و هزينه هاي كاهش مخاطرات انجام مي گيرد

ارايـه كمكهـاي    ،نجـات  ،امداد و نجات: عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو .5
 ،تخليـه جمعيـت هـا    ،تأمين سرپناه اضـطراري  ،يه اضطراريتغذ ،انتقال مجروحان تا نزديكترين و اولين مركز درماني ،اوليه

بـين   خـارجي و  ،هاي مردمي و اقالم اهـدايي سـازمانهاي غيـر دولتـي داخلـي      تأمين امكانات اوليه و دريافت وتوزيع كمك
 .المللي است

   موضوع فعاليتها و مجموعه اقدامات مشمول اين طرح عبارتند از: -2ماده 
هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات   ،ماتي است كه پيشمجموعه اقدا  :پيش گيري -1

   .با كاهش آثار زيان بار آن انجام مي شود
را در انجـام مراحـل مختلـف مـديريت      –دولـت و مـردم    –آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانـايي جامعـه    -2

 ،آموزش ،ايجاد ساختارهاي مديريتي ،برنامه ريزي ،پژوهش آمادگي شامل جمع آوري اطالعات، .بحران افزايش مي دهد
هاي  رسانه ،رَفصنايع وح ،نهادهاي مدني ،تخصصي ،آموزش شامل آموزشهاي همگاني .تمرين و مانور است  ،تأمين منابع

  .گروهي و صدا و سيما است

تأمين رفاه نسبي براي  ،ل انسانها: ارايه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان و مامقابله -3
تـأمين   ،درمـان  ،بهداشـت  ،مقابله شامل امداد و نجات .تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات  ،انسانها
 ،سـوخت رسـاني   ،كنترل مواد خطرناك ،مهار آتش ،دفع مواد زايد جامد، دفع فاضالب ،تدفين ،ارتباطات ،ترابري ،امنيت

  .ني و هشدار استاطالع رسا
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باز گرداندن شرايط يك منطقه آسيب ديده پس از بحران به شرايط عادي با در نظر گـرفتن ويژگيهـاي     :بازسازي -4
  .توسعه پايدار و كليه ضوابط ايمني است

ل مـديريت  سازماندهي و هم پيوسته كردن كليـه عناصـر و عوامـ     هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از : -3ماده 
هدايت كليه كمكهـاي دولتـي و غيـر دولتـي داخلـي و خـارجي بـه         ،استاني و نيروهاي مردمي ،استفاده از تمامي امكانات ملي ،بحران

 ،تقليـل تلفـات انسـاني و اقتصـادي     ،ارايه حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان يافته ،منظور پيش گيري و كاهش آثار بالياي طبيعي
 .و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحرانجبران و بازسازي 

   :راهكارهاي اساسي عبارتند از  -4ماده 
تخصصي و تجربـي داخـل    ،انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره برداري الزم از اصول و دستاوردهاي علمي .1

برنامـه ريـزي و    ،ه مـديريت بحـران بـه نظـام قانونگـذاري     كشور و كشور هاي مختلف جهان و انتقال روشهاي پيشرفت
 .اجرايي كشور

اجراي برنامه هاي ملي و منطقه اي و سرمايه گذاري الزم در مراحل مختلـف مـديريت بحـران بـا اولويـت پـيش        .2
 .گيري و كاهش آثار بالياي طبيعي

ريزي و مـديريت   تحت برنامه ،تيهماهنگي و به كارگيري كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دول ،سازماندهي .3
  .منسجم وتعيين شرح وظايف تفصيلي آنها در بحرانها

هدايت كمكهاي مردمي به نحـو   ،ايجاد آمادگي ،جلب مشاركت و همكاريهاي مردمي از طريق آموزش عمومي .4
  .نسازماندهي و آموزش نيروهاي داوطلب در شبكه مديريت بحرا  ،مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان

 .استفاده صحيح و بهينه از كليه امكانات دولتي و غير دولتي به منظر ارايه حداكثر خدمات در بحرانها  .5

در  –به ويژه نيـروي مقاومـت بسـيج     –نهادها و نيروهاي مسلح  ،وزارتخانه هاي ،هاي الزم قواي سه گانه پشتيباني .6
   .باالترين سطح ممكن

 رقبه كشور و ستاد هاي تابع آن ستاد حوادث و سوانح غير مت –فصل دوم 
برنامه ريزي ملي و نظارت عاليه بر امر مديريت بحران كشور ستاد حوادث و سوانح غيـر مترقبـه    ،به منظور سياستگذاري كلي – 5ماده 

  .تشكيل مي گردد –ستاد ناميده مي شود  جاكه در اين –كشور 
يارات ستاد حوادث غير مترقبه كشور و ديگر نهادهاو مجـامع مـوازي بـه سـتاد     از زمان تصويب اين طرح كليه مسئوليتها و اخت  -تبصره 

 منتقل مي شود.  
   اعضاي ستاد عبارتند از: -6ماده 

   . وزير كشور (رييس ) .1

 درمان و آموزش پزشكي.   ،وزير بهداشت .2

  .پست و تلگراف و تلفن وزير .3

  .وزير آموزش و پرورش .4

   .وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .5

  .وزيرراه و ترابري .6

 .وزير نيرو .7

  .وزير مسكن و شهرسازي .8
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  .وزير جهاد كشاورزي .9

   .ارشاد اسالمي وزير فرهنگ و .10

  .وزير امور اقتصادي و دارايي .11

 .وزير امور خارجه .12

  .تحقيقات و فناوري ،وزير علوم .13

  .رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .14

  .رييس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران .15

  .فرمانده نيروهاي مقاومت بسيج .16

  .رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران .17

  .رييس ستاد كل نيروهاي مسلح .18

   .رييس سازمان شهرداريهاي كشور .19

  .فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .20

 .رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي .21

تواند بـا همـاهنگي دبيرخانـه سـتاد      معاون ذي ربط مي  ( به استثناي رييس ستاد ) در صورت عدم امكان حضور هر يك از اعضا  تبصره:
 در جلسات شركت نمايد. 

  :وظايف و اختيارات ستاد عبارت است از: 7ماده 
  .سياستگذاري و تعيين راهبردهاي جامع در زمينه مديريت بحران -1
  .برنامه ريزي ملي جهت اجراي نظام مديريت بحران -2

   .راي استفاده از منابع موجودسازماندهي ب -3

اختيارات و مسئوليتهاي كليه بخشها، واحدها و تشكيالت دولتي و غير دولتي  ،هماهنگ نمودن وظايف -4
 .در امر مديريت بحران

 .سازماندهي و برنامه ريزي جهت استفاده از مشاركتهاي مردمي در خصوص بحرانها -5

جهـت ارايـه    ،دولتي در ارتباط با مديريت بحـران  مقررات و مصوبات ،تهيه و پيش نويس لوايح قانوني -6
 .به هيأت وزيران از طريق وزير كشور

 .ايجاد هماهنگي و مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار بر اساس مالحظات مديريت بحران -7

غير دولتـي و مشـاركتهاي مردمـي و     ،نظارت و ارزيابي برنامه هاي مديريت بحران در تشكيالت دولتي -8
 ها.  راهكارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستي ارايه

 بررسي و تصويب پيشنهادهاي كارگروههاي زير مجموعه ستاد.   -9

   .تصويب درخواست كمكهاي خارجي -10

   .اعالم وضعيت بحرانهاي ملي و استاني -11

  .گيري و پيش بيني تأمين اعتبارات و امكانات مالي مورد نياز مديريت بحران كشورپي -12
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دولتي و نيروهاي نظامي و انتظـامي موظفنـد بـا رعايـت سلسـله مراتـب        مؤسسات ،م بروز بحران، كليه وزارت خانه هادر هنگا –تبصره 
 ا جانشين رييس ستاد با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند. يفرماندهي بنا به اعالم رئيس 

شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رييس ستاد به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مـي   ستاد سالي چهار جلسه عادي و در -8ماده 
 دهد. 
 ،صصي و اداري وابسـته خپيگيري عمليات اجرايي ستاد و ايجاد واحدهاي ت ،تصميم سازي ،به منظور ايجاد هماهنگي پشتيباني -9ماده 
 .  مي شودخانه ستاد در وزارت كشور تشكيل ردبي

تشكيالت دبيرخانه به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربـوط   –تبصره 
 . مي شود تدوين

  :وظايف دبيرخانه ستاد عبارت است از -10ماده 
 انجام فرآيند تصميم سازي و پشتيباني   -1
   .بردي به منظور پشتيباني كارشناسي ستاد از طريق مجامع و مراكز ذي ربطتحقيقاتي و پژوهشي كار ،انجام امور مطالعاتي -2
   .تحقيقاتي و اجرايي در داخل و خارج از كشور ،برقراري ارتباط با مراكز علمي -3
 مديريت شبكه اطالعات مديريت بحران (شامل سيستم اطالع رساني و هشدار).  -4
اسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطالع رساني بـه عمـوم مـردم در خصـوص     طراحي و راه اندازي شبكه اطالع رساني من -5

  .ها بحران
 مديريت امور مالي ستاد در چهار چوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب.   -6
 نظارت بر طرحهاي پژوهشي كارگروههاي تابع.   -7
ل امور تخصصي مديريت بحران و ارزيابي فعاليـت  ئوهاي مس سازمنايجاد هماهنگي بين ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استانها و  -8

 آنها زير نظر ستاد.  
 و كارگروه ملي آمادگي.   دپشتيباني تشكيل جلسات ستا -9

 ها و صورت جلسات و انجام كليه امور اداري الزم.  دستور العمل ،ابالغ تصميمات -10
   .پيگيري اجري مصوبات ستاد و كارگروه ملي آمادگي -11
   .و همكار امور مديريت بحران به منظور تبادل اطالعات و هماهنگي مسئولبرقراري ارتباط بين اعضاي ستاد سازمانهاي  -12
توزيـع آن   تـأمين بررسي نيازهاي اعتباري ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها در مراحل چهارگانـه بحـران و پـي گيـري      -13

 مصوب ستاد.  براساس سياستها و برنامه هاي 
 آموزشي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران.  ،گشتارها و گشتهاي علمي ،پي گيري برگزاري سمينارها -14
ايمنـي و دانـش مـديريت     جزوه و كتاب به منظور افزايش آگاهيهاي عمـومي و گسـترش فرهنـگ    ،نشريه ،بروشور ،انتشار پوستر -15

 بحران پس از اخذ مجوزهاي الزم.  
 مي شـود ناميده  »ستاد استان«كه در اين طرح -منظور سياستگذاري استاني مناسب، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان  به -11ماده

 ود.  ش در مركز هر يك از استانهاي كشور زير نظر ستاد تشكيل مي–
 تان عبارتند از:  ساعضاي ستاد ا -12ماده 

 استاندار(رييس) -1



	٣٣٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

  .استانمدير عامل جمعيت هالل احمر  -2
   .رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان -3
 مدير عامل شركت مخابرات استان.  -4
  .مدير عامل شركت آب و فاضالب استان -5
 مدير عامل شركت برق منطقه اي استان  -6
 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. -7
   .ده ارشد سپاه درمنطقهنامفر -8
   .ارتش در منطقه مانده ارشدفر-9

   .فرمانده نيروي مقاومت بسيج در استان -10
 رييس سازمان بازرگاني استان.  -11
 مدير كل صدا و سيماي مركز استان.  -12
 رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.   -13
 مدير كل راه و ترابري استان.  -14
 رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.   -15
 وراي اسالمي و در غياب وي رييس شوراي اسالمي شهر مركز استان.  رييس ش -16
   .مدير كل سازمان بهزيستي استان -17
  .ي استانيمدير كل امور اقتصادي و دارا -18
 مي استان.  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسال -19
 مدير كل دادگستري استان.  -20
   .رييس سازمان آموزش و پرورش استان -21
   .استان شهر مركزشهردار  -22
 رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان.   -23
 مدير كل حفاظت محيط زيست استان.  -24
 رداري هاي استان.  هرييس سازمان ش -25
 فرمانده ناحيه انتظامي استان.   -26

 رييس ستاد مي تواند از ساير افرد براي شركت در جلسات دعوت نمايد.  ،بنا به ضرورت -تبصره
  :رت است ازاوظايف و اختيارات ستاد استان عب -13ماده 

   .يسياست گذاري در زمينه مديريت بحران استان با تبعيت از سياستهاي مل -1
 هماهنگي و نظارت بر فعاليت ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستانها.   -2
امـور   مسـئول اري سـتادهاي شهرسـتانها و سـازمانهاي    مقابلـه و بازسـازي بـا همكـ     ،مديريت بحرانهاي استاني در مراحـل پيشـگيري   -3

 تخصصي مديريت بحران. 
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از بروز بحران) در ابعـاد اسـتاني بـا همكـاري سـتادهاي شهرسـتانها و سـازمانهاي        پس هنگام و  ،اعمال جنبه هاي پيش گيري (پيش -4
 امور تخصصي مديريت بحران.  مسئول

طرح  25ه هاي آمادگي به كارگروه آمادگي استان، موضوع ماده بطريق ارجاع جنمديريت مرحله آمادگي مديريت بحران ملي از  -5
   .هاي ذي ربط استان و ابالغ مصوبات آن كارگروه به سازمانآمادگي پشتيباني و هدايت فعاليت كارگروه 

 توزيع اعتبارات و امكانات استاني مورد نياز مديريت بحران استان.  -6
 ا منطقه اي از ستاد.  يان ملي درخواست اعالم وضعيت بحر -7
 اعالم وضعيت بحراني استان.  -8

دولتي و نيروهاي نظـامي و انتظـامي اسـتان موظفنـد بـا رعايـت سلسـله مراتـب          مؤسسات ،تادر هنگام بروز بحران، كليه ادار –تبصره 
 ند. يي در عمليات مقابله با بحران شركت نمانات و نيروي انسانبا كليه امكا فرماندهي بنا به اعالم رييس يا جانشين رييس ستاد استان

رايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رييس ستاد استان به تعـداد مـورد   شستاد استان در  -14ماده 
 تشكيل مي دهد.  العاده نياز جلسه فوق

 .  شودمي رخانه ستاد استان در استانداري مربوط تشكيل يدب -15ماده 
هـاي تعيـين شـده توسـط سـتاد و تصـميمات سـتاد اسـتان و اعمـال مـديريت بحـران در             به منظور تحقق بخشيدن به سياسـت  -16ماده 

در كليـه شهرسـتانهاي    -مـي شـود  ناميـده   »سـتاد شهرسـتان  « كه در اين طـرح  –ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان  ،شهرستانها
 كشور تشكيل مي گردد. 

 اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:   -17ماده 
 فرماندار(رييس) -1
  .رييس شعبه جمعيت هالل احمر -2
   .شهردار مركز شهرستان -3
 تان  سرييس شوراي شهر مركز شهر -4
 فرمانده منطقه انتظامي در شهرستان.   -5
   .فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در شهرستان -6
 كه بهداشت و درمان شهرستان.برييس ش -7
 رييس اداره مخابرات شهرستان.   -8
 رييس اداره برق شهرستان.   -9

   .رييس اداره آب و فاضالب شهرستان -10
 رييس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان.   -11
 رييس اداره راه و ترابري شهرستان. -12
 رييس اداره بازرگاني شهرستان.   -13
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان. -14
 شهرستان.   زماينده شركت گان -15
 رييس سازمان تبليغات اسالمي شهرستان.   -16
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 رييس سازمان تبليغات اسالمي شهرستان.  -17
تان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد، نسبت به تشـكيل كارگاههـاي تخصصـي    سرييس ستاد شهر -18ماده 

 مورد نياز اقدام نمايد. 
 ف، اختيارات و تكاليف ستاد شهرستان عبارتند از:  يوظا -19ماده 

امـور تخصصـي مـديريت     مسـئول مقابله و بازسـازي بـا همكـاري سـازمانهاي      ،مديريت بحران هاي شهرستاني در مراحل پيشگيري-1
 بحران. 

صصـي  خت مسـئول ي هنگام و پس از بـروز بحـران) در ابعـاد شهرسـتاني بـا همكـاري سـازمانها        ،اعمال جنبه هاي پيش گيري (پيش-2
 مديريت بحران. 

 نياز مديريت بحران شهرستان.  دتوزيع اعتبارات و امكانات شهرستاني مور-3
 درخواست اعالم وضعيت بحراني استاني از ستاد استان.  -4
 عيت بحراني شهرستان. ضاعالم و-5

 گيرد.  كليه فعاليتهاي ستاد شهرستان زير نظر ستاد استان صورت مي -1تبصره
در هنگام بروز بحران كليه ادارات و نهاد هاي دولتي وغير دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب  -2تبصره

 يروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند. نتان با كليه امكانات و سفرماندهي بنا به اعالم رييس ستاد شهر
ط عادي حداقل هر سه ماه يكبار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد شهرسـتان بـه تعـداد    تان در شرايسستاد شهر -20ماده

 دهد.  مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي
 كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استان. -فصل سوم

زير نظر ستاد بـا تركيـب    يكارگروه ملي آمادگ ،طرحاين  2ماده  2وعه اقدامات آمادگي موضوع بند مبه منظور پيگيري مج -21ماده 
 :  مي شودزير تشكيل 

 معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور (رييس).  -1
 معاون وزير نيرو.  -2
 .معاون وزيرجهاد كشاورزي -3
 درمان و آموزش پزشكي.   ،معاون وزير بهداشت -4
 معاون وزير راه و ترابري. -5
 .ازيسرمعاون وزير مسكن و شه -6
 معاون وزير بازرگاني.   -7
  .تحقيقات و فناوري ،معاون وزير علوم-8
 معاون رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.  -9

  .جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج -10
  .رييس دبير كل جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران -11
 رييس سازمان هواشناسي كشور.   -12
 ييس سازمان حفاظت محيط زيست.معاون ر -13
 ژئوفيزيك دانشگاه تهران.  مؤسسهرييس  -14
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 زلزله شناسي.   رييس پژوهش -15
 ،رييس كارگروه ملي آمادگي مي تواند برحسب مـورد از افـراد كارشـناس ذي ربـط جهـت شـركت در جلسـات كـارگروه         -22ماده

 دعوت به عمل آورد. 
 آمادگي عبارتند از:  وظايف و اختيارت كارگروه ملي  -23ماده 

   .هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي -1
گروههـا بـا    بررسي طرح ها و پيشنهادات واصله از كارگروههاي تخصصي و تلفيق و هماهنگي با طرحهـا و پيشـنهادات سـاير كـار     -2

 رعايت سياستهاي ستاد.  
 گروههاي آمادگي استانها.  نظارت و سياستگذاري فعاليتهاي كار ،هماهنگي ،پشتيباني -3
 مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار براساس مالحظات مديريت بحران.  -4
 تهيه پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف. -5
 تهيه پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران كشور و ارايه به ستاد. -6
 طرحهاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با حوادث و بالياي طبيعي در سطوح مختلف كشور.  ارزيابي و تصويب  ريزي، برنامه -7
 .  ربوزنظارت و برنامه ريزي براي برگزاري مانورها و بازنگري در برنامه ها و دستورالعملهاي م -8
 ذي ربط. برنامه ريزي جهت فراهم كردن زمينه انتقال دانش و فناوري مربوط به مديريت بحران به مراجع  -9

   .ستادبه پيشنهاد آن و بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي فعاليتهاي كارگروه  -10
جلسـه فـوق    ،د داشت و در صورت نياز بنا بـه تشـخيص ريـيس كـارگروه    هكارگروه ملي آمادگي سالي چهار بار جلسه خوا -24ماده 

 .  مي شودالعاده تشكيل 
 .  مي شودنظر ستاد استان تشكيل  يرز »كارگروه آمادگي استان« ،ي اقدامات آمادگيبه منظور هماهنگي و پي گير -25ماده 
   :ي عبارتند ازگاعضاي كار گروه آماد -26ماده 

 معاون امور عمراني استاندار (رييس كارگروه).   -1
  .رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -2
 رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.   -3
 راه و ترابري استان.  مدير كل -4
 رييس سازمان بازرگاني استان.   -5
 مدير عامل جمعيت هالل احمر استان.  -6
 رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان.   -7
 رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان.   -8
 .مدير كل هواشناسي -9

 .مدير كل حفاظت محيط زيست استان -10
 زمان جنگلها و مراتع استان.  ارييس س -11
  .مدير عامل سازمان آب منطقه اي استان -12
  .مدير عامل شركت برق منطقه اي استان -13
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   .شركت پخش فرآورده هاي نفتي در استان مسئولباالترين مقام  -14
 مدير عامل شركت گاز استان.  -15
   .فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان -16
 انتظامي استان.   فرمانده ناحيه -17

كارگروه ملي آمادگي با همكاري كارگروههاي تخصصي آن موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ ايـن   -27ماده 
برنامه هاي مورد نياز خود را با عنايت به شرح و تكاليف مربوط، تهيـه و بـه تصـويب سـتاد برسـاند و متعاقـب آن در چـارچوب         ،طرح

  .برنامه جامع خود را تنظيم و در موقع مربوط به ستاد ارايه نمايد ،وربرنامه هاي توسعه كش
و  مي شودتوسط ستاد اعمال  ازسازي ) مستقيماًبمقابله و  ،گيري مديريت فرماندهي مراحل ديگر مديريت بحران (شامل پيش -28ماده

 كارگروههاي تخصصي است.  مسئولفرماندهي امور تخصصي آن بر عهده سازمانهاي 
 اي تخصصيه ل چهارم كارگروهفص

 گروه آمادگي همكاري سه گروه به شرح زير وظايف خود را انجام مي دهد: -29ماده 
 دهند.  ي امور تخصصي مديريت بحران را انجام ميگ: مرحله آمادتخصصي روههاي انجام عملياتگكار -1
هنگي هـاي الزم بـراي فعاليـت هـاي پيشـگيري و      تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات: برنامه ريـزي هـا و همـا    كارگروههاي -2

 ويژگيهاي آنها مي پردازند.   به بررسي مخاطرات عمده تهديد كننده كشور و ،را انجام مي دهدمديريت 
هاي تخصصي و همگاني و مديريت بحران در چهـار مرحلـه آن و ارتقـاي سـطح آمـادگي جامعـه در برابـر بحرانهـا مـي           هروكارگ -3

 پردازند. 
   .زمينه تخصصي مربوط اري در جمع آوري اطالعات درهمك -4
 هدايت پژوهشهاي تخصصي مورد نياز مديريت بحران.  -5
 بر بحرانها. راامعه در بجتهيه برنامه هاي مور نياز مراحل چهارگانه مديريت بحران در چهار مرحله آن و ارتقاي سطح آمادگي  -6

 ه ملي آمادگي عبارتند از :  وظايف كلي كارگروههاي تخصصي كارگرو -30ماده 
   .همكاري در جمع آوري اطالعات در زمينه تخصصي مربوط -1
 از مديريت بحران. يهدايت پژوهشهاي تخصصي مورد ن -2
 .تهيه برنامه هاي مورد نياز مراحل چهارگانه مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط جهت ارايه به مراجع مربوط -3
 ختارهاي مديريتي مورد نياز در مراحل مختلف مديريت بحران در زمينه هاي تخصصي مربوط.  هماهنگي جهت ايجاد سا -4
   .تهيه برنامه هاي آموزشي و هدايت آنها در زمينه تخصصي مربوط -5
 در زمينه تخصصي مربوط.   منابع مديريت بحران تأمين يبرنامه ريز-6
 نها در زمينه تخصصي مربوط.  تهيه برنامه هاي تمرين و مانور و نظارت بر انجام آ -7
   .ارايه نظركارشناسي به كارگروه ملي آمادگي و ستاد -8

 وظايف كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارت است از:  -31ماده
 ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و كاهش اثرات بحرانها.  -1
  .ريت مخاطراتيسازماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و مد -2
 شناسايي مخاطرات جامعه و اولويت بندي آنها.  -3
 جهت الزام بكارگيري آنها.   يتعيين معيارها و استانداردهاي ايمني در تمامي امور عمراني كشور و برقراري ساز و كارهاي -4
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  :وظايف كارگروههاي تخصصي آموزش عبارت است از -32ماده 
  آموزش جو و اولويت بندي آنها.اي ه شناسايي و تعيين گروه -1
 ي گروههاي مختلف با توجه به شرايط علمي و كاري آنها.  االب آموزشي برطتعيين ارايه م -2
 ا استفاده از تجربيات اساتيد و صاحبنظران امر مديريت بحران در كشور. بارايه آموزشهاي تخصصي  -3
 يه آموزشهاي مرتبط در زمينه مراحل چهارگانه مديريت بحران. در جهت ارا ساماندهي آموزش مراكز دولتي و غيردولتي -4
 و مكانهاي مناسب.   استفاده از شيوه هاي گوناگون آموزش در زمانها -5
 ايجاد زمينه جلب مشاركت مردمي در چهار مرحله با آموزشهاي ارايه شده.  -6
 ران. هاي دخيل در امر آموزش مديريت بح دادن فعال تمامي سازمان ركتمشا -7

وزارتخانـه هـا و سـازمانهاي زيـر نيـز       ،ايـن طـرح   6مندرج در ماده  -امور مديريت بحران كشور مسئولعالوه بر سازمانهاي  -33ماده 
 موظفند در زمينه مسايل آموزشي مديريت بحران با ستاد همكاري نمايند: 

  وزارت آموزش و پرورش از طريق: -1
مستقيم آشنايي با بالياي طبيعـي شـايع ايـران، ايمنـي و مـديريت بحـران در كتـب درسـي و         گنجاندن آموزشهاي مستقيم و غير  -الف

 انتشارات كمك آموزشي دوره هاي مختلف تحصيلي.
 گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه. -ب
 برگزاري مانورهاي ساالنه در مدارس كشور با هماهنگي ستاد. -پ
 ل شوراهاي ايمني در مدارس كشور با هماهنگي ستاد براي ساماندهي آموزش همگاني دانش آموزان.تشكي -ت
موظف نمودن واحد تاليفات كتب درسي براي اجباري نمودن مطالعه مطالب مربوط به حـوادث غيـر مترقبـه و باليـاي طبيعـي در       -ث

 كتب درسي.
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق:  -2

مترقبـه و باليـاي طبيعـي در زمينـه     همگاني مطالب مربوط بـه حـوادث غير  ظف نمودن تمام دانشگاههاي كشور براي آموزش مو -الف
 مراحل چهارگانه بحران.

 گنجاندن اصول ايمني، مديريت بحران و آشنايي با بالياي طبيعي شايع ايران در برنامه درسي رشته هاي مختلف. -ب
 نشگاهي مربوط به شناخت مخاطرات، ايمني و مديريت بحران.ايجاد و تداوم دوره هاي دا -پ
 مفاهيم ايمني و مديريت بحران در نشريات دانشگاهي. گنجاندن اصول و -ت
 مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه. گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و -ث
 گاههاي كشور با هماهنگي ستاد.شبرگزاري مانورهاي ساالنه در دان -ج
باشد، بـه خصـوص مقـاوم سـازي      تر درباره آمادگي در برابر بالياي طبيعي مي ايجاد شرايط مناسب براي انتقال اطالعات تخصصي -چ

 راه و ساختمان، شهرسازي.) ،(به ويژه براي دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران ساختمانها
 رت فرهنگ وارشاد اسالمي از طريق:وزا -3

 وز به كتب ونشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران.صدور خارج از نوبت مج -الف
 حمايت از فيلمها، نمايشها، كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران. -ب
 گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزشهاي فني وحرفه اي. -پ
 ريت بحران. ها و تحليل آنها براساس اصول مدي ارايه اخبار بحران -ت
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 ارايه تجربيات جهاني مديريت بحران توسط گزارش و فيلم.  -ث
 وزارت كار و امور اجتماعي از طريق:  -هـ

 گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش هاي فني و حرفه اي. -الف
ميايي محـيط كـار در   يله در برابر زلزلـه و مـواد شـ   گنجاندن اصول ومفاهيم ايمني و مديرت بحران به ويژه در زمينه آمادگي ومقاب -ب

 دوره هاي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت كارگران.
 نيروهاي نظامي و انتظامي و بسيج از طريق: -4

 مفاهيم ايمني و مديريت بحران درآموزش نظامي سربازان وظيفه. گنجاندن اصول و -الف
 ر آموزش نظامي درجه داران و افسران.مفاهيم ايمني و مديريت بحران د گنجاندن اصول و -ب
 مفاهيم ايمني و مديريت بحران در دوره هاي باز آموزي درجه داران و افسران. گنجاندن اصول و -پ
 سازمان بهزيستي كشور از طريق:  -5

 بـا توجـه بـه سـطح     تحت پوشـش خـود،   مؤسساتگسترش آموزش همگاني در خصوص بحرانها در سطح مهدكودكها و ساير  -الف
 فراگيري آنها.

 گسترش آموزشهاي ضمن خدمت تخصصي مديريت بحران براي كاركنان.-ب
 كارگروههاي تخصصي عملياتي عبارتند از :   -34ماده 

 كارگروه تخصصي امداد و نجات، با مسئوليت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران. -1
 ت، درمان و آموزش پژشكي.كارگروه تخصصي بهداشت و درمان، با مسئوليت وزارت بهداش -2
 .يت وزارت راه و ترابريمسئولبا  ،كارگروه تخصصي حمل و نقل -3
 كارگروه تخصصي مخابرات وارتباط، با مسئووليت وزارت پست و تلگراف و تلفن. -4
 ).كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك، با مسئووليت وزارت كشور(ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني -5
 مواد نفتي، با مسئوليت وزارت نفت. كارگروه تخصصي سوخت رساني و -7
 با مسئوليت وزارت كشور. ،كارگروه تخصصي امنيت و انتظامات -8
 يت وزارت نيرو.مسئولكارگروه تخصصي مديريت برق، آب و فاضالب، با  -9

 يت وزارت مسكن و شهرسازي.مسئول مسكن، با تأمينكارگروه تخصصي  -10
 يت وزارت جهاد كشاورزي.مسئولدامداري با  كارگروه تخصصي كشاورزي و -11
 معادن. يت وزارت صنايع ومسئولبا  ،كارگروه تخصصي صنعت و معدن -12

 كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارتند از:  -35ماده 
 شهرسازي. و يت وزارت مسكنمسئولكارگروه تخصصي زلزله و لغزش اليه هاي زمين، با  -1
 يت وزارت جهاد كشاورزي.  مسئولبا  ،امراض نباتي و سرمازدگي كارگروه تخصصي آفات، -2
 يت وزارت جهاد كشاورزي.مسئولكارگروه تخصصي احياي مراتع و مقابله با خشكسالي با  -3
 يت وزارت نيرو.مسئولكارگروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه، با  -4
 يت سازمان حفظ محيط زيست.مسئولهوا، با كارگروه تخصصي آلودگي  -5
 يت سازمان هواشناسي كشور.مسئولكارگروه تخصصي بالياي جوي، با  -6

   :كارگروههاي تخصصي آموزش عبارتند از – 36ماده 
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 يت جمعيت هالل احمر.مسئولكارگروه آموزش همگاني با  -1
 اوري.يت وزارت علوم، تحقيقات و فنمسئولكارگروه آموزش تخصصي با  -2
 .يت وزات آموزش و پرورشمسئولكارگروه آموزش مدارس با  -3
 ارشاد اسالمي. يت وزات فرهنگ ومسئولكارگروه آموزش رسانه هاي گروهي با  -4
 يت صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران.مسئولكارگروه آموزش صدا وسيما با  -5

روههاي پيشگيري و مديريت مخاطرات و كارگروههاي آموزش ن هماهنگي كارگروههاي تخصصي عملياتي، كارگمسئوال -37ماده 
 بنا به پيشنهاد رييس كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين مي شوند.

 آن امور زير نظر ستاد است. مسئولمديريت عمليات هر كارگروه تخصصي، بر عهده سازمان  -38ماده 
 مسـئول هاي تخصصي حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ اين طرح بـه پيشـنهاد   شرح وظايف كارگروه داخلي و آيين نامهاعضاء  -39ماده 

 .مي شودهر كارگروه تخصصي و تاييد كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين و تدوين 
كارگروههاي تخصصي كارگروه ملي آمادگي هر دو ماه يك بار جلسـه عـادي خواهنـد داشـت و در صـورت درخواسـت        -40ماده 

 .مي شودجلسه فوق العاده تشكيل  ،هرييس كارگرو
مطـابق مـاده    -كارگروههاي تخصصي عملياتي استان همانند كارگروههاي تخصصي زير مجموعه كـارگروه ملـي آمـادگي    -41ماده 

 .مي شودن استاني زير نظر كارگروه ملي آمادگي تشكيل مسئوالبا شركت  -) اين طرح29(
در هر استان، متناسب با انواع و فراواني مخاطرات موجود در همان استان تشـكيل  كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات  -تبصره

. ضرورت تشكيل هر يك از كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات و اعضاي آن توسط كارگروه آمادگي استان تعيـين  مي شود
 مي گردد.

ا حسب مورد نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصـي  رييس ستاد شهرستان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهه -42ماده 
 مورد نياز اقدام نمايد.

نجـات كـه بـه عنـوان يكـي از       با توجه به تواناييهاي جمعت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، كارگروه تخصصي امداد و -43ماده 
تشـكيل شـده    ،ر كميته ملـي آمـادگي  يت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران زير نظمسئولكارگروههاي تخصصي عملياتي با 

 (به عنوان بخشي از عمليات مقابله) را بر عهده دارد.  است فرماندهي و هدايت عمليات امداد و نجات
  :وظايف واختيارات كارگروه تخصصي امداد و نجات عبارت است از -44ماده 

 اجراي مصوبات ستاد. -1
 نجات. ربط در امر امداد وتهيه شرح خدمات تمامي سازمانها و بخشهاي ذي  -2
يتها و انجام كارهاي مـوازي و تكـراري در زمينـه امـداد و     مسئولبرنامه ريزي و ايجاد هماهنگي الزم به منظور جلوگيري از تداخل  -3

 نجات.
 تهيه دستورالعملهاي الزم براي آمادگي در زمينه امداد و نجات براساس سياستهاي مصوب ستاد. -4
 وسايل مورد نياز اسكان موقت، تغذيه و بهداشت آسيب ديدگان. تأمينتهيه و  برنامه ريزي جهت -5
 ورد برآورد اوليه تلفات و خسارات.برنامه ريزي در م -6
 ه مورد نياز سازمانهاي ذي ربط در امر امداد و نجات. ژبرنامه ريزي جهت آموزشهاي وي -7
  .د و نجاتوسايل و تجهيزات امدا تأمينبرنامه ريزي جهت تهيه و  -8
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 .برنامه ريزي جهت شناسايي منابع كمكهاي غير دولتي داخل و خارجي و جلب و جذب اين كمكها در بحرانها -9
 .ي و نظارت بر عملكرد كارگروه هاي تخصصي امداد و نجات استانگهماهن ،پشتيباني -10

هـالل احمـر جمهـوري اسـالمي ايـران موظـف بـه        كليه سازمان و دستگاه ها در هنگام بروز بحران، بـه درخواسـت جمعيـت     –تبصره 
همكاري كامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران موظف است گزارش همكاري يـا  

 عدم همكاري احتمالي را به رييس ستاد ارايه نمايد. 
 ساير مقررات  –پنجم  فصل
ي اسـالمي ايـران موظـف اسـت كليـه مـواد آموزشـي و دسـتورالعملهاي الزم در خصـوص          سازمان صدا و سيماي جمهـور  – 45ماده 

و به تصويب كار گروه ملي آمادگي و كارگروه  مي شودمديريت بحران و ساير مواردي را كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني در جامعه 
 پخش نمايد.  استاني رسيده است،هاي آمادگي 

انات و كمكهاي غير دولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غير منقول و وجوه نقـدي بـر   جذب، هدايت و توزيع اع – 46ماده 
عهد جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران است. جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمكهاي دولتي داخلـي و خـارجي اعـم از    

توزيع و تصاحب كمكهاي ياد شده  ،ه دخل و تصرف، استفادهمنقول و غير منقول و وجوه نقدي بر عهده دبير خانه ستاد است. هر گون
 ممنوع است.  ،توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در بودجه سنواتي كشور سـاالنه رديـف خاصـي را متناسـب بـا مراحـل        – 47ماده 
تيار ستاد قرار دهدف دبير خانه ستاد بر اساس سياسـتها و دسـتورالعملهاي   پيش بيني نمايد و آن را در اخ مختلف مديريت بحران كشور

 اد شده را توزيع و هزينه مي نمايد. يستاد، بودجه 
بـه منظـور    ،پيشنهاد ستاد استان ه ريزي و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتي از اعتبارت استاني خود را طبقمشوراهاي برنا -48ماده 

مقابلـه و بازسـازي)    گيـري، آمـادگي،   (پـيش پيش بيني شده در برنامه هاي مراحل مختلف مديريت بحران  مه هايانجام وظايف و برنا
 تخصيص داده و به دبير خانه ستاد استان ابالغ نمايند. ستاد استان، نحوه مصرف اين بودجه را مشخص مي نمايد. 

ي موظفند هنگام بروز بحران بالفاصله امكانات و تجهيزات و اماكن در رات، سازمانها و دستگاه هاي اجراياليه ادكن مسئوال – 49ماده 
در اختيـار سـتاد اسـتان گذاشـته و      يپيشگيري از گسترش خسارات جاني و مال اختيار خود را بنا به درخواست رييس ستاد استان جهت

 گزارش كار خود را جهت انجام اقدامات بعدي به مسئوالن باالتر ارايه نمايند. 
پوشاك موظفند در شرايط مقابله با بحـران بنـا    دارويي، سوختي و ،درماني، غذايي ،كليه واحدهاي توليدي اعم از بهداشتي – 50 ماده

 مربوط قرار دهند.  يتوليدات خود را با دريافت وجه آن در اختيار سازمانها ،به درخواست ستاد استان
نقل عمومي و خصوصي، دارندگان وسايل نقليه اعم از زميني، هوايي، دريايي و هنگام وقوع بحران كليه سازمانهاي حمل و  – 51ماده 

مربـوط قـرار دهنـد.     نريلي موظفند خدمات مورد نياز ستاد استان را به درخواست ستاد ياد شده تا اعـالم رفـع نيـاز در اختيـار مسـئوال     
 . مي شودپرداخت  عرف متداولبديهي است حق الزحمه خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصي بر اساس 

 كليـــــه دارنـــــدگان مشـــــاغل آزاد، صـــــاحبان حـــــرف، متوليـــــان خـــــدمات عمـــــومي و متخصصـــــان          – 52مـــــاده 
خدمات خود را جهت انجام عمليات مقابله در اختيـار   ،رشته هاي مختلف موظفند به هنگام بروز بحران، به درخواست مسئوالن مربوط

مـي  پرداخـت   قرار دهند. خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سـازمانها بنـا بـر عـرف روز    سازمانهاي مسئوول امر مديريت بحران 
 .  شود

تـا زمـان    8/3/1380يـاي طبيعـي مـورخ    طرح مديريت بحران شهر تهران مصوب هشتمين جلسه كـارگروه كـاهش آثـار بال    – 53ماده 
 تصميم گيري ستاد الزم االجرا خواهد بود. 
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بايـد طبـق اسـتانداردهاي تعيـين شـده توسـط        ،ها يا اماكني كه حداقل شرايط زير را دارند ن كليه مجتمعصاحبان يا مسئووال – 54ماده 
 پيگيري كليه مسايل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل تشكيل دهند:  مديريت بحران به منظور ستاد، گروه
 نفر ساكن يا كارمند داشته باشند.   پنج دست كم بيست و -1
 نفر مراجعه كننده داشته باشند.   پنج از بيست و شاتي از روز بيدست كم در ساع -2

 طبقه داشته باشند.   شدست كم ش -3

 در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند.   -4

 پيگيري اجراي اين ماده هستند.  لمسئوشهرداريها و در مناطق غير شهري دبيرخانه هاي ستاد شهرستانهاي  ،درمناطق شهري -تبصره 
پيگيـري نمايـد. بيمـه حـوادث      را ادبيرخانه ستاد موظف است با همكاري بيمه مركزي ايران، گسترش بيمه حوادث در شـور  -55ماده 
 مالي بخشي از مراحل مقابله و بازسازي مديريت بحران است.  تأمين نضام

تخفيف يا يارانه هاي مربوط و نيز اجباري  ،مربوط به انواع بيمه هاي حوادث كارگروه ملي آمادگي موظف است دستورالعمل -تبصره
 كردن موارد الزم را تهيه و به روز كند.  

پوشـش بيمـه    امكـان تحـت  ، 1383پايـان سـال    وزارت امو راقتصادي و دارايي موظف است شرايطي را فراهم كنـد كـه تـا    – 56ماده 
سـاختمانهاي مسـكوني، تجـاري و     ،شـهري و روسـتايي   تأسيساتيع دستي، ابينه عمومي، پنجاه درصد صنا حوادث قرار گرفتن حداقل

 صنعتي ميسر شود.  
امكـان اجبـاري    ،1388پايـان سـال    كند كـه تـا   موزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط الزم را به نحوي فراه - 1تبصره 

 كردن بيمه حوادث در سطح عمومي فراهم گردد. 
 – 1362مصـوب   –شـاورزي  كدر مورد بيمه محصوالت كشاورزي دامي با توجه به قانون تاسيس صندوق بيمه محصوالت  - 2تبصره 

 اين مسئوليت متوجه وزير جهاد كشاورزي خواهد بود.  
هـاي مـالي، فنـي، اجرايـي و مـديريتي از       پشـتيباني  سازمان شهرداريهاي كشور در چهـارچوب اهـداف سـازماني در جهـت     - 57ماده 

وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداري در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمـه حـوادث را طبـق     هاي ها و سازمان هرداريش
 اي كه به تصويب شوراي آن سازمان خواهد رسيد ايجاد مي نمايد.  آيين نامه
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مـوادي از قـانون برنامـه سـوم      اصـالح «نامه اجرايي قانون  آيين  21دستورالعمل اجرايي موضوع ماده  -7-18 
، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگـونگي برقـراري و وصـول عـوارض و سـاير      اقتصاديتوسعه 

 »وجوه از توليدكنندگان كاال و ارايه خدمات و كاالهاي وارداتي
هاي محل محول گرديده است، به شـرح   كه به شهرداري »قانون«) 4وصول عوارض موضوع بندهاي (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده ( -1ماده

 باشد. زير مي
عوارض برق و گاز مصرفي مشتركين (به استثناء مصارف صنعتي، معدني و كشـاورزي) و همچنـين آب مصـرفي     -

 مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها.
 ها پذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاه عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان -
 عوارض حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي و هوايي. -

 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي. -

 شود. آن تعيين ميهاي ذيل  قانون شهرداريها و تبصره 99تعيين محدوده حريم: تعيين حريم شهرها بر اساس ماده  -2ماده
هـاي ذيـل آن تعيـين شـده بـه       قانون شـهرداريها و تبصـره   99شهرداريهاي محل مكلفند محدوده حريم شهرها را كه طبق ماده  -3ماده

دسـتورالعمل اعـالم    روز از تاريخ ابالغ ايـن  15ادارات امور مالياتي شهرستان مربوط و همچنين ادارات گاز، برق، آب، مخابرات طي 
 نمايند.

پـذير،   دهندگان خدمات حمل و نقل مسافر، هتـل، مهمانسـرا، هتـل آپارتمـان، مهمـان      ادارات مخابرات، گاز، آب، برق و ارايه -4ماده 
عوارض مربوط به واحدها گردد  ها، مكلفند مستند به نقشه حريم شهر كه توسط شهرداري محل و اعالم مي مسافرخانه، تاالرها، باشگاه

(سـازمان   خل حريم را به حساب شهرداري محـل خـارج از حـريم را بـه حسـاب تمركـز وجـوه وزارت كشـور        واقع در داو مشتركان 
 شهرداريهاي كشور) واريز نمايند.

در داخـل حـريم    »قـانون « 4و ماده ) ه( )،د( )،ج(مسئوليت نظارت و پيگيري بر وصول و واريز وجوه عوارض موضوع بندهاي  -5ماده
 باشد. و در خارج از حريم بر عهده نماينده سازمان شهرداريهاي كشور ميشهرها بر عهده شهرداري محل 

 )،ج(ان تشخيص و وصول شهرداريها و موديان در خصوص عوارض، موضوع بندهاي مأمورمرجع رفع هر گونه اختالف بين  -6ماده 
 باشد. نون شهرداريها ميقا 77گردد، كميسيون ماده  كه توسط شهرداريهاي محل وصول مي »قانون« 4و ماده ) ه( )،د(

ين تشـخيص و وصـول   مـأمور نامه اجرايي قانون بـه   آيين 31و  25و  24رح در مواد طين مالياتي ممأموراختيارات و مسئوليتهاي  -7ماده
 ان تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.مأمورگردد وموديان مكلفند مطابق مفاد مواد مذكور در مقابل  شهرداري تفويض مي

قانون و يك حساب براي  4و ماده ) ه( )،د( )،ج(شهرداريها موظفند حسب مقررات مربوط يك حساب براي عوارض بندهاي  -8ماده
را به ادارات امور مالياتي شهر مربوطـه اعـالم نماينـد و     4و  3قانون افتتاح و شماره حساب ساير عوارض مواد  4و  3ساير عوارض ماده 

ا بصورت ماهانه براي كنترل صحت عمليات وصول، به اداره امور ماليـاتي شهرسـتان و دفـاتر    صورت حساب گردش حساب مذكور ر
 استاني سازمان ارسال نمايند.

ادارات كل امور مالياتي هر استان موظفند شماره حساب تمركز وجوه محلي را كه براي واريز عوارض خـارج از حـريم شـهر     -9ماده
 هاي كشور اعالم نمايند. ديده است به سازمان شهرداريكه توسط خزانه معين استان افتتاح گر

خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي به حسابهاي رابط عوارض را در هر مـاه حـداكثر تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه         -تبصره 
 هاي كشور) اعالم نمايد. (سازمان شهرداري تفكيك هر شهرستان به وزارت كشور
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%) از عـوارض موضـوع   1ها مكلفند يـك درصـد (   نامه اجرايي آن شهرداري آيين 20قانون و ماده  6ماده  3ره در اجراي تبص -10ماده
باشـد و بـه حسـاب شـهرداري      قانون كه وصول آن به عهده سازمان امور مالياتي كشـور مـي   4و بند الف ماده  3بندهاي الف و هـ ماده 

 دارد واريز نمايند. اعالم ميگردد را به حسابي كه سازمان مزبور  محل واريز مي
در ده ماده و يـك تبصـره بـه تصـويب وزيـران كشـور و امـور اقتصـادي و          »قانون«نامه اجرايي  آيين 21اين دستورالعمل به استناد ماده 

 دارايي رسيد.
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نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخـش و شـهرك موضـوع     آيين -7-19
 _مصوب هيـات وزيـران  ( 1375كيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تش

7/7/1378( 
) قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 77) و (94بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد( 7/7/1378هيات وزيران در جلسه مورخ 

) ماده 16و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند ( _ 1375مصوب  _ان شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهردار
نامه اجرايي نحـوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط       ) قانون آيين71) ماده (16) بند (77الذكر، آيين نامه اجرايي ماده ( ) قانون فوق71(

 _نتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران  شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيالت، وظايف و ا
 ياد شده را به شرح زير تصويب نمود. 1375مصوب 

هـاي شـهر، بخـش و يـا شـهرك مربـوط اعـم از         توانند براي تعيين بخشي از هزينـه  شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي :1ماده
 نامه عوارض وضع نمايند. ت و سياستهاي موضوع اين آئينهاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبا هزينه
وضــع عــوارض توســط شــوراهاي اســالمي شــهر، شــهرك و بخــش در حــدود درآمــدها، عرضــه كاالهــا و خــدمات و ســاير  :2مــاده

 ربط باشد. هايي است كه مربوط به شهر، شهرك يا بخش ذي موضوع
يابد و همچنين وضع عوارض بـر   اير نقاط يا براي صادرات اختصاص ميوضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در س تبصره:

شـوند، خواهـد    هاي ملي بر عهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مـي  درآمدهاي ناشي از معادن منابع و طرح
 بود.
و هر گونـه منبـع درآمـدي ديگـري قابـل       ، صنعتيهاي صنفي، توليدي، خدماتي نامه از اماكن، واحد عوارض موضوع اين آئين :3ماده

) قانون تعاريف و ضوابط تقسـيمات  4) ماده (1وصول است كه محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضع تبصره (
 _) قـانون تعـاريف و ضـوابط تقسـيمات كشـوري      13، 6و در مورد بخش روستا، محدوده موضـع مـواد(    _ 1362مصوب  _كشوري 
) 13اي كه به تصويب كميسيون موضع ماده ( كه به تصويب هيات وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهركها محدوده _ 1362مصوب 

رسـيده   _ 1355مصـوب   _آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محـدوده قـانوني حـريم شـهرها    
 باشد. ،است

) 2) ماده (3اي كه در طرح جامع موضع بند( كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد. در مورد شهرها محدودهدر صورتي  -1تبصره 
اي كـه در طـرح هـادي موضـع      و در مورد روستاها محدوده _ 1351مصوب  _قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

 تعيين شده است، مالك خواهند بود. _ 1366 مصوب _ ) اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي7ماده (
هايي را كه توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرك  باشند محدوده گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي مراجع تصميم -2تبصره 

 هر ملحق نمايند.شوند بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود ش يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي
شود، در مـورد عـوارض شـهر بـر      نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي وصول عوارضي كه طبق آئين :4ماده

عهده شهرداري، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياري و در مورد شهركها بر عهده مسئوالن اجرايي شهرك مربوط خواهد بود كـه  
 ط و ضمانتهاي اجرايي آن اقدام مي نمايند. مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مودي است.مطابق مقررات مربو

شـوند توسـط    نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخـش و يـا شـهرك وضـع مـي      نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آئين :5ماده 
 گردد. همان شورا تعيين مي

مصـوب   -انون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ) ق94تبصره: وزارت كشور به استناد ماده( 
و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عـوارض در شـوراهاي بخـش و شـهرك و همچنـين ايجـاد يكنـواختي در نظـام          - 1375
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ن ارايه مي نمايد. درخصوص شـوراهاي اسـالمي   هاي الزم را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيرا نامه عوارض در سراسر كشور، آيين
 گردد. نامه مالي شهرداريها مراعات مي ) آيين30هاي موضوع ماده( شهر دستورالعمل

شود، حسب مورد بـراي تـأمين    نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و يا شهرك وضع مي عوارضي كه به موجب اين آيين :6ماده
شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهـد  هاي همان شهر، روستا و يا  هزينه

 شد.
هاي خاص خدماتي يـا عمرانـي،    هاي طرح توانند براي تأمين تمام يا بخشي از هزينه شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرك مي :7ماده

گردد، صرفا در همان مدت و مـورد تعيـين    ريق وصول ميعوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي كه از اين ط
 باشد. شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي

هاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها بـا    مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع :8ماده 
) ايـن  2صـالح وضـع شـده و موضـوع تبصـره مـاده(       قبال توسط مراجـع ذي  شوند و يا عوارض محلي كه نامه وضع مي رعايت اين آيين

) قانون شهرداريها مقرر شده اسـت و در خصـوص عـوارض    77باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است كه در ماده( نامه نمي آيين
ب از وزارت كشـور، وزيـر   نامه كه توسط شوراهاي اسالمي بخش و شهرك وضع شده است، به عهـده هيـاتي مركـ    موضوع اين آيين

 باشد. دادگستري و شوراهاي اسالمي بخش يا شهرك مي
) قانون شهرداريها، ديـوان عـدالت   77در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميسيون موضوع ماده ( تبصره:

 ربط مراجعه نمايد. مرجع قانوني ذيتواند به  ) معترض مي8اداري است و در مورد نظر هيات مذكور در قسمت اخير ماده (
توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كـاهش، تخفيـف و لغـو عوارضـي      شوراها مي :9ماده

 نامه اتخاذ تصميم نمايند. اند، با توجه به سياستهاي مقرر در اين آيين كه تصويب نموده
عطاي تخفيف از عوارض كه قبل از تشكيل شوراهاي اسالمي شهر، شهرك و بخش موضـوع قـانون   لغو، كاهش و افزايش، ا :10ماده

ي شـوراي اسـالمي    باشند بـه عهـده   نامه نمي ) اين آيين2صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( توسط ساير مراجع ذي 1375مصوب 
 .باشد ربط مي شهر، بخش و شهرك ذي

نامـه اسـت، بـه شـرح      ) آيين2صالح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبصره ماده( اجع ذيعوارضي كه تاكنون توسط مر :11ماده 
نامه كماكان توسط مراجعي كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيـين شـده    مندرج در فهرست پيوست اين آيين

) 5مطـابق تبصـره(   1378صادرات غيرنفتي در سـال  شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد.  است وصول مي
 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني كه وضع شده باشد معاف است. 1378قانون بودجه سال 

برنامـه و   اي مركب از نمايندگان وزارت كشـور، وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي، سـازمان      وزارت كشور مكلف است كميته تبصره:
ربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسـي عـوارض موضـوع تبصـره      بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذي

كارهاي الزم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از ايـن عـوارض،    نامه و ارايه راه ) اين آيين2ماده (
كننده، مرجع حل اخـتالف بـين مـودي و دسـتگاه وصـول كننـده و سـاير         و مصرف آن، سهم دستگاه وصولنحوه و چگونگي وصول 

موارد مربوط تشكيل دهد. كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه مـاه بررسـي و نتيجـه را از طريـق وزارت كشـور بـه هيـات        
صـالح وضـع شـده اسـت و واجـد       ا كه قبال توسط مراجع ذيوزيران منعكس خواهد نمود. همچنين اين كميته وظيفه دارد عوارضي ر

نامـه و سياسـتهاي عمـومي دولـت انطبـاق دهـد و نتيجـه را بـراي          باشد، با اين آيـين  نامه مي ) اين آيين2اوصاف مذكور در تبصره ماده(
 گيري به مراجع مسئول ارائه نمايد. تصميم



	٣٤٦	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 باشد. مينامه پيوست  ) آيين11فهرست عوارض غيرمحلي موضوع ماده(
اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب بـه همـراه مسـتندات و     شوارهاي اسالمي مكلفند نسخه :12ماده

گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از 
وبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظرات كارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضـع شـده   وصول چنين مصوباتي مص

نامه) به وزارت كشـور   ) همان ماده از اين آيين1) و تبصره(3و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرك مربوط (موضوع ماده (
تاريخ وصول به وزارت كشور مورد ايراد يا لغـو توسـط وزيـر كشـور واقـع      ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يك ماه از 
ها ي كثيراالنتشار يا از طريق انتشـار اعالميـه و يـا     ها و جرايد محلي يا روزنامه نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه

 رض مربوط از تاريخ اعالن قابل وصول است.هر طريق ديگري كه جنبه اعالن عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوا
 شود. مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسالمي شهر تهران مستقيما به وزارت كشور ارسال مي تبصره:

و  مؤسسـات هـا و   هـا، سـازمان   اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديـد يـا افـزايش عـوارض قبلـي در مـورد وزارتخانـه        :13ماده 
ربـط رسـيده    ر صورتي كه قبل از تنظيم نهايي اليحه بودجه كل كشور در دولت به تصويب شـوراهاي اسـالمي ذي  شركتهاي دولتي د

باشد و در صورتي كه بعد از تنظيم اليحه بودجـه و قبـل از پايـان همـان سـال تصـويب شـده         باشد، از آغاز سال مالي بعد امكانپذير مي
 تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود. باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از

گيري راجع به عوارض عالوه بر توجـه بـه سياسـتهاي كلـي كـه در برنامـه پنجسـاله و قـوانين          شوراها موظفند به هنگام تصميم :14ماده
 شود، سياستهاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند: بودجه ساليانه اعالم مي

 هاي مورد نياز اري، دهياري و شهرك مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب يا هزينهالف) نيل به سمت خودكفايي شهرد
 هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي ب) رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش

 شوند هايي كه به صورت غير مستقيم وصول مي گيري به سوي وضع عوارض پ) جهت
 ت) تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي

 ث) توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل
 ج) هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض

ها از جملـه روش وضـع عـوارض     رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كاال و خدمات برساير روش چ)
 مقطوع

 هاي عمراني؛ وارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحح) وضع ع
 خ) جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كاالهاي توليدي

 د) توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد
 هاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظرذ) محاسبه وصول عوارض در مورد واحد

 ر) خودداري از وضع عوارض بر كاالهاي صادراتي
 ز) رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن

 ژ) توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت ونظاير آن
 تشويقي براي پرداخت به موقع عوارضهاي  س) اعمال رويه

 ) قانون اساسي3( ش) وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل
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نامه زودتر از يك سال صـورت نخواهـد گرفـت و وضـع عـوارض جديـد و افـزايش         افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين تبصره:
 شود. عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي

و ساير موضوعات حداكثر بر اساس نرخـي اسـت    هرك با درآمدها، عرضه كاالها و خدماتنسبت عوارض شهر، روستا و ش :15ماده
رسد. مادام كه ايـن نسـبت در هـر سـال بـه تصـويب        كه ساالنه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيات وزيران مي

ها و عوايد محلـي بايـد    نسبت عوارض به درآمد نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي حداكثر (سقف)
) ايـن  11ها توسط وزارت كشور با همـاهنگي كميتـه موضـوع تبصـره مـاده (      هاي عمراني، اداري و خدماتي شهرداري  استاندارد هزينه

يمات مراجـع ملـي يـا    هـايي كـه بـه موجـب تصـم      نامه تنظيم و به هيات وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينـه  آيين
شـود، بـه    هاي جامع و هادي در شهرها، شهركها و روستاها ايجـاد مـي   هاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرح فرامحلي در طرح

 طور جداگانه مشخص گردد.
وصولي در هر محـل بـا   اند، مجموع عوارض  هاي موضع اين ماده تعيين نشده ي جاري و مادام كه استانداردها و نسبت در سالها تبصره:

نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد درآمد ساليانه، در مورد فروش كاالها يا خدمات بيش  ) اين آيين3رعايت ماده(
از حداكثر دو درصد قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معامالتي آن با احتساب ميـزان  

 رض قابل وصول موجود باشد.عوا
توانند بر اساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مردم با اسـتفاده از روش انتشـار اوراق مشـاركت و     شوراها مي :16ماده

 ساير روشها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.
نامـه و سـاير    هـاي الزم را جهـت توجيـه ايـن آيـين      ربط آموزش ر مكلف است با همكاري سازمانها و مراكز ذيوزارت كشو :17ماده
نامـه در مـورد    هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت كشور مسـئول نظـارت بـر حسـن اجـرا و رعايـت ايـن آيـين         نامه آيين

 شور است.مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر ك
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 قانون تجميع عوارض -7-20
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول  ،قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي

  .عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي
برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان  1382از ابتداي سال  -1ماده 

كاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كاالهاي وارداتي صرفا به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات 
 ها، وه كه توسط هيات وزيران، مجامع، شوراها و ساير مجامع، وزارتخانهمربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وج

و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه شمول قوانين برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام  مؤسساتسازمانها، 
و  3/12/1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب «و نهادهاي عمومي غير دولتي صورت مي پذيرد به استثناء  مؤسساتاست، همچنين 

، قانون مقررات 7/6/1372صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،اصالحات بعدي آن
) قانون حمل ونقل وعبور كاالهاي 12عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ( ،12/4/1373تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 

) و بندهاي (الف) 130بند(ب) ماده ( ،)46و عوارض بند(ب) ماده ( 22/12/1374خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 لغو مي گردد. »17/1/1379) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 132و(ب) ماده (

وهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كاال كه طبق قوانين هزينه، كارمزد و ساير وج -1تبصره 
و مقرارت مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي 

 باشند. گردد، از شمول اين ماده مستثني نمي
) قانون برنامه سوم 175) و بند (ب) ماده (168)، ماده (145ماده ( ،)19بند(ج) ماده ( ،زم االجراء شدن اين قانوناز تاريخ ال -2تبصره

) آن قانون عبارت 19لغو گرديده و در بند(ب) ماده ( 1379توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 اصالح مي شود. %)50%) به پنجاه درصد (48چهل و هشت درصد (

حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كاال، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي تجميع گرديده و  -2ماده 
%) ارزش گمركي كاالها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط 4( معادل چهاردرصد
 يين مي شود حقوق ورودي اطالق مي گردد.هيات وزيران تع

 بايست به نحوي تعيين گردد كه:  نرخ حقوق ورودي عالوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات مي-1تبصره
 غال و كاالهاي توليد يا ساخت داخل در برابر كاالي وارداتي باشد.تدر راستاي حمايت موثر از اش -الف
 ميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي نباشد.آ دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض -ب
نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها  -ج

 ستگاه آماده پائين تر باشد.وارد مي گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا د
اظهار و ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي  1381حق ثبت سفارش پرداختي كاالهائي كه تا پايان سال  -2تبصره 

 محسوب مي شود.
اتي كه همه معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتبار -3تبصره 

گيرد تا به نسبت هفتاد  ها )قرار مي شود در اختيار وزارت كشور(سازمان شهرداري ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي
%) ميان دهيارهاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور 30ها و سي درصد( %) ميان شهرداري70درصد(

 شود.
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)، تا 4)، (2(،)1) و بندهاي (6قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي گمركي به استثناي معافيت هاي موضوع ماده ( كليه -4تبصره 
و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هالل احمر  17/3/1350) قانون امور گمركي مصوب 37) ماده (19) تا (12)، (9(

دفاعي كشور لغو مي گردد. اين اقالم دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني  جمهوري اسالمي ايران واقالم عمده صرفا
 ريزي كشور و با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد. نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه

 ماليات وعوارض دريافتي از كاالها به شرح زير تعيين مي گردد:  -3ماده 
هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني)  به استثناء نوشابه هاي حاصل از فرآوردهازدار ساخت داخل (ع نوشابه هاي گانوا -الف

شود و همچنين شربت هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه سازي كوچك (دستگاه  كه با وسايل ماشيني تهيه مي
%) ماليات 12%) بهاي فروش كارخانه (دوازده درصد(15گردد پانزده درصد(  ه ميپست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرض

 %) عوارض.3و سه درصد (
 %) عوارض).3% ) ماليات و سه درصد(12دوازده درصد((%) بهاي فروش كارخانه 15سيگار توليد داخل پانزده درصد ( -ب
 %) عوارض).10ت و ده درصد(%) ماليا10(ده درصد ( %) قيمت مصوب فروش20بنزين بيست درصد( -ج
 ش (به عنوان عوارض)و%) قيمت مصوب فر5%) و نفت كوره پنج درصد (10نفت سفيد و نفت گاز ده درصد ( -د
ساير كاالهاي توليدي (به استثناي محصوالت بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد  -هـ

(رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن وكشور و  د كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و داراييمطابق فهرستي كه به پيشنها
رئيس سازمان مديريت و برنامه زيري كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي رسد سه 

عوارض). آن دسته از محصوالت صنايع آلوده كننده محيط  %)1%) ماليات و يك درصد (2%) قيمت فروش (دو درصد (3درصد(
(تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق  زيست به تشخيص و اعالم

 %) قيمت فروش ( به عنوان عوارض).1قرار نمي گيرند يك درصد(
) عالوه بر قيمت مصوب فروش محصوالت مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي شود ماليات و عوارض بندهاي (ج) و(د -1تبصره 

 در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي شود.
 ،(الف) و (هـ) اين ماده در خصوص كاالهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ماليات و عوارض بندهاي -2تبصره 

آن دسته از كاالهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از  ي ايران معاف و در خصوصاجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم
شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض  توليد كننده نهايي كاال صادر مي

اد مي باشد. نحوه استرداد به موجب آيين نامه اي خواهد (سازمان شهرداري ها) قابل استرد وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور
 رسد. بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي

 عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد:  ماليات و -4ماده 
ابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين المللي، كارت خدمات مخابرات از قبيل آبونمان تلفن هاي ث -الف

 %) عوارض).1%) ماليات و يك درصد(5%) قيمت خدمات (پنج درصد(6هاي اعتباري معادل شش درصد(
 %) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات).20واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد( -ب
(به استثناء مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) و همچنين آب مصرفي مشتركين درحوزه  برق و گاز مصرفي مشتركين -ج

 %) بهاي مصرفي آنها (به عنوان عوارض).3استحفاظي شهرها سه درصد(
 ) %) هزينه (به عنوان عوارض2خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافرخانه، تاالرها و باشگاهها دو درصد ( -د
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%) بهاي بليط (به عنوان 5حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي، و هوايي پنج درصد( -هـ
 عوارض) 

عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت  -و
 ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.فروش كارخانه(داخلي

شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي  -ز
ع ارزش گمركي و %) مجمو3%) قيمت فروش كارخانه(داخلي) و يا سه درصد(3درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد(

 %) عوارض). 1و يك درصد( %) ماليات2حقوق ورودي آنها (دو درصد (
موتورسيكلت و سه چرخه ،ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آالت راهسازي معدني، كشاورزي، شناورها -ح

%) 1وش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد(%) قيمت فر1حسب مورد معادل يك درصد( ،موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي
(و حداكثر تا  مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو

 %) ) تقليل مي يابد.50( وحداكثر تا پنجاه درصد( % )10پنج سال) به ميزان ده درصد (
ز وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزيرذي ربط و رئيس سازمان مديريت و به پيشنهاد كارگروهي متشكل ا -ط

برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصالح انواع كارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت 
) قانون وصول برخي از 80و ماده ( 27/11/1380دولت مصوب  ) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي47)، و (26)،(24موضوع مواد(

از متقاضيان دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي (نزد خزانه  28/12/1373 مورخدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 
 داري كل كشور) واريز مي گردد.

)ريال و براي 100000نوبت اول در هر سال يكصد هزار( به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي -ي
)ريال از 30000) ريال از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي هزار (150000نوبت هاي بعدي در همان سال مبلغ يكصدوپنجاه هزار(

ر سه سال يك بار با توجه مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ ه
 به نرخ تورم با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

حقوق ورودي انواع خودروها كه مبناي محاسبه ماليات  قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و -1تبصره 
توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تا  (ز) و(ح) اين ماده قرار مي گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل وعوارض بندهاي (و)،

پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعالم خواهد شد.اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ 
خودروهائي مزبور توليد آنها شروع مي شود الزم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي 

 گردد. كه توليدآنها متوقف مي شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي
اين ماده نمي  تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل وانتقال موضوع بند(ح) -2تبصره 

رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند(و) اين ماده  وسند مربوط به انواع خودرباشد. دفاتراسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم 
وهمچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند(ح) اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ ومبلغ و 

مشخصات خودرو  ارض موضوع بند(و) و همچنين نوع ونام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عو
درسند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقاالت خودروها را هر پانزده روز يكبار به ادارت مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. در صورت 

عادل پنجاه اين قانون مشمول جريمه اي م تخلف از اين حكم عالوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع
ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد  %)50درصد(
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نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين ومقررات ماليات مستقيم 
 گردد. د ميمستر
يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي  اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و -3تبصره

 انتقال موضوع بند(ح) اين ماده نخواهد بود. سازنده خودروهاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و
 وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و كاالهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در و سايربرقراري هر گونه عوارض  -هـ 

خذ محاسبه ماليات، أ) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي م4ماده (
اعتباري  مؤسساتاير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و س سود سهام شركت

 غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.
وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهم ماه هر سال براي  -1تبصره

  .مومي گردداجرا در سال بعد تصويب و اعالم ع
 »%)1يك درصد(«به عبارت  7/9/1347) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 2مندرج در ماده (» پنج در هزار«عبارت  -2تبصره 

 اصالح مي شود.
 مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها ملغي مي گردد. قوانين و -3تبصره

 ت كشور موظف است برحسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.وزار -4تبصره 
) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور 4( و )3ماليات هاي موضوع مواد( -الف -6ماده 

 الم مي شود، واريز مي گردد.اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اع
) اين قانون در 4(هـ) و (و) ماده ( ) و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ج)، (د)،3عوارض موضوع بندهاي (الف) و (هـ) ماده ( -ب

خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعالم  مورد واحدهاي توليدي،
 ي شود واريز مي گردد.م
عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب  -ج

 تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع شود. 
) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام 4) و عوارض موضوع بند(ز) ماده (3(ج)و (د) ماده ( )،عوارض موضوع بندهاي (ب -د

%) كالن شهرها(شهرهاي باالي يك ميليون نفر 15وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا به نسبت پانزده درصد(
ياري ها تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان %) ده20%) ساير شهرها و بيست درصد(65جمعيت) و شصت و پنج درصد(

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور(سازمان  -1تبصره

ها) افتتاح مي شود. وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي شهرداري 
عالي استان ها به تصويب هيات وزيران مي رسد بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود. هرگونه برداشت از اين حساب به جز 

وع مي باشد. سازمان شهرداري ها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را در هر سه پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها ممن
 ماه يكبار به شوراي عالي استان ها ارائه نمايد.

) اين قانون مكلفند ماليات و 4همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ( ) و3توليدكنندگان كاالهاي موضوع ماده ( -2تبصره 
مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كاال يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به  عوارض موضوعه را در
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حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص ياد شده موظفند مدارك و اطالعات مورد نياز را طبق فرم هايي كه توسط سازمان 
د به واحدهاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري امور مالياتي كشور تعيين و اعالم مي گرد

) را 3محل را به همان شهرداري ارائه دهند. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ماليات وعوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (
 ين تبصره عمل خواهد نمود.در محل هاي عرضه محصوالت محاسبه و از خريداران دريافت و مطابق ا

توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام ماده  ) اين قانون كه4) و (3وجوه دريافتي موضوع مواد ( -3تبصره 
و اصالحات بعدي است. پرداخت ماليات و  3/12/1366) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 211(

واهد بود. اين جريمه قابل %) به ازاء هر ماه تاخير خ5/2نيم درصد ( و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو
 بخشودگي نيست. 

ي كه تا پايان يمطالبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوتها -4تبصره 
قيم مصوب طبق مقررات اجرائي قانون ماليات هاي مست ايجاد شده باشد با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و 1381سال 

 و اصالحات بعدي آن قابل وصول خواهد بود. 3/12/1366
برنامه ريزي كشور موظف است متناسب با درآمد پيش بيني شده دولت ناشي از اجراي اين قانون،  سازمان مديريت و-7ماده 

 منظور نمايد.ها را در لوايح سنواتي بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه  اعتبارات حذف شده در دستگاه
در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود،  -8ماده 

 يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود. 
امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي  -9ماده 

 رسد. بازرگاني، كشور وصنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي
 كليه قوانين ومقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي گردد. -10ماده 

لسه علني روز دوشنبه مورخ بيست ودوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در ج
 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 25/10/1381مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
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 با اصالحات بعدي )1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب  -7-21
 تعاريف  –فصل اول 

اعتبـار و   تـأمين پـيش بينـي درآمـدها و سـاير منـابع       امه مالي دولت است براي يكسال مالي تهيه و حـاوي بودجه كل كشور برن: 1ماده 
 شود.   و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود، بوده

  بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: -1
اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسـيله دسـتگاه هـا از طريـق      تأمينپيش بيني دريافتها و منابع  -الف 

 حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد. 
اصـي دسـتگاه هـاي    پرداختهايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي بـراي اعتبـارات جـاري و عمرانـي و اختص     پيش بيني -ب 

 اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد. 
 اعتبار. تأمينپيش بيني درآمدها و ساير منابع  بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل -2
 ي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود.  مؤسساتبودجه  -3

 صي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.وزارتخانه واحد سازماني مشخ :2ماده
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنـوان   :3ماده

 وزارتخانه ندارد. 
 از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته مي شود.   نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد،تبصره: 

حكم قانون و يا دادگاه صـالح،  ه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد و يا ب كهشركت دولتي واحد سازماني مشخصي است : 4ماده 
دولت باشد. هر شـركت   درصد سرمايه آن متعلق به 50ت دولتي شناخته شده باشد و بيش از كملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شر

پنجاه درصـد سـهام آن متعلـق بـه شـركتهاي دولتـي        تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از
 ت دولتي تلقي مي شود.  كاست، شر

 مؤسسـات ص نـزد بانكهـا و   شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظـور بكـار انـداختن سـپرده هـاي اشـخا       تبصره:
 اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده و يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شود.  

و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجـام   مؤسسات: 5ماده 
 شود.   ي دارد تشكيل شده و يا ميوظايف و خدماتي جنبه عموم

يب مجلـس شـوراي   سسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بـه تصـو  ؤفهرست اين قبيل م تبصره:
 اسالمي خواهد رسيد.

 ود.  ش پايان اسفند ماه ختم مي ه از اول فروردين ماه آغاز و بهكسال مالي يكسال هجري شمسي است : 6ماده 
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف و يا مصارف معين بـه منظـور نيـل بـه اهـداف و اجـراي برنامـه هـاي دولـت بـه           :  7ماده 

 اي اسالمي مي رسد.  رتصويب مجلس شو
ور نشـده و  پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظـ  ديون بالمحل عبارت است از بدهي هاي قابل : 8ماده

 يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طريق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. 
 احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.   -الف
 ،آب ،دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خـدمات انجـام شـده ماننـد حـق اشـتراك بـرق        مؤسساتانواع بدهي به وزارتخانه ها و  –ب 

 پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.  هزينه هاي مخابراتي،
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ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بالمحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي  –ج 
 و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد. 

 نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص مي كند.   ،د هزينهموا: 9ماده 
دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتـي و درآمـد    مؤسساتاي و  درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه:  10ماده 

 شور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.  ككه در قانون بودجه كل حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي 
دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي : 11ماده 

اهدا مي گردد و ماننـد اينهـا و سـاير وجـوهي      اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي تأمينو ساير منابع 
 كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود.  

پرداختهـاي سـالهاي قبـل و     اعتبار عبارتند از منابعي كه تحـت عنـوان وام، انتشـار اوراق قرضـه، برگشـتي از      تأمينساير منابع  :12ماده 
 پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارند.  رعناوين مشابه در قانون بودجه كل كشو

هاي مذكور كه متعلق حق افراد و  وابسته به سازمان مؤسساتوجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها  :13ماده
دخـل و   براي مصـارف عمـومي بـه موجـب قـانون قابـل       خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً مؤسسات

 تصرف مي باشد.  
 وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاه هاي مذكور در اين ماده قرار مي گيـرد و  : 1تبصره 

ها در آن فمي باشد تصر ور شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه هاي مزبورضپس از انقضاء مدت معين و يا ح
 گردد.   بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي

 اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان هاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است :2تبصره 
به موجب قانون براي مصـرف و يـا مصـارف خـاص در      درآمد اختصاصي عبارت از درآمدهايي كه ):28/12/1373(اصالحي  14ماده 

 گردد.   بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي
مد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمات و يا فروش كـاال و سـاير فعاليـت هـايي كـه در      آدر :15ماده

 گردد.   انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي شركتهاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به
اسـتفاده   اي مزبور تحت عنوان كمـك دولـت، وام،  اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركته تأمينساير منابع  :16ماده 

 مربوطه هستند.  موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هايه از ذخائر، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه ب
 بر بدهيهاي جاري است.  منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارائيهاي جاري تبصره :

صيل يا انجام آنهـا بـراي نيـل بـه اجـراي      حپرداختهايي كه ت تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و ساير: 17ماده 
 وري است. برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ضر

 اعتبار است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.  تأمين: 18ماده 
  :تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: 19ماده 
 تحويل كاال يا انجام دادن خدمت  -الف
 ه باشد. اجراي قراردادهائي با رعايت مقررات منعقد شد –ب 
 احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح  –ج 
 مانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.  زپيوستن به قرار دادهاي بين المللي و عضويت در سا -د
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 پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.   تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل: 20ماده 
وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه و يا شركت دولتي و يـا دسـتگاه اجرايـي محلـي و يـا      ب اله اجازه اي است كه كتباًحو: 21ماده 

پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده  تعهدات و بدهيهاي قابل تأديهنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاه هاي اجرايي براي 
 شود.   ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي

ايـن   21پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده  ه ذيحساب برا ي دريافت وجه به منظوركدرخواست وجه سندي است : 22ماده 
پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محـل اعتبـارات و يـا     قانون و ساير

پرداخت دستگاه اجرايي ذي ربط صادر  مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي وجوه مربوط عهده خزانه در
 كند.   مي

پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد با تحت عنوان كمك يـا عنـاوين مشـابه بـا رعايـت       هزينه عبارت از: 23ماده 
 د.رقوانين و مقررات مربوط صورت مي گي

بـه   اسالمي ايران كـه  يتنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهور: 24ده ما
موجب قانون اجـازه اسـتفاده از آن بـه ميـزان معـين در هـر سـال مـالي بـراي رفـع احتياجـات نقـدي خزانـه در همـان سـال بـه وزارت                 

 گردد.  پايان سال واريز مي و منتها تااموراقتصادي و دارائي داده مي شود 
 ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد.  ):27/11/1380تبصره (الحاقي 

پرداخـت   تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظـور ايجـاد تسـهيالت الزم در   : 25ماده 
اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هـر اسـتان قـرار     ينه هاي جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني درهز

 مي دهد. 
 ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد بوجه عمومي دولت تعيين مي گردد.  ):27/11/1380تبصره (الحاقي 

اسـتان از محـل اعتبـارات مصـوب بـراي      ر اري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانـه د گردان حسابد تنخواه: 26ماده 
پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهـد تـا در قبـال حوالـه هـاي       انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل

 . صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد
گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسـابداري از طـرف ذيحسـاب بـا تائيـد وزيـر و يـا         تنخواه: 27ماده 

يني كه به موجب اين قـانون و  مأموررييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا 
گيرند تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شـود اسـناد    گردان هستند قرار مي ي آن مجاز به دريافت تنخواهآيين نامه هاي اجراي

 وجه دريافت دارند.  هزينه تحويل و مجدداً
ام پـيش از انجـ   پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پرداخت عبارت است از پيش :28ماده 

 تعهد انجام مي گيرد.  
 پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.   علي الحساب عبارت است از :29ماده

 :سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: 30ماده 
گردد و استرداد و يا ضـبط   يافت ميو يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت در تأمينوجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور  –الف 

 در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.  اتآن تابع مقرر
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وجوهي كه به موجب قرارهاي و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به  –ب 
 باشد.   داد ميقابل استر يا بعضاً موجب قرارها و احكام راجع مذكور كالً

وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه هاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تـا بـا رعايـت     –ج 
 پرداخت شود.   مقررات مربوط به ذينفع

فن، تلكـس، گـاز   تل ،وجوهي كه توسط دستگاه هاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برقتبصره: 
شود و از نظر اين قانون سپرده تلقي نمـي گـردد و از هـر نظـر مشـمول مقـررات مربـوط بـه خـود           و نظائر آنها از اشخاص دريافت مي

 باشد.   مي
ي است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائـي از بـين مسـتخدمين رسـمي واجـد صـالحيت بـه        مأمورذيحساب : 31ماده 

و شـركتهاي دولتـي و    مؤسسـات هماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه هـا و   تأمينظارت و منظور اعمال ن
و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير  مؤسساتدستگاه هاي اجرايي محلي و 

 داشت:  را به عهده خواهد
قررات مربوط و صـحت  محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و م نظارت بر امور مالي و -1

 و سالمت آنها.
 فظ اسناد و دفاتر ملي.حنظارت بر  -2

 نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار. -3

 راموال مذكور.نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت ب -4

 رايي وظايف خود را انجام مي دهد.رييس دستگاه اجذيحساب زير نظر : 1تبصره 
مـد عمـومي   آاين قانون در مـورد وجـوهي كـه از محـل در     5و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  مؤسساتذيحساب : 2تبصره 

 آن دستگاه منصوب خواهند شد. دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت
ي است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنـان رسـمي واجـد صـالحيت بـه ايـن       مأموراون ذيحساب مع: 32ماده 

 سمت منصوب مي شود.  
نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان اسـتان و  : 33ماده 

سابداري به ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابـالغ اعتبـار بودجـه هـاي اسـتاني و افتتـاح       تنخواه گردان ح هاردا
حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايـي آن بـر عهـده واحـد مزبـور      

 مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد. شود به نمايندگي خزانه در استان  محول مي
ي است كه از بين مستخدمين رسمي واجـد صـالحيت و امانتـدار بـا موافقـت ذيحسـاب و بـه موجـب حكـم          مأموراين اموال : 34ماده 

و اوراقـي كـه در    لحسـابهاي امـوا  وزارتخانه يا موسسه ذي ربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظـيم  
ين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف يجمعي، بعد او واگذار مي شود آ حكم وجه نقد است و كاالهاي تحت ابواب

رائـي  هاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دا    و مسئوليت
 ت وزيران مي رسد. أتهيه و به تصويب هي

ربط به اين سمت منصوب مي شود و نسـبت   ي است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت دستگاه ذيمأموركارپرداز : 35ماده 
 نمايد.  به خريد و تدارك كاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي
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ي است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دسـتگاه اجرايـي مربـوط از بـين مسـتخدمين رسـمي       مأمورعامل ذيحساب  :36ماده 
نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسـمتي از وظـايف    واجد صالحيت در مواردي كه به موجب آئين

 حساب به او محول مي شود.  اين قانون توسط ذي 31و مسئوليتهاي موضوع ماده 
ضـاي طبـع و ماهيـت وظـايف قـانوني خـود و يـا        تان واحدهاي دولتي مـادام كـه بـه اق   مأمورتداركاتي و ساير  كارپردازان و واحدهاي

باشند از لحـاظ مقـررات مربـوط بـه واريـز تنخـواه گـردان         پرداخت از ذيحساب مي يتهاي محول مجاز به دريافت تنخواه گردانمأمور
 ي درحكم عامل ذيحساب محسوب مي شوند. دريافت

 اجراي بودجه  -فصل دوم 
 اعتبار  تأميندرآمدها و ساير منابع  – 1بخش 
اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هـر   تأمينپيش بيني درآمد و يا ساير منابع  :37ماده 

 ساي دستگاه هاي اجرايي مربوط مي باشد.  ؤيت حصول صحيح و به موقع درآمدها بعهده رمورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسئول
 وصول درآمدهائي كه در بودجه كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.  :38ماده 
مـدهاي  آشور وصـول مـي شـود و همچنـين در    اعتبار منظور در بودجه كل ك تأمينوجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع  :39ماده 

اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسالمي  مؤسساتشركتهاي دولتي به استثناي بانكها و 
 گردد تحويل شود.  ايران افتتاح مي

 مصوب از وجود خود استفاده نمايند.  خزانه مكلف است ترتيب الزم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه
ه قسمتي از سهام آنهـا بـه بخـش غيـر دولتـي (خصوصـي و تعـاوني) متعلـق باشـد در صـورتي كـه            كدر مورد شركتهاي دولت  تبصره:

رت مـواد  اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء مي باشد و در غير ايـن صـو  
 اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي الزم االجراء است. 

دولتي و نمونه فرمهاي مـورد اسـتفاده بـراي     مؤسساتنحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه و  :40ماده 
 و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد. اين منظور بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي 

اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمـدهاي خـود را بـا     مؤسساتشركتهاي دولتي به استثناء بانكها و  تبصره:
 ييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند. أت

اعتباري) به عنـوان   مؤسساتي دولتي (به استثناء بانكها بيمه و دولتي و شركتها مؤسساتوجوهي كه به وسيله وزارتخانه ها و  :41ماده 
سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد بايد بـه حسـابهاي مخصوصـي كـه از طـرف خزانـه در بانـك مركـزي         

حسابهاي مزبور كه بدون حـق برداشـت   وجوه واريز شده به  ،ردد واريز شودگ جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشد افتتاح مي
 خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجود سپرده در خزانه منتقل شود.  

رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارائـي مكلـف اسـت از طريـق واگـذاري تنخـواه        تبصره:
طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليـه سـپرده هـاي موضـوع     ه سپرده و يا ب گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه

 اين ماده را فراهم نمايد. 
دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند جداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قـانون كليـه    مؤسساتكليه وزارتخانه ها و  :42ماده 

ور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركـز وجـوه سـپرده    وجوه سپرده هايي را كه تا تاريخ مذك
 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعالم نمايند. 
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تصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواهد شد و متخلف از اجراي توسط وزير امور اق 42و  41، 39آئين نامه نحوه اجراي مواد  :43ماده 
تهاي مستشاري ديوان محاسبات كشـور بـه مجازاتهـاي مقـرر در قـانون ديـوان محاسـبات كشـور محكـوم          أي هيأاين مواد به موجب ر

 خواهند شد. 
امع عمومي مربوط حـداكثر ظـرف   پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مج شركتهاي دولتي مكلفند :44ماده 

 يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند. 
پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سـال قبـل آنهـا بـه تصـويب       شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا تبصره:

مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كـه بـر حسـابرس منتخـب وزارت امـور اقتصـادي و       مجامع عمومي 
درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مـورد نظـر    80دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 

پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي بطـور      نهاآي در اليحه بودجه كل كشور برا
 پرداخت نمايند.  علي الحساب

اي سرمايه اي و جاري شـركت را   پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب :45ماده 
 پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.  اكه در مفاد اساسنامه آنه

انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد و انـواع        :46ماده 
اد رسمي دولتي در شركتهاي سهامي چاپخانه دولتي ايران تحـت نظـارت   سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسن ،شناسنامه ،گذرنامه

هياتي مركب از دو نفر نماينده ديوان محاسباتي كشور و يك نفر به انتخـاب مجلـس شـوراي اسـالمي چـاپ و تحويـل وزارتخانـه يـا         
 گردد.   سسه دولتي ذي ربط ميؤم

 ور اقتصادي و دارائي است.وزارت امتشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با  :1تبصره 
چاپ و تحويل تمام يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضـوع ايـن مـاده را بـه      ،ت وزيران مجاز است در صورت اقتضاءأهي :2تبصره 

ت أهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيـ كخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانپچا
مذكور انجام شود و در اين صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يـك نفـر از نماينـدگان وزيـر     

 امور اقتصادي و دارائي در هيات مزبور عضويت خواهد داشت. 
 كـه بنـا بـه پيشـنهاد وزارت امـور     اي اسـت   نامـه   ت مـذكور تـابع آئـين   أو همچنين نحوه نظارت بر هيـ  هماد ناي ترتيب اجرا ي :3تبصره

 اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
دولتـي و يـا دادن مهلـت بـه بـدهكاران مزبـور و نيـز         مؤسسـات در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و  :47ماده 
موجب مقررات خـاص و يـا مقـررات عمـومي تعيـين تكليـف        هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به جريمه

ت وزيران به موقـع  أاقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هي اي است كه توسط وزارت امور نامه نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئين
 شود.   اجراء گذارده مي

ي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناش تبصره:
هاي اجرايي مربوط يا ساير مراجـع ذيصـالح نخواهـد     ربط توسط دستگاه تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذي يا دادن مهلت مانع از

 بود.  
االجراء به مرحله قطعيت رسـيده اسـت    دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزم مؤسساتهاو  مطالبات وزارتخانه: 48ماده 

 بود.  بر طبق مقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد
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اشتباه پرداخت كننـده يـا    ،وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي :49ماد ه
ربـط و يـا مقامـات     مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيوصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با  مأمور

 خيري صورت نگيرد رد شود.  أكه در اداء حق ذينفع ت نحويه قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي ب
 شود.   وط اجراء ميدر مورد اضافه دريافتي از صاحبان كاال بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مرب :1تبصره 
 گيرد.  ديه تعلق نميأخير تأبه مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت ت :2تبصره 
 ها و ساير پرداختها  هزينه -2بخش 
كنـد و اسـتفاده از    نمـي حـق  وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يـا حقـوقي ايجـاد     :50ماده

 بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد. اعتبارات 
 مؤسسـات كنـد وزارتخانـه هـا و     آن از يكسال مـالي تجـاوز مـي   اً انجام هاي جاري مستمر كه نوع در مورد آن قسمت از هزينه :51ماده 

هـا و   د. وزارتخانـه نـ يمنعقـد نما  ،نـد ك توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مـدت اجـراي آن از سـال مـالي تجـاوز مـي       دولتي مي
 مذكور مكلفند در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.  مؤسسات

غ هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امو اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجـه تعيـين و ابـال    انواع هزينه تبصره:
 خواهد شد. 

مين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و بـا اعمـال نظـارت مـالي بـه      أها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و ت پرداخت هزينه :52ماده 
 عمل خواهد آمد. 

ار و تطبيـق  مين اعتبـ أا رييس موسسه و مسئوليت تـ ياختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير  :53ماده 
 باشد.  پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي

و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دسـتگاه   هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً اختيارات و مسئوليت :1تبصره
ليت سلب اختيار و مسـئوليت از تفـويض كننـده    قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئو يا بعضاً مربوطه كالً

 نخواهد كرد.  
سسـه و ذيحسـاب بـه شـخص واحـد و نيـز       ؤدر اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير و يـا ريـيس م   :2تبصره

 سسه به ذيحساب و كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. ؤتفويض اختيار و مسئوليتهاي وزير و رييس م
دولتي و واحدهاي تابعه آنهـا در مركـز و شهرسـتانها و     مؤسساتها و  هاي وزارتخانه به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه :54ماده 

خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه الزم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسـابان مربـوط و نماينـدگيهاي خزانـه     
 خواهد داد. در استانها قرار 

نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون  ينيآ
 كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواهد گرديد.  ضرورت پيدا مي

ربـط و   شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذي بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور مي هاي پيش تباري كه تحت عنوان هزينهاع :55ماده 
باشد  ت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميأو بودجه و تصويب هي  تاييد وزارت برنامه

باشند اجازه مي دهد كه اعتبار واگـذاري    ميهاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص  د دستگاهت وزيران مجاز است در مورأو هي
 شود.   از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف 

اجرايـي مربـوط و در   حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسـط مقامـات مجـاز دسـتگاه      تبصره:
 باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.  ها كه فاقد ذيحساب مي ساير دستگاه
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 درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظـور مـي شـود و مسـتقيماً     مرجع صدور حواله و :56ماده 
باشد جز در مواردي كه اين قانون براي آنها تعيين تكليف شـده اسـت توسـط وزارت     هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي مربوط به هزينه

 شود.   امور اقتصادي و دارائي تعيين مي
هـاي نظـامي و انتظـامي     عات و دستگاهالمنظور كردن اعتبار تحت عنوان (سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اط :57ماده 

ين نيست و در مـورد وزارت  نرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوا اين عنوان به تصويب مي ممنوع است. مصرف اعتباراتي كه تحت
عـالي   هاي نظامي و انتظامي با تائيد شوراي اطالعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطالعات و در مورد دستگاه

عـالي دفـاع بـه هزينـه قطعـي       با گواهي مصرف نخست وزير و شـوراي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب 
 شود.  مها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسالمي تقدي گردد. گزارش اين قبيل هزينه منظور مي

مورد اعتبارات جـاري بـا موافقـت     در »ديون بالمحل«دولتي تحت عنوان  مؤسساتها و  اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه: 58ماده 
هاي اجرايـي بـا تائيـد وزارت     دولتي و ساير دستگاه مؤسساتامور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه و وزارت 

 برنامه و بودجه قابل مصرف است. 
يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود  در مواردي كه الزم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام :59ماده 
 توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش پرداخت تاديه نمود.  مي

ديه تمام دين مقـدور نبـوده و يـا پرداخـت تـام وجـه       أدر مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك الزم براي ت :60ماده 
 الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.  وان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان عليت مورد تعهد ميسر نباشد مي

اي  نامـه  ينيـ آطبـق  ديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها بـه هزينـه قطعـي    أميزان و موارد ت :61ماده 
 ت وزيران خواهد رسيد. أو به تصويب هياست كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه 

توانند براي خـدمات و كاالهـاي وارداتـي مـورد نيـاز خـود        دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي مؤسساتها و  وزارتخانه :62ماده
هـاي ذي ربـط،    اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينـه 

 مين كرده باشند.  أاعتبار ت
و يـا بـه    در مورد آن قسمت از كاالها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايـد تـدريجاً   .1

طور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهـاي  
يني اعتبار الزم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.  ب كاالها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه بر پيش

اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابـل تاديـه     نامه  ينيآ .2
ان تهيـه و بـه   رو بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـ  اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجهطرف وزارت امور  باشد از مي

ت وزيران خواهد رسيد. أتصويب هي

گذاري ثابت) منظور در قانون بودجـه كـل كشـور تـا آخـر سـال مـالي قابـل تعهـد و           كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه :63ماده 
ن ماه سال بعـد بـه خزانـه برگشـت داده شـود      يدرارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروپرداخت است و مانده وجوه اعتب

آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشـد در سـالهاي بعـد بـه      اتعهداتي كه ت
 شرح زير قابل پرداخت خواهد بود. 

ات جاري از محل اعتبار خاصي كـه تحـت عنـوان (تعهـدات پرداخـت نشـده       تعهدات مربوط به اعتبار -1
 شود.   بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور مي



	٣٦١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

يـد مقامـات مجـاز    أيبـه بعـد طرحهـاي عمرانـي پـس از رسـيدگي و ت       1352تعهدات مربوط به سالهاي  -2
هـاي مربـوط    ر سـالهاي بعـد ضـمن موافقتنامـه طـرح     ديه تعهد از محل اعتباري كـه د أهاي اجرايي در زمان ت دستگاه

شود.   منظور مي

متوقـف   هايي كه عمليات آنها خاتمـه يافتـه و يـا كـالً     ) در مورد طرح2تعهدات سنوات مذكور در بند( -3
هاي اجرايي در زمان تاديه تعهـد و بـا موافقـت وزارت     يد مقامات مجاز دستگاهأيگرديده است پس از رسيدگي و ت

دجه در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه بـه همـين منظـور    برنامه و بو
شود.   يني ميب در بودجه هر سال پيش

مين احتياجـات همـان سـال طبـق مقـررات منعقـد و از       أدادهائي كه در هر سال مالي براي ترات موضوع قرامبهاي كاال يا خد :1تبصره 
مين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي أو يا عمراني مصوب تمحل اعتبارات جاري 

يـد  أيدر سال مالي بعد بـه مرحلـه تعهـد مـي رسـد بـا ت       و يا بعضاً به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرار داد و يا يكي از آنها است كالً
 ) اين ماده قابل پرداخت است. 2) و يا (1د از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مور

وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كـه در صـورت لـزوم مانـده وجـوه مصـرف نشـده مربـوط بـه           :2تبصره 
ايـن   54امه موضوع ماده ن ال مالي با رعايت مفاد آئيندولتي در پايان هر س مؤسساتها و  اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه
 ي مذكور محسوب گردد. اقانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحده

 شود.   شود پرداخت آن سال محسوب مي چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي :3تبصره 
آخـر سـال مـالي در حـدود وصـولي در آمـدهاي مربـوط قابـل تعهـد و          اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصـي تـا    :64ماده 

پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانـه  
ا رعايـت مقـررات در حـدود اعتبـار     آخر سال مالي ب برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا

اين قانون قابـل   63ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده  مصوب و درآمدهاي وصولي
 پرداخت خواهد بود.  

اي مصـوب مربـوط وصـول    هـ  بينـي شـده در بودجـه    اي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيشههر مبلغ از درآمد :1تبصره 
 شود، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. 

 باشد.   مين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط خود ميأسازمان ت :2تبصره
و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده  هاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون كليه دستگاه :65ماده 

 و گواهي بانك دائر بر:  از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند باشد پرداختهاي خود را منحصراً
 انتقال وجه به حساب ذينفع.   -1
پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او  -2

گردد.   خت محسوب مياو پردا يحواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانون -3

در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسـالمي و مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام رعايـت        ):5/12/1376(اصالحي  66ماده 
نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبـور   ينيمقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آ

يـا   م وات وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسالمي و رييس مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـ    براساس درخواس
 باشد.   مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي



	٣٦٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 ناظر بر اعتبارات جاري است.  عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً :67ماده
دولتي واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجـه كـل كشـور     مؤسساتاز وزارتخانه ها و  بودجه هر يك :68ماده 

دولتي براي پرداخـت بـه واحـدهاي تابعـه و      مؤسساتو  ها نظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانهمدرج شود و 
دولتي ديگر و همچنين پرداخـت هـر نـوع وجـه از ايـن بابـت        مؤسساترتخانه ها و سسه دولتي و يا به وزاؤوابسته همان وزارتخانه يا م

 ممنوع است. 
شود به موجـب حوالـه    ليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميماعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي ع :69ماده 

 توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.  و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط
مصوب مجمع عمـومي از مبلـغ پـيش بينـي شـده در      زنامه و حساب سود و زيان راهرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت براساس ت

د كت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خوربودجه مصوب مربوط كمتر باشد ش
بينـي   دولت ناشي از تقليل زيـان پـيش   استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي ازو از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان  تأمين

 شده را به حساب خزانه واريز نمايد. 
مومي وجوه شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع ع تبصره:

 قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند. 
هـاي اجرايـي بابـت خريـد و تـدارك مـواد        كه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبـارات دسـتگاه   كسي :70ماده

ك همان مـواد و كاالهـا برسـد. وجـوه     به مصرف تدار شود بايد منحصراً اساسي مورد نياز معامله اختصاص داده مي يهاغذايي و كاال
به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديـع شـود.    حاصل از فروش مواد و كاالهاي مزبور بايد مستقيماً

ات مصوب پـس از  زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كاالها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبار
 باشد.  ي قابل پرداخت و احتساب هزينه قطعي ميياقتصادي و دارا رسيدگي و تائيد حسابرس منتخب وزارت امور

حساب خريد و فروش مواد و كاالهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي  :1تبصره
 ور مستقل امكانپذير باشد. كه رسيدگي حسابهاي مذكور بط

در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقـت وزارت برنامـه و بودجـه قبـل از رسـيدگي حسـابرس منتخـب         :2تبصره 
بيني شده مربوط به خريد و فـروش كاالهـاي موضـوع ايـن      درصد مبلغ زيان پيش 70اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل  وروزارت ام

 .  باشد قابل پرداخت ميالحساب  اده بطور عليم
 هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.  :3تبصره
جـز  دولتي و شركتهاي دولتـي   مؤسساتها و  غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه مؤسساتپرداخت كمك و يا اعانه افراد و  :71ماده 

 باشند ممنوع است.   يديه چنين وجوهي مأدر مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از ت
ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسـيد و وجـوه پرداختـي از ايـن بابـت توسـط        ضوابط پرداخت اين قبيل كمك

كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهـد شـد مگـر آنكـه در ضـوابط       كننده با اخذ رسيد از دريافت هاي پرداخت دستگاه انذيحساب
 مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.  

دولتي و شـركتهاي دولتـي و    مؤسساتها و  دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه :هتبصر
شود نظارت مالي اعمال كند، نحوه  غير دولتي پرداخت مي مؤسساتشور به يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل ك
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اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي و وزارت برنامـه و بودجـه بـه تصـويب هيـات          امهن نظارت مذكور تابع آئين
 وزيران خواهد رسيد. 

دولتي، شـركتهاي دولتـي موضـوع مـاده      مؤسساتها و  سط وزارتخانهپرداخت هرگونه وجهي تو ):27/11/1380مكرر(الحاقي  71ماده 
هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مـواردي كـه در مقـررات قـانوني      ) اين قانون به دستگاه2(

آمـوزش عـالي،    مؤسسـات  ،جويي دولتـي هاي دانشـ  هاي دولتي و احداث خوابگاه شود و مبالغي كه به دانشگاه مربوط تعيين شده يا مي
هاي علميه و آموزش و پرورش و سـازمان تربيـت بـدني     فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه

و ايران و سازمان بهزيستي كشـور و كميتـه امـداد امـام خمينـي (ره) و شـهركهاي علمـي و صـنعتي فنـاوري و تحقيقـاتي و اورژانـس            
 گردد، ممنوع است.   ي پرداخت مييهاي بهداشتي و ورزشي روستا پروژه

شـود   ) اين قانون اهـداء مـي  4دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده( مؤسساتها،  هداياي نقدي كه براي مصرف خاص به وزارتخانه
شود واريز گـردد. مصـرف    ر افتتاح شده يا ميهاي مذكو داري كل كشور براي دستگاه بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه

اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب  امهن وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده، برابر آيين
ل مقـررات امـوال دولتـي    گردد مشـمو  دولتي اهداء مي مؤسساتها و  رسد هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه هيات وزيران مي

خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهـدا شـده بـه سـازمان     
شود و چنانچه اهداء كننده هـدف خـود را اعـالم نكنـد بـا نظـر        بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي

 راي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.  شو
مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت  :72ماده 
 باشد.   مي

قانون براي آنها تعيـين   هاي مصوب جز در مواردي كه در اين بودجه مصرف اعتبارت از محل درآمدهاي اختصاصي براساس :1تبصره
ربط داراي مقررات قانوني خـاص بـراي    هاي اجرايي ذي باشد و در صورتيكه دستگاه تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي

 هد بود. اين موضوع نباشند اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خوا
هاي مصوب جز در مواردي كـه در ايـن قـانون     كتهاي دولتي بر اساس بودجهرار شبمصرف درآمدهاي و ساير منابع تامين اعت :2تبصره 

باشد لكن اجـراي طرحهـاي عمرانـي شـركتهاي مـذكور كـه از نظـر         براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي
 ي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. مقررات مالي و معامالت

 شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.  
راي مصـرف اعتبـارات خـود باشـند     و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي داراي مقـررات قـانوني خاصـي بـ       مؤسساتدر صورتيكه : 3تبصره
شود جز در مواردي كـه   توانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي مي

رات ي كـه اعتبـا  دبراي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط بـه خـود بـه مصـرف برسـانند، در مـورا       در اين قانون صراحتاً
سسـات و نهادهـاي   ؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤها و م موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه

سسـه  ؤشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننـده كمـك وجـوه پرداختـي از ايـن بابـت را بـا اخـذ رسـيد م          عمومي غيردولتي گذارده مي
 ر خواهد نمود.  دريافت كننده به هزينه قطعي منظو

و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي  مؤسساتاعتبارات طرحهاي عمراني  :4تبصره 
 باشد. 
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ي عمـومي غيـر   او نهاده مؤسساتگذاري ثابت)  حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (سرمايه :5تبصره 
تي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط به وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسـيدگي شـود و حسـاب    دول

 ساالنه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد. 
دهاي عمومي غير دولتـي كـه بـه موجـب     و نها مؤسساتمالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از  هاي نامه  ينيآ :6تبصره 

قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائـي  
 تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

موجـب مقـررات مجـاز بـه اخـذ و      ه بـ  سسـات دولتـي كـه   ؤها و م ين وزارتخانهمأمورجمعي  نقصان و تفريط حاصل در ابواب :73ماده
باشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعالم دستگاه اجرايـي مربـوط    نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي

شـود. ايـن اقـدام مـانع      يني نشده منظور در بودجه كـل كشـور تـامين مـي    ب هاي پيش ي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينهأبا ر
 تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود.  

 گردد.   وجوهي كه براثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي تبصره:
داري كـل و   هـا بـا خزانـه   هاي خزانه در استانها و چگـونگي ارتبـاط آن   هاي نمايندگي نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليت :74ماده 

اي كه با رعايت مفاد اين قانون بـه تصـويب وزيـر امـور      نامه ستان به موجب آييناهاي تابعه هر  هاي اجرايي مستقر در شهرستان دستگاه
 شد.   رسد معين خواهد ي ميياقتصادي و دارا

يي در مركز و شهرستانها و نيز مقـررات مربـوط بـه    هاي اجرا هاي دستگاه مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه :75ماده 
هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيـه و بـه موقـع اجـراء      ابالغ اعتبار و حواله

 گذارده خواهد شد. 
ها به آنها ابـالغ   امهن ها موافقت  تبارات كليه دستگاهحداكثر تا اول اريبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اع تبصره:

 هاي مجري تخصيص داده شود.   و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاه
اعتبـاري) و واحـدهاي    مؤسسـات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثناء بانكها و شركتهاي بيمـه و   مؤسساتبراي وزارتخانه و  :76ماده 

شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و  تابعه آنها در مركز و
يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نيـاز حسـابهاي بـانكي    

دولتـي بـا امضـاء مشـترك      مؤسسـات هـا و   استفاده از حسابهاي مزبـور در مـورد وزارتخانـه   براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد. 
حساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانـه و يـا نماينـدگي     ذي

بـود.  طريق حساب بانك مذكور مجاز خواهد  امبرده منحصراً ازهاي ن هاي دستگاه خزانه در استان به محل خواهد آمد و كليه پرداخت
آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجـاز از    مقامات مذكور در اساسنامههاي دولتي با امضاء مشترك  هاي بانكي شركت استفاده از حساب

 طرف او ممكن خواهد بود. 
دارنـد   ون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافـت مـي  اين قان 5و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  مؤسسات تبصره:

ها  اين قبيل دستگاه در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي
 باشد.   ي مذكور قابل پرداخت مياز طريق حسابهاي بانك رسد توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً به تصويب مي

اجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فـوتي داشـته و   يتوانند براي رفع احت دولتي مي مؤسساتها و  وزارتخانه :77ماده 
برنامه و بودجه اجرايي دستگاه مربوط و تائيد وزارت  مبه پيشنهاد باالترين مقا دخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردأت
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با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي الزم براي خريد كاال يا خـدمات مـورد نيـاز بـا رعايـت مقـررات منعقـد نماينـد         
مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبـار مصـوب و مشـابه آن در    

وع اعتبـارات غيـر   مـ در مورد هر دستگاه اجرايي حداكثر بـيش از ده درصـد مج   اًل و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعآن سا
پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقـده و بـر اسـاس مقـررات مربـوط پرداخـت وجـوهي بعنـوان پـيش          

توانـد   ي به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادي و دارائي ميمالقبل از پايان سال پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قرادادهاي مزبور 
ديـه نمايـد و   أشود) ت اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني مي وجوه الزم را بعنوان پيش پرداخت (از محل

 ط واريز نمايد.بارات دستگاه مربواز اعت ساًأدر سال بعد پس از تصويب بودجه ر
در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش سوزي، زلزله، سـيل، بيماريهـاي همـه گيـر و      :78ماده 

بيماريهاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يـا شـوراي رهبـري بـه عنـوان ضـرورتهاي       
ي نيست و تابع (قانون نحـوه هزينـه كـردن اعتبـاراتي كـه بـه موجـب        ملكتي اعالم گردد، رعايت مقررات اين قانون الزااسالمي و يا مم

باشـد. گـزارش امـر بايـد در اولـين جلسـه        قانون از شمول قانون محاسبات عموي و ساير مقررات عمومي دولت مسـتثني هسـتند)، مـي   
 د. مجلس شوراي اسالمي توسط نخست وزير تقديم گرد

 معامالت دولتي  -3بخش 
دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و پيمانكاري و اجـرت كـار و غيـره (بـه      مؤسساتمعامالت وزارتخانه ها و  -79ماده 

  استثناء مواردي كه مشول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
 در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي باشد.   -1
در مورد معامالتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركـز و يـا اسـتان و يـا مقامـات مجـاز از        -2

 و شركتهاي مشروحه زير:  مؤسساتطرف آنها با نهادها و 
تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلـق بـه    مؤسساتولتي و د رو نهادهاي عمومي غي مؤسسات – الف

 و نهادهاي مذكور باشد.  مؤسسات
دولتي و شركتهاي دولتـي كـه براسـاس قـوانين و مقـررات       مؤسساتها و  شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه  –ب 

 شوند.   ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي
گردند. كه مقرون بـه صـرفه و صـالح     تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي مؤسساتشركتها  –ج 

 دولت باشد. 
گاه اجرايي در مركز و يا استان و يا وليت وزير و يا باالترين مقام دستئو خدمات حقوقي كه به تشخيص و مس در مورد خريد اموال -3

 مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 
 در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.   -4
 يهـا  انحصاري دولتي و يا ساير كاالهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دسـتگاه  در مورد خريد كاالهاي -5

 ربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد.  ذي
بتي ربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نـرخ ثـا   هاي ذي در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگا -6

 تعيين شده باشد. 
ربـط   هـاي دولتـي ذي   يني كـه از طـرف دسـتگاه   مهاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق ز در مورد كاالهاي ساخت كارخانه -7

 براي آنها نرخ تعيين شده باشد.  
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  .مقطوعورت وجود نرخ ثابت و صهزينه مسافرت و نظائر آن در  –دريايي  –در مورد كرايه حمل و نقل هوايي  -8
در مورد تعمير ماشين آالت ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا اسـتان و   -9

 يا مقامات مجاز از طرف آنها.  
ين ادوات و در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك موجود و همچن -10

هاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل بـه وسـيله يـك نفـر      آزمايشگاه مابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لواز
ات مـ كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايـي در مركـز و يـا اسـتان و يـا مقا     

 ت مذكور در اين رديف. ماز طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس تائيد مقامجاز ا
 ت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور بماند. أدر مورد معامالتي كه به تشخيص هي -11
امـور اقتصـادي و   امه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسالمي و تائيـد وزارت  ن در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين -12

 رسد، انجام خواهد شد.  دارائي به تصويب هيات وزيران مي
شـود و نـرخ فـروش آنهـا      دولتي توليـد و ارائـه مـي    مؤسساتها و  توسط وزارتخانه د رمورد فروش كاالها و خدماتي كه مستقيماً -13

 گردد.   توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي
يده مشـروط بـر آن اسـت كـه دسـتگاه فروشـنده،       اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزا 2و1نجا معامالت رديفهاي آ تبصره:

ه مورد معامله را در اختيار داشته و يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيـه و توزيـع و فـروش مـورد معاملـه را بعهـد      
 داشته باشد.  

 شود:   متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي ،دولتي به سه دسته جزئيمعامالت  ):24/2/1382(اصالحي 80ماده 
 ) ريال تجاوز نكند. 000/800/1معامالت جزئي: معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار ( –الف 

شـد و از بيسـت و شـش    ) ريال بيشـتر با 000/800/1معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار ( :معامالت متوسط –ب 
 .) ريال تجاوز ننمايد000/000/26ميليون (

 ) ريال بيشتر باشد. 000/000/26معامالت عمده: معامالتي است كه مبلغ آن از بيشت و شش ميليون ( –ج 
 است. الت عمده مبلغ برآورد ممبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معا :1تبصره 
شـود   ربـط انتخـاب مـي    مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذي :2تبصره

 خواهد بود.  
 پذيرد:  مناقصه در معامالت به طريق زير انجام مي :81ماده 
   .پردازدر مورد معامالت جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كار -الف
ص مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تائيد وزيـر و  يدر مورد معامالت متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخ -ب

 .و يا مقامات مجاز از اطراف آنها يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان
ويا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير و يا باالترين مقـام   د رمورد معامالت عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي –ج 

 .يي و يا مقامات مجاز از طرف آنهادستگاه اجرا
 پذيرد:  مزايده در معامالت به طرق زير انجام مي :82ماده 
 فروش  مأموردر مورد معامالت جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت  –الف 

 د معامالت متوسط با حراج در مور –ب 
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 ي مدر مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده عمو –ج 
ت سـه نفـره   أدر مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربـوط بـه تشـخيص يـك هيـ      : 83ماده 

تواند معامله را بطريق ديگري انجام داد و در اين صورت  مياين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد،  84مركب از مقامات مذكور در ماده 
ت مزبور با رعايت صرفه و صالح دولت ترتيب انجام اينگونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلـي  أهي

 براي يك نوع كاال يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود. 
مركـز و اسـتانها بشـرح زيـر      هاي اجرايي در اين قانون در مورد دستگاه 83و مزايده موضوع ماده تركيب هيات ترك مناقصه  :84ماده 

 خواهد بود:  
سسـات دولتـي   ؤسسات دولتـي و همچنـين در مـورد م   ؤدر مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و م –الف 

سسه دولتي حسب مورد و ذيحسـاب مربـوط و يـك نفـر     ؤيا م هم مشابه وزارتخانمستقر در خارج از مركز معاون مالي و اداري و يا مقا
 ربط.  ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي

دار يا نماينـده او و  سسات دولتي، استانؤها و م در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه –ب 
 باالترين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.  

در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسالمي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرن و ديوان محاسبات  -ج 
باشـند بجـاي نماينـده وزيـر بـه       هاي نمي يك از وزارتخانه ند و تابع هيچشو دولتي كه بصورت مستقل اداره مي مؤسساتكشور و ساير 

ي و نماينـده شـوراي سرپرسـتي صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و نماينـده ريـيس ديـوان            يضـا قعالي  ترتيب نماينده شوراي
 كت خواهد نمود. ربط در هيات موضوع اين ماده شر محاسبات كشور و نماينده باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي

ربـط و ذيحسـاب    در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندارد يا نماينـد او و بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي محلـي ذي       –د 
 مربوط.  

 هاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا باالترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر در مورد عمليات جاري و طرح –ه 
 به انتخاب مجمع عمومي.  

دارنـد در صـورتي كـه بـه      يمـ وجهـي دريافـت    يو نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عموم مؤسساتدر مورد  –و 
شـورا يـا اركـان مربـوط و در     شـوند، ذيحسـاب و دو نفـر بـه انتخـاب       اداره مي هموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشاب

 باالترين مقام اجرايي موسسه يا نهاد مربوطه.  حساب دو نفر به انتخاب  فاقد شورا يا اركان مشابه باشند ذيكه  صورتي
پاسـداران   هن و نيروهـاي سـپا  اگانه ارتش جمهـوري اسـالمي ايـر    ) در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه12/2/1375(اصالحي  –ز 

مربوط و يك نفر به انتخاب ريـيس سـتاد مشـترك ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران بـا         انقالب اسالمي ايران در مركز، فرمانده نيروي 
رييس ستاد مشترك سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي حسـب مـورد و در خـارج از مركـز بـه ترتيـب نماينـده فرمانـده نيـروي مربـوط               

 ايران.  يو عامل ذيحساب در محل و نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمحساب مربوط  ذي
) در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد 12/2/1375(اصالحي  –ح 

مشترك ارتش جهوري اسالمي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس 
 حسب مورد.  نش جمهوري اسالمي ايران و يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايراستاد مشترك ارت

اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز  84و  83هيات موضوع مواد  :85ماده 
عضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز شود با حضور هر سه نفر ا از طرف آنها تشكيل مي
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نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد 
 عتبر خواهد بود.  مي اكثريت اعضاء أت با رأات هيمند لكن تصميتنظر هس

پس از  هميليون ريال باشد انجام معامل 26اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از  83در اجراي ماده  ) :24/2/1382(اصالحي 86 ماده
 اين قانون حسب مورد با تائيد مقامات زير مجاز خواهد بود.   84ت سه نفري موضوع ماده أتصويب هي

 هاي دولتي، وزير مربوطه.  ات دولتي و شركتسسؤها و م در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه –الف 
سسـات دولتـي در خـارج از    ؤها و م هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ه در مورد دستگا –ب 

 سسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندارد استان مربوط.  ؤمركز و همچنين در مورد م
) در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه گانه ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران و سـتاد مشـترك ارتـش        29/3/1380(اصالحي  –ج 

جمهوري اسالمي ايران، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسـالمي ايـران و در مـورد معـامالت نيروهـاي سـپاه پاسـداران انقـالب         
نيـروي  و در مورد معـامالت مربـوط بـه    وزير دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح اسالمي ايران و در مورد معامالت مربوطه به وزارت دفاع و 

 جمهوري اسالمي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران. انتظامي 
در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات كشـور   –د 

دولتي نيستند بـه ترتيـب شـوراي     مؤسساتها و  يچيك از وزارتخانههدولتي كه بصورت مستقل اداره مي شوند و تابع  مؤسسات و ساير
 ربط.   عالي قضائي، شوراي سرپرستي، رييس ديوان محاسبات كشور و باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي

دولتي در صورتيكه به موجب مقررات مربوط زيـر نظـر شـورا و يـا     و نهادهاي عمومي غير  مؤسساتدر مورد معامالت مربوط به  -هـ 
بـاالترين مقـام اجرايـي     ،باشـند  اركان مشابه اداره مي شوند، شورا و با ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يـا اركـان مشـابه مـي    

 موسسه يا نهاد مربوط.
د ميليـون ريـال باشـد انجـام     صـ تشمعامله بيش از يك ميليـارد و ه  در صورتيكه مبلغ 83در اجراي ماده  ):24/2/1382(اصالحي  87ماده 

و تائيـد   86موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مـذكور در بنـدهاي ذيـل مـاده      84ت سه نفري موضوع ماده أمعامله پس از تصويب هي
 شوراي اقتصاد خواهد بود.  

نامه معامالت دولتي در مورد معامالت مربوط به كاالها و خـدماتي   كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئين  رديادر مو :88ماده 
دولتي واقع مي شود بـه تشـخيص و مسـئوليت سـفير دولـت       مؤسساتكه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و 

اشد، مقدور نباشد، ب ايف او ميظنجام ودار ا جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوط و يا باالترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده
معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يـا بطـور كلـي بـراي يـك نـوع كـاال يـا         

 شود انجام خواهد شد.  خدمت تعيين مي
قانون به موجب قانون خواهـد بـود    88الي  79رايي مواد نحوه انجام معامالت و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اج :89ماده 

 كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.  
 نظارت مالي  - چهارمفصل 
هـا بـا مقـررات ايـن      اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت -90ماده 

 مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است. قانون و ساير قوانين و 
 ات جاري و عمراني منظـور در قـانون  نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبار تبصره:

نتـايج حاصـله بـا هـدفها و سياسـتهاي تعيـين شـده در         منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليـات و  شود، به مين ميأبودجه كل كشور ت
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قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبـي كـه در قـانون برنامـه و بودجـه      
 باشد.   كشور مقرر شده ويا خواهد شد كماكان بعهده وزارت برنامه و بودجه مي

كه ذيحساب انجام خروجي را بر خالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكـر مسـتند قـانوني مربـوط     در صورتي  :91ماده 
كند. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گـزارش ذيحسـاب چنانچـه مكلـف اسـت       كتباً به مقام صادر كننده دستور خرج اعالم مي

متضمن قبول مسئوليت مـذكور پرداخـت و مراتـب را بـا ذكـر مسـتندات        ضميمه نمودن دستور كتبياز وجه سند هزينه مربوط را پس 
قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطالع به ديوان محاسبات كشور گـزارش نمايـد. وزارت امـور    

م بـه ديـوان محاسـبات كشـور اعـالم      اقتصادي و دارائي در صورتيكه مورد را خالف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قـانوني الز 
  .خواهد داشت

 ،در مواردي كه براثر تعهد زائد براعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيـد  :92ماده 
فروشنده از قبـول امتنـاع داشـته    باشد و در صورتيكه رد عين آن ميسر نبوده و يا  ربط مكلف به رد معامله مربوط مي دستگاه اجرايي ذي

باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دسـتگاه  
 اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.  

مين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس موسسه دولتـي يـا   أهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تدر صورتيكه براساس گوا :93ماده 
مقامات مجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب و يا برخالف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يـك از ايـن   

 محسوب خواهد شد. تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي 
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمـال نظـارت    :94ماده 

 قبل از خرج اقدام نمايد. 
 تنظيم حساب و تفريغ بودجه  –پنجمفصل 
صورت حساب دريافت و پرداخت هـر مـاه را همـراه بـا اصـل      دولتي مكلفند نسخه اول  مؤسساتكليه ذيحسابان وزارتخانه و :95ماده 

تا پايان خرداد ماه سال بعد به تربيتـي كـه در اجـراي    اسناد و مدارك مربوطه منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حد اكثر 
ذكور را بـدون ضـميمه كـردن    قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخ دوم صورت هـاي مـ   39ماده 

 كند به وزارت نامبرد ارسال نمايند.  اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي
باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طريـق ذيحسـاب و گـواهي نماينـده      ءصورتحسابهاي فوق بايد به امضا :1تبصره

 رسيده باشد.  ديوان محاسبات كشور
حسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امـور اقتصـادي و    مواعد تنظيم و ارسال صورت :2تبصره

 دارائي قابل تغيير مي باشد. 
در آئين نامه نحوه حسابرسي با رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورت حسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده  :3تبصره 

 اي اجرايي قانون ديوان محاسبات معين خواهد شد.
بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در اداره تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور يك هيات سه  :4تبصره  

و دارئـي تشـكيل و در مـوارد زيـر     نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديوان محاسبات كشور و وزارت امـور اقتصـادي   
 نمايد:  تصميمات الزم اتخاذ مي

دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي  مؤسساتوزاتخانه ها و  )به بعد1364در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي(از سال  -الف
 كنند.   كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي
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ت أدر بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبـه و جنـگ تحميلـي بـه تشـخيص هيـ       در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور-ب
 مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است. 

قانون محاسبات عمومي كشور  73و شركتهاي دولتي مشمول ماده  مؤسسات ،نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها-ج
 خواهند بود.  

آراء الزم االجراء خواهد بود لكن اين تصيمات كه صرفاً ناظر بر ايجـاد تسـهيالت الزم در امـر تنظـيم      تصميمات اين هيات با اكثريت
 باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.  حسابها مي

مـدت دو مـاه   دستور العمل اجرايي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظـرف  
 شد.  پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد

ت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سـال  أدستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هي :96ماده 
ودجه مصوب به ديـوان محاسـبات كشـور و وزارت    مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال بر اساس اهداف پيش بيني شده در ب

 برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند. 
در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعـدي مكلفنـد    :97ماده 

شـود   يد براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميحداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جد
تحويـل دهنـده و تحويـل گيرنـده      ءمجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورتمجلس بايد به امضا سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت

 رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و داراي ارسال گردد. 
جمعي خود استكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد،  وارديكه ذيحساب از تحويل ابوبدر م تبصره:

جمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده امور اقتصادي و دارائـي بـا تنظـيم صـورت مجلـس بـه ذيحسـاب         باابو
  .جديد تحويل خواهد شد

لتي مكلفند تراز نامه و حساب سود و زيان خود را بالفاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بـراي درج در  شركتهاي دو :98ماده 
 صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. 

ات سرمايه گذاري ثابـت) خـود را مطـابق    شركتهاي دولتي مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبار :99ماده 
ور اقتصادي و دارائي تنظيم شد و تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربـوط بالفاصـله درج در   مدستورالعملي كه از طرف وزارت ا

 صورتحساب و دارائي ارسال نمايند. 
 باشند.   ده مياين قانون نيز مشمول حكم اين ما 130انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده  مؤسسات

اين قانون مكلفند صـورت حسـاب دريافـت و پرداخـت سـاالنه       5و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  مؤسساتكليه  :100ماده 
خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني(اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) را مطابق دسـتورالعملي كـه از طـرف وزارت امـور     

مـاه سـال بعـد جهـت      رربط حد اكثر تا پايان شهريو هيه و ابالغ خواهد شد تنظيم پس از تصويب مراجع قانوني ذياقتصادي و دارائي ت
 درج در صورتحسابهاي فوق در موعد به ترتيب مقرر در آئين نامه مذكور عمل خواهند كرد. 

خزانه را به تفكيك انـواع حسـابها حـداكثر    هاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در  خزانه مكلف است صورتحساب دريافتي :101ماده
 مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل كشور نمايند. 
بندي درآمـدها و اعتبـارات در قـانون بودجـه كـل كشـور توسـط         طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه

 اهد شد. وزارت اور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خو
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به حساب قطعي همـان سـال    شود و الحسابها در مالي كه تصفيه مي رسد و علي پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي :102ماده 
 شود.   محسوب و در صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي

حساب عملكرد هر سال مالي را تا پايان آذر ماه سال بعد طبـق تقسـيمات   وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورت :103ماده 
مين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقـدي خزانـه   أو عناوين درآمد و ساير منابع ت

 حاوي اطالعات زير: 
 هاي خزانه شامل:  فتصورت حساب دريا-الف

  .خزانه موجودي اول سال-1
 درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.  -2
 مين اعتبار.  أساير منابع ت-3
 پرداختيهاي سال قبل.  واريز پيش-4
 خزانه شامل:  صورتحساب پرداختيها-ب
 پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه مربوط.  -1
 ها.  پيش پرداخت-2
 هاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است. ها سال پيش پرداخت-3
 موجودي آخر سال.  -4

 ت وزيران تسليم نمايد. أبه منظور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هي
ك و تطبيـق بـا   قـانون اساسـي) بـا بررسـي حسـابها و اسـناد و مـدار        55ديوان محاسبات كشور مكلف اسـت (مطـابق اصـل     :104ماده 

صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سـال قبـل را بـه    
تهاي مستشاري ارجـاع  أاين قانون را رسيدگي و به هي ام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم و هر نوع تخلف از مقرراتمانض

 نمايد. 
شود  ان مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميمأمورذيحسابان و  :105 ماده

 موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله به همكاري به تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود.  
ت هاي مستشاري ديـوان مزبـور   أي هيأتان ديوان محاسبات كشور بموجب رمتخلفين با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با دادس

 وم خواهند شد.  كحسب مورد به مجازاتهاي زير مح
 اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.  -1
 توبيخ كتبي بادرج در پرونده استخدامي.  -2
 كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه.-3
 قت از سه ماه يا يكسال. انفصال مو-4

 اموال دولتي– ششمفصل 
دولتي با وزارتخانـه يـا    مؤسساتمسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و  :106ماده 

 اشد. موسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي ب
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز اسـت در مـواردي كـه الزم و تشـخيص دهـد بـه حسـاب و موجـودي امـوال          

ضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيالت الزم در اين تدولتي به طرق مق مؤسساتوزارتخانه ها و 
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ل رسـيدگي و نظـارت وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي رافـع مسـئوليت دسـتگاههاي دولتـي مربـوط           زمينه خواهند بـود و در هـر حـا   
 بود.  نخواهد
اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسـيدگي و نظـارت   تبصره :

يـزات موضـوع   هباشد. فهرسـت سـاير تج   است و تابع مقررات مزبور به خود مي ده مستثنياامور قتصادي و دارائي از شمول حكم اين م
 اه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد. صره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاين تب
صورتي امكان انتقال بالعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر در  :107ماده 

تحصيل شده  ئي قبالًاپذير خواهد بود كه عالوه بر موافقت با موسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دار
 باشد. 
بنـا  دولتي به شركتهاي دولتي كه صددرصد آنها متعلق به دولت باشد  مؤسساتانتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه ها و  :108ماده 

ييـد قبلـي   أربط و موافقت وزير با باالترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي انتقـال دهنـد مـال بـا ت     به تقاضاي شركت دولتي ذي
 وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد.  

اساس ارزيابي كارشناس منتخب شود بر در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه دراجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي
بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابـد و در هـر حـال     شريك جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال

 شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد. 
 مؤسسـات باشد به وزارتخانه هـا و   هاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت ميتمنقول شركانتقال بالعوض اموال  :109ماده 

دولتي بنا به تقاضاي وزير يا با رييس موسسه دولتي مربوط موافقـت مجمـع عمـومي شـركت و اطـالع قبلـي وزارت امـور اقتصـادي و         
ذخيـره اسـتهالك) امـوالي كـه در اجـراي ايـن مـاده انتقـال داده         دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمـع  

 باشد.   تجاوز نكند، مجاز مي % سرمايه پرداخت شده شركت50شود از  مي
شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتـري امـوال منقـول شـركت كـه در اجـراي ايـن مـاده بـه وزارتخانـه و           

ك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صـورت تجـاوز ايـن    شود تا ي دولتي منتقل مي مؤسسات
 مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد. 

ر اماني در اختيـار سـاير وزارتخانـه    توانند اموال منقول خود را به طو هاي دولتي مي ها و مؤسسات دولتي و شركت وزارتخانه :110ماده 
دولتـي و   مؤسسـات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسه و نهادهاي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و  مؤسساتها و 

اشـته  شركتهاي دولتي و موسسه و نهادهاي غير دولتي تحويل گيرند بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسـبت بـه امـوال امـاني مـذكور د     
باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرسـت امـوال مزبـور را بـه وزارت امـور اقتصـادي و       

ربـط اعـاده و مراتـب را بـه وزارت      دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه با موسسه دولتي و يا شـركت دولتـي ذي  
 ئي اطالع دهند. امور اقتصادي و دارا

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غيـر مصـرفي اسـت و ترتيـب نگهـداري حسـاب نقـل و         :111ماده
 اين قانون تعيين خواهد گرديد.  122اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي آيين نامه موضوع ماده  انتقال
دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شـود و مـورد نيـاز سـاير      مؤسساتنه ها و فروش اموال منقول وزارتخا :112ماده 

ربـط بـا    ي ذيجاره باالترين مقام دستگاه اجرايدولتي نباشد، با اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و ا مؤسساتوزارتخانه ها و 
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وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب در آمـد عمـومي واريـز     باشد رعايت مقررات مربوط به معامالت دولتي مجاز مي
 شود.  

 از شمول اين ماده مستثني نيست.  ،باشد اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي تبصره:
ه گـذاري ثابـت) بـراي اجـراي     كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمرانـي (سـرماي   :113ماده 

 ،شود اعم از اينكه دستگاه اجرايي طرح وزارتخانه اجرايي طرح طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها و يا تملك مي
نيافتـه  تخانه با موسسه دولتي يا شركت دولتي با موسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمـه  روزا

ربط مي باشـد و در صـورتيكه از امـوال مـذكور را بـراي       است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذي
هـاي دولتـي و همچنـين فـروش آنهـا تـابع        ادامه عمليات طرح و رفع نيازها شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاه

 ن قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب در آمد عمومي كشور وازير گردد. مقررات فصل پنجم اي
اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجري طرح هاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزارتخانـه هـا    :1تبصره 

هايي كه مجري آنها شركتهاي دولتي بـا نهادهـا و    در مورد طرح و مؤسسات دولتي اجرا مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و
 برداري طرح منظور خواهد شد.  هاي دستگاه مسؤول بهره مؤسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارايي

دولتـي اجـرا    سسـات مؤهـاي عمرانـي كـه توسـط      برداري از اين نوع اموال و دارائيهـا در مـورد طـرح    در آمدهاي ناشي از بهر :2تبصره
شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمـد عمـومي كشـور و در مـورد طـرح هـاي مـورد اجـراي شـركتهاي دولتـي و            مي

بـرداري از محـل منـابع شـركت يـا منـابع داخلـي موسسـه و نهادهـاي           هو نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتيكه هزينه بهـر  مؤسسات
مين شود به حساب در آمد دستگاه مسـئول بهـره بـرداري طـرح و در غيـر اينصـورت بـه حسـاب در آمـد          أعمومي غير دولتي مربوط ت

 عمومي كشور منظور خواهد گرديد. 
 مؤسسـات يا  دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه مؤسساتكليه اموال غيرمنطقي وزارتخانه ها و  :114ماده 

امـوال مزبـور   ت وزيران حق استفاده از أدولتي مي توانند با تصويب هي مؤسساتاختيار دارد. وزارتخانه ها و دولتي است كه مال را در 
 را در اختيار دارند به يكديگر واگذاركنند.

 دولتي كه مازاد بر نيـاز تشـخيص داده شـود بـه اسـتثناء امـوال غيـر منقـول         مؤسساتفروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و  :115ماده 
 مشروحه زير:

 اموال غير منقول كه نفايس ملي باشد. .1
 تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي. .2
 .آثار و بناهاي تاريخي .3
و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنـوع مـي باشـد بنـا بـه پيشـنهاد        اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح .4

از فروش اين قبيل اموال بايد  و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد. وجوه حاصل نت وزيراأهي وزير مربوط با تصويب
 مد عمومي كشور وازير شود.آبه حساب در

پيشنهاد فروش امـوال غيـر    ندشو ها نيستند و بطور مستقل اداره مي دولتي كه زيرنظر هيچ يك از وزارتخانه مؤسساتدر مورد  :1تبصره 
 مذكور به عمل خواهد آمد. مؤسساتمربوط را در اجراي اين ماده از طرف باالترين مقام اجرائي منقول 
قول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنهـا مجـاز   نفروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير م :2تبصره 

 مي باشد.



	٣٧٤	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

ت اموال غير منقول را كه قبال مطالبات دولـت و يـا در اجـراي قـوانين و مقـررات      وزارت امور اقتصادي و داراي مكلف اس :116ماده 
ايـن قـانون نباشـد بـا رعايـت       115ها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مسـتثنيات موضـوع مـاده     هخاص و يا احكام دادگا

 يز نمايد.ردرآمد عمومي كشور وا مقررات مربوط به فروش را به
 كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت دارائي مي باشد. مادام تبصره:

دولتي با پيشنهاد وزير يا رييس موسسه مربوط با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به  مؤسساتاموال غير منقول وزارتخانه و  :117ماده 
ارشناسـان منتخـب مجمـع عمـومي     كق به دولت است مي باشد اموال مزبـور توسـط كارشـناس يـا     ي كه درصد سهام آنها متعليشركتها

 شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.
ه دولت است با تصويب هيـأت وزيـران   اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق ب :118ماده

از پنجـاه درصـد    گونـه امـوال انتقـالي، مجموعـاً     يـن ابراينكه قيمت دفتري ط باشد، مشرو دولتي مي مؤسساته وزارتخانه و بقابل انتقال 
 سرمايه شركت كسر مي شود.

ا تصـويب مجـامع آنهـا قابـل انتقـال بـه       نقول متعلق به شركتهائي كه صدرصد سهام آنها متعلق بـه دولـت اسـت بـ    ماموال غير :119ماده
گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معـادل آن از سـرمايه شـركت انتقـال دهـده كسـر و بـه         يكديگر مي باشد. بهاي اين

 گردد. سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي
يران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتـي واگـذار نمايـد.    زوتوانند پس از تصويب هيأت  دولتي مي مؤسساتوزارتخانه و  :120ماده 

و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكـه حـق تصـرف مالكانـه داشـته باشـند مسـئول حفـظ و          مؤسساتدر اين صورت 
ت امـور  رازده و مراقبت را بـه و را به وازتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط اعا يمال يحراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نيازها

 اقتصادي و دارائي اطالع دهند.
غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي تابع مقررات اين دو فصـل نبـوده و تـابع آيـين      لنقل و انتقال اموال منقو :121ماده 

 نامه خاص خود خواهد بود.
نون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب امـوال منقـول و غيـر    آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قا :122ماده 

 ئي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.امنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دار
 

 رات متفرقهرقم -هفتمفصل 
دولتـي و همچنـين    مؤسسـات ازتخانه هـا و  سهام و مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به و :123ماده 

سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محلهائي كـه از طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دارائـي تعيـين مـي شـود         
 نگهداري شود.

نامـه هـا و    و تضـمين  خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد اوراق مذكور نظارت نمايد. سهام و اسـناد 
ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده بموجب دستورالعمل اجراي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابـالغ خواهـد   

 گرديد معين مي شود.
زي جمهـوري  مركـ  حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي از طرف بانك :124ماده 

اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجـاز از طـرف او افتتـاح و يـا مسـدود مـي گـردد و        
با حداقل امضاي مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه  استفاده از حسابهاي مزبور

عهده دار وظايف او مي باشـد خواهـد بـود كليـه      زير امور اقتصادي و دارائي موقتاًو در غياب او مقامي كه طبق حكم ودار كل كشور 
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كور در ايـن مـاده صـادر    ذقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو اعضاء مقامات مجـاز مـ  نمكاتباتي كه موجب 
 شود.
مـد شـركتهاي   آوجودي حسـابهاي اختصاصـي از جملـه حسـاب تمركـز در     ع احتياجات خود از ماست براي رف خرانه مجاز :125ماده 
 استفاده نمايد مشروط بر اينكه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذي ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.   تي و سپرده موقتاًدول

مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائـي را نيـز    ت وزير و وزيركليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد عالوه بر امضاي نخس :127ماده 
 داشته باشد.

بـه   طرح در هيأت وزيران است كـه قـبالً   ي كه جنبه مالي دارد در صورتي كه قابلينامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرا كليه تصويب
 وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده است.

نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر ديوان محاسبات كشور تعيـين   :128ه ماد
 مي شود و دستوالعمل هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد.

 داخت نمي شود.در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پر :129ماده 
بصـورت   ايـن قـانون منحصـراً    4و 3و 2ه مـواد  از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يـا تشـكيل سـازمانهاي دولتـي بـا توجـه بـ        :130ماده 

انتفاعي و بازرگـاني وابسـته بـه دولـت سـاير دسـتگاهاي        مؤسساتوزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه 
ورتي غير از وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي شـوند موكلفنـد حـداكثر ظـرف مـدت      دولتي كه به ص

با انقضاء  خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند و اال يك سال از تاريخ اجراي اين قانون يا رعايت مقررات مربوط وضع
 دولتي خواهند بود. مؤسساتررات اين قانون در مورد اين فرصت موسسه دولتي محسوب و تابع مقر

ي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقالب اسالمي بوجود آمده اند و تمـام  مؤسساتنهادها و  تبصره:
از خزانـه دريافـت نماينـد، در     يماًدر قـانون بودجـه كـل كشـور مسـتق      تبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظـور عيا قسمتي از ا

قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي  موجبه تيكه وضعيت حقوقي آنها برصو
 اين قانون تطبيق دهند. 5و 4و  3و 2از مواد 

طريق الصـاق و ابطـال تمبـر وصـول شـده وزارت امـور       حق تمبر و يا از به عنوان قررات مدر مواردي كه بايد وجوهي طبق  :131ماده 
اقتصادي و دارائي مي تواند روشهاي مناسب ديگري را وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روشهاي جايگزيني 

 بموجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
(شـامل   مع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف مدت ششماه پس از پايان سال مالي ترازنامـه و حسـاب سـود و زيـان    مجا :132ماده 

 ت را رسيدگي و تصويب نمايند.كعمليات جاري و طرحهاي عمراني)، شر
در مجمع عمـومي  ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب  :1تبصره 

خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد رسـيدگي قـرار گرفتـه و گـزارش حسـابرس را همـراه       
 داشته باشد.

هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركتهاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادمـاه   :2تبصره 
مه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرسي منتخـب وزارت امـور اقتصـاد و دارائـي تسـليم نمايـد.       ترازنا

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربـوط حـداكثر   
 ذي ربط تسليم نمايد. عده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراججام دانظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي الزم را ا
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موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيـأت عامـل بـه حسابرسـي      :3تبصره 
رائـه  ااكثر تا سه ماه بـا  دي حيت دارامنتخب وزارحسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دوماه و مهلت رسيدگي 

 يد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است.يل قابل توجهي كه به تأيدال
ل مـوجهي قابـل   يـ كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حسـاب سـود و زيـان شـركتهاي دولتـي بنـا بـه دال       يدر صورت :133ماده 

عامل شركت را حسب مورد موظف نمايد در مهلتي كـه تعيـين مـي شـود      ت يأت مديره با هيأتصويب نباشد، مجامع عمومي مكلفند ه
ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه حساب سود و زيان هـر   و اشكاالت اقدام نمايند و مجدداً نسبت به رفع ايرادات

 صويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.سال مالي شركتهاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد بت
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شـركتهاي دولتـي از طـرف مجـامع عمـومي مـانع از تعقيـب قـانوني تخلفـات احتمـالي            تبصره:

 مسئوالن امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
د مگر آنكه در اساسنامه هـاي مربـوط ترتيبـات ديگـري مقـرر      با اجازه قانون مجاز مي باش نحصراًانحالل شركتهاي دولتي م :134ماده 

 شده باشد.
شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مـالي شـركت دولتـي بعنـوان      :135ماده 

 شود.مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت ب اندوخته قانوني منظور نمايند تا وقتي كه اندوخته
 .مي باشدنافزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز  تبصره:

التفاوت حاصـل   سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه :136ماده 
 منظور شود. »اي ارزيه يها و بده ييذخيره تسعير دارا«اي مذكور بايد در حساب ه هيها و بد يياز تسعير دارا

 در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
شـركت تجـاوز    اي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شـده ه هيدر صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بد تبصره:

 باشد. انتقال به حساب سرمايه شركت مينمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل 
هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند اطالعات مـالي مـورد    ها و مؤسسات دولتي و شركت وزارتخانه :137ماده 

اين قانون براي انجام وظايف خود الزم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه  درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي
  مذكور قرار دهند.

 8/10/1359صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب       : 138ماده 
 گردد. ي محسوب ميشركت دولت مجلس شوراي اسالمي از نظر شمول اين قانون در حكم

هـاي   دستگاههاي  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه: 139ماده 
اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيـأت وزيـران خواهـد رسـيد،       نامهاسدولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اس

تـأمين   1360قـانون بودجـه سـال     65اه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره گسيس آموزشأبه تنسبت 
 شود. مي

 15/10/1349شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصـوب   اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده مي: 140ماده 
 ه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.و اصالحات بعدي آن و كلي

هـاي اجرايـي ايـن قـانون تصـويب و       تا زمانيكه آيين نامـه  15/10/1349هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب  آيين نامه تبصره:
 باقي است. ن مغايرت دارد به قوت خودوغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانابال
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تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار و سيصـد و شصـت و شـش مجلـس شـوراي       67ماده و  140مشتمل بر فوققانون 
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  10/6/1366اسالمي تصويب و در تاريخ 
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 ها دستورالعمل تدوين برنامه پنج ساله دهياري -7-22
هـاي   تايي راهبردي است جهت بهبود زندگي اجتمـاعي و اقتصـادي روسـتاييان كـه هـدف آن افـزايش توانـايي       توسعه روس: مقدمه -1

اي ايجـاد تغييـرات كمـي و     باشد. الزمـه چنـين توسـعه    جامعه روستايي به منظور رفع نيازهاي مادي و معنوي در جهت رشد و تعالي مي
كه اساس توسعه را تشكيل مي دهند توانايي خود را به منظور فائق آمـدن بـر   كيفي در درون خود روستا است در اين ميان مردم روستا 

مشكالتشان افزايش داده و مهارتهاي الزم براي سازماندهي نيروهاي خود را گسترش خواهند داد تا بتوانند امور فردي و جمعـي را بـه   
حـداقل   تـأمين  ...از: بهبود وضع توليد، افزايش اشتغال، و شان اداره نمايند همچنين توسعه روستايي عبارتند منظور بهبود شرايط زندگي

قابل قبول غذا، مسكن، آموزش و بهداشت در محيط هاي روستايي. در ديدگاههاي جديد عالوه بر عوامل فوق الذكر عوامل پشتيباني 
امل موثر بر توسعه روستايي را در سـه  و نهادي را نيز در شمار عوامل توسعه روستا مورد توجه قرار مي دهند. بر اين اساس مي توان عو

 دسته اساسي و به شرح زير طبقه بندي نمود: 
 عوامل اقتصادي 

   سرمايه 

   نيروي كار 

   زمين 

  مديريت و برنامه ريزي 

 عوامل پشتيباني و حمايتي 
  حمل و نقل 

   ارتباطات 

 زيرساختها 

 آموزش 

 بهداشت 

  خدمات تفريحي 

 عوامل نهادي
  قوانين و مقررات 

 ها و ادارات سازمان 

  روابط و شبكه هاي توليد و بازار 

   مشاركت 

الذكر طي سالهاي اخير توجهات عمدتاً به سوي عوامل دسته اول و دوم بوده و به دسـته آخـر كـه عوامـل نهـادي       در ميان عوامل فوق
ن بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين     هستند كمتر توجه شده است. اين در حالي است كه نهادسازي و توجه به آنها در فرآينـد توسـعه اكنـو   

 تـأمين عوامل تاثير گذار تبديل شده است در اين چارچوب ايجاد سازماني نيرومند متكي به مردم جهـت هـدايت و پيشـبرد اهـداف و     
نيازهاي جامعه روستايي در چارچوب منافع ملي از ضروريات جامعه روستايي مي باشد چرا كه اين امر باعث افزايش قدرت چانه زني 

چنين كسب منـافع اقتصـادي و اجتمـاعي در جهـت عمـران روسـتا را بـه همـراه         موستاييان از طريق رقابت هاي سياسي در جامعه و هر
خواهد داشت. لذا جهت دستيابي به اهداف فوق، نياز به سازماندهي موثر و نيرومندي در درون روستا احساس گرديد كه با اتكاء همـه  

امعه روستايي را در زمينه هاي ياد شده محقق سازد به همين منظور تشكيل شوراهاي روسـتايي پاسـخي   جانبه به مردم پيشبرد اهداف ج
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به اين نياز اساسي بود كه از دل آن دهيار به عنوان نماينده شورا و مردم روستا، جهـت سـاماندهي امـور عمرانـي و توسـعه اجتمـاعي و       
 اقتصادي و سازماني روستا بوجود آمد.  

انون دهياريها و وظايف و مسئوليت دهيار، و همچنين نياز به تدوين چارچوبي مناسب كه در آن دهيـار بتوانـد برنامـه هـاي     با توجه به ق
در محيط روستاها از سـوي   ...اقتصادي، اجتماعي و هاي فراوان توسعه خود را با همياري مردم محقق نمايد از يك طرف و محدوديت

در محيط روستا اسـتفاده گـردد. در ايـن روش     (problem oriented)از روش مسئله گرا وب مورد نظر رچديگر، جهت تدوين چا
مشكالتي كه مردم روستا با آن مواجه هستند مورد توجه قرار مي گيرد و تالش مي گردد ايـن مشـكالت بـه شـيوه مناسـب بـه منظـور        

قـرار دارد. در ايـن    (resource oriented)منبع گرا ارتقاء و بهبود شرايط زندگي مردم روستا حل گردد. در مقابل اين الگو، روش
روش تالش مي شود منابع موجود روستا بررسي شود تا به بهترين نحو از آنها در جهت بهبود شـرايط و كيفيـت زنـدگي مـردم روسـتا      

اشـيم و همچنـين ايـن روش    استفاده شود. اين روش در صورتي مي تواند مهم و تاثير گذار باشد كه ما زمان، كار و پول زيادي داشته ب
رسد كاربرد آن در روستاهاي كشورمان مشكل و به واقعيت كمتر نزديك  مستلزم كار زياد و منابع مالي فراواني مي باشد كه به نظر مي

ذ باشد. بنابراين در تدوين چارچوب برنامه توسعه روستا همانطور كه ذكر شد از روش مسئله گرا كه روشي مستقيم و سـريع بـراي اخـ   
نتيجه در كوتاه مدت است استفاده گرديده است اين روش براي برنامه ريزي توسعه روستايي واقع بينانه تر اسـت چـون منـابع موجـود     

بفهميم مهمترين مشكالت موجود روستا چـه هسـتند و   براي امر توسعه در مناطق روستايي بسيار محدودند. بنابراين بهتر خواهد داد كه 
 در ادامه به آن پرداخته شده است. ايد انجام داد كه كار به براي حل آن چ

 Rural)اهــداف زيــر از جملــه هــدفهاي اساســي در تــدوين برنامــه روســتا  : اهــداف و ضــرورت تــدوين برنامــه توســعه روســتا -2

Development Plan) باشد:   مي 
برنامـه كليـه عناصـر    ايـن  شـود.   تايي تهيـه مـي  برنامه توسعه روستايي، طرحي است كه براي كمك به جوامع روستايي و فعاليتهاي روس

 موجود در مناطق روستايي را دور هم جمع نموده و طرح هاي استراتژيك توسعه در سطح روستا را اجراء مي نمايد. 
 برنامه روستايي زمينه ساز تشويق و ترغيب روستاهايي خودكفا، متنوع و پويا و با فعاليتهاي اقتصادي پايدار و سودآور است. 

برنامه توسعه روستا يك فرآيند منظم است كه به ساكنان مناطق روستايي امكان مي دهد به شناسـايي و حـل مشـكالت روسـتاي خـود      
 ط مردم و نمايندگان مناطق روستايي تهيه شده و حاكي از تمايل آنها به اجراي آن خواهد بود. سبپردازند. اين برنامه تو

 و فعاليتهـاي مختلـف در   هـا  كه گـروه  اندهي امور روستاها از طريق همياري مردم روستا است بطوريزمينه ساز سامروستا برنامه توسعه 
 مناطق روستايي را هماهنگ و مرتبط خواهد ساخت.  

گيري از  ايجاد همبستگي متقابل بين مردم روستا با سطوح باالتر تصميم افزايش اعتماد به نفس و احترام به خويشتن در بين روستاييان و
 پيامدهاي برنامه توسعه روستا است.

از برنامه توسعه روستايي است. منظور از مردم اكثريـت  و اجراء از ديگر نتايج مشاركت موثر مردم در فرايند تهيه برنامه، تصميم گيري 
بـا اجبـار،    يند تصميم گيري، مشاركت از روي رغبت و داوطلبانه است چرا كه مشاركتآمردم است و هدف از مشاركت مردم در فر

مشاركت پايدار و مثبت نيست. در ضمن جوهر و ماهيت مشاركت در تصميم گيري متجلي است، يعني مردم روسـتا از ايـن طريـق در    
هاي اقتصادي و اجتماعي و عمراني روستا شركت نموده و نظر جمعي آنان در اين امور بوسيله خودشـان اجـراء خواهـد     تصميم گيري

 شد.
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.. از نتايج برنامه توسعه روسـتايي  .عه روستايي به توسعه در تمامي ابعاد سازماني، اقتصادي و اجتماعي و عمراني ودر نهايت رسيدن جام
مي باشد كه بهترين و آسان ترين روش از طريق بسيج تمامي مردم روستا در رسيدن به اين اهداف مي باشد كه شـوراهاي روسـتايي و   

 مر باشند. دهياران مي توانند محركين اصلي اين ا
 

يكي از مهمترين موارد كه دهياران در برنامه ريزي روستا مي بايست به آن توجه داشته باشـند شـناخت   : بررسي وضع موجود روستا -3
 وضعيت موجود روستا مي باشد كه اين شناخت بطور ساده مي تواند از طرق زير حاصل شود:  

هـا، كانالهـاي    مي باشد، بعبارت ديگر يك دهيار بايد بداند جـاده  اولين موضوع داشتن يك ديد كلي نسبت به محيط روستا -
هـا و   هاي كشاورزي و ساير فعاليتهـا در كجـاي روسـتا واقـع گرديـده اسـت و مشخصـه        آبياري، مدرسه، درمانگاه، بازار، زمين

 هاي آنها را از لحاظ عمران و سالم بودن مورد بررسي و ارزيابي قراردهد.  ويژگي
اخت ويژگي هاي اجتماعي روسـتا مـي باشـد كـه شـامل تعـداد جمعيـت روسـتا، تفكيـك سـني و جنسـي،            دومين مورد شن -

مهاجرت افراد روستايي و موضوعاتي از اين قبيل را شامل مي گردد. دهيار مي تواند با كمك اطالعات طرح هـادي روسـتايي   
 و طرح هاي مشابه اطالعات مورد نظر را جمع آوري و طبقه بندي نمايد. 

اخت منابع درآمدي روستا (كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، صنايع كارخانه اي و غيره) و تعيـين نـوع فعاليـت عمـده     شن -
 روستايي.  

كه ذكر شد در اين قسمت ابعاد مختلف محيطي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و كالبدي مناطق روستايي تشـريح مـي شـود و     بطوري
 ستا بدست آورده مي شود.  روموجود  شناختي جامع نسبت به وضع

با توجه به تصويب نامه هيئت وزيران و قانون شوراها دهياران جهت پيشـبرد امـر   : شناسايي مسائل و مشكالت مختلف در سطح روستا -4
رسـت  نماينـد ايـن فه   توسعه روستا از طريق برنامه ريزي صحيح اقدام به تهيه فهرستي از مشكالت و نيازمنديهاي روستاي مورد نظر مي

مي بايستي جامع و در برگيرنده تمام مشكالت و نيازهاي روستاي مربوطه باشد، در اين خصوص دهيار از نظرات مردم (افراد ذي نفوذ 
نمايد. بعبارت ديگر فهرست مربوطه با كمك اهالي روستا و نظرات مشورتي شورا تهيـه   و ذي نفع) و شوراي اسالمي روستا استفاده مي

اكنين روستا بهتر از هر كسي در اين مورد آگاهي دارند و نسبت به مشكالت و منابع موجود روستا و توانـايي هـاي   مي شود. چرا كه س
كاري و فني مردم روستا اطالع دارند. در اين راه تشكيل كميته اي مركب از كساني آگاهي و اطالعات كافي دارنـد جهـت شناسـايي    

ر كميته امكان ارائه نظرات و ديدگاههاي متنوع و جامع را فـراهم  دد و شركت كنندگان گردد تنوع افرا مسائل و مشكالت پيشنهاد مي
گيري از نقطه نظرات مشورتي كميتـه و افـراد آگـاه و مطلـع و      مي نمايد. دهيار مشكالت و نيازهاي روستايي را پس از شناسايي و بهره

   ) تنظيم نمايد.1مسئولين در جدول (شماره 
 رنامه روستايي شناسايي مسائل و مشكالت برمبناي موارد زير صورت مي گيرد: بنابراين در تهيه ب

 ت و ديدگاههاي مردم روستا انظر 
 ت اعضاي شوراي اسالمي روستاها و سطوح مافوق اين شورا انظر 

 ت كارشناسان و مسئولين محلي  انظر 

   داده ها و اطالعات جمع آوري شده در مرحله شناخت وضع موجود 

از آنجا كه دهيار داراي منابع محدود (مالي، انساني، فني، زمـاني) مـي   : ندي مسائل و مشكالت به ترتيب ضرورت و اهميتاولويت ب -5
باشد و از طرفي اطالعات جمع آوري شده درخصوص مشكالت و نيازهـاي روسـتا از نظـر اهميـت و ضـروري بـودن در يـك سـطح         
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راي روستا و مردم، اقدام به اولويت بندي مشكالت و نيازهاي روسـتاي مـورد نظـر    باشد، لذا دهياران با همكاري و نظر اعضاي شو نمي
) وارد نمايند. اين امر بهتر است از طريـق همـان كميتـه مشـورتي صـورت پـذيرد. در ايـن        2نموده و آن را به ترتيب در جدول (شماره 

كارشناسان محلي در قالب يك كميته جمع شـده و بـه   اعضاي شوراهاي اسالمي روستا و دهيار و مردم روستا و گروههاي ذينفع حتي 
فهرست نهايي مسايل و مشكالت موجود روستا را كه قبالً تهيه شده اولويت بندي نمايند. بدين ترتيب فهرست اولويـت بنـدي شـده از    

د كه در روستا چه مسـايل  شود. بنابراين فهرست نهايي نشان مي ده جه هستند استخراج ميامسايل و مشكالتي كه مردم روستا با آن مو
و مشكالتي وجود دارد و اولويت آنها چگونه است. در اين مورد با توجه به نياز جامعه روستايي اهداف كلي تعيين مي شود و بعد اين 

 اهداف به هدفهاي جزيي تبديل مي شوند و پس از انتخاب راه حل مناسب در قالب پروژه هايي اجراء خواهند شد. 
اولويت بندي مسايل و مشكالت توافق و اجماع كميته مي باشند. طبيعي است هر چـه انجـام كـاري و رفـع مشـكلي در      مالك و معيار 

روستا بيشتر احساس شود آن مشكل در اولويت است. در مجموع ميزان احساس فوري جهت رفع مشكل، ميزان منابع مالي در اختيـار،  
 ي حل مشكل همه در اولويت بندي مسائل و مشكالت موثرند. ميزان زمان، تعداد نيروي انساني مورد نياز برا

در اين مورد دهيار به اتفاق شوراي اسالمي روستا و مردم و يا كميته مـورد نظـر   اي مختلف براي هر كدام از مشكالت: حله ارائه راه -6
بدين منظور مسائل و مشكالت يـا نيازهـاي   نيازهاي روستا مي نمايند.  تأمينهاي پيشنهادي جهت حل مشكالت و  اقدام به تهيه راه حل

) وارد كرده و در مقابل آن راه حلهاي پيشنهادي ذكر شود. در اينجا دهيار بايد توجـه  3اولويت بندي شده روستا را در جدول (شماره 
اي حل يـك مشـكل   حلها بر داشته باشد كه ممكن است براي حل يك مشكل در روستا چندين راه حل ارائه شود كه در ابتدا تمام راه

شود. بنابراين در اينجا نيز با استفاده از اطالعات و داده هـاي موجـود و طبقـه بنـدي هـاي صـورت گرفتـه         در جدول مربوطه آورده مي
حلها، مورد بررسي و ارزيابي و تلفيق قرار مي گيرند. هدف از اين كار آن است كه در يك ارزيابي كلي راه حلهايي كه غيـر قابـل    راه

 و يا از تطابق الزم با مسائل و مشكالت مطرح شده برخوردار نيستند وارد فهرست نهايي نشوند.  اجراء
در اين مرحله همچنان كه ذكر گرديد از طريق كميته مشورتي كه در آن اعضاي شوراي اسالمي روستا و : انتخاب راه حل مناسب -7

ر دارند از بين راه حلهاي طبقه بندي شده راه حل نهايي را انتخاب و مردم و گروههاي ذي نفوذ و همچنين كارشناسان محلي نيز حضو
) وارد مي شود. اين مرحله مقدمه اي براي اجراي عملي پروژه مي باشد. در اينجـا الزم اسـت دهيـار منـابع كسـب      4در جدول (شماره 

آن دهيـار نـوع و منبـع كسـب درآمـد      ) تنظيم گرديده كه از طريـق  5را مشخص نمايد دراين خصوص جدول شماره ( ريدرآمد دهيا
درآمد مشخص شده اقدام گردد)  تأميندهياري را تعيين مي نمايد (با توجه به تصويبنامه هيئت وزيران و قانون شوراها كه در آن منابع 

مورد نظـر و سـاير   بايد توجه داشت كه انتخاب راه حل مناسب بايد با توجه به منابع درآمدي روستا و همچنين نيروي كار الزم و زمان 
 ستا بدان دست خواهند يافت، تعيين شود. وعواملي كه از طريق كميته مشورتي هر ر

 در زير دورنماي كلي آن آورده شده است: 
 آن  تأميناز نظر ميزان اعتبار و منبع  -
 از نظر نيروي كار مورد نياز   -

 آن   تأميناز نظر تجهيزات و وسايل مورد نياز و محل  -

 راي حل مشكل الزم استمدت زماني كه ب -

 جمع موارد فوق در تعيين راه حل نهايي پيشنهادي مي تواند موثر باشد. 
تدوين يك برنامه يا گرفتن يك تصميم و يا تعيين مشكالت روسـتا بـه خـودي خـود نمـي توانـد       مرحله تعيين و اجراي پروژه ها:  -8

برنامه هاي اجرايي عنصـر مهـم هـر برنامـه را تشـكيل مـي دهـد. درايـن         كاري را انجام دهد مگر آنكه آن را به مرحله اجراء درآوريم 
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مرحله مشخص مي شود كه چه اقدامي در چه مقطع زماني و توسط چه كساني براي دستيابي به اهداف تعيين شده مي بايست صـورت  
توانـد محقـق شـود كـه      تا زمـاني مـي  نيازمندي هاي مردم روسـ  تأمينپذيرد. بنابراين توسعه در روستا و حل مشكالت آنان و در نهايت 

 نيازها در قالب پروژه هاي كوچك به مرحله اجراء درآيد. 
با توجه به اينكه در مرحله قبل مشكالت به ترتيب اولويت مشخص گرديد و راه حل نهـايي آنهـا تعيـين شـد و منـابع مـالي روسـتا نيـز         

ي اقدام مي شود. مواردي كه بايد در قالب پروژه اجراء گـردد در  هاي مشخص گرديد، در اينجا براي حل اين مشكالت در قالب پروژه
 اعتبار آن مشخص شود. تأمين) وارد شده و ميزان و منبع 6جدول شماره (

از آنجا كه اجراي يك پروژه بصورت گام به گام و مرحله به مرحله صورت مي گيرد لذا در اينجا يك پروژه بـه چنـد مرحلـه تقسـيم     
ــدولها  ــود و در جـــــــ ــي شـــــــ ــردد    مـــــــ ــي گـــــــ ــده وارد مـــــــ ــه شـــــــ ــور تهيـــــــ ــدين منظـــــــ ــه بـــــــ  يي كـــــــ

 ) 7(جدول شماره .منبع اعتبار آن مشخص مي گرددميزان و و در مقابل زمان شروع و پايان هر مرحله و نيز 
 : نيازها و مشكالت روستا1جدول شماره 

 مسائل و مشكالت و نيازهاي روستا  رديف 
  
  
  

 يازهاي روستا: اولويت بندي مشكالت و ن2جدول شماره 
 مسائل و مشكالت به ترتيب اولويت  رديف 

  
  
  

 : انتخاب مسئله و راه حلهاي پيشنهادي 3جدول شماره  
 راه حلهاي پيشنهادي  مسائل و مشكالت اولويت بندي شده  رديف 

   
   
   

 : انتخاب مناسبترين راه حل 4جدول شماره 
 راه حل نهايي  ه مسائل و مشكالت اولويت بندي شد رديف 
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 آن در روستا (ارقام به هزار ريال)  تأمين: پيش بيني درآمدها و منابع 5جدول شماره 
شماره 
 يا كد 

 جمع  برآورد  شرح درآمد 
1381 1382 1383 1384 

كمك هـاي اهـدايي مـردم و سـازمانها و      
 غيردولتي  مؤسسات

     

       عوارض صدور پروانه ساختمان 
      اعتباري  مؤسساتدريافت وام از بانكها و  
      كتد  وصول بهاي خدماتي كه دهياري ارائه مي 
كمك هاي دولتي براي اجراي طرح هـاي خـدماتي    

 و عمراني در قالب بودجه ساالنه كل كشور  
     

 عد: تعيين منابع اعتباري براي پروژه ها و برآورد در سالهاي ب6جدول شماره 

ف
ردي

 

 سال          
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 : چارچوب زماني به همراه ميزان اعتبار جهت اجراي پروژه7جدول شماره 
 پروژه:  عنوان                       

 تاريخ اتمام پروژه  شروع پروژه  ميزان اعتبار  عنوان مراحل پروژه  رديف 
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آيين نامه اجرايي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني آسيب ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و سايرسوانح  -7-23
 مي و تبصره ذيل آن اد مسكن انقالب اساليقانون اساسنامه بن 8طبيعي موضوع ماده 

 فصل اول: 
در پي وقوع هرگونه سوانح موضوع اين آيين نامه و اعالم وضعيت عادي در مناطق آسيب ديده توسط اسـتانداري، مسـئوليت    -1ماده 

 بنياد مسكن انقالب اسالمي در بازسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني آن استان آغاز مي گردد.
قالب اسالمي در بازسازي مسكن روستايي بطور مستقيم است و در بازسازي مسكن شـهري براسـاس   مسئوليت بنياد مسكن ان -1تبصره 

 وظايف محول از سوي دولت جمهوري اسالمي است. 
 مراجع استصوابي و اجرايي طرح هاي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده عبارتند از:  -2ماده 

 دفتر مركزي بنياد مسكن انقالب اسالمي   -1
 هاي هادي روستايي  آيين نامه اجرايي تهيه و اجراي طرح 5راي تصويب طرح هاي هادي در استانها، موضوع ماده شو -2
 بنياد مسكن استان   -3
 ستاد بازسازي   -4
 شعبه بنياد مسكن  -5

 بنياد مسكن مركز وظايف زير را برعهده دارد (در حيطه وظايف عمران روستايي)  -3ماده 
 العات رسيده درباره ميزان تخريب و ويرانيهاي ناشي از سوانح بررسي آمار و اط -1
تخمـين خســارات، ميــزان وام، حــداكثر زيربنــا و  تـدوين و تصــويب ضــوابط، دســتورالعملهاي اجرايـي مــورد نيــاز در زمينــه هــاي    -2

 قراردادهاي منعقده با گروههاي كاري
اصالح معابر، طراحي، انتخاب تكنولوژي مناسب، فـرم قراردادهـا، فـرم    تهيه ضوابط و توصيه هاي اجرايي در زمينه هاي بهسازي و  -3

 پيشرفت كارهاي اجرايي و ارائه آن به بنيادهاي استان
 بررسي و برآوردبودجه مورد نياز بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده  -4
 ابالغ گردش عمليات بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده -5
هـاي مشـخص و تحـت نظـارت      ياد مسكن در سراسر كشور جهت بكارگيري نيروهاي آنها در قالـب برنامـه  سازماندهي نيروهاي بن -6

 بنيادهاي استان
 جلب كمكهاي بالعوض اقشار مختلف مردم و هدايت آنها به بنيادهاي استان با توجه به نياز هر يك  -7
ي مصوب بازسازي و نوسازي و همچنين ايجاد هماهنگي در نظارت مستمر بر حسن اجراي فعاليتها بمنظور تحقق اهداف و سياستها -8

 روشهاي اتخاذ شده توسط استانها
 تهيه و ارسال اقالم ساختماني كه در سطح استانها قابل تهيه نيست از مركز و استانهاي ديگر  -9

شـگيري، مقابلـه و كـاهش اثـرات     تعيين عناوين مطالعه و تحقيق درباره چگونگي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده، نحوه پي -10
 تخريبي سوانح و جلب همكاري نهادها و مؤسسات تحقيقاتي، پژوهشي و آموزشي در اين ارتباط

هاي فشرده به منظور تسريع و هماهنگي فعاليتهاي اجرايي در استانهاي مختلف. اين  آموزش كادرهاي اجرايي در چارچوب دوره -11
 اري، ساختمان، حسابداري، آمار، انبارداري و غيره انجام شودآموزشها مي تواند در رشته هاي معم

 تأمين ماشين آالت مورد نياز استانها و تخصيص آنها براساس ميزان پيشرفت كار   -12
   تهيه آمار و گزارشهاي پيشرفت كار بازسازي و ارائه آن بصورت مستمر به مسئولين كشور -13
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  شوراي تصويب طرحهاي هادي استان: -4ماده 
قانون اساسنامه بنياد مسكن پيش بيني شـده اسـت يـا تشـكيل جلسـات       7اين شورا عالوه بر وظايف خود كه در آيين نامه اجرايي ماده 

 فوق العاده نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد. 
شـهاي تهيـه شـده در    طبقه بندي روستاها از حيث وسعت، جمعيت، ميزان تخريب و تعيين روش بازسازي آنها براساس گزار -1

 ارتباط با وضعيت روستاهاي آسيب ديده. 
 اتخاذ تصميم درباره نحوه تهيه طرح هادي و اصالح معابر و ابالغ ضوابط مربوط.   -2

 تصويب طرحهاي جابجايي، ادغام و تجميع روستاها.   -3

الئل فني، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و در ارتباط با تعيين محل روستاها، اصل بر درجاسازي و عدم جابجايي است مگر به د -2تبصره
 نظامي تغيير محل ضرورت داشته باشد كه پس از تصويب در شوراي تصويب طرح هاي هادي اقدام مي شود. 

 در تهيه طرحهاي بازسازي و نوسازي اصل بر احترام به مالكيتهاي مشروع قبلي و اصالح بافت مي باشد.  -3تبصره 
تسريع در امور مي تواند تمام يا برخي از اختيارات خـود را بـه كميتـه فنـي شـورا يـا       جهت هادي  شوراي تصويب طرحهاي -4تبصره 

 كميته اي در شهرستان تفويض نمايد. 
 بنياد مسكن استان وظايف زير را به عهده دارد:  -5ماده 

 ايجاد هماهنگي در كليه امور بازسازي و نوسازي در سطح استان.   -1
اي اجرايي مورد نياز در زمينه هـاي بهسـازي و اصـالح معـابر، طراحـي، اجـرا، انتخـاب مصـالح،         تهيه ضوابط و دستورالعمله -2

تخمين خسارات، ميزان وام، حـداكثر زيربنـا، پرداخـت دسـتمزد، قراردادهـاي بـا اصـناف محلـي، هزينـه هـاي اداري و غيـره بـا             
 هماهنگي مركز بنياد.  

و بـرآورد اوليـه ميـزان تخريـب و خسـارات وارد شـده بـه منـاطق         تهيه آمار و گزارش از وضعيت روسـتاهاي آسـيب ديـده     -3
 مسكوني و ارائه به مسئولين ذي ربط. 

 تهيه طرح بازساري و نوساي مناطق مسكوني روستايي و ارائه آن به كميته برنامه ريزي استان.  -4

 تأمين نيروهاي فني مورد درخواست شعب بنياد شهرستانها.   -5

ز بنيادهاي مناطق و شهرستان از طريق مركز بنياد و كارگاه هـا و كارخانـه هـاي توليـد مصـالح      تهيه اقالم ساختماني مورد نيا -6
 موجود در سطح منطقه.  

كمك به افزايش توليد كارگاههاي توليد مصالح موجود در سطح استان و همكاري در احداث واحـدهاي جديـد در قالـب     -7
 ضوابط و قوانين موجود و هماهنگي با مركز بنياد.  

 اد مسكن هاي ساير استانها و تقسيم كار و ايجاد همكاهنگي بين آنان.  ياندهي نيروهاي معين بنسازم -8

سازماندهي و بكارگيري گروههاي كاري متخصص اعم از داوطلب، شركتها، كارمندان ادارات، دانش آموزان هنرستانهاي  -9
   فني، مراكز تحقيقاتي، دانشگاهها و غيره در قالب دستورالعمل هاي مصوب.

 جلب كمك هاي بالعوض اقشار مختلف مردم اعم از نقدي و جنسي.  -10

مناطق آسيب ديده ستادي تحت عنوان سـتاد بازسـازي بـا مسـئويت فرمانـدار يـا       جهت ايجاد هماهنگي بين مجريان محلي در  -6ماده 
فرماندار يا بخشدار تشكيل مـي   بخشدار و با شركت نمايندگان بنياد مسكن و جهاد سازندگي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تشخيص

 شود. اين ستاد وظايف زير را بر عهده دارد. 
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 ت مناطق و روستاهايي كه بايد كار بازسازي در آنها آغاز شود.  يبررسي و تعيين اولو -1
جابجايي و تجميع روسـتاها   -بررسي و پيشنهاد چگونگي بازسازي روستا با مشاوره شوراي اسالمي آنها از حيث درجاسازي -2
 ه شوراي تصويب طرحهاي هادي استان. ب

 بررسي و اعالم نظر در مورد تسهيالت عمومي مورد نياز در هر روستا.   -3

 رسيدگي و رفع موانع و مشكالت اجرايي احتمالي در انجام امر بازسازي.   -4

منظـور   بـه  جلب همكاري اصناف، كارگاهها و كارخانه هاي توليد مصالح ساختماني در سطح منطقـه و نظـارت بـر توزيـع،     -5
 كنترل بازار و تثبيت قيمت ها. 

 بررسي و اعالم نظر در مورد شكايات و تخلفات احتمالي. -6

 جلسات شركت خواهند نمود.  شوراي اسالمي و معتمدين محلي روستاها عنداللزوم براساس دعوت دبير اعضاي -5تبصره 
  دد.دبيرخانه اين ستاد در محل بنياد مسكن منطقه تشكيل مي گر -6تبصره 

 بعهده دارد: اد مسكن وظايف زير را شعبه بني -7ماده 
تهيه آمار دقيق از وضعيت منطقه خود شامل (تعداد روسـتاهاي آسـيب ديـده و ميـزان تخريـب هـر يـك، وضـعيت روسـتا،           -1

و  مشخصات طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نوع مصالح مصرفي بكار رفته در روسـتا، كروكـي موقعيـت روسـتا و راههـاي ارتبـاطي      
 غيره).  

تشكيل پرونده براي خانوارهاي خسارت ديده با همكاري شوراي اسالمي روستا، شامل (مشخصات خانواده، كروكي واحد  -2
 مسكوني، نوع تخريب، ميزان تخريب....). 

عمير و انجام هماهنگيهاي الزم با بانك وام دهنده جهت معرفي آسيب ديدگان براي اخذ وام و تعيين مقدار آن (اعم از وام ت -3
 يا احداث). 

 تهيه، تدارك و توزيع مصالح مورد نياز براي واگذاري به آسيب ديدگان.  -4

 مشاوره در تهيه نقشه هر يك از واحدهاي مسكوني با فرد آسيب ديده (درصورت لزوم).  -5

 نظارت فني در امر بازسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني در طول بازسازي.   -6

 سطح منطقه و معرفي به آسيب ديدگان. شناسايي نيروهاي فني ماهر در  -7

 ه خدمات با قيمتهاي تثبيت شده به مردم.  ئانعقاد قراردادهايي با اصناف محلي (در و پنجره ساز، لوله كش و غيره) براي ارا -8

 تأمين امكانات استقرار نيروهاي معين و گروههاي كاري و جلب همكاري و كمك به آنان در اجراي مسئوليتهاي محول.   -9

در امر اسكان موقت و كنترل در مورد اينكه محلهاي انتخابي براي اسكان موقت توسط مردم، اسكان دائـم را دچـار    كمك -10
 اشكال ننمايد و همچنين بتوان در آينده از اين فضاها بعنوان فضاهاي دامي و انبار استفاده نمود.  

 فصل دوم: ضوابط فني 
 زمينه طراحي بافت روستاها الزامي است:  رعايت ضوابط و توصيه هاي فني زير در -8ماده 

روستاهايي كه آسيب جزيي ديده اند و يا جزء روستاهاي كوچك محسوب مي شوند، نياز بـه طراحـي ندارنـد و     -1
اين روستاها با رعايت يك سري ضوابط مربوط به نحوه بهسازي بافت و مسكن سنتي كه توسط كارشناسان فني استان تهيـه  

 شوراي تصويب طرحهاي هادي استان مي رسد بازسازي خواهند شد. مي گردد و به تصويب 
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روستاهايي كه بدون نياز به جابجايي، قسمتي يا تمام واحدهاي مسكوني روستا بايد نوسازي گردند (درجاسـازي)   -2
ايط بهتر بـراي  در اين روستاها اساس، بر احترام به مالكيتهاي قبلي است و اصالحات بافت شامل تغييراتي در معابر، تأمين شر

 كساني كه از لحاظ مسكن در وضع نامناسبي بسر مي برند مي باشند.  

اقتصادي و كالبدي قرار است محل روستا تغيير كند بافـت موجـود روسـتا     -در مواردي كه بدليل متعدد اجتماعي -3
ح اختصـاص يافتـه بـه    ها، همسايگي هـا، درصـد سـطو    مدنظر قرار گرفته و حتي االمكان سعي مي شود كه گروه بندي محله

 زيربناي واحدهاي مسكوني، فضاهاي باز درون بافت، مسيرهاي اصلي و فرعي الگو قرار گيرد. 

 رعايت ضوابط و توصيه هاي فني در زمينه طرحهاي معماري واحدهاي مسكوني الزامي است.  -9ماده 
 در كنار آن. مناسب ترين عرض گزارهاي اصلي و فرعي و موقعيت قرارگيري واحدهاي مسكوني  -1
 .  مناسب ترين جهت گيري اطاقها در مقابل خورشيد و بادهاي غالب در منطقه -2

 مناسبترين ارتفاع براي اطاقها.  -3

 مناسبترين درصد نورگيري در نماها.   -4

واحد مسكوني از نقطه نظر تفكيك فضاهاي دامـي   مناسبترين راه حلهاي دستيابي به وضعيت مطلوب بهداشتي در -5
 و انساني. 

خت و آگاهي نسبت به درجه اهميت وجود بعضي عناصـر معمـاري ماننـد ايـوان، بـادگير و سـايه بـان در هـر         شنا -6
 منطقه.  

 رعايت ضوابط و توصيه هاي فني زير در زمينه تكنولوژي ساخت الزامي است:  -10ماده 
 آگاهيهاي مردم.  ارتقاء كيفي واحدهاي مسكوني نسبت به شرايط پيش از سانحه در قالب امكانات مادي دولت و -1
اتخاذ شيوه هايي از تكنيك ساخت كه در درجه اول هماهنگ با اصـل خودكفـايي در سـطح منطقـه و در درجـه       -2

 دوم، در سطح ملي باشد. وابستگي تكنولوژي ساخت به سطح ملي و فرامنطقه اي بايد به پايين ترين حد خود برسد. 

الگوسازي و كنترل و ارشاد مردم در جهت ارتقـاء كيفـي    تهيه ضوابط و توصيه هاي طراحي و اجرايي و همچنين -3
 ساخت مسكن. 

شناخت تواناييهاي اجرايي مردم بومي نقاط آسيب ديده و ارائه روشهاي اجرايي منطبق با توان آنها بگونه اي كـه   -4
 فته و مديريت نمايد. بازسازي را خود بعهده گر صاحبخانه بتواند با استفاده از كارگران و بناهاي محلي بخش اعظمي از كار

پيش بيني و ارائه روشهاي آموزشي مناسب در جهت ارتقاء سـطح تكنولـوژي سـاخت در منطقـه در حـين اجـراء        -5
 توسط مجريان بازسازي.  

 رعايت نكات و توصيه هاي زير در زمينه انتخاب مصالح ساختماني و توليد آنها الزامي است:  -11ماده 
 الح، قابل تهيه در محل باشد. مواد اوليه الزم براي توليد مص -1
 تكنولوژي تبديل مواد اوليه به مصالح نهايي داراي پيچيدگي خاصي نباشد و توسط افراد بومي انجام پذير باشد.  -2

 از نقطه نظر اقتصادي با صرفه باشد.  -3

 كاربري آن براي افراد محلي ميسر باشد.  -4

 سارات قابل توجه به طبيعت نگردد. تأمين آن هماهنگ با محيط زيست بوده و باعث وارد آمدن خ -5
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تأمين آن اثرات نامطلوب در توليد ساير مواد نداشته باشد (مانند مصرف زياد چوب كه توليـد كاغـذ را در سـطح     -6
 كشور دچار اختالل مي نمايد).

 فصل سوم: تأمين مصالح ساختماني و ماشين آالت
ي و تأمين بخشي از نياز مصالح و دخالت در امر مديريت توزيـع بـه   بنياد مسكن در جهت افزايش توليد مصالح ساختمان -12ماده 

 منظور كنترل بازار و تثبيت قيمتها از طرق زير اقدام مي نمايد. 
 كمك به راه اندازي صنايع توليد مصالح آسيب ديده.  -1
 كمك به ايجاد واحدهاي جديد توليد مصالح توسط بخش مردمي.   -2

 ط ارگانهاي دست اندركار بازسازي.  ايجاد صنايع توليد مصالح جديد توس -3

 يت توليدي آنها.  فيد و توزيع مصالح موجود در مناطق آسيب ديده و باال بردن ظرلتقويت واحدهاي تو -4

مصالح ساختماني سهميه بنـدي شـده و ماشـين آالت مـورد نيـاز بازسـازي، توسـط بنيـاد مركـز بـرآورد و از طريـق وزارت             -13ماده 
 دد. بازرگاني درخواست مي گر

و وزارت بازرگاني مؤظف است مصالح مورد نياز بازسازي را خارج از نوبت و براساس آمار تخريب و طرحهـاي بازسـازي    -14ماده 
 مناطق آسيب ديده در اختيار بنياد مسكن قرار دهد. نوسازي 

ي، متناسب با طرحهـاي بازسـازي   وزارت صنايع سنگين مؤظف است سهميه الزم جهت تأمين ماشين آالت مورد نياز بازساز -15ماده 
 و نوسازي مناطق آسيب ديده را در اختيار بنياد مسكن قرار دهد. 

 فصل چهارم: منابع مالي
 3مـاده   10در بنـد   رمركز بنياد مؤظف است همه ساله برنامه و بودجه الزم جهت انجام مطالعه و تحقيق درباره عناوين مذكو -16ماده 

وردن تجهيزات الزم جهت اسكان موقت آسيب ديدگان را تهيه و جهت تأمين از طريـق وزارت برنامـه و   آيين نامه و همچنين فراهم آ
 بودجه اقدام نمايد. 

اعتبارات مورد نياز براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني آسيب ديده از سوانح طبيعي و جنگ از سه بخـش تشـكيل مـي     -17ماده 
 گردد: 

 ت بالعوض دولت به مردم آسيب ديده. اعتبارات الزم جهت ارائه خدما -1
 اعتبارات الزم جهت اعطاي قرض الحسنه به مردم آسيب ديده.  -2

 توان مالي آسيب ديدگان.  -3

 خدمات بالعوض دولت عبارتند از:  -7تبصره 
 آواربرداري از داخل گذرها و واحدهاي مسكوني آسيب ديده.  -1
 ي بازسازي روستا.  نقشه برداري از وضعيت موجود و محل پيش بيني شده برا -2

 تهيه طرح هادي و اصالح معابر روستاها.   -3

 اجراي طرح هادي و اصالح معابر روستاها.   -4

 مشاوره فني و كمك در طراحي واحدهاي مسكوني. -5

 نظارت فني و مستمر برحسن اجراي كيفيت ساخت واحدهاي مسكوني.  -6

 رضه خدمات در اين زمينه به مردم آسيب ديده. تجهيز كارگاه و تأمين ماشين آالت مورد نياز بازسازي روستاها و ع -7

 تأمين و توزيع مصالح ساختماني و پرداخت سوبسيد در هزينه هاي حمل و نقل.  -8
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در مورد افراد بي بضاعت و مستضعف كل اعتبار الزم جهت احداث واحد مسكوني آنها از سـوي دولـت تـأمين مـي شـود.       -8تبصره 
 از سوي كميته امداد امام خميني يا دوائر بهزيستي تهيه مي شود.   شناسايي اين افراد طبق ليستي است كه

اعتبارات الزم جهت ارائه خدمات بالعوض دولت به مردم آسيب ديده از محل تبصره هاي قانون بودجه تأمين و بـه موجـب    -18ماده 
 دد. شود پرداخت مي گر توافقنامه اي كه بين وزارت برنامه و بودجه و بنياد مسكن مبادله مي

بنياد مسكن مؤظف است طرح بازساري مناطق آسيب ديده را براساس اين آيين نامه به همراه برآورد اعتبـارات الزم تهيـه و    -9تبصره 
 براساس قانون بودجه همان سال طرح را در مركز به وزارت برنامه و بودجه و در استان به كميته برنامه ريزي استان ارسال نمايد. 

 تفاده از كمكهاي مردمي برآورد خواهد گرديد. اسنگام تهيه و ارائه طرح بازسازي ميزان در ه -10تبصره 
ه در هـر يـك از   دنحوه هزينه كرد اعتبارات فوق براساس آيين نامه هاي مالي بنياد مسكن و در چارچوب مواد پيش بيني شـ  -19ماده 

 تبصره ها خواهد بود.  
الحسـنه مـورد نيـاز را بـرآورد و      ر ويرانيهاي ناشي از سوانح در سالهاي گذشته، اعتبـار قـرض  مركز بنياد هر ساله براساس آما -20ماده 

 جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي نمايد. 
 تخصيص اعتبارات قرض الحسنه جهت بازسازي مناطق آسيب ديده از سوي مركز بنياد انجام مي گيرد.   -11تبصره 
 بصورت اقساط و با معرفي شعبه بنياد مسكن و متناسب با پيشرفت كار پرداخت خواهد گرديد.  وام قرض الحسنه -12تبصره 

 از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه مقررات مغاير با آن ملغي مي گردد.  -21ماده 
 تبصره تهيه و از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده خواهد شد.  12ماده و  21اين آيين نامه در 
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 (اصالحيه)آيين نامه اجرايي تهيه، تفكيك و واگذاري زمين در روستاها  -7-24
 تهيه زمين  -فصل اول

اساسنامه و تبصره هاي ذيـل آن در جهـت    4بنياد مسكن انقالب اسالمي مؤظف است در راستاي وظايف قانوني مقرر در ماده  -1ماده 
بافت مسكوني و هـدايت توسـعه فيزيكـي مـوزون در روسـتاها و يـا       تشويق و تسهيل ساخت و ساز مسكن روستايي، بهسازي و عمران 

براي جابجايي روستاهاي در معرض خطر تخريب و بازسازي مناطق سانحه ديده نسبت به مطالعه و شناسايي و تهيه زمين مورد نيـاز در  
 ت زمينهاي دولتي با در نظر گرفتن موارد ذيل اقدام نمايد. يروستاها با اولو

ي كه روستاهايي داراي طرح هادي مصوب باشند تملك اراضـي در چـارچوب طـرح مـذكور و در قسـمت توسـعه و       در صورت -الف
 گسترش فيزيكي طرح صورت مي گيرد.  

اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي واگذاري زمينهاي دولت و بنياد مستضعفان به بنياد مسكن انقـالب   4ماده  1در اجراي تبصره  -ب
 سازي (قيمت تمام شده) صورت مي گيرد.   و رايگان به استثناي هزينه هاي خريد و آمادهعي اسالمي بطور قط

چنانچه امكان تهيه زمين مناسب جهت كاربري مسكوني از منابع ملي، موات، دولتي و بنياد مستضـعفان وجـود نداشـته باشـد بنيـاد       -ج
از اشـخاص حقيقـي و يـا حقـوقي بصـورت تـوافقي و بـا رعايـت         مسكن انقالب اسالمي مي تواند بنابر ضرورت نسبت به خريد زمـين  

 مقررات مالي و معامالتي بنياد اقدام نمايد. 
بنياد مسكن انقالب اسالمي همزمان با تهيه زمين پيگيري و اقدامات الزم را جهت صـدور و اخـذ سـند رسـمي مالكيـت بنـام خـود         -د

 معمول مي دارد. 
 تفكيك -فصل دوم

ه بندي اراضي موضوع اين آيين نامه حسب مورد بايد مطابق با ضوابط و معيارهاي طرح هـاي هـادي روسـتايي    طراحي و قطع -2ماده 
 انجام گيرد.  

در صورت عدم تهيه طرح هادي براي روستاهاي مورد نظر تفكيك اراضي مطابق دستورالعملي خواهـد بـود كـه بوسـيله بنيـاد       -تبصره
 دد. مسكن انقالب اسالمي تهيه و ابالغ مي گر

ماده) بنياد مسكن مي تواند نسبت به آماده سازي اراضي موضوع اين آيين نامه در حد ضرورت فني و عرف منطقـه و رسـاندن شـرايط    
 زمين به وضعيت مناسب ساخت و ساز اقدام نمايد. 

 واگذاري -فصل سوم
از اتمام عمليات ساختماني و ارائه گواهي پايـان   واگذاري قطعات به متقاضيان واجد شرايط ابتدا با انعقاد موقت است كه پس -4ماده 

كار و تسويه حساب نهايي و انجام كليه تعهدات مطروحه در قرارداد، سند رسمي مالكيت بنام طرف قرارداد واگذاري و يا قـائم مقـام   
 قانوني وي صادر خواهد شد. 

يك شده مطابق دسـتورالعملي خواهـد بـود كـه توسـط      شرايط متقاضيان، نحوه واگذاري و چگونگي تعيين قيمت قطعات تفك -5ماده 
 رياست بنياد مسكن انقالب اسالمي ابالغ مي گردد. 

بنياد مسكن انقالب اسالمي مؤظف است در اجراي اين آيين نامه ترتيبي اتخاذ نمايد تا حتي االمكـان بـا اسـتفاده از ابزارهـاي      -6ماده 
 نمايد.  ايي فاقد كاربري مسكوني جلوگيري نمايدقانوني از تخريب زمينهاي كشاورزي و باغات روست

ي بنياد مسكن انقالب اسـالمي تصـويب   زشوراي مرك 30/6/1383تبصره در جلسه مورخ  2ماده و  6اصالحيه آيين نامه فوق مشمل بر 
 و به تاييد وزير مسكن و شهرسازي رسيد. 
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 شرح خدمات تهيه طرح تفكيك اراضي روستايي  -7-25
اراضي روستايي به قطعه بندي زمين هاي روستايي در مقياس يك محله و يا پهنه اي وسيع تـر از محلـه در درون و يـا    تفكيك : تعريف

منظور احداث ساختمان تقسيم مي شـوند.   مجاورت بافت روستا اطالق مي گردد كه به شكلي اصولي تفكيك و به قطعات كوچكتر به
د تفكيـك شـده   يو ايجاد هماهنگي ميان بافت جد يوستايي، حفظ تناسب قطعه بنداز مهمترين نكات قابل توجه در تفكيك اراضي ر

 و بافت موجود در روستا و ارتقاء محيط كالبدي آن مي باشد.  
تهيه طرحهاي مذكور بصورت اماني توسط دفتر فني بنياد استانها و يا توسط مشاورين حقيقي و حقوقي رتبه دار رشته شهرسازي مطابق 

 صورت خواهد گرفت.  1/4/84مورخ  10220/1/02العمل شماره با مفاد دستور
 اهداف كالن و خرد

هدف اصلي از تفكيك اراضي روستايي، بهره برداري مطلـوب از زمـين در جهـت عمـران روسـتايي بـه منظـور تـأمين          هدف كالن: -
 تايي است. كمبود فضاهاي مسكوني، اداري و خدماتي روستا و با رعايت دسترسي مطلوب بين قطعات روس

 اهداف خرد:  -
پيروي فـرم (شـكل) تفكيـك اراضـي از شـكل مطلـوب زمـين (بـا حـداقل دخـل و تصـرف در شـكل زمـين از نظـر خـاكريزي و                 -1

 خاكبرداري).  
پيروي كلي از بافت كالبدي و قطعه بندي و اماكن موجود در روستا ضمن توجه ويژه به شرايط اقليمي محل و ضـوابط مربـوط بـه     -2

 حداقل تفكيك طرحهاي باالدست مصوب.  رعايت
 به قطعات زمين بر حسب نوع كاربري و فعاليت و حفظ ايمني روستاييان و سالمت محيط.   تأمين دسترسي سالم و ايمن -3
 ايجاد دسترسي مناسب بين مجموعه قطعات تفكيك شده با شبكه ارتباطي سطوح باالتر.   -4
 ساختها و تجهيزات موجود و پيشنهادي روستا.  يرزتناسب و هماهنگي شيوه تفكيك با  -5
تناسب و هماهنگي شيوه تفكيك با نحوه كاربري، فعاليت، تراكم ساختماني و جمعيت پيش بيني شـده بـراي روسـتا بـا عنايـت بـه        -6

 شرايط زيستي، فرهنگ و معماري بومي منطقه.  
 

 شرح خدمات تفكيك اراضي روستايي 
 بررسيهاي اوليه  -1

و مالكيتي (اعم از دولتي، ملي، خصوصي، وقفي و مشاع) و نوع زمين (اعم از موات، باير يـا  ثبتي ي مدارك سبرر -
 داير) و كاربردي موجود آن.  

انجام بررسيهاي كلي در مقياس روستا (بررسي نتايج و ضوابط طرحهاي فرادست مصوب مؤثر بر محـدوده مـورد    -
 .. ) .يابي روستا و روستا، طرح جابجايي و مكاننظر مشتمل بر طرحهاي ساماندهي روستايي، طرح هادي 

 بررسي طرحها و برنامه هاي دستگاههاي اجرايي در اراضي مورد نظر.   -

 بررسي گرايشات مردم نسبت به اسكان در اراضي مورد نظر و در قطعات مختلف تفكيكي مورد نظر.  -

 جمع آوري اطالعات -2
رحهاي باالدست طرح هادي روستا و طرح آمـاده سـازي زمـين در صـورت تهيـه      استخراج اطالعات مربوط به ضوابط تفكيك از ط -

 طرحهاي مورد نظر.  
 كنترل و بررسي وضع موجود زمين مورد نظر براي تفكيك شامل:   -
 برداشت ابعاد و عوارض زمين اعم از عوارض طبيعي و يا انسان ساخت به منظور انطباق با نقشه پايه.   -1
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ساختمانهاي موجـود در زمـين مـورد نظـر (در صـورتي كـه زمـين        و تجهيزات روستايي، قدمت  تأسيساتنها و كنترل ابعاد ساختما -2
 .)و تجهيزات روستايي باشد تأسيساتو يا داراي ساختمان 

 و تعيين موقعيت درختان و باغات موجود در زمين.   نكنترل پوشش گياها -3
در زمين از قبيل پست، برق، مسـير شـبكه، گـاز، آب و فاضـالب، مخـابرات،       و تجهيزات زيربنايي موجود تأسيساتبرداشت كليه  -4

 .. )..كانال آبهاي سطحي، قنات، مسيل ها و
 بررسي مناظر و چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي مؤثر بر زمين.   -5
 تا. بررسي كلي سوانح طبيعي در زمين مورد نظر با استفاده از مطالعات طرح ساماندهي و طرح هادي روس -6
 ضوابط و مقررات طرح تفكيك اراضي -3
در تدوين ضوابط و مقررات مذكور، رعايت مساحت و الگوي غالب قطعات مسـكوني  : تعيين ضوابط و مقررات در حوزه مسكوني -

 و توجه به سرانه هاي معمول محلي با استفاده از طرحهاي تهيه شده نظير طرح هادي الزامي است. 
مساحت قطعات تفكيكـي براسـاس اسـتانداردهاي وزارت آمـوزش و پـرورش      ت در حوزه كاربري آموزشي: تعيين ضوابط و مقررا -

شـته و در عـين حـال    امحاسبه شود و موقعيت استقرار اين اراضي به گونه اي انتخاب مي شود تا مركزيت محدوده تفكيك را در نظر د
 از نظر ايمني دانش آموزان و همجواري ها مناسب باشد. 

كليه فضاها و سطوح بهداشتي و درماني بـا اسـتفاده از   : درماني -ن ضوابط و مقررات تفكيك اراضي در حوزه كاربري بهداشتيتعيي -
استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان تفكيك و اجراء گردد و مكان خانه بهداشت و يا مركـز بهداشـت و درمـان بايـد در نزديكـي      

 فاصله داشته باشد.  وده كنندهمعابر اصلي قرار گيرد و از مراكز آل
احـداث هرگونـه واحـدهاي اداري و دولتـي كـه طرحهـاي آنهـا        : تعيين ضوابط و مقررات تفكيك اراضي در حوزه كاربري اداري -

توسط مسئولين ذي ربط ادارات مربوطه تهيه مي شود بايد طبق مقررات تفكيك در فضاهاي تعيين شده و در جـوار محورهـاي اصـلي    
 قر شوند و از طريق معابر اصلي مستقيماً قابل دسترسي باشند.  روستا مست

واحدهاي تجاري در كليه سطوح سلسله مراتبي بايستي از دسترسي بـه  : ضوابط و مقررات تفكيك اراضي در حوزه كاربري تجاري -
 وسايل نقليه و معبر عابر پياده برخوردار باشند.  

كارگـاهي كـه موجـب آلـودگي      تأسيساتايجاد هرگونه كارگاه و رگاهي: ابري كضوابط و مقررات تفكيك اراضي در حوزه كار -
شود در محدوده اراضي مورد تفكيك مجاز نبوده و تنها فضـاهاي خـارج از بافـت مسـكوني      محيط زيست و سلب آسايش عمومي مي

 با رعايت ضوابط زيست محيطي مورد عمل براي اين كاربري قابل استفاده مي باشند. 
 وابط و مقررات تفكيك اراضي روستايي:  ساير ض -
 درصد كل قطعات را شامل مي گردد.  30تا  25حداقل سهم قطعات مربوط به كاربريهاي خدماتي  -1
 درصد از سطح كل زمين مورد نظر را (با توجه به توپوگرافي و شرايط اقليمي محل) در بر مي گيرد.   25سهم شبكه معابر تا  -2
 تهيه طرح تفكيك:  -4
 تعيين معيارها و ضوابط مالك عمل تفكيك.   -1
 تعيين متوسط (طول، عرض، مساحت) قطعات. -2
.. تعيـين  . تفكيك و استقرار قطعات با توجه به زاويه تابش آفتاب، سايه اندازي، جهت گيري قطعات در اراضي مجاور، وزش باد و -3

 گردد.
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ريهاي عمومي مورد نياز و تنظيم جدول مختصات كليه نقاط مربوط بـه  تهيه طرح تفكيكي و مشخص كردن قطعات مربوط به كارب -4
 قطعات تفكيكي.  

تعيين تاثيرات تراكمي ناشي از تفكيك زمين (بررسي و مقايسه تراكم جمعيت و تراكم و ناخـالص مسـكوني بـا نقـاط روسـتايي و       -5
 شهري مجاور). 

 :  نقشه هاي مورد نياز تفكيك اراضي روستايي -
 ..).  .منطقه (راههاي روستايي، نقاط روستايي و تقسيمات سياسي، توپوگرافي و نقشه عمومي -1
 نقشه پايه سايت و كاربري موجود (موقعيت مورد نظر در داخل يا مجاور بافت روستا).  -2

نقشه كاربري پيشنهادي (درصورت وجود طرح هادي مصوب و استقرار زمين در داخل بافت روستا، كاربريهاي طرح  -3
 ك عمل خواهد بود) مذكور مال

 نقشه شبكه معابر پيشنهادي و تفكيك و قطعه بندي اراضي.  -4
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 شرح خدمات تهيه طرح آماده سازي و تفكيك اراضي روستايي  -7-26
گردد كه به منظور ايجاد امكـان   آماده سازي و تفكيك اراضي روستايي به مجموعه فعاليتهاي هماهنگ و ضروري اطالق مي تعريف:

جنبي آنها و رفع نيازمنديهاي عمومي در محيط روستايي  تأسيساتجهت احداث واحدهاي مسكوني و  ز اراضي روستاييبهره برداي ا
زيـر بنـايي و سـاير     تأسيسـات صورت مي گيرد و عمدتاً برحسب ضرورت شامل تسطيح و تفكيك زمين، ايجاد شبكه هاي دسترسـي،  

 خدمات عمومي مي باشد. 
اني توسط دفتر فني بنياد استانها و يا توسط مشاورين حقيقي و حقوقي رتبه دار رشته شهرسازي مطابق تهيه طرحهاي مذكور بصورت ام

 صورت خواهد گرفت.  1/4/84مورخ  10220/1/02با مفاد دستورالعمل شماره 
 اهداف: 

محـيط هـاي روسـتايي از    رفع كمبودهاي موجود و پاسخگويي به نيازهاي آتي مرتبط بـا اسـكان و اسـتقرار جمعيـت در      هدف كالن:ا
 طريق برنامه ريزي و طراحي مطلوب.  

 اهداف خرد: 
 طراحي مطلوب الگوي سازمان فضايي اراضي مورد نظر.   -1
 تأمين زمين مناسب به منظور پاسخگويي به نيازهاي مسكوني. -2

 و تجهيزات و خدمات عمومي مورد نياز در اراضي مذكور.   تأسيساتتأمين شبكه زيربنايي،  -3

 طرح  شرح خدمات
 مرحله اول

 انجام مطالعات پيشينه و زمينه:   -1

o      اعـم از  بررسي مدارك ثبتي و مالكيتي (اعم از دولتي، ملي، خصوصي، وقفـي و مشـاع) و نـوع زمـين)
 موات، باير يا داير) و كاربري موجود آن. 

o         انجام بررسيهاي كلي در مقياس روستا (بررسي نتـايج و ضـوابط طرحهـاي فرادسـت مصـوب مـؤثر بـر
هاي روستايي، طرح هادي روستا، طرح جابجـايي و  هگا كونتسحدوده مورد نظر مشتمل بر طرحهاي ساماندهي م

 ..).  .يابي روستا و مكان

o   .بررسي طرحها و برنامه هاي دستگاههاي اجرايي در اراضي مورد نظر 

o د نظر.  بررسي گرايشات مردم نسبت به اسكان در اراضي مذكور و در گونه هاي مختلف مسكوني مور 
  انجام مطالعات پايه: -2

o     بررسي موقعيت اراضي مورد نظر و تعيين حدود آن و شناخت نوع و ميزان اراضي همجـوار بـه منظـور
 رعايت و تعيين جايگاه اراضي مورد نظر در نظام تقسيمات كالبدي محل. 

o طـرح هـادي    بررسي ارتباط اراضي مورد نظر با محدوده روستا و جهات توسعه آن براساس پيشنهادات
 مصوب.  

o   :بررسيهاي محيطي 

 ..)  .بررسي ويژگيهاي توپوگرافي (شامل ارتفاع، ميزان شيب، جهات شيب و -
 بررسي تأمين منابع آب شرب در اراضي مذكور.   -
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گير بودن و غيره و راههاي مقابلـه   ليبررسي وضعيت زمين از نظر سوانح طبيعي، بويژه رانش، زلزله و س -
 يعي در آن.  و كاهش اثرات سوانح طب

 بررسي عوامل اقليمي مؤثر در طراحي:   -

 زاويه تابش خورشيد. -

 ..) .بندان و ساعات آفتابي و دما (حداكثر و حداقل مطلق و ميانگين دما، تعداد روزهاي يخ -

 بررسي بادهاي مناسب و نامناسب محلي و تعيين جهت باد غالب.  -

 ..) .ضالب و دفع آبهاي سطحي وفا تأسيساتتأثير آن در طراحي  شدت و مدت بارشبارش ( -

 جمع بندي بررسيهاي محيطي   -

 فرهنگي: -بررسي اجتماعي -
 تعداد خانوار و جمعيت مورد نظر براي اسكان  -

  بررسي قشرها و گروههاي اجتماعي مورد نظر براي اسكان در اراضي مورد نظر -

مسـكوني، فضـاهاي   بررسي نيازها و تمايالت گروههاي اجتماعي مذكور در زمينه طراحـي واحـدهاي    -
 .. .عمومي و خدماتي و

 جمع بندي بررسي هاي اجتماعي -

  :بررسي اقتصادي -

 بررسي طبقات درآمدي خانواده هاي مورد نظر براي اسكان در اراضي مورد نظر.   -

بررسي ارتباط فعاليتهاي اقتصادي محـل و نسـبت آنهـا بـا طراحـي فضـاها و قطعـات زمـين در اراضـي           -
 مذكور.  

مين اعتبار احداث واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني (خدمات عمومي) در اراضي مورد بررسي منابع تأ -
 نظر.  

 جمع بندي بررسيهاي اقتصادي.  -

 مرحله دوم 
 تهيه طرح آماده سازي:   -1

 تهيه الگوي سازمان فضايي محدوده مودر نظر   -
 كاربري اراضي پيشنهادي و ارائه سطح و سرانه كاربريها -

 ادينيطراحي شبكه معابر و م -

 طراحي هدايت و دفع شبكه آبهاي سطحي  -

 زيرساختي (آبرساني، برق رساني، تلفن و گاز) تأسيساتطراحي شبكه هاي  -

 مطالعه و طراحي سيستم دفع فاضالب -

 مطالعه و طراحي سازه هاي حفاظتي در برابر سوانح طبيعي احتمالي -
 تهيه طرح تفكيك و قطعه بندي اراضي محدوده: -2

 كلي مالك عمل تفكيك براساس مطالعات آماده سازي محدوده  تعيين معيارها و چارچوب -
 مساحت) قطعات تعيين متوسط (طول، عرض -
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تعيين جهت مناسب استقرار با توجه به زاويـه تـابش آفتـاب، سـايه انـدازي، جهـت گيـري قطعـات در          -
 ...اراضي مجاور، وزش باد و

سازي و كاربريهـاي پيشـنهادي آن و    تهيه طرح تفكيك و قطعه بندي اراضي با توجه به مطالعات آماده -
 تنظيم جدول مختصات كليه نقاط مربوط به قطعات تفكيكي

تعيين تأثيرات تراكمي ناشي از تفكيك زمـين (بررسـي و مقايسـه تـراكم جمعيـت و تـراكم خـالص و         -
  ناخالص مسكوني با نقاط روستايي و شهري مجاور)

 اولويت بندي طرحها و پروژه هاي پيشنهادي:  -3

 و برآورد ميزان اعتبار الزم جهت اجراي پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي طرح بررسي -
تدوين ضوابط و مقررات تفكيك اراضي (ساخت و سـازها، حـرايم راههـا و شـبكه هـا، ابعـاد قطعـات         -

 .. ).تفكيكي و

 نقشه هاي مورد نياز آماده سازي اراضي روستايي  
 مقياس مناسب    ..).تقسيمات سياسي و نقشه عمومي (توپوگرافي، راه، نقاط روستايي، -1
 مقياس مناسب      نقشه منطقه بندي اراضي منطقه   -2
 1:500   نقشه سازمان فضايي طرح و الگوي واحد همسايگي -3
  1:500  نقشه استقرار عوامل و عناصر طبيعي و مصنوعي در اراضي مورد نظر  -4
  1:500  ستا  نقشه نحوه دفع آبهاي سطحي و جهات شيب عمومي رو -5
  1:500    و تجهيزات زيربنايي  تأسيساتنقشه  -6
 1:500    نقشه مرحله بندي و اولويت بندي اجراي طرح -7
 1:500    نقشه كاربري اراضي پيشنهادي و حرايم مختلف  -8
 1:500  نقشه شبكه معابر پيشنهادي و ميادين و تفكيك و قطعه بندي اراضي  -9

 مقياس مناسب      اي مسكوني نقشه الگوي واحده -10
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 ضوابط شناخت و انتخاب بافتهاي با ارزش روستايي  -7-27
 مالكهاي ارزشي:  

 كالبدي   -1
 تاريخي   -2

 اجتماعي  -فرهنگي -3

 زيست محيطي   -4

 اقتصادي  -5

 كالبدي:  -1
  فني

داليـل  ه مـوارد ايـن سـازگاري، بـ     بافت كالبدي روستا عموماً در تطابق با اقليم منطقه شكل مـي گيـرد. در بعضـي    سازگاري با اقليم: -
 مختلف داراي فرمي متفاوت با ديگر مناطق مشابه از نظر اقليمي بوده و در نتيجه واجد ارزش خاصي است. 

شامل روشهايي از ساخت و ساز مي گردد كه در نوع خود كـم نظيـر بـوده يـا مـوارد مشـابه آن در حـال         تكنيك ويژه در ساخت بنا: -
 ها بر جاي نمانده و منسوخ شده باشد. حاضر و در ساير مكان

سكونت گاههاي روستايي بدليل نحوه ساخت و ساز و نوع مصالح مصرفي اكثـراً داراي دوام و بقـا در زمانهـاي     ايمني و بقاي سازه: -
منـي و بقـاي الزم   هاي فيزيكي و جوي محيط اطراف داراي اي طوالني نيستند. چنانچه در مكانهايي ساختمانها در مقابل عوامل و پديده

 باشند، اين مهم به جهت تأمين امنيت جاني ساكنين و صرفه اقتصادي ارزش محسوب مي گردد. 
در ساخت بناها از مصالحي استفاده شده باشد كه به دليـل تفـاوت بـا مصـالح رايـج، بافـت        خاص: استفاده از مصالح بومي به صورت -

 ...نگ متفاوت، نوع مصالح ورنموده باشد مانند كالبدي روستا را تحت الشاع قرار داده و ويژه 
 معماري:  -
 دارابودن سبك معماري همگن با محيط و بوم آورد  -
 جزئيات و اجزاء معماري -
  تاريخي: -2
% آن داراي ارزش تـاريخي بـوده و برجـاي مانـده     50بافت كالبدي در صورتي داراي قدمت است كه بيش از  قدمت بافت كالبدي: -

 باشد. 
 شامل تك بناهاي ارزشمند تاريخي مي گردد كه هنوز پابرجاست.   وجود ابنيه تاريخي: -
شامل روستاهايي مي گردد كه رويدادهاي مهم در سطح ملي و مطرح در طول تـاريخ در آن اتفـاق افتـاده     وقوع اتفاق تاريخي مهم: -

 باشد. 
 اجتماعي:  –فرهنگي  -3

كه داراي عمر طوالني باشند ليكن ممكن است بداليل مختلف بافت كالبـدي آن تخريـب و    شامل روستاهايي مي گردد عمر روستا: -
 يا جابجا گرديده و در عين حال با همان شكل و تكنيك اوليه مجددا، ساخته شده باشد. 

  :شيوه هاي خاص زيست و توليد -
 ديگر مناطق باشد. هايي از زندگي اهالي است كه به نحو بارزي متفاوت با لزيست: شامل سنن و شك 
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        توليد: شامل روشهايي خاص در توليد برخي از محصوالت يا توليد محصوالت خـاص مـي گـردد كـه منسـوخ نشـده و
 رواج دارند. 

فرهنگي و مراسمي كه خاص يك روستا يا يك منطقه است به عنـوان يـك    -آداب و رسوم اجتماعي آيين ها، آداب و رسوم ويژه: -
 ردد. مالك ارزشي محسوب مي گ

اين دسته از روستاها محل تولد، زندگي يا مدفن افرادي هستند كه در سـطح   زادگاه، محل زندگي يا آرامگاه شخصيت هاي نام آور: -
 ملي داراي شهرتند. 

شامل روستاهايي مي گردد كه اتفاقات تاريخي، اجتماعي و فرهنگـي مطـرح در    محل وقوع اتفاق تاريخي، اجتماعي، فرهنگي مهم: -
 طح ملي در آنها روي داده و يا هر ساله تكرار مي گردد. س
شامل مديريتهاي روستايي خوب به شكل گروهي يا فـردي ماننـد   مديريت روستا شامل مديريت مردمي ويژه، سازمان اجتماعي و نهادهاي محلي:  -

 تا مي گردد. شوراهي روستايي موفق، دهيار موفق و يا فردي هدايت كننده با هدف مشخص و مثبت در روس
 :شامل سازمانهايي مي گردد كه مربوط به روابط اجتماعي در شكلهاي مختلـف و متفـاوت مـي     سازمان اجتماعي خاص

  ....باشد مانند فصل عربها، خون بست، گلريزان و

 شامل نهادهاي عرفي تصميم گيرنده همچـون شـوراي ريـش سـفيدان، بنـه، شـش        رسمي: -وجود سابزمان يا نهاد عرفي
 .. مي گردد. .گي، شيوه هاي كدخدايي ودان

 زيست محيطي:  -4
اين عناصر، مكانها يا مناظر ويژه به علت مراجعه از مراكز سكونت گاهي اطراف روستا (در سطح  عناصر، مكانها يا مناظر طبيعي ويژه: -

كميـاب، بكـر و خـاص بـودن،      شهرستان و يا حتي منطقه) براي اهداف علمي، ورزشي، گردشگري و گذران اوقات فراغت، بـه دليـل  
 مالك ارزش محسوب مي گردند. 

 اقتصادي:  -5

شامل روستاهايي مي گردد كه محل توليـد محصـوالتي منحصـر بـه فـرد و معـروف هسـتند. بـه          توليد صنايع دستي خاص در روستا: -
ارزشي متفـاوت   رح ملي) داراي باح منطقه تا سطرعبارتي بازار فروش اين محصول خارج از روستاست و به تناسب سطح فروش (از ط

 مي باشد.  
 شامل پرورش انواع كمياب و خاص از دام، گياه يا آبزيان مي گردد.  پرورش نوع خاصي از دام، گياه يا آبزيان: -
ود شامل موارد بهره برداري از آب، باد، خاك مي گردد كه متفاوت با انـواع مشـابه خـ    نوع خاص بهره برداري از آب، خاك و باد: -

 بوده و يا بدليل تكنيك مناسب و بازدهي خوب قابل توجه باشد. 
شامل روستاهايي مي گردد كه بداليل مختلف در بعضي فصول يا همه سال جاذب جمعيت گردشـگر   دارا بودن قابليت گردشگري: -

 باشند.  
  :موارد اولويت دهنده

گردد كه در حوزه نفوذ شهرها يـا شـهركهاي صـنعتي واقـع شـده      شامل روستاهايي مي  واقع شدن در حوزه نفوذ شهرهاي مهم: -الف
 باشند.  

ك بـوده در حـدي كـه از    يـ اين دسته از روستاها بـه شـهرهايي بـا جمعيـت توريسـتي بـاال نزد       نزديك بودن به شهرهاي توريستي: -ب
 خدمات اين شهرها مي توانند استفاده نمايند. 
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.. قابليـت جـذب   .ه داليـل دارا بـودن جاذبـه هـاي معمـاري، فرهنگـي، تـاريخي و       اين روستاها ب جذب گردشگر داخلي و خارجي: -ج
 گردشگر داخلي و خارجي را دارند و يا در آينده خواهند داشت. 

شامل روستاهايي مي گردد كه بداليل مختلف نظير نزديك بودن بـه شـهرها،    خطر تغييرات سريع در بافت كالبدي با ارزش روستا: -د
توليد اوليـه فاصـله گرفتـه     -اشند كه با سنتهاي زيستياجتماعي مي ب -راي تغييرات فرهنگي... دا.ي، جغرافيايي ومشكالت خاص اقليم

.. نشان .است. اين مسائل خود را در شكل هايي چون تخريب بافت قديم، ساخت و ساز غلط و نامناسب، مشاغل كاذب، قاچاق كاال و
 مي دهد. 

شامل روستاهايي مي گردد كه داراي نرخ رشد بـاال بـه نسـبت نـرخ رشـد متوسـط        نرخ رشد طبيعي: دارا بودن نرخ رشد باالتر از -هـ
 روستاهاي استان باشند.  

در اين قسمت بايد مشخص گردد كه اگر روستا داراي طرح هادي است طرح در چه سالي تهيـه شـده و    وجود طرح هادي روستا: -و
بهسـازي  ر اسرع وقت نسبت به بازنگري طرح در چارچوب شـرايط و شـرح خـدمات    اجراي طرح در چه مراحلي مي باشد كه بتوان د

 بافتهاي با ارزش تجديد نظر نمود. 



	٤٠٠	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 دستورالعمل نحوه واگذاري اراضي روستايي  -7-28
شـوراي   30/6/83اصالحيه آيين نامه اجرايي تهيـه، تفكيـك و واگـذاري زمـين در روسـتاها مصـوب جلسـه مـورخ          5در اجراي ماده 

اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي، دستورالعمل نحوه قيمت گـذاري و واگـذاري اراضـي روسـتايي بـه       4زي بنياد موضوع ماده مرك
 اد مسكن رسيد. يبه تاييد رياست بن 4/9/83تبصره در تاريخ  11ماده و  10فصل و  2شرح زير در 

 فصل اول: نحوه واگذاري اراضي روستايي: 
 د مسكن انقالب اسالمي به قرار زير است: يامتقاضيان دريافت زمين مسكوني از بنشرايط عمومي  -1ماده 
داراي زمين با كاربري مسكوني يا ساختمان مناسب سكونت در محـدوده روسـتا بـوده و يـا سـابقه اخـذ زمـين يـا          دايمتقاضي نب -الف

ف تخلـف از بنـد مـذكور، زمـين مـورد نظـر مجـدداً        مسكن از دولت و يا نهادهاي انقالبي را داشته باشد. بديهي است در صورت كش
اين دستورالعمل قيمت گذاري شده و مابه التفاوت نسبت به قيمـت روز اخـذ خواهـد شـد. مـدت اعتبـار        7توسط كميته موضوع ماده 

 قيمت گذاري فوق سه ماه خواهد بود.  
ر صورت نياز حسب تشخيص مدير كل بنيـاد مسـكن   مبناي احراز عدم دريافت زمين گواهي كتبي شوراي اسالمي روستا و د -1تبصره

 استان، با استعالم شعبه بنياد از سازمان مسكن و شهرساري در استان و شهرهاي مهم و تعهدنامه متقاضي مي باشد. 
 مناسب سكونت نبودن امالك و ساختمانهاي مسكوني توسط كميته قيمت گذاري در استان تعيين مي شود.   -2تبصره

 د كتباً و رسماً متعهد سكونت در محل مورد نظر پس از دريافت زمين گردد. متقاضي باي -ب
ماده پس از تحويل زمين و شروع احداث بنا حداكثر ظرف مدتي كه در  6سپردن تعهد براي اخذ پروانه ساختماني ظرف حداكثر  -ج

 قرارداد موقت واگذاري زمين تعيين مي گردد، ضروري است. 
قاضي در قرارداد واگذاري درج و همچنين تعهدنامه ديگري شامل رعايت كليه ضوابط عمـومي و خصوصـي   كليه تعهدات مت -تبصره

در صورت عدم رعايت تعهدات، بنياد نسبت به فسخ قرارداد واگذاري بدون مراجعه به محاكم قضـايي و  واگذاري و با تاكيد بر اينكه 
 اقدام خواهد نمود، از متقاضي اخذ مي گردد. استرداد زمين و يا اخذ بهاء روز اراضي برابر بند الف 

چنانچه متقاضيان حقيقي و يا حقوقي زمين تحويلي را بيش از زمان قيد شده در قرارداد واگذاري معطل و يا بـراي منظـور ديگـري     -د
 شد.  بهره برداري نمايند، مطابق تبصره ذيل بند ج عمل خواهد

 ذيل بند ج عمل خواهد شد. نا بطور كلي ممنوع بوده و در صورت احراز، مطابق تبصره فروش زمين به ثالث قبل از احداث ب -1تبصره
 مركز مجاز مي باشد. واگذاري اراضي روستايي كه به شهر تبديل شده پس از تاييد معاونت عمران روستايي  -2تبصره 

 سالمي به شرح زير است: شرايط اختصاصي اشخاص حقيقي متقاضي دريافت زمين از بنياد مسكن انقالب ا -2ماده 
 دارا بودن تابعيت ايراني -
 سال سن 26دارا بودن تاهل يا سرپرستي خانوار يا حداقل  -

 دارا بودن برگه پايان خدمت ضرورت و يا معافيت دايم  -

 شرايط اختصاصي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت زمين از بنياد مسكن انقالب اسالمي به شرح زير است:  -3ماده 
زمـين بـه سـازمانهاي دولتـي، نهادهـا، نيروهـاي نظـامي و انتظـامي براسـاس طرحهـاي مصـوب آنـان و رعايـت ضـوابط و                واگذاري -

 كاربريهاي تعيين شده در طرحهاي هادي و تفكيكي مصوب و به منظور اجراي پروژه هاي غير مسكوني بالمانع است. 
 اخذ موافقت معاونت عمران روستايي مركز الزامي است. در موارد پيش بيني نشده يا براي اجراي طرحهاي ويژه  -1تبصره

است. كتبـاً بـه   سازمانهاي مذكور مؤظفند طرح مصوب خود را كه به تاييد باالترين مقام اجرايي آن سازمان در استان رسيده  -2تبصره 
 ست. امانع بنياد مسكن ارائه داده و پس از پرداخت كامل بهاء اراضي، انعقاد قرارداد و تحويل اراضي بال
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ماهه براي شروع عمليـات سـاختماني و    6گري و كارمندي با اخذ تعهد محضري حداكثر رواگذاري زمين به تعاوني هاي مسكن كا -
 رعايت ضوابط طرحهاي هادي و تفكيكي بالمانع است. 

افـت زمـين را بـراي اعضـاء     تعاونيهاي مذكور بايد شرايط عمومي متقاضيان و شرايط اختصاصي اشخاص حقيقي متقاضي دري -تبصره
 خود را رعايت و در صورت تخلف و عدم انجام تعهد مطابق تبصره ذيل بند (ج) ماده يك عمل خواهد شد. 

 براي متقاضيان اراضي تجاري الزامي است.  2رعايت بندهاي الف و جيم ماده  -
 ان مسئول و با اخذ بهاء روز مي باشد. خدماتي پس از معرفي متقاضي توسط ارگ -واگذاري اراضي داراي كاربري اداري -

 .شند از اولويت دريافت زمين برخوردار هستندكه داراي شرايط مندرج در ذيل مي بامتقاضياني  ،در شرايط يكسان -4ماده 
 ايثارگران و خانواده معزز شهداء  -
 بهزيستي -خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد -

ي آنان در اجراي طرحهاي هادي و يا طرحهاي عمراني روستا تخريب و يا تملـك  اشخاصي كه تمام يا بخشي از منزل مسكون -
 شده است

 افراد بومي و ساكنيني كه با تاييد شوراي اسالمي روستا سابقه سكونت بيشتري نسبت به ديگران دارند -

 انهاي خدماتيمتقاضياني كه محل اشتغال آنها در روستاهاي مورد نظر مي باشد با اولويت كارمندان دولت و ارگ -

حـوزه معاونـت   واگذاري زمين به انبوه سازان مسكن براساس نقشه و مشخصات فني و گزارش توجيهي بنياد استان كه به تائيد  -5ماده 
 امور اقتصادي و برنامه ريزي رسيده باشد و تصويب معاونت عمران روستايي مركز بالمانع است. 

از اتمام عمليات ساختماني و تسويه حساب كامل با متقاضي با رعايت شرايط منـدرج در  تنظيم سند مالكيت بنام متقاضي پس  -6ماده 
قرارداد واگذاري و ارايه پايان كار و اخذ اصل سند مالكيت از متولي يا واگذار كننده زمين و انجام كليـه تعهـدات موضـوعه صـورت     

 مي گيرد.  
 فصل دوم: نحوه قيمت گذاري اراضي روستايي 

پايه قطعات قابل واگذاري پس از انجام كار كارشناسي توسط كارشناس مسئول امور زمين استان و مدير شعبه مربوطه بـه   بهاء -7ماده 
كميته قيمت گذاري كه مركب از افراد ذيل مي باشد مشتركاً پيشنهاد و پس از بررسي، قيمت واگذاري براي حداكثر يك دوره شش 

 ماهه تصويب مي گردد: 
 كن استان  مديركل بنياد مس -
 معاون عمران روستايي استان  -

 معاون پشتيباني استان   -

 معاون اقتصادي و برنامه ريزي استان -

قيمت واگذاري قطعات پس از اعمال ضريب ارزش موغوبيت (طبق جدول ذيـل) در بهـاء پايـه واگـذاري محاسـبه و مـالك        -8ماده 
 عمل قرار مي گيرد. 
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 جدول ارزش مرغوبيت قطعات
 ضريب قطعات مسكوني ضريب قطعات تجاري قطعات نوع رديف

 40/1 80/1 متري به باال  16بر معبر  1
 30/1 70/1 متري مرغوب  12الي  16بر معبر  2
 20/1 60/1 متري معمولي   12الي  16بر معبر  3
 15/1 50/1 متر مرغوب  12بر معبر كمتر از  4
 10/1 40/1 متر معمولي   12بر معبر كمتر از  5

 
 كميته مؤظف است درخصوص تعيين قيمت واگذاري اراضي به ترتيب ذيل عمل نمايد:  -9ماده 
قيمت بدست آمده هر قطعه مسكوني را با قيمت روز مقايسه نموده و چنانچه قيمت تمام شده بنياد مسكن از قيمت روز حـداكثر   -الف

 تا بيست و پنج درصد كمتر باشد واگذاري بالمانع است.
 با نظر مدير كل استان براي يكبار بالمانع است.  درصد تخفيف 20شهدا واگذاري با حداكثر  1ثارگران و خانواده درجه براي اي -ب
هـاي واگـذاري بـراي متقاضـيان      به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه اعمال حداكثر بيست درصد تخفيف نسبت به قيمت -ج

 ستي با نظر مديركل استان بالمانع است. تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و بهزي
در روستاهايي كه از طريق منابع دولتي زمين تملك گرديده است، واگذاري زمين معوض به افرادي كه ملك آنها در مسير اجراي  -د

دل قيمـت  طرحهاي هادي و يا پروژه هاي عمراني قرار مي گيرد با تشخيص بنياد استان و پس از تملك ملـك مـذكور بـا رعايـت معـا     
 زمين فوق بالمانع است. 

 گردد.  قيمت اراضي واگذاري براي امور اداري، تجاري و خدماتي به قيمت روز محاسبه و اخذ مي -هـ
 واگذاري زمين براي ساخت مساجد و اماكن مذهبي براساس طرح تفكيكي و بصورت رايگان انجام مي شود.   -و

ار، جابجايي روستاها و اسكان عشاير در هر منطقه تابع شرايط خـاص محـل بـوده و    واگذاري زمين در قالب طرحهاي اضطر -1تبصره 
 پيشنهاد مديركل استان و تصويب معاون عمران روستايي مركز قابل اقدام خواهد بود.  سبراسا
 در موارد پيش بيني نشده با كسب مجوز كتبي از معاونت عمران روستايي مركز واگذاري بالمانع است.  -2تبصره

بنياد مسكن استان مؤظف است براي زمينهاي قابل تملك در قبال خدمات و اقدامات انجام شده بنياد در هر روسـتا سرفصـل    -10اده م
جداگانه اي در حسابداري ايجاد نموده و نسبت به ثبت اطالعات قيمت تمـام شـده (خريـد و تملـك زمـين، آمـاده سـازي، تفكيـك،         

ريافتي حاصل از فروش زمينها اقدام نموده و در پايان هر سال پس از كسر هزينه تمـام شـده از منـابع    ..) به همراه مبالغ د.خدمات فني و
 ناشي از فروش زمينها، درآمد حاصله را به شرح ذيل هزينه نمايد. 

 درصد درآمد بابت هزينه هاي خدمات مديريت بنياد استان  35 -الف
ادي و عمران روستايي، مسكن محرومين روسـتايي، خريـد تجهيـزات و امكانـات     درصد درآمد بابت به تهيه يا اجراي طرح ه 50 -ب

 زيربنايي يا سرمايه گذاري در امر نملك زمين در همان روستا قابل هزينه مي باشد.  
تايي مركز مبلغ فوق در قالب پروژه هايي كه توسط بنياد استان در قالب برنامه و بودجه ساالنه پيشنهاد و به تصويب معاون روس -تبصره

 خواهد رسيد هزينه مي گردد. 
درصد درآمد بابت برنامه ريزي عمران روستايي در سطح ملي و هزينه هاي ستادي بـه حسـاب دفتـر مركـزي بنيـاد واريـز مـي         15 -ج

 گردد. 
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 توافقنامه نحوه واگذاري زمين براي مسكن روستايي  -7-29
موارد زير در رابطه با زمين مورد نيـاز   17/9/66اسالمي مندرج در اساسنامه مورخ  باتوجه به وظايف قانوني بنياد مسكن انقالب :مقدمه

 دگي و مسكن و شهرسازي قرار گرفت: ان مورد توافق وزارتين جهاد سازنروستاييجهت تأمين مسكن 
منـابع   تقاضاهاي بنياد مسكن انقالب اسالمي در كميسيون ويژه اي با تركيب رييس سازمان جهاد سازندگي، مـديركل  -1

طبيعي و رييس بنياد مسكن استان مطرح و پس از تصويب به منظور اخـذ مجـوز انتقـال قطعـي بـه سـازمان جنگلهـا و مراتـع         
 كشور ارسال خواهد شد. 

زمين مورد نظر پس از تصويب و توافق توسط اداره كل منابع طبيعي جهت تهيه مقدمات اجراء طرح بـه بنيـاد مسـكن     -2
 تحويل موقت گردد. 

 اراضي مسكوني بر مبناي قيمت منطقه اي به اداره كل منابع طبيعي پرداخت خواهد شد.بهاء  -3

زده و آسيب ديده از سـوانح طبيعـي كشـور از پرداخـت بهـاء زمـين معـاف         زده، سيل بنياد مسكن در مناطق محروم جنگ -تبصره
   بود. خواهد

اخذ مجوز صدور سـند بنـام بنيـاد مسـكن      واگذاري هاي قبلي پس از پرداخت قيمت منطقه اي زمان واگذاري جهت -4
 گردد.   انقالب اسالمي به سازمان جنگلها و مراتع كشور ارسال مي

مجوزهاي الزم در سقف تعيين شده توسط رياست سازمان جنگلها و مراتع و باالتر از آن توسـط وزيـر محتـرم جهـاد      -5
 شد.  سازندگي صادر خواهد
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 باغهاقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  -7-30
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون تغييـر كـاربري اراضـي         -1ماده 

 زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد. 
عي و باغها به عهده كميسيوني مركز از نماينـدگان وزارتخانـه هـاي كشـاورزي،     در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زرا -1تبصره 

مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تكشـيل  
خواهد بـود و ايـن كميسـيون مؤظـف      مي شود محول مي گردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضا باشد معتبر

 است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. 
مرجع تشخيص اراضي زراعـي و باغهـا در خـارج از محـدوده قـانوني شـهرها و شـهركها وزارت كشـاورزي اسـت و تغييـر            -2تبصره 

 اها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد. كاربري اراضي موضوع اين قانون در روست
ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغهـا و تغييـر كـاربري آنهـا در      -3تبصره 

 ذكور را اعمال نمايند. خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعالم و نظر وزارت م
شـود هشـتاد درصـد قيمـت روز      در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مـي  -2ماده 

اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مـالكين مـذكور و بـه خزانـه داري كـل كشـور       
ي گردد، نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيـران  واريز م

 خواهد رسيد.  
تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه  -1تبصره 

و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخـت عـوارض موضـوع ايـن مـاده       وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد
 نخواهد بود. 

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل يا منفصـل) را حتـي المقـدور در خـارج از      -2تبصره 
اورزي استفاده نمايد و تغييـر كـاربري اراضـي زراعـي و باغهـاي      اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كش

 موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند. 
مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجـاز اراضـي زراعـي و باغهـا را تغييـر كـاربري دهنـد،         -3ماده 

به پرداخت جزاي نقدي تا سـه برابـر بهـاي اراضـي و باغهـا بـه قيمـت روز زمـين بـا           2ارض موضوع ماده عالوه بر الزام به پرداخت عو
كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم عالوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكـوم خواهنـد   

ا به مراجع قضـايي ارسـال تـا مراجـع مـذكور دسـتور توقيـف        شد. وزارت كشاورزي مؤظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون ر
عمليات مربوط به موراد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براسـاس ضـوابط مربوطـه حكـم قطعـي صـادر       

 نمايند. 
ت دولتي كه شمول قانون نسـبت  سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسا -1تبصره 

 به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد. 
هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نمـوده باشـند بـه     -2تبصره 

روز زمين با كـاربري جديـد و در صـورت تكـرار عـالوه بـر جريمـه مـذكور بـه          جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت 
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انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خـدمت محكـوم   
 خواهند شد. 

اي موضـوع ايـن قـانون را در بودجـه سـاليانه وزارت      دولت مكلف است همه ساله اعتباري معـادل هشـتاد درصـد از درآمـده     -4ماده 
كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احـداث  

يمانـده از درآمـد   كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياي اراضي موات و بـاير برسـاند و بيسـت درصـد باق    
موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت 

 مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.  
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 )24/10/1374(مصوب  آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها -7-31
وزارت كشـاورزي و بـه اسـتناد     14/5/1374مورخ  8862/300/2719بنا به پيشنهاد شماره  24/10/1374در جلسه مورخ هيأت وزيران 

 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:  -1374ب ومص -قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 7ماده 
كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده  -1374مصوب  -اعي و باغهادر اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زر -1ماده 

 مي شود عبارتهاي زير داراي تعريفهاي مربوط هستند. 
 –قـانون نعـاريف و ضـوابط تقسـيمات كشـوري      )  4(مـاده   )ا(: محدوده اي است كه براسـاس تبصـره  رمحدوده قانوني شه -الف

 ذي ربط رسيده باشد. به تصويب مراجع  -1362مصوب 
 ربط رسيده باشد.  اي است كه به تصويب مراجع قانوني ذي محدوده قانوني شهرك: محدوده -ب
محدوده قانوني روستا: در طرحهاي هادي يا بهسازي روستا، محدوده اي است كه به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشـد و   -ج

 كوني موجود در روستاست.  در روستاهاي فاقد طرح هادي يا بهسازي، محدوده مس
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي سازمان حفاظت محيط زيسـت و اسـتانداري    -2ماده 

هاي سراسر كشور، مؤظفند بنا به درخواست وزارت كشاورزي، نماينده خود را در هر استان جهت تشكيل كميسـيون موضـوع تبصـره    
ود بـه وزارت يـاد شـده معرفـي كننـد. وزيـر       شـ  امـه بـه اختصـار كميسـيون ناميـده مـي      ) قانون كه از اين پس در اين آيين ن1) ماده (1(

 كشاورزي حكم عضويت نمايندگان يادشده در كميسيون را صادر مي كند.  
ان دبيرخانـه را تعيـين مـي    زمسـا كميسيون و دبيرخانه آن در سازمان كشاورزي استان مستقر مي شود و سازمان ياد شده در هـر   -تبصره
 كند.  
درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغيير كاربري اراضي يا باغهاي تحت تملك بـه جـز درخواسـتهاي موضـوع      -3ماده 

ي رسـيدگي  ثبت و به ترتيب تاريخ ثبـت، بـرا  ) قانون به انضمام تصاوير اسناد و مدارك الزم در دبيرخانه كميسيون 1) ماده (2تبصره (
گيرد. كميسيون درخواستهاي يادشده را در صورت لزوم پـس از اخـذ نظـرات دسـتگاههاي اجرايـي       در دستور كار كميسيون قرار مي

مربوط و شهرداريها، مورد بررسي قرار مي دهد و حداكثر ظرف دوماه از تاريخ ثبت در دبيرخانه، با رأي اكثريت اعضاء در مورد آنها 
 نمايد.  و مراتب را بالفاصله به متقاضي اعالم مي كند گيري مي تصميم
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران،     5موضوع ماده  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون -1تبصره

 2غ موضـوع مـاده   د زمين يـا بـا  يمربوط، حسب مورد كاربري جد يمراجع قانوني تصويب طرحهاي جامع يا هادي و ساير مراجع قانون
 كنند.   قانون را تعيين مي

كميسيون در صورت موافقت با تغيير كاربري زمين زراعي يا باغ موضوع درخواسـت يـا قسـمتي از آن، مراتـب را همـراه بـا        -2تبصره
دي و دارايـي  نقشه (كروكي) و مشخصات كامل ملك، به منظور تعيين روز زمين يا باغ براي كاربري جديد، به اداره كـل امـور اقتصـا   

قـانون بـه    2كند و پس از اخذ گواهي الزم مبني بر واريز هشـتاد درصـد ارزش روز زمـين و بـاغ موضـوع مـاده        استان مربوط اعالم مي
 نمايد.  حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به متقاضي يا جانشين قانوني وي اعالم مي

ت ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها را ظرف يك ماه وزارت كشاورزي مؤظف اس -3تبصره
 جهت اجراء به سازمانهاي كشاورزي استانها ابالغ كند. واز تاريخ ابالغ اين آيين نامه تعيين 

مه ضوابط مربوط به چگـونگي  وزارت امور اقتصادي و دارايي مؤظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نا -4تبصره 
 تقويم ارزش اراضي مشمول تغيير كاربري موضوع قانون را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد كند. 
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ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي مؤظفند اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها  -54ماده 
كه به تاييد سازمان كشاورزي استان رسيده است، تفكيك كند. ضوابط تفكيك اراضي زراعي و باغهـا در خـارج   را براساس نقشه اي 

 ط وزير كشاورزي تهيه و ابالغ مي شود.  ساز محدوده قانوني شهرها تو
صـي مالكـان   وزارت كشاورزي مؤظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سـكونت شخ  -5ماده 

قـانون نمـي    2در مساحتهاي كوچك، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي را كه مشـمول پرداخـت عـوارض مـاده     كم بضاعت 
 قانون ابالغ كند. ) 1) ماده (1باشند، ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تهيه و براي اجراء به كميسيون موضوع تبصره (

 ضوع اين ماده در بخش امور دامي و ساير وظايف وزارت جهادسازندگي با هماهنگي وزارت ياد شده تهيه مي شود. ضوابط و تعاريف مو -تبصره
قانون مكلف است جهـات توسـعه شـهرها و شـهركها (متصـل يـا منفصـل) را         2وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره  -6ماده 
كشـاورزي اسـتفاده كنـد و نظـر وزارت     و غيرقابـل  زراعـي    از اراضـي غيـر   المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و حتي

 كشاورزي را در مورد غير زراعي و غيرقابل كشاورزي بودن اراضي اخذ كند. 
قانوني وزارت مسكن و شهرسازي مؤظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به حداقل رساندن تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها داخل محدوده  -تبصره

 نامه تهيه و به دستگاههاي مربوطه ابالغ كند.  شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين آيين
هـاي آن، حسـب مـورد     قانون و تبصـره  3وزارت كشاورزي و سازمانهاي كشاورزي استانها پس از احراز تخلف موضوع ماده  -7ماده 

كند. مراجع قضـايي ابتـدا خـارج     مراجع يادشده درخواست مي ازدامات را ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضايي، توقف عمليات و اق
برابـر مقـررات مربـوط بـه تخلـف رسـيدگي و حكـم        از نوبت دستور موقت توقف عمليات و اقدامات مغاير قانوني را صـادر و سـپس   

مؤظـف اسـت برابـر حكـم     كند. در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقـدي، مرجـع قـانوني مربـوط      را صادر مي يمقتض
دادگاه پس از وصول جريمه، متخلف را به منظور اعمال قوانين و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداريها و استانداريها معرفي 

 نمايد. 
زي و سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبـارات عمرانـي موضـوع قـانون را تحـت رديفهـاي جداگانـه بـراي وزارت كشـاور          -8ماده 

درصد در اليحه بودجه ساالنه منظور كند. معادل صد درصد وجـوه واريـزي موضـوع     توزارت مسكن و شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد و بيس
ي و مسكن و شهرسـازي قـرار   زهاي كشاور قانون به درآمد عمومي كشور هر سال به نسبتهاي يادشده از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانه

 قانون به مصرف برسد.  4د تا جهت اجراي طرحهاي مصوب موضوع ماده گير مي
نامه، سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت موضوع ماده  وزارت كشاورزي مؤظف است طرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين -9ماده 

  قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان، تعيين و به دستگاه اجرايي مربوط اعالم كند. 6
در حريم استحفاظي، دستورالعمل  1366به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمين شهري مصوب  -10ماده 

 شود.   الزم به طور مشترك توسط وزراي كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي
  نامه مستثني است.زمين هاي مورد نياز طرحهاي عمراني مصوب، از شمول اين آيين  -11ماده 

سازمان برنامه و بودجه و بـه اسـتناد اصـل     1/12/1375مورخ  7962/102بنا به پيشنهاد شماره  8/4/1376هيأت وزيران در جلسه مورخ 
يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين نامه سـاماندهي، بهسـازي و عمـران مسـاجد كشـور را بـه شـرح زيـر         

  تصويب نمود:
 

 بخشي از آيين نامه ساماندهي، بهسازي و عمران مساجد كشور  -7-32



	٤٠٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور مكلفند، به ترتيب در طرحهاي جامع و هادي شهرها، فضـاهاي مناسـب را جهـت     -3ماده 
زارتخانـه هـاي مسـكن و شهرسـازي و     احداث مساجد يا نمازخانه و امكانات جنبي آن پيش بيني كنند. زمينهاي واگـذاري از طريـق و  

 جهادسازندگي و شهرداريها با اجازه دولت رايگان خواهد بود. 
زمين رايگان براي احداث مسجد توسط شهرداري ها با اجازه شوراهاي شهر يـا وزارت كشـور بـه قـائم مقـامي از      واگذاري  -1تبصره

 شوراي شهر خواهد بود.  
مسكن انقالب اسالمي مؤظفند در طرحهاي هـادي روسـتاها، زمـين مناسـب را بـراي احـداث       وزارت جهادسازندگي و بنياد  -2تبصره 

 مسجد يا نمازخانه پيش بيني نمايند. 
وزارت جهادسازندگي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و سازمان اوقاف و امور خيريه مؤظفند، با استفاده از اعتبارات پـيش بينـي    -8ماده 

امكانات فني و تجهيزات خود و كمكهاي مردمي با هماهنگي سازمان تبليغات اسالمي (صندوق عمـران  شده در بودجه هاي سنواتي و 
 مساجد) نسبت به ساخت، بازسازي و زيباسازي مساجد در مناطق مرزي و روستايي حسب مورد اقدام كنند. 

رت جهادسـازندگي و سـازمان تبليغـات    تعيين نقاط مورد نياز ساخت مسجد به تشـخيص كميتـه اي مركـب از نماينـدگان وزا     -تبصره
 بود.  اسالمي و بنياد مسكن انقالب اسالمي و امام جمعه و فرماندار خواهد

وزارتخانـه هـاي مسـكن و     14/9/1378مورخ  10002/4965بنا به پيشنهاد مشترك شماره  12/10/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 
عماري ايران و به استناد اصـل يكصـدو سـي و هشـتم قـانون اساسـي جمهـوري        شهرسازي و كشور و تأييد شوراي عالي شهرسازي و م

اسالمي ايران، آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلـي، ناحيـه اي و ملـي و مقـررات شهرسـازي و معمـاري       
 كشور را به شرح زير تصويب نمود: 

 
اي، منطقه اي و ملي و  توسعه و عمران محلي، ناحيه بخشي از آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي -7-33

 مقررات شهرسازي و معماري كشور
 تعاريف و طبقه بندي طرحها، اختصارها و مراجع بررسي و تصويب  :1فصل 
 انواع طرحها:  -1ماده 

ت مسـكن و شهرسـازي و تعيـين    ) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزار1) ماده (1طرح جامع سرزمين: اين طرح در بند ( -1
 تعريف شده است.  -1353مصوب –وظايف آن 

نده شـهرهاي موجـود و ايجـاد شـهرها و شـهركهاي جديـد،       يمكانيابي براي گسترش آ طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي: با هدف -2
سـله مراتـب ميـان شـهرها بـه منظـور       پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنها در پهنه كشـور و سل 

تسهيل مديريت سرزمين و امر خدمات رساني به مردم و پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در كاربريهاي مجاز زمينهاي سراسر 
 كشور.  

سـكن بـه   طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي: اين طرح در اجراي وظايف محول شـده در قـانون تغييـر نـام وزارت آبـاداني و م      -3
هيـأت   5/11/1373مـورخ   5407/ت70971و تصـويب نامـه شـماره     -1353مصوب –وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن 

وزيران، به منظور تدوين سياستها و ارايه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليـت منـاطق حفـاظتي و    
راي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرسـتان كـه از نظـر ويژگيهـاي طبيعـي و جغرافيـايي       همچنين توزيع متناسب خدمات ب

 شود.   همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباط فعال متقابل باشند، تهيه مي
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و  وزيران براي شهرهاي بـزرگ هيأت  13/8/1374هـ مورخ 5311/ت9860مصوبه شماره  سطرح مجموعه شهري: اين طرح براسا -4
 ود.  ش شهرهاي اطراف آنها تهيه مي

طرح ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي: طرحي است كـه بـه منظـور توسـعه هماهنـگ و مـوزون فعاليتهـاي كشـاورزي،          -5
اجـراي آن تهيـه مـي     صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روسـتايي و حمايـت از  

 شود. محدوده هر يك از اين طرحها در طرح ناحيه اي مربوطه تعيين مي شود.  
 –) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظـايف آن  1) ماده (2طرح جامع شهر: در بند ( -6

 تعريف شده است.  -1353مصوب 
) قانون تغيير نـام وزارت آبـاداني و مسـكن بـه وزارت مسـكن و      1) ماده (4طبق تعريف مندرج در بند (طرح هادي شهر: اين طرح  -7

عبـارت از طرحـي اسـت كـه در آن جهـت گسـترش آتـي شـهر و نحـوه اسـتفاده از            -1353مصوب  –شهرسازي و تعيين وظايف آن 
ر و ارايه راه حلهـاي كوتـاه مـدت و مناسـب بـراي      لف به منظور حل مشكالت حاد و فوري شهتزمينهاي شهري براي عملكردهاي مخ

 شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند، تهيه مي شود.
) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1) ماده(3طرح تفصيلي: دربند( -8

 باشد.  تعريف شده است و از جمله شامل طرحهاي زير مي 1353
طرحهاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافتها: طرحهايي هستند كه براي بهسازي، نوسازي و بازسـازي محـالت شـهر اعـم از      -

 شوند.   د و يا مساله دار بعنوان طرح تفصيلي بخشي از بافت شهر تهيه مييقديم، جد
عمليـات الزم بـراي مهيـا نمـودن زمـين جهـت احـداث        عـه  طرح آماده سازي توسعه هاي جديد در شهرها: اين طرحها شامل مجمو -

د يـ الزم مربوط مطابق قانون زمين شهري و آيين نامه هاي اجرايي آن است و بعنوان طرح تفصيلي توسـعه هـاي جد   تأسيساتمسكن و 
 شهري تهيه مي گردد. 

و مكان گسترش آني و نحـوه اسـتفاده    طرح هادي روستا: عبارت از طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود ميزان -9
هـاي عمـومي    و تجهيـزات و نيازمنـدي   تأسيسـات از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري و كشاورزي و 

  نمايد. روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتهاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي
كه به علت وجود عوامل طبيعي يا ساخته شده و يا برنامه هـاي   رطرحهاي ويژه: عبارت از طرحهايي است براي بخشهايي از كشو -10

جديد توسعه و عمران و تأثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد ويژگي خاصي بوده و نياز بـه تهيـه طـرح بـراي     
 زه نفوذ عوامل مذكور دارند، تهيه مي شود.  توسعه هماهنگ در محدوده حو

عنوان و محدوده اين طرحها همزمان با تصويب ضرورت تهيه طرح، حسب مورد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران  
 مي رسد.  

شـماره  ) تصـويب نامـه   1طرح شهرهاي جديد: عبارت است از طرحهايي كـه بـراي ايجـاد شـهرهاي جديـد طبـق تعريـف مـاده(         -11
در قالب طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي و جامع ناحيه اي ضرورت و مكان ايجاد آنها با سـقف   25/6/1371ه مورخ 276/ت23240

الي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد و متعاقب آن مانند سـاير شـهرها بايسـتي    عجمعيتي و نوع فعاليت معين به تصويب شوراي 
 يلي تهيه شود.  براي آنها طرح جامع و تفص
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طرح شهركهاي مسكوني: طرحي كه براي ايجاد يك مركز جمعيتي جديد در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها با شـرايط   -12
در خـارج از محـدوده قـانوني و     تأسيسـات وط به استفاده از اراضي و احـداث بنـا و   بو ضوابط مندرج در بند الف ماده دو آيين نامه مر

 شود.   تهيه مي 1355وب حريم شهرها مص
.. طبـق  .نظيـر صـنعتي، توريسـتي، تفريحـي و    خاص طرح ساير شهركها: طرحهايي كه براي ايجاد شهرك غيرمسكوني با عملكرد  -13

 مقررات و قوانين مربوط به آنها تهيه مي شوند.  
ه اسـتفاده از اراضـي و احـداث بنـا و     نامـه مربـوط بـ    آيـين  13مراجع مسئول بررسي و تصويب طرحها: كميسيون موضوع ماده  -3ماده 

ناميده مي شود، عبارت اسـت از كميسـيوني    13در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها كه بطور اختصار كميسيون ماده  تأسيسات
كن و به رياست استاندار و متشكل از معاون عمرانـي اسـتاندار كـه در غيـاب اسـتاندار قـائم مقـام او خواهـد بـود. ريـيس سـازمان مسـ            

شت، رييس سازمان كشاورزي استان، مـدير كـل دفتـر فنـي اسـتانداري،      اشهرسازي استان كه دبيري كميسيون را نيز به عهده خواهد د
رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديركل راه و ترابري استان و رييس سازمان جهادسازندگي استان كه به منظـور بررسـي و اتخـاذ    

و ساير وظايف مقرر در آيـين نامـه مـذكور در مراكـز هـر اسـتان        تأسيساتدهاي مربوط به احداث ساختمان و تصميم در مورد پيشنها
 تشكيل مي شود.  

نامه، مديركل حفاظت محيط زيست و رياست بنياد مسكن اسـتان نيـز عضـو كميسـيون خواهنـد بـود. در اسـتان         به موجب اين تصويب
ده حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسـازي و بـه   يناستان، نما تهران به جاي رييس سازمان مسكن و شهرسازي

 جاي رييس دفتر فني استانداري، نماينده حوزه معاونت عمراني وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت. 
يـا بعـداً ايجـاد شـود، دبيـران      در استانهايي كه به موجب ساير قوانين شـوراهاي همـاهنگي و نظـارت بـر توسـعه وجـود داشـته         -تبصره

 شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت.
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لي شهرسازي و معماري ايران در خصوص چارچوب ضوابط تهيه طرحهاي سـاماندهي  امصوبه شوراي ع -7-34
 فضا و سكونت گاههاي روستايي 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     137بند الف ماده  5شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به استناد رديف 
شـوراي عـالي، در جلسـه     6/10/1378مصوبه الگوي سطح بندي مناطق و مراكـز روسـتايي مصـوب     2بند  2كشور و در اجراي تبصره 

بند  9روستايي در خود موارد ذيل را به عنوان چارچوب ضوابط تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي  17/11/1379مورخ 
 و يك تبصره به تصويب رساند:  

هيأت محترم وزيران درخصـوص انـواع طرحهـاي     12/10/1378ماده يك مصوبه مورخ  5تعريف طرح: براساس بنده  -1
طرحي است كـه بـه منظـور توسـعه هماهنـگ و       »طرح ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي«توسعه و عمران كشور، 
ورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليت هاي اسـتقرار بهينـه خـدمات در    موزون فعاليت هاي كشا

 محيط هاي روستايي، هماهنگ با نظام و شبكه شهري تهيه مي شود.  
هـاي مناسـب بـراي توسـعه      ايجاد بستر و زمينه »طرح ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي روستايي«هدف طرح: هدف از  -2

روستايي و پي ريزي نظام اسـتقرار مناسـب سـكونت     تأسيساتايي و سازماندهي سلسله مراتبي خدمات و پايدار محيط روست
 گاههاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت است. 

ماهيت طرح: طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي، ماهيتي همه جانبه و ميان بخشي داشته و برنامه اي  -3
اجتماعي، كالبدي محيط روستايي با تاكيـد بـر جنبـه هـاي اجرايـي بـه ويـژه در         -توسعه اقتصادييكپارچه و راهبردي براي 

 كالبدي است.  -زمينه هاي فضايي

گاههاي روستايي، كه بر حسب مورد بنا بـه توصـيه طرحهـاي ناحيـه      جايگاه طرح: طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت -4
 ي روستايي و طرحهاي بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي است. اي تهيه مي شوند به منزله طرح فرادست طرحهاي هاد

چارچوب كلي طرح (شرح خدمات): چارچوب كلي شرح خـدمات طرحهـاي سـاماندهي فضـا و سـكونت گاههـاي        -5
 روستايي، سه مرحله به قرار زير را دربر مي گيرد:  

ي شناسـايي وضـعيت   اي بـرا  ): شـامل بررسـي هـاي پايـه    1:10000تا  1:25000تشخيص وضعيت(در مقياس  -
طبيعي و زيست محيطي، اجتمـاعي و فرهنگـي، اقتصـادي، زيربنـايي (زيرسـاختها) و كالبـدي فضـاها و سـكونت         

 گاههاي روستايي.  

تحليل وضعيت: شامل بررسيهاي تحليلي در زمينه امكانات و قابليتهاي توسعه، محـدوديتها و موانـع توسـعه،     -
 و گرايشات، اولويت بندي فعاليتهاي مقتضي براي ساماندهي.  نيازها و ضرورتهاي توسعه، تحليل روندها

ل برنامه ريزي راهبـردي (تعيـين هـدفها، سياسـتهاي كلـي و بخشـي) و برنامـه        مابرنامه ريزي و ساماندهي: ش -
   ريزي ساختاري (تعيين برنامه ها و چارچوب كلي طرحهاي اجرايي به صورت هماهنگ و يكپارچه).

توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسـازي و  » طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي«ي تهيه شرح خدمات تفصيل -تبصره
سالمي تهيه و جهت تصويب و ابـالغ بـه سـازمان مـديريت و     امعماري ايران با همكاري وزارت جهادكشاورزي و بنياد مسكن انقالب 

يزي كشور مؤظف است شرح خدمات مذكور را حداكثر ظرف مدت ارائه خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه ربرنامه ريزي كشور 
 چهار ماه از تاريخ ارائه تصويب و ابالغ نمايد. 
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محدوده مطالعاتي طرح: محدوده هاي طرحهاي سـاماندهي فضـا و سـكونت گاههـاي روسـتايي، قلمـرو يـك يـا          -6
ان) بـه عنـوان طرحهـاي فرادسـت     مجموعه روستايي است كه در طرحهـاي توسـعه و عمران(جـامع) ناحيـه (يـا شهرسـت      چند

 مشخص مي گردد. 
دستگاه تهيه كننده طرح: با توجه به اهداف و جايگاه طرحهاي ساماندهي فضـا و سـكونت گاههـاي روسـتايي در      -7

نظام طرح ريزي كالبدي و وظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي و وزارت جهادكشاورزي، تهيه اين طرحها بنـا بـه تشـخيص    
الي شهرسازي و معماري ايران حسب مورد به دو دسـتگاه محـول خواهـد شـد و دسـتگاههاي مـذكور از       دبيرخانه شوراي ع

طريق مهندسين مشاور برنامه ريزي منطقه اي و شهرسازي ذي صالح و طبق ضوابط سازمان مدريرت و برنامه ريزي كشور، 
 نسبت به تهيه طرح اقدام خواهند كرد. 

نامه نحوه بررسـي و تصـويب طرحهـاي توسـعه و عمـران محلـي، ناحيـه اي،         آيين 7تصويب طرح: به استناد ماده  -8
هيـأت محتـرم وزيـران طرحهـاي      12/10/1378منطقه اي و ملـي و مقـررات شهرسـازي و معمـاري كشـور مصـوب مـورخ        

ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي پـس از بررسـي در كميتـه هـاي فنـي اسـتان بـه تصـويب شـوراي شهرسـازي و           
ه ريـزي و توسـعه اسـتان    مـ قانون برنامه سـوم توسـعه بـه تصـويب شـوراي برنا      71استان و يا در اجراي بند (ج) ماده  معماري

 خواهند رسيد.  

اجراي طرح: حمايت از اجراء و همچنين نظارت بر اجراي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روسـتايي   -9
قانون برنامـه سـوم بـه انجـام خواهـد رسـيد كـه         137بند الف ماده  5براساس دستورالعمل اجرايي پيش بيني شده در رديف 

توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارت جهادكشاورزي و بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي و سـاير      
يـزي و  تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت اجراء به شوراي برنامه ردستگاههاي ذي ربط تدوين و پس از 

 توسعه استان ابالغ خواهد شد. 

 اين ضوابط پس از ابالغ براي تمام دستگاههاي ذي ربط الزم االجراء مي باشد.
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 ) 1379(مصوب) اصالحي ايمني راهها و راه آهن 17) ماده (1آيين نامه اجرايي تبصره ( -7-35 
 كار مي روند:  دراين آيين نامه، واژه ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به -1ماده 
حريم قانوني راه و راه آهن محدوده اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه آهن است كـه توسـط مراجـع ذي صـالح و از جملـه       -الف

هيأت وزيران تعيين يا افزايش آنهـا براسـاس جـدول و كروكـي      4/2/1346مورخ  1672تصويب نامه شماره  3اده مكميسيون موضوع 
 سيون مذكور رسيده و يا برسد. پيوست به تصويب كمي

به عمق يكصد  تأسيساتوجوه: هزينه اي است كه وزرات راه و ترابري براي صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان، ديواركشي و  -ب
 اقساط دريافت مي دارد. يا به طور  متر از منتهي اليه حريم راه و راه آهن برآورد و به صورت يكجا

 وسيله نقليه در روز. تا دو هزار ا تردد ترافيك سبك: ترافيك ب -ج
 وسيله نقليه در روز.   رازترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هزار تا پنج ه -د
 پنج هزار وسيله نقليه در روز.   زترافيك سنگين: ترافيك با تردد بيش ا -هـ
 يا مي شود.  محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذي صالح تعيين شده  -و

و نظاير آن به عمق يكصد متر از انتهاي حريم راهها و راه  تأسيساتصدور مجوز براي ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و  -2ماده 
 آهن هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز است: 

متـر و   10ه آهـن نظيـر پـل (بـا دهانـه      صدور هرگونه مجوز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه يـا را  -الف
باالتر) تونل، ديوار حائل، ديوار ضامن، گالري بهمن گيري، پاسگاه هاي پليس راه، پاركينگ، تقاطع هاي همسـطح و غيـر همسـطح و    

زيربنـايي   خـدمات  تأسيسـات متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ايجاد  250تا  100نظاير آنها در فاصله 
 با مجوز وزارت راه و ترابري مجاز مي باشد.  حسب مورد 

صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند (كليه زمين هايي كه به موجب قـوانين و   -ب
مگر اينكه مالـك اراضـيف مجـوز الزم    ضوابط جاري زميني كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع قانوني دارد) ممنوع است 

مبني بر بالمانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذي ربط اخذ و ارايه نمايد. ايجاد مستحدثاتي مثل خانـه بـاغي، تلمبـه خانـه،     
 ست. حفر چاه و نظاير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و يا اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري بالمانع ا

محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متـر بـا مجـوز و طبـق مشخصـاتي كـه وزارت راه و ترابـري         -تبصره
 زيربنايي بالمانع است.  تأسيساتتعيين مي كند بعد از نوار با كاربري 

محـدوده يكصـدمتري، بالفاصـله بعـد از حـريم      متر براي راهها و راه آهن هاي كشور، از ابتداي  30اراضي واقع در نوار به عرض  -ج
 تأسيساتزيربنايي خواهند بود. مستحدثات مجاز در اين محدوده (نوار با كاربري  تأسيساتقانوني راه و راه آهن، فقط داراي كاربري 

 زيربنايي) عبارتند از: 
 امثال آن.  زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و تأسيساتشبكه هاي  -1
 زيربنايي ايجاد شده.  تأسيساتوابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه  تأسيساتافزايش حريم راهها و ايجاد  -2

زيربنـايي براسـاس معيارهـاي فنـي و مهندسـي كـافي نباشـد بـا همـاهنگي           تأسيساتدر مواردي كه عرض نوار يادشده براي  -1تبصره 
 ستفاده بيش از نوار ياد شده بالمانع است. وزارت راه و ترابري ا
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زيربنـايي، هـر گونـه تصـرف و اسـتفاده از اراضـي        تأسيسـات براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده با كـاربري   -2تبصره 
بـراي اجـراي    مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط از جمله اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امـالك 

 شوراي انقالب است.  7/11/1358برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 
براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي و مسكوني، مجتمع هـاي خـدماتي و رفـاهي در خـارج از محـدوده قـانوني شـهرها         -د

 نمايد. مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آيين نامه، مجوز صادر مي
واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختني، تعميرگاه وسائط نقليه، هرگونه فروشگاه، هتـل و   -1تبصره

متل و نظاير آنها در قالب مجتمع هاي خدماتي و رفاهي كه وزارت راه و ترابري در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتيـاز سـرقفلي و   
پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي تعيـين نمـوده يـا مـي نمايـد مسـتقر و        مشاركتي و فروشگاهها و

 احداث مي شوند.  
 ايجاد هرگونه مستحدثات در محدوده يكصد متري بعد از حريم راهها در موارد زير ممنوع است.  -2تبصره

 گرفته اند. در سمت ديگر راههايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار  -1
 در ضلع خارجي كمربنديها و كنارگذرها.   -2

 د باعث كاهش زاويه و محدوده ديد گردد. يدر نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جد -3

 بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم.  -4

نامه الزامي بوده و هرگونه تغييـر  ين آيين در تهيه طرح جامع تفصيلي و هادي شهرها يا بازنگري طرحهاي موجود، رعايت مفاد ا -هـ
 در آن تغيير اساسي محسوب مي شوند. 

احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور در محدوده روستاهاي داراي طرح هادي  -و
 مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه و اصالح طرح هاي هادي مجاز مي باشد. 

 در روستاهاي فاقد طرح هادي، صدور مجوز در چارچوب اين آيين نامه مجاز است.  -1تبصره 
 در تهيه و بازنگري طرحهاي هادي مصوب يا طرحهاي جديد، رعايت مفاد اين آيين نامه الزامي است.  -2تبصره 

به نحوي عمل شـود كـه بعـد از    به منظور تامين حداكثر ايمني براي راهها و راه آهن هاي كشور الزم است در صدور مجوز  -ز
زيربنايي و با توجه به موقعيت محل و زمين به ترتيب محوطه يا فضاي سبز، پاركينـگ و سـپس بنـا و     تأسيساتنوار با كاربري 

 اعياني قرار گيرند. 
آيـين نامـه، برابـر    نصب نوارافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو اعم از تبليغتي يا غيرآن به هر كيفيت در محدوده موضوع اين  -ج

 ضوابطي است كه وزارت راه و ترابري تعيين و اعالم مي نمايد. 
در خارج از حريم و در محـدوده   1379كليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصالح ايمني راهها و راه آهن مصوب  -3ماده 

ر حال احداث مي باشد در موارد زير ملزم دربط از مراجع ذي يكصد متر بعد از حريم راهها و راه آهن هاي كشور با اخذ مجوز 
 به تطبيق وضعيت خود هستند. 

 زيربنايي (در مواردي كه هنوز كار اجرايي شروع نشده است)  تأسيساتممنوعيت ايجاد مستحدثات در نوار با كاربري  -الف
زيربنايي (در مواردي كه هنوز  تأسيساتبري تجديد نظر در جانمايي اعياني براي تامين بيشترين فاصله اعياني از نوار با كار -ب

 كار اجرايي شروع نشده است) 
 تامين دسترسي مناسب.  -ج
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مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذي ربط كه هنوز كار اجرايي آنها شروع نشده است شش ماه پس از تاريخ ابالغ ايـن   -تبصره
مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري هستند. در غير  آيين نامه معتبر بوده و پس از انقضاي مهلت مذكور، دارندگان

 اين صورت وزارت مذكور مؤظف است از هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگيري نمايد. 
به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد اين آيين نامه نسبت بـه وصـول وجـوهي بـه      -4ماده 

ز كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد. وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز و صد درصد آن به منظور ايمن ر ايشرح ز
 سازي راهها به مصرف مي رسد.  

 ريال  750مبلغ پايه به ازاي هر متر طرل ديوار حداكثر به ارتفاع يك متر يا حصار يا نظاير آن  -الف
 ريال  1000بع عرصه به استثناي اراضي كشاورزي مبلغ پايه به ازاي هر متر مر -ب
 ريال  3000كشاورزي نظير خانه باغي و تلمبه خانه  تأسيساتمبلغ پايه به ازاي هر متر مربع اعيان به استثناي  -ج

 مبالغ پايه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زر محاسبه و عمل مي شود.  -1تبصره
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ن اراضـي  احداث كنندگان ديوار به ارتفاع يك متر يا حصار به وسيله فنس، سيم خاردار يـا چپـر بـراي محصـور كـرد      -2تبصره 
 ريال به ازاء هر متر طول) معاف هستند.  750كشاورزي از پرداخت وجه بند الف (

مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال براساس آخرين تغيير شاخص عمومي قيمتها كـه توسـط بانـك مركـزي جمهـوري       -3تبصره 
 اسالمي ايران اعالم مي شود تعديل مي گردد. 

راه دسترسي در ايمني راهها، وزارت راه و ترابري مي تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به اخـذ  نظر به اهميت تامين  -4تبصره 
تضمين حسن انجام كار، معادل هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده از متقاضي اقدام نمايد. تضـمين مـذكور   

رت راه و ترابري مي توانـد چنانچـه متقاضـي نسـبت بـه      پس از اتمام عمليات اجرايي و تامين راه دسترسي مسترد مي شود. وزا
 از محل تضمين مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام نمايد.  انجام تعهد اقدام ننمايد

پس از ابالغ اين آيين نامه دستورالعمل هاي قبلي مبني بر اخذ هر گونه وجه به ازاي صدور مجـوز احـداث سـاختمان،     -5تبصره 
 ها و راه آهن ها كه توسط وزارت راه و ترابري لغو مي گردد.  در فاصله يكصدمتر از منتي اليه حريم راه يساتتأسديواركشي و 

وزارت راه و ترابري مؤظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف راهها از طريق مطالعه، مسـايلي نظيـر مالكيـت     -5ماده 
دثات، مسايل زيست محيطي، ميراث فرهنگـي، ايجـاد منظـر مناسـب،     اراضي موجود در طرح، وضعيت موجود كاربريها و مستح

اقـدام  » طرح هدايت و ساماندهي فضايي براي هر يك از راههـاي كشـور  «ضمن برنامه ريزي و ارايه ضوابط الزم نسبت به تهيه 
 نمايد. 

 راههاي روستايي از شمول اين آيين نامه مستثنا مي باشند.  -6ماده 
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  »استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستايي كشور«و  »مناطق و مراكز روستايي يالگوي سطح بند« -7-36
 بندي مي شوند:   مناطق روستايي كشور در سطح حوزه، مجموعه و منظومه روستايي به شرح زير تعريف و سطح -1

گن با عملكردهاي بالنسبه همسان بـا  اجتماعي از چندآبادي همجوار و مرتبط در قلمرو جغرافيايي و فرهنگي هم :حوزه روستايي -الف
يك كانون جمعيتي برتر را شامل مي شود و جمعيت آن (هر حوزه) تا پنج هزار نفر مي باشد. منـاطق روسـتايي كشـور حـدوداً شـامل      

 حوزه روستايي خواهد بود.   8000
ته هستند و حوزه نفوذ كنوني يا آتي يك مجموعه روستايي: تجمعي از چند حوزه روستايي است كه به داليلي بهم پيوسته يا وابس -ب

مجموعه روستايي در كل مناطق  2500هزار نفر را در بر مي گيرد. حدوداً  12مركز برتر روستايي را تشكيل داده و جمعيتي حداكثر تا 
 ود.  ش روستايي كشور پيش بيني مي

رين قلمـرو جغرافيـايي بـراي عملكـرد يكپارچـه و      شكل مي گيرد، وسـيع تـ  منظومه روستايي: كه از تجمع چند مجموعه روستايي  -ج
پوشش خدماتي در محيط روستايي است كه با مركزيت حداقل يك كانون شهري و يا روستايي بزرگ شكل گرفتـه اسـت. جمعيـت    

هـاي   هزار نفر مي باشد. عرصه 40تا  20منظومه روستايي با توجه به شرايط مختلف بدون احتساب جمعيت شهري و مركز منظومه بين 
 منظومه روستايي خواهد بود.   800ناحيه) حدوداً شامل  85روستايي كشور در قالب نواحي طرح كالبدي ملي (

تانه هاي جمعيتي و فاصله هاي دسترسي با توجه ساستاندارد ها و ضوابط خدمات رساني روستايي: براساس سطح بندي بند يك با آ -2
 پيوست تعيين مي گردند.  به محيط هاي هموار و ناهموار به شرح جدول

طبق ضـوابط   »طرح هادي روستايي«براي هر يك از روستاها و برحسب مورد و با اولويت به مراكز و كانونهاي جمعيتي برتر  -1تبصره
 الي شهرسازي و معماري ايران، تهيه و پس از تصويب در مراجع ذي ربط به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. عمصوب شوراي 

برا ي فضاها و محيط هاي روستايي حسب مورد، (كه ضرورت و محدوده آن در طرحهـاي جـامع ناحيـه اي تعيـين خواهـد       -2تبصره 
شد) طرح ساماندهي فضا و سكونت گاههاي روستايي طبق ضوابط مصوب شوراي عالي تهيـه و پـس از تصـويب در مرجـع ذي ربـط      

 مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 
در مناطقي كه طرحهاي مصوب باالدست (طرح توسـعه   مجموعه ها و منظومه هاي روستايي و مراكز آنهاتصويب حوزه ها،  -3تبصره 

 ناحيه اي) وجود ندارد و همچنين تعيين اولويت تأمين و استقرار هر يك از خدمات و تسهيالت موضوع جدول فـوق  »جامع«و عمران 
 خواهد بود. الذكر، بعهده مرجع تصويب طرحهاي توسعه و عمران در استان 

اولويت نحوه سرمايه گذاري و تأمين اعتبار برا ي ايجاد خدمات و تسهيالت موضوع جدول فوق با بخش خصوصي و مردم  -4تبصره 
است. موارد و نحوه سرمايه گذاري دولتي و مشاركتي در اين امور توسـط مراجـع ذي ربـط و در چـارچوب سياسـتهاي دولـت تعيـين        

 خواهد شد. 
حهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي، دستگاههاي تهيه كننده اينگونه طرحهـا مؤظفنـد الگـوي سـطح بنـدي منـاطق و       در تهيه طر-3

 مراكز روستايي موضوع اين مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند. 
سـكن و شهرسـازي مـورد    مصوبه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب، توسـط وزارت م اد اين بديهي است باتوجه به مف

 د. يبعمل آ هابازنگري قرار خواهد گرفت تا به منظور تطبيق طرحهاي مذكور با مفاد اين مصوبه اصالحات الزم در آن
، تعيين مراكز روستايي و خدمات رساني موضوع اين مصوبه تا تهيه و ابالغ طرحهاي فرادست شامل طرحهاي توسـعه و  يسطح بند -4

 اي و طرحهاي كالبدي منطقه اي، مالك عمل مي باشند.  عمران (جامع) ناحيه 
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رعايت مفاد اين مصوبه در سطح بندي مناطق و مراك روستايي و استانداردهاي خدمات رساني روستايي بـراي كليـه دسـتگاههاي     -5
 ذي ربط الزامي است. 

دهاي خدمات روستايي موضـوع ايـن مصـوبه بـه     هر گونه تغيير و اصالح در الگوي سطح بندي مناطق و مراكز روستايي و استاندار -6
 تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد. 

عاريف، ضوابط و تقسيمات كشـوري از مرزهـاي تقسـيماتي    قانون ت 14ن مصوبه با رعايت ماده الگوي تقسيمات فضايي موضوع اي -7
ر با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهـاد سـازندگي و   مذكور تبعيت خواهد نمود. ضمناً پيشنهاد مي شود وزارت كشو

نحوي اقدام نمايد تا نتايج اين الگو و دستاوردهاي پيشنهادي طـرح   سازمان برنامه و بودجه در زمنيه اصالح تقسيمات سياسي كشور، به
مات فضـايي طرحهـاي مـذكور در تقسـيمات     پايه آمايش سرزمين و ساير طرحهاي توسعه و عمران ملي، منطقه اي و ناحيه اي و تقسـي 

 د استفاده و توجه قرار گرفته و حداكثر انطباق بين آنها فراهم گردد. رسياسي كشور مو
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(موضـوع بنـد ب    »اصول كلي ضوابط و مقررات هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشـور « -7-37
 قانون برنامه سوم) 137ماده 

كلي زير به منظور هويت بخشي به سيما و كالبـد شـهرها و روسـتاهاي كشـور و انطبـاق مشخصـات       : اصول كليات و اهداف -1
اسـالمي (بـومي) و رعايـت     -كليه ساختمانهاي مسكوني و عمومي كشور با ويژگي هاي فرهنـگ معمـاري و شهرسـازي ايرانـي    

ريب ساختمانها و نماهـاي بـا ارزش در   اصول و ضوابط مربوط به نماسازي و طراحي شهري و روستايي كشور و جلوگيري از تخ
شهرها و هماهنگي ابنيه با شرايط اقليمي و ويژگي هاي بومي و فرهنگي، تحت عنوان اصول كلي ضوابط و مقررات نماي شهري 

 ابالغ مي گردد. 
 تعاريف:  -2

دوده قانوني شـهرها، شـهركها و   كليه سطوح نمايان ساختمانها و ساير عناصر شهري و روستايي واقع در مح نماي شهري و روستايي: -
روستاها كه بدنه فضاهاي شهري و روستايي را تشكيل داده و از داخل معابر و يا محلهاي خاص قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي 
يا نماهاي جانبي، نماي شهري يا روستايي محسوب مي شود. تعيين نماهـاي شـهري و روسـتايي قابـل مشـاهده از محلهـاي خـاص بـه         

شنهاد مشترك سازمان مسكن و شهرسازي استان (بنياد مسكن انقالب اسالمي) و شهرداري شهر و تاييد شهرسازي و معماري اسـتان  پي
 و در طول برنامه سوم توسعه، كميته جمعيت، آمايش و محيط زيست خواهد بود. 

روسـتايي كـه در طرحهـاي توسـعه شـهري و       آن قسمت از بدنه فضاهاي شهري و نماهاي شهري روستايي با ارزش تاريخي و ويژه: -
و  5هادي روستايي به عنوان نماهاي با ارزش تاريخي و ويژه مشخص و تصويب شود و نيز نماهايي كه حسب مورد در كميسيون ماده 

در مورد طرحهاي هادي شهري و روستايي در مرجع ذي ربط پيشنهاد و تصويب كند نماي بـا ارزش تـاريخي يـا ويـژه محسـوب مـي       
 شود.  
مـالك تعيـين ارزش گـذاري نمـاي شـهري يـا       در مورد بافتها يا ابنيه اي كه به ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور رسيده انـد   -تبصره

 روستايي اين آثار، سازمان مذكور خواهد بود.  
ه جهت سـاماندهي كالبـدي   دستورالعملها، راهنماها و ضوابطي است ك دستورالعملها و راهنماها و ضوابط طراحي شهري و روستايي: -

شهرها و مناطق شهري و روستايي و يا نماهاي با ارزش و ويژه تدوين مي شود. اين ضوابط و دستورالعملها در قالب طرحهاي توسعه و 
عمران شهري و روستايي و يا بصورت مجزا تهيه شده و پس از تاييد مراجع مسئول تصويب آنها رعايـت مفـاد آن در كليـه سـاخت و     

 اي شهري و روستايي (شامل اقدامات عمراني نهادهاي دولتي و عمومي و همچنين ساخت و سازهاي شخصي) الزامي مي گردد. سازه
آن دسته عناصري هستند كه عالوه بر مشخصات مندرج در نقشه هاي ساختمان به نماهاي آن  الحاقات به نماهاي شهري و روستايي: -

ندرج در هر دستورالعمل و راهنماهاي طراحي شهري به دو دسته مجاز و غيرمجاز تفكيك مـي  افزوده شده است. الحاقات به ترتيب م
 شود.

 : مقررات كلي -3

ظفند در كليه شهرها و روستاهاي داراي طرحهاي جامع، تفصيلي، هادي شـهري و  ومراجع تهيه كننده طرحهاي شهري و روستايي م -
بط طراحي شهري و روستايي بـه ترتيـب اولويـت منـاطق تهيـه و بـه تصـويب        روستايي، دستورالعمل و راهنماي طراحي شهري و ضوا

ظـف بـه تشـخيص اولويـت     ورسازي و معماري ايـران م هبرسانند. در موارد خاص دبيرخانه شوراي عالي ش 2و  1مراجع مندرج در بند 
 تهيه اين دستورالعمل ها و ضوابط براي شهرهاي مختلف خواهد بود.  

يه شده بايستي در كليه بناهاي واقع در بدنه ها و نماهاي مجاور و مشرف فضـاهاي عمـومي شـهري از جملـه     در دستورالعمل هاي ته -
.. و روستايي بايد از نظر هماهنگي، ارتفاع، حجم، شكل، رنگ و تناسـب و نحـوه قرارگيـري بناهـا در نمـاي      .ميادين خيابانهاي مهم و
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رعايت خط آسمان، خط طبقات، مصالح، الحاقات مجاز، عناصر معماري، نماي  شهري و روستايي، ميزان پيش آمدگي آنها در معابر،
شهري، روستايي متناسب و ضابطه مند شوند و ضمن انعكاس هويت فرهنگي جامعه در سيماي شهري و روستايي رعايت هماهنگي با 

تـا زمـاني كـه ضـوابط     بنيـه مجـاور را بنمايـد    ابنيه مجاور را بنمايد تا زماني كه ضوابط طراحي شهري و روستايي رعايت هماهنگي با ا
طراحي شهري و روستايي تدوين نشده باشد. تالش در جهت ايجاد اين هماهنگي با توجه به شرايط و الگوهاي محلي زيرنظـر مراجـع   

 صدور پروانه ساختماني ضروري است. 
ري در نوسـازي و تغييـرات كلـي بناهـا در     رعايت ضوابط طراحي شـهري و روسـتايي در طراحـي سـاختمانها واقـع در نماهـاي شـه        -

انه اين ساختمانها، ارائه نقشـه هـا بـه    وخيابانهاي موجود، يا در دست احداث و يا مشمول طرح تعويض معبر الزامي است. در صدور پر
 ) ضروري است. 1:50ويژه ارائه نماها به مقياس اجرايي و حداقل ه ترتيبي كه حاكي از رعايت ضوابط فوق باشد(ب

گونه تغيير اساسي نسبت به نماهاي مصوب در نماي شهري و روستايي با اطالع و تاييد مراجع صـدور پروانـه و براسـاس ضـوابط     هر -
طراحي شهري و روستايي مصوب انجام دهند. در غير اين صورت مراجع صدور پروانه ساختماني مؤظفند از صدور بـرگ پايـان كـار    

 براي مالكان خودداري نمايند. 
نماي ساختمان و ديوار و حصار امالك خود را سالم و در شـرايط مناسـب نگهـداري و    لكان ساختمانهاي شهري و روستايي بايد ما -

مؤظف به زدودن آثار فرسودگي هاي ناشي از شرايط جوي و آلودگي هوا و برچيدن هرگونه الحاقات غيرمجـاز، برحسـب تشـخيص    
ه در شهرها شهرداري و در روستاها مراجع صدور پروانه ساختمان راساً نسبت بـه  ضوابط طراحي شهري مصوب مي باشند. درصورتيك

 ظف به پرداخت هزينه هاي احتمالي خواهد بود.  ومرمت و بهسازي نماهاي شهري و روستايي اقدام نمايند. هر مالك م
قـررات بافتهـاي بـا ارزش و قـديمي     مراجع مسئول تهيه، بررسي و تصويب طرحهاي شهري و روستايي مؤظفند در تعيين ضوابط و م -

آنها فراهم شود. تعمير و نوسازي كليه بناهـا در آن منـاطق در   شهرها و روستاها به نحوي اقدام نمايند كه امكان حفظ نماهاي با ارزش 
هماهنگي با ساختمانهاي با ارزش موجود و براساس ضوابط مصوب طراحي شـهري و روسـتايي مصـوب در قالـب طرحهـاي مربوطـه       

 حواهد بود.  
نماي ساختمان خود را تغيير داده اند، در هنگام بازسازي مؤظفند در صـورت   مالكان ساختمانهاي واقع در اين مناطق كه قبالً -1تبصره

اعالم مراجع صدور پروانه ساختمان و براساس نقشه هايي كه طبق ضوابط تهيه و به تصويب رسيده باشد، اقدام به بازسـازي و اصـالح   
 اختمان خود نمايند. نماي س

هـا)، گـذرهاي اصـلي شـهر      ه هـا (ميـادين و فلكـه   واصول و ضوابط مربوط به اين آيين نامه ابتـدا در نقـاط مهـم شـهري شـامل گـر       -
(بزرگراهها)، مراكز فرهنگي و جمعيتي مهم، ساختمانهاي يادماني به تشخيص سازمانهاي مسـكن و شهرسـازي اسـتانها و اولـويتي كـه      

 افت. ينقاط شهري و روستايي تسري خواهد به ساير يند اجراء و سپس تعيين مي نما
 الزامات اجراي مقررات:   -4

مراجع صدور پروانه ساختمان مؤظفند پايان كار ساختمانها را پس از تاييد رعايت ضوابط طراحي شهري و نماهاي شـهري و مقـررا    -
 در كنند.  اديگر الزامي توسط افراد صالحيت دار ص

بـه منزلـه تخلـف از مفـاد      ايت ضوابط طراحي شهري و روستايي در پروانه هاي ساختماني ذكر خواهد شـد و تخطـي از آنهـا   لزوم رع
 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قابل تعقيب خواهد بود.  35و  34پروانه صادره تلقي و براساس مفاد مواد 
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و سـاير تابلوهـاي شـهري    ميادين، نصب تابلوهاي تبليغاتي، تابلوهاي مغازه ها و كليه طرحهايي كه از تاريخ ابالغ اين بخشنامه درون  -
موكول به رعايت مقرراتي خواهد بود كه به منظور جلوگيري از ايجاد مزاحمت بصري توسـط شـوراي شهرسـازي و معمـاري اسـتان      

 (كميته آمايش جمعيت و محيط زيست) تصويب و اعالم گردد. 
به نماهاي شهري كه از اين به بعد تهيه مي شوند ابعاد دربها و پنجره هاي پيشـنهادي در جـدارهاي شـهري    در كليه طرحهاي مربوط  -

 مكان توليد انبوه و پيش ساخته آنها ميسر گردد. بايد بگونه اي طراحي شودكه حتي اال
زمانهاي نظـام مهندسـي و كميتـه    شوراي شهرسازي و معماري استانها (كميته آمايش جمعيت و محيط زيست استان) با همكاري سـا  -

شكيل خواهـد شـد   هاي شوراي شهرسازي استان مربوطه ت هاي تخصصي بررسي طرحهاي معماري و شهرسازي استان كه در دبيرخانه
 نظارت بر طراحي هاي موضوع اين مصوبه را برعهده خواهند داشت. 

  رعهده خواهند داشت.سازمانهاي مسكن وشهرسازي استانها نظارت برحسن اجراي مصوبه را ب -
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 منابع و مأخذ: 
 1385 ،عبدالهي، مجيد، مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري، انتشارات قلمستان هنر ،غضنفر ،اكبري 

 1385 ،نشر شريف ،بنياد مسكن انقالب اسالمي، مجموعه قوانين و مقررات اختصاص حوزه عمران روستايي 

    ــوانين ــر حســين، ق ــاد، دكت ــل آب ــري خلي ــوم انســاني و اجتمــاعي   كالنت ــا، پژوهشــكده عل ــاري ه و مقــررات دهي
 جهاددانشگاهي  

        معاونت آموزش جهاددانشگاهي، راهنماي جامع مديريت شهري (مجموعـه اصـول، قـوانين و مفـاهيم مـورد نيـاز
 معاونان شهرداري ها) 

 االحزان قم  منتظري، سيد علي اكبر، مجموعه كامل قوانين و مقررات شوراهاي اسالمي، انتشارات بيت 

 www.aftab.ir 
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 1381،دكتر محمدحسين، نظريه هاي توسعه روستايي، انتشارات سمت، پاپلي يزدي -2

 1384، قومسانتشارات نشر  ،ريزي توسعه روستايي در ايران اي بر برنامه دكترمحمدرضا، مقدمه -3

شـماره   ،از هلند، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي، سلسله انتشـارات روسـتا و توسـعه    DHVمهندسان مشاور  -4
 وزارت جهادسازندگي ،2، جلد 23-1375
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30- www.karshenasan.com 
31- www.police.ir 
32- www.mohme.gov.ir 
33- www.maj.ir 
34- jahad.org-www.agri 
35- ir-www.dci 
36- www.irpost.com 
37- www.tct.ir 
38- www.ict.gov.ir 
39- www.moe.org.ir 
40- www.aftab.ir 
41- www.nigc.org 
42- www.nocrir.com 
43- www.bonyadmaskan.com 
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