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 :مقدمه
منابع  مالی و بسیج  منابعئه خدمات در روستاها از طریق تامیناگسترش برنامه های عمرانی و ار

امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینه 
یکی از منابع تامین مالی برنامه ها و . ای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد

تولیدی، ، و واحدهای صنعتیکنامنبع عوارض کلیه ام.  عوارض است وصولهای توسعه روستاییحطر
آئین نامه « 3 محدوده روستا، موضوع ماده  درخدماتی، ساختمانی، زمین و هرگونه منبع در آمد واقع

 . می باشد1375  سالها مصوبااجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شور
ه برای با توجه به سابقه اندک تشکیل دهیاری ها در روستاهای کشور موضوع عوارض محلی هموار

از آنجا که عوارض جز مهمترین منابع در آمدی دهیاری ها . دهیاری ها از ابهام برخوردار بوده است
است و ارتباط مستقیم با کیفیت مشارکت مردم در اداره امور روستا دارد، در این متن آموزشی سعی شده 

 با پرداختن به نقش است با نگاهی به قوانین و مقررات کالن درباره عوارض ملی و محلی و سپس
. دهیاری ها در وصول و جذب عوارض، امکان آشنایی عمومی دهیاران با مبانی بحث عوارض فراهم آید

های مصوب مجلس و دولت که کاربرد بیشتری  ذکر این نکته ضروری است که برخی قوانین و آئین نامه
. ی شده استرقوانین خوددااز   آورده شده و از ذکر برخیدبا موضوع بحث این نوشتار داردر رابطه 

به   بتواندامید است که این متن آموزشی ضمن افزایش آگاهی دهیاران نسبت به موضوع عوارض محلی
 .سوالهای آنها پاسخ مناسبی ارائه کند
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  و عوارض محلی ی با مفاهیم نظام مالیاتآشنایی  -1

 عوارض محلی -1-1
ن تشکیالت و و با رعایت مقررات مندرج در قان قانون5 ماده 1عوارضی است که به استناد تبصره 

 و آئین نامه اجرایی 1/3/1375ای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوب هاوظایف و انتخابات شور
 عوارض در قانون تجمیع عوارض تکلیف و نحوه این .آن توسط شوراهای اسالمی کشور وضع می گردد
 جذب سهم بیشتری از این عوارض، سازوکار خاص .وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است

 .خود را دارد
 

 : عوارض محلی عمومی -1-2
 با استناد به بند یک آیین نامه اجرایی قانون تجمع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون 

از .  آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها وضع گردیده است3شوراها و ماده 
واع عوارض محلی می توان عوارض بر زمین، ساختمان و کسب و پیشه را نام برد، عوارض محلی پس ان

 .از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است
 

 :  عوارض محلی اختصاصی -1-3
 – طبیعی –با رعایت تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض بر اساس شرایط جغرافیایی 

تماعی و کالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویت شورای اسالمی روستاها و تائید  اج–اقتصادی 
اصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت تصعوارض محلی اخ .شورای اسالمی بخش تعیین می شود

یک ماه قابل وصول است مدیریت روستا برای جذب منابع بیشتر از محل عوارض محلی اختصاصی، می 
 ساز و کار مناسب برای تحقق این امر را فراهم نماید و با ،م ساختن بستر و مقدمات الزمتواند با فراه

 .شناسایی مواردی که می توان بر آن عوارض وضع نمود تنوع الزم در منابع در آمدی ایجاد نماید
 

 : تولید کنندگان کاال-1-4
 .ن می باشندنتاژ کننده کاالهای موضوع قانوونده و مز اشخاص حقیقی و حقوقی سا
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 : ارائه دهندگان خدمات-1-5
 . اشخاصی حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند

 : حقوق ورودی -1-6
 مربوطه توسط نیناودرصد ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق ق چهار 

هر ردیف تعرف در جداول ضمیمه آیین نامه هیت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای 
 .اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد

  :دی مؤ-1-6
 اشخاصی که به تولید کاال و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات 

  .مربوطه خواهند بود
 

ل وع و وصط با شیوه وضدستورالعمل های مرتبقوانین مقررات ، آئین نامه ها و  -2
 عوارض دهیاری ها

 
  کشوره منابع مالی و در آمدی دهیاری ها درقانون برنامه چهارم توسع-2-1

در این قسمت وظایف و ساختار کلی ،چشم انداز و سیاست های کلی ،امکانات و قابلیت ها، 
سی مورد بررسی قرار محدودیت ها و امکانات، اهداف کلی ، سیاست های اجرایی و اقدامات مهم و اسا

 می گیرد
  وظایف، ویژگی و ساختار کلی بخش-2-1-1

 نهادی 1377 خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال یهادهیاریها طبق قانون تاسیس دهیاری
حل عوارض وبهای باید ازم حلی میمستقل، عمومی و خودکفا تلقی شده اند و از این رو این نهاد م

 مورد نیاز  منابع مالینامه مالی دهیاری ها ذکر شده است،ع که در آیین خدمات و سایر فصل ها و مناب
 . جهت انجام وظایف قانونی را فراهم نمایدخود

 و اصالحیه 1380مه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها، مصوب هیات وزیران در سال امطابق اساسن
ور انجام آنها، منابع مالی مورد  بند وظیفه بر عهده دهیاری ها گذاشته شده است که به منظ47بعدی ان 
 .نیاز است

 اساس نامه تشکیالت و سازمان 10 ماده 21دهیاری ها به عنوان یک نهاد عمومی، براساس بند 
دهیاری ها باید نسبت به برآورد و تنظیم بودجه و ارائه بودجه ساالنه دهیاری و متمم و اصالح آن به 
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زم است دهیاری منابع در آمدی مشخص داشته باشد تا در از این رو ال. شورا جهت تصویب اقدام نماید
 .چارچوب بودجه نسبت به هزینه نمودن آن اقدام نماید

 محل قابل تامین 7، منابع در آمدی دهیاری از 1382 آیین نامه دهیاری ها مصوب 36براساس ماده 
 :است

 )درآمدهای عمومی( در آمدهای ناشی از عوارض –الف 
  از عوارض اختصاصیمدهای ناشی درآ–ب 
  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری–پ 
  درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری –ت 
  کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی–ث 
  استفاده از تسهیالت مالی–ح 
 .. اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و–ج 

 ، متوسط درآمد هر1383 در سال ها دهیاری80 مصوب  از بودجهآمدهبراساس بررسی به عمل 
 .اری از هر یک از منابع درآمدی، به تفکیک به شرح جدول زیر استدهی

 .اری از هر یک از منابع درآمدی،متوسط درآمد هر دهی  
 درصد مبلغ  منابع درآمدی ردیف

 17 770300 )درآمدهای عمومی(درآمدهای ناشی از عوارض  1

 50 327750 )ع عوارضیانون تجمق(رآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی د 2

 6/4 21110 ی دهیاری ها موسسات انتفاعدرامدهای خدمات وبهای 3

 - - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری 4

 25 113100 کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 5

 2 8800 استفاده از تسهیالت مالی 6

 4/1 6500 اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی 7

 100 354280 متوسط بودجه یک دهیاری
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 درصــد از بودجــه دهیــاری هــا از محــل عوایــد قــانون 50جــدول فــوق نشــانگر آن اســت کــه 

ــتجم ــی،   25ع عــوارض ی  درصــد از 17 درصــد از کمــک هــای اعطــایی دولــت و ســازمان هــای دولت
 درصـد بـاقی مانـده از سـایر محـل هـا       8و بهـای خـدمات تـامین مـی گـردد و          عمومی   ،محل عوارض 
 .تامین می گردد

با عنایت بـه جدیدالتاسـیس بـودن دهیـاری هـا وفعالیـت آنهـا در منـاطق روسـتایی و بـا توجـه                          
ر خـط فقـر قـرار دارنـد و          روسـتاییان زیـ   حداکثربه ایـن کـه مطـابق بررسـی هـای علمـی و پژوهشـی                 

در حـال حاضـر     .  سـالیانه روستانشـینان و شهرنشـینان رو بـه فزونـی اسـت               بـین در آمـد     روند شـکاف  
کان نیـل بـه خودکفـایی بـرای آنهـا میسـر نیسـت و نمـی تواننـد از عـوارض و بهـای محلـی منـابع                              ما

 .مالی الزم را تامین کند
 
      وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز، سیاست های کلی و مضامین2-1-2

 دوازده گانه
تناد سند چشـم انـداز، دسـتیابی بـه توسـعه بایـد همـراه و همگـام بـا ایجـاد فرصـت هـای                    به اس 

ــاء ســطح در   ــد، ارتق ــع مناســب درآم ــر، توزی ــدوین و   آبراب ــل باشــد و در ت ــتغال کام ــرانه و اش ــد س م
هــای بــاال و  تصــویب برنامــه هــای توســعه و بودجــه ســالیانه، کــاهش فاصــله درآمــدها میــان دهــک 

 .شدپایین جامعه موردنظر با
 ،امــه چهــارم نیــز بــر رفــع محرومیــت خصوصــا در منــاطق روســتایینردر سیاســت هــای کلــی ب

آمـدی جامعـه    هـای بـاال و پـایین در        ایجاد اشتغال مواد و کـاهش بیکـاری، کـاهش فاصـله بـین دهـک               
ــ ــتاها   (43د و دربن ــعه روس ــوان توس ــت عن ــتاییان و    ) تح ــدگی روس ــد و زن ــطح درآم ــاء س ــر ارتق ب

ـ      ا تقویـت زیرسـاخت هـای مناسـب تولیـد و تنـوع بخشـی و گسـترش فعالیـت                     کشاورزان و رفع فقر ب
 .ید شده استتاک.. ای مکمل وه

 برابـر یـک روسـتایی اسـت         4ن  یشـ اضـر سـرانه یارانـه هـر شهرن        با عنایت به این که در حـال ح        
در جامعــه روســتایی بــیش از جامعــه ) آشــکار و پنهــان(نه و درصــد بیکــاری او شــکاف در آمــد ســالی

ــداز و سیاســت هــا .شــهری اســت ی کلــی نظــام در خصــوص شــاخص هــای   تحقــق ســند چشــم ان
 .مذکور نیازمند توجه ویژه به جامعه روستایی است
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ــداز وسیاســت هــای کلــی نظــام ارتبــاط ک   ــا امــتحقــق اهــداف مــوردنظر در ســند چشــم ان ل ب
تــاکنون توســعه روســتایی متــرداف بــا توســعه  . تقویــت دهیــاری هــا بــه عنــون مــدیریت محلــی دارد 

بـا توجـه بـه ایـن کـه      .  کالبـد و محـیط روسـتا تـوجهی نمـی شـد       ،اورزی بود و بـه مـدیریت فضـا        کش
 درصــد از محصــوالت کشــاورزی مســتقمیا نتیجــه فعالیــت کشــاورزان ســاکن در محــیط   30بــیش از 

حـیط روسـتا توجـه بـیش از پـیش شـود             م وری اسـت بـه بهسـازی، عمـرن و آبـادانی           روستا است، ضر  
 .ثر مثبت در افزایش تولید کشاورزی خواهد بودکه نتیجه و دستاورد آن ا

 
  امکانات و قابلیت ها-2-1-3

از جمله امکانات موجود در خصـوص تـامین منـابع درآمـدی دهیـاری هـا مـی تـوان بـه مـوارد                         
 :زیر اشاره کرد

  وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه در محیط روستایی برای اخذ عوارض-1
رای عرضــه خــدمات بواســطه عــدم برخــورداری روســتاییان  وجــود زمینــه هــای مختلــف بــ-2

 خذ بهای خدماتو در نتیجه امکان ا نواع خدمات عمومی ااز
ــای       -3 ــا بخــش ه ــا ب ــاری ه ــترک دهی ــذاری مش ــرمایه گ ــرای س ــای الزم ب ــه ه ــود زمین  وج

 . که دارای مزیت نسبی هستندیخصوصی و عمومی غیر دولت
ــتایی -4 ــه روس ــاعی در جامع ــرمایه اجتم ــه مشــارکت  وجــود س ــده زمین ــراهم کنن ــه ف ــای  ک  ه

 . اداره امور روستاها استمالی واجتماعی روستاییان در
 
  محدودیت و تنگناها2-1-4
ل مهـم    شهرنشـینان بـه عنـوان عامـ        سـتاییان و  وران   وجود شـکاف درآمـدی رو بـه تزایـد میـ            -1

 در تقویت مهاجرت از روستا ها
ــار   -2 ــژه بیک ــه وی ــکار و ب ــاری آش ــاالی بیک ــد ب ــ  درص ــه رغب ــان ک ــکونت در تی پنه ــه س  ب

 .روستاها را کاهش می دهد
ــای     -3 ــوارض و به ــوان پرداخــت ع ــه ت ــر ک ــر خــط فق ــتایی زی ــت روس ــاالی جمعی  درصــد ب

 .خدمات را ندارند
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 تهدیــد مــداوم و پیوســته جامعــه روســتایی از ســوی انــواع حــوداث و بالیــای طبیعــی و بــه -4
در کــاهش تــوان مــالی روســتاییان مــوثر ویــژه خشکســالی و ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی کــه  

 .است
 
  در تحقق اهداف چشم انداز بخش نقش و جایگاه-2-1-5

ــداز و سیاســت هــای کلــی برنامــه چهــارم مــدیریت هــای محلــی    در تحقــق اهــداف چشــم ان
یجـاد  اشناسـایی مزیـت هـای نسـبی و زمینـه هـای اقتصـادی بـرای                  . نـد نقش مـوثری دار   )  ها دهیاری(

ــام برر  ــتغال و انج ــری از      اش ــره گی ــوص و به ــن خص ــاعی الزم در ای ــادی و اجتم ــای اقتص ــی ه س
ــاد      ــها در ایج ــایر بخش ــا بخــش خصوصــی و س ــارکت ب ــات و مش ــا و موسس ــالی بانکه ــهیالت م تس

ل و افـزایش سـطح      ا منجربـه ایجـاد اشـتغ      ال و تولیـدی قطعـ     اسرمایه گذاری در انواع طـرح هـای اشـتغ         
و درامـدهای حاصـله بـه عنـوان درآمـد حاصـل از               روسـتاییان خواهـد شـد و از طریـق منـابع              یددرآم

موسسات انتفاعی، دهیـاری هـا مـی تواننـد وظـایف قـانونی خـود را بـا پشـتوانه درامـدی حاصـله بـه                           
انجــام رســانند و محــیط و فضــای روســتا را از طریــق اجــرای طرحهــای عمرانــی و بهســازی و طــرح  

 .های خدماتی مناسب قابل سکونت نمایند
 بـا اخـذ تسـهیالت و کمـک هـای دولتـی و از سـوی دیگـر بـا             از یـک سـو       بنابراین دهیاری ها  

اجــرای طرحهــای اقتصــادی و خــدماتی مــی تواننــد در تحقــق اهــداف ســند چشــم انــداز و سیاســت  
 .های کلی نظام در حوزه جامعه روستایی موثر باشند

 
  اهداف کلی و راهبردهای کالن-2-1-6

ــرای تحقــق       ی داهــداف کلــی و راهبــردی توســعه مــدیریت روســتای  ــابع درآمــدی ب ــامین من ر ت
 :د چشم انداز را می توان به شرح زیر برشمردنس

  دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای دهیاری ها در جهت نیل به خود کفایی-1
ــا     -2 ــر بخــش ه ــرای حضــور بخــش خصوصــی و دیگ ــا و تســهیالت الزم ب ــه ه  ایجــاد زمین

 ی و خدماتیبرای سرمایه گذاری در طرحهای عمران
 شناسایی و ایجـاد مزیـت هـای نسـبی در پهنـه جغرافیـایی بـه منظـور ایجـاد فرصـت برابـر                          -3

 برای همه نقاط
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  اهداف کمی و سیاست های اجرایی بخش-2-1-7
اهداف کلـی و سیاسـت هـای اجرایـی در خصـوص منـابع مـالی و درآمـدهای دهیـاری هـا بـه                          

 :شرح زیر است
 . میلیون ریال1882لیون ریال به ی م270 ها از  افزایش متوسط بودجه دهیاری-1
  بهره گیری از منابع و تسهیالت بانکی بدون بهره طویل المدت-2
 اعطــای تســهیالت و معافیــت هــای الزم بــرای حضــور بخــش خصوصــی و تعــاونی بــرای  -3

 سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و خدماتی
 
 
 
  سیاست ها و اولویت های استانی-2-1-8

مـدی دهیـاری هـا بـه شـرح          قویـت منـابع مـالی درآ      ت های مورد بررسـی اسـتانها جهـت ت         اولوی
 :زیر است
  توجه ویژه به روستاهای دارای ظرفیت و پتانسیل باالی ایجاد فرصت شغلی-1
 توجــه خــاص بــه روســـتاهایی کــه توانــایی جـــذب و نگهداشــتن جمعیــت خـــود و        -2

 .روستاهای پیرامون را دارند
ــتاها  -3 ــه روس ــه ب ــتفاده را از       توج ــره و اس ــداکثر به ــاس ح ــاد و مقی ــاس اقتص ــه براس یی ک

 سرمایه گذاری ها دارند
  توجه ویژه به روستاهایی که دارای نقش تولیدی و اقتصادی مهم هستند-4
 ... توجه خاص به روستاهایی که در معرض تخلیه جمعیت هستند و-5
  توجه به مناطق و روستاهای محروم و نیازمند خدمات-6
 
  اقدامات مهم و اساسی-2-1-9

به منظور فـراهم نمـودن زمینـه ایجـاد منـابع پایـدار درآمـدی بـرای دهیـاری هـا اقـدامات ذیـل                          
 :قابل انجام است

 اخــذ و اعطــای تســهیالت مــالی بــه دهیــاری هــا بــرای مشــارکت بــا بخــش خصوصــی در  -1
 اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در آمدزا
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ــه بخــش -2 ــژه ب ــرای حضــور در وســتا و   اعطــای تســهیالت وی  خصوصــی و ســایر بخشــها ب
 اجرای طرحهای اقتصادی

ــی و   -3 ــزات عمران ــین آالت و تجهی ــد ماش ــ خری ــاد    خ ــرای ایج ــا ب ــاری ه ــرای دهی دماتی ب
 وظایف قانونی

ــداقل  -5 ــای ح ــه       30 اعط ــادی ب ــای اقتص ــرای طرحه ــرای اج ــاز ب ــرمایه موردنی ــد س  درص
  مند به فعالیت در روستاهاصورت بالعوض به سرمایه گذران بخش خصوصی عالقه

ــژه -6 ــه وی ــر   توج ــتاییان در اج ــارکت روس ــوع مش ــه موض ــای ءاب ــداری از طرحه  اداره و نگه
 عمرانی و خدماتی اجرا شده در روستاها

 بـه منظـور اجـرای طرحهـا بـه صــورت      ی دهیـاری هـا در سـطح بخشــها    ایجـاد تعـاونی هـا   -7
 امشترک و با هدف بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری ه

 

 دستورالعمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسالمی بخش مصوب -2-2
  وزارت کشور29/10/1383

ت وزیـران    هیـا  19/5/82 مـالی دهیـاری هـا مصـوب           آیـین نامـه    37به استناد تبصـره ذیـل مـاده         
 آیـین نامـه اجرایـی نحـوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط شـوراهای اسـالمی                      5و تبصره ذیل مـاده      

 دســـتورالعمل ایجـــاد یکنـــواختی در نظـــام عـــوراض 10/8/78خـــش و شـــهرک مصـــوب شـــهر، ب
 .شده استی بخش به شرح ذیل تصویب و ابالغ اسالمشوراهای 

ــ  : 1مــاده  ــرای رعایــت اختصــار بــه جــای ق نون تشــکیالت وظــایف و ادر ایــن دســتورالعمل ب
ــوب      ــهرداران مص ــاب ش ــور و انتخ ــالمی کش ــوراهای اس ــات ش ــالحیه1375انتخاب ــدی آن  و اص  بع

واژه قانون شوراها و بـه جـای آیـین نامـه اجرایـی نحـوه وضـع و وصـول عـوارض توسـط شـوراهای                           
ــه  10/8/78اســالمی شــهر، بخــش و شــهرک مصــوب    هیئــت وزیــران از واژه آیــین نامــه اجرایــی و ب

جای قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری                         
ان و چگـونگی برقـراری و وصـول عـوارض و سـایر وجـوه از تولیـد کننـدگان کـاال، ارائـه                         اسالمی ایر 

 واژه قــانون تجمیــع عــوارض اســتفاده مــی 2/11/81دهنــدگان خــدمات و کاالهــای وارداتــی مصــوب 
 .شود

عوارض موضوع ایـن دسـتورالعمل عبـارت اسـت از وجـه یـا وجـوهی کـه مسـتند بـه                        : 2ماده  
 قـانون تجمیـع عـوارض و تبصـره یـک آن             5ایـت مقـررات منـدرج در مـاده          آیین نامه اجرایی و بـا رع      
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ــاده  ــاده 3و م ــد ب م ــاده 14 و بن ــه تصــویب شــورای اســالمی بخــش   16 و م ــی ب ــه اجرای ــین نام  آی
رســیده و از طریــق درج در روزنامــه هــا و جرایــد محلــی یــا روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و یــا از هــر  

 .آگاهی عموم برسدطریق دیگری که جنبه عمومی دارد به 
وضــع عــوارض محلــی جدیــد و یــا افــزایش نــرخ هــر یــک از عــوارض محلــی مــی  : تبصــره 

ویب و اعـالم عمـومی      ه هـر سـال بـرای اجـرا در سـال بعـد تصـ               بایستی حداکثر تا پـانزدهم بهمـن مـا        
 .گردد

عبـارت اسـت از کلیـه امکـان و واحـدهای صـنفی، صـنعتی، تولیـدی،                  :  منبـع عـوارض      -3ماده  
 آیـین  3حـدوده روسـتا موضـوع مـاده     ن و هرگونـه منبـع درآمـدی واقـع درم       سـاختمانی، زمـی   خدماتی،  

 .نامه اجرایی باشد
 : نوع عوارض-4ماده 
بـه عوارضـی اطـالق مـی شـود کـه در قـانون تجمیـع عـوارض تکلیـف                     :  عـوارض ملـی    –الف  

 .نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است
ســت کــه بــا اســتناد بنــد ب مــاده یــک آیــین نامــه  عوارضــی ا:  عــوارض محلــی عمــومی -ب

 آیـین نامـه   3اجرایی قانون تجمیـع عـوارض و بـا رعایـت مقـررات منـدرج در قـانون شـوراها و مـاده                      
از انــواع عــوارض محلــی مــی تــوان عــوارض بــر زمــین، ســاختمان و . اجرایــی وضــع گردیــده اســت

 نظــر اســتاندار ظــرف مــدت عــوارض محلــی عمــومی پــس از اظهــار. را نــام بــرد... کســب و پیشــه و
 .یک ماه قابل وصول است

 قـانون   5عوارضـی اسـت کـه بـا رعایـت تبصـره یـک مـاده                 :  عوارض محلـی اختصاصـی       –ب  
ــا  ــع عــوارض براســاس شــرایط جغرافی ــه  یتجمی ــدی روســتا ب ی، طبیعــی، اقتصــادی، اجتمــاعی و کالب

ــی      ــالمی بخــش تعی ــورای اس ــد ش ــالمی و تایی ــورای اس ــویب ش ــار و تص ــنهاد دهی ــود پیش ــی ش . ن م
 .ی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول استیعوارض محلی اختصا

ــاده  ــ - 5م ــواع عــوارض و بهــای :  هــای عــوارضهتعرف ــه ان  خــدمات و ســایر فهرســتی از کلی
 هـر    و درج، دهیـاری وصـول و یـا تحصـیل مـی شـود               طعایت قـوانین مربـوط توسـ      درآمدهایی که با ر   

دمات جدیدی کـه وضـع و تصـویب مـی گـردد یـا هـر تغییـری کـه در نـوع و                          خ نوع عوارض یا بهای   
 .نها صورت می گیرد در تعرفه های مذکور منعکس شودآمیزان نرخ 
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مــد آاشــخاص حقیقــی بــا حقــوقی پرداخــت کننــده عــوارض یــا در:  مــودی عــوارض -6مــاده 
مـذکور  مـد مشـمول وی باشـد یـا اشـخاص            آبه دهیاری است کـه ممکـن اسـت منبـع عـوارض یـا در               

 .وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشند
دهیــار یــا فــردی اســت کــه از طــرف دهیــار اختیــار تطبیــق وضــع :  مــامور تشــخیص– 7مــاده 

مودی با هر مورد عوارض و تشـخیص بـدهی مـودی کتبـا بـه عهـده او گذاشـته شـده اسـت و مـامور                            
طـه بـه کـار بـرد و         تشخیص مکلف اسـت کمـال دقـت را در تشـخیص خـود در مـورد عـوارض مربو                   

 .گی خواهند نمودیددر صورت بروز تخلف از وی مراجع ذی ربط به وضع اور س
ــاده  ــخیص -8م ــراس  تش ــی ال ــه مامورت  : عل ــت ک ــی اس ــا ر تشخیص ــخیص ب ــن  عش ــت ای ای

 و براســاس قــرائن مســتند هنگــامی کــه مــودی از ارائــه و در اختیــار گذاشــتن مــدارک و  لمعلدســتور
 .اددفاتر خودداری نماید، خواهد د

مـاموری اسـت کـه از طـرف دهیـار جهـت وصـول درآمـد و عـوراض                    :  مـامور وصـول    -9ماده  
ــاری      ــه دهی ــه ب ــن وظیف ــافی را جهــت انجــام ای ــد تضــمین ک ــامورین وصــول بای ــین مــی شــود م تعی

 .بسپارند
ــاده  ــوعی آگهــی مــی باشــد کــه حــاوی مشخصــات منبــع عــوا  :  پــیش آگهــی – 10م ض و رن

ونی و نـوع و میـزان عـوارض و شـماره حسـاب بـانکی بـه همـراه                    مودی یا مودیان با ذکـر مسـتند قـان         
ــودی        ــا م ــدهکار و ی ــه ب ــوارض ب ــت ع ــد پرداخ ــید موع ــد از سررس ــه بع ــه ک ــانکی مربوط آدرس ب

 .عوارض که پرداخت بدهی خود را به تاخیر انداخته است توسط دهیاری فرستاده می شود
ــاده  ــه – 11م ــد از   :  اخطاری ــاری بع ــط دهی ــه توس ــه ای اســت ک ــیش  برگ ــال پ صــدور و ارس

آگهی برای اخطار به بـدهکار عـوارض و یـا مـودی عـوارض کـه پرداخـت بـدهی خـود را بـه تـاخیر                            
 .انداخته است، فرستاده می شود

ص حقیقـی و یـا      ابرگـه ای اسـت کـه شـامل میـزان بـدهی اشـخ              :  صورتحساب بـدهی   -12ماده  
نبــع عــوارض بــا ذکــر حقــوقی و شــماره حســاب بــانکی مربوطــه بابــت انــواع عــوارض متلعــق بــه م 

 مستند قانونی و نحوه محاسبه عـوارض یـا بـدهی بـوده کـه بـا درخواسـت مـودی یـا دفترخانـه اسـناد                          
ســمی توســط دهیــاری تنظــیم و تســلیم و یــا ارســال مــی گــردد، چنانچــه صورتحســاب بــدهی بــه   ر

در ی بــرای انجــام معاملــه صــامر اســناد رســاتن بــدهی و در پاســخ بــه اســتعالم دفــزامنظــور اعــالم میــ
ســمی منــوط بـه ارائــه مفاصــا حســاب بــدهی ویــا تودیــع مبلــغ   رر اســناداتلــه در دفــمعامشـود انجــام  

 .بدهی به حساب بانکی دهیاری خواهد بود
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برکــه ای اســت کــه بــه موجــب آن دهیــاری مکلــف اســت در :  رســید دریافــت وجــه-13مــاده 
 .قبال دریافت عوارض و سایر مطالبات به پرداخت کننده تسلیم نماید

ــ ــوارض-14اده م ــیط ع ــوارض    :  تقس ــی از ع ــود ناش ــات خ ــیط مطالب ــه تقس ــاز ب ــاری مج دهی
در مواردی که مودی قادر به پرداخـت تمـام بـدهی خـود بـه طـور یکجـا نباشـد، دهیـاری مـی                          . نیست

تواند مطالبات خـود را بـا اقسـاط حـداکثر در سـی وشـش مـاه مطـابق دسـتورالعملی کـه بـه پیشـنهاد                            
در هـر حـال صـدور       . ربـوط مـی رسـد دریافـت نمایـد         المی روسـتای م    به تصـویب شـورای اسـ       دهیار

 .مفاصا حساب موکل به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهد بود
برگـه ای اسـت کـه پـس از پرداخـت کامـل بـدهی مـودی عـوارض                    :  مفاصا حسـاب   – 15ماده  

ـ        به دهیـار     مـی خ معـین بـرای مقطـع زمـانی مشـخص صـادر      اریی و یـا اثبـات عـدم بـدهی مـودی درت
شــود و در آن مــی بایســتی مشخصــات کامــل پرداخــت کننــده عــوارض و منبــع عــوارض و حســب   

 .مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج می شود
پـیش آگهـی بایـد بـا ابـالغ قـانونی طبـق مـوارد مـذکور در فصـل ابـالغ قـانونی آیـین                   :16ماده  

د و در پـیش آگهـی قیـد شـود کـه عـوارض متعلقـه                 نامه دادرسی مدنی به مودی یا مودیـان ابـالغ گـرد           
ی بــه حســاب معرفــی شــده در پــیش آگهــی  روز پــس از ایــن پــیش آگهــ10رف مــدت را حــداکثر ظــ

ا مودیـان مکلفنـد     ت نماینـد و در صـورت اعتـراض بـه میـزان عـوارض مـودی یـ                  واریز و رسید دریافـ    
همـراه مـدارک مثبتـه بـه         بـه    ابـ  از ابـالغ رسـمی اعتـراض خـود را کت            روز پس  15حداکثر ظرف مدت    

ر مرحلــه نخســت موضــوع را در ایــن صــورت دهیــاری د. دهیــاری تحویــل و رســید دریافــت دارنــد
نانچه منجر به توافـق نگـردد پرونـده را جهـت اتخـاذ تصـمیم نهـایی بـه مرجـع صـالحه                        رسیدگی و چ  

 .ارجاع خواهد نمود
ض مــودی پــیش هــی و عــدم اعتــراصــورت انقضــای مهلــت منــدرج در پــیش آگدر  : 17مــاده 

 .آگهی صادره به منزله قبول از ناحیه مودی تلقی خواهد گردید
دهیــاری هــا دارای فهرســتی از تعرفــه هــای عــوارض خواهنــد بــود کــه در آن انــواع  : 18مــاده 

عوارضی که به وسـیله دهیـاری وصـول و تحصـیل مـی شـود درجـه و هـر نـوع عـوارض جدیـد کـه                             
ه درنـوع، میـزان، مبلـغ و نـرخ آنهـا صـورت مـی گیـرد                  وضع و تصویب می گردد و یا هـر تغییـری کـ            

 .در فهرست مذکور منعکس می شود
ــاده  ــور  : 19م ــور   (وزارت کش ــای کش ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــازمان ش ــت  ) س ــف اس مکل

 .آموزشهای الزم را جهت توجیه این دستورالعمل به دهیاری ها ارائه نماید
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ا در قالـب قـانون شـوراها و آیـین           برقـراری و وصـول هرگونـه عـوارض محلـی صـرف             : 20ماده  
نامه اجرایـی مربوطـه و دسـتورالعمل صـادره و سـایر قـوانین و مقـرارت مـرتبط امکـان پـذیر خواهـد                          

 .بود
ــاده  ــ  : 21م ــارت ب ــئول نظ ــور مس ــتورالعمل  وزارت کش ــن دس ــت ای ــرا و رعای ــن اج  در ر حس

 .سراسر کشور است
 

 وزارت 29/10/1383  دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب-2-3
 کشور

ــاده   ــل م ــتناد تبصــره ذی ــه اس ــه د37ب ــین نام ــا مصــوب   آی ــاری ه ــر19/5/82هی ــات وزی ان  هی
 :دستور العمل محاسبه عوارض محلی عمومی به شرح زیر ابالغ می گردد

بــر کلیــه اراضــی و ســاختمان هــا و مســتحدثات واقــع در  :  عــوارض ســطح روســتا-1مــاده 
ــذ   ــه ماخ ــوارض ب ــتا ع ــدوده روس ــی    مح ــل دارای ــورد عم ــامالتی م ــد ارزش مع ــک درص ــداکثر ی  ح

ت هـای مسـتقیم برقـرار مـی شـود کـه توسـط دهیـاری محـل محاسـبه و                      ا قانون مالیـ   64موضوع ماده   
 .وصول می گردد

ــه مســاحت  : شــیوه محاســبه ــان(قطعــه زمینــی واقــع در محــدوده روســتا ب  500) عرصــه و اعی
ریـال عـوارض سـالیانه سـطح روسـتا آن بـه شـرح                10000مترمربع با قیمت منطقـه ای هـر متـر مربـع             

 .ذیل محاسبه می گردد
 عوارض سطح روستا= مساحت *  قیمت منطقه ای *یک درصد 

 قیمت منطقه ای  = 10000ریال  مساحت = 500متر مربع 
  500 * 10000% * 1 = 500000ریال 

 )ضریب منطقه ای(عوارض سطح روستا % = 1
 عــوارض بــر معــامالت :)زمــین و سـاختمان (منقــول  عــوارض بــر معــامالت غیــر -2مـاده  

حـل قابـل وصـول خواهـد     م غیرمنقول با ماخذ حداقل نیم درصـد مبلـغ مـورد معاملـه توسـط دهیـاری      
 .بود

 .ریال به فروش رسیده است 1000000000زمین واقع در روستا به : به شیوه محاس
 :عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می گردد
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  100000000% * 5 = 50000ریال 
ــاده  ــه -3م ــب و پیش ــوارض کس ــطح    :  ع ــاغل خــاص در س ــدهای کســبی و مش ــه واح کلی

ــه     ــر تعرف ــد براب ــا پیشــه مــی پردازن ــه کســب ی روســتا مکلفنــد عــوارض ســالیانه مکــانی کــه در آن ب
نـرخ عـوارض فـوق الـذکر بـا توجـه بـه رونـق اقتصـادی روسـتا            . مصوب به دهیاری پرداخـت نماینـد      

 .ونی تعیین خواهد گردیدتوسط مراجع ذیصالح قان
اح کسـب و پیشـه      تتـ وجـه مـذکور بـرای یکبـار جهـت اف          :  حـق افتتـاح کسـب و پیشـه           -4ماده  

ی عـالوه بـر عـوارض سـالیانه صـنف  مربوطـه، توسـط دهیـاری از                   اضـ و شروع فعالیـت صـنفی از متق       
ــودی  ــدا  ) متقاضــی کســب(م ــزان آن ح ــردد و می ــی گ ــذ م ــالیانه صــنف  3ثر کاخ ــوارض س ــر ع  براب
 .ه خواهد بودمربوط

عـوارض کسـب و پیشـه متقاضـی خواروبـار فروشـی کـه بـرای اولـین بـار مـی                       : شیوه محاسبه   
 : صنفی خود را شروع نماید به شرح ذیل است فعالیتخواهد

 عوارض سالیانه خواروبار فروشی = 20000ریال 
 3  * 20000 = 60000) ریال(حق افتتاح 

  60000 + 20000 = 80000) ریال(عوارض شروع فعالیت صنفی 
حــداکثر عــوارض پــذیره یــک متــر مربــع از یــک واحــد تجــاری،  :  عــوارض پــذیره-5مــاده 

ــاء در محــدوده و در حــریم     ــاری محاســبه و از متقاضــیان احــداث بن ــه توســط دهی اداری، صــنعتی ک
 :روستا وصول می گردد، به شرح جدول ذیل می باشد

 
 مالحضات یصنعتی و کشاورز اداری و عمومی تجاری طبقاتردیف

 P3 P2 P1 همکف 1
 P2 P5/1 P5/0 زیرزمین 2

 P25/1 P1 اول 3

 P1 P1 دوم به باال 4

P35/0 

P قیمت منطقه ای
  داراییمالک عمل

 تعیین می گردد

بـه متـراژ هـر      ) همکـف و اول   (عـوارض پـذیره یـک واحـد تجـای در دو طبقـه               : شیوه محاسـبه  
 : ریال حداکثر به شرح زیر خواهد بود5000 (P) مترمربع و قیمت منطقه ای 100طبقه 

  P3*1003*5000*100=1500000) ریال( همکف عوارض پذیره طبقه
 P25/1*25/1001*5000*100=625000) ریال(عوارض پذیره طبقه اول 
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  1500000 + 625000 = 2125000  )ریال(کل عوارض پذیره 
پروانــه ســاختمان عــوارض صــدور  :  عــوارض صــدور پروانــه ســاختمان مســکونی-6مــاده 

یان احــداث بنــا در محــدوده و حــریم اضــمســکونی بــه شــرح ذیــل محاســبه و توســط دهیــاری از متق
 .روستا وصول می گردد

 مساحت زمین) * سطح اشتغال(درصد تراکم بنا = متر مربع اعیانی مجاز 
 اعیانی مجاز* قیمت منطقه ای = مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی 

 بنـا در منطقـه مـورد نظـر           مترمربـع و ضـابطه احـداث       400 مسـاحت     بـه  زمـین : شیوه محاسـبه  
 درصد مساحت زمین باشد، عـوارض پروانـه سـاخت زمـین مـوردنظر بـه شـرح زیـر محاسـبه مـی                         60

 ) ریال5000قیمت منطقه ای هر متر مربع (گردد 
 400% * 60 = 240) متر مربع(اعیانی مجاز 

 240 * 5000 = 1200000) ریال(مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی 
 

 :حق تفکیک برای :  حق تفکیک-7ماده 
 قیمت منطقه ای% 10 زمینهای با کاربری مسکونی حداقل –الف 
 قیمت منطقه ای% 100ی تجاری، صنعتی ربرا زمینهای با ک–ب 

 .ستا توسط دهیاری وصول می گرددومحاسبه و از متقاضیان در محدوده و حریم هر ر
 بـا کـاربری مسـکونی بـا قیمـت منطقـه ای               متـر مربـع    1000ی بـه مسـاحت      زمین : شیوه محاسبه 

عـوارض حـق تفکیـک آن       .  متـری تفکیـک گردیـده اسـت        500 ریـال بـه دو قطعـه         5000هر متر مربع    
 :به شرح زیر محاسبه می گردد
  1000 * 5000% * 10 = 500000) ریال(عوارض حق تفکیک 

ذکور پــس از پیشــنهاد دهیــاری و ل عــوارض مــووضــع و و صــ :  ضــمانت اجرایــی-8مــاده 
ر بـا رعایـت     تصویب شـورای اسـالمی روسـتا و تاییـد شـورای اسـالمی بخـش و اظهـار نظـر اسـتاندا                      

 .را خواهد بودج تجمیع عوارض الزم اال قانون5تبصره یک ماده 
ــاده  ــرف  -9م ــیوه مص ــول  :  ش ــل از وص ــد حاص ــوارضعوای ــام    ع ــامین تم ــرای ت ــی ب  محل

، خــدماتی و عمرانــی واقــع در محــدوده همــان روســتا قابــل مصــرف  بخشــی از هزینــه هــای ادارییا
 .می باشد
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ــوارض   -2-4 ــی نحــوه وضــع و وصــول ع ــه اجرای ــین نام ــهر،   آی ــالمی ش ــوراهای اس توســط ش
بخش و شـهرک موضـوع قـانون تشـکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـالمی کشـور و                      

 7/7/1378 مصوب – 1375 مصوب –انتخاب شهرداران 
ننـد بـرای تـامین بخشـی از هزینـه           شـوراهای اسـالمی شـهر، بخـش و شـهرک مـی توا              : 1ماده  

مرانــی بــا رعایــت  ادرای و عه هــای خــدماتیوط اعــم از هزینــبــ، بخــش و یــا شــهرک مر شــهرهــای
 .ع نمایندضارض ویین نامه عوآضوابط و ترتیبات و سیاستهای موضوع این 

ــاده  ــهر   – 2م ــهر، ش ــالمی ش ــوراهای اس ــط ش ــوارض توس ــوع ع ــدود  وض ک و بخــش در ح
ـ مات و سـایر موضـوع هـایی اسـت کـه مر           درامدها، عرضه کاال و خد     ر، شـهرک یـا بخـش    هط بـه شـ  وب

 .ذیربط می باشد
 تولیــدی، خــدماتی،  عــوارض موضــوع ایــن آیــین نامــه از امــاکن، واحــدهای صــنفی– 3مــاده 

ــل وصــول اســت محــل اســتقرار آن  صــنعتی و ــع درآمــدی دیگــر قاب ــه منب ــورد شــهرههــر گون ا  در م
 قـانون تعـاریف و ضـوابط تقسـیمات کشـوری مصـوب              4 مـاده    1محدوده قانی شـهر موضـوع تبصـره         

ــش و ر 1362 ــورد بخ ــواد    و و در م ــوع م ــدوده موض ــتا، مح ــوابط   13 و 6س ــاریف و ض ــانون تع  ق
ــورد    1362تقســیمات کشــوری مصــوب   ــا برســد و در م ــیده ی ــران رس ــات وزی ــه تصــویب هی ــه ب  ک

 آیـین نامـه مربـوط بـه اسـتفاده از اراضـی و               13یسـیون مـاده     ای کـه بـه تصـویب کم       ها محـدوده    شهرک
 رسـیده اسـت،     1355حـدوده قـانونی و حـریم شـهرها مصـوب            احداث بنـا و تاسیسـات در خـارج ازم         

 باشد
ــهرها     : 1تبصــره  ــورد ش ــین نشــده باشــد، در م ــتا تعی ــه محــدوده شــهر و روس در صــورتی ک

 شــورای عــالی شهرســازی و  تاســیس قــانون2 مــاده 3محــدوده ای کــه در طــرح جــامع موضــوع بنــد 
 7 و در مــورد روســتاها محــدوده ای کــه در طــرح هــای موضــوع مــاده 1351ن مصــوب ارمعمــاری ایــ

 . تعیین شده است، مالک خواهند بود1366اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 
ا مراجـع تصـمیم گیـر در مـورد محـدوده شـهر، مجـاز نمـی باشـند محـدوده هـایی ر                   : 2تبصره  

 کــه توســط ســایر مراجــع قــانونی بــرای ایجــاد شــهرک یــا مراکــز جمعیتــی دیگــر خــارج از شــهر هــا
 . به حدود شهر ملحق نمایند،، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شدهتعیین شده یا می شوند

 وصول عوارضی کـه طبـق ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـالمی شـهر، بخـش و                        – 4ماده  
 شـهر بـر عهـده شـهرداری در مـورد روسـتا بـر عهـده                  در مـورد عـوارض     مـی شـود و        وضع هرکیا ش 
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الن اجرایــی شــهرک مربــوط خواهــد بــود کــه ری و در مــورد شــهرکها بــر عهــده مســودهیــار و دهیــا
 .مطابق مقررات مربوط به ضمانتهای اجرایی ان اقدام می نمایند
 :مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مودی است

 شـوراهای اســالمی  ط عوارضـی کــه بـه موجــب ایـن آیــین نامـه توســ     نحــوه وصـول – 5مـاده  
 .ن می گرددیط همان شوراها تعیسور، بخش و یا شهرک وضع می شوند، تشه

 وظــایف و انتخابــات شــورهای ، قــانون تشــکیالت94وزارت کشــور بــه اســتناد مــاده  : تبصــره
ی در شـیوه محاسـبه       و بـه منظـور تـامین همـاهنگ         1375اسالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب           

عــوارض در شــوراهای بخــش و شــهرک و همچنــین ایجــاد یکنــواختی در نظــام عــوارض در سراســر  
 .کشور، آیین نامه های الزم را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می نمایند
ــاده       ــوع م ــتورالعمل موض ــهر دس ــالمی ش ــوراهای اس ــوص ش ــالی   30در خص ــه م ــین نام  آی

 . گرددشهرداری ها مراعات می
 عوارضی که به موجـب ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـالمی شـهر، بخـش و یـا                         -6ماده  

شهرک وضع می شـوند، حسـب مـورد بـرای تـامین هزینـه هـای همـان شـهر روسـتا و یـا شـهرک در                             
 .قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد

ام یـا بخشـی از      مـ بخـش و شـهرک مـی تواننـد بـرای تـامین ت              شوراهای اسالمی شـهر،      -7ماده  
هزینــه هــای طــرح هــای خــاص خــدماتی یــا عمرانــی، عــوارض خاصــی بــرای مــدت و مــورد معــین 

 .وضع نمایند
رد تعیـین شـده در   وت و مـ یـق وصـول مـی گـردد صـرفا در همـان مـد       عوارضی کـه از ایـن طر    

 .مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می باشد
ــاده  ــی-8م ــع رس ــایر     مرج ــبه و وصــول و س ــوه محاس ــزان، نح ــورد می ــکایت در م ــه ش دگی ب

 نـا مـه وضـع مـی شـوند و            های مربوط به عوارضی که توسـط شـوراها بـا رعایـت ایـن آیـین                 عوموض
 ایــن 2ه و موضــوع تبصــره مــاده د محلــی کــه قــبال توســط مراجــع ذی صــالح وضــع شــیــا عــوراض

 قـانون شـهرداری هـا       77اسـت کـه در مـاده        در مـورد عـوارض شـهر بـه ترتیبـی            . آیین نامه نمی باشند   
عــوارض موضــوع ایــن آیــین نامــه کــه توســط شــوراهای اســالمی و در خصــوص مقــرر شــده اســت 

ــاتی مرکــب از دادگســتری و شــوراهای اســالمی      ــده هی ــه عه بخــش و شــهرک وضــع شــده اســت ب
 بخش و شهرک می باشد
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 مقتضـی نسـبت بـه     شورها مـی تواننـد در هنگـام وضـوع عـوارض جدیـد یـا در زمـان            -9ماده  
موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغـو عوراضـی کـه تصـویب نمـوده انـد بـا توجـه بـه سیاسـت هـای                           

 .مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند
 . دیوان عدالت اداری ابطال شده است9/9/1382 -361 به موجب رای -10ماده 

ــاده  ــده    -11م ــع ش ــالح وض ــع ذی ص ــط مراج ــاکنون توس ــه ت ــی ک ــرایط  عوارض  و دارای ش
 آیــین نامــه اســت، بــه شــرح منــدرج در فهرســت پیوســت ایــن آیــین نامــه 2 تبصــره مــاده رد مــذکور

کماکــان توســط مراجعــی کــه در مصــوبات مربــوط بــه وضــع عــوارض و اصــالحات آن تعیــین شــده  
صـادرات  . است وصول می شـود و بـه ترتیـب مقـرر در همـان مصـوبات بـه مصـرف خواهنـد رسـید                        

ــانون بودجــه ســال 5 مطــابق تبصــره 1378ل غیرنفتــی در ســا ــه عــوارض 1378 ق  از پرداخــت هرگون
 .از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف است

 . دیوان عدالت اداری ابطال شده است9/9/1382-361به موجب رای : تبصره
ری ابطــال شــده   دیــوان عــدالت ادا 9/9/1382-361بــه موجــب رای  :  تبصــره- 12مــاده 

 .است
 دیــوان عــدالت اداری ابطــال شــده    9/9/1382-361بــه موجــب رای  :  تبصــره- 13مــاده 

 .است
 شوراها موظفنـد بـه هنگـام تصـمیم گیـری راجـع بـه عـوارض عـالوه بـر توجـه بـه                  – 14ماده  

 سیاســتهای الم مــی شــودعــنجســاله و قــوانین بودجــه ســالیانه اسیاســتهای کلــی کــه در برنامــه هــای پ
 . دولت را به شرح ذیل مراعات نمایندعمومی

ــه ســمت خودکفــایی شــهرداری، دهیــاری و شــهرک -الــف  ــ مر نیــل ب ط از طریــق وضــع و وب
 وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز،

شـار و بخـش      رعایت تناسب میـزان عـوارض بـا ارایـه خـدمات عمـومی و عمرانـی بـه اق                    –ب  
 . و غیردولتیهای مختلف اعم از دولتی

 جهت جلوگیری به سـوی وضـع عوارضـهایی کـه بـه صـورت غیـر مسـتقیم وصـول مـی                        –پ  
 .شوند

 . تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهلی–ت 
  توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل–ث 
  هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض–ج 
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ــا ارزش افــزوده زمــین ن  وضــ–ح  اشــی از تصــمیمات مراجــع قــانونی و ع عــوارض متناســب ب
 .یا اجرای طرحهای عمرانی

ــد     –د  ــدهای تولی ــترش واح ــد و گس ــد تولی ــه رش ــتن ب ــه داش ــام  ی توج ــه هنگ ــه ب  در منطق
 .ض بر تولیدارعو

ــی در     –ذ  ــروش واقع ــاس ف ــدی براس ــدهای تولی ــورد واح ــوارض در م ــول ع ــبه و وص  محاس
 دوره مورد نظر

 .صادراتی خودداری از وضع عوارض برکاالهای –ر 
 . معافیت و نظایر آن،یفی تخفاطکم درآمد هنگام وضع عوارض با اع توجه به اقشار –ز 
  رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخیف معافیت و نظایر آن–ژ 

  اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض–س 
 ساسی قانون ا3 وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل –ش 

 . دیوان عدالت اداری ابطال شده است9/9/1382-361به موجب رای : تبصره: تبصره 
ا و عرضـه کاالهـا و خـدمات و           نسـبت عـوارض شـهر روسـتا و شـهرک بـا درآمـده               – 15ماده  

مـادم کـه    .  هیـات وزیـران مـی رسـد        حداکثر بر اساس نرخـی اسـت کـه بـه تصـویب            سایر موضوعات   
 .اتخاد تصمیم نماینداین نسبت در هر سال مور نیاز 

 وزارت کشـور مکلـف اسـت بـا همکـاری سـازمان هـا و مراکـز ذی ربـط آموزشـهای                        -17ماده  
. الزم را جهت توجیه این آیین نامه و سـایر آیـین نامـه هـای مربـوط بـه اعضـای شـوراها ارایـه نمایـد                           

وضـع  ات بـه    وزارت کشور مسئول نظارت بر حسـن اجـرا و رعایـت ایـن آیـین نامـه در مـورد مصـوب                      
 .سر کشور استارعوارض توسط شوراها درس
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  آیین نامه مالی دهیاری ها-2-5
 19/5/1382مصوب 

  امور معامالت–فصل اول 
  انواع معامالت و نصاب آنها–بخش اول 

ــاده  ــد، فــروش و اجــاره ، پیمانکــاری اجــرت کــار و   -1م ــاری هــا اعــم از خری  معــامالت دهی
در قالـب مفـاد ایـن آیـین نامـه           ) ودقـررات اسـتخدامی مـی شـ       دی کـه مشـمول م     به استثنای مورا  (غیره  

 ایـن آیـین نامـه بایـد حسـب           22کلیه معامالت بـه اسـتثنای مـوراد یـاد شـده در مـاده                . انجام می گردد  
 .مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود

  : دسته تقسیم میشود3 معامالت دهیاریها از نظر ارزش به -2ماده 
   معامالت جزئی-الف
 معمالت متوسط  -ب
  معامالت عمده-ج

ضـوع ایـن مـاده بـر اسـاس قـانون تطبیـق              کلیه سـقف هـای معـامالت دهیاریهـای مو          -1تبصره  
قـانون اصـالح بنـدهای      ت شـهرداری هـای کشـور و شـهرداری تهـران بـا نصـابهای مـذکور در                    معامال

ــف( ــاده ) ج( و )ب(،)ال ــاده ) 80(م ــور   ) 86(و م ــومی کش ــبات عم ــانون محاس ــوب  م–ق  – 1373ص
 .و تغییرات بعدی آن خواهد بود

ــرای     -2 تبصــره ــه ب ــغ معامل ــط، مبل ــی و متوس ــامالت جزی ــرای مع ــد ب ــای نصــب در خری  مبن
 .معامالت عمده مبلغ برآورد می باشد

 مبنــای نصــاب در فــروش، مبلــغ تعیــین شــده از طــرف کارشــناس منتخــب دهیــاری -3تبصــره 
 .ترجیحا کارشناس دادگستری می باشد

 معـامالت مشـمول هـر یـک از طبقـات فـوق نبایسـتی بـا تفکیـک بـه اقـالم کوچـک                      -4تبصره  
 .تر به طبقه پایین تر انتقال یابد

  روش انجام معامالت –بخش دوم 
در مورد معامالت جزئـی، متصـدی خریـد بـا کسـی کـه وظیفـه مـذکور بـه طـور کتبـی                : 3ماده  

 خـدمت مراجعـه     نوشـندگان بـا عـامال     از طرف دهیار به او ارجاع گردیـده اسـت، مکلـف اسـت بـه فر                
جــرت کــار بــا خــدمت مــورد نیــاز، معاملــه را بــا اا ز تحقیــق در مــورد قیمــت کامــل کــاال یــو پــس ا
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حــداقل بهــای ممکــن و صــرفه و صــالح دهیــاری انجــام و ذیــل ســند را بــا قیــد ایــن کــه معاملــه بــا  
    ن کــه معاملــه بــا  و صــرفه و صــالح دهیــاری انجــام و ذیــل ســند را بــا قیــد ایــحــداقل بهــای ممکــن

 . انجام پذیرفته است، امضا نماید بهای ممکنحد اقل
 درج نـام، نـام خـانوادگی، امضـا و سـمت متصـدی خریـد، تـاریخ معاملـه و همچنـین                        –تبصره  

 .آدرس و مشخصات کامل فروشنده کاال یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است
ریــد بایــد حــداقل از ســه نفــر از فروشــندگان  در مــورد معــامالت متوســط ، مــامور خ– 4مــاده 

داگانـه اسـتعالم بهـای کتبـی بـه عمـل           دگان کـار یـا خـدمت مربـوط بـه صـورت ج             کاال یا انجـام دهنـ     
ا خـدمات مـورد معاملـه و مقـدار و مشخصـات آن              ن ترتیـب کـه مـامور خریـد نـوع کـاال یـ              آورد، با ای  

گان یـاد شـده نیـز بـا اعـالم حـداقل             را به طـور کامـل در بـرگ اسـتعالم بهـا تعیـین نمایـد و فروشـند                   
بهای آن و با قید تاریخ امضا خواهند نمـود و مـامور خریـد نیـز بایـد ذیـل بـرگ هـای اسـتعالم بهـا را                              

مـده اسـت بـا قیـد تـاریخ و نـام و نـام خـانوادگی                  آبا ذکر این که استعالم بهـا بـه وسـیله او بـه عمـل                 
 .میم تسلیم کندخود امضا و جهت طرح در کمیسیون معامالت و اتخاذ تص

ــام    – 1تبصــره  ــا انج ــندگان و ب ــه فروش ــامالت متوســط در صــورتی ک ــام مع ــر روش انج  تغیی
دهنــدگان کــار از تنظــیم و تســلیم اســتعالم بهــا خــودداری نماینــد و یــا تعــداد فروشــندگان بــه لحــاظ 
انحصاری یا شخصـی بـودن محـدود و کمتـر از سـه منبـع باشـد بنـابرگزارش مسـتدل و موجـه مـامور                   

ـ د و تصویب کمیسیون معـامالت       خری ر نظـر گـرفتن     ا دسـتور دهیـار بـا کمتـرین بهـای ممکـن و بـا د                ب
 . استصرفه وصالح دهیاری بالمانع

ر یـا  کـا دگان  نـ ا انجـام ده   توجـه بـه مـدتی کـه فروشـندگان کـاال یـ              مامور خریـد بـا       – 2تبصره  
وری بایـد اقـدام کنـد       ار بهـای پیشـنهاد شـده ذکـر کـرده انـد، طـ              خدمت دربرگ استعالم بها برای اعتبـ      

 .که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود
ــاده  ــ   – 5م ــالی دهی ــئول م ــار، مس ــب از دهی ــامالت مرک ــیون مع ــده ا اعضــای کمیس ری و نماین

 .شورای اسالمی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند
ــاده  ــا      -6م ــامالت و ب ــیون مع ــه کمیس ــیم صورتجلس ــس از تنظ ــامالت پ ــام مع ــت  انج موافق

ق بــه شــرط آن کــه یکــی از دو ا و یــا بــا کســب حــداقل دو رای موافــرآاعضــای کمیســیون بــه اتفــاق 
 .رای موافق رای دهیار باشد، قابل اجرا خواهد بود
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ــا    -7مــاده  ــده عمــومی ی ــا مزای ــا تشــریفات مناقصــه ی ــه طــور کلــی ب  معــامالت عمــده بایــد ب
ی تشـخیص داده شـود بـه طریـق           ضـرور  د و اگـر تـرک تشـریفات مناقصـه         مناقصه محدود انجـام شـو     

 :زیر انجام خواهد شد
ت جزیـی باشـد، بنـا بـه       النصـاب معـام    برابـر    25در صـورتی کـه میـزان معاملـه کمتـر از             : الف  

 .پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا
ا بــه  برابــر نصــاب معــامالت جزیــی باشــد، نبــ50 تــا 25 درصــورتی کــه میــزان معاملــه از –ب 

 پینشهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخش
 برابـر نصـاب معـامالت جزئـی بیشـتر باشـد، بنـا بـه                 50 در صورتی کـه میـزان معاملـه از           –پ  

ــویب   پی ــار و تص ــه دهی ــتدل و موج ــنهاد مس ــش و    ش ــورای بخ ــد ش ــتا وتایی ــالمی روس ــورای اس  ش
 .موافقت استاندار ذیربط

 در مـورد مناقصـه محـدود، دهیـاری از بـین فهرسـت مقاطعـه کـاران واجـد شـرایط                       – 1 تبصره
ــزی    ــه ری ــدیریت و برنام ــازمان م ــا وزارت س ــور و ی ــا    کش ــرکت ی ــش ش ــداقل ش ــری ح  راه و تراب

 .موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود
مـی   مـوارد اسـتفاده از مناقصـه محـدود بـا تصـویب شـواری اسـالمی روسـتا تعیـین           – 2تبصره  

 .شود
  مناقصه–بخش سوم 

 در معــامالت عمــده، آگهــی مناقصــه در دو نوبــت بــه فاصــله حــداقل یــک هفتــه بــه  – 8مــاده 
تشــخیص دهیــار در روزنامــه رســمی کشــور و حــداقل یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار و یــا در صــورت 

 .وجود روزنامه محلی در یک از روزنامه های محلی منتشر می گردد
دی کـه دهیـاری الزم تشـخیص دهـد، مـی توانـد عـالوه بـر انتشـار آگهـی                       در مـوار   – 1تبصره  

ــا     ــون و ی ــو و تلویزی ــل پخــش اگهــی در رادی ــه از ســایر وســایل و طــرق انتشــاراتی از قبی در روزنام
 . آگهی در معابر عمومی استفاده نمایدل آگهی برای اشخاص مربوط با الصاقارسا

 ایجـاب کنـد کـه عـالوه بـر نشـر آگهـی                اگر به تشـخیص دهیـاری، موضـوع معاملـه          -2تبصره  
ا خـدمت در خـارج از       یـ ا انجـام دهنـدگان کـار        یـ در داخل کشور موضوع به اطـالع فروشـندگان کـاال            

بـوط در  ارتخانه هـای کشـورهای مر  سـخه از آگهـی بایـد بـه هـر یـک از سـف          کشور هـم برسـد، یـک ن       
ــه ســف  ــران در کشــور تارتهــران و یــک نســخه هــم ب ــوط از خانه هــای جمهــوری اســالمی ای های مرب

 .طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود
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 :ی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود در آگه-9ماده 
  یا مشخصات) مدت انجام کار( نوع و میزان کاال و کار و یا خدمت–الف 
عمــل و میــزان  مـدت و محــل و نحـوه تحویــل کــاال یـا انجــام کـار یــا خــدمت و ترتیـب      –ب 

امله در تحویـل کـاال یـا انجـام کـار یـا خـدمت کـال یـا بعضـا تـاخیر                        ف مع خسارت در مواردی که طر    
 .نماید

ــه ایــن کــه بهــای پیشــنهادی بایــد از جهــت مبلــغ مشــخص و معــین و بــدون   –پ   تصــریح ب
 .ابهام بود، و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود

ــر در      – ت ــومی و مشخصــات دیگ ــرایط عم ــرگ ش ــا و ب ــه ه ــروش نقش ــا ف ــع ی ــل توزی  مح
 .صورت لزوم

 
 
  مهلت قبول پیشنهادها-ث
 . محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه–ج 
 درصـد کـل بـرآورد بـه عنـوان سـپرده بـه حسـاب سـپرده                   5ی به میزان حـداقل      غ واریز مبل  –چ  

 .دهیاری، یا تقدیم ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد
داد نشـوند،  ناقصـه هرگـاه حاضـر بـه انعقـاد قـرار         م ذکر این کـه برنـدگان اول، دوم و سـوم             –ح  

 .سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد
 . میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن–خ 
 حداکثر مـدتی کـه بـرای بررسـی پیشـنهادها و تشـخیص برنـده مناقصـه و ابـالغ بـه برنـده                          –د  

 .ضرورت دارد
ــاعت–ذ  ــنهاد        روز و س ــور پیش ــودن حض ــاز ب ــین مج ــنهادها و همچن ــت پیش ــل قرائ  و مح

 .دهندگان یا نمایندگی آنها در کمیسیون مناقصه
ــده      –ر  ــه برن ــت آن ب ــاری پرداخ ــخیص دهی ــه تش ــه ب ــورتی ک ــت در ص ــیش پرداخ ــزان پ  می

 .مناقصه الزم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن
ا تمــام پیشــنهادها مختــار اســت و در  تصــریح بــه ایــن کــه دهیــاری در رد یــا قبــول یــک یــ–ز 

 .این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد
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 بـه منزلـه قبـول شـروط و           دهنـد   محل توزیـع نمونـه قـرارداد کـه بایـد بـه وسـیله پیشـنهاد                 –ژ  
 . این آئین نامه می باشد12تکالیف دهیاری موضوع ماده 

 بـر نکـات منـدرج در مـاده           دهیـاری در صـورتی کـه ذکـر شـروط خاصـی را عـالوه                – 10ماده  
 الزم تشــخیص دهــد، مشــروط بــه ایــن کــه بــا قــوانین مغــایر نباشــد، مــی توانــد در مــتن آگهــی در  9

 .مهلت قانونی به حساب سازمان های ذینفع تادیه نماید
 : دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد– 13ماده 
تشـر مـی شـود، از       نهـایی کـه در داخـل کشـور م          مدت قبول پیشـنهادها در مـورد آگهـی           –الف  

ــر باشــد و در مــورد آگهــی هــایی کــه در خــارج از    ــین نوبــت انتشــار از ده روز نبایــد کمت ــاریخ اول ت
 . روز نباید کمتر تعیین شود45 منتشر می شود، از 8 ماده 2کشور طبق تبصره 

ــزان پــیش پرداخــت نبایــد از –ب  رداخــت آن در  تجــاوز نمایــد و پمبلــغ کــل معاملــه% 25 می
اســت پــیش پرداخــت را در هــر  اخــذ ضــمانتنامه معتبــر انجــام خواهــد شــد و دهیــاری موظــف قبــال

 آزاد نمـودن ضـمانتنامه بـانکی پیمانکـار          ت بـه  بسـ عیت بـه نسـبت پیشـرفت کـار کسـر و ن            صورت وض 
 .به همان نسبت اقدام نماید

ــا توجــه بــه موضــع و خصوصــ  میــزان ســپرده شــرکت د–پ  ملــه نبایــد از ت معاایر مناقصــه ب
 .مبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد% 5

 معاملــه کــه بایــد از انعقــاد قــرارداد اخــذ شــود در  نجــام حــداقل میــزان تضــمین حســن ا–ت 
 بری یـا خریـد ماشـین آالت باشـد، پـنج           رع آن انجـام امـور سـاختمانی یـا بـا           التی که موضـو   اممورد مع 

درصد و در مورد سایر معماالت ده درصـد مبلـغ معامـه مـی باشـد و بایـد بـه نقـد بـه حسـاب پسـرده                        
بــانکی دهیــرای واریــز و بــا ضــمانتانامه معتبــر بــه هیــاری تســلیم شــود و در معــامالت ســاختمانی و  
بــاربری عــالوه بــر پــنج درصــد مــذکور، دهیــاری بایــد از هــر پرداخــت معــادل ده درصــد کســر و بــه 

 .ده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کندحساب سپر
 مقــررات مربــوط بــه مناقصــه عمــومی در صــورتی کــه بــا مقــرارت مناقصــه محــدود -14مــاده 

 .مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز الزم الرعایه می باشد
 رســیدگی بــه پیشــنهادهای مربــوط بــه معــامالت عمــده در مناقصــه، مناقصــه محــدود -15مــاده 

 در مــوارد تــرک مناقصــه بــه عهــده کمیســیون عــالی معــامالت دهیــاری مرکــب از  و یــا نحــوه عمــل
دهیار و مسئول مـالی دهیـاری و یـک نفـر از افـراد بصـیر و مطلـع در معاملـه مـورد نظـر بـه پیشـنهاد                               

 .دهیار و تائید شورای اسالمی روستا می باشد
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 : می گردد وظایف کمیسیون عالی معامالت در مناقصه به شرح ذیل تعیین– 16ماده 
ــف  ــدون     –ال ــبهم و مشــروط و ب ــنهادات م ــه پیش ــاز نیســت ب ــامالت مج ــالی مع ــیون ع  کمیس

 .سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسدریا، ترتیب اثر دهد
 درصــورتی کــه در مــدت مقــرر پیشــنهادی نرســیده باشــد، کمیســیون مــی توانــد مناقصــه  –ب 

یشــنهادی نرســد موضــوع را بــرای اتخــاد تصــمیم بــه شــورای اســالمی را تجدیــد و چنانچــه مجــدادا پ
 .روستا احاله نماید

 کمیســیون عــالی معــامالت بــاد در روز و ســاعات مقــر کــه در آگهــی مناقصــه عمــومی و  –پ 
یـا دعوتنامـه مناقصـه محـدود قیـد گردیــده اسـت، تشـکیل شـود و پیشـنهادات رسـیده را در صــورتی           

د بـاز و رسـیدگی و اگـر تعـداد پیشـنهادات از سـه فقـره کمتـر بـوده،                      که تعداد آن سـه یـا بیشـتر باشـ          
در مناقصــه مجــدد ولــو آنکــه تعــداد . مناقصــه تجدیــد و مراتــب را در صورتلســه تنظیمــی قیــد نمایــد

 .پیشنهادات کتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید
ص دهــد، بایــد قبــل از قرائــت پیشــنهادهای  دهیــاری در مــواردی کــه میســر تشــخی– 1تبصــره 

بهــای عادالنــه مــورد مناقصــه را بــه عنــوان شــاخص قیمــت بــه وســایل متقتضــی و بــه طــور محرمانــه 
 .تهیه نموده ودر پاکت الک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معامالت قرار دهد

، مناقصــه  در صــورتی کــه کمیســیون عــالی معــامالت ری بــه تجدیــد مناقصــه دهــد– 2تبصــره 
 .تجدید می شود

 در مــورادی کــه کمیســیون عــالی معــامالت برنــده مناقصــه را اعالکــم کــرده باشــد،  – 17مــاده 
ــرار دارد        ــوم ق ــه دوم  و س ــا در مربت ــنهادی آنه ــای پیش ــه به ــی ک ــده و اشخاص ــخص برن ــپرده ش س

 .نگاهداری و سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد
برنـده مناقصـه از تـاریخ ابـالغ نتیجـه مناقصـه ظـرف هفـت روز بـه                   در صـورتی کـه       – 19ماده  

استثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن انجـام معاملـه اقـدام نکنـد و یـا بـرای معاملـه                              
حاضر نشود، سـپرده شـرکت در مناقصـه او بـه نفعـد هیـاری ضـبط مـی شـود و مراتـب بـه شخصـی                             

ایـت تبصـره ذیـل ایـن مـاده ابـالغ مـی گـردد و اگـر اوهـم                     که پیشنهاد او در مرتبه دوم قـرارداد بـا رع          
از تاریخ ابالغ ظرف مـدهت هفـت روزی بـه اسـتثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن                           
انجــام معافــه اقــدام نکنــد ســپرده او هــم ضــبط مــی شــود و مرتــاب بــه شخصــی کــه پیشــننهاد او در  

اده ابـالغ مـی گـردد وا و هـم اقـدام نکـرد                ایـن مـ    1مربته سـوم قـرار دادر و بـا رعایـت مفـاد تبصـره                
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سپرده ضـبط مـی شـود و در ایـن صـورت بـه تشـخیص دهیـار مناقصـته تجدیـد و یـا موضـوع بـرای               
 .اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معامالت گزارش می شود

ــرار    – 1تبصــره  ــه دوم و ســوم ق ــای پیشــنهادی او در مربت ــه به ــده ک ــه پیشــنهاد دهن  رجــوع ب
ر اسـت کـه تفـاوت بهـای پیشـنهادی او بـا بنـرده مناقصـه از مبلـغ سـپرده بیشـتر                         دارد، به شرطی میسـ    

 .نباشد، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است
 روز در ایــن مــاده در مــورد معــامالتی کــه طــرف معالمــه در خــارج 7 مــدت مقــرر – 2تبصــره 

ــ  دت مــذکور در از کشــور اقمــات دارد، حــداکثر تــا یــک مــاه تعیــین مــی شــود، مشــروط بــه اینکــه م
 .آگهای مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد

ــاده  ــای       – 20م ــند، اعض ــر باش ــک نف ــیش از ی ــه ب ــرایط مناقص ــائزین ش ــه ح ــورتی ک  در ص
کمیســیون عــالی معــامالت بــا در نظــر گــرفتن کیفیــت کــاال، خــدمات و تســهیالت مربــوط و حســن   

وت شــرایط کــامال مســاوی بــه شــهرت متقاضــیان برنــده مناقصــه را انتخــاب خواهنــد نمــود و در صــ
 .تشخیص دهیار عمل خواهد شد

 : در قرارداد نکات زیر باید قید گردد– 21ماده 
  نام متعامالن–الف 
  نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها–ب 
  مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله–پ 
ه برنــده مناقصــه در انجــام تعهــدات جــزا  ترتیــب عمــل و میــزان خســارت در مــواردی کــ–ث 

 .یا کال تاخیر نماید
 در صورتی که برنـده مناقصـه ملـزم بـه ارایـه نمـوده باشـد، د ر ایـن صـورت بایـد نمونـه                         –ث  

 .کاال با مهر و امضای طرفین معامله تایید و نزد دهیاری نگاهداری شود
ط مناقصــه ذکــر شــده  مبلــغ پــیش پرداخــت و ترتیــب واریــز آن در صــورتی کــه در شــاری–ج 

 .باشد
 . سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است–خ 
ــر آنکــه متضــمن    –ذ  ــرد، مشــروط ب ــرار گی  ســایر شــرایط کــه مــورد توافــق طــرفین معاملــه ق

 .امتیازاتی عالوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قراداد نباشد
نــد معــامالت را بــدون  رعایــت تشــریفات مناقصــه   در مــوارد زیــر دهیــاری مــی توا-22مــاده 
 :انجام دهد
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 . خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحر به فرد باشد–الف 
ــه    –ب  ــا ب ــه فروشــنده آنه ــاال و خــدماتی ک ــی و ک ــا و خــدمات انحصــاری دولت ــد کااله  خری

 .تشخیص کمیسیون عالی معامالت انحصاری باشد
ــار از طریــق   خریــد کاالهــای ســاخت–پ  ــه هــای داخلــی و کرایــه حمــل و نقــل و ب  کارخان

 .زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای انها نرخ تعیین شده باشد
معــامالتی کــه طــرف معاملــه وزارتخانــه هــا یــا موسســات دولتــی یــا شــرکت هــای دولیــت بــا 

عــاونی و نهادهــای شــهرداری هــا و موسســات وابســته بــه آنهــا بــا دهیــاری هــا و یــا شــرکت هــای ت 
 .انقالب اسالمی باشد

 درج نـام، نـام خـانوادگی، امضـا و سـمت متصـدی خریـد، تـاریخ معاملـه و همچنـین                        –تبصره  
 .آدرس و مشخصات کامل فروشنده کاال یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است

شــندگان  در مــورد معــامالت متوســط ، مــامور خریــد بایــد حــداقل از ســه نفــر از فرو– 4مــاده 
کاال یا انجـام دهنـدگان کـار یـا خـدمت مربـوط بـه صـورت حداگانـه اسـتعالم بهـای کتبـی بـه عمـل                             
آورد، با این ترتیـب کـه مـامور خریـد نـوع کـاال بـا خـدمات مـورد معاملـه و مقـدار و مشخصـات آن                              
را به طـور کامـل در بـرگ اسـتعالم بهـا تعیـین نمایـد و فروشـندگان یـاد شـده نیـز بـا اعـالم حـداقل                                
بهای آن و با قید تاریخ امضا خواهند نمـود و مـامور خریـد نیـز بایـد ذیـل بـرگ هـای اسـتعالم بهـا را                              
با ذکر این که اسـتعالم بهـا بـه وسـیله او بـه عمـل امـده اسـت بـا قیـد تـاریخ و نـام و نـام خـانوادگی                 

 .خود امضا و جهت طرح در کمیسیون معامالت و اتخاذ تصمیم تسلیم کند
ــر – 1تبصــره  ــام     تغیی ــا انج ــندگان و ب ــه فروش ــامالت متوســط در صــورتی ک ــام مع روش انج

دهنــدگان کــار از تنظــیم و تســلیم اســتعالم بهــا خــودداری نماینــد و یــا تعــداد فروشــندگان بــه لحــاظ 
انحصاری یا شخصـی بـودن محـدود و کمتـر از سـه منبـع باشـد بنـابرگزارش مسـتدل و موجـه مـامور                   

ور دهیـار بـا کمتـرین بهـای ممکـن و بـا در نظـر گـرفتن           خرید و تصـویب کمیسـیون معـامالت ا دسـت          
 .صرفه وصالح دهیاری باالمانه است

 مـامور خریـد بـا توجـه بـه مـدتی کـه فروشـندگان کـاال بـا انجـام دهـدگان کـر یـا                             – 2تبصره  
خدمت دربرگ استعالم بها برای اعتیـار بهـای پیشـنهاد شـده ذکـر کـرده انـد، طـوری بایـد اقـدام کنـد                           

 .ای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشودکه به علت انقض
ــاده  ــده     – 5م ــرای و نماین ــالی دهی ــئول م ــار، مس ــب از دهی ــامالت مرک ــیون مع  اعضــای کمیس

 .شورای اسالمی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند
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ــاده  ــت      -6م ــا موافق ــامالت و ب ــیون مع ــه کمیس ــیم صورتجلس ــس از تنظ ــامالت پ ــام مع  انج
 و یـا بـا کســب حـداقل دو رای موافلـق بـه شـرط آن کـه یکــی از دو        اعضـای کمیسـیون بـه اتفـاق ارا    

 .رای موافق رای دهیار باشد، قابل اجرا خواهد بود
ــا    -7مــاده  ــده عمــومی ی ــا مزای ــا تشــریفات مناقصــه ی ــه طــور کلــی ب  معــامالت عمــده بایــد ب

مناقصه محدود انجام شـود و اگـر تـرک تشـریفات مناقصـه ضـروروی تشـخیص داده شـود بـه طریـق                         
 :یر انجام خواهد شدز

 برابـر نصــاب معمالـت جزیــی باشـد، بنــا بــه    25در صــورتی کـه میــزان معاملـه کمتــر از   : الـف  
 .پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا

 برابــر نصــاب معــامالت جزیــی باشــد، نبــا بــه 50 تــا 25 درصــورتی کــه میــزان معاملــه از –ب 
 و تصویب شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخشپینشهاد مستدل و موجه دهیار 

 برابـر نصـاب معـامالت جزئـی بیشـتر باشـد، بنـا بـه                 50 در صورتی کـه میـزان معاملـه از           –پ  
پیشنهاد مستدل و موجـه دهیـار و تصـویل شـورای اسـالمی روسـتا وتاییـد شـورای بخـش و موافقـت                         

 .استاندار ذیربط
ی از بـین فهرسـت مقاطعـه کـاران واجـد شـرایط               در مـورد مناقصـه محـدود، دهیـار         – 1تبصره  

ــا      ــرکت ی ــداقل شــش ش ــری ح ــا وزارت و راه و تراب ــور و ب ــزی کش ــه ری ــدیریت و برنام ــازمان م س
 .موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود

 مـوارد اسـتفاده از مناقصـه محـدود بـا تصـویب شـواری اسـالمی روسـتا تعیـین مـی            – 2تبصره  
 .شود

  مناقصه–بخش سوم 
 در معــامالت عمــده، آگهــی مناقصــه در دو نوبــت بــه فاصــله حــداقل یــک هفتــه بــه  – 8مــاده 

تشــخیص دهیــار در روزنامــه رســمی کشــور و حــداقل یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار و یــا در صــورت 
 .وجود روزنامه محلی در یک از روزنامه های محلی منتشر می گردد

هـد، مـی توانـد عـالوه بـر انتشـار آگهـی               در مـواردی کـه دهیـاری الزم تشـخیص د           – 1تبصره  
ــا     ــون و ی ــو و تلویزی ــل پخــش اگهــی در رادی ــه از ســایر وســایل و طــرق انتشــاراتی از قبی در روزنام

 .ارسال آگهی برای اشخاص مربوط با الصال آگهی در معابر عمومی استفاده نماید
ر آگهـی    اگر به تشـخیص دهیـاری، موضـوع معاملـه ایجـاب کنـد کـه عـالوه بـر نشـ                      -2تبصره  

در داخل کشور موضوع بـه اطـالع فروشـندگان کـاال بـا انجـام دهنـدگان کـار بـا خـدمت در خـارج از               
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کشور هم برسـد، یـک نسـخه از آگهـی بایـد بـه هـر یـک از سـفتارتخانه هـای کشـورهای مربـوط در                             
ــوط از     ــران در کشــورهای مرب ــه ســفتارخانه هــای جمهــوری اســالمی ای تهــران و یــک نســخه هــم ب

 .امورخارجه فرستاده شودطریق وزارت 
 : در آگهای مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود-9ماده 
  نوع و میزان کاال و کار و یا خدمت مدت انجام کار یا مشخصات–الف 
 مـدت و محــل و نحـوه تحویــل کــاال یـا انجــام کـار یــا خــدمت و ترتیـب عمــل و میــزان      –ب 

ام کـار یـا خـدمت کـال یـا بعضـا تـاخیر               خسارت در مواردی که ظرف معامله در تحویـل کـاال یـا انجـ              
 .نماید

ــه ایــن کــه بهــای پیشــنهادی بایــد از جهــت مبلــغ مشــخص و معــین و بــدون   –پ   تصــریح ب
 .ابهام بود، و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود

ــر در      –ث  ــومی و مشخصــات دیگ ــرایط عم ــرگ ش ــا و ب ــه ه ــروش نقش ــا ف ــع ی ــل توزی  مح
 .صورت لزوم

 .و اخذ اسناد مناقصه محل تسلیم پیشنهادها –ج 
 درصـد کـل بـرآورد بـه عنـوان سـپرده بـه حسـاب سـپرده                   5 واریز مبلی به میـزان حـداقل         –چ  

 .دهیاری، یا تقدیم ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد
ــراراداد      –ح  ــاد ق ــه انعق ــر ب ــاه حاض ــه هرگ ــوم مناقص ــدگان اول، دوم و س ــه برن ــن ک ــر ای  ذک

 .رکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شدنشوند، سپرده ش
 . میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن–خ 
 حداکثر مـدتی کـه بـرای بررسـی پیشـنهادها و تشـخیص برنـده مناقصـه و ابـالغ بـه برنـده                          –د  

 .ضرورت دارد
ــور پیشــ       –ذ  ــودن حض ــاز ب ــین مج ــنهادها و همچن ــت پیش ــل قرائ ــاعت و مح نهاد  روز و س

 .دهندگان یا نمایندگی آنها در کمیسیون مناقصه
ــده      –ر  ــه برن ــت آن ب ــاری پرداخ ــخیص دهی ــه تش ــه ب ــورتی ک ــت در ص ــیش پرداخ ــزان پ  می

 .مناقصه الزم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن
 تصــریح بــه ایــن کــه دهیــاری در رد یــا قبــول یــک یــا تمــام پیشــنهادها مختــار اســت و در –ز 

 .ط دهیاری مسترد خواهد شداین صورت سپرده توس
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 محل توزیع نمونه قرارداد کـه بایـد بـه وسـیله پیشـنهاد بـه منزلـه قبـول شـروط و تکـالیف                          –ژ  
 . این آئین نامه می باشد12دهیاری موضوع ماده 

 دهیـاری در صـورتی کـه ذکـر شـروط خاصـی را عـالوه بـر نکـات منـدرج در مـاده                          – 10ماده  
ه بــا قــوانین مغــایر نباشــد، مــی توانــد در مــتن آگهــی در  الزم تشــخیص دهــد، مشــروط بــه ایــن کــ9

 .مهلت قانونی به حساب سازمان های ذینفع تادیه نماید
 : دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد– 13ماده 
 مدت قبـول پیشـنهادها در مـورد آگهـی هـایی کـه در داخـل کشـور متشـر مـی شـود، از                           –الف  

ــین نوبــت ا ــاریخ اول ــر باشــد و در مــورد آگهــی هــایی کــه در خــارج از   ت نتشــار از ده روز نبایــد کمت
 . روز نباید کمتر تعیین شود45 منتشر می شود، از 8 ماده 2کشور طبق تبصره 

ــزان پــیش پرداخــت نبایــد از –ب  مبلــغ کــل معاملــه تجــاوز نمایــد و پرداخــت آن در  % 25 می
یــاری موظــف اســت پــیش پرداخــت را در هــر قــبال اخــذ ضــمانتنامه معتبــر انجــام خواهــد شــد و ده

ــانکی      ــودن ضــمانتنامه ب ــار کســر و نســتب هــب آزاد نم ــه نســبت پیشــرفت ک صــورت وضــوعیت ب
 .پیمانکار به همان نسبت اقدام نماید

ــا توجــه بــه موضــع و خصوصــایت معاملــه نبایــد از   –پ   میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه ب
 .عقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شدمبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از ان% 5

 حــداقل میــزان تضــمین حســن اجــان معاملــه کــه بایــد از انعقــاد قــرارداد اخــذ شــود در   –ت 
مورد معماالتی که موضوع آن انجـام امـور سـاختمانی یـا بـابربری یـا خریـد ماشـین آالت باشـد، پـنج                          

 و بایـد بـه نقـد بـه حسـاب پسـرده        درصد و در مورد سایر معماالت ده درصـد مبلـغ معامـه مـی باشـد                
بــانکی دهیــرای واریــز و بــا ضــمانتانامه معتبــر بــه هیــاری تســلیم شــود و در معــامالت ســاختمانی و  
بــاربری عــالوه بــر پــنج درصــد مــذکور، دهیــاری بایــد از هــر پرداخــت معــادل ده درصــد کســر و بــه 

 .حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند
مربــوط بــه مناقصــه عمــومی در صــورتی کــه بــا مقــرارت مناقصــه محــدود  مقــررات -14مــاده 

 .مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز الزم الرعایه می باشد
 رســیدگی بــه پیشــنهادهای مربــوط بــه معــامالت عمــده در مناقصــه، مناقصــه محــدود -15مــاده 

ی مرکــب از و یــا نحــوه عمــل در مــوارد تــرک مناقصــه بــه عهــده کمیســیون عــالی معــامالت دهیــار  
دهیار و مسئول مـالی دهیـاری و یـک نفـر از افـراد بصـیر و مطلـع در معاملـه مـورد نظـر بـه پیشـنهاد                               

 .دهیار و تائید شورای اسالمی روستا می باشد
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 : وظایف کمیسیون عالی معامالت در مناقصه به شرح ذیل تعیین می گردد– 16ماده 
ــف  ــنه  –ال ــه پیش ــاز نیســت ب ــامالت مج ــالی مع ــیون ع ــدون   کمیس ــبهم و مشــروط و ب ادات م

 .سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسدریا، ترتیب اثر دهد
 درصــورتی کــه در مــدت مقــرر پیشــنهادی نرســیده باشــد، کمیســیون مــی توانــد مناقصــه  –ب 

را تجدیــد و چنانچــه مجــدادا پیشــنهادی نرســد موضــوع را بــرای اتخــاد تصــمیم بــه شــورای اســالمی 
 .روستا احاله نماید

 کمیســیون عــالی معــامالت بــاد در روز و ســاعات مقــر کــه در آگهــی مناقصــه عمــومی و  –پ 
یـا دعوتنامـه مناقصـه محـدود قیـد گردیــده اسـت، تشـکیل شـود و پیشـنهادات رسـیده را در صــورتی           

ده، که تعداد آن سـه یـا بیشـتر باشـد بـاز و رسـیدگی و اگـر تعـداد پیشـنهادات از سـه فقـره کمتـر بـو                               
در مناقصــه مجــدد ولــو آنکــه تعــداد . مناقصــه تجدیــد و مراتــب را در صورتلســه تنظیمــی قیــد نمایــد

 .پیشنهادات کتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید
 دهیــاری در مــواردی کــه میســر تشــخیص دهــد، بایــد قبــل از قرائــت پیشــنهادهای – 1تبصــره 

ناقصــه را بــه عنــوان شــاخص قیمــت بــه وســایل متقتضــی و بــه طــور محرمانــه بهــای عادالنــه مــورد م
 .تهیه نموده ودر پاکت الک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معامالت قرار دهد

 در صــورتی کــه کمیســیون عــالی معــامالت ری بــه تجدیــد مناقصــه دهــد، مناقصــه – 2تبصــره 
 .تجدید می شود

الی معــامالت برنــده مناقصــه را اعالکــم کــرده باشــد،  در مــورادی کــه کمیســیون عــ– 17مــاده 
ــرار دارد        ــوم ق ــه دوم  و س ــا در مربت ــنهادی آنه ــای پیش ــه به ــی ک ــده و اشخاص ــخص برن ــپرده ش س

 .نگاهداری و سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد
  در صـورتی کـه برنـده مناقصـه از تـاریخ ابـالغ نتیجـه مناقصـه ظـرف هفـت روز بـه                       – 19ماده  

استثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن انجـام معاملـه اقـدام نکنـد و یـا بـرای معاملـه                              
حاضر نشود، سـپرده شـرکت در مناقصـه او بـه نفعـد هیـاری ضـبط مـی شـود و مراتـب بـه شخصـی                             
که پیشنهاد او در مرتبه دوم قـرارداد بـا رعایـت تبصـره ذیـل ایـن مـاده ابـالغ مـی گـردد و اگـر اوهـم                               

خ ابالغ ظرف مـدهت هفـت روزی بـه اسـتثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن                          از تاری 
انجــام معافــه اقــدام نکنــد ســپرده او هــم ضــبط مــی شــود و مرتــاب بــه شخصــی کــه پیشــننهاد او در  

 ایـن مـاده ابـالغ مـی گـردد وا و هـم اقـدام نکـرد                   1مربته سـوم قـرار دادر و بـا رعایـت مفـاد تبصـره                
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 در ایـن صـورت بـه تشـخیص دهیـار مناقصـته تجدیـد و یـا موضـوع بـرای           سپرده ضـبط مـی شـود و    
 .اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معامالت گزارش می شود

ــرار    – 1تبصــره  ــه دوم و ســوم ق ــای پیشــنهادی او در مربت ــه به ــده ک ــه پیشــنهاد دهن  رجــوع ب
 سـپرده بیشـتر     دارد، به شرطی میسـر اسـت کـه تفـاوت بهـای پیشـنهادی او بـا بنـرده مناقصـه از مبلـغ                        

 .نباشد، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است
 روز در ایــن مــاده در مــورد معــامالتی کــه طــرف معالمــه در خــارج 7 مــدت مقــرر – 2تبصــره 

از کشــور اقمــات دارد، حــداکثر تــا یــک مــاه تعیــین مــی شــود، مشــروط بــه اینکــه مــدت مــذکور در  
 .آگهای مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد

ــاده  ــای       – 20م ــند، اعض ــر باش ــک نف ــیش از ی ــه ب ــرایط مناقص ــائزین ش ــه ح ــورتی ک  در ص
کمیســیون عــالی معــامالت بــا در نظــر گــرفتن کیفیــت کــاال، خــدمات و تســهیالت مربــوط و حســن   
شــهرت متقاضــیان برنــده مناقصــه را انتخــاب خواهنــد نمــود و در صــوت شــرایط کــامال مســاوی بــه  

 .تشخیص دهیار عمل خواهد شد
 : در قرارداد نکات زیر باید قید گردد– 21ماده 
  نام متعامالن–الف 
  نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها–ب 
  مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله–پ 
 ترتیــب عمــل و میــزان خســارت در مــواردی کــه برنــده مناقصــه در انجــام تعهــدات جــزا –ث 

 .یا کال تاخیر نماید
 در صورتی که برنـده مناقصـه ملـزم بـه ارایـه نمـوده باشـد، د ر ایـن صـورت بایـد نمونـه                         –ث  

 .کاال با مهر و امضای طرفین معامله تایید و نزد دهیاری نگاهداری شود
 مبلــغ پــیش پرداخــت و ترتیــب واریــز آن در صــورتی کــه در شــاریط مناقصــه ذکــر شــده  –ج 

 .باشد
 .قصه ذکر شده است سایر تعهداتی که در شرایط منا–خ 
ــر آنکــه متضــمن    –ذ  ــرد، مشــروط ب ــرار گی  ســایر شــرایط کــه مــورد توافــق طــرفین معاملــه ق

 .امتیازاتی عالوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قراداد نباشد
 در مــوارد زیــر دهیــاری مــی توانــد معــامالت را بــدون  رعایــت تشــریفات مناقصــه  -22مــاده 
 :انجام دهد
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 . خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحر به فرد باشد– الف
ــه    –ب  ــا ب ــه فروشــنده آنه ــاال و خــدماتی ک ــی و ک ــا و خــدمات انحصــاری دولت ــد کااله  خری

 .تشخیص کمیسیون عالی معامالت انحصاری باشد
ــار از طریــق   –پ  ــه هــای داخلــی و کرایــه حمــل و نقــل و ب  خریــد کاالهــای ســاخت کارخان

 .ی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای انها نرخ تعیین شده باشدزمین
معــامالتی کــه طــرف معاملــه وزارتخانــه هــا یــا موسســات دولتــی یــا شــرکت هــای دولیــت بــا 
شــهرداری هــا و موسســات وابســته بــه آنهــا بــا دهیــاری هــا و یــا شــرکت هــای تعــاونی و نهادهــای  

 .غ خواهد رکدانقالب اسالمی تنظیم و به دهیاری ها ابال
ــوانین و   -3تبصــره  ــر ق ــامین مــی شــود وبراب ــاری ت ــارات دهی ــه حسابرســی از محــل اعتب  هزین

 .مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد

  اموال–بخش دوازدهم 
 : اموال دهیاری ها اعم از منقول و غیر منقول به دو دسته تقسیم می شود– 53ماده 
الی اسـت کـه دهیـاری حـق تصـرف مالکانـه             امـول اختصاصـی امـو     :  امـوال اختصاصـی      –الف  

 .در آنها را دارد، از قبیل اراضی، ابینه و اثاثیه و نظایر آن
ــرای   :  امــوال عمــومی –ب  ــوده و ب ــه ده ب ــاری امــوالی اســت کــه متعــل ب امــوال عمــومی دهی

استفاده عموم اختصـاص یافتـه اسـت، ماننـد معـابر عمـومی، خیابـان هـا، میـادین، پـل هـا و گورسـتن                     
یل برگـردان، مجـاری آب و فاضـلبا و معـالت آن هـا ، انهـار عمـومی، اشـجار، چمـن و گـل و                            ها، سـ  

 .امثال آن ها که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرص نموده باشند
ــاده  ــرای عمــوم و    – 54م ــار ســاختن آن ب ــاده و مهی ــاری و آم ــوال عمــومی دهی  حافظــت از ام

بت بـه انهـا بـه عهـده دهیـاری اسـت و در صـورتی کـه                   جلوگیری از تجـاوز و تصـرف اشـخاص نسـ          
بعضی از اموال عمـومی ده بـه نحـوی تغییـر حالـت و موقعیـت دهنـد کـه قابلیـت اسـتفاده عمـومی از                            
آن سلب گردد، بـه تشـخیص شـورای اسـالمی رسـوتا جـزء امـوال اختصاصـی ده منظـور و محسـوب                         

 .می شود
ــاده  ــو   – 55م ــر منق ــوال غی ــه ام ــت کلی ــف اس ــاری مکل ــق   دهی ــاری را طب ــی دهی ل اختصاص

 .مقررات ثبت امالک به ثبت برساند
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 طــرز نگاهــداری و حفــظ و حراســت امــوال دهیــاری اعــم از اختصاصــی و عمــومی – 56مــاده 
ــوه      ــا و نح ــتفاده صــحیح از آنه ــتمر و اس ــد مس ــوال وبازدی ــای ام ــارت ه ــاتر و ک ــا در دف ــت آنه و ثب

 موجـب دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه           محاسبه اسـتهالک و نگاهـداری حسـاب موجـودی امـوال بـه             
 .توسط  وزارت کشور تصویب و ابالغ خواهد شد

  مقررات عوارض و دهیاری ها-2-6
یکــی از انــواع عــوارض، عــوارض محلــی اســت کــه در ناحیــه معینــی از کشــور وصــول و بــه  
مصرف همان ناحیه مـی رسـد، ایـن عـوارض در بودجـه هـر محـل منظـور و در آن صـرف مـی شـود                             

ــه اســت ــانون عــوارض موصــب   و ب ــه ق ــین نام ــاده یــک آئ ــد پ م ــران، 28/12/1381ناد بن ــات وزی  هی
عوارضی است که به استناد تبصـره مـاده پـنج قـانوت جمیـع و بـا رعایـت مقـررات منـدرج در قـانون                           

 . و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی تعیین می شود1375شوراها مصوب 
 مقــرر مــی دارد، شــورای اســالمی شــهر وبخــش مــی 1/3/75 قــانون شــوراها مصــوب 77مــاده 

توانند نسبت بـه وضـع عـوارض متناسـب بـا تولیـدات و درآمـدهای اهـالی بـه منظـور تـامین بخضـی                           
از هزینه های خدماتی و عمرانـی مـورد نیـاز شـهر و روسـتا طبـق آیـین نامـه مصـوب هیـات وزیـران                            

 .اقدام کند
.  وزارت کشــور قابــل وصــول اســتتبصــره عــوارض یــک مــاه پــس از ارســال هــر مصــوبه بــه

وزیر کشور می تواند در هر مقطعـی کـه وصـول هـر نـوع عوارضـی را منطبـق بـر آیـین نامـه موصـب                             
 .نداند، نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نمایند

 آیــین نامــه اجرایــی تجمیــع عــوارض، معــادل دوازده در هــزار رقــم  13براســاس تبصــره مــاده 
ــاراتی    ــل اعتب ــرک، از مح ــالی گم ــور     اع ــار وزارت کش ــور در اختی ــین منظ ــه هم ــه ب ــازمان ( ک س

قــرار مــی گیــد و بــا رعایــت نســبت هــای مــذکور در تبصــره ســه مــاده دو  ) شــهرداری هــای کشــور
قانون به عنوان کمک به شهرداری هـا و دهیـاری هـا ی سراسـر کشـور، بـه هزینـه قطعـی منظـور مـی                            

ــاده . گــردد ــر م ــد ه 16براب ــی، شــوراهای اســالمی مکلفن ــا   اجرای ــد و ی ــی جدی ــه عــوارض محل رگون
ــور        ــارت وزارت کش ــانون نظ ــنج ق ــاده پ ــررات م ــت مق ــا رعای ــاری را ب ــوارض ج ــرخ ع ــزایش ن اف
تصویب و حداکثر تـا پـانزده بهمـن مـاه هـر سـال جهـت اجـرا در سـال بعـد اعـالم نماینـد و تبصـره                               

  دریافعــت عــوارض محلــی موضــوع تبصــره یــک مــاده پــنج قــانون، در چــارچوب مقــررات 16مــاده 
 آیـین نامـه اجرایـی تشـکیالت         35همچنـی مـاده     .  مجـاز تلقـی شـده اسـت        1382ماده مذکور در سـال      

انتخــاب داخلــی و امــور مــالی شــوراهای اســالمی روســتا کــه بــه اختصــار آیــین نامــه اجرایــی شــورا  
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نامیــده مــی شــود، تصــریح دارد بــه ایــن کــه شــورا موظــف بــه همکــاری بــا شــورای اســالمی بخــش 
ــ  ــردآوری اطالع ــالی    جهــت گ ــدهای م ــدات و درآم ــا تولی ــوارض متناســب ب ــه منظــور وضــع ع ات ب

روستا بر طبـق آیـین نامـه مصـوب هیـات وزیـران بـرای بخشـی از بودجـه هـای خـدماتی و عمرانـی                            
ــی باشــد  ــاده . حــوزه روســتاهای بخــش م ــی، شــورا را موظــف  35متعاقــب آن ، م ــه اجرای ــین نام  آی

وری عـوارض وضـع شـده از سـوی شـورای            نموده تا بـر حسـن اجـرای مقـررات مربـوط بـه جمـع آ                
 .اسالمی بخش و واریز آن به حساب های مربوطه، نظارت کامل داشته باشد

 آیــین نامــه اجرایــی تشــکیالت، انتخابــات داخلــی و امــور مــالی شــوراهای   37براســاس مــاده 
اســالمی روســتا تمــامی درآمــدها اعــم از کمــک هــای بالعــوض مــردم، عــوارض دریــافتی از اهــالی،  

ای دولــت بــرای اجــرای برنامــه هــای عمرانــی در صــورت تخصــیص و ســایر دریــافتی هــا  کمــک هــ
باید بر طبق برنامه هایی کـه قـبال بـه صـورت بودجـه سـاالنه و در قالـب عمرانـی بـه تصـویب شـورا                             
و تاییــد شــورای اســالمی بخــش رســیده اســت و بــا رعایــت مقــررات مربوطــه بــه عمــران و آبــادانی  

 .روستا برسد
ــر ذیــل  ــه اجرایــی نحــوه وضــوع و وصــول عــوارض    و براب ــین نام ــاده ســه، آی تبصــره یــک م

ــتاهای      ــورد روس ــوراها در م ــانون ش ــهرک موضــوع ق ــهر، بخــش و ش ــالمی ش ــوراهای اس ــط ش توس
ــالمی       ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــنامه بنی ــت اساس ــاده هف ــوع م ــادی موض ــرح ه ــه در ط ــدوده ای ک مح

در مـاده چهـار آیـین نامـه فـوق            تعیین شده است مـالک خواهـد بـود و بـه طـوری کـه                  1366مصوب  
مقرر شده است وصـول عوارضـی کـه طبـق ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـالمی شـهر، بخـش                           

 .در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری خواهد بود. شهرک وضع می شود.. و
برابر ماده شـش آیـین نامـه اخیـر، عوارضـی کـه بـه موجـب ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای                            

حسـب مـورد بـرای تـامین هزینـه هـای همـان        . ، بخـش و یـا شـهرک وضـوع مـی شـوند            اسالمی شهر 
 .شهر و روستا در قالب بودجه مصوب بخش مربوط مصرف خواهد شد

براساس مـواده چهـارده آیـین نامـه مربوطـه، شـوراها موظفنـد بـه هنگـام تصـمیم گیـری راجـع                    
 پـنج سـاله و قـوانینی بودجـه          به عوارض، عالوه بر توجه به سیاسـت هـای محلـی کـه در برنامـه هـای                  

 :سالیانه اعالم می شود سیاست های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند
 نیل بـه سـمت خودکفـایی دهیـاری، طریـق وضـع و وصـل عـوارض متناسـب بـا هزینـه                   –الف  

 .های مورد نیاز
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 رعایــت تناســب بــین عــوارض و ارائــه خــدمات عمــومی و عمرانــی بــه اقشــار و بخــش  –ب 
  مختلف اعم از دولتی و غیر دولیتهای

  تناسب وضع عوارض در هر محل، تولیدات و درآمدهای اهالی–ت 
  توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل–ث 
  هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض–ج 
 رعایــت اولیــت وضــع عــوارض بــه صــورت درصــدی از قیمــت فــروش کــاال و خــدمات  –چ 

 جمله وضع عوارض مقطوعو سایر روش ها از 
ــا      –ح  ــانونی و ی ــع ق ــمیمات مراج ــی از تص ــزوده ناش ــا ارزش اف ــب ب ــوارض متناس ــع ع  وض

 اجرای طرح های عمرانی
  جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولید–خ 
 توجــه داشــتن بــه رشــد تولیــد و گســترش واحــدهای تولیــد در منطقــه بــه هنگــام وضــع   –د 

 عوارض بر تولید
ــدی براســاس فــروش واقعــی دوره    محاســب–ذ  ــورد واحــدهای تولی ه و وصــول عــوارض در م
 موردنظر
  خودداری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی–ر 
  توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف و نظایر آن–ز 
  رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن–ژ 

  اعمال رویه های تشویقی بر پرداخت به موقع عوارض–س 
  وضوع بدون تبعیض عوارض براساس اصل سه قانون اساسی–ش 

 همــین آیــین نامــه، نســبت عــوارض شــهر و روســتا بــا درامــدها، عرضــه کالهــا،  15بنــابر مــاده 
 خدمات، سایر موضـوع هـا براسـاس ضـوابطی اسـت کـه سـاالنه توسـط وزارت کشـور پیشـنهاد و بـه                         

. مــادم کــه ایــن نســبت در هــر ســال بــه تصــوی نرســدیده اســت. صــتویب هیــات وزیــران مــی رســد
 .نسبت معین شده در سال قبل جری خواهد بود

 هیــات 80مصــوب ســال ( اساســنمه تشــکیالت و ســازمان دهیــاری هــا 10 مــاده 18طبــق بنــد 
بخـش بـه منظـور      تهیه تعرفه عوارض بـا همکـاری شـوراها و ارائـه آن بـه شـوراهای اسـالمی                    ) دولت

تصــویب و طــی ســایر مراحــل قــانونی از وظــایف دهیــار تلقــی شــده و طــی ســایر مراحــل قــانونی از 
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 مــاده مکــور، وصــول عــوارض مصــوب مراجــع 19وظــایف دهیــار تلقــی شــده و همچنــین برابــر بنــد 
 .قانونی و مصرف آن در امور عینی از وظایف دیگر دهیار است

ــانون    ــاده دو ق ــه م ــره س ــه در تبص ــوب  چنانک ــوارض مص ــع ع ــت 22/10/81تجمی ــده اس .  آم
معــادل دوازده در هــزار ارزش گمرکــی کاالهــای وارداتــی کــه حقــوق ورودی آنهــا وصــول مــی شــود، 
از محل اعتباراتی کـه همـه سـال در قـوانین بودجـه سـنواتی کـل کشـور منظـور مـی شـود، در اختیـار                         

اد درصـد میـان شـهرداری هـا         قـرار میگیـرد تـا بـه نسـبت هفتـ           ) سازمان شـهرداری هـا    (وزارت کشور   
سی درصد میان دهیاری ها سراسر کشـور بـه عنـوان کمـک پرداخـت و بـه هزینـه قطعـی منظـور مـی                           

هم چنین برابـر بنـد د مـاده شـش قـانون تجمیـع عـوارض و عـوارض موضـوع بنـدهای ب ، ج                           . شود
رت و د مـاده ســه و عــوارض موضــوع بنــد ز مــاده چهــار ایـن قــانون بــه حســاب خاصــی بــه نــام وزا  

واریز مـی شـود تـا بیسـت درصـد آن بـرای دهیـاری هـا تحـت نظـارت                      ) سازمان شهرداری ها  (کشور  
ــازمان        ــی و س ــاد و دارای ــزی، اقتص ــه ری ــدیریت و برنام ــازمان م ــدگان س ــکل از نماین ــی متش گروه

وجوه واریـزی بـه ایـن حسـاب مطـابق آیـین نامـه اجرایـی کـه بـه پیشـنهاد                       . شهرداری ها توزیع گردد   
 کشـور وشـواری عـالی اسـتان هـا بـه تصـویب هیـات کشـور و شـواری عـالی اسـتان                          مشترک وزارت 

 .بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. ها به تصویب هیات وزیران می رسد
هر گونه برداشت از این حساب بـه جـز پرداخـت بـه شـهرداری هـا و دهیـاری هـا ممنـوع مـی                           

رد وجـوه دریـافتی را هـر سـه مـاه یکبـار بـه                سازمان شهرداری ها موظف اسـت گـزارش عملکـ         . باشد
 .شورای عالی استان ها ارائه نماید

آیین نامه اجرایی تبصـره یـک مـاده شـش قـانون تجمیـع عـوارض کـه بـه مـورد اجـرا درآمـده                           
است مقرر می دارد وجـوه قیـد شـده در بنـد ج مـاده شـش بـه نـام دهیـاری هـا توسـط خزنـه معـین                                

سـازمان شـهرداری هـای      (ل در حسـابی کـه بـه نـام وزارت کشـور              استان ها و نماینده خزانـه داری کـ        
افتتــاح مــی گــردد واریــز مــی شــود و براســاس مفــاد ایــن آیــین نامــه و میــانگین درآمــد کــل ) کشــور

شهرستان نسـبت بـه جمعیـت، بـین دهیـاری هـای شهرسـتان توسـط سـازمان شـهرداری هـای کشـور                         
ن مقـرر شـده، عـوارض موضـوع مـاده      توزیع و به مصـرف مـی رسـد و بـه طـوری کـه در مـاده سـه آ               

شــش قــانون، پــس از رعایــت تناســب قیــد شــده برســرانه جمعیتــی و شــاخص هــای دیگــر از قبیــل  
درآمد سرانه بهـره منـدی از منـابع درآمـدی مناسـب و زیـر سـاخت هـای مناسـب بـین کـالن شـهرها                            

هیـه مـی    دهیاری ها براساس جدوی که در ابتـدای هـر سـال توسـط سـازمان شـهرداری هـای کشـور ت                      
 .شود توزیع می گردد
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 شیوه جذب عوارض ملی
ــرایط و بســتر الزم را      ــد ش ــی بای ــوارض مل ــری مناســب از ع ــره گی ــرای به ــتا ب ــدیریت روس م

 .فراهم کند و در راستای تحقق این امر نکات ذیل را مورد توجه قرار دهد
ه انطبـاق    شناخت کافی از طرح هـا و برنامـه هـا و اولیـت دادن بـه آن دسـته از طـرح هـا کـ                           -1

ایـن شـناخت زمینـه هـای را فـراهم           . بیشتری با دسـتورالعمل توزیـع هوایـد متمرکـز دهیـاری هـا دارد              
می سازد که دهیار بـدون اتـالف وقـت و در کمتـرین زمـان ممکـن توجیـه الزم و کـافی بـرای کسـب                            

 .سهم بیشتری از عوارض ملی را به عمل آورد در جذب آن موفق عمل کند
ــی بایســت  -2 ــار م ــاتی مناســب     دهی ــرای توســعه، فعالیــت هــای خــود از یــک برنمــه عملی ب

توج بـه دسـتورالعمل تهیـه برنامـه پـنج سـاله دهیـاری حرکـت در چـارچوب ایـن برنامـه                        . پیروی کند 
و اولیت بندی طرح ها وبرنامه هـا برمبنـای ایـن دسـتورالعمل، مـی توانـد بسـتر مناسـبی بـرای جـذب                          

 .نمایداعتبارات از محل عوارض ملی را فراهم 
ــد مــدیریت    -3 ــا ســایر دســتگاه هــای اجرایــی رویکــرد مناســبی اســت کــه مــی توان  تعامــل ب

بـر ایـن اسـاس گسـترش همکـاری و تعامـل و       . روستا را در پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـا یـاری دهـد       
ایجاد ارتباط بیشـتر بـا دفتـر امـور شـهری و روسـتایی در اسـتانداری از یـک سـو و گسـترش ارتبـاط                            

 .گاه های اجرایی، می تواند گام موثری برای تحقق این هدف باشدبا سایر دست
 طرح هـایی را از مجموعـه طـرح هـا و برنامـه هـای پـیش رو مـورد تاکیـد بیشـتر و اولیـت                             -4

توجـه بـه    .قرار دهد کـه سـازگاری بیشـتری بـا برنامـه هـا و چشـم انـداز هـای توسـعه کشـور دارنـد                            
ــه چهــارم توســعه اقتصــادی   ــدیریت  اولویــت هــای برنام ــد در توفیــق م و اجتمــاعی کشــور مــی توان

روســتا و دهیــاری در گســترش فعالیــت هــای عمرانــی و تخصــیص ســهم بــاالیی از عــوارض متمرکــز 
 .به روستا موثر باشد

ــه   ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــاالی   14در ح ــتاهای ب ــور در روس ــر کش ــاری در سراس ــزار دهی  20 ه
ـ           دابیر الزم بـرای جـذب سـهم بیشـتری از     خانوار مشـغول فعالیـت هسـتند کـه مـدیریت روسـتا بایـد ت

منابع تخصـیص یافتـه بـه دهیـاری هـا از طریـق شـناخت راهکارهـای قـانونی و اجرایـی را بـه عمـل                            
. براســاس قــانون تجیمــع عــوارض بخشــی از عــوارض جمــع آوری شــده موضــوع ایــن قــانون . آورد

 1382 اوایـل سـال      عالوه بر شهرداری هـا بـه دهیـاری هـم اختصـاص مـی یابـد و براسـاس قـانون، از                      
مـدیریت روســتا  . وزارت کشـور فرآینـد توزیــع ایـن عــوارض بـین دهیــاری هـا را دنبــال کـرده اســت      

برای دستیابی به سهم خود از محل عـوارض مربـوط بـه قـانون تجمیـع عـوارض، بایـد بـا سـاز و کـار                            
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دهیـاری  فرآینـد تخصـیص و تعیـین سـهم نهـایی هـر              . توزیع این اعتبارات آشنایی کـافی داشـته باشـد         
 .به چند عامل اساسی زیر ارتباط دارد

ــف  ــت اقتصــادی    –ال ــعه ای کشــور و موقعی ــدی توس ــه بن ــتان در رتب ــاه اس ــاعی – جایگ  اجتم
. آن، استان هایی که در رتبه بندی توسـعه کشـور جـزء اسـتان هـای توسـع نیافتـه بـه شـمار مـی آینـد                             

 کنــار محرومیــت اســتان تعــداد البتــه در. از ضــریبی بــه نــام ضــریب محرومیــت اســتانی برخوردارنــد 
 خـانوار در مجمـوع      20 خـانوار در مجمـوع عـوارض تخصـیص یافتـه بـه اسـتان                 20روستاهای بـاالی    

ــاثیر گــذار اســت   ــه اســتان ت ــه ب ــاالیی  . عــوارض تخصــیص یافت اگــر اســتانی از ظریــب محرومیــت ب
بــه . ر باشــد خــانور آن نســبت بــه اســتان دیگــر بیشــت20برخـوردار باشــد و تعــدادر روســتاهای بــاالی  

طور طبیعی می تـوان سـهم بیشـتری از عـوارض مربـوط بـه قـانون تجمیـع عـوارض و عـوارض ملـی                   
 .به خود اختصاص دهد

 
 

 شیوه جذب عوارض ملی اختصاصی
عوارض محلی اختصاصـی مشـتمل بـر عوارضـی اسـت کـه بـا رعایـت تبصـره یـک مـاده پـنج                          

 اجتمــاعی و کالبــدی – اقتصــادی  طبیعــی،–قــانون تجمیــع عــوارض و براســاس شــرایط جغرافیــایی  
روستا به پیشـنهاد دهیـار و تصـویب شـورای اسـالمی روسـتا و تاییـد شـورای اسـالمی بخـش تعیـین                          

 .می شود
با عنایت به این که ایـن گونـه عـوارض بـه پیشـنهاد دهیـار صـورت مـی گیـرد بایـد مبتنـی بـر                             

ــای اقتصــادی   ــت ه ــه  –شــناخت واقعی ــتا باشــد و زمین ــاکنان روس ــاعی س ــوارض مصــاف را  اجتم ع
 :ایجاد نکند در پیشنهاد و وضوع این استقرار و کارآمدی ان را تضمین نماید

ــدگان و   –الــف  ــاه مصــرف کنن ــر رف ــوع وضــع عــوارض ب ــابی پیامــدهای احتمــالی هــر ن  ارزی
 انگیزه تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و صنایع روستایی

 .رای استمرار پرداخت عوارض توسط مردم ایجاد مکانیزم تشویقی ب–ب 
 
 
 کز دهیاریهای کشور دستور العمل اجرایی توزیع اعتبارات متمر-2-8
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ــره  -2-8-1  ــوع تبص ــاده 1 موض ــیگار و      6 م ــوخت ، س ــژه س ــوارض وی ــع ع ــانون تجمی  ق
 شماره گذاری خودرو

لعمل  به منظور تسـریع در رونـد جـذب اعتبـار و اجـرای پـروژه هـای منـدرج در ایـن دسـتورا                        
 .ذکر چند نکته ضروری است

ــداد     -1 ــاخص تع ــار ش ــاس چه ــتورالعمل براس ــن دس ــتان از موضــوع ای ــرا س ــهم ه ــد س  عوای
 خــانوار 20 خــانوار، جمعیــت روســتاهای بــاالی 20دهیــاری هــای هــر اســتان، تعــداد روســتای بــاالی 

 .و نیز تعداد دهستان های هر استان محاسبه و تعیین شده است
واننـد بـه دهیـاری هـایی کـه در تهیـه و اجـرای طـرح هـا از مشـارکت و                         استانداری ها می ت    -2

 .خودیاری اهالی کمک می گیرند، سهم بیشتری اختصاص دهند
 روسـتایی هسـتند، مـی        استان هایی کـه دارای طـرح سـاماندهی فضـا و سـکونت گـاه هـای                  -3

 .وجه قرار دهندذکور را مورد تبایست در تهیه طرح های این دستورالعمل طرح م
 در توزیــع ایــن عوایــد بــین دهیــاری هــا مــی بایســت شــاخص جمعیــت روســتا بــه عنــوان  -4

 .متغیر کلیدی و سایر شاخص های منطقی و مرتبط مورد توجه قرار گیرد
ــط        -5 ــز و توس ــورت متمرک ــه ص ــا ب ــاری ه ــدماتی دهی ــی و خ ــین آالت عمران ــد ماش  خری

ــ ــا اس ــتانداری ه ــرد و اس ــی گی ــد از انجــام هر زمان انجــام م ــی بای ــد در م ــه خری ــن خصــوص گون  ای
 .خودداری نمایند

 نظــر بــه اینکــه تهیــه گــزارش تــوجیهی یکــی از پــیش نیازهــای اصــلی توزیــع عوایــد بــرای -6
ــد       ــی باش ــتورالعمل م ــن دس ــای ای ــف ه ــب ردی ــای  (اغل ــف ه ــت   ) 6 و 5 و 2ردی ــروری اس ض

 .نداستانداری ها در این خصوص کمک های مشاوره ای الزم را به دهیاری ها ارائه نمای
ــن دســتورالعمل را    -7 ــای ای ــد موضــوع درخواســت کمــک جهــت اجــرای ردیفه ــاری بای  دهی

 و در صــورت نیــاز، فــرم هــای گــزارش تــوجیهی مربوطــه تنظــیم و پــس از  2در قالــب فــرم شــماره 
نـی اسـتانداری ارسـال      اتصویب شورای اسالمی روسـتا و تائیـد مراجـع ذیـربط بـه معاونـت امـور عمر                  

 .نماید
عمرانـی اسـتانداری مـی بایسـت درخواسـت دریافـت کمـک دهیـاری هـا  را                     معاونت امـور     -8

تهیـه و کتبـا بـه معاونـت امـور دهیـاری هـا                پس از طی مراحل و تائید گزارشات و فـرم هـای مربوطـه             
 .سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اقدام ارسال نمایند
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 دها کمک به تفکیک از مبدا، جمع اوری و دفن بهداشتی پسمان
بــه منظــور حفــظ و بهبــود بهداشــت محــیط روســتایی و جلــوگیری از تخلیــه انــواع پســماندها  

ــامطلوب    زبلــه بــر در معــابر رودخانــه هــا و دره هــای مجــاور و بــرای بــه حــداقل رســاندن اثــرات ن
 .دن اقدام کنمحیط زیست به مدیریت پسماند

ــدیریت     ــی در م ــم و اساس ــای مه ــه ه ــتایی از گزین ــماندهای روس ــع پس ــن دف ــماندها در ای پس
ــود  ــی ش ــاطق مســحوب م ــا    . من ــر بخــش ی ــتره ه ــتایی در گس ــماندهای روس ــن پس ــان دف ــرای مک ب

 بــه صــورت  مرکــزی مشــخص شــود تــا ســایر روســتاها شهرســتان بایــد تعــدادی شــهر یــا روســتای 
ــدی شــوند  ــا محــدوده بن ــرای دفــن پســماندها در یکــم  . اقمــاری حــول آنه حــل دفــن مهمــاهنگی ب

ــه عهــده کم ــه مشــترک، ب ــدار و متشــ یت ــا مســئولیت فرمان ــا  ای ب ــربط محــل ب کل از دســتگاه هــای ذی
ذیــربط وظیفــه دارنــد اراضــی بــایر مناســب ی دهیــاری هــا . صــالحدید فرمانــدار مربوطــه مــی باشــد

 .برای تعیین مکان های مطروحه را شناسایی و جهت تایید به بخشداری معرفی نمایند
 در راسـتای مـوارد زیـر در اختیـار           به طور کلی کمـک هـای موضـوع ردیـف حاضـر مـی توانـد                

 :دهیاری ها قرار گیرد
  تهیه امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه جمع آوری و حمل پسماندها-
  تهیه تجهیزات مناسب به منظور دفع صحیح پسماندها-
  انتخاب محل مناسب براساس نظرات کارشناسی جهت دفن بهداشتی پسماندها-
ــرای   برگــزاری دوره هــای مختلــف ج- ــان ب هــت آمــوزش اهــالی روســتا و توانمنــد ســازی آن

 وره هاا و تامین هزینه های مدرسین این دهمیاری در فرآیند مدیریت پسمانده
 وی موقت پسماندها در سطح روستا و یا حریم آن تعیین مکان های خاص جهت دپ-
  مدیریت جمع آوری، حمل و دفن پسماندها-
  و تفکیک مواد زائد جامد از مبداب جهت بازیافتسا تهیه تجهیزات من-

فـرم شـماره    ( و گـزارش تـوجیهی       2استفاده از عواید ایـن ردیـف منـوط بـه تکمیـل فـرم هـای                  
 .می باشد) 4

  کمک به توسعه و احیای جنگل ها و مراتع-3
ــران   ــابع طبیعــی در ای ــا وجــود  نوضــعیت موجــود و رونــد تخریــب من گــران کننــده اســت و ب

نمــای وضــعیت منــابع طبیعــی روشــن بــه طــه در ایــن خصــوص دورازمان هــای مربوتــالش هــای ســ
بیعـی ایـران در     نظر نمی رسد، به طوری کـه از نظـر میـزان تخریـب زمـین هـای حاصـلخیز و منـابع ط                       
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توجــه و تاکیــد دهیــاری هــا بــر حفــظ و احیــا منــابع طبیعــی مــی   بنــابراین. ن قــرار درادرده دوم جهــا
 .ع با ارزش ایفا نمایدتواند نقش ارزنده در کاهش تخریب این مناب

ز بـه ویـژه     طریـق نهـال کـاری تـامین آب مـورد نیـا            دهیاری ها می تواننـد در صـورت لـزوم از            
 بـا قـرق بانـان بـه منظـور مقابلـه بـا قطـع بـی                   هنگیادر مناطق گرم، آموزش روستائیان همکاری و همـ        

بـا همکـاری    . ..رویه درختان جنگـل، برنامـه ریـزی محلـی جهـت خـروج دام از جنگلهـا، بذرپاشـی و                    
و مشارکت سازمان جنگل هـا و مراتـع و نیـز سـازمان هـای ذیـربط، در حفـظ و احیـای منـابع طبیعـی                            

 . سوخت، سیگار و شماره گذاری اقدام نمایندد بخش درصد از عوای5حداکثر تا 
 .الزم به ذکر است کلیه فعالیت های صدرالذکر باید در محدوده خدماتی روستا باشد

 و راه اندازی دهیاری ها کمک به تجهیز -4
 بــرای تجهیــز و راه انــدازی اســتفاده نکــرده انــد 1382دهیــاری هــا کــه از عوایــد متمرکــز ســال 

ری و خریــد لــوازم ایــ ردیــف نســبت بــه تجهیــز ســاختمان دهمــی تواننــد از محــل کمــک هــای ایــن
محـل ایـن    سـهم هـر دهیـاری از        . ام نماینـد  دتجهیزات داری مانند رایانـه، میـز، صـندلی و تلفکـس اقـ             

 . میلیون ریال است15ردیف 
 

  الزم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستاییکمک به ایجاد زمینه های
 

ــادی و        ــای الزم اقتص ــه ه ــاد زمین ــت ایج ــارات جه ــع اعتب ــی توزی ــرد کل ــه رویک ــه ب ــا توج ب
 .اجتماعی توسعه پایدار روستایی عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود

 
 ه تولیدات کشاورزی، صنایع و ایجاد بازارچه های محلی کمک به توسع

ه افـ بـود معیشـت و ر      اهـداف مهـم تاسـیس دهیـاری هـا کمـک بـه به                از   نظر به ایـن کـه یکـی       
دهیــاری مــی توانــد جهــت کمــک بــه ایجــاد بســترهای مناســب بــرای افــزایش . روســتاییان مــی باشــد

زاریـابی تولیـدات روسـتاییان اقــدام    تولیـدات کشـاورزی و صـنایع روسـتایی و نیـز تســریع در رونـد با      
ــد ــا و انبارهــای عمــومی،    . نمای ــب مشــارکت در ایجــاد ســردخانه ه ــد در قال ــی توان ــدامات م ــن اق ای

پـروژه هـا و     . باشـد ... و) قنـوات (ایجاد فضاهای نگهـداری احشـام، پـرورش مـاهی در آبهـای شـیرین                
ع ایـن طـرح اسـتفاده مـی         پیشنهاداتی کـه در ایـن خصـوص تهیـه و اجـرا مـی شـوند و از محـل منـاب                      

بایـد جهـت توسـعه بنیانهـای تولیـدی روسـتا و فـراهم کـردن زیـر سـاخت هـای اولیـه در ایـن                            . کنند
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یـدار  ابه طوری کـه منـافع حاصـل از آن شـامل عمـوم روسـتائیان شـود و موجـب درامـد پ                       . زمینه باشد 
عــوض بــه الح بــه هــیچ وجــه اعتبــاری بــرای کمــک باز محــل منــابع ایــن طــر. بــرای دهیــاری گــردد

 .اشخاص حقیقی و حقوقی قابل پرداخت نیست
جهت ترغیب دهیاری ها بـه اجـرای پـروژه هـایی کـه منـافع مشـترک دارنـد و سـرمایه گـذاری                         

ت کمــک جهــت ســرمایه گــذاری اســآنهــا توســط یــک دهیــاری مقــرون بــه صــرفه نمــی باشــد درخو
ــا     ــزان کمــک ت ــوده و می ــت خــاص ب ــاری دارای اولوی ــد دهی ــه  70مشــترک توســط چن درصــد هزین

 .اجرای طرح قابل افزایش می باشد
 

  کمک به ایجاد موسسات فرهنگی، اجتماعی و توسعه ورزش
بــا توجــه بــه برخــورداری هــر یــک از دســتگاه هــای دولتــی متــولی ارایــه خــدمات فرهنگــی،   
ــدامات در     ــن اق ــرار گــرفتن ای ــی وق ــارت مل ــابع اعتب بهداشــتی، آموزشــی، ورزشــی و اجتمــاعی از من

ــه   چــارچوب وظــ مکــاری و ایجــاد هایف قــانونی آنهــا، نقــش دهیــاری هــا در ارایــه ایــن خــدمات ب
بنـابراین کمـک هـای موضـوع حاضـر          . تسهیالتی بـرای دسـتگاه هـای مـورد نظـر، محـدود مـی شـود                

تنها در چارچوب کمک دهیـاری هـا بـرای تسـریع یـا تسـهیل در ارایـه ایـن خـدمات یـا اتمـام طـرح                             
عوایـد موضـوع ایـن ردیـف مـی تواننـد در              بع مـالی مواجـه اسـت      های نیمه تمامی کـه بـا کمبـود منـا          

 :اقدامات زیر هزینه شوند
 
  کارگاه ها و مجتمع های هنری و سنتیه ساخت یا توسع-2-1
  تاسیس یا توسعه کتابخانه و خرید کتاب-2-2
  توسعه و ایجاد ورزشگاه و تاسیسات ورزشی-2-3
 داشتی نظیر حمام و آبخوری احداث و یا تکمیل و تجهیز سرویس های به-2-4
 

  ساله دهیاری ها5کمک به تدوین برنامه 
 

نظــر بــه ضــرورت برنامــه ریــزی و همــاهنگی کلیــه وظــایف و امــور در چــارچوب برنامــه ای  
بـا توجـه    .  سـاله اقـدام نماینـد      5مشخص و مدون، کلیـه دهیـاری هـا موظفنـد نسـبت بـه تهیـه برنامـه                    

ــا   ــتا، دهی ــروی متخصــص در روس ــود نی ــه کمب ــی   ب ــور عمران ــت ام ــاهنگی معاون ــا هم ــد ب ــی توان ر م
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ــه       ــا، نســبت ب ــگاه ه ــزی و دانش ــه ری ــدریت و برنام ــازمان م ــاری س ــا همک ــد ب ــی توان ــتانداری م اس
 شناسایی افراد ذیصالح و معرفی آنها به دهیاری ها اقدام نماید

. 
 کمک به برگزاری دوره های آموزش غیر متمرکز

 
ازه تاسـیس بـودن تشـکیالت سـازمانی آنهـا از یـک              نظر به گستردگی وظـایف دهیـاری هـا و تـ           

سو و نقـش ارزنـده آمـوزش در توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی از سـوی دیگـر، برگـزاری دوره هـای                   
لـذا معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری مجـاز اسـت حـداقل                . آموزشی بـرای دهیـاران ضـروری اسـت        

ر آمــوزش دهیــاران در قالــب  درصــد از ســهمیه تخصیصــی را بــه صــورت متمرکــز صــرفا بــه امــ3 -5
دوره هـــای آموزشـــی کوتـــاه مـــدت و در چـــارچوب محورهـــای آموزشـــی ابالغـــی و همچنـــین  

 .درصورت نیاز، به برگزاری بازدیدهای آموزشی مربوطه اختصاص دهد
در صــورت لــزوم اســتانداری مــی توانــد از ســایر منــابع در اختیــار، نســبت بــه برگــزاری دوره  

اعــم از شــورای (هــای مــرتبط بــا حــوزه هــای فعالیــت دهیــاری هــا  هــای آموزشــی بــرای ســایر نهاد
 .اقدام نماید... ) اسالمی روستا، شوراهای اسالمی بخش و

 
 
 

ــره  -2-8-2 ــوع تبص ــاده 3 موض ــوق   2 م ــوارض دورازده دره زار حق ــع ع ــانون تجمی  ق
 گمرکی

 
 کمک به اجرای طرح های هادی توسعه روستایی

ایـد متمرکـز جهـت مسـاعدت و کمـک بـه عمـران و               با توجـه بـه رویکردهـای کلـی توزیـع عو           
 .توسعه مدیریت روستایی، عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود

 
  کمک به تهیه طرح هادی-1
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با توجه به اهمیت تهیـه طـرح هـادی روسـتایی بـه عنـوان اولویـت در بهبـود وضـعیت کالبـدی                         
مــی تواننــد بــا همــاهنگی بنیــاد و محیطــی روســتا، دهیــاری هــایی کــه فاقــد طــرح هــادی مــی باشــند 

مسکن شهرستان، از محـل عوایـد ایـن ردیـف نسـبت بـه تهیـه طـرح هـادی بـرای روسـتای مـوردنظر                 
 سـال   10بـیش از    (دهیاری هـایی کـه دوره اعتبـار طـرح هـادی انهـا سـپری شـده اسـت                     . اقدام نمایند   

 نســبت بــه نیــز مــی تواننــد از کمــک هــای ایــن ردیــف) از تــاریخ تهیــه طــرح هــادی گذشــته اســت
 .بازنگری طرح های های هادی خود اقدام نمایند

 
  کمک به اصالح و توسعه شبکه معایر-2

ــاب  ــبکه مع ــتا   اصــالح و توســعه ش ــادی روس ــدامات اساســی در جهــت اجــرای طــرح ه ر از اق
ــن ردیــف    . اســت ــد ای ــد از عوای ــه دارای طــرح هــادی مــی باشــند مــی توانن ــابراین روســتاهایی ک بن

 .استفاده نماید
 

 کمک به ایمن سازی و ایجاد تاسیسات حفاظتی در روستا های کشور -3
ســیل بــه عنــوان یکــی از مهمتــرین حــوادث طبیعــی منجــر بــه تخریــب بســیاری از روســتاهای  
کشور شده اسـت و در برنامـه پـنج سـاله سـوم توسـعه کشـور شناسـایی منـاطق روسـتایی در معـرض                           

ابلـه بـا ایـن پدیـده عنـوان شـده اسـت از             حوادث طبیعی و تهیـه طـرح هـای ایمـن سـازی راهکـار مق               
 و اقــدامات ســاختمانی دارای اهمیــت و ضــرورت جــدی یــن رو، اقــدمات مــدیریتی کنتــرل ســیالبا

 .است
انجام کلیه فعالیت هـای عمرانـی مـرتبط بـا ایـن ردیـف بایـد بـا همـاهنگی و تائیـد دفتـر فنـی                            

 .استانداری صورت پذیرد
 

 سات و تجهیزات مربوطه کمک به ساماندهی گورستان ها، تاسی-4
ــه ــر ب ــای م  نظ ــتان ه ــیاری از گورس ــه بس ــن ک ــات به و ای ــود امکان ــا کمب ــود ب ــداج ــر ش تی نظی

 کمـک هـای موضـوع    نغسالخانه، منبع آب دایـم و بـا مشـکالت دسترسـی مواجـه مـی باشـند، بنـابرای           
 .این ردیف بر اساس اولویت های زیر تخصیص داده می شود

 یارهای بهداشتیر نظر گرفتن اصول و معرستان با د بهسازی غسالخانه گو-1
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  احداث غسالخانه در گورستان براساس معیارها و ضوابط فنی و بهداشتی-2
 ایجــاد گورســتان جدیــد در محــل پیشــنهاد شــده در طــرح هــادی روســتا براســاس ضــوابط  -4
 . فنی و بهداشتیتو مقرار

ده رســتان اســتفاه طــور مشــترک از یــک گودهیــاری هــایی کــه روســتای محــل خــدمت انهــا، بــ
 ردیـف، بـه طـور       نکمـک هـای موضـع ایـ       ننـد درخواسـت خـود را بـرای دریافـت            مـی توا  . می کننـد  

ایجـاد گورسـتان مسـتقل در چنـین روسـتاهایی منـوط بـه ارایـه دالیـل مســتند و          . مشـترک ارایـه کننـد   
 .دقیق در این زمینه می باشد

ث نامــه احــدا اجــرای طــرح در روســتا براســاس ضــوابط و مقــرارت منــدرج در شــیوه        
ختمانی مربـوط بـه احـداث غسـالخانه و ضـوابط طـرح هـادی                اسـ غسالخانه روسـتایی ضـوابط فنـی و         

 .روستا و معیارهای تعیین شده توسط دفتر فنی استانداری انجام خواهد شد
 

 اد، حفظ و نگهداری فضای سبز تفریحی کمک به ایج-5
. ابی طبیعــی اســتیبــاظر زیکــی از خصوصــیات بــارز روســتاها داشــتن فضــاهای سرســبز و منــ

ر ه جاذبــه هــای طبیعــی و یــا انســان ســاخت دلــوجــود بــاغ، رودخانــه، چشــمه، آبشــار و غیــره از جم
 انـدک مـی تواننـد بـه فضـاهای جـذاب و فـرح بخـش تبـدیل                    یاروستا ها است که با صرف هزینه هـ        

 .ا گردشگران دیگر را به سوی خود جذب نمایندالی روستا یشوندو اه
کمک هـای موضـوع ایـن ردیـف براسـاس اولویـت هـایی ماننـد طراحـی و فضـا                      به این ترتیب    

سازی بیشـه هـا و جنگـل هـای طبیعـی درون روسـتا یـا در فاصـله نزدیـک بـه آن، احـداث و توسـعه                              
پــارک هــای موجــود روســتا از نظــر وســعت و تجهیــزات رفــاهی، ایجــاد یــا توســعه فضــای ســبز در  

 .حاشیه معابر روستا قابل انجام است
 :یت های مذکور توجه به موارد زیر ضروری استونجام هر یک از اولجهت ا

اکنان عالقمنــد بــه ای باشــد کــه ســیعــی از مرکــز روســتا بایــد بــه انــدازه  فاصــله فضــای طب-1
 .رافت خود در آن باشندگذراندن اوقات ف

ــاز نباشــند وســاک  -2 ــا کمبــود آب موردنی ان ن پــارک هــای موجــود در روســتا دچــار خشــکی ی
 . وجود آن به خوبی بهره مند شوندروستا از
 .ومی قرار داشته باشندردنیاز پارک در مالکیت دهیاری عم زمین مو-3
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 مکــان انتخــاب شــده بــرای احــداث پــارک جدیــد، دارای دسترســی بــه منــابع آب دایمــی و -4
 .کافی باشد

نـی بـه خصـوص در       ی نگهداری از فضاهای سـبز موضـوع طـرح، بـا مشـکالت قابـل پـیش ب                  -5
 . تامین آب، تخریب از طرف ساکنان روستا و خطرات تخریب سیالب مواجه نباشندزمینه

ارایه کمـک بـه طـرح هـای جدیـد طراحـی و ایجـاد پـارک، مشـروط بـه پـیش بینـی ضـرورت                   
ــارک در طــرح هــادی روســتاها اســت  ــد براســاس شــی . احــداث پ ــارک تفریحــی بای ــه ایجــاد پ وه نام

 .ام گیرد انج16/1/83ورخ  م10/1/121ابالغیه شماره 
 

  کمک به هدایت و جمع آوری آبهای سطحی-6
 جریــان شــدید و ســریع آبهــای رحفــظ بافــت روســتا و زمــین هــای کشــاورزی در برابــر خطــ 

ــر         ــدون خط ــب  و ب ــیرهای مناس ــا در مس ــدایت آنه ــع آوری و ه ــتا و جم ــابر روس ــطحی در مع س
یــن اقــدامات در قالــب در روســتاهای دارای طــرح هــادی، ا. نیازمنــد انجــام اقــدامات محــافظتی اســت
 .برنامه هدایت آبهای سطحی تعیین می شوند

روستاهای آسیب پـذیری کـه دارای طـرح هـادی هسـتند و برنامـه هـدایت آبهـای سـطحی نیـز                        
در ایـن روسـتاها کمـک اختصـاص یافتـه فقـط             . در اولویـت قـرار دارنـد      . برای آنها تعریف شده اسـت     

اه برنامـه اصـالح و تعـریض معـابر یـا            رمـ اال بـه ه   اجرایی طرح هـادی کـه احتمـ       در چارچوب اقدامات    
در روسـتاهای فاقـد طـرح هـادی اجـرای طـرح       . هزینـه خواهـد شـد   . به طور مسـتقل از آن مـی باشـد     

جمــع آوری و هــدایت آب هــای ســطحی بایــد در چــارچوب ضــوابط منــدرج در شــیوه نامــه         
ــا ابــالغ خوا یســاماندهی جمــع آوری و هــدایت آب هــای ســطح  هــد شــد انجــام  روســتا کــه متعاقب

 .گیرد
ــابر رو   ــیه مع ــی حاش ــدول کش ــای ج ــرح ه ــای ح  ط ــال ابه ــال انتق ــداث کان ــتا، اح ــل از س اص

تا عبـور مـی کننـد بیشـتر مـورد تاکیـد مـی               سـ و های مشرف بر روسـتا کـه از بافـت ر           بارندگی بر زمین  
 .باشند

 بـه شـرح ذیـل      دیـف ر شـرایط بـرای دریافـت کمـک هـای ایـن              ندی روسـتاهای واجـد    اولیت ب 
 :دنمی باش

ــه دایمــی در درون بافــت کالبــدی خــود هســتندو  -1 ــان آن  روســتاهایی کــه دارای رودخان طغی
 .یه رودخانه می شوداشعیف دسترسی یا تخریب امالک حدر فصول پرباران موجب تض
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 روستاهای منـاطق خشـک کـه در پـای دامنـه هـا قـرار دارنـد و مجـرای روانـاب هـای ایـن                            -2
 .رددامنه از بافت کالبدی روستا میگذ

 همــوارو کــم شــیب قــرار دارنــد و دفــع طبیعــی آب هــای   روســتاهایی کــه در زمــین هــای-3
 .سطحی حاصل از مصرف خانگی یا بارندگی با مشکل جدی همراه است

ـ          ن ردیـف، بـا یـد    رای اسـتفاده از کمـک هـای موضـوع ایـ           دهیاری ها، هنگام ارایه طـرح خـود ب
 . و ارایه کنندگزارش توجیهی مناسبی را براساس چارچوب زیر تهیه
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 کمک به حفظ میراث فرهنگی و تقویت گردشگری. 7
اولویت تهیه طرح و استفاده از اعتبارات این ردیف مربوط به روستاهایی است که دارای مناطق 

. بت در فهرست آثار ملی باشند فرهنگی در سطح بین المللی و یا ثگردشگری و بافت های تاریخی و
رح پیشنهادی خود را برای محدوده های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارای براین اساس دهیاری باید ط

در تهیه طرحهای پیشنهادی باید .  به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نمایدریجاذبه های گردشگ
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ( به طرحهای تهیه شده توسط دستگاه های مسوول

طرح های .  شود و طرح های مذکور و یا نیمه تمام دارای اولویت می باشندتوجه) سازمانهای ذیربط
 :از ویژگی های زیر باشد ارسالی باید حداقل دارای یکی

 داشتن تاثیر مثبت برحفظ هویت فرهنگی و تاریخی روستا و منطقه .1
 در سطح ملی و بین المللی) گردشگری یا میراث فرهنگی(امکان معرفی محدوده طرح .2
ن ویژگیهای منحصر به فرد در سطح استان در زمینه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و دارا بود .3

 معماری
 نه های رشد اقتصادی از طریق جذب گردشگریتقویت و ایجاد زم .4
 ه های اشتغالمعیت روستایی از طریق ایجاد زمینکمک به تثبیت و حفظ و نگهداشت ج .5

 
  هداشتی پسماندهاکمک به اجرای طرح های تفکیک از مبدا و دفن ب- 8

اولویت تهیه طرح و استفاده از عواید این ردیف مربوط به روستاهای واقع در مناطق بحرانی از نظر 
زیست محیطی، روستاهای واقع در مجاورت رودخانه ها و دریاها، مناطق گردشگری و موارد مشابه می 

با شهرهای مجاور واجد اولویت  چند روستا  یا یکوژه های مشترک بین چند روستا وهمچنین پر. باشد
 .می باشد

مانند مراکز علمی و دانشگاهی، (تهیه پروژه های مطالعاتی و اجرایی باید توسط مراجع ذیصالح
مهندسین مشاور و یا کارشناسان حقیقی متخصص و محیط زیست استان و یا سایر دستگاه های اداری 

 .و یا افراد حقیقی ذیصالح انجام شود) مرتبط
ه طرحها باید توجه کافی به طرحهای ناحیه ای باالدست و مکانیابی های انجام شده و در تهی

ظرفیت های موجود مبذول و حتی المقدور اجرای طرح با لحاظ توسعه آتی آن و تحت پوشش بودن 
 ..مراکز جمعیتی بیشتر انجام شود
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  کمک به احداث طرح های کمپوست و بیوکمپوست- 9
داث طرح های کمپوست و بیوکمپوست ضروری است اقدامات الزم برای به منظور کمک به اح

 .تهیه طرح های پیشنهادی الزم در قالب اولویت ها و شرح خدمات کلی زیر انجام گیرد
 پروژه های احداث واحدهای کمپوست و بیوکمپوستی که به طور مشترک توسط چندین روستا -1

 . بودمورد اقدام قرار گیرند واجد اولویت خواهند
 تهیه پروژه و مکان یابی دقیق واحدهای مربوطه توسط کارشناسان مراکز علمی و دانشگاهی، -2

 :انجام پذیرفته باشد و مشتمل برموارد ذیل باشد.... مشاورین ذیصالح و 
 مکان یابی مناسب و علمی جهت اخذ مجوزهای الزم برای احداث واحد تولید کمپوست و  -2-1

ان های مربوطه شامل اداره کل محیط زیست استان، اداره منابع طبیعی و سایر بیوکمپوست، از سازم
 .دستگاههای ذیربط

یط اقلیمی، توپوگرافی، شرا( خصوصیات جغرافیایی محل احداث بررسی دقیق ویژگی ها و -2-2
 ...).خاک شناسی، وضعیت آبهای زیرزمینی و سطحی و 

شامل کمیت و کیفیت پسماندهای ( تایی بررسی دقیق وضعیت موجود زباله های روس-2-3
 ...).تولیدی، تعیین میزان رطوبت و 

 . تهیه گزارشات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه-2-4
 تعیین طراحی و نوع واحد تولید کننده کمپوست یا بیوکمپوست و ارائه گزارش نوع و -2-5

... بو و حشرات و در این گزارش نحوه کنترل . ظرفیت تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز در طرح
 .دوشبایستی بررسی 

 طراحی و ارائه نقشه های دقیق و کامل اجرای واحد تولید کننده کود کمپوست یا -2-6
 .بیوکمپوست با مقیاس مناسب

 تهیه گزارش مربوط به کمیت و کیفیت کودهای مختلف مصرفی در منطقه و اثرات زیست -2-7
 .همچنین نحوه رقابت کود کمپوست تولیدی با آنهامحیطی آنها و 

 . تهیه گزارش اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اجرای پروژه-2-8
 
 ه کمک به اجرای طرح های برگزید-10

به منظور شناسایی و انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل پروژه های موفق و تشویق دهیاری ها به 
طرح های . مان طرح های برگزیده و ممتاز را مورد تشویق قرار می دهداجرای طرح های ابتکاری، ساز

 .اثری آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی روستائیان دارند برگزیده و موفق، طرح هایی هستند که
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 .باشند... ، بخش خصوصی تشکل های عمومی غیردولتی و )ها(نتیجه مشارکت موثر دهیاری .1
 .رهنگی و زیست محیطی پایدار و ماندگار باشندفقتصادی، دارای پیامدهای اجتماعی، ا .2

 :طرح های ارسالی می توانند در چارچوب حداقل یکی از محورهای ذیل باشند
  بهداشت، نظافت و ایمنی روستایی-1
  برنامه ریزی و بهبود وضعیت کالبدی روستا-2
  حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز روستا-3
  گردشگری کمک به توسعه-4
  ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دهیاری-5

طرح برگزیده دهیاری هایی که برپایه مشارکت روستائیان، تشکل های عمومی داوطلب، بخش 
دهیاری می تواند طرح . خصوصی و سایر نهادها و سازمان ها هستند در اولویت می باشند

مسابقه و اخذ جایزه این ردیف را در پیشنهادی خود را با توجه به شرایط فوق جهت شرکت در 
قالب دستورالعمل مربوطه که متعاقبا ارسال خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری 

 .ارسال نماید
 

  پرداخت وام به دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا-11
جاد فرصت های شغلی جهت نیل به خودکفایی دهیاری ها و کمک به اجرای طرح های درآمدزا، ای

و رونق بخشی به اقتصاد روستا، دهیاری ها می توانند از منابع این ردیف با همکاری و مشارکت بخش 
 .خصوصی جهت سرمایه گذاری، استفاده نمایند

عواید این ردیف به اجرای طرح های درآمدزا اختصاص می یابد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
 .ها مرتبط بوده و دارای توجیه اقتصادی و درآمدزائی باشدبا وظائف قانونی دهیاری 

که » دستورالعمل پرداخت وام به دهیاری ها« دهیاری می تواند موضوع درخواست وام را در قالب
 .متعاقبا ابالغ خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید

 
  کمک به اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی-12

در حوزه دهیاری ها و برگزاری دوره ها و کارگاه به منظور انجام بررسی های علمی و کارشناسی 
بدین . استفاده نمایندهای آموزشی به صورت متمرکز،استانداری ها می توانند از منابع اعتباری این ردیف 

 و همچنین و منظور معاونت امور عمرانی استانداری ضروری است عناوین طرح های علمی و پژوهشی
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عناوین طرح های . فهرست نیازهای آموزشی خود را به معاونت امور دهیاری های سازمان ارسال نمایند
 .پژوهشی ارسالی می بایست مرتبط با حوزه فعالیت دهیاری ها و در سطح ملی و منطقه ای باشد

شده نسبت به  معاونت امور دهیاری ها پس از بررسی عناوین و فهرست های ارسال  است بدیهی
 . اقدام خواهد نمودانتخاب و اجرای طرح ها و دوره های آموزشی 

 
 کمک به بودجه دهیاری ها -13

با توجه به رویکرد کلی توزیع عواید متمرکز، به منظور تامین هزینه های جاری پیش بینی شده در 
 درصد کل 10کثر بودجه، هزینه های پرسنلی و خرید لوازم و تجهیزات اداری، دهیاری می تواند حدا

 .سهم عواید متمرکز دریافتی خود را برای این منظور هزینه کند
 تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری -

 
  طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار دهیاری-2-9

 )درآمدهای مستمر( درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-
  وصولی توسط سایر موسسات-دهای ناشی از عوارض عمومی درآم-      
  سایر موارد-      

 
  عوارض بر ساختمانهاو اراضی- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-

  عوارض سطح روستا-
  عوارض برپروانه های ساختمانی-
  عوارض بر پروانه های ساختمانی-
  عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان-
 و پیش آمدگی عوارض بر بالکن -
  عوارض بر معامالت غیر منقول-
  سایر موارد-

  عوارض برارتباطات و حمل و نقل- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-
  عوارض بلیط مسافرت و باربری-
  عوارض برمعامالت وسایل نقلیه-
  سایر موارد-



 55/ ها آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری
 

 مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی                                                                                                                 
 پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی                                                                                                                         

  

  عوارض بر پروانه های کسب، فروش و خدمات- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-
 ....)هتل، مسافرخانه و غیره( عوارض براماکن عمومی-
  عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه-
 های قالی بافی  عوارض دستگاه-
  عوارض بر صید و شکار و شیالت-
  عوارض پالژها و محل های تفریحی-
  عوارض براسناد رسمی و قراردادها-
 انیح ساختم عوارض فخاری و سایر مصال-
  عوارض ذبح دام و طیور-
  عوارض بردفترچه تعاونی مرزنشینان-
 ها  عوارض برباسکول-
 اره مهندسین ناضر ساختمان و سایر حق نظارتحق النظ% 3 عوارض -
 وارض میادین دواب ع-
  سایر موارد-

  درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی-
 ی وصولی توسط دهیار- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی-
 ...)حریق و (  عوارض حق بیمه-
  سایر موارد-

  سهمیه از عوارض وصولی متمرکز- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی-
 قانون معروف به 6 ماده 1موضوع تبصره (  سهمیه دهیاری از عوارض وصولی متمرکز-

 )تجمیع عوارض
روف به تجمیع  ماده قانون مع1موضوع تبصره (  در هزار حقوق گمرکی12 کمک از محل -
 )عوارض
  سایر موارد-

  بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری-
  درآمد ناشی از بهاء خدمات-
  حق آسفالت، لکه گیری و ترمیم حفاری -
  درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری-
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  حق کارشناسی و فروش نقشه ها-
  درآمد حاصل از خدمات بازرگانی-
 و جمع آوری زباله درآمد حاصل از فروش -
  درآمد سرویسهای دربستی-
  درآمد حاصل از خدمات فنی-
  درآمد حاصل از فروش بلیط-
  درآمد یارانه دهیاریهای همجوار-
  درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی-
  سایرموارد-

 درآمد تاسیسات دهیاری -
  درآمد کشتارگاه-
  درآمد مینی بوسرانی و سایر-
 انسرا، پالژ و سایر مراکز رفاهی درآمد هتل، مهم-
 خانه و گورستان درآمد غسال-
  درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت-
  درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات-
  درآمد حاصل از تاسیسات معدن-
  درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت-
  درآمد پارکها-
  سایر موارد-

 ه از وجوه و اموال دهیاری درآمد حاصل-
  درآمد حاصل از وجوه سپرده دهیاری-
  درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش عمومی-
 گذاری در بخش خصوصی درآمد حاصل از سرمایه -
  درآمد حاصل از وجوه سپرده های دهیاری-
  سایرموارد-

  درآمد حاصل از اموال دهیاری-
  حق ورودیه تاسیسات دهیاری-
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  حاصل از کرایه ماشین آالت و وسائط نقلیه درآمد-
  درآمد حاصل از پارکینگ-
  درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی-
  مال االجاره ساختمانها و تاسیسات-
  سایرموارد-

  کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی-
  کمکهای دولت و سازمانهای دولتی-
  کمک بالعوض جاری-
  کمک بالعوض عمرانی-
  سایرموارد-

  اعانات، هدایا و دارائی ها-
  اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی-
  کمک های خیرین به پروژه های عمرانی روستا-
  هدایا و خودیاری اهالی-
 کمک از موسسات عمومی -
  سایرموارد-

  می گیرد اموال و دارائی هایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به دهیاری تعلق-
  جرائم تخلفات ساختمانی و غرامت ها-
  ضبط سپرده های مطالبه نشده-
  ضبط سپرده های معامالت دهیاری-
  حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل روستا-
  جریمه قطع اشجار روستایی و غرامت ها-
  جریمه سدمعبر-
  درآمد حاصل از تغییر کاربری ها-
  درآمد حاصل از حق تشرف-
  سایر موارد-

  سایر منابع تامین اعتبار-
  وامهای دریافتی-
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 )سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(  وام دریافتی از وزارت کشور-
  وام دریافتی از بانکها-
  وام دریافتی از سایر موسسات-
  سایردرآمدها-

  فروش اموال دهیاری-
  فروش اموال غیرمنقول-
  فروش اموال منقول و اسقاط-
  فروش سرقفلی و حقوق انتفاعی-
  سایر درآمدها-

  سایرمنابع-
  مازاد درآمد برهزینه دوره های ماقبل-
  مازاد اقساط برهزینه دوره قبل-
  بازدریافت وامهای اعطایی-

 سایردرآمدها
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 :منابع و ماخذ
 دستورالعمل اجرایی توزیع اعتبارات متمرکز -سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور -

 و دهیاریها و برنامه چهارم توسعه کشور 2و 1یاریهای کشور شماره شماره ده
(www.imo.org.ir) – 1385. 

راهنمای ( ع عوارض یتجم) دفتر امور شهری و روستایی( معاونت عمرانی استانداری گیالن -
 .1383 -7و6 نشریه شماره -)وضع و وصول عوارض

 انتشارات قلمستان -و مقررات و دهیاری مجموعه قوانین -اکبری، غضنفر و مجید عبدالهی -
 .1384 -هنر

 .12و8 شماره های - ماهنامه دهیاریها-سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور -

  دستورالعمل طرز استفاده از تنخواه گردان، طرز-سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور -

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


