




 بسمه تعالی
 

 

 آشنایی با فرآیند تهیه و تصویب طرح هادي
 تعریف طرح هادي:

و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصـوب   اي اي، منطقه عمران محلی، ناحیه ۀهاي توسع بررسی و تصویب طرح ةنحو ۀنام ینیبر اساس آ
استفاده از زمین براي  ةطرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوروستایی  ، طرح هاديِ 12/10/78مورخ

هاي عمومی روستایی را بر حسب مـورد در قالـب    نديعملکردهاي مختلف از قبیل مسکونی، تولیدي، تجاري و کشاورزي، و تأسیسات و تجهیزات و نیازم
 .نماید اي تعیین می هاي جامع ناحیه هاي روستایی یا طرح هاي ساماندهی فضا و سکونتگاه مصوبات طرح

 :باشند می هاي مذکور به قرار زیر اهداف مورد نظر از تهیه و اجراي طرح
 اجتماعی فرهنگی، اقتصادي وایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط  -1
 رفاهی امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدي و ۀتأمین عادالن -2
 هدایت وضعیت فیزیکی روستا -3
 عمومی یجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی وا -4

 فرآیند تهیه و تصویب طرح هادي:
ایـن   ةعهـد  گیري از مشارکت مردم بـر  ربط و بهره هاي ذي انقالب اسالمی، تهیه طرح هادي با هماهنگی دستگاهاساسنامه بنیاد مسکن  7اساس ماده  بر

 26 مـاده   5 جـزء  الـف  صالح و داراي تجربه، مطالعات طرح را به انجام رسانده و وفق بنـد  بنیاد گذاشته شده است. بنیاد مذکور نیز از طریق مشاوران ذي
 ةشهرسـتان، نماینـد   مسکن بنیاد ، رییس)کمیته یسیر( استان مسکن بنیاد اي متشکل از مدیرکل توسعه، طرح پیشنهادي را در کمیته ششم برنامه قانون

ـ ( روسـتا   اسالمی  شوراي  یسیشهرستان، بخشدار، ر استان، فرماندار شهرسازي و راه ةاستان، نمایند کشاورزي جهاد ةاستانداري، نمایند عمرانی معاونت ه ب
، پیش از ارسال طرح بـه کمیتـه تصـویب الزم اسـت      )21/5/96 مصوب( شوراها قانون اصالح 79 ماده 8 بند اساس رساند. بر به تصویب می ناظر)  وانعن

هـاي   االجرا به دستگاه نهایت طرح هادي پس از تصویب به عنوان سندي الزم در شده باشد. تأیید بررسی و بخش اسالمی طرح پیشنهادي توسط شوراي
 شود.   اجرایی و دهیاري ابالغ می

قـانون   26کیـد مـاده   أو ت 18/07/67هاي هادي روستا مصـوب  اجرایی تهیه و تصویب طرح ۀنام آیین 18ماده  مستند بهتهیه طرح هادي روستایی  اعتبار 
 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی تأمین می شوداي استان در بودجه ساالنه  هاي سرمایه ییاز محل اعتبارات تملک دارابرنامه ششم توسعه کشور، 

هـاي سـطحی و    هاي عمومی، ضوابط ساخت و ساز، نحـوه هـدایت آب   میزان و جهت توسعه آتی روستا، کاربري پیشنهادي اراضی و محل استقرار فعالیت
 گیرد. ظه و تصویب قرار میحورد مالم در طرح هادياز جمله مسایل اساسی است که طرح شبکه معابر پیشنهادي 

 جایگاه دهیاري و شوراي اسالمی روستا در فرآیند تهیه و تصویب طرح:
، ضوابط ساخت و ساز و طرح اصالح شبکه معابر در این اراضیپیشنهادي کاربري  روستا، ۀتوسع سوي و سمتتوسعه عمومی روستا اعم از توجه به اینکه  با

هاي عمـومی بـا توجـه بـه      است دهیاري و شوراي اسالمی روستا براي ایجاد شناخت از وضعیت روستا و جانمایی کاربري شایستهشود،  طرح مشخص می
هـاي روسـتا تهیـه     نیازهاي واقعی و منطبق با واقعیـت  ۀپای برند تا طرح هادي پیشنهادي، داشته باش طرح ۀبا مشاور تهی يثرؤهمکاري م ،مالکیت اراضی

ت محلـی  یاساس نظرات نهادهاي مـدیر  کند که کمیته بر قانونی شوراي اسالمی روستا به عنوان ناظر در کمیته تصویب کمک مید. همچنین جایگاه وش
گرایانه و مشـتمل بـر    تواند به تصویب طرحی واقع تصویب می ۀثر و همراه با شناخت شوراي اسالمی روستا در جلسؤاقدام به تصویب طرح نماید. حضور م

 تا کمک نماید.هاي روس واقعیت
 :هادي  طرح  دار براي بازنگري  اولویت هاي  شاخص

مالك عمل خواهد بود. گاهی به دلیل ایجاد تغییـرات   ،شود و پس از آن نیز تا تصویب طرح بازنگري روستا تهیه می ۀطرح هادي براي افق ده ساله توسع
ـ    یۀاساسی در وضعیت روستا ممکن است اصالح در طرح هادي مورد نیاز باشد که با ارا ه مستندات الزم به کمیته تصویب طرح قابل پیگیري اسـت. امـا ب

 گیرد: مورد بازنگري قرار می طرح، کلی به یکی از دالیل زیر طور
 .زمان تصویب طرح هادي روستاسال از  10گذشت  -1
 .مصوب روستا ةفضاهاي داخل محدودشدن  کالبدي روستا و تکمیل  ۀتوسع براي  محدودیت  -2
 ولین استانی.ؤتحوالت ویژه اجتماعی و اقتصادي و یا شرایط خاص روستا ضمن توجه به نظرات مس -3
 . درصد محدوده روستا 20یش بیش از بار محدوده یا افزا 5اصالح بیش از  -4
 .بینی شده در طرح هادي مصوبتحقق جمعیت پیش -5

 

1397پیام آموزشی شمارة سه ـ تیر  

 

 هر ماه؛ یک صفحه، یک آموزش



 

 

1397مزداد ـ چهارپيام آموسشي شمارة   

 

 هز ماه؛ يك صفحه، يك آموسش

 اني روستايينش تشآپايگاه  كاركنان وظيفهو بكارگيزي فزايند جذب 

 مقدمه

ُ   ، تشًاهٔسٍستاّادس ًطاًٖ  خذهات آتصاساٗٔ ٍضع٘ت اٗوٌٖ ٍ  ٕاستما ٕدس ساستا ٖ  ّزإ آتزص   احذاث ٍ تجْ٘زض ااٗازا سٍسزتاٖٗ اص   ًطزاً
٘زضات آى تاٗزذ كٌزذ ٍ ً٘زشٍٕ اًزساًٖ ٍ تجْ سٍصٕ فعال٘ت هٖ صَست ضثاًِِ تاٖٗ تًطاًٖ سٍس ااٗااُ آتص تاضذ. الذاهات هْن اٗي ساصهاى هٖ

ُ تخطٖ اص ه٘ي أتش ّو٘ي اساس دس جْت ت .تاضٌذ اًجام عول٘ات سا داضتِ گٖ سٍص آهادِ توام عَل ضثاًدس  ّزإ هززكَس ٍ    ً٘شٍٕ اًساًٖ ااٗازا
 -)هذظلِ العالٖ( فشهاًذّٖ كل لَا -همام هعظن سّثشٕ ٍ عٌاٗاتتا ستاد كل ً٘شٍّإ هسلح تِ عول آهذُ ّإ  ّواٌّاٖ ّوچٌ٘ي تا تَجِ تِ

صزادس گشدٗزذ تزا صهٌ٘زٔ      97-98ّزإ   ًطزاًٖ سٍسزتاٖٗ كطزَس تزشإ سزال      ّإ آتزص  افضاٗص سْو٘ٔ ً٘شٍّإ ٍظ٘فِ ااٗااُ هجَص جزب ٍ
 .تشٕ تِ جاهعٔ سٍستاٖٗ فشاّن گشدد سساًٖ هغلَب خذهات

 نشاني روستايي هاي آتش ضوابط و مقزرات جذب كاركنان وظيفه در پايگاه ،اقدامات

ّإ الصم تِْ٘ ٍ تشإ اجزشا اتز      همشسات ٍ ضَُ٘ ًاهِ ،كاسكٌاى ٍظ٘فِ، الذاهات رٗل دس لالة ضَاتظتِ هٌظَس ساهاًذّٖ فشآٌٗذ جزب 
 ضذُ است: 

  04/02/1397هَسخ  4215 ٓضواس ٔعٖ ًاهًطاًٖ سٍستاٖٗ  ّإ آتص هَس دس ااٗااُأه ٔات   هجَص جزب كاسكٌاى ٍظ٘ف -1

 ٓضزواس  ٔعزٖ ًاهز   97-98ًطاًٖ سٍستاٖٗ دس سالْإ  ّإ آتص هَس دس ااٗااُأه ٔجزب ٍ تكاسگ٘شٕ كاسكٌاى ٍظ٘ف ًٔاه ضَُ٘تِْ٘ ٍ ات    -2
 18/02/1397هَسخ  6856

 25/02/1397هَسخ  8524 ٓضواس ٔعٖ ًاه ّإ دٍلتٖ ٍ اجشاٖٗ كطَس هَس تِ دستااُأه ٔهمشسات اًضثاعٖ كاسكٌاى ٍظ٘فات    -3

 آهَصش ًظاهٖ حذالل تِ هذت دٍ ّفتِ ٓآهَصضٖ علوٖ ٍ عولٖ تشإ كاسكٌاى ٍظ٘فِ، اس اص ااٗاى دٍس ٓاسٕ دٍسسٗضٕ تشإ تشگض تشًاهِ -4

 06/05/1397هَسخ  21105عٖ ًاهِ ضواسُ 1397ات   تخطٌاهِ حمَق ٍ هضاٗإ كاسكٌاى ٍظ٘فِ دس سال  -5

  ًطاًٖ سٍستاٖٗ ّإ آتص سَصٕ دس ااٗااُ فشم ثثت حَادث ٍ آتصات    -6

صفحِ اصلٖ تا عٌَاى  هاي كشور( دهياري ها و )سازمان شهرداري imo.org.irهكاتثات هزكَس دس آدسس اٌٗتشًتٖ  اع عات ٍ ٔدسج كل٘ -7
  نشان هاي سرباز آتش ابالغيه

   كاركنان وظيفهو بكارگيزي فزايند جذب 

 سساًٖ جْت جزب كاسكٌاى ٍظ٘فِ دس سغح استاى اع ع -1
 دفتش اهَس سٍستاٖٗ ٍ تغث٘ك تا ضشاٗظ عوَهٖ ٍ اختصاصٖ جزب دسخَاست افشاد، تَسظ  ٔتشسسٖ اٍل٘ -2
ّا تِ ّوزشاُ   تِ هعاًٍت اهَس دّ٘اسٕ ّإ ات غٖ هغاتك دستَسالعولاص ه٘اى هطوَل٘ي ٍاجذ ضشاٗظ  هٌتخة ٍٔظ٘فّإ  اع م اساهٖ ً٘شٍ -3
 ّإ تعْذ دّ٘اسٕ ٍ ً٘شٍٕ ٍظ٘فِ فشم اعضام ٍ گٔتش
 ّإ هسلح جْت صذٍس اهشِٗ ّا ٍ اع م اساهٖ ٍاجذٗي ضشاٗظ تِ ستاد كل ً٘شٍ ٖ دس هعاًٍت اهَس دّ٘اسٕتشسس -4
 آهَصش ًظاهٖ دس سپاُ ااسذاساى اًم ب اس هٖ ٓهٌتخة تشإ گزساًذى دٍس ّٔإ ٍظ٘ف اعضام ً٘شٍ -5
ٍظ٘فِ حذالل تِ هذت دٍ ّفتِ ت فاصزلِ ازس اص اتوزام     اًجام ّواٌّاٖ الصم تشإ تشگضاسٕ دٍسُ آهَصضٖ علوٖ ٍ عولٖ تشإ كاسكٌاى -6
  ّإ استاًذاسٕ آهَصش ًظاهٖ تَسظ دفتش اهَس سٍستاٖٗ ٍ ضَسا ٓدٍس
 ّإ تخصصٖ  آهَصش ًظاهٖ ٍ گزساًذى آهَصش ًٓطاًٖ هحل خذهت تع٘٘ي ضذُ اس اص ااٗاى دٍس اعضام كاسكٌاى ٍظ٘فِ تِ ااٗااُ آتص -7
اشداخزت هسزتوش حمزَق ٍ هضاٗزا ٍ     ًظزاست تزش   ّإ هسزلح ٍ   ات غٖ ستاد كل ً٘شٍ ّٕإ حمَق ٍ هضاٗا ًاهِ ًظاست كافٖ تش اجشإ آٗ٘ي -8

 آهَصش ٍ ٔضٌٗزٍ اسسال هٌظن ف٘ص ّ ّإ تاتعِ ذزّا ٍ ٍاح استاًذاسّٕإ كاسكٌاى ٍظ٘فِ تَسظ  ت٘وِ

 َادث( ٍ هواًعت اص زح  ٍ  شز)ااِٗ، هكول، تاصًطستاٖ ٍ عو گاًِ اسزّإ چِْ زَط تِ ت٘وزّإ هشت ف٘ص 

 ف هحَلِ ٍ ٗا ساٗش اداساتٗگ٘شٕ كاسكٌاى ٍظ٘فِ دس خاسج اص چاسچَب ٍظا ًَِ تكاسزگ ّش



 

 

1397رشهريو ـ پنجپيام آموزشي شمارة   

 

يك آموزش هر ماه؛ يك صفحه،  

ييروستب ريزي و مديريت توسعةر برنبمهدفت       

 

 

 

  

 اعتشاض اعضبي شوساي اسالمي سوستب به عملكشد دهيبس يب عمليبت دهيبسي 

 تزكش كتبي توسط سييس شوسا به دهيبس

شوسا عذم النبع النبع شوسا  

بب لوانين  مصوبة شوسا تشخيص مغبيشت عذم اعتشاض هيئت تطبيك به مصوبه شوسا  

 ببصگشت مصوبه به شوسا بب ركش موسد و مستذل 

يس هيئت تطبيك به هيئت حل اختالف ياسجبع توسط س  

 سسيذگي و اعالم نظش اص سوي هيئت حل اختالف ظشف مذت بيست سوص

العبده شوسا حذاكثش عبدي يب فوق ةل مطشح شذه دس جلسؤاحضوس و پبسخ دهيبس به س
 ده سوص پس اص ابالغ

 عزل دهيبر

 فرآيند عسل دهيار

دهيبر يابقب  

و تصويب  بركنبري دهيبر بب رأي  ة ديگرجلس تشكيل

 اكثريت مطلق اعضبي شورا

 پزيشش نظش هيئت تطبيك

مصوبه اصالح   

ال اص دهيبس دس صوست عذم سعبيت مفبد موسد تزكشؤطشح س  

 اسسبل مصوبه شوسا به هيئت تطبيك

شوسا توسط هيئت تطبيك ظشف  ةبشسسي مصوب
هفته 2  

بشگضاسي جلسه، سسيذگي و اعالم نظش توسط 
وصولشوسا طي مذت ده سوص اص تبسيخ   

 عذم پزيشش نظش هيئت تطبيك

 اقدام وفق نظر هيئت حل اختالف

اهمعاونت امور دهياري   

 



  

 يك آموزش ،يك صفحه ؛هر ماه   

 1397مهر ـ ششپيام آموزشي شمارة  

 قوانين موضوعه از محل ها دهياري منابع درآمدي

 مالحظات وفق قانون  اعتبارات نحوة توزيع ماده قانوني رديف

1 
( قاًَى هالیات تش 38تٌذ)الف(هادُ)

 اسصش افضٍدُ
%( سٍستتاّا  07دسغذ) سیٍ %( ضْشّا 07غذ) دس ّفتاد

 ٍ هٌاعق عطایشی ٍ تشاساس ضاخع جوعیت

ّای ضْشستاى هشتَط  سْن سٍستاّای فاقذ دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی تِ حساب فشهاًذاسیقاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ،  6تش اساس هادُ 

 .یٌِ ضَدگشدد تا تا هطاسکت تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی دس ّواى سٍستاّا ٍ هٌاعق عطایشی ّض ٍاسیض هی

2 

 

عَاسؼ هَضَع تٌذّای )ب(، )ج( ٍ 

( قاًَى هالیات تش اسصش 38)د( هادُ )

گزاسی  عَاسؼ ضواسُ ٍ افضٍدُ

خَدسٍّای هَضَع تٌذ )ج( هادُ 

(43) 

 ضْشّا، %( سْن کالى21دسغذ) دٍاصدُ

 %( سایش ضْشّا30) دسغذ  سِ ٍ  پٌجاُ 

 %( سٍستاّا ٍ هٌاعق عطایشی03) دسغذ  پٌج ٍ  سی

ّایی کِ تِ هَجة دستَسالعولی کِ تَسظ ساصهاى تشًاهِ ٍ  قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ، ایي عَاسؼ تش اساس ضاخع 6اساس هادُ تش  .1

 گشدد. ّا ٍ هٌاعق عطایشی تَصیع هی ّا ٍ دّیاسی ضَد، هحاسثِ ٍ تیي توام ضْشداسی تَدجِ ٍ ٍصاست کطَس اتالغ هی

ن سٍستاّای فاقذ دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی، تِ حساب فشهاًذاسی ضْشستاى هشتَعِ سْقاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ،  6تش اساس هادُ  .2

سیضی ضْشستاى غشف اهَس عوشاى ٍ آتاداًی ّواى سٍستاّا ٍ هٌتاعق   ّای تشًاهِ ٍاسیض خَاّذ ضذ تا حسة هقشسات ٍ هػَتات کویتِ

  عطایشی ضَد.

 ًیض تِ هَاسد هٌذسج، افضٍدُ ضذُ است. عَاسؼ اسصش افضٍدُ گاص عثیعیدس قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ،  .3

3 

آالیٌذگی ٍاحذّای تَلیذی  عَاسؼ

( قاًَى 38( هادُ)1هَضَع تثػشُ)

 هالیات تش اسصش افضٍدُ

ّتا ٍ   ّتا، دّیتاسی   ًستثت جوعیتت تتیي ضتْشداسی     تِ

ّوتتاى ضْشستتتاى )تتتشای سٍستتتاّای فاقتتذ   فشهاًتتذاسی

 .گشدد دّیاسی ٍ هٌاعق عطایشی( تَصیع هی

دس غَستی کِ آلَدگی ٍاحذّای تضسگ تَلیذی)پٌجاُ ًفش ٍ قاًَى تشًاهِ ضطن تَسعِ ٍ تثػشُ ریل آى،  6تٌذ )ب( هادُ  3جضء  تش اساس

ِ ًسثت ّای ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ت آلَدگی تش اساس سیاستتیطتش( تِ تیص اص یك ضْشستاى دس یك استاى سشایت کٌذ، عَاسؼ 

ستظ، هذیشکل هحیظ صیست ٍ  ّای ری ای هشکة اص سئیس ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى ٍ فشهاًذاساى ضْشستاى تاثیشگزاسی دس کویتِ

دس دٍ یا  آلَدگیهتاثش اص ّای هتاثش تَصیع خَاّذ ضذ. ّوچٌیي دس غَستی کِ ضْشستاى ّای  هذیشکل اهَس هالیاتی استاى تیي ضْشستاى

هتطکل اص ًوایٌذُ ساصهاى  )پٌجاُ ًفش ٍ تیطتش( عَاسؼ آلَدگی ٍاحذّای تضسگ استاى ٍاقع ضذُ تاضٌذ، اعضای کویتِ تَصیع کٌٌذُ چٌذ

ًوایٌذُ ساصهاى حفاظت هحیظ صیست ٍ ًوایٌذُ اداسات کل اهَس  ستظ، ری ّای استاى تشًاهِ ٍ تَدجِ، سٍسای ساصهاى ّای تشًاهِ ٍ تَدجِ

 ّای اعالهی ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ اقذام تِ تَصیع عَاسؼ آلَدگی خَاٌّذ کشد. ستّای هشتَعِ تش اساس سیا هالیاتی استاى

4 

قاًَى هالیات تش  41( هادُ 3)تثػشُ 

اسصش افضٍدُ )دٍاصدُ دس ّضاس اسصش 

 گوشکی کاالّای ٍاسداتی(

تش اساس قاًَى تَدجِ سٌَاتی تِ ًسثت جوعیتت تتیي   

 ضَد. ّا تَصیع هی دّیاسی
 

5 
قاًَى سسیذگی تِ تخلفات  23هادُ 

 ساًٌذگی

ّای  ( اص کل ٍجَُ حاغلِ اص جشیوِ %6۰ضػت دسغذ ) 

کطَس تِ تفکیك دسآهذّای  تخلفات ساًٌذگی دس سشاسش

ًاضتتی اص تخلفتتات ساًٌتتذگی ختتاسج اص ضتتْشّا ٍ داختتل 

هحذٍدُ ضْشّا ٍ سٍستاّا حسة هتَسد تتِ ٍصاست ساُ ٍ   

ضْشساصی )ساصهاى ساّذاسی ٍ حوتل ٍ ًقتل جتادُ ای    

کطَس( تِ غَست هتوشکض ٍ دس ضْشّا تتِ ضتْشداسیْای   

استتاى تتِ   ّا اص عشیق استاًذاسی ّواى  هحل ٍ دّیاسی

(  %3۰غتتذ )  ( ٍ ستتی دس7۰ستتة ّفتتتاد دسغتتذ ) تٌا

  .یاتذ اختػاظ هی

 
حسة هَسد غشف استاًذاسدساصی ٍسایل ٍ تجْیضات ایوٌی ساّْا ، خظ کطی ٍ ًگْذاسی آى ، تْیِ ٍ ًػة ٍ  ع ایي قاًَى،َاعتثاسات هَض

ًگْذاسی عالئن ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی ٍ تجْیضات ایوٌی ، احذاث پلْای عاتش پیادُ ، احذاث تَقفگاّْای عوَهی ٍ اغالح ساّْای سٍستایی ، 

  .دضَ هی هعاتش ٍ ًقاط حادثِ خیض دس سٍستاّا

 

 

 ريسي و مديريت توسعة روستاييدفتر برنامه 



  

 بسمه تعبلي
 

 
 

 اهم موارد قببل توجه در زمينة تعبمل مسئول امور فني دهيبري بب دهيبر

هَضيَ   19/7/1388هيَر    37119هسئَل اهَر فٌيٖ هّ٘يبرٕف في هٕ اكي  ميِ ثيِ اكيتٌبه هكيتَراغيوش اثه يٖ  يوبرُ           

قبًَى اطيه    78هبهُ  11ٍ  10ٍ 9ّوچٌ٘ي ٍظبٗف هٌدرج هر ثٌد  "ّب كبزهبًدّٖ اراٗٔ خدهبت فٌٖ ٍ هٌْدكٖ ثِ هّ٘برٕ"

ف تَكظ ٗل ٗب چٌد هّ٘برٕ هي فٖ ٍ ثيب تيٗ٘يد اكيتبًدارٕ    14/05/1396قبًَى تشن٘هتف ٍظبٗف ٍ اًتخبة  ْ هاراى هظَة 

گ٘ ٕ ٍ ثِ اتفبق هّ٘بر هر قجبل مل٘ئ اقيداهبت    مبر ّبٕ ع ف ق ارهاه ثِ ٗب هّ٘برٕ  رثظف جْ  اًجبم مل٘ٔ اهَر فٌٖ هّ٘برٕ ذٕ

 اك .  مسئوليت مشتركفٌٖ هّ٘برٕ هارإ 

زٗ  ًظ  هّ٘بر ٍ هر چبرچَة قَاً٘ي ٍ هق رات ه ثَط ثِ ٍظبٗف هسئَل اهَر فٌٖ هّ٘برٕ از مبرمٌبى ًْبه هّ٘برٕ اك  مِ  -1

كبزهبًدّٖ ارائيِ خيدهبت فٌيٖ ٍ    "هكتَراغيوش 3-3ٍ  3-2ثب د. مِ ث  اكبس ثٌد  قبًًَٖ ٍ اهَر هحَغِ هشغَل فيبغ٘  هٖ

ّيبٕ  ِ هتٌبكت ثب   اٗظ خبص ّ  رٍكتب ٍ حجن مبرف حداقش ٗل ًفي  هٌْيدس هر ٗنيٖ از ر يت     "ّب هٌْدكٖ ثِ هّ٘برٕ

االهنبى هٌْدك٘ي هارإ پ ٍأً ا تغبل ثنبر از كبزهبى ًظبم هٌْدكٖ كبختوبى( مِ هارإ تج ثِ ٍ  هيوبرٕ ٗب عو اى )حتٖ

طيَرت عيدم ٍجيَه     ّبٕ عو اى رٍكتبٖٗ ثب ٌد هر اٗي ٍاحدّب ثنيبرگ٘ ٕ  يًَد. هر   اج إ پ ٍژُ ٔطهح٘  الزم هر زهٌ٘

حداقش ٗل ًف  تنٌس٘ي كبختوبى ٍ هارإ پ ٍاًِ ا تغبل ثنبر  خض حق٘قٖ  هٌْدس هج ة ٍ هارإ طهح٘ ف اكتفبهُ از

 ثب د. از كبزهبى ًظبم هٌْدكٖ ٗب مبًَى مبرهاًْبٕ فٌٖ ثههبًع هٖ

كبزهبًدّٖ ارائِ خدهبت فٌٖ ٍ هٌْدكٖ ثيِ  "هكتَراغيوش  4هسئَل اهَر فٌٖ هّ٘برٕ هَظف ثِ اًجبم اهَر هٌدرج هر ثٌد  -2

ّيبٕ   ثِ هّ٘برٕ جْ  عقد ق ارهاهّبٕ عو اًٖ ٍ ث گزارٕ هٌبقظبت ه ثيَط ثيِ اجي إ پي ٍژُ    ّوچَى: مول  "ّب هّ٘برٕ

ّيبٕ   ع   ّبهٕف ًظيبرت ثي  اجي إ پي ٍژُ     ٔاراٗٔ پ٘شٌْبه مبرث ٕ اراضٖ ٌّگبم تْ٘ ٔعو اًٖف هشبٍرُ ثِ هّ٘برٕ هر زهٌ٘

فن٘ل اراضٖف  هدٗ ٗ  ٍ ًگْيدارٕ اكيٌبه ٍ   عو اًٖ هّ٘برٕف تشن٘ش پ ًٍدُ طدٍر هجَز احداث ثٌبف پبٗبًنبر كبختوبًٖ ٍ ت

 ثب د.  ّبٕ ًظبرتٖ ٍ كبٗ  اهَر ه تجظ ٍ هحَغِ هٖ گزارش ٔهدارك فٌٖف حضَر هر جلسبت فٌٖ ه تجظف تْ٘

َق ٍ هزاٗبٕ مبر ٌبكيبى  ًحَُ تي٘٘ي حق ًٔبه  َُ٘ "ّب ث  اكبس پ هاخ  حقَق ٍ هزاٗبٕ هسئَغ٘ي اهَر فٌٖ هّ٘برٕ ًٓحَ -3

ّبٕ  ّب ٍ هّ٘برٕ ٘س هحت م كبزهبى  ْ هارٕٗر 6/3/1396هَر   7877عٖ ًبهِ  وبرُ  خَاّد ثَه مِ "ّب  فٌٖ هّ٘برٕ

ّب هسئَل حسي اجي إ   مش هفبت  اهَر رٍكتبٖٗ ٍ  َراّبٕ اكتبًدارٕ ّبٕ ك اك  مشَر اثهغ ٍ هدٗ اى مشَر ثِ اكتبًدارٕ

 ثب ٌد. آى هٖ

 

  

 

 

 شود.  به پيشنهبد دهيبر، تأييذ شوراي اسالمي روستب و طي ترتيببت قبنوني انتخبة مي 

 نمبيذ. از كبركنبن دهيبري است و زير نظر دهيبر فعبليت مي 

  فني دهيبري داراي مسئوليت مشترك است.بب دهيبر در قببل كلية اقذامبت 

 ربط، مسئول و پبسخگو است. در زمينة امور فني و عمراني دهيبري در برابر دهيبر و مراجع ري 

1397آببنـ  هفتپيبم آموزشي شمبرة   

 

 هر مبه؛ يك صفحه، يك آموزش

 مسئول امور فني دهيبري:



 

 

 معامالت دهياري

 نصاب معامالت 

تصًيب در كميسيًن 

ي  معامالت دَياري

 اوجام معاملٍ

خذمت تًسط يا خريذ كاال 

متصذي خريذ با حذاقل بُا ي 

  يصالح دَياريرعايت صرفٍ

 

تزك تشزيفات مناقصه  و اس طزيق مناقصه، مشايذه عمومي
 با نظز كميسيون عالي معامالت

 

استعالم بها توسط  3اخذ حذاقل 
 مأمور خزيذ

 

 جسئيمعامالت  عمدهمعامالت  متوسطمعامالت 

 مشايذه

تزك تشزيفات 

 مناقصه

 :1397نصاب معامالت در سال 

 ميليون تومان 5/12تا  معامالت جزئي:
 ميليون تومان 125تا  5/12 معامالت متوسط:

 ميليون تومان 125بيص اس  معامالت عمده:

پيطىُاد دَيار ي تصًيب ضًراي 

ضًراي اسالمي ريستا ي تأييذ 

 اسالمي  بخص ي مًافقت استاوذار

 

پيطىُاد دَيار ي تصًيب 

ضًراي اسالمي ريستا ي تأييذ 

 ضًراي اسالمي بخص

پيطىُاد دَيار ي تصًيب 

 ضًراي اسالمي ريستا

 

معامالت عمذٌ با اوتطار 

 آگُي مسايذٌ

 

فريش در حذيد  معامالت 

متًسط  از طريق فرآيىذ 

 حراج

 

فريش در حذ معامالت 

جسئي بٍ بيطتريه قيمت  

 با تطخيص دَيار

 

 بزابز 25 اس كمتز
 نصاب معامالت

 جشئي

بزابز  50بيص اس 

 معامالت جشئي

 

بزابز نصاب  50تا  25

 معامالت جشئي

 :مصاديق معامالت دهياري
 خزيذ، فزوش، اجاره، پيمانكاري، اجزت كار 

 )به استثناي مواردي كه مشمول مقزرات استخذامي(

 برگساري مىاقصٍ

 

 هر ماه؛ يك صفحه، يك آموزش

 1397آذر ماه ـ  هشت پيام آموزشي شمارة

 ريسي و مديريت توسعة روستاييدفتر برنامه



  

 
 

 
 

 ها ساله دهياري فرآيند تدوين برنامه پنج

ّاي رٍظتايي ٍ ّوچٌيي هٌاات  هداذٍد در ايتياارد تاذيْي      در راظتاي هذيريت ٍ تَظعِ پايذار ظىًَتگاُ ّا يتا عٌايت تِ تعذد ٍظايف دّيار

اي دلياك ٍ گااّاًاِد    ّاي رٍظتاييد هعتلسم داؼتي ترًاهِ تخؽي تِ ٍظايف ٍ اهَر هدَلِد جْت هذيريت هغلَب ظىًَتگاُ اظت وِ ظاهاًذّي ٍ ًظن

ريسيد تِ يَتي از عْاذُ ٍظاايف    اًذاز ٍ اّذاف هؽخص اظت تا دّياراى تتَاًٌذ تِ صَرت اام تِ اام ٍ تا لرار ارفتي در هعير ترًاهِ تر چؽنهثتٌي 

رٍظاتا ٍ   اظالهي ؼَراي اعضاي فعال هؽاروت تا اظتفادُ از دّياري اظت الزم رٍيىرد ايي تاترگهذُ ٍ رٍظتاّا را تِ ظوت تَظعِ پايذار ظَق دٌّذ. 

ًاهِ اتالغي )هَضاَ  ًاهاِ    ّاد تر اظاض ؼيَُ ظالِ دّياري رٍظتاد تِ تذٍيي ترًاهِ پٌج ٍرز رٍظتايي ٍ ًخثگاى ّاي اًذيؽِ ّيأت ايري از ظرفيت تْرُ

 د تِ صَرت اام تِ اامد تِ ؼرح زير الذام ًوايذ:(10/04/1331هَرخ  16361ؼوارُ 

 گام اول: تدوين چشم انداز

 گرزٍّاا  پايِ تر ٍ ترارفتِ در را( ظال 20) تر عَالًي اي گيٌذُ وِ ًْايي همصذ از اظت َيريتص ٍ اظت ترًاهِ تذٍيي اام اٍليي يظاز اًذاز چؽن

 تاياذ  دّيار .ؼَد ًسديه تصَير گى تِ ظالد پٌج عي از پط ّاد دّياري هذت هياى ترًاهِ اظت اهيذ وِ ايرد هي ؼىل رٍظتا هردم ول ّاي يَاظتِ ٍ

 ّااي  ارزغ ٍ رٍظاتا  تاالمَُ  ّااي  اظاتعذاد  ٍ ّاا  لاتليت تِ تَجِ تا دييرٍظتا ًخثگاى ٍ هردم رٍظتاد اظالهي ؼَراي اعضاي هؽاروت از ايري تْرُ تا

 ٍ دّيااري  هاردمد وِ هاَرد تصاَية    ًْايي ٍ هغلَب اًذاز چؽن ٍ در ًْايت دّذ لرار ايري رأي ٍ ًظرظٌجي هَرد را ّا اًذاز چؽن ظاوٌييد هؽترن

 تعييي وٌذ. د تراي رٍظتاًْايي اًذاز چؽن تاؼذ را تِ عٌَاى هي رٍظتا اظالهي ؼَراي

 كالن اهداف تعيينگام دوم: 

ِ  تاؼٌذ ًتايجي تايعت هي اّذاف ايي ٍ ؼَد هي يرد تري هؽخص اّذاف تِ اًذاز چؽن ّر  لاتال  ًظار  هاَرد  اًاذاز  چؽان  تدماك  هعاير  در وا

 هَرد والى اّذاف ًْاييد اًذاز چؽن درٍى از تايعت هي دّياردر ايي اامد  .تاؼذ اّذاف گى تِ رظيذى راظتاي در ًْايي اًذاز چؽن ٍ ّعتٌذ دظتياتي

 .ًوايذ هؽخص را ًظر

 راهبرد گام سوم: تدوين

تايعات   دّيارد تِ ؼٌايت جاهعي از رٍظتا دظت ياتذ. تذيي هٌظَر هي تراي تذٍيي راّثردّاي هؤثرد در ارتثاط تا اّذاف والىد الزم اظت اتتذا

 ٍ ايااّي  پَؼػ ياند گبد هٌات د الليوي ّاي ٍيصاي ٍ رٍظتا ٍظعت ٍ هَلعيت) عثيعي هختلفّاي رٍظتاي هَرد ًظرد در اتعاد  تِ تَصيف ٍيصاي

( پردايتِ ٍ تا ... ٍ اهىاًات ٍ يذهات ٍضعيت التصاديد ٍضعيت جوعيتد رؼذ جٌعيد ٍ ظٌي ظايتار فعاليتد ٍ ظىًَت ٍضعيت) اًعاًياتعاد  ٍ...( 

تٌاذي   د راّثردّاي هؤثر را تاذٍيي ًواَدُ ٍ تاا اٍلَيات    ّا ٍ تْذيذات يارج هديظ رٍظتا ّاي دايل هديظ رٍظتا ٍ فرصت تدليل ًماط لَت ٍ ضعف

 ّاد راّثردّاي ًْايي را اًتخاب ًوايذ. گى

 اجرايي هاي سياست تعيين: چهارم گام

تايعت در پي پاظخگَيي تِ ايي ظؤال تاؼذ وِ راّثردّااي   دّيار هي .ؼًَذ هي ارفتِ ًظر در راّثرد ّر تراي اجرايي ّاي ظياظتاامد در ايي 

 .ظازًذ هي فراّن را راّثرد ّر تدمك تراي الزم تعْيالت ّا ظياظت ايي در ٍال  .عولياتي يَاٌّذ ؼذ يهَرد ًظرد از چِ عريم

 ها طرح تعيين:  پنجم گام

 تايعات  هاي  دّياار  اام ايي در .تخؽذ هي اجرايي لاتليت ظالِد پٌج ترًاهِ ّاي ظياظت ٍ راّثردّا تِ وِ اظت هؽخصي عوليات هجوَعِعرحد 

 .ًوايذ تعييي ًياز هَرد اعتثار ارفتي ًظر در تا را ّايي عرح راّثردّاد ٍ ّا ظياظت وردى اجرايي تراي

 ها پروژه تعيين: ششم گام

 ًظار  در تاا  عوليااتيد  پرٍشُ چٌذيي تِ را گى تايعت هي عرحد اجراي راظتاي در ًوَدد تعييي را ًظر هَرد عرح يا ٍ ّا عرح ايٌىِ از پط دّيار

 .تگيرد ًظر در ٍ تعييي ًيس را ًياز هَرد اعتثارات ٍ ًوايذ تمعين هؽخصد زهاًي تازُ ارفتي
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 اهميت و ضرورت توجه به مقوله مديريت پسماندها:
ػذم تَخِ کافی تِ ايي ضک  گشدد. تَلیذ اًَاع پسواًذ دس صًذگی اًساًْا اهشی اختٌاب ًاپزيش تَدُ ٍ تی پسواًذ يکی اص ضشٍسيتشيي هحَسّای تَسؼِ پايذاس هحسَب هی هذيشيت

ٍ تاصيافت آى تستگی داسد،  دفغآٍسی، حول ٍ ًقل،  تَاًذ تأثیش صيادی دس تخشية هحیظ صيست ٍ عثیؼت داضتِ تاضذ. هذيشيت پسواًذّا تِ ػَاهلی ّوچَى تَلیذ، خوغ هَضَع هی
 .تشًاهِ ساّثشدی ٍخَد ًذاسدتذٍيي ٍ  غحیح ّی خض هذيشيتتشای چٌیي هَضَػی سالزا تٌاتشايي هحذٍدُ هذيشيت ايي هقَلِ تسیاس ٍسیغ ٍ هتغیش است، 

 بندي پسماندها: تعريف و طبقه
ضَد کِ تِ عَس هستقین يا غیشهستقین حاغل اص فؼالیت اًساى تَدُ ٍ اص ًظش تَلیذکٌٌذُ صائذ تلقی هی ضَد. پسواًذّا  پسواًذ تِ هَاد خاهذ، هايغ ٍ گاص )غیش اص فاضالب( گفتِ هی

 :تقسین هی ضًَذتِ پٌح گشٍُ 
 ـ پسواًذّای ػادی:1
ِ    ضَد اص قثیل صتالِ ّای سٍصهشُ اًساًْا دس ضْشّا، سٍستاّا ٍ خاسج اص آًْا تَلیذ هی ضَد کِ تِ غَست هؼوَل اص فؼالیت ِ کلیِ پسواًذّايی گفتِ هیت ّـای   ّـای خـاًگی ٍ ًخالـ

 ساختواًی.
 ـ پسواًذّای پضضکی )تیواسستاًی(:2

ضَد. سايش پسـواًذّای   ّای تطخیع عثی ٍ سايش هشاکض هطاتِ گفتِ هی ّا، هشاکض تْذاضتی، دسهاًی،آصهايطگاُ تیواسستاى فؼالیت ػفًَی ٍ صياى آٍس ًاضی اصتِ کلیِ پسواًذّای 
 خغشًاک تیواسستاًی اص ضوَل ايي تؼشيف خاسج است.

 ـ پسواًذّای ٍيژُ:3
حذاقل يکی اص خَاظ خغشًاک اص قثیل سویت، تیواسی صايی، قاتلیت اًفداس يا اضتؼال، خَسًذگی ٍ هطاتِ آى تِ هشاقثت ضَد کِ تِ دلیل تاال تَدى  ِ کلیِ پسواًذّايی گفتِ هیت

ء پسـواًذّای ٍيـژُ هحسـَب    ٍيژُ ًیاص داضتِ تاضذ ٍ آى دستِ اص پسواًذّای پضضکی ٍ ًیض تخطی اص پسواًذّای ػادی، غٌؼتی، کطاٍسصی کِ ًیاص تِ هذيشيت خاظ داسًذ خض
 ضًَذ. هی
 ـ پسواًذّای کطاٍسصی:4

ضَد اص قثیل فضَالت، الضِ حیَاًات )دام، عیَس ٍ آتضياى( هحػـَالت کطـاٍسصی فاسـذ يـا غیشقاتـل      ّای تَلیذی دس تخص کطاٍسصی گفتِ هی تِ پسواًذّای ًاضی اص فؼالیت
 هػشف.

 ـ پسواًذّای غٌؼتی: 5
ّـا،   ضـَد اص قثیـل تـشادُ    غٌايغ گاص، ًفت ٍ پتشٍضیوی ٍ ًیشٍگاّی ٍ اهثال آى گفتـِ هـی   ،پسواًذّای پااليطگاّی ّای غٌؼتی ٍ هؼذًی ٍ تِ کلیِ پسواًذّای ًاضی اص فؼالیت

 ّای غٌؼتی. سشسيضّا ٍ لدي

 مديريت پسماند چيست؟
 دفـغ  ٍ تػفیِ ًقل، ٍ حول آٍسی، خوغ ضاهل هَضَع ايي. است آى ًْايی دفغ تا ضشٍع تِ تَلیذ صهاى اص صتالِ هذيشيت تشای الصم اقذاهات ٍ ّا هدوَػِ فؼالیت پسواًذ هذيشيت
 .تاضذ هی پسواًذ هذيشيت فشآيٌذ قاًًَوٌذ کشدى ٍ ًظاست تا ّوشاُ پسواًذّا،

 مديريت اجرايي پسماندها:
آٍسی، رخیـشُ سـاصی، خذاسـاصی،     تَلیذ، خوغسيضی، ساهاًذّی، هشاقثت ٍ ػولیات اخشايی هشتَط تِ  ضخػیت حقیقی يا حقَقی است کِ هسٍَل تشًاهِ ،هذيشيت اخشايی پسواًذ

هذيشيت اخشايی کلیِ پسواًذّا غیـش اص غـٌؼتی ٍ ٍيـژُ دس ضـْشّا ٍ      تاضذ. حول ٍ ًقل، تاصيافت، پشداصش ٍ دفغ پسواًذّا ٍ ّوچٌیي آهَصش ٍ اعالع سساًی دس ايي صهیٌِ هی
تاضذ. هذيشيت اخشايی پسواًذّای غٌؼتی  ّا هی ّا تِ ػْذُ تخطذاسی ّا ٍ دّیاسی صُ ٍ ٍظايف ضْشداسیّا ٍ دس خاسج اص حَ ّا ٍ دّیاسی حشين آًْا تِ ػْذُ ضْشداسی سٍستاّا ٍ

 تَد. ّا خَاّذ ّا ٍ تخطذاسی ّا، دّیاسی دس غَست تثذيل آى تِ پسواًذ ػادی تِ ػْذُ ضْشداسی ُ کٍِ ٍيژُ تِ ػْذُ تَلیذکٌٌذُ تَد

 هاي مرتبط با مديريت پسماندها در روستاها: امهن ها و شيوه ها، دستورالعمل نامه قوانين، آئين
اساسـٌاهِ   11ًاهِ اخشايـی آى، هـادُ    تشيي ضَاتظ ٍ هقشسات هشتَط تِ هذيشيت پسواًذّا دس صهیٌِ هذيشيت پسواًذّای سٍستايی ػثاستٌذ اص: قاًَى هذيشيت پسواًذّا ٍ آئیي هْن

ّای اتالغی اص سـَی هؼاًٍـت    ًاهِ ّا ٍ ضیَُ ًاهِ اخشايی آى، دستَسالؼول اًَى تشًاهِ پٌدسالِ ضطن تَسؼِ ٍ آئیيق 22( تٌذ )ب( هادُ 1ّا، خضء ) دّیاسی ضاهل ٍظايف دّیاسی
ًاهـِ اخشايـی دفـي تْذاضـتی      ضـیَُ ، آٍسی ٍ حول پسواًذّای سٍستايی ساصی، خوغ ًاهِ کاّص تَلیذ، رخیشُ ضیَُّای کطَس ) ّا ٍ دّیاسی ّای ساصهاى ضْشداسی اهَس دّیاسی

ًاهـِ تْیـِ تیَکوسَسـت اص     یَُسٍسـتايی، ضـ   هٌـاع   دس خاهـذ  پسواًذّای هذيشيت صهیٌِ دسچاسچَب تَسؼِ فشٌّگ ضْشًٍذی ،واًذّای ػادی دس سغح سٍستاّای کطَسپس
دستَسالؼول ًحَُ تؼییي ، ٍستايی کطَسًاهِ پشداصش، خذاساصی ٍ تاصيافت پسواًذّای ػادی دس هٌاع  سُ ، ضیَپسواًذّای فسادپزيش ٍ فضَالت داهی دس هٌاع  سٍستايی کطَس

 (کاستشد آى ًاهِ ًحَُ ّای خذهات هذيشيت پسواًذّای ػادی سٍستايی ٍ ضیَُ قثض اػالم ٍ ٍغَل ّضيٌِ، ّضيٌِ خذهات هذيشيت پسواًذّای سٍستايی
ِ   ای ٍ تا تَخِ تِ ٍظايف قاًًَی، کلیِ دّیاسی * اص ايٌشٍ الصم است دس ساستای حفظ هحیظ صيست، تا سٍيکشد هذيشيت هٌغقِ سيـضی تـشای هـذيشيت غـحیح      ّا ًسثت تـِ تشًاهـ

 ّای اتالغی اقذام ًوايٌذ. ًاهِ ّا ٍ ضیَُ ًاهِ پسواًذّا ٍف  قَاًیي، آئیي
 

 

 هر ماه؛ يك صفحه، يك آموزش

 1397ماه  بهمنـ  10 پيام آموزشي شمارة

 و خدمات روستاييهماهنگي عمراني دفتر 

http://www.imo.org.ir/files/rimo-ir/PDF/Dehyari/OmraniKhadamatR/Pasmand/shiveName87.pdf


 

 

 

 

 َا بر اساس قًاويه ي مقررات جاري جديل احصاي اَم يظايف دَياري

 مستىد قاوًوي عىًان يظيفٍ رديف

 *اسبسٌبهِ 10هبدُ  1ثٌذ  ثْجَد ٍضغ صیست هحیغی سٍستب. 1

2 
ّبی اجتوبػی، التصبدی، ػوشاًی، ثْذاضتی، فشٌّگی، آهَصضی ٍ اهَس  وه ثِ ضَسا دس خصَظ ثشسسی ٍ ضٌبخت ووجَدّب، ًیبصّب ٍ ٍ ًبسسبییو

سیضی ٍ  جْت اعالع ٍ ثشًبهِسثظ  ّبی یبد ضذُ ٍ اسائِ آى ثِ هسئَالى ری ّب ٍ پیطٌْبدّبی اصالحی ٍ ػولی دس صهیٌِ سفبّی سٍستب ٍ تْیِ عشح
 الذام الصم.

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  2ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  3ثٌذ  ّبی دٍلت. تطَیك ٍ تشغیت سٍستبییبى ثِ اًجبم الذاهبت الصم دس جْت سػبیت سیبست  3

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  4ثٌذ  ّبی ػوشاًی اختصبظ یبفتِ ثِ سٍستب. گیشی اجشای عشح هطبسوت ٍ ّوىبسی ثب ضَسا دس جْت پی  4

5 
 **لبًَى ضَساّب 78هبدُ  7ثٌذ  ّبی ثجت احَال ٍ اسٌبد دس جْت ثجت ٍلبیغ چْبسگبًِ سجلی ٍ اسٌبد ٍ اهالن. ّوىبسی ثب سبصهبى

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  5ٍ ثٌذ 

 سبسٌبهِا 10هبدُ  6ثٌذ  تبهیي اساضی هَسد ًیبص هشتجظ ثب اّذاف ٍ ٍظبیف دّیبسی پس اص اخز هجَص لبًًَی.   6

7 
 ثشداسی هٌبثغ عجیؼی ٍ هیشاث فشٌّگی ٍالغ دس سٍستب. سثظ دس جْت حفظ، ًگْذاسی ٍ ثْشُ ّوىبسی ثب هسئَلیي ری

 
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  8ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  7ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  8ثٌذ  تطَیك ٍ تشغیت سٍستبییبى ثِ تَسؼِ صٌبیغ دستی ٍ اّتوبم ثِ تشٍیج، تَسؼِ ٍ ثبصاسیبثی هحصَالت وطبٍسصی ٍ داهی سٍستب.  8

 اجشای هصَثبت ضَسای سٍستب. اجشای هصَثبت ضَسا. 9
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  1ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  9ثٌذ 

10 
ّوىبسی ثب ًیشٍی اًتظبهی ٍ اسسبل گضاسش پیشاهَى ٍلَع جشاین ٍ اجشای همشسات خذهت ٍظیفِ ػوَهی، حفظ ًظن ػوَهی ٍ سؼی دس حل  

 اختالفبت هحلی.
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  2ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  10ثٌذ 

 . ّب اػالم فشاهیي ٍ لَاًیي دٍلتی هشثَط ٍ پیگیشی حسي اجشای آى  11
اسبسٌبهِ ٍ ثٌذ  10هبدُ  11ثٌذ 

 لبًَى ضَساّب 78هبدُ  3

12 
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  4ثٌذ  ّبی سٍستب. ّوىبسی دس حفظ ٍ ًگْذاسی تأسیسبت ػوَهی ٍ ػوشاًی ٍ اهَال ٍ داسایی

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  12ثٌذ 

13 
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  5ثٌذ  ٍظبیف آًبى.ّب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ٍ ایجبد تسْیالت الصم دس جْت ایفبی  ّوىبسی ثب سبصهبى

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  13ثٌذ 

14 
اسبسٌبهِ ٍ ثٌذ  10هبدُ  14ثٌذ  هشالجت ثش اجشای همشسات ثْذاضتی ٍ حفظ ًظبفت ٍ ایجبد صهیٌِ هٌبست ثشای تبهیي ثْذاضت هحیظ. 

 لبًَى ضَساّب 78هبدُ  6

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  15ثٌذ  هَػذ همشس تَسظ دّیبس.ّبی دسخَاست ضذُ ثِ ضَسا دس  اسسبل گضاسش 15

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  16ثٌذ  صهبى ٍ هىبى همشس ٍ پبسخگَیی ثِ سَاالت دس صَست تمبضبی ضَسا. حضَس دّیبس دس 16

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  17ثٌذ  ّبی دّیبسی ثشای ضَسا ٍ سًٍَضت آى ثِ ثخطذاسی. اسسبل گضاسش هبّبًِ فؼبلیت  17

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  18ثٌذ  هٌظَس تصَیت ٍ عی سبیش هشاحل لبًًَی. تْیِ تؼشفِ ػَاسض ثب ّوىبسی ضَسا ٍ اسائِ آى ثِ ضَسای اسالهی ثخص ثِ  18

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  19ثٌذ  ٍصَل ػَاسض هصَة هشاجغ لبًًَی ٍ هصشف آى دس هَاسد هؼیي.  19

20 
ّبی هَاد غزایی ٍ ثْذاضتی ثش اسبس ضَاثظ ٍ همشسات  ّب ٍ فشٍضگبُ خبًِ ّب، لَُْ ّب، لصبثی ًبًَاییّب،  هشالجت ثش ٍضؼیت ثْذاضتی گشهبثِ 

 سثظ. هشثَط ٍ هؼشفی اهبوي غیش ثْذاضتی ثِ هسئَالى ری
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  20ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  21ثٌذ  ثشآٍسد، تٌظین ٍ اسائِ ثَدجِ سبالًِ دّیبسی ٍ هتون ٍ اصالح آى ثِ ضَسا جْت تصَیت. 21

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  22ثٌذ  اّذا ٍ لجَل اػبًبت ٍ ّذایب ثِ ًبم سٍستب ثب تصَیت ضَسا.  22

23 
ّب، فضبّبی سجض، ٍسصضی ٍ آهَصضی هشاوض تفشیحی ػوَهی ٍ هجبسی آة ٍ تَسؼِ  ّب، پبسن ّب، هیذاى ّب، وَچِ فشاّن ًوَدى صهیٌِ ایجبد خیبثبى

 . اص عشیك دّیبسی ٍ ّوىبسی دس صهیٌِ عشح ثْسبصی سٍستبّب  هؼبثش ٍ اجشای آى
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  23ثٌذ 

24 
ّب ٍ فبضالة ٍ الیشٍثی لٌَات هشثَط ثِ سٍستب ٍ تبهیي آة ٍ سٍضٌبیی دس حذ  تٌظیف، ًگْذاسی ٍ تسغیح هؼبثش ٍ اًْبس ػوَهی ٍ هجبسی آة 

 اهىبى.
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  24ثٌذ 

25 
ّبی جْبد  سثظ )ٍصاستخبًِ هخبثشات ٍ تؼییي ًشخ آى دس سٍستب تب صهبى الذام هشاجغ ری تبسیسبت تَلیذ ٍ تَصیغ آة، ثشق ٍووه دس احذاث 

 وطبٍسصی، ًیشٍ، پست ٍ تلگشاف ٍ تلفي ٍ ضشوت آة ٍ فبضالة سٍستبیی(.
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  25ثٌذ 

26 
گیشی اص  ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثشای ٍاوسیٌبسیَى دس جْت پیص هشالجت ثش ثْذاضت سبوٌبى سٍستب ٍ تطشیه هسبػی ثب ٍصاست 

 ّبی ٍاگیش. ثیوبسی
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  26ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  27ثٌذ  وبس. گشی ٍ ٍاداضتي هتىذیبى ثِ جلَگیشی اص تىذی  27

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  28ثٌذ  ِ، اجبسُ ٍ استجبسُ.فشٍش اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل، همبعؼ اًجبم هؼبهالت دّیبسی اػن اص خشیذ ٍ  28

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  29ثٌذ  ّب. ایجبد ٍ سبصهبًذّی غسبلخبًِ ٍ گَسستبى ٍ تْیِ ٍسبیل حول اهَات ٍ هشالجت دس اًتظبم اهَس آى  29

 

 َر ماٌ؛ يك آمًزش

 1397ماٌ  اسفىد ـ 11 پيام آمًزشي شمارة



 

 

 مستىد قاوًوي عىًان يظيفٍ رديف

30 
خغشًبن ٍالغ دس هؼبثش ٍ اهبوي ػوَهی ٍ  اتخبر تذاثیش الصم ثشای حفظ سٍستب اص خغش سیل ٍ حشیك ٍ سفغ خغش اص ثٌبّب ٍ دیَاسّبی ضىستِ ٍ

 ّبی ٍالغ دس هؼبثش ثش اسبس هصَثبت ضَسا. ّب ٍ چبلِ تسغیح چبُ
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  30ثٌذ 

31 
ّب ثِ هشاوض ثْذاضتی  گًَِ ثیوبسی ّبی اًسبًی ٍ حیَاًی ٍاگیش ٍ هطتشن اًسبى ٍ دام، اػالم هطبّذُ ایي ّوىبسی دس جلَگیشی اص ضیَع ثیوبسی

سثظ ، اّتوبم ثِ دٍس ًگْذاضتي ثیوبساى هجتال، هؼبلجِ ٍ دفغ حیَاًبت هجتال ثِ اهشاض ٍاگیش،  هبًی ٍ داهپضضىی هحل یب سبیش هشاوض ریدس
 ثالصبحت یب هضش.

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  31ثٌذ 

32 
سثظ ثشای اداسُ، احذاث، ًگْذاسی ٍ  ریتطشیه هسبػی ثب سبصهبى هیشاث فشٌّگی دسحفظ ثٌبّب ٍ آثبس ثبستبًی سٍستب ٍ ّوىبسی ثب هسئَالى 

 ثشداسی اص تبسیسبت ػوَهی، التصبدی، اجتوبػی، فشٌّگی، ٍسصضی ٍ سفبّی هَسد ًیبص سٍستب دس حذ اهىبًبت. ثْشُ
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  32ثٌذ 

33 
پس اص ّوبٌّگی ثب ثٌیبد هسىي اًمالة تطىیل پشًٍذُ ٍ صذٍس پشٍاًِ سبختوبى ثشای ایجبد ثٌبّب ٍ تأسیسبت ٍالغ دس هحذٍدُ لبًًَی سٍستب 

 ّبی ّبدی هصَة سٍستب. اسالهی ٍ اخز ًظشات لبًًَی ًْبد هزوَس دس چْبسچَة ضَاثظ ٍ همشسات عشح
لبًَى ضَساّب ٍ  78هبدُ  11ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  33ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  34ثٌذ  ّبی وست. ّوىبسی ثب ضَسای ثخص ٍ ثخطذاسی ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ صذٍس پشٍاًِ 34

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  35ثٌذ  ّب دس حذ اهىبًبت. ثضبػت ثِ سبصهبى ثْضیستی وطَس ٍ وویتِ اهذاد اهبم خویٌی ٍ هسبػذت ثِ آى سشپشست ٍ ثی ّبی ثی هؼشفی خبًَادُ 35

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  36ثٌذ  سثظ. ّبی ری ٍ دستگبُ ّبی ٍالغ دس حشین اساضی سٍستب اص عشیك خَدیبسی اّبلی سٍستب ّوىبسی دس ًگْذاسی ٍ تسغیح ساُ  36

37 
هسبػذت ٍ ّوىبسی ثب وطبٍسصاى دس جْت هؼشفی هحصَالت وطبٍسصی ٍ تَلیذات صٌؼتی ٍ صٌبیغ دستی سٍستب دس هشاوض ضْشی ٍ  

 سثظ. ّبی ری ًوبیطگبُ
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  37ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  38ثٌذ  الحسٌِ ٍ هَسسبت فشٌّگی. ّبی لشض قپیگیشی ٍ هسبػذت دس جْت ایجبد هَسسبت خیشیِ ٍ صٌذٍ 38

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  39ثٌذ  ّوىبسی ثب ٍاحذّبی اهذادسسبًی دس ٌّگبم ٍلَع حَادث ٍ سَاًح غیشهتشلجِ ٍ ثالیبی عجیؼی.  39

40 
ّب دس جْت اجشای  هٌبست ثشای تسشیغ دس اجشای آىّب ثِ ضَسا ٍ ثخطذاس ٍ پیطٌْبد ساُ وبسّبی  گضاسش پیطشفت یب ػذم پیطشفت فیضیىی عشح 

 ( لبًَى ضَساّب.68ثٌذ )ّـ( هبدُ )
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  40ثٌذ 

41 
سثظ دس جْت تْیِ ٍ اجشای عشح ّبدی سٍستب ٍ تْیِ پیطٌْبدّبی الصم ٍ تؼییي وبسثشی اساضی ٍالغ دس سٍستب  ّبی ری ّوىبسی ثب دستگبُ 

 ح ّبدی ٍ اجشای ضَاثظ هصَة هشثَط ثب هَافمت ضَسا.ّب دس عش هٌظَس گٌجبًذى آى ثِ
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  41ثٌذ 

42 
هشالجت ٍ اّتوبم وبهل دس ًصت ثشگِ لیوت ثش سٍی اجٌبس ٍ اجشای تصویوبت ضَسای اسالهی ثخص ٍ سٍستب ًسجت ثِ اسصاًی ٍ فشاخَاًی 

 سثظ. لبًًَی ری  ّب ثب ّوبٌّگی هشاجغ ضذُ ٍ هؼذٍم ًوَدى آى خَاسٍثبس ٍ هَاد هَسد احتیبج ػوَهی ٍ جلَگیشی اص فشٍش اجٌبس فبسذ
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  42ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  43ثٌذ  سثظ دس جْت تسْیل دستشسی هشدم سٍستب ثِ آسد ٍ ًبى هشغَة. ّوىبسی ثب هشاجغ ری  43

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  44ثٌذ  ثْذاضتی دام ٍ ػشضِ گَضت.گیشی ٍ ایجبد صهیٌِ ًظبست ثش اهَس ثْذاضتی سٍستب اص لجیل وطتبس  پی 44

45 
ضَسای اسالهی ثخص سسیذُ، پس اص اػالم ثشای ولیِ سبوٌبى سٍستب  اجشای همشسات دّیبسی وِ جٌجِ ػوَهی داسد ٍ ثِ تصَیت ضَسا ٍ تبییذ 

 الشػبیِ است. الصم
 اسبسٌبهِ 10هبدُ  45ثٌذ 

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  46ثٌذ  ّب ثِ ضَسای اسالهی ثخص جْت سیش هشاحل الصم. پیطٌْبد ًبهگزاسی هؼبثش ٍ اهبوي ٍ تبسیسبت سٍستب ثِ ضَسا جْت ثشسسی ٍ اسایِ آى  46

 اسبسٌبهِ 10هبدُ  47ثٌذ  سثظ. ّبی ری ثب ّوىبسی دستگبُ ّبی اضتغبل ٍ هسبػذت دس جْت تبهیي وبس ثشای افشاد جَیبی وبس ضٌبسبیی صهیٌِ  47

48 
 سیضی ضْشستبى. ّبی ػوشاًی ٍ خذهبتی دس هحذٍدُ سٍستب دس صَست آهبدگی ثب تأییذ وویتِ ثشًبهِ اجشای عشح

 
 لبًَى ضَساّب 78هبدُ  9ثٌذ 

49 
 جَص.تطىیل پشًٍذُ ثشای ایجبد ثٌبّب، تأسیسبت ٍ تفىیه اساضی دس هحذٍدُ لبًًَی سٍستب ٍ اسجبع ثِ ثخطذاسی جْت صذٍس ه

 ضَد. دس آهذ حبصل اص ٍصَل ػَاسض هشثَط ثِ اجشای ایي ثٌذ دس اهَس ػوَهی سٍستب ٍ صیش ًظش ضَسای سٍستب ّضیٌِ هی –تجصشُ 
 لبًَى ضَساّب 78هبدُ  10ثٌذ 

50 
 ٍ حَصُ اص خبسج دس ٍ ّب دّیبسی ٍ ّب ضْشداسی ػْذُ ثِ ّب آى حشین ٍ سٍستبّب ٍ ضْشّب دس ٍیژُ ٍ صٌؼتی اص غیش پسوبًذّب ولیِ اجشایی هذیشیت
 دس. ثَد خَاّذ تَلیذوٌٌذُ ػْذُ ثِ ٍیژُ صٌؼتی پسوبًذّبی اجشایی هذیشیت. ثبضذ هی ّب ثخطذاسی ػْذُ ثِ ّب دّیبسی ٍ ّب ضْشداسی ٍظبیف

 .ثَد خَاّذ ّب ثخطذاسی ٍ ّب دّیبسی ّب، ضْشداسی ػْذُ ثِ ػبدی پسوبًذ ثِ آى تجذیل صَست

هذیشیت پسوبًذ لبًَى  7هبدُ 
 (20/02/1383 هصَة)

51 

گستشش آتی آى دس دٍسُ عشح ّبدی سٍستبیی وِ ثب سػبیت هصَثبت  ای ضبهل ثبفت هَجَد سٍستب ٍ هحذٍدُ سٍستب ػجبست است اص هحذٍدُ
ٍ سبص دس داخل هحذٍدُ  ّب وٌتشل ٍ ًظبست ثش احذاث ّش گًَِ سبخت سسذ دّیبسی ثِ تصَیت هشجغ لبًًَی هشثَط هی ّبی ثبالدست تْیِ ٍ عشح

 داس خَاٌّذ ثَد. سا ػْذُ

لبًَى تؼبسیف هحذٍدُ ٍ  3هبدُ 
حشین ضْش، سٍستب ٍ ضْشن ٍ 

ّب )هصَة  ًحَُ تؼییي آى
14/10/1384) 

52 

ش ٍ اثٌیِ فشش، هؼبث ولیِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی هَظفٌذ ّشگًَِ خشاثی ٍ صیبًی سا وِ دس اثش الذاهبت ػوشاًی ٍ خذهبتی خَد ثِ آسفبلت، سٌگ
ضَد، تشهین یب ّضیٌِ آى سا پشداخت ًوبیٌذ. ایي لجیل  آٍسًذ، دس هذت هٌبسجی وِ تَسظ دّیبسی تؼییي هی ٍاسد هی  ػوَهی دس هحذٍدُ سٍستب 

 الذاهبت ثبیذ ثب هَافمت وتجی دّیبسی اًجبم گیشد. 
ثِ ٍضغ اٍل دس ًیبٍسد، دّیبسی ًسجت ثِ تشهین خشاثی الذام ٍ  وٌٌذُ دس هذت تؼییي ضذُ خشاثی سا تشهین ًٌوبیذ ٍ وِ الذام دس صَستی -تجصشُ

 ًوبیذ. ٍصَل هی 21ّضیٌِ آى سا ثِ اضبفِ دُ دسصذ اص عشیك وویسیَى هبدُ 

 ًبهِ آییي 5 هبدُ 6 تجصشُ
 ػوشاًی الذاهبت ّوبٌّگی

 دس ّب آى خذهبت وِ هَسسبتی
 هحذٍدُ ٍ ضْشّب داخل
 ٍ هؼبثش حفبسی هستلضم سٍستبّب

 .ثبضذ هی تبسیسبت احذاث
 (17/11/1366 هصَة)

 ثبضذ. ( هی1380ّب )هصَة ثْوي  *هٌظَس اص اسبسٌبهِ، اسبسٌبهِ، تطىیالت ٍ سبصهبى دّیبسی          
 ثبضذ. ٍ اصالحبت ثؼذی( هی 1375لبًَى تطىیالت، ٍظبیف ٍ اًتخبة ضَساّبی اسالهی وطَس )هصَة ** هٌظَس اص لبًَى ضَساّب،          
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 سیل وقوع از قبل ها دهیاري اقدامات و رودخانه حریم و بستر

 :حریم رودخانه و اهمیت آن تعریف کلی

براي کمال انتفـاع و حفاظـت از آن   حریم مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آنست که "قانون مدنی  136بر اساس ماده  
طبیعـی و  ي هـا  هـا، برکـه   ها، مـرداب  ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه یینآ 1ماده  خ بر اساس بند همچنین . "ضرورت دارد

 ، مسـیل  ، رودخانه اطراف اراضی از قسمت آن"حریم  )و اصالحات بعدي آنهیات وزیران  1379( مصوب   آبیاري و زهکشی ، هاي آبرسانی شبکه
 حفاظـت  و انتفـاع  بـراي کمـال   ارتفاق حق عنوان به و دارد قرار بستر از پس بالفاصله که  است طبیعی هاي برکه مرداب و ، سنتی یا طبیعی نهر

  "گردد. می تعیین اي منطقه آب هاي شرکت یا نیرو توسط وزارت نامه آیین این مقررات و طبق است الزم آنها کیفی و کمی
 عملیـات  بـراي  هـاي طبیعـی   برکـه  و هـا  مـرداب  و) داشته باشند فصلی یا دائم آب اینکه از اعم( ها مسیل و ها رودخانه ، طبیعی انهار حریم

 از)  افقـی  تـراز ( پنجـاه متـر   و یکصـد  تـا  ها برکه و طبیعی انهار ها، رودخانه آب کیفی حفاظت براي و متر تا بیست یک از ، برداري بهره و الیروبی
 اي منطقـه  هـاي آب  شرکت یا نیرو وزارت وسیله به برکه و طبیعی ، نهر وضع رودخانه و مصرف نوع و مورد به بنا که بود خواهد بستر الیه منتهی

شـده اسـت.    عمـوم اعـالم   اطـالع  بـراي  و تعیین اي منطقه هاي آب شرکت توسط و ... ها ها، انهار طبیعی،  برکه رودخانه سیاهه .گردد تعیین می
هـاي آبیـاري و    شبکه رودخانه، نهر طبیعی، نهر سنتی، مرداب، برکه، مسیل متروك،"ها موظفند به تمامی مواد مندرج و تعاریف قانونی  دهیاري

ـ  ینیمندرج در آ "ها و.... زهکشی و کانال در  منظـور آمـوزش اجمـالی و رعایـت قـوانین مـرتبط      ه نامه مذکور اشراف کامل داشته باشند. لیکن ب
 گردد:    ه مییراستاي پیشگیري از وقوع سیل، مواردي به شرح ذیل ارا

 :بستر رودخانه تعریف 

 آمار هیدرولوژیک به توجه با محل هر در که است مسیل یا نهر رودخانه، از قسمت آن

 آب یـا شـرکتهاي   نیرو وزارت وسیله به ساله 25 برگشت دوره با طغیان حداکثر و داغاب و

 . شود می تعیین اي منطقه

 هـا خـالف قـانون    هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه

خطـر   کردن مجاري سیل موجـب تشـدید   ها با تنگ لذا تجاوز به بستر و حریم رودخانه است

   هـا  رودخانـه  حـریم  و بسـتر  بـه  مربـوط  نامه آیین 7(موضوع ماده  شود سیل در باالدست می
 )وزیرانت ئهی 1379مصوب

 ها: ها قبل از وقوع سیل و کنترل حریم رودخانه اقدامات پیشگیرانه مهم دهیاري

ها اتخـاذ تـدابیر الزم    تشکیالت و سازمان دهیاري ، اساسنامه 10ماده  30مطابق بند  
 براي حفظ روستا از خطر سیل یکی از وظایف دهیار عنوان شده است:

ي هـا  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانهنظارت مستمر بر ساخت و ساز در حریم   -1
 گزارش تخلفات به مراجع باالدست. یۀو ارا ...طبیعی و 

 ها. رودخانه  میدر معرض خطر و حرا محدود کردن توسعه کالبدي روستا در مناطقِ  -2

 ها. اي رودخانه همکاري با نهادهاي دولتی به منظور بهبود حفاظت سازه  -3

 هاي رسوبی. هاي گیاهی و انباشته ها از پوشش انهپاکسازي مسیر رودخ  -4

 ها. هاي رودخانه هاي حفاظتی و تثبیت خاك بستر و کناره احداث دیوار  -5
 

 

 

 

 

 هر ماه؛ یک صفحه، یک آموزش

 1398فروردین ـ  12 پیام آموزشی شمارة

 هماهنگی عمرانی و خدمات روستاییدفتر 
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