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 بسمه تعالي

 دستورالعمل توزعي اعتبارات  موضوع 

 (۲۲/1۲/1393مصوب  ) (۲) دولت مالي مقررات از بخشي میظنت اقنون هب مواد ربخي الحاق اقنون  58ماده 

 مقدهم:

 دارد:  كه تصريح می (۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون  58 در راستاي اجراي ماده

( از سهم شهرداري ها و %۲۰( اجازه داده می شود بیست درصد )ي كشورها ها و دهیاري به وزارت كشور )سازمان شهرداري"

از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را كه در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، براي كمک و تأمین  را كه دهیاري ها

هاي زير پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاري ها هزينه نمايد. وزارت كشور مکلف است در مقاطع ماشین آالت خدماتی و عمرانی شهر

شش ماهه گزارش عملکرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كمیسیون هاي عمران و برنامه و بودجه و 

 ".محاسبات مجلس شوراي اسالمی گزارش كند

خدماتی  ،هاي عمرانی براي كمک به پروژه ها ها و دهیاري در دوبخش شهرداريموضوع اين ماده دستورالعمل توزيع اعتبارات  

 :  گردد ابالغ میبه شرح ذيل  14۰۰هاي سال  و... تحت عنوان پروژه

 اه شهرداری بخش اول: 
 تعاريف: .1

 شهرداري:    -1-1

 باشد. می هزار نفر جمعیت 5۰ي زير ها  در اين دستورالعمل منظور از شهرداري، شهرداري

 جمعيت: -1-2

  .باشد می ايران آمار مركز 1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتايج جمعیت تعیین مالك

 :  خدماتي و عمراني هاي مستقل پروژه -1-3

منظور از پروژه هاي مستقل در اين دستورالعمل، پروژه هايی است كه هزينه هاي اجرايی آن صرفاً از محل منابع داخلی شهرداري 

  گردد.  بارات موضوع اين دستورالعمل، تأمین میو اعت
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 هاي مشاركتي :  پروژه -1-4

نامه با ساير  هاي اجرايی آن در قالب تفاهم منظور از پروژه هاي مشاركتی در اين دستورالعمل، پروژه هايی است كه هزينه

 تأمین شده است.  ورالعملمنابع داخلی شهرداري و اعتبارات موضوع اين دست،  ها در سطح ملی و يا استانی دستگاه

 : منطقه اي هاي پروژه -1-5

استانی  در حوزهپروژه هاي منطقه اي در اين دستورالعمل، پروژه هايی است كه به صورت مشاركتی بین چند شهرداري  منظور از

گیرند.  پروژه هاي خدمات الکترونیکی، آموزشی و ساماندهی سگ هاي ولگرد در اين بخش قرار میيا ملی انجام می شوند. 

، پروژه هايی است كه براي ارتقاء سطح دانش كاركنان و همچنین ايجاد بستر  خدمات الکترونیکی و آموزشیمنظور از پروژه هاي 

 مناسب براي ارائه خدمات الکترونیکی توسط شهرداري تعريف می شوند. 

 : ضوابط كلي .2

( ذكر 1پیوست شماره )كه در ی يها در سرفصلشده پیش بینی عمرانی و خدماتی ههاي ژپرو اول در بخش حداكثر اعتبار -۲-1
  می باشد. میلیون ريال ۲۰۰۰و حداقل  میلیون ريال 3۰۰۰براي هر شهرداري شده است 

( ذكر شده است 1پروژههاي مشاركتی پیش بینی شده در سرفصلهايی كه در پیوست شماره )دوم  در بخش حداكثر اعتبار -۲-۲
 ی باشد.میلیون ريال م 4۰۰۰براي هر شهرداري 

وري برخوردار آاز خالقیت يا نو (۲-۲و  1-۲)بندهاي در صورتی كه هر يک از پروژه هاي مشاركتی يا عمرانی تبصره:

 باشند اعتبارات مذكور ده درصد افزايش خواهند يافت.

میلیون  5۰۰پروژههاي خدمات الکترونیکی، آموزشی و يا بازسازي مهمانسراها  براي هريک از سوم در بخش حداكثر اعتبار -۲-3
 ريال می باشد.

 .میلیون ريال می تواند افزايش يابد ۲۰۰۰اين میزان تا سقف  ملی، در مورد پروژه هاي آموزشی با كاركرد تبصره:     

  .شد خواهد اعالم سازمان اعتبارات سامانه در بخش فوق الذكر سهدر  استان هراعتبارات  سهم -۲-4

از اين   (3-۲بند )پروژه هاي  اقدام نمايد.یک پروژه  انجام برای اًصرفي نسبت به معرفی هر شهردار استان می تواند -۲-5

 بند مستثنی می باشند.

 فرآيند انجام كار: -3

در چارچوب در غیر اين صورت شهرداري موظف است  باشند.پیش بینی شده شهرداري  1399 بايد در بودجه سال پروژه ها -1

 .دنماياقدام  نسبت به تعريف پروژه اصالحیه بودجه،

 رسیده باشد.  تصویب شورای اسالمي شهرپیشنهادي شهرداري بايستی به  تقاضاي -۲

نسبت به  ،دستورالعمل ابالغ تاريخ از ماهیک  مدت ظرف حداكثر است موظف استانداري عمرانی امور هماهنگی معاونت -3

، پروژه ها شهرداري امور معاونت به راهاي بخش اول و دوم ژپرو فهرست و نموده اقدام به هر پروژه هاي مربوط تکمیل فرم

به  را الکترونیکی خدمات بخش توسعه ، پروژه هايشهري و روستايی ريزي برنامه به مركز مطالعات را بخش آموزشهاي 

شهرداري  .نمايد اعالم سازمان و مهمانسرا را به اداره كل امور اداري و پشتیبانیفناوري اطالعات  نوسازي،تحول اداري ودفتر
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تشخیص  است بديهی ت كلیه قوانین و مقررات و اسناد باالدستی را در تعیین پروژه هاي پیشنهادي لحاظ نمايد.مکلف اس

اين دستورالعمل و ساير  و تطبیق با الزامات شده ارسال فهرست در مندرج اطالعات سقم و صحت بررسی لزوم اجراي پروژه،

 .باشد می ياستاندار عمرانی امور هماهنگی معاونت عهده رب ضوابط

 نسبت راساً ميتواند سازمان ،مقرر موعد در مربوط تقاضاهای فهرست ارسال عدم صورت در -1 تبصره

 .نماید اقدام استان شده بيني پيش اعتبارات جابجایي و اصالح به

 تا پايان سال مالی به بهره برداري برسد. بايستی بگونه اي تعريف گردد پروژههر   -۲تبصره

ت معرفی شهرداريهاي استان با شهرداريهاي میباشد كه در سال گذشته مشمول دريافت پروژهاي عمرانی يا اولوي -3تبصره

 خدماتی نشده اند.

بخش اول، دوم و سوم می باشد كه بايستی  هايپروژه اطالعات تفصيلي و جزئيات اجرایي شامل ( 1شماره )ربرگ كا -4

شهردار و معاونت هماهنگی امور عمرانی   شوراي اسالمی شهر،ريیس  و به امضا و تايید شدهبه صورت كامل تکمیل 

 .استانداري برسد

 هاي استان پیشنهادي شهرداري و مشاركتی هاي عمرانی و خدماتی ، شامل  فهرست پروژهدستورالعمل اين( ۲شماره ) كاربرگ -5

ف سهمیه استان، توسط استانداري السهم هر شهرداري و سق با رعايت حق Excelافزار  م قالب نردر كه بايستی ، می باشد

 .تکمیل و به واحد مربوطه در سازمان ارسال گردد

خدمات الکترونیکی، آموزشی و بازسازي و تجهیز مهمانسراها هاي  اين دستورالعمل، شامل  فهرست پروژه( 3شماره ) كاربرگ -6

و سقف سهمیه استان،  ضوابطا رعايت ب Excelافزار  م قالب نردر  كه بايستی ،می باشد هاي استان پیشنهادي شهرداري

 .تکمیل و به واحد مربوطه در سازمان ارسال گرددتوسط استانداري 

و همچنین مبلغ  رعايت شرايط و مقررات دستورالعمل پس از بررسی و تايید ( اين بخش3واحدهاي تعیین شده در بند ) -7

را به معاونت توسعه منابع و هاي  پروژه فهرستوز حداكثر ظرف مدت ده رو سهم تخصیص يافته به استان ارزيابی پروژه 

 .نمايد میپشتیبانی اعالم 

 به منوط اعتبار كامل پرداختبديهی است  ات اقدام خواهد نمود.اعتبارمرحله اول  تخصیص به نسبت دفتر برنامه و بودجه -8

 است. شده بینی پیش منابع صددرصد تحقق

 نشانی به  اطالعات و آمار سامانه طريق از گیري گزارش فرمهاي و اطالعات تکمیل از پس اعتبارات دوم مرحله -9

www.imo.org.ir میزان درخصوص استان عمرانی امور هماهنگی معاونت تأيید و بررسی از پس و ارسال 

 .يافت خواهد تخصیص ها، پروژه فیزيکی پیشرفت

 مرحله پرداخت می گردد. يکدر منطقه اي  پروژه هاي اعتبارات -تبصره
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هر يی سازمان اجازه خواهد داشت نسبت به جابجا ،حداكثر سه ماه پس از ابالغ اعتبار رت عدم ارسال پیشرفت فیزيکیدرصو -1۰

 ها اختصاص دهد. ها يا شهرداري يک از اعتبارات مربوط به استان يا شهرداري اقدام نموده و به ساير استان

  ساير شرايط -1-4

 اي كه با اختصاص سهم تعیین شده براي شهرداري،  هرداري است به گونهاولويت نخست با معرفی پروژه هاي نیمه تمام ش

 برداري برسد.  به بهره 1399پروژه مذكور در سال 

  كرد آن توسط شهرداري  يا عدم هزينهاعتبار و اعتبار پرداختی صرفاً جهت اجراي پروژه مصوب پیشنهادي بوده و جابجايی

 ممنوع می باشد. 

 شهرستان كمتر توسعه يافته در هر استان، در اولويت معرفی قرار  31اي واجد شرايط واقع در پروژه هاي مربوط به شهره

 گیرند.

  شهرداري هاي منتخب توسط استان موظفند اعتبارات آموزشی اين دستورالعمل را در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین

اين اعتبارات مازاد بر سهم آموزشی پیش بینی شده در  برنامه ها و سرفصل هاي آموزشی ابالغی سازمان هزينه نمايند. ضمناً

 بخشنامه بودجه شهرداري ها می باشد.

  شهرداري موظف است در حین عملیات اجرايی نسبت به مستند سازي پروژه و ارسال مدارك مربوطه شامل تصاوير قبل از

پروژه از طريق سامانه آمار و اطالعات به اجراء، زمان اجراي پروژه و خاتمه آن و اسناد مالی مربوطه، پس از اتمام 

 به استانداري مبادرت نمايد. www.imo.org.irنشانی

  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري از طريق دفاتر فنی استانداري و فرمانداريهاي هر استان بر هزينه كرد و نحوه

ها و  رش عملکرد دوره اي به سازمان شهرداريها نظارت و نسبت به مستند سازي الزم و ارائه گزا عملکرد شهرداري

 هاي كشور اقدام خواهد نمود. دهیاري

 هاي پیشنهادي بصورت موردي نظارت  هاي كشور به عنوان ناظر عالیه بر حسن اجراي پروژه ها و دهیاري سازمان شهرداري

 خواهد نمود.
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 (1شماره ) پيوست

 ها رداريشه -پروژه هاي عمراني و مشاركتي   سرفصل

 الزامات  نوع پروژه  ردیف

 طرح و برآورد اجرايی   ( جدولگذاری، زیرسازی و آسفالتشامل بهسازی معابر ) 1
 رعايت ضوابط نظام فنی و اجرايی 

ريزي  طرح مصوب مركز مطالعات برنامه  آوری و دفع آبهای سطحي جمع 2
 شهري و روستايی 

3 
یا مسير دوچرخه با روها، احداث پياده راه و  بهسازی پياده

 رویكرد ترویج حمل و نقل پاك 

  طرح و برآورد اجرايی 
  رعايت مقررات مربوط به مناسب سازي

 توانان جسمی و حركتی شهري براي كم
  رعايت ضوابط دستورالعمل ابالغی طی نامه

   ۰8/۰3/1395مورخ  8984شماره 

 اجرايی طرح و برآورد   ها ها و رودخانه اجرای دیوار حفاظتي مسيل 4
  مجوز وزارت نیرو 

 احياء و مرمت بناها و بافتهای ارزشمند تاریخي 5
 طرح مصوب ستاد بازآفرينی شهري استان 
 ها و ضوابط حفاظتی سازمان  رعايت سیاست

 میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري 
   طرح و برآورد اجرايی  اجرا یا تكميل طرحهای توسعه گردشگری 6

 
طرح مصوب شوراي هماهنگی ترافیک   ها و معابرشهری  و ایمن سازی تقاطعاصالح هندسي  7

  شهرستان

 اصالح نقاط حادثه خيز ورودی و یا خروجي شهر 8
  تأمین سهم آورده سازمان راهداري و حمل

 و نقل جاده اي
  طرح مصوب شوراي هماهنگی ترافیک

 شهرستان

 نشاني تكميل ایستگاه آتشاحداث و  9
 ان يابیرعايت ضوابط مک 
  اجرا براساس نقشه تیپ ابالغی شماره

سازمان 11/۰7/1395مورخ  33493
 هاي كشور  ها و دهیاري شهرداري

 جداسازی آب خام شبكه آبرساني فضای سبز 10
 ريزي  طرح مصوب مركز مطالعات برنامه

ها و  شهري و روستايی سازمان شهرداري
 هاي كشور دهیاري

 ها و فضای سبز توسعه پارك 11
 رح مصوب دفتر فنی استانداريط 
  ارائه مستندات تأمین منابع آب از مراجع

 ذيصالح 

 های بهداشتي عمومي  احداث سرویس 12
  طرح مصوب دفتر فنی استانداري 
  رعايت ضوابط دستورالعمل ابالغی شماره

سازمان  13/۰6/1385مورخ  ۰1/1/7841
 هاي كشور ها و دهیاري شهرداري

 (*بالصاحب)يری سگهای گ ایجاد واحد زنده 13

  رعايت ضوابط دستورالعمل ابالغی شماره
سازمان ۲۰/11/1387مورخ  5891۰

 هاي كشور  ها و دهیاري شهرداري
 ها  امکان اجراي طرح با همکاري شهرداري

 هاي مجاور به صورت منطقه اي  و دهیاري
 بهسازی و ساماندهي آرامستان 14

 نقشه اجرايی و برآورد دقیق 

ارائه داليل ضرورت بازسازي و پیش فاكتور   و بازسازی مهمانسرای شهرداری**تجهيز  15
 تجهیزات مورد نیاز

با عنوان در استانهاي ايالم، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و گلستان معرفي حداقل يك پروژه  *

 به صورت منطقه اي با هماهنگي شهرداريها و دهياريهاي همجوار الزامي است.  گيري سگهاي بالصاحب ايجاد واحد زنده

 م نمايد.**هر شهرداري مي تواند عالوه بر انتخاب يك پروژه عمراني و يا مشاركتي نسبت به انتخاب پروژه تجهيز و بازسازي مهمانسراي مربوطه اقدا
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 1شماره  كاربرگ

 الي مشخصات كلي پروژه و نحوه تامين منابع م

 ( : 1395جمعيت )سال  شهر :                              استان :

 : دقيق پروژهعنوان 

 ...................................بيني شده پايان پروژه :       زمان پيش...........................................       زمان شروع پروژه :   

ولويت پروژه ل اباشد؛ دالي نامه مي شيوه( اين 1پيوست )، خارج از عناوين درج شده در پروژهادي كه عنوان پيشنه در صورتي

 د.ذكر شو

 .................................................. : )ميليون ريال( پروژهكل برآورد اجراي 

 ................................................... آورده شهرداري )ميليون ريال(

ماده ها از محل  ها و دهياري كمك سازمان شهرداري

  )ميليون لاير( قانون الحاق  58
................................................... 

 ................................................... )*(ساير منابع )ميليون ريال( با ذكر نام 

 مالحظات : 

 هاي مصوب، انجام دهد.  گردد تمامي مراحل اجراي پروژه را مطابق با طرحها و نقشه متعهد ميشهرداري  .1

 درخصوص پروژه هاي مشاركتي، سهم ساير منابع با ذكر نام دستگاه يا نهاد مربوطه قيد گردد.  .2

منتخب اجراي پروژه، به شهرداري متعهد مي گردد اطالعات مورد نياز سازمان را به صورت وب سرويس و از طريق پيمانكار  .3

 سازمان ارسال نمايد.

 

 شهر نام و امضاي شهردار
نام و امضاي رئيس 

 شوراي اسالمي 

 دفتر نام و امضاي مدير كل

. . . . . . . . . . . . .  ..  شهريامور

 . . . . استان )*(

امور هماهنگي نام و امضاي معاون 

 عمراني استانداري

شود عالوه بر تعيين آورده  اجرا مي سطح استانپيشنهادي به صورت مشاركتي و با همكاري ساير دستگاههاي  نكته: در صورتي كه پروژه)*( 

  دستگاه مورد نظر در رديف ساير منابع، امضاي باالترين مقام دستگاه استاني در اين كاربرگ الزامي است.
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 2كاربرگ شماره 

 استان . . . . . . . . . . . . . . -3991سال  -58ماده  عمراني و مشاركتي هاي فهرست پروژه

تخصيص يافته از محل مبلغ 

 )ميليون ريال(  58ماده 

نوع پروژه )عمراني، 

 مشاركتي(
 رديف نام شهرستان نام شهر عنوان پروژه

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 

 جمـــــــــــــــــــع كل  

 

عمراني استانداری  هماهنگي امور نام و امضای معاون
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 3كاربرگ شماره 

 استان . . . . . . -1399سال  -58خدمات الكترونيكي، آموزشي و بازسازي ماده  هاي فهرست پروژه

تخصيص يافته از محل مبلغ 

 )ميليون ريال(  58اده م

نوع پروژه )خدمات 

الكترونيكي، آموزشي، 

 بازسازي(

 رديف نام شهرستان نام شهر عنوان پروژه

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 

 جمـــــــــــــــــــع كل  

 

عمراني استانداری  هماهنگي امور نام و امضای معاون
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 4كاربرگ شماره 

 استان . . . . . . -1399سال  -58ها از محل ماده  تجميعي پروژه فهرست

تخصيص يافته از محل مبلغ 

 )ميليون ريال(  58ماده 
 رديف نام شهرستان نام شهر عنوان پروژه نوع پروژه

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

     16 

     17 

     18 

 جمـــــــــــــــــــع كل  

 

 عمراني استانداری  هماهنگي امورنام و امضای معاون 
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 دهیاری اهبخش دوم: 
 عاريف:ت  -1

، آمار مذكور مالك عمل 1395 سال مسکن و نفوس عمومیمالك تعیین جمعیت، نتايج تفصیلی سرشماري  جمعيت: -۲-1

 خواهد بود.

 منظور از روستا، روستاهاي داراي دهیاري می باشد. روستا: -۲-۲

 های مستقل خدماتي و عمراني :  پروژه -2-3

است كه هزينه هاي اجرايی آن صرفاً از محل منابع داخلی منظور از پروژه هاي مستقل در اين دستورالعمل، پروژه هايی 

  گردد.  و اعتبارات موضوع اين دستورالعمل، تأمین می دهیاري

 های مشاركتي :  پروژه -2-4

هاي اجرايی آن توسط دستگاهها و  منظور از پروژه هاي مشاركتی در اين دستورالعمل، پروژه هايی است كه بخشی از هزينه

ها در سطح ملی و  با ساير دستگاه )تدوين و ابالغ شده توسط سازمان( نامه و در قالب تفاهم دهیارير از يا نهادهاي ديگر غی

  پروژه مشاركتی اقدام نمايد. دوهر استان می تواند نسبت به معرفی  يا استانی تأمین شده است.

 : منطقه ایهای  پروژه -2-5

ه هايی است كه به صورت مشاركتی بین چند دهیاري در حوزه پروژه هاي منطقه اي در اين دستورالعمل، پروژ منظور از

در اين دستورالعمل، پروژه هايی است كه  خدمات الکترونیکی و آموزشیمنظور از پروژه هاي استانی يا ملی انجام می شوند. 

 می شوند.  ريهادهیابراي ارتقاء سطح دانش كاركنان و همچنین ايجاد بستر مناسب براي ارائه خدمات الکترونیکی توسط 

 ضوابط كلي : -2

 به شرح ذيل توزيع می شود.  "شهرستانی "و   "استانی "ها در دو بخش  اعتبارات موضوع اين دستورالعمل براي دهیاري -۲-1

 .كه شامل سه بخش زير می باشند: الف: اعتبارات استاني

 نشانی و حمل زباله( )آتش آالت خدماتی نشانی روستايی و ساماندهی و تعمیر ماشین هاي آتش پايگاه راهبري 

 هاي محلی هاي گردشگري، ساخت سرويس هاي بهداشتی و ايجاد بازارچه اجراي طرح 

 پروژه هاي عمرانی و خدماتی 

 منطقه ايهاي  پروژه 

 ب: اعتبارات شهرستاني

 تمام هاي نیمه پروژه هاي عمرانی و خدماتی و با تاكید بر تکمیل طرح 

عمرانی و خدماتی پیش بینی شده در سرفصلهايی كه در پیوست شماره  مستقل ههايپروژ ،حداكثر اعتبار در بخش اول -۲-۲

 میلیون ريال می باشد.  1۰۰۰ دهیاري( ذكر شده است براي هر ۲)
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( ذكر شده است ۲پروژههاي مشاركتی پیش بینی شده در سرفصلهايی كه در پیوست شماره ) ،حداكثر اعتبار در بخش دوم -۲-3

كه در  هستنداولويت پرداخت اعتبار براي اين نوع پروژه ها، استانهايی  میلیون ريال می باشد. 3۰۰۰استان حداكثر براي هر 

  ، اقدام نمايند.ابالغی سازمان ب با در نظر گرفتن تفاهم نامه ها و شیوه نامه هايكمترين زمان نسبت به ارائه طرح مناس

 میلیون ريال می باشد. 3۰۰آموزشی  و لکترونیکیهاي خدمات ا پروژهبراي هريک از حداكثر اعتبار در بخش سوم  -۲-4

 میلیون ريال می تواند پیشنهاد گردد. 1۰۰۰هاي آموزشی با كاركرد ملی تا سقف  در مورد پروژه تبصره:      

 نشانی و حمل زباله( )آتش نشانی روستايی و ساماندهی ماشین آالت خدماتی هاي آتش پايگاه تعمیرات -۲-5

 نشانی  آالت آتش ماشین پايگاه آتش نشانی و هاي داراي اعتبارات استانی بوده و مربوط به دهیاري اعتبارات اين بخش از محل
ها موظف هستند تعمیرات اساسی را مطابق  استانداريهستند. باشد كه نیازمند به ساماندهی و تعمیرات اساسی  زباله می و حمل

مبلغ اعتبار تخصیص يافته به هر اين سازمان اعالم نمايند. هاي  ( به معاونت امور دهیاري۲( جدول شماره )۲با رديف )
 میلیون ريال می باشد. ۲5۰ حداكثر دهیاري از اين محل

  ،تعمیرات اساسی شامل تعمیرات موتور، پمپ، گاردانPTOشود.  ، مخزن و ...بوده و شامل قطعات و لوازم مصرفی نمی 

 .باشد می 1393آالت توزيع شده پیش از سال  ت صرفا براي ماشینآال تبصره: اعتبارات مربوط به تعمیرات اساسی ماشین

 هاي محلی: هاي گردشگري، احداث سرويس بهداشتی در روستاهاي هدف گردشگري و احداث بازارچه اجراي طرح -۲-6

هاي گردشگري، احداث سرويس بهداشتی در روستاهاي هدف گردشگري و  اعتبارات اين بخش براي كمک به اجراي طرح

بايست از محل اعتبارات تخصیص يافته استانی و با  ها می هاي محلی در نظر گرفته شده است كه  استانداري بازارچهاحداث 

 ( اقدام نمايند. ۲شماره ) پیوست( 3نسبت به معرفی روستاها مطابق با رديف ) ضوابطاعتبارات، بر اساس  میزانرعايت 

میلیون ريال  1۰۰۰هاي درآمد زا  به میزان هاي گردشگري و طرح خش طرحاعتبارات در نظر گرفته شده  براي هر روستا در ب

تهیه شده و به تائید دهیاري و شوراي اسالمی   3شماره پیوست بايست طرح توجیهی مطابق با  باشد و براي هر پروژه می می

 11/۰9/97مورخ  3846۰ماره نامه ش هاي محلی رعايت مفاد شیوه اندازي بازارچه روستا برسد. همچنین براي احداث و راه

 الزامی است. 

میلیون ريال  4۰۰براي احداث سرويس بهداشتی در روستاهاي هدف گردشگري میزان اعتبار تخصیص يافته به هر دهیاري

مورخ  48958مومی روستايی به شماره عاحداث و نگهداري سرويس بهداشتی  ،نامه تامین باشد و رعايت ضوابط شیوه می

 ی است.الزام 4/11/96

  .شد خواهد اعالم سازمان اعتبارات سامانه درو شهرستان  استان هراعتبارات  سهم -۲-7

پروژه هاي  اقدام نمايد. استانی ياشهرستانی پروژهيک  انجام براي صرفاً دهیارينسبت به معرفی هر  استان می تواند -۲-6
 از اين بند مستثنی می باشند.  آموزشی و الکترونیکی خدماتبخش 

اعتبار پروژه عمرانی يا  ۲قانون الحاق بخشی از مقررات مالی  58از منابع موضوع ماده  1398 سال در كه  یيها دهیاري -۲-8

 دريافت نمايند.  از محل منابع اين دستورالعمل اعتباري هیچگونه خدماتی دريافت نموده اند در سال جاري نمی توانند
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هاي مشاركتی بصورت ملی در نظر گرفته شده كه براساس آورده  پروژه هادر راستاي مشاركت و هم افزايی در امور روستا -2-9

كمک خواهد شد. الزم بذكر است با مورد نظرمیلیون ريال به دهیاري  15۰۰مردمی يا ساير دستگاههاي اجرايی تا سقف 

به مشاركت زمان ارسال مدارك و مستندات مربوط براساس پرداخت اين اعتبارات توجه به محدود بودن منابع فوق اولويت 

 مورد نياز توسط استان خواهد بود. ساير دستگاه ها و همچنین آورده

 فرآيند انجام كار: -3

چنانچه پروژه پیشنهادي در بودجه سال  پیش بینی شده باشد. 1399سال  هاي پیشنهادي دهیاري بايستی در بودجه پروژه -1-3
 بودجه، اقدام شود. دهیاري پیش بینی نشده باشد، بايستی در چارچوب اصالحیه 1399

بخش دهیاري هاي تعیین شده هاي  سرفصلچارچوب در صرفا  بايست هاي عمرانی و خدماتی روستايی، می فهرست پروژه -۲-3
ه هاي خدمات الکترونیکی ژو فهرست پرو (1)طبق جدول شماره  Excelافزار  در قالب نرم اي در جدول جداگانهاين دستورالعمل، 

 تکمیل و معرفی شوند.  (۲)طبق جدول شماره  Excelافزار  در قالب نرم اي ل جداگانهو آموزشی نیز در جدو

 

 1399هاي عمراني و خدماتي پيشنهادي براي روستاهاي استان ....... در سال  پروژه – 1جدول شماره 

 روستا دهستان بخش شهرستان كد آبادي
عنوان 

 پروژه

مبلغ برآورد 

شده )هزار 

 ريال(

-نسهم كمك سازما

 پيشنهادي استان

  ()هزار ريال

آورده 

 دهياري

زمان 

شروع 

 پروژه

زمان پايان 

 پروژه

ميزان پيشرفت 

 پروژه نيمه تمام

      
 

      

 
 

 1399هاي خدمات الكترونيكي و آموزشي پيشنهادي براي روستاهاي استان ....... در سال  پروژه –2جدول شماره 

 روستا دهستان بخش شهرستان كد آبادي
عنوان 

 پروژه
  ()هزار ريال پيشنهادي استان-سهم كمك سازمان مبلغ برآورد شده )هزار ريال(

      
 

  

و ( 1شماره ) هاي جدولظرف مدت دوماه از تاريخ ابالغ دستورالعمل حداكثر موظف است  استانداري عمرانی امور معاونت -3-3
پروژهاي آموزشی به براي  ( را حسب مورد۲جدول شماره )و  ها مور دهیاريبه معاونت ا( را 1جدول شماره ) را تکمیل نموده و ( ۲)

 سازمان به دفترنوسازي،تحول اداري و فناوري اطالعاترا روستايی و پروژه خدمات الکترونیکی شهري و  مديريت مركز مطالعات
و تطبیق با  شده ارسال فهرست رد مندرج اطالعات سقم و صحت بررسی تشخیص لزوم اجراي پروژه، است بديهی اعالم نمايد.

 .باشد می استانداري عمرانی امور هماهنگی معاونت عهده ربالزامات اين دستورالعمل و ساير ضوابط 

تواند راساً نسبت به جابجايی اعتبارات  هاي مربوط در موعد مقرر، سازمان می در صورت عدم ارسال فهرست پروژه -تبصره

 ها اقدام نمايد. ساير استان پیش بینی شده استان و تخصیص به
 ،رعايت شرايط و مقررات دستورالعملفهرست واصله، درصورت  پس از بررسی و دفاتر مربوطه ها امور دهیاري معاونت-4-3

 نمايد. اعالم میسازمان را به معاونت توسعه منابع و پشتیبانی  استان هاي مورد تايید پروژه فهرست يک ماهحداكثر ظرف مدت 
 منوط اعتبارات كامل پرداختبديهی است . نمود خواهد اقدام اعتبارات تخصیص به نسبت پشتیبانی و منابع توسعه ونتمعا-5-3

 .است شده بینی پیش بودجه صددرصد تحقق به
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 به نسبت داشت خواهد اجازه سازمان ،اعتبار ابالغ از پس هام سه حداكثرپروژه تا  فیزيکی پیشرفت ارسال عدم درصورت-6-3

 اقدام نمايد. استانها ساير به و تخصیص استان به مربوط اعتبارات یجاي هجاب

ور مورد نظارت و هاي كش ها و دهیاري ی توسط سازمان شهردارياين دستورالعمل به صورت تصادفموضوع هاي  پروژه -7-3
 از تخصیص مابقی اعتباراتنباشد، گیرد. در صورتی كه پیشرفت و اجراي پروژه در چارچوب دستورالعمل ابالغی  ارزيابی قرار می

 ممانعت خواهد شد.پروژه 

 ي دهياريها پروژه فني شرايط و سرفصلها -4

 اي كه با اختصاص سهم تعیین شده براي دهیاري، پروژه  اولويت نخست با معرفی پروژه هاي نیمه تمام دهیاري است به گونه

 برداري برسد.  به بهره 1399مذكور در سال 

  شهرستان كمتر توسعه يافته در هر استان، در اولويت معرفی قرار  31به دهیاري هاي واجد شرايط واقع در پروژه هاي مربوط

 گیرند.

 (، پروژه معرفی شده بايد داراي طرح واجد شرايط و الزامات مورد نیاز باشد. ۲ها )پیوست شماره  مطابق با فهرست عناوين پروژه

 معاونت امور عمرانی استانداري می باشد. مسئولیت بررسی الزامات مورد نیاز بعهده 

  دهیاري هاي منتخب توسط استان موظفند اعتبارات آموزشی اين دستورالعمل را در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین

برنامه ها و سرفصل هاي آموزشی ابالغی سازمان هزينه نمايند. ضمناً اين اعتبارات مازاد بر سهم آموزشی پیش بینی شده در 

 شنامه بودجه دهیاري ها می باشد.بخ

  اعتبارات تخصیص يافته جهت انجام خدمات الکترونیکی بايد حتی االمکان توسط دهیاري به صورت منطقه اي انجام پذيرد

 .به گونه اي كه ساير دهیاري ها نیز از اين پروژه منتفع گردند
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 ها ريهاي توزيع اعتبارات دهيا ( سرفصل2پيوست شماره )

 الزامات  موضوع  عنوان سرفصل رديف

1 
 خدماتي پروژه هاي عمراني و
 روستايي

 

بهسازي معابر )جدولگذاري، زيرسازي 
 و آسفالت(

 رعايت ضوابط طرح هادي 
 رعايت و برآورد اجرايی 
 رعايت ضوابط نظام فنی و اجرايی 

 آوري و دفع آبهاي سطحی جمع
 رعايت ضوابط طرح هادي 
 د اجرايیرعايت و برآور 
 رعايت ضوابط نظام فنی و اجرايی 

 اجراي ديوار حفاظتی
 طرح و برآورد اجرايی 

 نشانی تکمیل ساختمان پايگاه آتش
 نشانی هاي داراي خودروي آتش پايگاه 
 رعايت ضوابط مکان يابی 
 هاي  ها و دهیاري اجرا براساس نقشه تیپ ابالغی سازمان شهرداري

 كشور

 با نظارت مسئول فنی دهیاري  اي سبزها و فض توسعه پارك
 ابالغی  رعايت دستورالعمل 

 بهسازي و ساماندهی آرامستان
 نقشه اجرايی و برآورد دقیق 

2 

نشاني  هاي آتش راهبري پايگاه
روستايي و ساماندهي ماشين 

نشاني و  آالت خدماتي)آتش
 حمل زباله(

تعمیر كمک به تجهیز و 
 نشانی روستايی هاي آتش پايگاه

 ائید استانداري مبنی بر نوع تجهیزات و نیازهاي اعالم شده توسط ت
 نشانی روستايی هاي آتش پايگاه

تعمیرات اساسی خودروهاي 
 نشانی و حمل زباله آتش

 نشانی و حمل زباله تائید استانداري مبنی بر خرابی خودروي آتش 

3 
هاي  كمك به اجراي طرح

گردشگري و احداث 
 هاي محلي بازارچه

 رعايت مفاد مندرج در شیوه نامه و دستورالعمل ابالغی  هاي گردشگري اي طرحاجر

 11/۰9/97مورخ  3846۰رعايت شیوه نامه شماره   هاي محلی احداث بازارچه

4 
هاي  كمك به احداث سرويس

 بهداشتي عمومي

احداث سرويس بهداشتی در 
 روستاهاي هدف گردشگري

 4/11/96مورخ  48958نامه ابالغی شماره  رعايت ضوابط شیوه 
 روستاي هدف گردشگري 

 كمك به مديريت پسماند 5

اجرای طرح تفكيک از مبدأ و 

ساماندهي اجزای خشک 

بازیافتي و تر پسماند )از طریق 

ایجاد واحدهای توليد كمپوست 

 متمركز و خانگي(

  (1تکمیل فرم پیشنهاد طرح )مندرج در پیوست 
 بالغیهاي ا نامه رعايت مفاد مندرج در شیوه 

های دفن  ساماندهي محل

 متمركز و مشترك روستایي

  (۲تکمیل فرم پیشنهاد طرح )مندرج در پیوست 
 هاي ابالغی نامه رعايت مفاد مندرج در شیوه 

هاي  كمك به اجراي طرح 6
 درآمدزا

 اجراي طرح درآمدزا
 طرح توجیه اقتصادي 

 تصويب شوراي اسالمی روستا 

هاي  كمك به احداث سالن 7
 منظوره چند

احداث سالن هاي چند منظوره 
 )ورزشی، فرهنگی، بحران و...(

 طرح توجیه اقتصادي 

 تصويب شوراي اسالمی روستا 

 به تشخیص معاون عمرانی استانداري  اين جدول 7تا  1شامل كلیه موارد  سهم معاون عمراني استانداري 8
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 دشگري روستايي و احداث بازارچه محليتهيه طرح توجيهي براي اجراي طرح گرچارچوب  -3 پيوست شماره

 مقدمه -الف

 معرفی مختصر روستا شامل اطالعات جغرافیايی، اقلیمی، اجتماعی و......  -1

 هاي گردشگري روستا به همراه تصاوير آنها معرفی مختصر جاذبه -۲

 ...(هاي موجود روستا )از قبیل: سرويس بهداشتی، پاركینگ، خانه بهداشت و..... شرح وضعیت زيرساخت -3

خانه سنتی، بازارچه، بوستان  معرفی تأسیسات گردشگري روستا )از قبیل: واحد اقامتی يا مسافركاشانه، رستوران يا سفره -4
 گردشگري و.....(

 شرح طرح پيشنهادی -ب

 معرفی طرح  -1

 الزامات اجراي طرح و نتايج آن  -۲

 منابع موجود براي اجراء -3

 نیمه تمام بودن تصوير محل اجراي طرح و يا تصوير طرح درصورت  -4

 نقشه جانمايی طرح -5

 مشخصات فني و اقتصادی طرح -ج

 عنوان دقیق طرح و اعالم میزان پیشرفت )در صورت نیمه تمام بودن( و هزينه صرف شده )مطابق جدول يک( -1

دهیاري ها و میزان مشاركت ريالی  هاي باقیمانده براي تکمیل و برآورد ريالی اجراي هر يک از بخش اجزاي طرح و يا بخش -۲
 براي تکمیل )مطابق جدول دو(

 زايی و درآمدزايی طرح )مطابق جدول سه( برآورد میزان اشتغال -3

 )جدول یک(      
 شرح مختصر بخش های اجرا شده هزینه صرف شده )ميليون ریال( ميزان پيشرفت )درصد( عنوان طرح

    
 )جدول دو(     

 توضيحات برآوردریالي )ميليون ریال( رمربع(وسعت )مت اجزا و بخشهای طرح )شرح هزینه( ردیف

     
   جمع كل اعتبار مورد نياز برای اجرا و یا تكميل طرح )ميليون ریال(

   ميزان مشاركت دهياری برای تكميل )ميليون ریال(
 )جدول سه(     

برآورد ميزان درآمدزایي ساليانه  عنوان بخش درآمدزای طرح ردیف

 )ميليون ریال(

ميزان كارآفریني  برآورد

 مستقيم )نفر(

 توضيحات

     
 

 


