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�وع  ق ��ون  ۵۸ماده �و �ت ما�ی ���رات از ���ی � ��ون � �واد ��ی ا�حا  )۲۲/۱۲/۱۳۹۳(��وب   )۲( دو
 دارد:  که تصریح می )2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون  58 در راستاي اجراي ماده

و  ها شهرداري) از سهم %20بیست درصد ( شود می) اجازه داده ي کشورها ها و دهیاري ارت کشور (سازمان شهرداريبه وز"
، براي کمک و تأمین گیرد میدر اختیار آن وزارتخانه قرار  افزوده ارزشاز عوارض موضوع قانون مالیات بر  را که ها دهیاري
هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع  ها دهیارينفر جمعیت و  هزار هپنجاخدماتی و عمرانی شهرهاي زیر  آالت ماشین
عمران و برنامه و بودجه و  هاي یسیونکمکشور و  ریزي برنامهگزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و  ماهه شش

 گردد. دستورالعمل توزیع میاین  چارچوباعتبارات موضوع این قانون در  ".محاسبات مجلس شوراي اسالمی گزارش کند

 تعاریف: -1
 . باشد یم، ایران آمارمرکز  1395 سال مسکن و نفوس مالك تعیین جمعیت، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی :جمعیت-1-1
 .استمنظور از روستا، روستاهاي داراي دهیاري  روستا:-2-1
 هاي مستقل خدماتی و عمرانی :  پروژه-3-1

 ینتأماز محل منابع داخلی دهیاري و اعتبارات موضوع این دستورالعمل،  صرفاًاجرایی آن  ايه ینههزکه  است ییها پروژه
 گردد.  می

 : هاي مشارکتی پروژه-4-1 
نامه با  و یا نهادهاي دیگر غیر از دهیاري و در قالب تفاهماجرایی  يها دستگاههاي آن توسط  که بخشی از هزینهاست  ییها پروژه

  است. شده تأمین آنها
 هاي درآمدزا: پروژه-5-1

هاي درآمدزاي  ها شامل طرح شوند. این پروژه می هاي کشور تعریف که براي  ایجاد درآمد پایدار در دهیارياست هایی  پروژه
ازه زمانی کمتر از که در ب تحت مالکیت دهیاري درآمدزا خرد مقیاس  و یا پروژه درصد80با پیشرفت فیزیکی باالي  تمام یمهن

 برداري برسد. به بهرهماه  6
-منوط به ارسال طرح توجیهی فنیمربوطه به سازمان از سوي استانداري  ي دهیاريمعرفی طرح درآمدزا امکان :1تبصره 

 مدارك و مستندات و طرح توجیهی به پروژه هایی که دارايباشد.( میاقتصادي پروژه به همراه مدارك و مستندات الزم 
 )ه اعتباري تخصیص داده نخواهد شدنباشند هیچ گون اقتصادي-فنی

 هاي خدمات الکترونیکی و آموزشی:  پروژه-6-1
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ی است که براي ارتقاء سطح دانش کارکنان و همچنین ایجاد های پروژهخدمات الکترونیکی و آموزشی ،  هاي پروژهمنظور از 
و یا  اي منطقه صورت به توانند می ها پروژه این. شوند میتعریف   ها دهیاريبستر مناسب براي ارائه خدمات الکترونیکی توسط 

 .تعریف شوند ملی

 اعتبارات -2
 .شود میبه شرح ذیل توزیع  "شهرستانی "و   "استانی "ها در دو بخش  اعتبارات موضوع این دستورالعمل براي دهیاري

مرانی استانداري اعالم می شود. معاون الف: اعتبارات استانی: سهم اعتبارات استانی در سامانه اعتبارات به معاون هماهنگی امور ع
هماهنگی می تواند تا سقف اعتبار تعیین شده و با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل نسبت به تخصیص اعتبار به کلیه 

 اقدام نماید. به دهیاري هاي استان پروژه هاي موضوع این دستورالعمل به غیر از پروژه هاي مشارکتی و درآمدزا 
سهم اعتبارات شهرستان هاي مربوط به هر استان در سامانه اعتبارات اعالم می شود. معاون هماهنگی بارات شهرستانی: ب: اعت

امور عمرانی می تواند تا سقف اعتبار تعیین شده براي هر شهرستان و با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل نسبت به 
دستورالعمل به غیر از پروژه هاي مشارکتی و درآمدزا به دهیاري هاي همان  تخصیص اعتبار به کلیه پروژه هاي موضوع این

شهرستان اقدام نماید. رعایت سهم اعتبارات تخصیص یافته به دهیاري هاي هر شهرستان با توجه به سهم تعیین شده براي 
 دام خواهد شد. شهرستان ضروري می باشد و در صورت تجاوز از سقف نسبت به حذف پروژه ها توسط سازمان اق

 3000میلیون ریال و براي پروژه هاي مشارکتی براي هر استان  5000سهم اعتبار براي اجراي پروژه درآمدزا براي هر استان ج: 
 میلیون ریال می باشد که این اعتبارات مازاد بر سهم تعیین شده براي هر استان و شهرستان خواهد بود.

  

 ضوابط تعیین پروژه ها -3
 

هایی که  رفصل(س شده گرفته نظر در استانی صورت به مشارکتی هاي پروژه روستاها امور در افزایی هم و مشارکت استاير در -1-3
 دهیاري به ریال میلیون 1500 سقف تا اجرایی هاي دستگاه سایر یا مردمی آورده بر اساس که )) ذکرشده است2در پیوست شماره (

 باشد.  می دو پروژهشده براي هر استان حداکثر  بینی هاي مشارکتی پیش پروژهاعتبار در سقف . شد خواهد موردنظر کمک
نظر  مورد دهیاري به یافته تخصیص اعتبار میزان و نماید اقدام درآمدزا پروژه یک معرفی به نسبت صرفاً میتواند استان هر-2-3

 .باشد داشته انتفاعی ماهیت و بوده اقتصادي یهیتوج طرح داراي باید درآمدزا هاي پروژه. باشد می ریال میلیون 5000 حداکثر
خدمات   پروژه هر استان می تواند نسبت به معرفیها  آوري اطالعات و کمک به آموزش دهیاري در راستاي توسعه فن -3-3

ع این بند به اقدام نماید. پروژه هاي موضو براي هر دهیاري میلیون ریال 1000 ژهاعتبار هر پرو سقفتا و الکترونیکی و آموزشی 
  قرار گیرند. ،تحت پوشش خدمات ارائه شده ،گونه اي تعریف شوند که تعداد قابل توجهی از دهیاري هاي استان

ها نسبت به  استانداري نشانی و حمل زباله) خدماتی (آتش آالت ماشینساماندهی و  آتش نشانی هايراهبري پایگاهبه منظور  -4-3
 و تعمیرات اساسی بازسازيبراي را  ها را احصاء و موارد الزم وستایی اقدام و نیازهاي این پایگاهنشانی ر هاي آتش بررسی پایگاه
هاي این سازمان اعالم نمایند. مبلغ اعتبار  ) به معاونت امور دهیاري2) جدول شماره (2مطابق با ردیف ( ماشین آالت

تعمیرات دقیق (قید عنوان .باشد یممیلیون ریال  300حداکثر و میلیون ریال  100حداقل به هر دهیاري از این محل  یافته تخصیص
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، مخزن و ...بوده و شامل قطعات و PTOتعمیرات اساسی شامل تعمیرات موتور، پمپ، گاردان، .و برآورد ریالی آن الزامی است)

پیش از سال  شده توزیعآالت  براي ماشین صرفاًآالت  اعتبارات مربوط به تعمیرات اساسی ماشین همچنینشود.  لوازم مصرفی نمی
 .باشد می 1393

هاي محلی:  دشگري و احداث بازارچههاي گردشگري، احداث سرویس بهداشتی در روستاهاي هدف گر اجراي طرح -5-3
هاي گردشگري، احداث سرویس بهداشتی در روستاهاي هدف گردشگري و  اعتبارات این بخش براي کمک به اجراي طرح

) 2پیوست شماره ( )3نسبت به معرفی روستاها مطابق با ردیف (  استانداري .است شده گرفتهحلی در نظر هاي م احداث بازارچه
میلیون ریال و  1500هاي گردشگري حداکثر به میزان  براي هر دهیاري در بخش طرح  شده گرفتهاعتبارات در نظر اقدام نمایند. 

دهیاري و شوراي  یدتائو به  شده تکمیل  3بایست فرم پیوست شماره  باشد و براي هر پروژه می میلیون ریال می 500حداقل 
 11/09/97مورخ  38460نامه شماره  هاي محلی رعایت مفاد شیوه اندازي بازارچه اسالمی روستا برسد. همچنین براي احداث و راه

 به هر دهیاري یافته تخصیصار سرویس بهداشتی در روستاهاي هدف گردشگري میزان اعتب مرمتبراي احداث و یا الزامی است. 
، احداث و نگهداري سرویس بهداشتی عمومی روستایی به تأمیننامه  باشد و رعایت ضوابط شیوه می میلیون ریال 500حداکثر 
بایست به گونه اي انتخاب شود که با اختصاص اعتبار تا  هاي این سرفصل می (پروژهالزامی است. 4/11/96مورخ  48958شماره 
 برداري برسد) به بهره 1401ماه سال  رتیپایان 

شده است براي هر دهیاري درج ) 2پیوست شماره ( که در شده بینی هاي مستقل عمرانی و خدماتی پیش پروژه اعتبار مبلغ -6-3
که تا  هایی به پروژه صرفاً ذکر است اعتبارات این بند یانشا. خواهد بودمیلیون ریال  200 حداقلمیلیون ریال و  1200 حداکثر
 یابد. رسد، اختصاص می برداري می به بهره 1401سال  تیرماهپایان 

 فرآیند انجام کار: -4
باشد. چنانچه پروژه پیشنهادي در بودجه سال  شده بینی پیش 1400هاي پیشنهادي دهیاري بایستی در بودجه سال  پروژه -1-4

 جه، اقدام شود.باشد، بایستی در چارچوب اصالحیه بود نشده بینی پیشدهیاري  1400
در  صرفاًبایست  می گردشگري، آموزشی و ساماندهی ماشین آالت خدماتی هاي عمرانی و خدماتی روستایی، فهرست پروژه  -2-4

طبق جدول  Excelافزار  در قالب نرم اي در جدول جداگانهي این دستورالعمل، ها دهیاريبخش  شده تعیینهاي  چارچوب سرفصل
 ) 2طبق جدول شماره ( Excelافزار  نیز در قالب نرم موضوع این دستورالعمل درآمدزا و مشارکتی هاي ژهپرو ) و فهرست1شماره (

 تکمیل و معرفی شوند.

 
 (استانی) )1400استان ....... در سال  ( دهیاري هايهاي  پروژه –2جدول شماره 

کد 
 آبادي

 عنوان پروژه روستا دهستان بخش شهرستان
مبلغ برآورد شده (هزار 

 ریال)
نوع پروژه (درآمدزا، 

 مشارکتی)
(هزار  پیشنهادي استان-سهم کمک سازمان

 )ریال

  )1400استان ....... در سال ( روستاهايهاي پیشنهادي براي  پروژه – 1جدول شماره 

کد 

 آبادي
 روستا دهستان بخش شهرستان

عنوان 

 پروژه

مبلغ 
برآورد 

زار شده (ه
 ریال)

سهم کمک 
اعتبارات 

 استانی

سهم کمک 
اعتبارات 

 شهرستانی

آورده 

 دهیاري

زمان 
شروع 
 پروژه

زمان 
پایان 
 پروژه

میزان 
پیشرفت 

پروژه 
 تمام نیمه

نوع پروژه 
عمرانی، 

 اموزشی،...
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ا به معاونت ر ها جدولاز تاریخ ابالغ دستورالعمل  ماه یکموظف است حداکثر ظرف مدت  استانداري عمرانی امور معاونت -3-4
 فهرست در مندرج اطالعات سقم و صحت بررسی است تشخیص لزوم اجراي پروژه، ها سازمان اعالم نماید. بدیهی امور دهیاري

 .باشد می استانداري عمرانی امور معاونت هماهنگی عهده و تطبیق با الزامات این دستورالعمل و سایر ضوابط بر شده ارسال
تواند  ، سازمان میبه همراه مدارك و مستندات مربوطه هاي مربوط در موعد مقرر فهرست پروژهدر صورت عدم ارسال  -تبصره

 اقدام نماید. ها استاناستان و تخصیص به سایر  شده بینی پیشنسبت به جابجایی اعتبارات  ساار
عایت شرایط و مقررات ر در صورتها با همکاري دفاتر مربوطه پس از بررسی فهرست واصله،  امور دهیاريمعاونت  -4-4

استان را به معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان اعالم  یدتائهاي مورد  دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست پروژه
 نماید. می
ه فیزیکی پروژ پیشرفت ارسال عدم در صورت. نمود خواهد اقدام اعتبارات تخصیص به نسبتدفتر برنامه و بودجه سازمان   -5-4

و  استان به مربوطباقیمانده  اعتبارات جایی جابه به نسبت داشت خواهد اجازه سازمان اعتبار، ابالغ از پس ماه سه تا حداکثر
 .است شده بینی پیش بودجه صد درصد تحقق به منوط اعتبارات کامل بدیهی است پرداخت اقدام نماید. ها استان سایر به تخصیص

هاي کشور مورد نظارت و  ها و دهیاري تصادفی توسط سازمان شهرداري صورت بهتورالعمل موضوع این دس هاي پروژه -6-4
پیشرفت و اجراي پروژه در چارچوب دستورالعمل ابالغی نباشد، از تخصیص مابقی اعتبارات  که یدرصورتگیرد.  ارزیابی قرار می

 پروژه ممانعت خواهد شد.
 سایر ضوابط -5
  ر دهیاري مربوطه توسط استان منجر به حذف اعتبا شده هاي تعیین سهمو ضوابط این دستورالعمل عدم رعایت

خواهد شد. درصورتی که اعتبارات تخصیص یافته به پروژه هاي پیشنهادي توسط استان از میزان سهم استان یا 
 شهرستان تجاوز نماید، سازمان راساً نسبت به حذف پروژه دهیاري ها اقدام خواهد نمود.

  گیرد که گزارش هزینه کرد اعتبارات تخصیصی سال  یمهایی تعلق  ي مشارکتی، به استانها طرحاعتبارات گردشگري و
 گذشته را به این سازمان ارسال کرده باشند.

  ه ) اعتبار پروژ2قانون الحاق بخشی از مقررات مالی ( 58از منابع موضوع ماده  1399و  1398هایی که در سال  دهیاري
گونه اعتباري از محل منابع  توانند هیچ اند در سال جاري نمی و مشارکتی را دریافت نمودهدشگري، عمرانی و خدماتی هاي گر

 این پروژه ها دریافت نمایند. 
ی  باشد مشروط براینکه  مستثن ضوابط این بندتواند از  پیشنهادي می تعداد دهیاري هاي درصد فهرست 10تبصره: حداکثر 
  صیص یافته به استان رعایت گردد.سقف اعتبار تخ

  هر دهیاري می تواند صرفاً از اعتبارات یکی از پروژه هاي موضوع این دستورالعمل (درآمدزا، گردشگري، مشارکتی، عمرانی و
(بندهاي نشانی و حمل زباله  آموزشی و تعمیر ماشین آتش و الکترونیکی هاي بخش خدمات . پروژهخدماتی) برخوردار گردد

 باشند. می یاز این بند مستثن سوم بخش سوم دستورالعمل) دوم و
  براي دهیاري، پروژه  شده تعیینکه با اختصاص سهم  اي گونه بهدهیاري است  تمام نیمه هاي پروژهاولویت نخست با معرفی

 برداري برسد.  به بهره 1401سال  ماه تیرتا پایان مذکور 
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 باشد.  موردنیازباید داراي طرح واجد شرایط و الزامات  شده معرفی)، پروژه 2اره ها (پیوست شم مطابق با فهرست عناوین پروژه
 . باشد میمعاونت امور عمرانی استانداري  به عهده موردنیازمسئولیت بررسی الزامات 

 ن اعتبارات آموزشی این دستورالعمل را در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنی اند موظفي منتخب توسط استان ها دهیاري
در  شده بینی پیشآموزشی ابالغی سازمان هزینه نمایند. ضمناً این اعتبارات مازاد بر سهم آموزشی  هاي سرفصلو  ها برنامه

 .باشد می ها دهیاريبخشنامه بودجه 
  انجام پذیرد  اي منطقه صورت بهتوسط دهیاري  االمکان حتیجهت انجام خدمات الکترونیکی باید  یافته تخصیصاعتبارات

 .نیز از این پروژه منتفع گردند ها دهیاريکه سایر  اي گونه به
  وفق ضوابط و مقررات و مفاد این دستورالعمل در  بایست میمختلف این دستورالعمل،  هاي سرفصلاز  یافته تخصیصاعتبارات

  .هزینه گردیده و گزارش مربوطه در سامانه آمار و اطالعات این سازمان درج گردد تأییدشدهپروژه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 
 



 
 
 
 
 
 

 ها هاي توزیع اعتبارات دهیاري ) سرفصل2پیوست شماره (

 الزامات  موضوع  عنوان سرفصل ردیف

1 

 خدماتی عمرانی و هاي پروژه
 روستایی

(داراي پیشرفت فیزیکی 
 درصد)90

 

، گذاري جدولبهسازي معابر (
 زیرسازي و آسفالت)

 رعایت ضوابط طرح هادي 
 رد اجراییرعایت و برآو 
 رعایت ضوابط نظام فنی و اجرایی 
  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري رعایت قوانین و

  براي افراد داراي معلولیت

 سطحی هاي آبآوري و دفع  جمع
 رعایت ضوابط طرح هادي 
 رعایت و برآورد اجرایی 
 رعایت ضوابط نظام فنی و اجرایی 

 یطرح و برآورد اجرای  اجراي دیوار حفاظتی

 نشانی تکمیل ساختمان پایگاه آتش
 نشانی هاي داراي خودروي آتش پایگاه 
  یابی مکانرعایت ضوابط 
  ها و  نقشه تیپ ابالغی سازمان شهرداري بر اساساجرا

 هاي کشور دهیاري
 با نظارت مسئول فنی دهیاري  و فضاي سبز ها بانَکتوسعه 

 ابالغی  رعایت دستورالعمل 
 نقشه اجرایی و برآورد دقیق  ی آرامستانبهسازي و سامانده

2 

نشانی  هاي آتش راهبري پایگاه
روستایی و ساماندهی 

 آالت ماشین
نشانی و حمل  خدماتی(آتش

 زباله)

کمک به تجهیز و راهبري 
 نشانی روستایی هاي آتش پایگاه

 استانداري مبنی بر نوع تجهیزات و نیازهاي  تامید
 شانی روستایین هاي آتش توسط پایگاه شده اعالم

تعمیرات اساسی خودروهاي 
 نشانی و حمل زباله آتش

 نشانی و  استانداري مبنی بر خرابی خودروي آتش تامید
 حمل زباله

3 
هاي  کمک به اجراي طرح

گردشگري و احداث 
 هاي محلی بازارچه

 و دستورالعمل ابالغی نامه شیوهرعایت مفاد مندرج در   هاي گردشگري اجراي طرح
 11/09/97مورخ  38460شماره  نامه شیوهرعایت   هاي محلی ث بازارچهاحدا

هاي  کمک به احداث سرویس 4
 بهداشتی عمومی

احداث سرویس بهداشتی در 
 روستاهاي هدف گردشگري

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

 کمک به مدیریت پسماند  5

یک از مبدأ و اجراي طرح تفک
ساماندهی اجزاي خشک بازیافتی و تر 

پسماند (از طریق ایجاد واحدهاي 
 تولید کمپوست متمرکز و خانگی)

  تکمیل فرم پیشنهاد طرح 
 هاي ابالغی نامه رعایت مفاد مندرج در شیوه 

هاي دفن متمرکز و  ساماندهی محل
 مشترك روستایی

  4تکمیل فرم پیشنهاد طرح (مندرج در پیوست( 
 هاي ابالغی نامه رعایت مفاد مندرج در شیوه 

٦ 
 



هاي  کمک به اجراي طرح 6
 درآمدزا

 اقتصادي-ارائه طرح توجیهی فنی  اجراي طرح درآمدزا

 ارسال مدارك و مستندات و تصاویر مربوطه 
هاي  کمک به احداث سالن 7

 چندمنظوره
(ورزشی،  چندمنظوره هاي سالناحداث 

 اقتصادي طرح توجیه  فرهنگی، بحران و...)

 تصویب شوراي اسالمی روستا 

 

 

 فرم معرفی طرح گردشگري روستایی و احداث بازارچه محلی  -3پیوست شماره 

 معرفی روستا  -الف

 نام روستا: نام بخش: نام شهرستان: نام استان:                          
 گردشگري روستا: هاي جاذبه

 و امکانات گردشگري روستا: تأسیسات

 

 شرح طرح پیشنهادي -ب

 عنوان طرح:
 الزامات اجراي طرح:

  براي اجراي طرح) شده گرفته(متراژ زمین و یا مشخصات بناي در نظر منابع موجود: 
  بودن: تمام نیمه در صورتتصویر محل اجراي طرح و یا تصویر طرح 

 
 ها آنطرح و برآورد ریالی  هاي بخشاجزا و  -ج

 توضیحات (میلیون ریال)براي اجرا  برآورد ریالی (مترمربع)وسعت  طرح هاي بخششرح اجزا و  ردیف
     

 
 بودن)  تمام نیمهطرح (در صورت  اجراشده هاي بخشاجزا و  -د

 توضیحات هزینه صرف شده (میلیون ریال) اجراشده هاي بخششرح اجزا و  میزان پیشرفت طرح (درصد)
    

      
 هزینه اجراي طرح -و

  بار الزم براي اجرا و یا تکمیل طرح (میلیون ریال)جمع کل اعت
  اعتبار از منابع دهیاري (میلیون ریال) نتامیبرآورد میزان 

  اعتبار از سایر منابع (میلیون ریال) نتامیبرآورد میزان 
 

 میزان درآمدزایی طرح براي دهیاري  -ي
انه برآورد میزان درآمدزایی سالی عنوان بخش درآمدزاي طرح ردیف

 (میلیون ریال)
 زایی اشتغالبرآورد میزان 

 مستقیم (نفر)
 توضیحات

۷ 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي دفن متمرکز و مشترك روستاییفرم پیشنهاد اجراي طرح ساماندهی محل-4پیوست شماره 
 موقعیت و خصوصیات محل اجراي طرح

  نام استان
  نام شهرستان

  نام بخش
  نام دهستان

  روستا/آبادي محور
  اسامی روستاهاي تحت پوشش طرح

  نفر جمعیت روستاي محور
  خانوار

  نفر  جمعیت کل تحت پوشش طرح 
  خانوار

 طرح مسئله و بیان مشکالت موجود:
 
 

 وضعیت موجود مدیریت پسماند در منطقه 
  میزان تناژ تقریبی پسماندهاي تولید شده در روستاي محور در ماه (تن)

تقریبی کل پسماندهاي تولید شده در تمامی روستاهاي تحت پوشش طرح در میزان تناژ 
 ماه ( تن) 

 

  درصد تقریبی اجزاي زباله تر زباله (%)
  تعداد  وضعیت سیستم ذخیره سازي موقت در روستاي محور

  فلزي نوع 
  پالستیکی

  ( ذکر شود) سایر
  ظرفیت مخازن

 در مجموعه روستاهاي تحت پوشش طرح وضعیت سیستم ذخیره سازي موقت
 
 

  تعداد
  فلزي نوع

  پالستیکی

  ( ذکر شود) سایر
  تعداد ماشین آالت فعال در سیستم مدیریت پسماند در روستاهاي تحت پوشش 

  نوع و ظرفیت ماشین آالت فعال در سیستم مدیریت پسماند در روستاهاي تحت پوشش

۸ 
 



 =Y=                          X       ك:                      محل دفن مشتر UTMمختصات  -
 ):Kmفاصله تقریبی محل دفن از روستاي محور ( -
 ):Kmفاصله نزدیکترین روستا به محل دفن  ( -
 ):Kmفاصله دورترین روستا به محل دفن  ( -
        ⃝خیر                    ⃝نیاز به ایستگاه انتقال در طرح دفن مشترك:          بله  -
 ⃝خاکی                  ⃝وضعیت جاده دسترسی به محل دفن:             آسفالت  -
 محل دفن مشترك کدامیک از مجوزهاي زیر را دارد؟ -

          ⃝خیر                    ⃝اداره کل محیط زیست:           بله 
        ⃝خیر                    ⃝اداره کل منابع طبیعی:            بله 

  لطفأ تصویر نامه
 مجوزها ضمیمه شود.

      ⃝خیر             ⃝آیا محل دفن مشترك داراي طرح مهندسی و تهیه شده توسط مشاور ذیصالح است؟   بله  -
 مساحت تقریبی محل دفن مشترك (هکتار): -
 مالک زمین مورد نظر براي دفن مشترك: -
 ماند ورودي به محل دفن مشترك (تن در هفته):میزان تقریبی پس -

 روش فعلی دفن پسماندها:  -
        ⃝تخلیه و دپوي روباز        ⃝دفن سطحی با پوشش خاك       ⃝اي بدون پوشش خاك ترانشه       ⃝اي با پوشش خاك ترانشه

       ⃝خیر             ⃝باشد؟            بله  آیا محل دفن مشترك داراي حصارکشی مناسب می -
         ⃝خیر              ⃝آیا خاك پوششی مناسب در محل وجود دارد؟                           بله  -
         ⃝خیر             ⃝صاحب و مزاحم در محل دفن مشترك وجود دارد؟    بله آیا حیوانات بی -
         ⃝خیر             ⃝بله                     آیا مشکل شیرابه در محل دفن مشترك وجود دارد؟ -
         ⃝خیر             ⃝شوند؟   بله آیا پسماندهاي عفونی و پزشکی به محل دفن مشترك منتقل می -
 تناژ تقریبی (کیلوگرم یا تن درهفته):  
        ⃝خیر        ⃝وند؟  بله شهاي ساختمانی و پسماندهاي عمرانی به محل دفن مشترك منتقل می آیا نخاله -
 تناژ تقریبی (کیلوگرم یا تن در هفته):  
        ⃝خیر        ⃝شوند؟   بله آیا پسماندهاي صنعتی و ویژه به محل دفن مشترك منتقل می -
 تناژ تقریبی (کیلوگرم یا تن در هفته):  
        ⃝خیر              ⃝بله          آیا سوزاندن پسماند در محل دفن مشترك وجود دارد؟           -
        ⃝خیر              ⃝هاي غیر رسمی در محل دفن مشترك فعالیت دارند؟      بله آیا زباله گرد -

        ⃝خیر              ⃝آالت خاصی در محل دفن فعالیت دارند؟                       بله آیا ماشین -
        ⃝اي (بخش خصوصی)  اجاره              ⃝دهیاري           ⃝آالت یادشده:  شهرداري  وضعیت مالکیت ماشین

 تعداد، نوع و ظرفیت آنها ذکر شوند.
 

 میزان مشارکت مالی و هزینه پرداختی ماهیانه توسط هر روستا براي مدیریت محل دفن چقدر است؟  -

 

 مهر امضاء  نام و نام خانوادگی اعضاي تأئید کننده

    بخشدار
۹ 
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 دهیار روستاي .......
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