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Kýzã×PBo

Gvíú OÏBèþ 
ÚBë Îéþ Îéýú Aèvçï: Aô¾ýßî GPÛõÿ Aèéú ô ðËî AìpÞî
yíB oA Gú OÛõÿ Aèùþ ô ðËî ko ÞBoøBüPBó Oõ¾ýú ìþ Þñî.

GñBï @ÖpülâBo kAðB ô OõAðBÿ üßPB Þú uLýlÿ udp oA @Öpül OB AðvBó øBÿ @âBû ô Gzp kôuQ øî
qìBó GB @ÒBq øp oôq GpAÿ AÖrAü{ oÖBû øî ðõÎBó gõk Oç} Þññl.
ìlüpüQ yùpÿ üßþ Aq Ký̀ýlû Opüò ìlüpüQ øBÿ ÖÏéþ WBìÏú ìþ GByl. ô ko oACx ìlüpüQ
yùpÿ, ðùBk yùpkAoÿ ðÛ{ Aoqðlû Aÿ kAok Þú ìþ OõAó â×Q ko ðõÑ gõk ô OñõÑ ìBCìõoüQ
ÚBGê ìÛBüvú GB øýa ðùBk glìQ køñlû ðíþ GByl. 
ìlüp Aüò ðùBk ìpkìþ GñBï yùpkAo, GBül GB OíBï ÚõAðýò ô ìÛpoAR ôÊBüØ yùpkAoÿ ô øî ̂ñýò
ìÛpoAR küãp AkAoAR ô AoâBó øBÿ WBìÏú Þú Gú ðõÎþ GB ôÊBüØ yùpkAoÿ ðÛ{ @Öpüñþ kAoðl ô
glìQ ko OÏBìê GB øî AðXBï ìþ âýpk @yñBüþ ÞBìê kAyPú GByñl. 
ÎéýpÒî ôWõk ìXíõÎú ÚõAðýò ôÊBüØ yùpkAoÿ ko WBìÏú Aì©B GñB Gú kæüéþ ìñXíéú Kp cXî
Gõkó ÞPI ô üB ðBøíBøñä Gõkó øp ìÛlAo ÚõAðýò ìñloZ ko ÞPI OBÞñõó ìXíõÎú øBÿ ÖÏéþ
ðPõAðvPú Aðl GhõGþ  ô GB upÎQ æqï ô Gú oôq AÆçÑ ouBðþ kAyPú GByñl.
ko uBèùBÿ Agýp GB Oç} Gþ ôÚ×ú WñBJ @ÚBÿ ìùñlx oWI ¾çcþ ìÏBôó ìdPpï @ìõqyþ
WùQ  Oùýú ìPõó @ìõqyþ qüBkÿ AÚlAìBR qüp GñBüþ ¾õoR âpÖPú Þú ôAÚÏB ko AÖrAü{
AÆçÎBR ÞBoÞñBó ô ÞBoyñBuBó AuPBðlAoÿ øB, ÖpìBðlAoÿ øB, yùpkAoÿ øB ô GhzlAoÿ øB ô
AÎÃBÿ yõoAøBÿ Auçìþ yùp ô oôuPB  ASp Gh{ Gõkû AuQ. AìB WBÿ ìXíõÎú ÚõAðýò kuPú
Gñlÿ ylû ô ko cXî ìñBuI Þú Gú oAcPþ ÚBGê cíê ô ìÇBèÏú GByl GpAÿ ìùíPpüò ÎpÂú
Aüò ðùBk ìdPpï GñBï yùpkAo gBèþ Gõk.
WBüãBû ôAæÿ @ìõq} Gh¿õÁ GpAÿ yùpkAoAó Þú GB ôÊBüØ ÞTýpÿ ko glìBR ouBðþ Gú
WBìÏú ìþ OõAðl Aq ÆpÝ ìhPé×þ ¾õoR âýpk AìB GÏéQ ìzÓéú  ÞBo yùpkAoAó ô Îlï AìßBó
cÃõo @ðBó ko kôoû øBÿ @ìõqyþ ko Þçx øB ðýr ìrül ÎéPþ GpAÿ Îlï OvéÈ @ðBó Gp ÚõAðýò ô
ìÛpoAR Gõkû AuQ.
ìùíPpüò ìvEõèýQ yùpkAoÿ OvéÈ yùpkAoAó Gp ÚõAðýò ìpOHÈ ìþ GByl ÖénA Oùýú ô Olôüò



ìXíõÎú ÚõAðýò ô ìÛpoAR@ð̀ú üà yùpkAo GBül GlAðl Þú ko ìpcéú Aôë Gú OÏlAk ̂ùBo Wél
OõuÈAuPBðlAoÿ gpAuBó yíBèþGpAÿ Aôèýò GBo ko Þzõo Oùýú ylû AuQ oA Gú ÖBë ðýà âpÖPú
ô üÛýñB« oüBuQ ìdPpï Ktôøzßlû WùQ ÞBìê yló ìXíõÎú ÖõÝ AÚlAìBR æqï ìÏíõë
gõAøñl kAyQ.
Glôó yà kAðBüþ ô OvéÈ Gp ÚõAðýò ô ìÛpoAR ðÛ{ GvrAüþ ko ¾dQ ô kÚQ  ô Þý×ýQ
ìlüpüQ yùpÿ kAyPú ô øýa ìlüpÿ Glôó AÆçÎBR ô @âBøþ ÚBko Gú ouýló AølAÙ
uBqìBðþ ðíþ GByl Aq ÆpÙ küãp @âBøþ ìlüpAó Gp ÚõAðýò cBÞî Gp ìdýÈ ÞBoÿ Gùpû ôoÿ ô
glìBR yùpôðlAó oA AÖrAü{ kAkû ô  oyl ÚBGê OõWùþ ko glìQ ouBðþ ô oÖBû Îíõìþ
WBìÏú ÖpAøî ìþ uBqk ènA GB OõWú Gú AøíýQ ô ðÛ{ kAðBüþ WùQ kuPýBGþ Gú Îéõï ô Öñõó
ìõok ðýBq, Âíò OÛlüp ô Ozßp Aq øíßBoAó Îrür gõk ko ìÏBôðQ Aìõo ÎípAðþ  (Acíl oÂB
Î×Pþ) ô kÖPp Aìõo yùpÿ ô yõoAøB (âê ìdíl Aèùþ) ô øíßBoAó ìXíõÎú  ô øí̀ñýò Aq @ÚBÿ
ÎHlAèpÂB ÎHBx qAkû Þú ko Oùýú ô Olôüò Aüò ìXíõÎú Aoqyíñl Oç} ðíõkû Aðl, Aq
yùpkAoAó ô ÞBoÞñBó ìdPpï yùpkAoüùB ô Þéýú ðýpôøBÿ Öñþ yùpkAoÿ AðPËBo ìþ oôk Þú GB kÚQ
øp̂ú GýzPp @ó oA ìõok ìÇBèÏú ÚpAo kAkû ô GlAðýl Þú OõAðíñlÿ yíB ko AðXBï Aìõo GvPãþ Gú
ìýrAó kAðBüþ yíB kAok.
ko KBüBó Aq yùpkAoAó  ìdPpï AðPËBo ìþ oôk GB ìÇBèÏú  Aüò ìXíõÎú Þú ìÛlìú Îíê Gú ÚõAðýò
ô ìÛpoAR AuQ ðËî ô øíBøñãþ ko Þéýú Aìõo ðùBküñú ô ìpkï Îrür ô yùpôðlAó âpAìþ ðýr  ko
AWpAÿ ÚõAðýò ô ðËî  ô øíBøñãþ Aq üßlüãp uHÛQ âýpðl.

glAüB ̂ñBó Þò upAðXBï ÞBo                                  Oõ gzñõk GByþ ô ìB ouPãBo 

ìdíl oÂB GíBðýBó                                                     AGõÆBèI y×ÛQ
oDýw Ktôøzßlû ìlüpüQ yùpÿ ô oôuPBüþ                  AuPBðlAo gpAuBó yíBèþ

uBqìBó yùpkAoÿ|øB ô køýBoÿ|øBÿ Þzõo
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  آثار تاريخي؛

 26ماده (. اي كه به علت گذشتن زمان طوالني بر آنها يك قوم يا آنها عالقه تاريخي پيدا كرده باشـند  اشياء و ابنيه

  )قانون مدني

  آثار ملي؛

. كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكن كه تا اختتام دوره زنديه در مملكت ايران احداث شده جزء آثار ملي ايران اسـت 

  ) 12/8/1309ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب (

  اد دولتي سري؛ ناس

اد دولتـي محرمانـه اسـنادي اسـت كـه      ناسـ . يا مملكت باشدادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و ناس

ـ (. ي مذكور در اين ماده باشدها سازمانافشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري  اد نقانون مجازات انتشار و افشاي اس

  )29/11/1353دولتي مصوب  يمحرمانه و سر

  اد دولتي؛ ناس

ها و مؤسسـات   ي وزارت خانهها فعاليته مربوط به وظايف و عبارتند از هر نوع  نوشته يا اطالعات ثبت يا ضبط شد

هـا   كليشه –ها  نقشه –ها  عكس –ها  پرونده –دفاتر  –ي دولتي از قبيل مراسالت ها شركتدولتي و وابسته به دولت و 

 .يده باشـد ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رس ميكروفيلم –ها  فيلم –ها  نمودار –

  )29/11/1353دولتي مصوب  ياد محرمانه و سرنقانون مجازات انتشار و افشاي اس(

  امداد و نجات؛ 

ي اوليـه، انتقـال   هـا  كمـك عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمدة مرحلة مقابل شامل جستجو، نجات، ارايـه  

هـا، تـأمين    ن سرپناه اضطراري، تخلية جمعيـت مجروحان تا نزديك ترين و اولين مركز درماني، تغذية اضطراري، تأمي

ي غير دولتي داخلي، خارجي و بين المللي ها سازماني مردمي و اقالم اهدايي ها كمكامكانات اوليه و دريافت و توزيع 

  )17/11/1382طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب (. است
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   ايمني؛

نظام فنـي  (. به ميزان قابل قبولي محدود شده باشدحالتي كه  در آن احتمال خطر آسيب جاني يا خسارت مادي 

  )هيأت وزيران 20/1/1385اجرايي كشور، مصوب 

  بحران ملي؛ 

سـاير مـوارد بـه    . بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعة مديريت بحران و امكانات يك اسـتان باشـد  

  )17/11/1382نجات كشور مصوب  طرح جامع امداد و(. شود عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي

  بحران؛ 

حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد، مشقت و سختي 

را به يك مجموعه يا جامعة انساني تحميل مي كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العـاده  

  )17/11/1382مداد و نجات كشور مصوب طرح جامع ا(. دارد

   ؛پروانه تاكسيراني

آميـز   مجوزي است كه پـس از طـي موفقيـت    ،پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي

ساعت در  12حداكثر (براي مدت معين ) آيين نامه مربوط به امور تاكسيراني(مراحل مختلف مذكور در اين آيين نامه 

مجوز مذكور فقـط بـراي اشـتغال فـرد بـا      . شود رويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر ميس) روز

اعم از اينكه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز يا به اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي ديگـر      . وسيله نقليه مشخص است

ده واحد قانون راجع به تمركز امور مربـوط  نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ما آيين 4ماده (. تعلق داشته باشد

  )هيأت وزيران  10/8/1374مصوب  ،به تاكسيراني شهر زير نظر شهرداري تهران

  پيمان؛ 

شـود و براسـاس مـدارك فـوق هـر يـك از دو طـرف را ملـزم بـه رعايـت            كه بوسيله طرفين قـرارداد امضـاء مـي   

خوران، آنچه يك فرمانـدار بايـد بدانـد،    (. دار گرديده اند هايي مي كند كه براساس تعهد انجام آن را عهده مسئوليت

  )1384، 1، ج ها شهرداريحوزه تخصصي عمران و 
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  پيمانكار؛ 

پيمانكار عبارت است از شخصيت حقوقي كه طرف ديگر امضاء كننده پيمان بوده و اجراي عمليـات موضـوع آنـرا    

  )1362برنامه و بودجه،  شرايط عمومي پيمان، تجديد چاپ، سازمان. (بعهده گرفته است

  تخلف اداري؛ 

عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كـه منحصـر بـه    

دستورالعمل (: شود موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دستة قصور و تقصير تقسيم مي

  )هيأت عالي نظارت 4/8/1378ري مصوب رسيدگي به تخلفات ادا

  تضمين قرارداد معامالت دولتي؛ 

تضمين شركت در مناقصـه   –الف  :ها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است انواع تضمين قرار داد

تضـمين   ن نامـه ييآ(تضمين حسن انجام كار –د  تضمين پيش پرداخت –ج  تضمين انجام تعهدات -ب )وجه التزام(

  )هيأت وزيران 4/8/1382مصوب دولتي براي معامالت 

  تقصير؛ 

 4/8/1378دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب (. عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط

  )هيأت عالي نظارت

  ان استان؛ دتنخواه گر

هـاي   تسـهيالت الزم در پرداخـت هزينـه   عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد 

هاي خزانه در مركز هر استان  ي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيها دستگاه جاري و عمراني 

  )ي بعديها با اصالحيه 1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب . (قرار مي دهد

  تنخواه گردان پرداخت؛ 

از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب  با تأييد وزير يا رييس مؤسسه و يـا   عبارت است از وجهي كه
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ي كه بـه موجـب ايـن قـانون و     نها در اختيار واحدها و يا مأموري مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه

هاي مربـوط  انجـام    ا بتدريج كه هزينهگيرد ت هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي آيين نامه

  )1/6/1366قانون محاسبات عمومي، مصوب . (شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند مي

  ان حسابداري؛ دتنخواه گر

عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محـل اعتبـارات مصـوب بـراي انجـام بعضـي از       

هـاي   ل جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذي حساب قرار مي دهد تا در قبال حوالههاي سا هزينه

 1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب (. صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد

  )ي بعديها اصالحيه با

  جمعدار؛ 

يحساب و با موافقت دستگاه اجرايي براي اجـراي قسـمتي از عمليـات    در سازمان برنامه مأمور دولت كه از طرف ذ

آيين نامه مالي و حسابداري سـازمان   27/12/1341مورخ  52260تصويب نامه  18ماده (شود  مالي طرح معين مي

  )برنامه

  حقوق؛ 

يـاي  حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقـررات تحـت عنـوان حقـوق و مزا    

شـود و تـا زمـاني كـه وضـع اسـتخدامي        شغلي و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مـي 

ي كـه مسـتخدمين بـه موجـب     ياساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايـا  مستخدمين شركت بر

رند مأخذ احتساب كسـور بازنشسـتگي و   دا مقررات استخدامي سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي

د بر چهل هزار ريال در ماه كسـوري پرداخـت   يو در هر حال نسبت به مبلغ زا. وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. شود نمي

  حكم رسمي؛ 

ؤسسات دولتي در حـدود قـوانين ومقـررات    يا م ها شركتها و  عبارت از دستور كتبي مقامات صالحيتدار وزارتخانه
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  )با اصالحات بعدي 31/3/1345قانون استخدام كشوري مصوب (. مربوط است

  شرايط احراز؛ 

طـرح  (حداقل شرط تحصيل و تجربه و ساير شرايط الزم كه براي تصدي شغل ضروري تشخيص داده شده اسـت  

وزارت  6/9/1372-34/3/1/28241نامـه شـماره    ي وابسته ،ها سازمان، ها شهرداريطبقه بندي مشاغل كارگري 

  )كشور

   شرايط خصوصي؛

شرايط خصوصي، شرايط ويژه اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضـوع  

تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند، يـا   يمموارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ گاه ن. شود قرار داد تنظيم مي

سازمان مديريت  1379/ 29/4مورخ  842/105-2460/54بخش نامه شماره (. تعهدات مالي كار فرما را افزايش دهـد 

  )و برنامه ريزي كشور

  شغل؛ 

هاي مرتبط و مستمر و مشخصي اسـت كـه از طـرف سـازمان امـور اداري و       عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (اشد استخدامي كشور به عنوان  واحد شناخته شده ب

  ضريب تعديل؛ 

آيـين نامـه تشـخيص صـالحيت     (. گـردد  ها، توسط سازمان تعيـين مـي   است كه براساس شاخص قيمت يضريب

  )هيأت وزيران 3/4/1383مشاوران مصوب 

   قصور؛

تخلفـات اداري مصـوب    قانون رسيدگي بـه  8ماده (. غير عمدي در اجراي وظايف اداري كوتاهيعبارت است از 

25/2/1365(  
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  كارپرداز؛ 

شـود و   د صالحيت دستگاه ذي ربط به ايـن سـمت منصـوب مـي    جمأموري است كه از بين مستخدمين رسمي وا

قانون (. نمايد نسبت به خريد و تدارك كاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي

  )ي بعديها با اصالحيه 1/6/1366صوب محاسبات عمومي كشور م

   ؛رسمي كارشناس

 نظامـات  و قـانون  ايـن  مقـررات  تـابع  و شـوند  مي محسوب رسمي كارشناسان كانون عضو رسمي كارشناسان كليه

 شـوراي  1/8/1358 مصـوب  رسـمي  كارشناسان كانون استقالل به مربوط قانوني اليحه 1 ماده از(. باشند مي كانون

  )انقالب

   كارفرما؛

شخصيتي حقوقي است كه قرار داد را امضا مي كند و انجام خدمات موضوع قرار داد را به مهندس مشـاور واگـذار   

-2460/54بخـش نامـه شـماره    (. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما، در حكم كارفرمـا هسـتند  . مي نمايد

  )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1379/ 29/4مورخ  842/105

  ارمند دستگاه اجرايي؛ ك

فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرار داد مقـام صـالحيتدار در يـك دسـتگاه     

  )اجراي آزمايشي 8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ( .شود اجرايي به خدمت پذيرفته مي

   كميته فني بازرگاني؛

كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها،  ) حسب نوع معامله(ازرگاني صالحيتدار ره فني ببهيئتي با حداقل سه عضو خ

اعضـاء ايـن   . گيـرد  و ساير وظايف مقررات در اين آيين نامه را برعهـده مـي  ) مزايده گران(ارزيابي كيفي مناقصه گران 

ركت مادر تخصصي عمران نامه معامالت ش آيين(. انتخاب مي شوند) و يا نماينده مجاز وي(كميته توسط مدير عامل 

  )هيأت وزيران 28/1/1389و بهسازي شهري ايران مصوب 
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  متهم؛ 

كارمندي است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي بـه او نسـبت داده شـده و    

داري مصـوب  دستورالعمل رسيدگي به تخلفـات ا ( .پروندة وي در هيأت مطرح و در جريان  بررسي و رسيدگي باشـد 

  )هيأت عالي نظارت 4/8/1378

   مزايده؛

فرآيندي رقابتي براي فروش كاال، خدمت يا حقوق متعلق به شركت كه در آن موضوع معامله به مزايده گـري كـه   

نامه معامالت شركت مادر تخصصي عمـران و   آيين( .شـود  بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي

  )هيأت وزيران 28/1/1389ران مصوب بهسازي شهري اي

  مستخدم ثابت؛ 

قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت     ) 1(هاي جدول حقوق موضـوع مـادة    كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه

هاي سازماني براسـاس آيـين نامـة     و اصالحات بعدي آن براي تصدي يكي از پست – 1370مصوب  –كاركنان دولت 

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (. ده باشداستخدامي شهرداري استخدام ش

  مستخدم رسمي؛ 

. و اصالحات بعدي آن در شهرداري اسـتخدام شـده اسـت    – 1345مصوب  –كه براساس قانون استخدام كشوري 

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (

   مستخدم غيررسمي؛

مستخدمي كه خدمت دولت شغل ثابت او نبوده و از اين خدمت براي او وضع حقوق ثـابتي ايجـاد   ) ق اداريحقو(

برد ولي از لحاظ انتظامات داخلـي   شود يعني از ترفيعات و تقاعد و مزاياي قانوني ديگر مستخدم رسمي بهره نمي نمي

از اقسـاط  (اردادي و روزمـزد و حكمـي   ادارات و قانون جزاي عمـال دولـت تـابع قواعـد عمـومي اسـت مسـتخدم قـر        

هـاي شـهرداري و ايـالتي و واليتـي مصـداق مسـتخدم        و همچنين نمايندگان مجلـس و انجمـن  ) مستخدمان دولتي

  )1308مصوب  –بند نهم مادة واحده قانون ديوان جزاي عمال دولت (غيررسمي هستند 
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  مستخدم موقت؛ 

مقررات اسـتخدامي ايـن   . به استخدام شهرداري در مي آيد كه به موجب قرار داد براي مدت معين و كار مشخص

قبيل مستخدمان و تغييرات بعدي آن توسط وزارت كشور تهيه و با موافقت سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور     

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (. اجراء خواهد شد

  معامالت؛ 

بـه اسـتثناي معـامالت محصـوالت     (مقاطعـه كـاري    -1 :رج در اين مـاده عبـارت اسـت از   منظور از معامالت مند

بـه  (اكتشـاف و اسـتخراج و بهـره بـرداري      -3 .حق العمل كـاري  -2 ).كشاورزي ولو آنكه از طريق مقاطعه انجام شود

شخصي آنها واقع استثناي معادن طبقة اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك 

قرار داد مطالعات و مشاورات فني و  -5 .قرار داد نقشه برداري و قرار داد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن -4 ).است

يي كه بايـد طبـق قـانون محاسـبات عمـومي بـا       ها روشخريد و ف -7 .شركت در مزايده و مناقصه -6 .مالي و حقوقي

معامالت اجناس  .ه موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشدمناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند ب

اليحـه قـانوني   (. از موضوع اين قانون مستثني است ها شهرداريو كاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و 

  )24/10/1337مصوب ....  و راجع به منع مداخله وزارء

   ؛مناقصه گزار

نامه معامالت شـركت   آيين(. را برگزار مي نمايد) مزايده(براساس اين آيين نامه، مناقصه  شركت كه )مزايده گزار(

  )هيأت وزيران 28/1/1389مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 

   مناقصه محدود؛

رگزاري اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار كارفرما، محدوديت ب مناقصه

بـه   دار فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گـران صـالحيت  . مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود

  )3/11/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  4ماده (. رسد گران مي اطالع مناقصه
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   مناقصه؛

كـه در آن تعهـدات   ) طبق اسناد مناقصـه ( فرآيندي رقابتي براي تأمين كاال، خدمت يا حقوق يا كيفيت مورد نظر

نامه معامالت  آيين( .شود موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي

  )هيأت وزيران 28/1/1389شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 

   ؛گر مناقصه

نامه معامالت شـركت مـادر    آيين(. شركت مي كند) مزايده(ه در مناقصه شخصي حقيقي يا حقوقي ك )گر مزايده(

  )هيأت وزيران 28/1/1389تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب 

  وظايف شغل؛ 

 .گـردد  ي همگـون و مرتبطـي اشـاره دارد كـه بـا انجـام آنهـا اهـداف شـغل محقـق مـي           هـا  فعاليـت به مجموعـة  

مـورخ   112058/1803آمـوزش كاركنـان دولـت بخـش نامـه شـماره       ي اجرايـي نظـام جديـد    هـا  دستورالعمل(

  )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 20/6/1381
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  شوراي اداري شهرستان .1

  كشور  اداري  عالي  شوراي  15/2/1378  مورخ  جلسه  هشتاد و دومين 2ماده  :مستندات قانوني . 1-1

      :اعضاء . 1-2

  ).رئيس شورا(فرماندار  .1

  .باالترين مقام قضايي شهرستان .2

  . ستانشهرمستقر در   هاي وزارتخانه و  مستقل  يها سازمان  اجرايي  مسئول  باالترين .3

  . ستانشهرمستقر در  ها وزارتخانه  به  وابسته  يها شركتو   موسسات  استاني  واحدهاي  مسئول  باالترين .4   

    .ستانشهرر مستقر د  يها دانشگاه  روساي .5

   .ستانشهر  و انتظامي  نظامي  وهايارشد نير  فرماندهان .6   

   .ستانشهر  مركز صدا و سيماي  رييس .7

   .ستانشهردر   اسالمي  انقالب  هاينهاد  مديريتي  سطح  باالترين  يا روساي  مديران .8   

   .ستانشهركز شهردار مر .9

و صـالحديد    بـا تشـخيص    سـتان شهر  و مـديران   و سـاير مسـئولين   هـا  كبان  و سرپرستان  ، مديران بخشداران .10

  .ندارفرما

  .فرمانداري شهرستان: محل تشكيل جلسات . 1-3

  .فرمانداري: مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 1-4

   : وظايف. 1-5

  مسـتقر در سـطح    يهـا  ارگـان و نهادهـا و سـاير     اجرايي  يها دستگاه   يها فعاليتها و  در برنامه  ايجاد هماهنگي. 1

  هـاي  و برنامـه   دولـت   عمومي  يها سياست  ساختن  و محقق ها آن  بيشتر از توان  هر چه  گيري منظور بهره  به  شهرستان

  . شهرستان  در سطح  سعهتو

  .امور  در پيشرفت  شهرستان  اجرايي  واحدهاي  كليه  مساعي  و تشريك  رويه  ايجاد وحدت .2   
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  بـه  هـا  آن  ور رفـع منظ  به  و مناسب  منطقي  هاي حل پيشنهادها و راه  و ارائه  شهرستان  و مشكالت  مسائل  بررسي .3   

  . ذيربط  مراجع

پيشـنهاد   شهرسـتان  سـتقر در م  اجرايـي   يهـا  دسـتگاه    از سوي  كه  مواردي  در خصوص  و اتخاذ تصميم  بررسي .4   

  .شود مي

  شـوراي   در مجلـس   شهرسـتان   مـردم   و يـا نماينـدگان    جمعه  ائمه  از سوي  مطروحه  و مشكالت  مسائل  بررسي .5

  . اسالمي

  مطـرح   مربـوط   و مقـررات   قـوانين   نـدار در چـارچوب  فرما  از سـوي   كه  مواردي  و اظهار نظر در خصوص  بررسي. 6   

  .شود مي

  شوراي اداري و استخدامي شهرداري. 2

هيأت  15/8/1381هاي كشور مصوب  آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري 6ماده  :مستندات قانوني . 2-1

  وزيران

  . اعضاي شوراي شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزارنفر بشرح زير تعيين مي شوند     : اعضاء. 2-2

  ) . شورا  رييس( مالي و اداري شهرداري  شهردار و در غياب او معاون -الف 

  ) . ي كشور ها شهرداريسازمان ( نماينده وزارت كشور  -ب 

  . دو نفر از مديران يا كارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار  -پ 

  . ي وزارت كشور ها شهرداريمدير كل امور  -ت 

كنـد از   زير پانصد هزار نفر آن استان نظـارت مـي   شوراي هر استان كه بر حسن اجراي اين آئين نامه در شهرهاي

  : افراد زير تشكيل مي شود 

  ) . شورا  رييس(معاون عمراني استانداري  -الف

  . شهردار شهر مركز استان  -ب

  . مدير كل دفتر امور شهري و روستاي استانداري  -پ

  . تاييد استاندارشورا و  رييسپيشنهاد  به ها شهرداريكارشناسان خبره و ذيصالح در امور استخدامي يك نفر از-ت

  . شهردار شهري كه مسايل مربوط به شهرداري مورد تصدي وي در شورا مطرح مي شود  -ث
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  دفتر امور شهري و روستايي استانداري :محل تشكيل جلسات . 2-3

  .داريدفتر امور شهري و شوراهاي استان :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 2-4

   : ظايفو. 2-5

  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداري. 1

آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ )  21( عنوان كار گروه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده ه ب .2   

وظيفـه   )انهيئـت وزيـر   8/11/1370ه مـورخ  473ت /57350نامـه شـماره    موضوع تصويب(پرداخت كاركنان دولت 

بت شهرداري را نيز نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و رسيدگي به اعتراضات استخدامي مستخدمان ثا

  .بر عهده دارد

  شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان. 3

قانون اصالح موادي از قانون تأسيس شـوراي عـالي همـاهنگي ترافيـك     مكرر  3ماده  :مستندات قانوني . 3-1

 27/8/1388ور مصوبشهرهاي كش

       : اعضاء. 3-2

  )رئيس شورا(فرماندار شهرستان ـ 1

  .داره راه و ترابريا رييس -2

  .مسكن و شهرسازي استان حسب مورد ـ نماينده3

  .صورت وجود اداره آن در شهرستان ، درشهرستان اداره محيط زيست رييسـ 4

  .ـ فرمانده انتظامي شهرستان5

  .ردـ بخشدار هر بخش حسب مو 6

  .ـ شهردار هر شهر حسب مورد 7

  .شوراي اسالمي شهر حسب مورد رييسـ 8

  .فرمانداري شهرستان :محل تشكيل جلسات . 3-3
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فرمانداري شهرستان و يـا هـر ارگـاني كـه از طـرف      : مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 3-4

  .فرماندار تعيين گردد

   : وظايف. 3-5

  :شود ح زير تعيين ميه شرـ وظايف شوراي شهرستان ب2ماده

  .شوراي استان در سطح شهرستان الف ـ اجراي مصوبات

شـهري در سـطح شهرسـتان براسـاس اهـداف و       ي همـاهنگي ترافيـك درون  ها سياستها و  مشي ب ـ اجراي خط 

  .ات شوراي استان و شوراي عالياي و مصوب ي ملي، منطقهها سياست

م امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي شهرستان براسـاس مصـوبات   پ ـ هماهنگي و اتخاذ تصميمات الزم در تما 

  .ها فعاليتوري  ور افزايش بهرهاي و محلي به منظ شوراي استان و شوراي عالي و شرايط منطقه

شهري در سـطح   هاي الزم در زمينه حمل و نقل و ترافيك درون ت ـ تأييد برگزاري سمينارها و تشكيل نمايشگاه 

  .شهرستان

  .يه گزارش ماهانه و ساالنه وضعيت ترافيكي شهرستان به شوراي استانث ـ ارا

ــادآوري  ــين   : ي ــوق از آي ــايف ف ــي  وظ ــه اجراي ــره نام ــاده » 1«تبص ــانون    ) 4(م ــوادي از ق ــالح م ــانون اص   ق

  قيد گرديده است 29/3/1390 مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور تاسيس

   ساخت و نصب مجسمه و يادمان نظارت بر انتخاب،شوراي سياست گذاري و . 4

 ميـدان  نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در آيين 2ماده  :مستندات قانوني . 4-1

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 4/3/1378مصوب و اماكن عمومي  ها

       : اعضاء. 4-2

  ). رييس شورا (معاون هنري وزارت فرهنگ و ا رشاد اسالمي   -1

  .مدير كل مركز هنرهاي تجسمي  -2

  . نماينده وزارت كشور  -3
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  . ينده سازمان ميراث فرهنگي كشورنما -4

  . نده انجمن آثار و مفاخر فرهنگينماي  -5

  . نماينده فرهنگستان هنر  -6

  . عرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالييك نفر از اساتيد برجسته هنرهاي تجسمي با م -7

  . ب مجسمه در آن پيشنهاد شده استنصشهردار شهري كه  -8

مي و تصـويب  نظران مسايل فرهنگ و تاريخ اسالم به پيشـنهاد وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـال      دو نفر از صاحب -9

  . شوراي فرهنگ عمومي

  . ينده بنياد شهيد انقالب اسالمينما  -10

  . هاي بعد بالمانع است براي دورهمدت عضويت اعضاي شوراي نظارت دو سال خواهد بود و تجديد انتخاب آنان  -

ضرورت امـور و  . تواند عنداللزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد شورا مي -

  . اكثريت اعضاي شورا خواهد بود دانتخاب فرد مورد نظر با تأيي

  .اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي :محل تشكيل جلسات . 4-3

  .اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي: ل جلسات و پيگيري مصوبات مسئول تشكي. 4-4

   : وظايف. 4-5

شامل ستون يادبود و نقوش برجسته و   (ها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان  تدوين سياست

  .در اماكن عمومي)  حجمي  ها و آثار يادگاري

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 5

  22/12/1351قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  3ماده  :قانوني  مستندات. 5-1

  :اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از    : اعضاء . 5-2

  .راه و شهرسازيوزير  - 1

  .وزير كشور - 2

  .ي و دارايياقتصادامور وزير  - 3
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  .ارشاد اسالميوزير فرهنگ و  - 4

  .نيروير وز - 5

  .كشاورزيجهاد وزير  - 6

  .دفاعوزير  - 7

  .)جمهوري رياستمعاون راهبردي و توسعه ( رييس سازمان برنامه و بودجه - 8

  وزير اطالعات و جهانگردي -9

  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست -10

شنهاد كميسيون يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسالمي به پي -11

  .و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

  .خواهد بود راه و شهرسازيرياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير  

ي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن ها طرحدر مورد بررسي 

  .و مورد استفاده قرار خواهد گرفتكارشناسان ذيصالحيت كسب  شهر و شهردار و

  .رأي معتبر خواهد بود 5جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 

در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را 

  .خواهد داشت به شورا اعزام

  وزارت راه و شهرسازي :محل تشكيل جلسات . 5-3

  دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 5-4

   : وظايف. 5-5

هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي  ي جامع شهري از طريق كميتهها طرحبررسي و اظهار نظر در مورد  - 1

  .شوند مؤسسات ذيربط تعيين مي شوراي عالي شهرسازي و

  .هاي شهرسازي نامه تهيه معيارها و ضوابط و آيين - 2

ي ها طرحي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه ها طرحنظارت در تهيه  - 3

  .تفصيلي
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  .ي تفصيلي شهريها طرحنظارت در اجراي مراحل مختلف  - 4

ي مسـئول و ارشـاد و   هـا  سـازمان هـا و   ي عالي شهرسازي و معماري ايـران بـه وزارتخانـه   ابالغ مصوبات شورا - 5

  .ي جامع شهريها طرحمسائل ناشي از اجراي  ي مربوط در موردها دستگاه راهنمايي 

  .ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري - 6

  .سازي و معماريآوري اطالعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهر جمع - 7

 ي مربوط و انجام مسـابقات ها سازمانتشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري  - 8

  .كنفرانسهاي الزم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون  شهرسازي و معماري و تشكيل

  شوراي آموزش و پرورش منطقه. 6

ها و مناطق  ها، شهرستان تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان انونق 5 ماده :مستندات قانوني . 6-1

  با اصالحيه هاي بعدي 26/10/1372مصوب  كشور

 :ت تركيب شوراي شهرستان به شرح زير اس    : اعضاء. 6-2

رفـي  امام جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا به موازين تعلـيم و تربيـت اسـالمي مع    -1

  ).يدر صورت صالحديد مقام معظم رهبر(د شو مي

 .فرماندار -2

 .رييس آموزش و پرورش شهرستان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است -3

 .معاون پرورشي يا مسئول امور تربيتي شهرستان -4

 .رييس شوراي شهرستان -5

 .شهردار شهر مركز شهرستان -6

 .هاي تحصيلي مختلف ر دورهسه نفر از رؤساي مدارس د -7

ريـيس   آموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان شهرستان سه تا پنج نفر از اولياء دانش -8

 .شبكه بهداشت يا پزشك معتمد شهرستان

  .اداره آموزش و پرورش :محل تشكيل جلسات . 6-3
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  موزش و پرورش آاداره  :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 6-4

   : وظايف. 6-5

ي هـا  فعاليـت يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مـدارس و   توزيع اعتبارات دولتي تخصيص -1

 .كند وزارت آموزش و پرورش معين مي مختلف، بر اساس ضوابطي كه

مردمي با توجـه بـه كيفيـت    ها و ساير درآمدهاي  و هزينه ها دريافتتصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه   -2

 .پرورشي ي آموزشي وها فعاليتارائه شد 

پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي  -3

 .تصويب به مراجع ذيربط جهت

از نظر محـل،   (رورشي شهرستان گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پ ريزي و تصميم برنامه -4

  )يدوره تحصيل

گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و  تصميم -5

 .ها فعاليتالزم و ساير  پرورشي و تأمين تجهيزات

يج آن به وزارت آموزش و پـرورش از  ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتا گيري براي برنامه بررسي و تصميم -6

 .طريق شوراي استان

صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس قـوانين   -7

 .كار و تأمين اجتماعي

و پرداخـت  گيري درباره چگونگي تشويق و تقـدير از كاركنـان شايسـته و اليـق مـدارس       ريزي و تصميم برنامه -8

 .كيفيت و كميت خدمات آنان العاده خاص و كارانه بر اساس فوق

 .تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي -9

ريزي جهت ايجـاد تسـهيالت و بكـارگيري ابزارهـاي مناسـب جهـت توسـعه مـدارس غيـر انتفـاعي ،            برنامه -10

مدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشـتر در   اي و هاي علمي و فني و حرفه شگاهآموز

 .اين زمينه

ي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گـزارش سـاالنه حـاوي نقـاط قـوت و ضـعف       ها فعاليتنظارت مستمر بر  -11
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 .استانشوراي آموزش و پرورش  و ارائه پيشنهادهاي الزم به ها فعاليت

ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات الزم بـه منظـور تـأمين و تجهيـز فضـاهاي آموزشـي و        برنامه -12

 .ي ذيصالح دولتي و قانونيها سازماناهالي و همكاري مؤسسات و  پرورشي منطقه از طريق خودياري

ي دولتـي و غيـر دولتـي و    هـا  شـركت ، هـا  بانـك ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد  برنامه -13

 .آموزشي و پرورشي در چهارچوب مقررات مربوط ها به امر توسعه و تجهيز اماكن كارخانه

ي پرورشـي و آموزشـي و اسـتحكام اعتقـادات دينـي و مكـارم اخالفـي        ها فعاليتكمك به ترويج و گسترش  -14

 .آموزان دانش

آموزان كم بضـاعت از عوايـد محلـي     هزينه تحصيلي به دانش گيري براي پرداخت كمك ريزي و تصميم برنامه -15

 .آموزان مستعد عالي به دانش شورا و اعطاي بورس تحصيالت

انجام وظايفي كه شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اولياء و مربيـان و يـا وزارت آمـوزش و     -16

 .مايندن قانوني خود به شورا واگذار مي پرورش به موجب اختيارات

ي وزارت آمـوزش و  هـا  سياسـت وري منـابع در چهـارچوب    جويي و افزايش بهره هاي مختلف صرفه بررسي راه -17

 .پرورش و شوراي استان

التعليم منطقـه، بـه    تالش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب -18

 .تحصيل باز نمانند طوري كه هيچ يك از آنان از

 .هاي آموزشي و پرورشي آموزان و تالش در ارتقاء كيفيت برنامه جلوگيري از افت تحصيلي دانش -19

 .آموزان اي، كار دانش و كارآموزي دانش ي فني و حرفهها آموزشسازماندهي امكانات براي اجراي  -20

و فـراهم كـردن امكانـات    بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشـتي آنـان    ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و پيش -21

 .الزم

هـا و   پيشنهاد برنامه ساالنه توسعه فضـاهاي آموزشـي و پرورشـي و نيـروي انسـاني، بـر اسـاس خـط مشـي          -22

 .پرورش و ارائه آن به شوراي استان ي كلي وزارت آموزش وها سياست

ت كـه داوطلبانـه پرداخـت    آموزان و مردم در صورتي مجاز اسـ  و خودياري از اولياء دانش ها كمكدريافت  - تبصره

  .نمايند
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  وابسته به شهرداري شوراي سازمان. 7

  با اصالحات بعدي 11/4/1334قانون شهرداري مصوب  84 ماده :مستندات قانوني . 7-1

      : اعضاء. 7-2

در ايـن كتـاب اعضـاي شـوراي سـازمان      . با توجه به نوع هر سازمان در شهرداري اعضاي آن فرق دارند: يادآوري 

 . قيد مي گرددبه عنوان نمونه ها  ريت و پسماند يكي از شهرداريمدي

  .دفتر مدير عامل سازمان: محل تشكيل جلسات . 7-3

  مدير عامل سازمان :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 7-4

  وظايف سازمان : وظايف . 7-5

  :به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد با رعايت مقررات موضوعه اقدام  سازماني ها فعاليتسازمان جهت نيل به 

مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره سازي موقـت، جمـع آوري، حمـل و     .1

از قبيل پسماندهاي خـانگي، اداري، تجـاري و عمرانـي بـا رويكـرد      ( نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي 

  ).تفكيك از مبدا و تنظيف شهر 

ي مـديريت صـنعتي و   ها فعاليتقانون مديريت پسماندها با عقد قرارداد اجراي ) 7(سازمان مي تواند طبق ماده  -

هاي مصرف شده، خودروهاي فرسـوده و غيـره انجـام     هاي سوخته، باطري ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغن

  . دهد

ماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عـادي از طريـق   تالش در جهت بهينه سازي و كمينه سازي توليد پس .2

  . ي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيرهها بخشآموزش و اطالع رساني و همكاري با 

و  هـا  گـذاري ، سياسـت  هـا  دسـتورالعمل پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضـوابط،   .3

  .ربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادياستانداردسازي امور م

  . ي سازمانها فعاليتي عملياتي انجام مطلوبتر ها روشمطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي  .4

تهيه و جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به فرايند پسماندهاي عادي و ويژه موجـود در پسـماند عـادي بـراي      .5

  . ين نامه اجرايي قانون مديريت پسمانديآ) 6(ماده  2اطالعاتي موضوع بند ايجاد بانك 
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ي هـا  فعاليـت ي مـرتبط بـا   هـا  مسـئوليت انعقاد قرارداد با شهرداري و موسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل  .6

  . سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهرداري در امور مربوط

  .تملك اراضي و امالك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطهشناسايي و  .7

احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش،دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح هـا و برنامـه هـاي مصـوب      .8

 .مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

  .كز زباله و كارخانجات مربوطهبازاريابي محصوالت تهيه شده در مرا .9

، سازمان موسسـات  ها شهرداريآموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان  -10

دولتي و خصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سيمنار 

   .و غيره با رعايت مقررات موضوعه

براي تربيت تكنسـين و كـاردان و مهنـدس در     ها دانشگاهبررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيالت عالي در .11

  .ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه

چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان : تبصره 

  .ف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشدموظ

بسترسازي و پشتيباني الزم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سـازمان در   .12

  .فعاليت هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط

  . بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل .13

  . خدمات مشاوره اي و كارشناسي ارايه .14

ي اسـتاني بـه منظـور انتقـال مشـكالت، ظرفيـت هـا، دانـش و         ها گروهايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كار .15

  . تجربيات، مطالعات و ساير اطالعات مورد نياز كارگروه هاي مذكور

  . پروژه هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استانيارسال طرح ها و  .16

  م و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه ايپيگيري امور جر .17

  پيگيري و اخذ تعرفه هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه نامه و دستورالعمل هاي مربوطه  .18

ين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامـه  يآ 4جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده  تهيه طرح هاي .19

  شده از سوي وزارت كشور ارايهراهبردي 
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  .تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي -20

ين نامه يآ 23و  7مواد قانون و  12شناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده  .21

  .اجرايي مديريت پسماندها

موضوع فعاليت و كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چارچوب قانون مـديريت پسـماندها مصـوب سـال      .22

  . نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد آيينو  1383

  شهرستان/ ومي استان شوراي فرهنگ عم. 8

شـوراي عـالي    29/01/1385 شوراي فرهنگ عمومي استان مصوبآيين نامه  2 ماده :مستندات قانوني . 8-1

  با اصالحات بعديفرهنگي  انقالب

     :اعضاء . 8-2

  شورا رييسه مركز استان به عنوان ـ امام جمع1

  شورا  رييسـ استاندار به عنوان نايب 2

  ات اسالمي استانسازمان تبليغ رييسـ 3

  سازمان صدا و سيماي مركز استان  ـ مدير كل4

  . ه انتخاب مجمع نمايندگان استانـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي استان ب5

  .هاي مركز استان ع رؤساي دانشگاههاي مركز استان به انتخاب مجم ـ يك نفر از رؤساي دانشگاه6

  تانسازمان آموزش و پرورش اس رييسـ 7

  ـ مدير كل اطالعات استان 8

  ـ مدير كل تربيت بدني استان9

  يزي استانر سازمان مديريت و برنامه رييسـ 10

  ـ شهردار مركز استان11

  ـ فرمانده نيروي انتظامي مركز استان12

  ه نيروي مقاومت بسيج مركز استان ـ فرماند13
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  جهاد دانشگاهي مركز استان رييسـ 14

  ث فرهنگي و گردشگري استانان ميراسازم رييسـ 15

  كل دادگستري استان رييسـ 16

  .دار است دبيري شورا را نيز عهدهـ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كه مسئوليت 17

  .نتخاب مجمع نهاد نمايندگي استانـ يك نفر از رؤساي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاههاي استان به ا18

  وراي سياستگذاري ائمه جمعه استاني شـ مسئوول دفتر نمايندگ19

  ماعات فعال به پيشنهاد امام جمعهـ مسئول دفتر رسيدگي به امور مساجد استان يا يك نفر از ائمه ج20

و تأييـد شـوراي فرهنـگ    ـ يك نفر از ارباب جرايد استان به پيشنهاد مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 21

  عمومي استان

وراي بـه پيشـنهاد شـ   ) حداقل يـك نفـر از خـواهران   (معتبر فرهنگي و هنري استان هاي  تـ سه نفر از شخصي22

  فرهنگ عمومي استان

هـاي تابعـه اسـتان، شـوراي فرهنـگ عمـومي        تواند در هر يـك از شهرسـتان   شوراي فرهنگ عمومي استان مي -

  )الذكر آيين نامه فوق 5ماده (شهرستان را تشكيل بدهد 

  .اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان :محل تشكيل جلسات . 8-3

  .شهرستان/  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 8-4

  مي استان ـ وظايف شوراي فرهنگ عمو1ماده  :وظايف . 8-5

  :اخت و اطالع از وضع فرهنگ عموميالف ـ شن

هـاي تـدوين شـده در     نه وضع فرهنگ عمومي استان بر اساس شـاخص ـ مطالعه، تجزيه و تحليل و ارزيابي ساال1

  .بيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشورد

  .ـ شناسايي و ارزيابي علمي، پيش بيني ورصد موضوعات اجتماعي و فرهنگي فراگير استان2

شده، به منظـور  ـ انجام تحقيقات مرتبط با فرهنگ عمومي استان و تحليل و ارزيابي نتايج تحقيقات علمي انجام 3

  .هاي مناسب جهت حل مسائل فرهنگي دسترسي به راهكار

  .هاي فرهنگي استان ها و توانمندي ها، قابليت ـ شناسايي، سنجش استعداد4
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يي كه از سوي شوراي فرهنگ عمـومي كشـور بـه    ها گزارشو  ها طرحـ بررسي و اظهار نظر نسبت به موضوعات، 5

  .شود فرهنگ عمومي استان ارجاع ميشوراي 

  :ب ـ اصالح و ارتقاي فرهنگ عمومي

  .هاي فرهنگ عمومي استان بود شاخصي عملياتي و كاربردي براي بهها طرحـ تهيه و تدوين و پيشنهاد 1

ي دولتي و غيردولتي و مجريـان فرهنگـي   ها دستگاه ـ تالش در جهت ايجاد همكاري، هماهنگي و همسويي بين 2

  .ي فرهنگي استانها ماندهي برنامهاستان درزمينه سا

  فايي فرهنگ عمومي در ابعاد مختلفهاي تشويقي در استان به منظور شكو ـ اتخاذ شيوه3

ي هـا  سياسـت وب هاي الزم جهت ايفاي وظايف در چارچ نامه  ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و تدوين شيوه ـ برنامه4

  .شوراي فرهنگ عمومي

  شوراي بهداشت. 9

  هيات وزيران 20/6/1360مورخ  17076شماره     12ماده  :مستندات قانوني . 9-1

      : اعضاء. 9-2

امام جمعه مركز شهرستان ، فرماندار، مدير شبكه بهداشت و درمـان  : اعضاء شور اي بهداشت شهرستان عبارتند از

فرمانـده نيروهـاي   ). در صـورت وجـود  (نظـام پزشـكي شهرسـتان    رييسمركز بهداشت شهرستان ،  رييسشهرستان، 

كشـاورزي، شـهردار، نماينـده    جهاد  رييسدادگاه يا دادگستري،  رييسآموزش و پرورش شهرستان،  رييس، اميانتظ

  مردم شهرستان در مجلس شوراي اسالمي

تواند در جلسات خود از افرادي به عنوان ميهمان دعوت نمايد و يـا افـرادي را بـه عنـوان عضـو       شورا مي: 1تبصره

  .يشنهاد نمايد تا پس از تاييد به عضويت شورا در آينددائمي به شوراي بهداشت استان پ

 رييستركيب اعضاء شوراهاي بهداشت مناطق شهري ، يكي از روساي مراكز بهداشتي درماني به انتخاب : 2تبصره

، امام جماعت يكي از مساجد منطقه شوراي اسالمي منطقه  رييسكالنتري منطقه ،  رييسمركز بهداشت شهرستان، 

   . امام جمعه مركز شهرستانانتخاب  به
  .فرمانداري يا هر محلي كه فرماندار مشخص كند :محل تشكيل جلسات . 9-3
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شـبكه بهداشـت و درمـان شهرسـتان بـا همـاهنگي        :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 9-4

  فرماندار

  : وظايف شوراي بهداشت شهرستان عبارتند از :وظايف . 9-5

  مناطق شهري و له از شوراهاي بهداشت بخش بررسي گزارشات واص -  

هاي  نهادهاي مستقر در شهرستان در جهت پيش برد برنامه بين بخشي بين ارگان ها وهاي  هماهنگي قراريبر -  

  بهداشتي

شـهري بـا اسـتفاده از تـوان هـا و امكانـات نهادهـا و         بهداشتي بخش ها و منـاطق هاي  اقدام به رفع نيازمندي -  

  بسيج منابع مردمي مستقر در مركز شهرستان و هاي ارگان

  بهداشتيهاي  اولويت بهداشتي سطح شهرستان و تعيينهاي  بررسي نيازمندي -  

  هنگام بروز همه گيري ها، سيل، زلزله و ساير باليا بهداشتي بههاي  سازماندهي كميته مقابله با فوريت -  

بهداشتي استان و هاي  و دفاع از آن ها در جمع طرح مت جامعهبهداشتي جهت ارتقاء سطح سالهاي  تهيه طرح -  

  اجراييهاي  پيگيري

   بهداشتي با اتكاء به اصل خودياري مردمهاي  اجراي طرح خاص درهاي  محلي و تبصرههاي  استفاده از در آمد -  

  شوراي مسكن استان. 10

  25/2/1387توليد و عرضه مسكن مصوب قانون ساماندهي و حمايت از  17ماده : مستندات قانوني . 10-1

      :اعضاء . 10-2

  ).شورا رييس(استاندار -1 

  ).دبيرشورا(سازمان مسكن و شهرسازي رييس -2 

  .جهاد كشاورزيسازمان  رييس -3 

  .اي مديركل آموزش فني و حرفه -4 

  .مديركل تعاون -5 

  .مديركل ثبت اسناد و امالك -6 
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  .ريزي استان مان مديريت و برنامهزسا رييسمعاون استاندار و  -7 

  .مديرعامل شركت توزيع برق -8 

  .ت آب وفاضالب شهري و روستايي استانمديرعامل شرك -9 

  .مديرعامل شركت گاز -10 

  .مديرعامل شركت مخابرات -11 

  ).حسب مورد(شهردار شهر مربوط -12 

  ).حسب مورد(در استان ها بانكؤساي ر -13 

  .سكن انقالب اسالميديركل بنياد مم -14 

  .كل بنياد شهيد و امور ايثارگرانمدير -15 

  .جتماعيمديركل تأمين ا -16 

  .مهندسي ساختمانسازمان نظام  رييس -17 

  .استانداري :محل تشكيل جلسات . 10-3

  استانداري يا سازمان راه و شهرسازي :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 10-4

   :وظايف . 10-5

  .كيك مناطق شهري و روستايي استانظيم برنامه اجرايي ابالغي به تفـ تن1

صددرصد سرمايه و سهام  هاي دولتي كه ها، مؤسسات و شركت هـ تشخيص اراضي و امالك مازاد بر نياز وزارتخان2

هاي مسكن  و شهرسازي براي تسريع در اجراي برنامه ا به وزارت مسكنآنها متعلق به دولت است و پيشنهاد انتقال آنه

  .و حمايت از توليد و عرضه مسكن قانون ساماندهي) 6(راستاي ماده  در

اعتبـارات مـورد نيـاز در     سـازي و پيگيـري تـأمين    ي آمادهها طرح ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط به3

 مـورخ  143789/41188نامـه شـماره    مطـابق تصـميم   عتبارات اسـتاني و ملـي،  ي اجرايي مربوط و اها دستگاه  بودجه

  .و توزيع شهرستاني آن 18/8/1387

  .سازي اراضي ي آمادهها طرحاجراي  ـ نظارت بر روند4

  .هاي بخش مسكن ني موردنياز پروژهگيري درخصوص تأمين مصالح ساختما ـ تصميم 5
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  .هاي بخش مسكن ژهـ پيگيري تأمين و اعطاي تسهيالت بانكي پرو 6

) 16(آن طبـق مـاده    شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط تراكم ساخت در هر ـ تعيين و اعالم عوارض پروانه و7

  .ها قانون يادشده، توسط شهرداري

  .هاي بخش مسكن استان داخت يارانهـ هماهنگي در نحوه پر 8

بخش هاي  اطالعات برنامه مسكن و تدارك سامانهـ هماهنگي در تهيه و به روزرساني سامانه اطالعات و معامالت 9

  .منطبق با سامانه مركزي مسكن

  .اذ تدابير الزم براي كنترل قيمتـ پايش عوامل رشد قيمت مسكن در استان و اتخ10

  .درآمد كم هاي سازي و ساخت مسكن گروه آماده هاي ـ نظارت بر روند تهيه و تأييد نقشه11

  .يئت وزيرانـ ساير وظايف محوله از طرف ه12

سازان، رييس اتحاديـه   انبوه ازمان بازرگاني، رييس انجمن صنفيرييس س عالوه بر اعضاي شوراي استان، حضور -

اسـان و  نيز در صورت ضرورت ساير مديران استاني و كارشن و) ره(خميني  س كميته امداد امامي مسكن، رييها تعاوني

  .است جلسه بالمانع صاحبنظران بدون حق رأي در

بـار   انزده روز يـك استاندار هر پـ  با حضور معاون امور عمرانيدار و جلسات شوراي مسكن استان به رياست استان -

  .گردد تشكيل مي

  شوراي هماهنگي مديريت بحران استان. 11

 نامه اجرايي قانون تشـكيل سـازمان مـديريت بحـران كشـور      آيين 12ماده  2تبصره : مستندات قانوني . 11-1

  هيات وزيران 23/1/1388مصوب 

فـوق اعضـاي شـوراي همـاهنگي مـديريت بحـران اسـتان         نامه آيين 12ماده  2بصره ت   به استناد  :اعضاء . 11-2

  .باشند ميالذكر بشرح ذيل  نامه فوق آيين 12مقامات دستگاه هاي متناظر قيد شده در ماده 

  :شود ـ اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي12ماده

  )رييس( سازمان رييسـ 1

  آموزش پزشكيـ معاون وزير بهداشت، درمان و 2

  يـ معاون وزير بازرگان3
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  ـ معاون وزير راه و ترابري4

  ـ معاون وزير جهادكشاورزي 5

  ـ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري 6

  ـ معاون وزير نيرو7

  ـ معاون وزير نفت 8

  ي كشورها دهياريو  ها شهرداري سازمانـ رييس 9

  رجمهو رييسريزي و نظارت  ـ معاون معاونت برنامه 10

  ـ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح11

  ـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي12

  ـ رييس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي13

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سازمانـ معاون 14

  ـ معاون شهردار تهران15

لسـات دعـوت بـه    با حق رأي در ج ذيربطي ها دستگاه از ساير  سازمانـ حسب موضوع و تشخيص رييس 1تبصره

  .آيد عمل مي

  . اداره كل مديريت بحران استان :محل تشكيل جلسات . 11-3

  . اداره كل مديريت بحران استان :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 11-4

   :وظايف . 11-5

  بحراني مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت ها فعاليتـ هماهنگي 1

  و پيشنهاد آن به شوراي عالي ها هرساني از طريق رسان شي، تبليغاتي و اطالعي آموزها سياستـ بررسي و تأييد 2

  ي تخصصيها گروهـ نظارت بر عملكرد كار3

  كشور و ارايه آن به شوراي عالي بحرانـ بررسي و تأييد پيشنهادها در امور مديريت 4

ي تخصصـي  هـا  گروهمربوط به كار ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور  5

  و ارايه آن به شوراي عالي بحرانمديريت 
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و تأييـد اعتبـارات     هـا  اسـتان و  ذيـربط ي ها دستگاه ، ها گروهي پيشنهادي كارها هو برنام ها طرحـ بررسي و تأييد   6

  و پيشنهاد آن به شوراي عالي  ها آنمورد نياز 

به منظور طرح  سازمانو ارائه آن به  بحراندر مديريت  ذيربطي ها هدستگا ـ بررسي و تأييد وظايف دقيق و نقش 7

  در شوراي عالي و سير مراحل تصويب

  در سطوح مختلف بحراننويس لوايح در زمينه مديريت  ـ بررسي و تأييد پيش 8

  كشور بحرانـ تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت 9

   ها آني ذيربط و هماهنگي اجراي ها تگاهدس ي مانور ها هـ تصويب برنام10

  ـ ساير امور مرتبط و محول شده11

  قوانين مرتبط با شوراهاي قيد شده در فصل دوم

شوراي عالي  25/2/1378مصوب   آنان  و نصب  عزل  و نحوه  و فرمانداران  استانداران  و اختيـارات  وظايـف  تعيين. 1

  اداري

  26/2/1378: تاريخ                                          330/70: شماره 

  عـالي   شـوراي  30/7/77  مــورخ  602/12  شـماره   مصوبه 22  ماده  اجرايي  نامه  آيين  به  مربوط  طرح: عنوان مصوبه

   آنان  و نصب  عزل  و نحوه  و فرمانداران  استانداران  و اختيـارات  وظايـف  تعيين  موضوع  اداري

و   امـور اداري   سـازمان   پيشـنهاد مشـترك    بنا به 15/2/1378  مورخ  جلسه  در هشتاد و دومين  اداري  عالي  شوراي

  بر تعيين  شورا، مبني 30/7/1377  مورخ 602/12  شماره  مصوبه 22  استناد ماده  كشور و به  كشور و وزارت  استخدامي

  را بـه   ياد شده  ماده  موضوع  اجرايي  نامه  ، آيين آنان  و نصب  عزل  يو چگونگ  و فرمانداران  استانداران  و اختيارات  وظايف

  :نمود  زير تصويب  شرح

،  استاندار بـا وظـايف    رياست  به )استان  اداري  شوراي(  عنوان  تحت  كشور، شورايي  ي ها استاناز   در هر يك) 1  ماده   

  :شود مي  زير تشكيل  و اعضاي  اختيارات

  :شورا  وظايف ) الف    

  استان  مستقر در سطح  ي ها ارگانو نهادها و ساير   اجرايي  يها دستگاه   يها فعاليتها و  در برنامه  ايجاد هماهنگي -

در   توسـعه   هـاي  و برنامـه   دولت  عمومي  يها سياست  ساختن  و محقق  ها آن  بيشتر از توان  هر چه  گيري منظور بهره  به
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  . هرستانو ش  استان  سطح

  .امور در پيشرفت  استان  اجرايي  واحدهاي  كليه  مساعي  و تشريك  رويه  ايجاد وحدت -   

  مراجع  به  ها آن  منظور رفع  به  و مناسب  منطقي  هاي حل پيشنهادها و راه  و ارائه  استان  و مشكالت  مسائل  بررسي -   

  . ذيربط

  .شود پيشنهاد مي  مستقر در استان  اجرايي  يها دستگاه   از سوي  كه  مواردي  در خصوص  و اتخاذ تصميم  بررسي -   

  . اسالمي  شوراي  در مجلس  استان  مردم  و يا نمايندگان  جمعه  ائمه  از سوي  مطروحه  و مشكالت  مسائل  بررسي -

  مطـرح   مربـوط   و مقـررات   انينقـو   اسـتاندار در چـارچوب    از سـوي   كه  مواردي  و اظهار نظر در خصوص  بررسي -   

  .شود مي

  :شورا  اعضاي)  ب   

  )شورا  رييس(استاندار  -   

   استانداري  ستادي  استاندار و مديران  معاونين -

   مستقر در استان  هاي و وزارتخانه  مستقل  ي ها سازمان  اجرايي  مسئول  باالترين -

  .ها وزارتخانه  به  وابسته  يها شركتو   تموسسا  استاني  واحدهاي  مسئول  باالترين -   

    مستقر در استان  قضايي  مقام  باالترين -   

    مستقر در استان  هاي دانشگاه  روساي -

   استان  و انتظامي  نظامي  ارشد نيروهاي  فرماندهان -   

   استان  مركز صدا و سيماي  رييس -

   در استان  اسالمي  انقالب  نهادهاي  تيمديري  سطح  باالترين  يا روساي  مديران -   

   شهردار مركز استان -

  .و صالحديد استاندار  با تشخيص  استان  و مديران  و ساير مسئولين ها بانك  و سرپرستان  ، مديران فرمانداران -

  مسـئول   ترينبـاال   فرمانـدار و عضـويت    رياسـت   بـه   شهرسـتان   اداري  ، شـوراي  هـا  شهرستاناز   در هر يك) 2  ماده

  .گردد مي  تشكيل  مستقر در شهرستان  نامه آيين  اين  يك  ماده  بند ب  موضوع  يها دستگاه 

  .باشد مي  شهرستان  در سطح) 1(  ماده  در بند الف  مندرج  وظايف  شورا، مشابه  اين  وظايف

  مربـوط   در فرمانـداري   شهرسـتان   اداري  رايشـو   و دبيرخانـه   در استانداري  استان  اداري  شوراي  دبيرخانه) 3  ماده
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  .باشد مي

  در شورا حسب  مطروحه  موضوعات  پيرامون  الزم  هاي بررسي  منظور انجام  تواند به مي  استان  اداري  شوراي) 4  ماده

،  داخلـي   نامـه   نآيـي . دهـد   خاتمـه   ها آنبكار   محوله  ماموريت  از انجام  و پس  تشكيل  تخصصي  يها كميسيون  ضرورت

  .خواهد بود  استان  اداري  شوراي  پيشنهاد استاندار و تصويب  مزبور به  يها كميسيون  اداره  نحوه

  از اخـذ نظـرات    پـس   و شهرسـتان   اسـتان   اداري  شـوراي   جلسـات   و تشكيل  اداره  ، نحوه داخلي  نامه  آيين) 5  ماده

  .خواهد شد  و ابالغ  كشور تدوين  وزارت  توسط ها استانداري

  اداري  عالي  شوراي  دبيرخانه  را به  الزم  باشد و گزارش مي  نامه  آيين  اين  اجراي  حسن  كشور مسئول  وزارت) 6  ماده

  .نمايد مي  ارائه

  هيأت وزيران 15/8/1381هاي كشور مصوب  موادي از آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري. 2

  14/12/1381: تاريخ                                    ه 25342ت64018: شماره 

وزارت كشور  7/7/1380 مورخ  34/3/1/22021بنا به پيشنهاد شماره  15/8/1381هيئت وزيران در جلسه مورخ 

ي هـا  شـهرداري   نامه استخدامي كاركنـان  كل كشور آيين 1343قانون بودجه اصال حي سال ) 38(و به استناد تبصره 

  : را به شرح زير تصويب نمودور كش

  كليات  -فصل اول 

  .نامـه هسـتند   ي وابسـته مشـمول مقـررات ايـن آيـين      هـا  سـازمان ي سراسـر كشـور و   هـا  شهرداريكليه  -1ماده 

تشـكيل    )1334مصـوب  (قانون شهرداري ) 111(و ) 84(ي وابسته به شهرداري كه به استناد مواد  ها سازمان -تبصره  

توسـط     هـا  آنسرمايه %) 50(درصد  اراي شخصيت حقوقي و استقال ل مالي بوده و بيش از پنجاهشده يا مي شوند و د

  نامـه اسـتخدامي خاصـي پـيش بينـي نشـده باشـد        آيين  ها آنشهرداري تامين شده باشد در صورتي كه در اساسنامه 

  .ول مقررات اين آيين نامه هستندمشم

  مسـتخدم  -الـف  : شـوند  امي به چهار دسته به شرح زير تقسيم مياز نظر استخد ها شهرداريمستخدمان  -2ماده 

 قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت    ) 1(ثابت كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروههاي جدول حقوق موضوع ماده 

 آيـين نامـه  براسـاس  هـاي سـازماني    و اصال حات بعدي آن براي تصدي يكي از پسـت  )1370مصوب(كاركنان دولت  

  .رداري استخدام شده باشداستخدامي شه 

 آن در شـهرداري  و اصـال حـات بعـدي    )1345مصوب (قانون استخدام كشوري براساس مستخدم رسمي كه  -ب 
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  .استخدام شده است 

مقررات .آيد ص به استخدام شهرداري درميمستخدم موقت كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخ -پ 

برنامـه  مديريت و   ييرات بعدي آن توسط وزارت كشور تهيه و با موافقت سازماناستخدامي اين قبيل مستخدمان و تغ

  .ريزي كشور اجرا خواهد شد

  .و اصال حات بعدي آن هستند 1369كارگران شهرداري كه مشمول قانون كار مصوب  -ت 

  ر و سـازمان و تاييـد وزارت كشـو   هـا  شـهرداري مشاغل كارگري در شهرداري بنا به پيشنهاد هـر يـك از     -تبصره 

  .امه ريزي كشور مشخص مي شوند مديريت و برن

ايـن    )2(مـاده  ) ب(و ) الف (مستخدمان رسمي در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهاي   - 3ماده 

  .ول مقررات اين آيين نامه هستندآيين نامه مشم

 )112(بـا رعايـت تبصـره مـاده      ها هرداريشسازمان تفصيلي و ايجاد يا حذف پستهاي سازماني در كليه   - 4ماده 

  .انون شهرداري و اصال حيه آن استق) 54(قانون استخدام كشوري مشمول ماده  

موسسـات   ا وهـ  قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانهبراساس در مورد استخدام اتباع بيگانه در شهرداري   - 5ماده  

  .دولتي عمل خواهد شد

نامه  بر حسن اجراي اين آيين نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداري كه در اين آيينبه منظور نظارت   - 6ماده 

 پانصـد هـزار نفـر    كشور و همچنين در شـهرهاي بـا جمعيـت بـيش از     ي ها استانشورا ناميده مي شود در هر يك از 

  .گردد تشكيل مي 

  : شوند ح زير تعيين مياعضاي شوراي شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر به شر  - 7ماده 

  ).رييس شورا (ي و اداري شهرداري در غياب او معاون مال شهردار و - الف

  ).ي كشورها شهرداريسازمان  (كشور نماينده وزارت   -ب 

  .خبره و مطلع به انتخاب شهردار  دو نفر از مديران يا كارشناسان  -پ 

  .ي وزارت كشورها شهرداريكل امور  مدير  -ت 

شوراي هر استان كه بر حسن اجراي اين آيين نامه در شهرهاي زير پانصد هـزار نفـر آن اسـتان نظـارت       - 8ماده  

  : د از افراد زير تشكيل مي شود كن مي

  ).رييس شورا (عمراني استانداري  معاون -الف 
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  .شهردار شهر مركز استان  -ب 

  .امور شهري و روستايي استانداري مديركل دفتر -پ 

هاد ريـيس شـورا و   بـه پيشـن   هـا  شـهرداري ر از كارشناسان خبـره و ذي صـال ح در امـور اسـتخدامي     يك نف -ت 

  .استاندار تاييد

  .د تصدي وي در شورا مطرح مي شودشهردار شهري كه مسايل مربوط به شهرداري مور -ث 

  .وستايي استانداري مستقر مي شوددبيرخانه شورا در دفتر امور شهري و ر  -تبصره 

 بنـدي مشـاغل   شوراها عال وه بر وظايف مقرر در اين آيين نامه به عنـوان كـارگروه اجرايـي طـرح طبقـه       - 9ماده 

 آيــين نامــه اجرايــي قــانون نظــام هماهنــگ پرداخــت كاركنــان دولــت موضــوع تصــويب نامــه ) 21(موضــوع مــاده  

و   ح طبقه بندي مشـاغل ها وظيفه نظارت بر حسن اجراي طر در شهرداري 8/11/1370ه مورخ 473ت 57350.شماره 

  .ت شهرداري را نيز بر عهده داردرسيدگي به اعتراضات استخدامي مستخدمان ثاب

مثبـت    سـه راي  جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات بـا حـداقل    -تبصره 

  .داراي اعتبار است

 هلم حقـوق و مزايـاي مسـتخدمان شـهرداري مركـز     حق الجلسه اعضاي شورا به ازاي هر جلسه يك چ  - 10ماده 

  .رداري ذيربط قابل پرداخت استاستان تعيين مي شود كه از محل اعتبارات شه 

  ورود به خدمت  -فصل دوم 

  : ي بايد داراي شرايط زير باشندداوطلبان استخدام در شهردار  - 11ماده 

  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران - الف

  .ر ورودكثر سي و پنج سال تمام سن دحداقل هجده و حدا -ب 

  .دمت وظيفه عمومي يا معافيت دايمانجام خ -پ 

  .اسالمي ايران و قانون اساسي آناعتقاد به مباني جمهوري  -ت 

 نون اساسي جمهـوري عامليت به احكام اسال م يا پيروي يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قا تدين و -ث 

  .اسالمي ايران 

  .اعتياد به مواد مخدرعدم  -ج 

  .اشتن ديپلم كامل متوسطهد -چ 
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  .ميت به محروميت از حقوق اجتماعيعدم محكو -ح 

  .كاري كه داوطلب استخدام آن استداشتن توانايي جسمي براي انجام  -خ 

  .تگي اخال قي الزم و حسن سابقهعدم تجاهر به فسق و داشتن شايس -د 

داوطلبان را   هاي بال تصدي سازماني در مشاغل تخصصي با تصويب شورا ستشهرداري مي تواند براي پ  - 1تبصره 

  .تا سن چهل سالگي استخدام نمايد

ور كشـ  ريزي فهرست مشاغل تخصصي توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه - 2تبصره 

  .اجرا خواهد شد ها شهرداريدر 

بـا   ي سازماني، شهرداري مي تواند با تصويب شـورا داوطلبـان اسـتخدام را   براي تصدي بعضي از پستها  - 3تبصره 

  .راهنمايي تحصيلي استخدام نمايدداشتن گواهينامه پايان دوره 

) ب(كساني كه مجددا به استخدام شهرداري در مي آيند مشمول محدوديت حداكثر سن موضـوع بنـد    - 4تبصره 

 زتجـاو   ز حداكثر سن مقـرر پس از كسر مدت خدمت در شهرداري ا  ها نآاين ماده نخواهند بود مشروط بر اينكه سن 

  .ننمايد

مشاور   شهرداري مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاص از خدمات مشاوره اي افراد متخصص يا مهندسان  - 5تبصره 

خصـوص   نمايد، ولـي در با پيشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي به اين افراد پرداخت 

  .د به تاييد وزير كشور نيز برسدانعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجي عالوه بر موافقت شورا، مراتب باي

  .متحان يا مسابقه به عمل مي آيدهاي سازماني از طريق ا استخدام براي تصدي پست  - 12ماده 

تهيه   جب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشوربه مو ها شهرداريبرگزاري امتحان و مسابقه در   -تبصره 

  .و برنامه ريزي كشور خواهد رسيدو به تاييد سازمان مديريت 

 ها مكلفند در صورت داشتن اعتبار ال زم در بودجه مصوب، نيروي انساني مورد نيـاز خـود را   شهرداري  - 13ماده 

وافقت م  صال ح وم از مراجع ذيشرايط پس از اخذ مجوز استخداسازماني از بين داوطلبان واجد هاي  براي تصدي پست 

  .وزارت كشور تامين نمايند

 ي هـا  سـازمان و  هـا  شهرداريافرادي كه در تاريخ ابال غ اين آيين نامه به صورت غير ثابت در استخدام   - 14ماده 

احراز   تصدي و داشتن شرايطت بالمي نمايند، در صورت وجود پسوابسته هستند و در مشاغل كارمندي انجام وظيفه  

تصويب شورا   ادامه داشته باشد با  ها آنشغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالي، در صورتي كه خدمت 
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  .بقه موضوع اين ماده معاف هستنداز شرط مسا

خاتمـه     ها آندمت به سمت شهردار منصوب شده باشند و خ 22/11/1357شهرداراني كه بعد از تاريخ   - 15ماده 

مـي    اين آيين نامه و دارا بودن شرايط زير از شرط امتحان و مسابقه معـاف هسـتند و  ) 11(يافته باشد با رعايت ماده 

  .ي كشور استخدام شوندها شهرداري توانند در يكي از

  .شدخاتمه يافته با) چهار سال (ت به علت استعفا يا اتمام دوره قانوني خدم  ها آنخدمت  -الف 

  .ناوب در سمت شهردار داشته باشندحداقل دو سال سابقه خدمت متوالي يا چهار سال سابقه خدمت مت -ب 

  .برائت از مراجع ذيصالح باشند در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني، داراي حكم قطعي -پ 

ماده   رعايت ساير بندهاي اين حداكثر تا مدت يك سال از تاريخ خاتمه خدمت در خواست استخدام خود را با -ت 

  .ي وابسته تسليم نمايند ها سازماني كشور يا ها شهرداريبه يكي از 

خدمت   اين ماده و موافقت هسته گزينش از) پ(و ) ب(، )الف (اين گونه افراد در صورت رعايت بندهاي   -1تبصره 

  .اين آيين نامه معاف هستند) 18( دوره آزمايشي موضوع ماده

 كشـور و انتخـاب  اسـالمي  قانون تشـكيال ت و انتخابـات شـوراهاي    ) 73(ماده براساس شهرداراني كه   - 2تبصره  

از كار بركنار شده اند مي توانند، طي مدت يك سال با تاييـد شـورا بـراي يكـي از پسـتهاي       1375شهرداران مصوب  

  .ي كشور در آيندها شهرداريساير تصدي به استخدام شهرداري مربوط يا  بال

گـذرد   بـيش از يـك سـال مـي      هـا  آنشهرداراني كه قبال خاتمه خدمت يافته اند و از خاتمـه خـدمت     - 3تبصره 

  توانند با رعايت ساير بندهاي اين ماده تا مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه درخواست استخدام خود را مي

  .يندي كشور تسليم نماها شهرداري به آخرين شهرداري مربوط يا

 ، وزارت كشـور مـي توانـد بـه پيشـنهاد     هـا  شـهرداري در صورت عدم وجود پست سازماني مناسـب در    - 4تبصره 

  شهرداري متقاضي استخدام، با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ايجاد پست بـا نـام مطـابق بـا     

  .كارشناس اقدام نمايد  كردان وكممدرك تحصيلي متقاضي تحت يكي از عناوين كارشناس، كا

 مكلفند كارگران مورد نياز خود را كه در تشكيال ت مصوب به عنوان كارگر ثابـت شـناخته   ها شهرداري  - 16ماده 

استخدام و   هاي سازماني، پس از اخذ مجوز شده اند در صورت داشتن اعتبار ال زم در بودجه مصوب براي تصدي پست 

لبان بين داوط  كميته طبقه بندي مشاغل كارگري استان با رعايت مقررات قانون كار از موافقت از وزارت كشور و تاييد

  .واجد شرايط استخدام نمايند
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 جانبازاني كه در تاريخ ابال غ اين آيين نامه به صورت غير ثابـت بـراي مشـاغل كارمنـدي در اسـتخدام       - 17ماده  

 و بـا  1374نون تسهيال ت استخدامي، اجتماعي جانبـازان مصـوب   ي وابسته باشند با رعايت قا ها سازمانشهرداري يا  

  .ط امتحان و مسابقه معاف هستند تصويب شورا از شر 

را طـي    داوطلبان استخدام كه در امتحان يـا مسـابقه ورودي پذيرفتـه شـده انـد يـك دوره آزمايشـي         - 18ماده 

 در دوره خـدمت   هـا  آنگاه وضع خدمت و رفتـار  نمايند كه مدت آن حداقل شش ماه و حداكثر دو سال است، هر  مي

 به عنوان مسـتخدم ثابـت  ذيربط پس از تاييد هسته گزينش   ها آنآزمايشي رضايت بخش باشد حكم قطعي استخدام  

  .شود محسوب مي  ها سابقه خدمت آن صادر مي شود و مدت خدمت آزمايشي جزء 

 مدت تعيين شده حكـم اسـتخدام قطعـي مسـتخدمان    در صورت عدم اعال م نظر هسته گزينش ظرف   - 1تبصره 

  .ودآزمايشي صادر مي ش 

فوق   افراد مشمول اين ماده در طي دوره خدمت آزمايشي در حكم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق،  - 2تبصره  

  .ر گروه ورودي برخوردار مي شوندالعاده شغل و ساير مزاياي پست مورد تصدي د

  داده كه حداكثر تا پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در پست مورد نظـر تشـخيص  به خدمت افرادي   -3تبصره 

ه نشـده و كسـور   به اين قبيل افـراد حقـوق و مزايـاي ايـام مرخصـي اسـتحقاقي اسـتفاد        .نشوند خاتمه داده مي شود

  .شود مي  پرداخت بازنشستگي كسر شده

 ي وابسـته از خـدمت در شـهرداري يـا     هـا  ازمانسـ هر گـاه مسـتخدمان رسـمي و ثابـت شـهرداري و        - 19ماده 

 با موافقت شورا و رعايت ساير مقررات اين آيين نامـه پـس از    ها آني وابسته استعفا نمايند، استخدام مجدد  ها سازمان 

  .از طي دوره آزمايشي معاف هستند م نظر هسته گزينش امكان پذير است و اين گونه مستخدماناعال 

خـدمت    در بدو ورود به) به جز شهرداري تهران ( ها شهرداريحكام استخدامي مستخدمان ثابت صدور ا  - 20ماده  

  .موكول به تاييد وزارت كشور است از لحاظ انطباق با مقررات اين آيين نامه

ضـوابط    نه شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي ثابت خود را بـر اسـاس  شهرداري موظف است ساال  - 21اده م 

ايـن سـنجش    .مـنعكس نمايـد    ها آنكاركنان دولت مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي  ارزشيابي

بـاال تـر يـا لـزوم       طوري صورت مي گيرد كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي احـراز گـروه و پسـتهاي   

  .اندن دوره كارآموزي جديد باشدگذر

 1372يس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوبقانون اصالح موادي از قانون تأس. 3
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قانون تأسيس شوراي عـالي همـاهنگي ترافيـك شـهرهاي كشـور      ) 1(به ماده ) 8(ـ متن ذيل به عنوان بند 1ماده

  :گردد الحاق مي 8/12/1372مصوب 

  ».رأي شوراي شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رييس،  ها استانشوراي عالي  رييسـ  8« 

  :گردد قانون مذكور به شرح ذيل اصالح مي) 1(ماده ) 5(ـ بند 2ماده

  »ريزي كشور ـ معاون فني رياست سازمان مديريت و برنامه 5« 

« ، عبـارت  »ي عضو شـوراي عـالي مسـتقر در اسـتان     ها سازمان« قانون مذكور بعد از عبارت ) 3(ـ در ماده 3ماده

  .گردد اضافه مي» شوراي اسالمي استان رييس

  :گردد مكرر به قانون مذكور الحاق مي) 3(ـ متن ذيل به عنوان ماده 4ماده

  :گردد مكرر ـ شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي3ماده« 

         .اداره راه و ترابري رييسـ 1

  .ـ نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد2

  .يط زيست، در صورت وجود اداره آن در شهرستاناداره مح رييسـ 3

  .ـ فرمانده انتظامي شهرستان4

  .ـ بخشدار هر بخش حسب مورد 5

  .ـ شهردار هر شهر حسب مورد 6

  .شوراي اسالمي شهر حسب مورد رييسـ 7

 ـ وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عـالي 1تبصره 

اي خواهدبود كه ظرف سـه   نامه براساس آئين  ها استانهماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك 

  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي  ها استانماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي 

ه اجرائـي قـانون الحـاق سـه     نامـ  آئين) 9(ـ شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده 2تبصره

  .باشد مي 1369قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب ) 4(ماده ) 12(تبصره به بند 

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آبان مـاه يكهـزار و سيصـد و    

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 11/9/1388هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيـك   قانون اصالح موادي از قانون ) 4(ماده » 1«نامه اجرايي تبصره  آيين 3-1
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  29/3/1390 كشور مصوب

  :روند مشروح مربوط به كار مي ـ اصطالحات زير در معاني1ماده

  شهرهاي كشو ي هماهنگي ترافيكشوراي عال: الف ـ شوراي عالي

  نگي ترافيك استانشوراي هماه: ب ـ شوراي استان

  شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان :پ ـ شوراي شهرستان

  :شود تان به شرح زير تعيين ميـ وظايف شوراي شهرس2ماده

  .شوراي استان در سطح شهرستان الف ـ اجراي مصوبات

هري در سـطح شهرسـتان براسـاس اهـداف و     شـ  ي همـاهنگي ترافيـك درون  ها سياستها و  مشي ب ـ اجراي خط 

  .ات شوراي استان و شوراي عالياي و مصوب ي ملي، منطقهها سياست

پ ـ هماهنگي و اتخاذ تصميمات الزم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي شهرستان براسـاس مصـوبات    

  .ها فعاليتوري  رهور افزايش بهاي و محلي به منظ شوراي استان و شوراي عالي و شرايط منطقه

شهري در سـطح   يك درونهاي الزم در زمينه حمل و نقل و تراف ت ـ تأييد برگزاري سمينارها و تشكيل نمايشگاه 

  .شهرستان

  .فيكي شهرستان به شوراي استانث ـ ارايه گزارش ماهانه و ساالنه وضعيت ترا

  :شود تان به شرح زير تعيين ميـ وظايف دبيرخانه شوراي شهرس3ماده

  .ها و نظاير آن مراسالت نامه اي از قبيل مكاتبات و ارسال و الف ـ امور دبيرخانه

  .پ ـ تنظيم دستورجلسات

  .ثبت و ضبط صورت جلسات ت ـ ارايه گزارش جلسات و تنظيم،

  .با امضاي رييس شوراي شهرستاني ذيربط ها دستگاه ث ـ ثبت، نگهداري و ابالغ مصوبات شوراي شهرستان به 

  .نقل و ترافيك شهرهاي شهرستانوري آمار و ايجاد بانك اطالعاتي مربوط به حمل و ج ـ گردآ

سن اجراي مصوبات شوراي شهرستانچ ـ نظارت بر ح.  

  .رايه گزارش به شوراي شهرستانهاي ترافيكي ارسالي به دبيرخانه براي ا و برنامه ها طرحح ـ بررسي و ارزيابي 

  .كي شهرستان به شوراي شهرستانضعيت ترافيخ ـ ارايه گزارش ماهانه و ساالنه و
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رمانداري هـر  ـ دبيرخانه شوراي شهرستان در فرمانداري هر شهرستان مستقر و دبير شورا معاون عمراني ف1تبصره

  .باشد شهرستان مي

آوردن زمينه اجراي مصوبات  هاي فرعي را كه براي فراهم ـ دبير شوراي شهرستان، رياست جلسات كارگروه2تبصره

شود، برعهده دارد و تمام مكاتبات دبيرخانه به استثناي ابالغ مصوبات شوراي شهرسـتان   راي شهرستان تشكيل ميشو

  .شود وي انجام ميبا امضاي 

ـ پيشنهاد اصالح هندسي معابر، تعريض، كم كردن عرض معابر، جابجايي معابر و ايجـاد معـابر جديـد و يـا     4ماده

وراي شهرستان و تاييد شـوراي اسـتان در صـورت وجـود هرگونـه مغـايرت بـا        حذف معابر پس از اتخاذ تصميم در ش

قـانون تاسـيس شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران ـ         ) 5(ي هادي و تفصيلي مصوب كميسيون مـاده ها طرح

ريزي و توسعه اسـتان بـا رعايـت سـاير قـوانين و مقـررات        ـ در استان و يا كارگروه مربوط شوراي برنامه1351مصوب

  .شود بوط ارايه ميمر

مصـوب  و امـاكن عمـومي    هـا  ميـدان  نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصـب مجسـمه و يادمـان در    آيين. 4

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 4/3/1378

  16/3/1378:  تاريخ                             دش.  858 : شماره

شامل ستون يادبود و   (بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان و انتخاب و نظارت  ها سياستبه منظور تدوين : 1ماده 

شوراي سياسـتگذارري و نظـارت    ((در اماكن عمومي، شورايي تحت عنوان ) حجمي  ها و آثار نقوش برجسته و يادگاري

  . شود تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي در مركز هنرهاي ))برانتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان

شـوراي   ((شوراي سياستگذاري و نظارت برانتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان كه در اين آيين نامه : 2ده ما 

  . در مركز هنرهاي تجسمي تشكيل خواهد شد شود با تركيب زير ناميده مي  ))نظارت

  ). رييس شورا (معاون هنري وزارت فرهنگ و ا رشاد اسالمي  - 2.1

  .جسميمدير كل مركز هنرهاي ت -2.2

  . نماينده وزارت كشور - 2.3

  . نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور - 2.4

  . نماينده انجمن آثار و مفاخر فرهنگي - 2.5

  . نماينده فرهنگستان هنر - 2.6



 آنچه يك شهردار بايد بداند 
 

41   

 

  . يك نفر از اساتيد برجسته هنرهاي تجسمي با معرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالي - 2.7

  . در آن پيشنهاد شده استشهردار شهري كه نصب مجسمه  - 2.8

نظران مسايل فرهنگ و تاريخ اسالم به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمي و تصـويب     دو نفر از صاحب - 2.9

  . شوراي فرهنگ عمومي

  . نماينده بنياد شهيد انقالب اسالمي - 2.10

هاي بعد بالمـانع   ن براي دورهمدت عضويت اعضاي شوراي نظارت دو سال خواهد بود و تجديد انتخاب آنا: 3ماده  

  . است

  . شود احكام اعضاي شوراي نظارت توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر مي: 1تبصره  

  . از اعضاء معتبر خواهد بود دو سومتصميمات شوراي نظارت حداقل با تأييد : 2تبصره  

  .رش براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايدتواند بنا به مورد از نماينده وزارت آموزش و پرو شورا مي: 3تبصره  

ي خواهد داشت كه وظيفـه آن تشـكيل جلسـات شـورا و اقـدام الزم دربـاره       يها  هناشوراي نظارت دبيرخ: 4تبصره  

  . تصميمات شوراي نظارت است

ي مصوب ها تسياسموظف به اجراي  ها شهرداريو نهادهاي دولتي و   ها سازمانها، مراكز و  كليه وزارتخانه: 4ماده  

  . هستند  شوراي نظارت در موضوع اين آيين نامه

ضـرورت  . تواند عنداللزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايـد  شورا مي: 5ماده  

  . اكثريت اعضاي شورا خواهد بود امور و انتخاب فرد مورد نظر با تأييد

يه و ساخت مجسمه و يادمان، نقش برجسته و سـتون يـاد بـود همـراه بـا      كليه پيشنهادهاي مربوط به ته: 6ماده  

و   هـا  استانارائه طرح و نمونه كوچك توسط شوراي فرهنگ عمومي مركز و  گزارش توجيهي و ذكر مشخصات كامل و

  . شود مجوز به شوراي نظارت ارسال مي براي كسب  ها سازمانو ساير  ها شهرداريو مفاخر فرهنگي،  يا انجمن آثار

  . رسد دستورالعمل چگونگي رسيدگي به اين پيشنهادها به تصويب شوراي نظارت مي: 1تبصره  

حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا بـه  ) دبيرخانه شوراي نظارت (مركز هنرهاي تجسمي : 2تبصره  

  . داد هاي واصله پاسخ خواهد درخواست

مجوز نصـب    ست قبل از حمل و نصب مجسمه و يادمان و بناهاي ياد بود،سازمان سفارش دهنده موظف ا: 7ماده  

  . آن را از شوراي نظارت دريافت نمايد
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و ضوابط اجرايي شوراي نظارت پيش از پيشنهاد آن شـورا، بـه تصـويب شـوراي عـالي انقـالب        ها سياست: 8ماده  

  . رسد فرهنگي مي

بـه تصـويب شـوراي عـالي انقـالب       4/3/1378مـورخ   442 اين آيين نامه در هشت ماده و شش تبصره در جلسه 

  . فرهنگي رسيد

 و مناطق كشور  ها شهرستان،  ها استانقانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در . 5

گيري از كليه منـابع و امكانـات،    به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره - 1ماده  

ي اجرايـي آمـوزش و پـرورش،    هـا  فعاليـت فضاهاي آموزشي و پرورشـي و تسـهيل در     تجهيز جهت تأسيس، توسعه و

 .گردد تشكيل مي به شرح اين قانون  ها شهرستانو   ها استانشوراهاي آموزش و پرورش در 

شـود، بـه    منظور از شوراي استان و شوراي شهرستان و شوراي منطقه كه طبق اين قانون تشـكيل مـي    - 2ماده 

 .و شوراي آموزش و پرورش منطقه است شوراي آموزش و پرورش شهرستان  شوراي آموزش و پرورش استان، ترتيب

ي كشور، به پيشنهاد شوراي استان ها بخشتشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه در شهرهاي بزرگ و  -تبصره 

 .خواهد بودپرورش  و تصويب وزارت آموزش و

  :ت زير اس تركيب شوراي استان به شرح - 3ماده 

امام جمعه مركز استان يا نماينده وي كه از ميان روحانيون آشنا به موازين تعلـيم و تربيـت اسـالمي تعيـين       -1

 ).يمعظم رهبر در صورت صالحديد مقام . (شود مي

 .استاندار -2

  .تكه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا اس مدير كل آموزش و پرورش استان -3

 .كز استانشهردار مر -4

 .رييس سازمان برنامه و بودجه استان -5

 .معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان -6

 .مدير كل يا رييس نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان -7

  .دو نفر از رؤساي آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤساي آموزش و پرورش مناطق استان -8

 .هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت، به انتخاب ساير اعضاي شورا هيكي از استادان دانشگا -9

آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مركز استان،  دوستان اولياي دانش  سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ -10
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 .مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا  بنا به پيشنهاد انجمن اولياء و

م اعضاي شوراي استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضاي وزير آمـوزش و پـرورش صـادر    احكا - 1تبصره  

 .شود مي

دبير شورا موظف است دستور جلسات و خالصه نتيجـه و مـذاكرات شـورا را بـراي نماينـدگان اسـتان        - 2تبصره 

واننـد بـه عنـوان نـاظر در ايـن      ت نمايندگان مذكور در صورت تمايل مي. ارسال نمايد مربوط در مجلس شوراي اسالمي

 .جلسات شركت كنند

 .نامه داخلي شوراي استان به تصويب وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد آيين - 3تبصره 

 .رياست شوراي استان با استاندار و در غياب وي با مدير كل آموزش و پرورش استان است - 4ه تبصر

  :ت زير اسوظايف و اختيارات شوراي استان به شرح  - 4ماده 

آموزي هر يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي، به نحوي كه  تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش -1

ي آموزشي و پرورشي در نقـاط محـروم و نيـز بـراي مستضـعفان فـراهم شـود و        ها فعاليت امكان توسعه كمي و كيفي

  .دبرطرف گرد  دريجهاي آموزش و پرورش مناطق به ت ماندگي كمبودها و عقب

  .هتصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي و جمعيتي هر منطق -2

يي كه بيش از يـك منطقـه    ها شهرستانگيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا  تصميم -3

  .دآموزشي وجود دار

ي واصله و انجام اقـدامات الزم در هـر مـورد و    ها گزارشس براساارزيابي عملكرد شوراهاي شهرستان و مناطق  -4

  .هتنبي استفاده از ابزارهاي تشويق و

  .نريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استا سياستگذاري و برنامه -5

 .ارائه گزارش عملكرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش -6

سـاله گـزارش جـامعي از     ي فصلي، همهها گزارشمدير كل آموزش و پرورش استان موظف است عالوه بر  -تبصره  

و مناطق، و ارزشيابي و مقايسه عملكرد شوراها را بـه شـوراي     ها شهرستانپرورش  ي كمي و كيفي آموزش وها فعاليت

  .استان ارائه نمايد

 :ت ير استركيب شوراي شهرستان به شرح ز - 5ماده 

امام جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا به موازين تعلـيم و تربيـت اسـالمي معرفـي      -1
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 ).يدر صورت صالحديد مقام معظم رهبر(د شو مي

 .فرماندار -2

 .رييس آموزش و پرورش شهرستان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است -3

 .ا مسئول امور تربيتي شهرستانمعاون پرورشي ي -4

 .رييس شوراي شهرستان -5

 .شهردار شهر مركز شهرستان -6

 .هاي تحصيلي مختلف سه نفر از رؤساي مدارس در دوره -7

ريـيس  .آموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان شهرستان سه تا پنج نفر از اولياء دانش -8

 .عتمد شهرستانشبكه بهداشت يا پزشك م

احكام اعضاي شوراي شهرستان توسط اداره كل آموزش و پرورش و بـا امضـاي مـدير كـل آمـوزش و       - 1تبصره 

 .شود پرورش استان صادر مي

و  8، 7و ) يي كه بيش از يك منطقه آموزشي دارنـد  ها شهرستاندر  ( 3انتخاب افراد مذكور در بندهاي  - 2تبصره 

 .شود كند، انجام مي آموزش و پرورش تهيه مي وزارتبر طبق دستورالعملي كه  9

 .رياست جلسات با فرماندار و در غياب وي بر عهده رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان است - 3تبصره  

دبير شورا موظف است دستور جلسات و خالصه نتيجه مذاكرات شورا را بـراي نماينـده يـا نماينـدگان      - 4تبصره  

توانند به عنوان نـاظر   نمايندگان مربوط در صورت تمايل مي. اسالمي ارسال نمايد مجلس شوراي شهرستان مربوطه در

 .در جلسات شركت نمايند

هـا بـه ويـژه از     باشند، شورا از اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه     يي كه داراي دانشگاه مي ها شهرستاندر  - 5تبصره 

وط به آموزش و پـرورش، بـه عنـوان مشـاور بـراي حضـور در       هاي مرب ساير رشته هاي علوم تربيتي و متخصصان رشته

 .كند جلسات شورا دعوت مي

دهند و جلسات شورا با حضور دوسوم  شوراهاي موضوع اين قانون حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه مي - 6ماده 

  .تصميمات آن با اكثريت آراء حاضر معتبر خواهد بود اعضاء رسميت يافته و

 .گردد در اداره آموزش و پرورش محل تشكيل مي جلسات شورا -تبصره 

اعضاء شورا براي مدت دو سال انتخاب و در صورت تغيير، فوت و يا استعفاي يكي از اعضاء شورا جانشين  - 7ماده 
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 .شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است ي مربوط تعيين ميها دستورالعملو  او به ترتيب مقرر در اين قانون

  :ت اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير اس وظايف و - 8ماده 

ي هـا  فعاليـت يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مـدارس و   توزيع اعتبارات دولتي تخصيص -1

 .كند وزارت آموزش و پرورش معين مي ضوابطي كهبراساس مختلف، 

ير درآمدهاي مردمي با توجـه بـه كيفيـت    ها و سا و هزينه ها دريافتتصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه   -2

 .پرورشي ي آموزشي وها فعاليتارائه شد 

پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي  -3

 .تصويب به مراجع ذيربط جهت

از نظر محـل،   (ن آموزشي و پرورشي شهرستان گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماك ريزي و تصميم برنامه -4

  )يدوره تحصيل

گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و  تصميم -5

 .ها فعاليتالزم و ساير  پرورشي و تأمين تجهيزات

و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پـرورش از   ريزي نيروي انساني مورد نياز گيري براي برنامه بررسي و تصميم -6

 .طريق شوراي استان

قـوانين  براسـاس  صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه  -7

 .كار و تأمين اجتماعي

اليـق مـدارس و پرداخـت    گيري درباره چگونگي تشويق و تقـدير از كاركنـان شايسـته و     ريزي و تصميم برنامه -8

 .كيفيت و كميت خدمات آنان العاده خاص و كارانه بر اساس فوق

 .تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي -9

فـاعي،  ريزي جهـت ايجـاد تسـهيالت و بكـارگيري ابزارهـاي مناسـب جهـت توسـعه مـدارس غيـر انت           برنامه -10

مدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشـتر در   اي و هاي علمي و فني و حرفه آموزشگاه

 .اين زمينه

ي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گـزارش سـاالنه حـاوي نقـاط قـوت و ضـعف       ها فعاليتنظارت مستمر بر  -11

 .ش و پرورش استانشوراي آموز و ارائه پيشنهادهاي الزم به ها فعاليت
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ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات الزم بـه منظـور تـأمين و تجهيـز فضـاهاي آموزشـي و        برنامه -12

 .ي ذيصالح دولتي و قانوني ها سازماناهالي و همكاري مؤسسات و   پرورشي منطقه از طريق خودياري

ي دولتـي و غيـر دولتـي و    هـا  شـركت ، هـا  بانـك مد ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآ برنامه -13

 .آموزشي و پرورشي در چهارچوب مقررات مربوط ها به امر توسعه و تجهيز اماكن كارخانه

ي پرورشـي و آموزشـي و اسـتحكام اعتقـادات دينـي و مكـارم اخالفـي        ها فعاليتكمك به ترويج و گسترش  -14

 .آموزان دانش

آموزان كم بضـاعت از عوايـد محلـي     هزينه تحصيلي به دانش ي پرداخت كمكگيري برا ريزي و تصميم برنامه -15

 .آموزان مستعد عالي به دانش شورا و اعطاي بورس تحصيالت

انجام وظايفي كه شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اولياء و مربيـان و يـا وزارت آمـوزش و     -16

 .نمايند واگذار مي قانوني خود به شورا پرورش به موجب اختيارات

ي وزارت آمـوزش و  هـا  سياسـت وري منـابع در چهـارچوب    جويي و افزايش بهره هاي مختلف صرفه بررسي راه -17

 .پرورش و شوراي استان

التعليم منطقـه، بـه    تالش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب -18

 .ل باز نمانندتحصي طوري كه هيچ يك از آنان از

 .هاي آموزشي و پرورشي آموزان و تالش در ارتقاء كيفيت برنامه جلوگيري از افت تحصيلي دانش -19

 .آموزان اي، كار دانش و كارآموزي دانش ي فني و حرفهها آموزشسازماندهي امكانات براي اجراي  -20

معيشـتي آنـان و فـراهم كـردن امكانـات      بيني و تدارك وسايل رفاهي و  ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و پيش -21

 .الزم

هـا و   خـط مشـي  براسـاس  پيشنهاد برنامه سـاالنه توسـعه فضـاهاي آموزشـي و پرورشـي و نيـروي انسـاني،         -22

 .پرورش و ارائه آن به شوراي استان ي كلي وزارت آموزش وها سياست

رتي مجاز اسـت كـه داوطلبانـه پرداخـت     آموزان و مردم در صو و خودياري از اولياء دانش ها كمكدريافت  - تبصره

  .نمايند

شرح وظايف و تركيب شوراي منطقه، حسب مورد مشابه شوراي شهرستان و بر طبق دستورالعملي است  - 9ماده 

 .رساند تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي كه وزارت آموزش و پرورش



 آنچه يك شهردار بايد بداند 
 

47   

 

يي اسـت كـه بـه وسـيله     هـا  دستورالعملضوابط كلي و س براساايفاي وظايف شوراي شهرستان و منطقه  -تبصره 

 گردد مي وزارت آموزش و پرورش ابالغ

ي الزم نسبت به وصـول عـوارض مصـوب در    ها روشها و اتخاذ  نامه موظفند با تدوين آيين ها شهرداري - 10ماده  

 .خزانه اقدام نمايند اين قانون و واريز آن به حساب معين

يافته از محل منابع زير  بودجه تخصيصبراساس موظفند مدارس تحت مديريت خود را مديران مدارس  - 11ماده 

ي شوراهاي مناطق و با همكاري انجمـن اوليـاء و   ها سياستها و  و پرورش و خط مشي و در چهارچوب ضوابط آموزش

 :مربيان با كيفيت مناسب اداره نمايند

 .شود ميآموزي پرداخت  اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانش -1

 .ي مردميها كمك -2

سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قـرار   -3

 .گيرد مي

 .وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه -4

ي كمي ها اليتفعرييس آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعي از  - 12ماده 

 .يا منطقه را به شوراي مربوط ارائه دهد و كيفي آموزش و پرورش شهرستان

  :ز هاي جاري و عمراني عبارتند ا منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه - 13ماده 

 آموزان براي هر تعداد دانشبراساس سهم منطقه از اعتباراتي كه در بودجه جاري و عمراني ساالنه دولت كه  -1

 .گردد بيني مي تان پيشاس

ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان كه از طريق شوراي  يك درصد از بهاي فروش كاال و خدمات كارخانه -2

 .شود مي استان ميان مناطق توزيع

، پذيره و نوسازي عالوه بر عوارض مـذكور  ها زمينهاي ساختماني، تفكيك  تا پنج درصد عوارض صدور پروانه -3

 .كنند دريافت مي اه شهرداريرا كه 

ي ديگر كه در اختيـار  ها زمينو   ها ساختماني بالاستفاده و نيز ها زمينو   ها ساختمانعوايد حاصل از فروش  -4

با توجه به نيازهاي آموزش و پرورش تبديل به احسـن نمـود، در چهـارچوب     را  ها آنتوان  آموزش و پرورش است و مي

 شود معين مي ضوابطي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش
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صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهاي آموزشـي و پرورشـي همـان    ) 4و  3(عوايد حاصل از بندهاي  - 1تبصره  

 .رسد شهرستان مي

گردد و هر ساله معـادل آن در اليحـه بودجـه در     به خزانه واريز مي 4و  3و  2عوايد حاصل از بندهاي  - 2تبصره 

 .شود تا مطابق ضوابط اين قانون به مصرف برسد بيني مي پيشيافته  رديف معين به صورت تخصيص

 .و نهادهاي دولتي و غير دولتي و افراد خير ها دستگاه ي ها كمكهدايا و  -5

 .رسد نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي آيين -تبصره 

آينده آموزش و پرورش در هر يك از مناطق تابع، و امكانات درآمدي از شوراي استان با توجه به توسعه  - 14ماده 

از اعتبارات جاري دولت كه در قانون بودجه براي آموزش و پرورش عمومي و فنـي   مناطق و استان، سهم هر منطقه را

تعيـين  شـود،   بينـي مـي   اي و سـاير فصـول پـيش    حرفه اي هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومي، فني و و حرفه

 .كند مي

هـاي مسـتقل بـين ادارات كـل آمـوزش و پـرورش و        اعتبار دولتي سهم هر منطقه در قالب موافقتنامـه  -1ره تبص

 .شود مبادله مي "خدمات آموزشي و پرورشي "و  "خدمات اداري "دو برنامه  سازمان برنامه و بودجه استان در قالب

و پرورشي به صورت كمك بوده، و مطابق با دستورالعملي كـه   اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشي - 2تبصره 

 .شود نمايد هزينه مي مي وزارت آموزش و پرورش ابالغ

هـاي آن در   هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دولـت و شـاخص   برنامهبراساس وزارت آموزش و پرورش  - 15ماده  

رانـي اسـتان از بودجـه عمرانـي دولـت را در قالـب       هر استان، سهم اعتبـارات عم  ، همچنين امكانات درآمدي ها استان

پرورشي از فصل آموزش و پرورش عمومي،   بيني شده، براي احداث و توسعه فضاهاي آموزش و اعتبارات عمراني پيش

 .دهد آموزي تعيين و در اختيار شوراي استان قرار مي سرانه دانشبراساس اي و ساير فصول،  فني و حرفه

ي تفصيلي شهرها با استفاده از ها طرحبيني شده در  موظفند با توجه به نيازهاي پيش ها داريشهركليه  - 16ماده  

بينـي شـده جهـت توسـعه فضـاهاي آموزشـي و        ي پيشها زمينزمينه احراز مالكيت  امكانات و مجوزهاي قانوني خود

تبـارات الزم جهـت اجـراي ايـن     براي تأمين اع .پرورشي شهرهاي مربوطه را براي ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد

هـاي   هزينـه  تواند با پيشنهاد و تصويب شوراي استان بخشـي از  ماده شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مي

خريد زمين و ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي را از سازندگان واحدهاي جديد تجاري دريافت و به حسـاب خزانـه   

 .يافته در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تي به صورت تخصيصدرصد منافع درياف صد. دواريز نماين
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قانون شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري موظفنـد ضـمن رعايـت اسـتانداردهاي         5ي موضوع ماده ها كميسيون

پرورش را در چهـارچوب اجـراي ايـن مـاده بـه صـورت خـارج از نوبـت          هاي شهرداري و آموزش و مربوطه درخواست

 .يندرسيدگي نما

بهـاي يـك متـر مربـع     % 5حداكثر مبالغ دريافتي موضوع اين ماده براي هـر متـر مربـع زيربنـا نبايـد از       -تبصره 

 .نمايد ي مشابه در همان منطقه تجاوز ها ساختمان

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري موظـف اسـت بـا رعايـت        5كميسيون موضوع ماده  - 17ماده  

ي جامع، طبق درخواست شوراي استان، نسـبت  ها طرحهاي آموزشي در  كاربري ه به تعيين سطحاستانداردهاي مربوط

و امـالك موضـوع ايـن مـاده از      هـا  زمـين  نقـل و انتقـال  . ي مورد نظر، همكاري و اقدام نمايدها زمينبه تغيير كاربري 

 .الثبت معاف هستند پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و حق

كنندگان شهرهاي جديد و شهركهاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخـل و خـارج از    ثكليه احدا - 18ماده 

هـا مكلفنـد    حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتـي، غيـر دولتـي، نهادهـا و كارخانـه      حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص

سطح زيربناي اين گونـه   به تناسب تعداد و سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي همزمان با تهيه و آماده

اسـتانداردهاي   واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مـورد نيـاز در مقـاطع مختلـف بـر اسـاس      

مصوب، به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي 

 .اقدام نمايند شهرستان يا منطقه

خريد كليه تجهيزات اداري، آموزشي و پرورشـي، كمـك آموزشـي، آزمايشـگاهي، كارگـاهي و مصـالح        - 19 ماده 

آموزشي و تربيتي كه امكان تهيه آن از توليدات داخلي كشور نيست، مشمول پرداخـت   ساختماني مورد نياز واحدهاي

 .باشند حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نمي

ي شهرستان يا منطقه به پيشنهاد مدير كل آموزش و پرورش و اطالع شـوراي اسـتان، بـا    انحالل شورا - 20ماده  

باشد و انحالل شوراي استان به پيشنهاد وزير آموزش و پـرورش و تصـويب شـوراي     مي تصويب وزير آموزش و پرورش

و پـرورش تعيـين   جديد، هيأتي كه از سوي وزيـر آمـوزش    گيرد و تا تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش صورت مي

 .گردد دار وظايف شوراي منحل شده، مي شود، عهده مي

حداكثر مدت مسئوليت هيأتهاي مذكور سه ماه بوده و ظرف اين مدت شوراهاي آموزش و پرورش استان  -تبصره 

 .و شهرستان بايد تشكيل شود
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را در   هـا  شهرسـتان و   ها استانوزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر ظرف پنج سال، شوراهاي  - 21ماده 

 .تمام نقاط كشور تشكيل دهد

نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه وسيله وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشور و سازمان  آيين - 22ماده 

 .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد امور اداري و استخدامي تهيه و

ك تبصره در جلسه روز يك شنبه بيست و ششم دي ماه يـك  قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و بيست و ي

به تأييد شوراي نگهبـان رسـيده    29/10/1372شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس

  .است

  هاي شهرداريداساسنامه سازمان مديريت و پسمانقسمتي از  .6

مـورخ   ............ موضـوع تاييديـه شـماره     ..........اد شـهرداري  از سازمان بازيافت و تبـديل مـو  "نام سازمان:  1ماده 

و مطـابق بـا مفـاد ايـن اساسـنامه اصـالح و اختصـاراً در ايـن          "به سازمان مديريت پسماندهاي شـهرداري   ................

  . اساسنامه سازمان ناميده مي شود

  نوع سازمان:  2ماده 

قـانون تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي       71و بند پانزده ماده قانون شهرداري  84ماده براساس سازمان 

تاسـيس   83قـانون مـديريت پسـماندها مصـوب سـال       10و ماده  1/3/75اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي مسـتقل و اسـتقالل مـالي و اداري اسـت و      ........گردد و وابسته به شهرداري  مي

  . ين نامه هاي مصوب اداره مي شوديابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آمط

  موضوع فعاليت سازمان :  3ماده 

قـانون مـديريت پسـماندها از قبيـل برنامـه ريـزي،       براسـاس  اجراي برنامه هاي مـديريت پسـماندها در شـهر    . 1

ره سـازي، جداسـازي، حمـل و نقـل،     ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع آوري، ذخيـ 

  .بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري ساختماني و عمراني

  .ي نرم افزاري و سخت افزاريها بخشايجاد بانك اطالعات و ارتقاء سطح فناوري در .2

  ). هاشهرداري در زمينه مديريت پسماند(افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان .3

كاهش تصدي گري و بسترسازي الزم به منظور مشاركت هرچه بيشتر و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در .4

  .هاي سازمان با رعايت مقررات مربوطه زمينه فعاليت
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  .گسترش همكاري هاي مردمي و افزايش آگاهي هاي عمومي از طريق آموزش و اطالع رساني.5

  . جلب رضايت شهروندان. 6

  . يزگي و نظافت محيط شهريحفظ پاك. 7

بهينه سازي و ارتقاء مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل توليد، ذخيره سازي . 8

  . موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي جامد

  وظايف سازمان :  4ماده 

  :عايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد هاي فوق الذكر با ر سازمان جهت نيل به فعاليت

مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره سازي موقـت، جمـع آوري، حمـل و    . 1

از قبيل پسماندهاي خـانگي، اداري، تجـاري و عمرانـي بـا رويكـرد      ( نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي 

  ).فكيك از مبدا و تنظيف شهر ت

هـاي مـديريت    قانون مديريت پسماندها با عقـد قـرارداد اجـراي فعاليـت    ) 7(سازمان مي تواند طبق ماده : تبصره 

هاي مصـرف شـده، خودروهـاي فرسـوده و      هاي سوخته، باطري صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغن

  . غيره انجام دهد

هينه سازي و كمينه سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عـادي از طريـق   تالش در جهت ب. 2

  . ي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيرهها بخشآموزش و اطالع رساني و همكاري با 

هـا و   گـذاري ، سياسـت  هـا  دسـتورالعمل پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضـوابط،  . 3

  .استانداردسازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي

  . هاي سازمان ي عملياتي انجام مطلوبتر فعاليتها روشمطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي . 4

در پسـماند عـادي بـراي    تهيه و جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به فرايند پسماندهاي عادي و ويژه موجـود  . 5

  . ين نامه اجرايي قانون مديريت پسمانديآ) 6(ماده  2ايجاد بانك اطالعاتي موضوع بند 

هـاي   هـاي مـرتبط بـا فعاليـت     انعقاد قرارداد با شهرداري و موسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل مسـئوليت . 6

  . ي در امور مربوطسازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهردار

  .شناسايي و تملك اراضي و امالك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه. 7

احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش،دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح هـا و برنامـه هـاي مصـوب     . 8
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 .مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

  .زاريابي محصوالت تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطهبا. 9

ها، سازمان موسسـات   آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري -10

 دولتي و خصوصي به طرق مختلف اعم از مكاتبه اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سيمنار

  . و غيره با رعايت مقررات موضوعه

ها براي تربيت تكنسـين و كـاردان و مهنـدس در     بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيالت عالي در دانشگاه.11

  .ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه

وني ذيربط داشته باشد سازمان چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قان: تبصره 

  .موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد

بسترسازي و پشتيباني الزم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سـازمان در  . 12

  .فعاليت هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط

  . در چارچوب وظايف سازمان  ها آنان و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت عقد قرارداد با مشاور. 13

  . ارايه خدمات مشاوره اي و كارشناسي. 14

هاي اسـتاني بـه منظـور انتقـال مشـكالت، ظرفيـت هـا، دانـش و          ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه. 15

  . ه هاي مذكورتجربيات، مطالعات و ساير اطالعات مورد نياز كارگرو

  . ارسال طرح ها و پروژه هاي مديريت پسماند براي تصويب كارگروه استاني. 16

  م و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه هاي مربوطه ايپيگيري امور جر. 17

  لعمل هاي مربوطه پيگيري و اخذ تعرفه هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه نامه و دستورا. 18

ين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامـه  يآ 4تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده . 19

  راهبردي ارايه شده از سوي وزارت كشور

  .تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي -20

ين نامه يآ 23و  7قانون و مواد  12مفاد ماده براساس ادي شناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي ع. 21

  .اجرايي مديريت پسماندها

موضوع فعاليت و كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چارچوب قانون مـديريت پسـماندها مصـوب سـال     . 22
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  . عه صورت گيردو آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضو 1383

  : مركز سازمان و حدود عمليات آن :  5ماده 

  . مي باشد.............. است و محدوده عمل آن محدوده و حريم شهر  ............مركز سازمان شهر 

  : مدت فعاليت سازمان :  6ماده 

  . مدت فعاليت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود است

  سازمانسرمايه و منابع درآمد : فصل دوم 

  سرمايه :  7ماده 

سرمايه نقدي و غير نقدي سازمان عبارتست از كل سرمايه سازمان بازيافت و تبديل مـواد شـهري شـهرداري    : الف

به حساب بانكي سازمان .............. ريال وجه نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري  ..................و نيز مبلغ  ............

  . واريز خواهد شد ............ك ملي ايران شعبه نزد بان

  .است و قابل انتقال به غير نمي باشد.............. كل سرمايه متعلق به شهرداري 

ها اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديـون و تعهـدات بـه     در صورت انحالل سازمان، كليه دارايي:  1تبصره 

  . گرددمنتقل مي  ............شهرداري 

آيـين نامـه مـالي     واگذاري اموال سازمان تابع آيين نامه مالي و معامالتي سـازمان و در نهايـت   انتقال و:  2تبصره 

  .شهرداري ها و قانون شهرداري است

 : منابع درآمد سازمان : ب

وعه كسـب  سازمان مي تواند جهت تامين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايـت مقـررات موضـ   

  . درآمد نمايد

ه خدمات مشاوره اي و كارشناسي و فني در قالب تهيه طرح و پيشـنهاد و اجـرا در زمينـه    يدرآمد حاصل از ارا. 1

  .هاي سازمان براي مراجعين بخش خصوصي و دولتي و عمومي و شهرداري ها فعاليت

  كشور  دريافت كمك از شهرداري و دولت و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي. 2

ش كـاال از توليـد كننـدگان و وارد    زيم در هـزار ار نمبالغ دريافتي از صندوق ملي محيط زيست حاصل از اخذ . 3

  .آيين نامه اجرايي مديريت پسماندها 12كنندگان اقالم مشروحه در ماده 

  .قانون مديريت پسماندها 8ماده براساس درآمد حاصل از اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند، . 4
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و موسسـات    هـا  سـازمان درآمد حاصل از اجاره ماشين آالت، وسائط نقليه، تجهيـزات، ابنيـه و مسـتحدثات بـه      .5

  دولتي، عمومي و خصوصي 

  . درآمد حاصل از نظارت و كنترل بر عمليات مديريت اجرايي پسماندها و عملكرد پيمانكاران مربوطه. 6

د از جمله آهن آالت، كاغـذهاي باطلـه، پالسـتيك، شيشـه و     ايزدرآمد حاصل از فروش مواد قابل استفاده مواد . 7

  . غيره

درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري، مناطق شـهرداري، سـاير مـديريت هـاي شـهرداري و      . 8

  . هاي قانوني سازمان ارايه مي دهد بخش هاي خصوصي و دولتي در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب فعاليت

  .قانون مديريت پسماند 21الي  16م زيست محيطي موضوع ماده يمد حاصل از اخذ جرادرآ. 9

دي ناشي از بازيافت و تبـديل پسـماندها در بازارهـاي داخلـي و     يدرآمد حاصل از فروش انواع محصوالت تول -10

  .خارجي

ا و موسسات اعتباري ه درآمد حاصل از مشاركت و سرمايه گذاري سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و بانك. 11

  . داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوطه

دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن مورد به مورد توسط شوراي سازمان و شوراي اسـالمي شـهر در   . 12

  . قالب مقررات و ضوابط مربوطه

  .ن و شوراي اسالمي شهركسب ساير درآمدهاي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان با تصويب شوراي سازما. 13

كيفيت و نحوه تحويل زباله، ضايعات و مواد زايد كه از طريق مناطق شهرداري و سايرين تحويل سـازمان  : تبصره 

  . مي گردد بر مبناي توافق جداگانه برابر مقررات مشخص و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

  اركان سازمان: فصل سوم 

  : از اركان سازمان عبارتند : 8ماده 

  بازرس  -د، مديرعامل  -ج، هيات مديره  -ب، شوراي سازمان  -الف

  :نفر مي باشند  5شوراي سازمان كه من بعد در اين اساسنامه شورا ناميده مي شود مركب از :  9ماده 

  به عنوان رياست شورا  ............شهردار . 1

  نماينده وزارت كشور. 2

  ) از بين اعضاي شورا يا خارج از آن (ي اسالمي شهر يك نفر كارشناس به انتخاب شورا. 3
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  معاون خدمات شهري شهرداري . 4

  ) ترجيحا مديركل محيط زيست و يا جهادكشاورزي( يك نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد وزارت كشور. 5

ي مـدرك كارشناسـي و   بايستي از بين افراد ذيصـالح دارا  5و  3و 2نماينده و كارشناس موضوع بندهاي . 1تبصر 

  . باالتر و داراي تخصص و تجربه كافي در امور مربوط به سازمان تعيين شوند

  . سال خواهد بود 4مدت عضويت اعضاي شوراي سازمان از تاريخ شروع بكار به شرط تداوم شرايط احراز : 2تبصره 

 : تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم:  10ماده 

سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ  جلسات شورا بطور عادي

بودجه و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف بـه دعـوت ريـيس شـورا در     

  .محل سازمان تشكيل مي شود

ده بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رييس هيات مـديره و يـا   جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ما:  1تبصره 

  . بازرس و يا دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد

  . پيشنهادات واصله تعيين مي نمايدبراساس دستور جلسات شورا را رييس شورا :  2تبصره 

ور جلسه بايد حداقل هفت دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعالم موضوع دست: 3تبصره 

  . روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رييس شورا به عمل آيد

جلسات شورا باحضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند : 4تبصره 

د بود، با حضور حداقل سه نفر كه يكي از سه نفـر ريـيس شـورا    در نوبت دوم كه حداكثر ظرف پانزده روز آينده خواه

  . باشد تشكيل خواهد گرديد

تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار : 5تبصره 

در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در نظرات و داليل مخالفين مي بايستي كتباً و مستدالً . يكي از آن سه نفر باشد

توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و مهر سربي شده و مشخصـات دفتـر در صـفحه اول آن ثبـت     ( دفتر مخصوصي 

  . درج شود) شده و به امضاء اعضاء رسيده است 

  وظايف و اختيارات شوراي سازمان

  : تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم:  11ماده 

  ع گزارش ساالنه هيات مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن استما. 1
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گزارش هيات براساس بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان . 2

    ها آنمديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به 

هاي سال آتي و برنامـه هـاي    يزي هاي كلي براي فعاليتبررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ر. 3

  . ميان مدت و دراز مدت سازمان

بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بالفاصـله پـس از   . 4

  .جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد ياتصويب به شوراي اسالمي شهر 

شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه، متمم، اصـالح و   :تبصره 

  .تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كرد

يد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن كه توسط هيات مديره تهيه و پيشنهاد مي گـردد  يبررسي و تا. 5

  .قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور 54مفاد ماده و اجراي آن پس از اعمال 

با شروع به كار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست هاي مصوب وجـود داشـته   : تبصره 

تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي   ها آنباشد، پست هاي مذكور و شاغلين 

مقـررات و  براسـاس  بديهي است چنانچه براي سازمان تشـكيالت تفصـيلي جداگانـه اي    . ا دريافت خواهند كردخود ر

هـاي جديـد تطبيـق خواهنـد      ضوابط استخدامي شهرداري هاي كشور تهيه شود، شاغلين پست هاي مذكور در پست

  . يافت

پيشنهادي هيات مـديره و مـديرعامل    بررسي و تصويب كليه آيين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط. 6

 7بجز آيين نامه مالي و معامالتي سازمان كه برابر مفاد بند ( سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه 

  .)عمل خواهد شد 11ماده 

يـه و بـه   قانون شهرداري و مفاد اساسنامه توسط هيـات مـديره ته  براساس آيين نامه مالي و معامالتي سازمان . 7

يـد وزارت كشـور بـه    يشوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از تصويب شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر با تا

  . مورد اجرا درخواهد آمد

تازمانيكه سازمان آيين نامه مالي و معامالتي خاصي نداشته باشد آيين نامه مـالي شـهرداري هـا مصـوب     : تبصره 

ي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان و رعايـت سـاير مقـررات مـرتبط مـالك عمـل       و اصالحيه هاي بعد) 12/4/46(

  . خواهد بود
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درصد سود ويژه خود را بابـت   10در اجراي سياست خودكفايي ودر صورت سوددهي، سازمان هر سال پنج الي . 8

  . استهالك بدهي هاي خود به شهرداري، به حساب شهرداري توديع نمايد

سـرمايه بـه منظـور    ) يك پنجم( ر مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب اتخاذ تصميم د. 9

  . استفاده فعال از ذخيره مذكور

انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي هيات مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسـط شـهردار و   -10

طبـق مقـررات قـانوني ذيـربط و پيشـنهاد آن بـه شـوراي        همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان 

اسالمي شهر جهت تصويب ضمناً تعيين حق الجلسه اعضاي غير موظف هيات مديره و نيـز حقـوق و مزايـاي اعضـاي     

  ).قانون نظام هماهنگ پرداخت و ساير قوانين و مقررات ذيربط( موظف هيات مديره وفق مقررات مربوطه 

الجلسه اعضاء غير موظف، به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مستمر مديرعامل براي  حداكثر ميزان حق: تبصره 

   .بود هر جلسه خواهد

انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات به وزارت كشور، جهت صدور حكم و . 11

 .تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه

ت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يـا پيشـنهاد دهنـدگان تشـكيل شـورا در دسـتور       اتخاذ تصميم نسب. 12

  .جلسه قرار گرفته، وفق مفاد اساسنامه

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب شوراي اسـالمي شـهر و   . 13

  .تاييد وزارت كشور

قـانون تشـكيالت،    71مـاده   15د اساسنامه، با رعايت مقررات مندرج در بند اصالح و تجديد نظر نهايي در موا.14

بـديهي اسـت   . بـا وزارت كشـور اسـت    1/3/75وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

يـد بـه   يت تاشوراي سازمان نيز مي تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر، اصالح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را جه

 .وزارت كشور پيشنهاد نمايد

  . يد به وزارت كشوريپيشنهاد انحالل سازمان با رعايت مقررات موضوعه جهت تا. 15

و  7در صورتيكه سازمان كارآيي و بازدهي الزم را طبق مفاد اساسنامه نداشـته باشـد و يـا موضـوع مـاده      : تبصره 

ربـوط محقـق نشـده باشـد، وزارت كشـور عنداالقتضـاء پـس از        تبصره يك آن در زمان مقرر و بـا رعايـت مقـررات م   

  . هاي الزم و برابر مقررات نسبت به انحالل سازمان تصميم الزم اتخاذ خواهد نمود بررسي
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قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت و سـاير مقـررات       (برقراري حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه . 16

  ). مربوطه

ن نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضـاي هيـات مـديره و مـديرعامل     اعضاي شوراي سازما. 17

سـازمان امـين محسـوب     يـي درحدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند، نسبت به سرمايه و امـوال و دارا 

  .شوند مي

  .موضوعهتصويب قبول هدايا و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات . 18

تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع امر به مقامات ذيصالح و تعيين داور با رعايت اصل . 19

  . قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه 139

  : اعضاء هيات مديره:  12ماده 

  : كه عبارتنداز اعضاء هيات مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد

  . معاون خدمات شهري شهرداري كه سمت رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت. 1

ت ليسـانس در رشـته   الدو نفر كارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بين افرادي كه داراي حـداقل تحصـي  . 2

ن باشـند بـا پيشـنهاد شـهردار و تصـويب      سال تجربه علمي در امور مربوط به سازما 5و همچنين داراي  همربوطه بود

بـراي دوره هـاي     ها آنسال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب  2شوراي سازمان و با حكم رييس شورا براي مدت 

  . بعد با رعايت مقررات ذكر شده بالمانع است

مان انتخـاب خواهـد   يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق با معرفي شهردار و تصويب شوراي سـاز :  1تبصره 

  . بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود) 2بند(شد كه در صورت عزل، استعفاء، حجر و فوت هر يك از اعضاء 

چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره در انجام وظايفي كه طبق مفـاد اساسـنامه عهـده دار مـي باشـند      : 2تبصره 

  .ز سوال نسبت به عزل وي اقدام كندقصور ورزد شورا مي تواند با توجه به موارد ذيل پس ا

چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيات مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص . 1

رييس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را . دهد مراتب را به شورا منعكس مي نمايد

ه شورا مطرح و نتيجه را مستدالً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيات مديره شود، بالفاصله در جلسه فوق العاد

  . به وزارت كشور گزارش نمايد

چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيات مديره سازمان اعتراضـي داشـته باشـند    . 2
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گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله براساس ند و رييس شورا مي بايستي يس شورا گزارش دهيمي بايستي كتباً به ر

رييس شورا موظف است مطالب مذكور را به . از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود

را كـه توسـط   عضو هيات مديره كه مورد سوال قرار گرفته ابالغ نمايد، فرد موردنظر مكلف است در اولين جلسـه شـو  

فـرد مـورد   ( چنانچه شورا به عضـو هيـات مـديره    . يس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارايه نمايدير

  . راي عدم اعتماد دهد، بالفاصله از سمت خود عزل مي شود) سوال شده 

شهري شهرداري چنانچه عضو عزل شده هيات مديره، رييس هيات مديره باشد كه ضمنا معاونت خدمات  -تبصره 

در اين صورت تصميمات به اتفـاق  . را عهده دار مي باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق راي وي، تشكيل خواهد شد

راي موافق مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه راي بـر عـدم    3آراء يا اكثريت 

ركناري از رياست هيات مديره با ذكر تخلفات به هيات رسيدگي به تخلفات اعتماد باشد رييس هيات مديره عالوه بر ب

بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگـر از معاونـت هـا و يـا مسـئولين شـهرداري بـا        . اداري معرفي خواهد شد

شورا مبني انتخاب رييس شورا و با اطالع شورا عهده دار وظايف مذكور در شورا و هيات مديره خواهد شد صورتجلسه 

بر عزل رييس هيات مديره و راي عدم اعتماد با ذكر داليل و مستندات مي بايستي بالفاصله توسط ريـيس شـورا بـه    

  . ارسال گردد) اداره كل امور شهرداري ها ( وزارت كشور 

ع ريـيس  مي تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل بـه اطـال   12ماده  2هر يك از اعضاء هيات مديره موضوع بند . 3

رييس شورا مي تواند با استعفاء، مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعـالن،  . شورا برساند

استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعالم دارد و رييس شورا موظف است حـداكثر تـا پـانزده روز نسـبت بـه      

ضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كنـد، شـورا موظـف اسـت     تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و مو

  . قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند

 :طرز تشكيل جلسات هيات مديره : 13ماده 

هد بـود كـه از   تشكيل جلسات هيات مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رييس هيات مديره خوا

  . اعضاء اصلي به عمل مي آيد

جلسات هيات مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي شـود و  :  1تبصره 

ا اعضاي هيات مديره و با دعوت رييس هيـات  يچنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل 

   .مديره تشكيل خواهد شد
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جلسات هيات مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت :  2تبصره 

نفر باشد و در صـورتيكه هـر يـك از    ) 2(راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رييس هيات مديره يكي از دو ) 2(دو 

صورتجلسه هيات مديره .رت مستدل در صورتجلسه ذكر نماينداعضاء راي مخالف داشته باشد، بايستي مراتب را به صو

در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده اسـت ثبـت و بـه    

  . امضاء اعضاء خواهد رسيد

يب نرسـيده  موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و بـه دليـل عـدم كسـب آراء موافـق بـه تصـو       :  3تبصره 

فين مستعفي يـا بركنـار شـده باشـند كـه در ايـن       لاست،نبايد بدون حضور مخالفين مجددا مطرح شود مگر آنكه مخا

  . صورت جهت اطالع اعضاي جديد از داليل مخالفين، نظريه مخالف مي بايستي در جلسه قرائت گردد

دون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه چنانچه هر يك از اعضاء انتخابي هيات مديره، سه مرتبه ب:  4تبصره 

در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد و تشخيص اين امر با هيات مديره وشـوراي سـازمان   

  . خواهد بود

مديرعامل چنانچه عضو هيات مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيـات مـديره اسـت و    : 14ماده 

ولي حق راي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت . ت خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري ابراز نمايدتواند نظرا مي

اساسنامه تعيين شده اسـت   23ماده  11مرخصي و يا ماموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند 

  . در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت

ي هيات مديره ممكن است با تشخيص شورا و با رعايت مقررات مربوطه به طور تمام وقـت  اعضاي انتخاب: 15ماده 

مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسـئوليت اداره و سرپرسـتي يكـي از واحـدهاي اصـلي و اساسـي       

بـه هـيچ نـوع    اعضاي تمام وقت حـق اشـتغال   . محول خواهد شد  ها آنسازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از 

  . كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهد داشت

هيچ يك از اعضاي هيات مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهند بـود مگـر بـه موجـب     : 16ماده 

  .تصويب هيات مديره

  :وظايف و اختيارات هيات مديره:  17ماده 

يره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه بـه  هيات مد

طبق اساسنامه و در صـالحيت شـورا و     ها آنموضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره 
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  . يا مديرعامل باشد

  :رات زير است هيات مديره از جمله داراي وظايف و اختيا

  . اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات شورا. 1

بررسي بودجه و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه تسليمي مديرعامل سـازمان بـراي پيشـنهاد بـه شـورا و      . 2

  .اجراي آن بعد از تصويب

سليمي مديرعامل و پيشنهاد ي مالي و عملياتي تها گزارشبررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير . 3

  .آن به شورا

پيشنهاد تشكيالت اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با نياز و حجـم كـار و درآمـد و برنامـه سـاالنه      . 4

  سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا 

بر اجراي آن پس از تصـويب  تهيه و تنظيم آيين نامه مالي و معامالتي سازمان و پيشنهاد آن به شورا و نظارت . 5

شورا و تاييد وزارت كشور و نيز بررسي و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نيـاز سـازمان   

  .پيشنهادي مديرعامل به شوراي سازمان و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب

معامالتي سازمان بعهده هيات مديره است و  رسيدگي و تصويب معامالت در مواردي كه طبق آيين نامه مالي و. 6

  . نظارت بر اجراي آن

  . بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهالك آن به شورا. 7

با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد، با رعايت مقررات موضوعه و  بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه. 8

  .سازمان نامه مالي و معامالتي آيين

نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و نظـارت در حسـن اداره   . 9

 . امور سازمان

  .نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل -10

رات تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افرادي كه به خدمت سازمان پذيرفته مي شوند، با رعايـت مقـر  . 11

  . مربوطه و پيشنهاد قبول هدايا و اعانات و كمك به نام سازمان

بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم در خصوص ساير پيشـنهادات و امـوري كـه از طـرف مـديرعامل در قالـب       . 12

  . وظايف سازمان پيشنهاد مي گردد
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  . بررسي و پيشنهاد معامالت و سفارشهاي خريد خارجي به شورا. 13

نانچه اعضاي هيات مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختالف نظر داشـته  چ: 18ماده 

باشند مي بايستي مراتب را كتباً به شورا اعالم نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسـنامه اتخـاذ مـي شـود     

  . نسبت به مسائل مربوط نافذ مي باشد

مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضايي نماينده تام االختيار سازمان بوده و هيات مديره در حدود : 19ماده 

قانون دادرسي مدني و اصالحات بعدي آن بـا حـق صـلح و سـازش بـا       36و  35داراي كليه اختيارات مندرج در مواد 

  . قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات خواهد بود 139رعايت اصل 

تواند در حدود اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با تصويب  هيات مديره مي: 20ماده 

  . شورا با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض خواهند نمود

مديرعامل موظف مي باشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهـه  : تبصره 

  . مايدبه هيات مديره تسليم ن

هيات مديره كه از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه ) اعضاي موظف ( غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت : 21ماده 

دريافت خواهند كرد، عضو علي البدل هيات مديره در ازاي شركت در جلسات غير از حق الزحمه و يا حق الجلسه اي 

به هر حال به هر نفر بيش از شـش جلسـه   . افت نخواهند كردكه از طرف شوراي سازمان تعيين مي گردد، وجهي دري

  . در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد

حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مامور و يا منتقل مي شوند طبق مقررات :  1تبصره 

  . مربوطه پرداخت خواهند شد

از پاداش پايان سال به آن دسته از افرادي كه از شهرداري حقوق و پرداخت هر گونه حقوق و مزايا غير :  2تبصره 

  . مزاياي خود را دريافت مي نمايند ممنوع مي باشد

  مديرعامل :  22ماده 

سـال سـابقه    5مديرعامل سازمان از افراد ذيصالح كه عالوه بر داشتن مدرك تحصيلي حـداقل ليسـانس و داراي   

ر و مسائل مربوط به سازمان باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخـابي  اجرايي مرتبط و تجربيات كافي درامو

بـا پيشـنهاد   ) مشروط به داشـتن شـرايط فـوق الـذكر    (هيات مديره و يا خارج از سازمان ) اعم از اصلي يا علي البدل(

  . منصوب مي گردد سال انتخاب و پس از تاييد وزارت كشور با حكم رييس شورا 2شهردار و تصويب شورا براي مدت 
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  .مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه با فرم معرفي نامه به وزارت كشور اعالم شود -الف

  .تجديد انتخاب مديرعامل با رعايت مقررات مربوطه بالمانع است -ب

  :دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد : تبصره 

سازمان به عملكرد مديرعامل ايـــراد و يا اعتـــراضي داشته باشند، مـي  چنانچه هر يك از اعضاء هيات مديره . 1

بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همـــچنين به رييس هيات مديره تسـليم دارنـد و ريـيس هيـات مـديره مـي       

مل پاسـخ  بايستي موضوع را در اولين جلسه هيات مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي شود مطرح نمايد، مديرعا

در اين صورت . خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت

و همچنين در صورتيكه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رييس شـورا مـي بايسـتي    

نظرات اعالمي وزارت كشور جلسـه فـوق   براساس زرسي و همچنين گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بابراساس 

  .العاده شورا تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود

مديرعامل ابالغ نمايد، مديرعامل مكلف اسـت در جلسـه عـادي و يـا      رييس شورا موظف است مطالب مذكور را به

چنانچـه شـورا بـه     ه نمايـد و يـ پاسـخ ارا شورا كه توسط رييس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسـانده و   فوق العاده

  .خود عزل مي شود مديرعامل راي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بالفاصله از سمت

  .در موارد تعليق طبق مقررات قانوني. 2

 .خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است. 3

  .چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد. 4

  فاء يا فوت يا حجر استع. 5

در صورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت و يا بركناري مديرعامل، حسب اعالم هيات مـديره  :  1تبصره 

يكي از مديران يا مسئوالن سازمان با انتخاب رييس شوراي سازمان وظايف مديرعامل را حداكثر بـه مـدت يـك مـاه     

  . عهده دار خواهد شد

شـورا مـي توانـد بـا اسـتعفاء      . ي تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطالع شورا برسـاند مديرعامل م:  2تبصره 

مخالفت كند و مديرعامل نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعالمي، استعفاء خود را با درج مهلت يك ماهـه اعـالم   

مل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفـي  ماهه، مديرعا 2دارد و رييس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت 

  .نمايد
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مديرعامل خاتمه خدمت يافته، موظف به تنظيم و امضاي صورتجلسه تحويل و تحـول بـا مـديرعامل و    :  3تبصره 

  . مسئول جديد مي باشد

  : وظايف و اختيارات مديرعامل : 23ماده 

واحـدهاي تابعـه سـازمان سرپرسـتي و نظـارت       مديرعامل باالترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه

داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات 

  . شورا و هيات مديره مي باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود

  : وظايف و اختيارات زير است  دارايمديرعامل 

اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيات مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سـازمان و  . 1

كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف واحـدهاي تابعـه   

  .سازمان

الي و معامالتي و ساير آيين نامه هاي داخلي سازمان با همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيالتي، آيين نامه م. 2

  . پيشنهاد اصالح و تغييرات در آن به هيات مديره

تشكيالت مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا براساس پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان . 3

  . لي و اداري و استخدامي سازمانو يا پاداش پرسنل به هيات مديره وفق مقررات و آيين نامه هاي ما

مقـررات اسـتخدامي سـازمان و خلـع يـد و انعقـاد       براساس نصب و عزل كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات . 4

  .قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را به عهده دارند

  . به هيات مديرهتهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصالح و تفريغ بودجه ساالنه جهت تسليم . 5

ي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسـي و طـرح   ها گزارشتهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير . 6

  . در هيات مديره و تسليم آن به شوراي سازمان

ين انجام كليه معامالت و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني منصوب هيات مديره با رعايـت مقـررات و آيـ   . 7

  .نامه هاي مالي و معامالتي مصوب شورا و ساير مقررات مربوطه 

امضا كليه اسناد و اوراق مالي تعهد آور، قبول تعهد، ظهرنويسـي، پرداخـت و واخواسـت اوراق تجـاري، وصـول      . 8

د، مطالبات، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجـام هرگونـه معاملـه اعـم از خريـ     

سـازمان در برابـر   . فروش، اجاره، استيجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول
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براسـاس  ديون، اجراي اسناد الزم االجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همـراه بـا مهـر سـازمان     

  مقررات و مفاد اساسنامه 

و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره و زير نظر مديرعامل با رعايـت صـرفه و    معاون اداري: تبصره 

صالح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب، انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه هاي سـازمان  

طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت  روش دفترداري دوبراساس نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني 

  . مي نمايد مديرعامل و معاون اداري مالي ذيحساب مشترك مي باشند

مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي بايستي در جهت سياسـت خودكفـايي بـا    . 9

يها در امـور  ياز هرگونـه ضـايعات و نارسـا    استفاده از حداقل نيروي انساني صرفه و صالح سازمان را مدنظر قرار داده و

  . مربوط به سازمان شديداً جلوگيري نمايد

 20مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصويب هيات مديره و به نمايندگي از سـازمان اختيـارات مـاده     -10

  . اين اساسنامه را خواهد داشت

ر تسريع در امور جاري سازمان بخشي از اختيارات خود مديرعامل مي تواند با تصويب هيات مديره و به منظو. 11

را به هر يك از اعضاء ثابت هيات مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفـويض اختيـار رافـع    

  .مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور وحفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود

  .مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا ماموريت به ترتيب فوق جانشين معين كند: تبصره 

ه آن بـه  يي مالي و دارايي و ديون سازمان و اراها صورتمديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم . 12

  .هيات مديره مي باشد

ين بخش هـا و واحـدهاي مختلـف سـازمان و نيـز اتخـاذ       تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي ب. 13

 .مقررات موضوعهبراساس تصميمات انضباطي درباره مستخدمين 

  هـا  آنامور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهـاي پيمانكـاري كـه بـا     . 14

 ه مصوب ساالنه سازمان انجام مي شـود بطـوري  برنامبراساس شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص و  منعقد مي

كه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تـامين اجتمـاعي   

كه برابر مقررات مي توانـد    ها سازمانبعهده پيمانكار مي باشد، بديهي است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر 

  . مان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمايدبه ساز
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هـاي   پستبراساس در صورت لزوم استخدام پرسنل مورد نياز در قسمت كارگري به تعداد محدود و صرفاً : تبصره 

مصوب سازماني پس از ارايه توجيهات الزم و كسـب مجـوز از وزارت كشـور در چـارچوب قـوانين و مقـررات مـرتبط        

قـانون مـديريت پسـماندها و     10اهد بود و استخدام مورد نياز در قسمت كارمندي نيز با توجه به مـاده  پذير خو امكان

هـا و پـس از كسـب مجوزهـاي مربـوط در       هاي مصوب سازماني مشمول مقررات استخدامي شـهرداري  پستبراساس 

ي اعـم از كارمنـدي و   هـاي سـازمان تفصـيل    بديهي است تشكيالت پرسنلي و پسـت .چارچوب قوانين مرتبط مي باشد

  . كارگري مستلزم تاييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسالمي شهر و موافقت وزارت كشور خواهد بود

هـاي مصـرح در اساسـنامه     مسئوليت اعضاي هيات مديره و مديرعامل در برابر سـازمان عـالوه بـر مسـئوليت    . 15

  . مسئوليت وكيل در برابر موكل است

  . ي الزم براي پيشبرد امور سازمانها دستورالعملونه مقررات و تهيه و تنظيم هرگ. 16

شـوراي   29/01/1385مصوب پانصد و هشتاد و يكمـين جلسـه مـورخ     نامه شوراي فرهنگ عمومي استان آيين. 7

  :عالي انقالب فرهنگي

بـه شـرح    تان رانامه شوراي فرهنگ عمومي اسـ  آيين 29/1/85مورخ  581شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  : زير تصويب كرد

  :مقدمه

تر شـده اسـت،    درعصر حاضر با توجه به اين كه نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون

ي جامعـه نيـز   هاي فرهنگ ريزان فرهنگي كشور با نياز نظران، كارشناسان و برنامه سويي صاحب ضرورت هماهنگي و هم

  .شود بيشتر احساس مي

اساس شوراي فرهنگ عمومي استان در مركز هر استان با هدف شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومي و بر اين 

اصالح و ارتقاي آن و نظارت و پيگيري مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي زير نظر شوراي 

  .شود فرهنگ عمومي كشور تشكيل مي

  ن مي استاـ وظايف شوراي فرهنگ عمو1ماده 

  :اخت و اطالع از وضع فرهنگ عموميالف ـ شن

هـاي تـدوين شـده در     شـاخص براسـاس  ـ مطالعه، تجزيه و تحليل و ارزيابي ساالنه وضع فرهنگ عمومي استان 1

  .بيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشورد
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  .ـ شناسايي و ارزيابي علمي، پيش بيني ورصد موضوعات اجتماعي و فرهنگي فراگير استان2

م تحقيقات مرتبط با فرهنگ عمومي استان و تحليل و ارزيابي نتايج تحقيقات علمي انجام شده، به منظـور  ـ انجا3

  .هاي مناسب جهت حل مسائل فرهنگي دسترسي به راهكار

  .هاي فرهنگي استان ها و توانمندي ها، قابليت ـ شناسايي، سنجش استعداد4

يي كه از سوي شوراي فرهنگ عمـومي كشـور بـه    ها گزارش و ها طرحـ بررسي و اظهار نظر نسبت به موضوعات، 5

  .شود فرهنگ عمومي استان ارجاع ميشوراي 

  :ب ـ اصالح و ارتقاي فرهنگ عمومي

  .هاي فرهنگ عمومي استان بود شاخصي عملياتي و كاربردي براي بهها طرحـ تهيه و تدوين و پيشنهاد 1

ي دولتي و غيردولتي و مجريـان فرهنگـي   ها دستگاه بين سويي  ـ تالش در جهت ايجاد همكاري، هماهنگي و هم2

  .هاي فرهنگي استان ماندهي برنامهاستان درزمينه سا

  فايي فرهنگ عمومي در ابعاد مختلفهاي تشويقي در استان به منظور شكو ـ اتخاذ شيوه3

ي هـا  سياسـت وب چارچ هاي الزم جهت ايفاي وظايف در نامه  ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و تدوين شيوه ـ برنامه4

  .شوراي فرهنگ عمومي

  :تصميمات شوراي فرهنگ عمومي كشورج ـ نظارت و پيگيري مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و 

ي فرهنـگ عمـومي   ريزي درجهت اجراي مصوبات ابالغي شوراي عالي انقالب فرهنگي و تصميمات شورا ـ برنامه1

  . ها استانكشور در 

  .هاي فرهنگي در استان و برنامه ها سياستي ـ ارزيابي روند اجراي2

  ـ اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان2ماده 

  شورا رييسه مركز استان به عنوان ـ امام جمع1

  شورا  رييسـ استاندار به عنوان نايب 2

  سازمان تبليغات اسالمي استان رييسـ 3

  سازمان صدا و سيماي مركز استان  ـ مدير كل4

  . ه انتخاب مجمع نمايندگان استانگان مجلس شوراي اسالمي استان بـ يك نفر از نمايند5

  .هاي مركز استان ع رؤساي دانشگاههاي مركز استان به انتخاب مجم ـ يك نفر از رؤساي دانشگاه6
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  سازمان آموزش و پرورش استان رييسـ 7

  ـ مدير كل اطالعات استان 8

  ـ مدير كل تربيت بدني استان9

  يزي استانر ريت و برنامهسازمان مدي رييسـ 10

  ـ شهردار مركز استان11

  ـ فرمانده نيروي انتظامي مركز استان12

  ه نيروي مقاومت بسيج مركز استان ـ فرماند13

  جهاد دانشگاهي مركز استان رييسـ 14

  ان ميراث فرهنگي و گردشگري استانسازم رييسـ 15

  كل دادگستري استان رييسـ 16

  .دار است دبيري شورا را نيز عهدهاسالمي استان كه مسئوليت  ـ مدير كل فرهنگ و ارشاد17

  .نتخاب مجمع نهاد نمايندگي استانـ يك نفر از رؤساي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاههاي استان به ا18

  وراي سياستگذاري ائمه جمعه استانـ مسئوول دفتر نمايندگي ش19

  ماعات فعال به پيشنهاد امام جمعهيا يك نفر از ائمه جـ مسئول دفتر رسيدگي به امور مساجد استان 20

و تأييـد شـوراي فرهنـگ    ـ يك نفر از ارباب جرايد استان به پيشنهاد مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 21

  عمومي استان

وراي بـه پيشـنهاد شـ   ) حداقل يـك نفـر از خـواهران   (معتبر فرهنگي و هنري استان هاي  ـ سه نفر از شخصيت22

  هنگ عمومي استانفر

  .و انتخاب مجدد آنان بالمانع استدو سال  22و21هاي  مدت عضويت اعضاي مندرج در بند -1تبصره

گ و وزير فرهن(شوراي فرهنگ عمومي كشور  رييساحكام اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان توسط  -2تبصره

  .شود صادر مي) ارشاد اسالمي 

تواند در موارد ضروري افراد ديگري را حسب تشـخيص در ارتبـاط بـا     شوراي فرهنگ عمومي استان مي -3تبصره

  .بدون حق رأي به شورا دعوت نمايدموضوع مورد بررسي، 
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و حضور نماينده مورد قبول  حضور اعضاي حقوقي شوراي فرهنگ عمومي استان در جلسات الزامي است -4تبصره

  .نيست

  ـ وظايف دبيرخانه3ماده 

 شـود و تحـت   عمومي استان در ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تشكيل مـي ـ دبيرخانه شوراي فرهنگ 1

  .كند نظارت دبير شورا فعاليت مي

ـ دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي استان به صورت مستمر و ساالنه گزارش روند اجراي مصـوبات شـوراي عـالي    2

هـا از وضـعيت فرهنـگ     ج تحقيقات و تحليلانقالب فرهنگي و تصميمات شوراي فرهنگ عمومي كشور و استان و نتاي

  .ي فرهنگ عمومي كشور ارسال نمايدعمومي را براي طرح در شوراي فرهنگ عمومي به دبيرخانه شورا

را بـا  ) علمـي ـ مشـورتي   (هـاي كـار    تواند متناسب با وظايف شورا و يا برحسب مورد، گـروه  ـ دبيرخانه شورا مي3

  .نظر تشكيل دهد افراد صاحبعوت از عضويت اعضاي شورا و همچنين د

  .داقل هر ماه يك بار فراهم نمايدـ دبيرخانه شورا موظف است تمهيدات الزم را براي تشكيل جلسات شورا ح4

هـاي   گـروه ـ شوراي فرهنگ عمومي استان با توجه به نوع وظايف و اهميت آن با هيچ يك از شوراها و كار 4ماده 

  .استان قابل ادغام نيست

هنـگ عمـومي   ي تابعه استان، شوراي فر ها شهرستانتواند در هر يك از  اي فرهنگ عمومي استان ميـ شور5ماده 

  .شهرستان را تشكيل دهد

تركيب وظايف شوراي فرهنگ عمومي شهرستان را شوراي فرهنگ عمومي استان تعيين و پس از تأييد  -1تبصره 

  .نمايد رهنگ عمومي كشور ابالغ ميشوراي ف

رهنـگ عمـومي اسـتان صـادر     شـوراي ف  رييساعضاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان توسط احكام  -2تبصره 

  .خواهد شد

  .شود ، توسط استاندار ابالغ ميرييسمصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان، پس از تأييد  -6ماده 

را در هـاي الزم   دبير شوراي فرهنگ عمومي استان از طريق دبيرخانه شوراي فرهنگ عمـومي همـاهنگي   -7ماده 

  .گ عمومي كشور به عمل خواهد آوردارتباط با شوراي فرهن

در صورتي كه حيطة تصميمات يا نتايج مصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان از محـدودة اسـتان فراتـر     -8ماده 

  .اي فرهنگ عمومي كشور الزامي استرود، كسب نظر شور
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فرهنگ عمومي اسـتان  يرخانه تهيه و در شوراي آيين نامه داخلي شوراي فرهنگ عمومي استان توسط دب -9ماده 

  .شود تصويب مي

ريزي استان موظف است، بودجه و اعتبارات ساالنه مورد نياز شـوراي فرهنـگ    سازمان مديريت و برنامه -10ماده 

  .ن دراعتبارات استان منظور نمايدعمومي استان را به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي استا

هـا و تهيـه    ي شورا موظف بـه انجـام مطالعـات، پـژوهش    ها فعاليتضو جهت مشاركت در ي عها دستگاه  -11ماده 

  .ا بعد از تصويب شورا خواهند بودي كارشناسي مورد نياز شورها گزارش

شـوراي عـالي انقـالب     29/1/85مـورخ   581تبصره در جلسه 6ماده و 12اين آيين نامه در يك مقدمه،  -12ماده 

  .شود شوراي فرهنگ عمومي مي 8/12/1373نامه مصوب ز تاريخ تصويب، جايگزين آيينفرهنگي به تصويب رسيد، و ا

  هيات وزيران 20/4/1360آئين نامه شوراي عالي بهداشت كشور مصوب . 8

  :مقدمه -فصل اول

هيئت وزيران در مورد تشكيل شوراي عالي بهداشت كشور  20/2/1360مورخ  17076شماره به استناد مصوبه  -1

ي بـين بخشـي   هـا  همكـاري دم و لزوم ر تعميم اين شورا در سطوح ديگر و نظر به اهميت اصل مشاركت مرو به منظو

بهداشتي به عنوان يكي از اجزاء برنامه توسعه اجتماعي اقتصادي هاي  ي مرتبط با بهداشت در پيش برد برنامه ها ارگان

بهداشـت كشـور   هاي  نامه تحت عنوان آئين نامه شوراي الزم براي اجرا برنامه ها، اين آئين ها همكاريو فراهم نمودن 

 .به تصويب مي رسد

شوراي بهداشت روستا، شوراي بهداشـت بخش،شـوراي وزيـران بهداشـت     : شوراهاي بهداشت كشور عبارتند از -2

 .شهرستان، شوراي بهداشت استان و شوراي عالي بهداشت كشور

 20/2/1360مـورخ   17076شـماره  بـه اسـتناد مصـوبه     آئين نامه تشكيل شوراي عالي بهداشت كشور -1تبصره 

  .هيئت وزيران تهيه و در اولين نشست اين شورا قبالً به تصويب رسيده است

  شوراي بهداشت روستا-فصل دوم

بهداشـت مـي باشـند داراي شـوراي     هـاي   كليه روستاهاي كشور كه داراي سكنه بوده و تحـت پوشـش خانـه    -3

 .بهداشت روستا خواهند بود

بهداشت عشـايري دارنـد نيـز    هاي  بهداشت بوده و يا خانههاي  عشاير كوچ كه در حوزه استحفاظي خانه -1 رهتبص

 .مي توانند شوراي بهداشت عشايري داشته باشند
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 بهورز خانه بهداشت، معلم روستا و سه نفر از معتمدين: اعضاء شوراي بهداشت روستا عبارتند از -4

هداشت روستاي مركز خانه بهداشت مي باشد و بهورز مرد عالوه بـر عضـويت در   بهورز زن عضو شوراي ب -1تبصره

  نيز عضو خواهد بود اقمارشوراي بهداشت روستاي مركز خانه بهداشت در شوراي بهداشت روستاهاي 

نه بهورز خا. تعداد جلسات شوراي بهداشت روستا آزاد بوده ولي الاقل ماهيانه يكبار بايد جلسات آن برگزار شود -5

بهداشت دبير شورا بوده و كليه مصوبات جلسه شورا را صورتجلسه نموده و نسخه اي از آنرا به مركز بهداشتي درمـاني  

 .تابعه ارسال ميدارد

 :وظايف شوراي بهداشت روستا عبارتند از -6

 بهداشتي روستاهاي  جلب مشاركت مردم در انجام برنامه

 راه حلهاي محلي با خودياري مردم در حل مشكالت بررسي مشكالت بهداشتي روستا ها و جستجوي

بهداشتي از قبيل بهداشت مادر و كودك، مبارزه با بيماريهـا،  هاي  همكاري با بهورز خانه بهداشت در اجراي برنامه

 ...بهداشت محيط و بهسازي روستا و 

  شوراي بهداشت بخش: فصل سوم

اين شورا اولين واحد هماهنگي . اشت بخش خواهد بودكشور در مركز بخش داراي شوراي بهدهاي  كليه بخش -7

 .بهداشتي ميباشدهاي  بين بخشي در برنامه

شوراي بهداشت بخش مسئوليت تامين مشاركت مردم و همچنين برقراري هماهنگي بـين بخشـي را در    -1تبصره

  .مورد مسائل بهداشتي مركز بخش نيز عهده دار ميباشد

  نيستند نيز داراي شوراي بهداشتي نظير شوراي بهداشت بخش خواهد بودنقاط شهري كه مركز بخش  -2تبصره

بـين  پس از اجراي طرح قانوني دهداريها، شوراي بهداشت دهستان بـه عنـوان اولـين واحـد همـاهنگي       -3تبصره

   . بهداشتي خواهد بودهاي  بخشي در برنامه

دار، شهردار، مسئول آموزش و پـرورش،  مركز بخش، بخش اعضاي شوراي بهداشت بخش عبارتند از امام جمعه -8

دادگـاه، مسـئول جهـاد سـازندگي، نماينـده       رييسنيروي انتظامي،  رييسبخش،  مركز بهداشتي درماني مركز رييس

  . بخشدار انتخاب هاتعاوني روستايي، سه نفراز رؤساي شوراهاي اسالمي روستاهاي تابعه بخش هاي  شركت

يـك نفـر از بـين پزشـكان     . اشتي درماني داشته باشـد دي از يك مركز بهدر صورتيكه مركز بخش قسمت -1تبصره

  .ان، عضو شورا خواهد شدتمركز بهداشت شهرس رييسروساي مراكز بهداشتي درماني به انتخاب 
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شورا مي تواند در صورت نياز از مسئولين و افراد ديگر به عنوان مهمان دعوت نمايـد ويـا افـرادي را بـه      -2تبصره

ائمي پيشنهاد نمايد كه پس از تاييد شوراي بهداشت شهرستان به عضويت دائمي شوراي بهداشت بخش عنوان عضو د

  .درآييد

مركـز   ريـيس رياست شورا بـه عهـده بخشـدار بـوده و     . شوراي بهداشت بخش ماهي يكبار تشكيل خواهد داد -9

اهـد شـد و نسـخه اي از آن بـه     كليه مصوبات جلسه شورا صورتجلسـه خو . بهداشتي درماني بخش دبير شورا ميباشد

  .شوراي بهداشت شهرستان  ارسال مي گردد

  .بهداشت نقاط شهري، شهردار رياست شورا را به عهده خواهد داشتهاي  در شورا -1تبصره

  :وظايف شوراي بهداشت بخش عبارتند از -10

الت بـا اسـتفاده از   بررسي گزارشـات واصـله از شـوراهاي بهداشـت و روسـتاهاي تابعـه و اقـدام بـه رفـع مشـك           -

 ي بين بخشي در سطح بخشها همكاري

 ي بهداشتيها طرحي بهداشتي بخش، تعيين اولويتها و كمك به تهيه ها نيازمنديبررسي  -

هـاي   و نهادهاي دولتي مستقر در مركز بخـش در جهـت پيشـبرد برنامـه      ها ارگانهاي الزم بين  ايجاد هماهنگي -

 بهداشتي

 ...ها، سيل و زلزله و  گيري هاي اضطراري نظير همه بهداشتي در موقعيتهاي  مههمكاري در اجراي برنا -

 هاي بهداشتي جلب منابع مردمي و سوق دادن آن به سوي برنامه -

  شوراي بهداشت شهرستان : فصل چهارم

 بهداشـتي در  هـاي   ي بين بخشي وسيع منابع مردمي در جهت برنامهها همكاريهر شهرستان جهت تامين  -11 

  .حوزه جغرافيايي خود داراي شورا بهداشت شهرستان در شهر مركز شهرستان خواهد بود

بهداشتي هاي  برنامهشي و تامين مشاركت مردم را در ي بين بخها همكاريشوراي شهرستان هماهنگي و : 1تبصره

  .شهر مركز شهرستان عهده دار ميباشد

باشد عالوه بـر شـوراي بهداشـت شهرسـتان بـه تعـداد       در شهرهاي بزرگ كه داراي مناطق شهرداري مي: 2تبصره

  .مناطق شهرداري داراي شورايي به نام شوراي بهداشت منطقه اي شهري خواهد بود

امام جمعه مركز شهرستان ، فرماندار، مدير شـبكه بهداشـت و   : اعضاء شور اي بهداشت شهرستان عبارتند از  -12

فرمانده نيروهاي ). در صورت وجود(نظام پزشكي شهرستان رييس مركز بهداشت شهرستان ، رييسدرمان شهرستان، 
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دادگـاه يـا    ريـيس آموزش و پـرورش شهرسـتان،    رييس).شهرباني رييسيا فرمانده كميته انقالب اسالمي و (انتظامي

شـوراي اسـالمي اصـناف     ريـيس سـازندگي،   جهـاد  رييسكشاورزي، شهردار،  رييسدادگستري، فرمانده ژاندارمري، 

  ستاد بسيج اقتصادي رييسنماينده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسالمي،  شهرستان،

شورا مي توانند در جلسات خود از افرادي به عنوان ميهمان دعوت نمايد و يا افرادي را بـه عنـوان عضـو    : 1تبصره

  .دائمي به شوراي بهداشت استان پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد به عضويت شورا در آيند

 رييستركيب اعضاء شوراهاي بهداشت مناطق شهري ، يكي از روساي مراكز بهداشتي درماني به انتخاب : 2تبصره

، امام جماعت يكي از مساجد منطقه شوراي اسالمي منطقه  رييسكالنتري منطقه ،  رييسمركز بهداشت شهرستان، 

   . انتخاب امام جمعه مركز شهرستان به

 ، برگـزاري جلسـات فـوق العـــاده در    خواهـد داد  بــار تشكيل جلسـه شوراي بهداشت شهرستان ماهي يك  -13

شوراي بهداشت شهرستان به عهده فرماندار خواهد بود، مدير شبكه بهداشـت   رياست. صورت نياز بالمانــع مي باشد 

 كليـه . باشـد   مركز بهداشـت شهرسـتان دبيـر شـورا مـي      رييسشهرستان نيابت رياست را عهده دار بوده و  و درمان

  . ارسال مي گردد شورا صورت جلسه شده و نسخه اي از آن به شوراي بهداشت استان اتمصوبات جلس

عضـو   درمـاني  مركز بهداشتي رييس در شوراي بهداشت منطقه اي شهري، شهردار رياست شورا بوده و -1تبصره 

ورت جلسـات خـود را بـه    شـهري نسـخه اي از صـ    شوراي منطقـه اي . شورا، سمت دبيري شورا را عهده دارمي باشد 

   . شوراي بهداشت شهرستان ارسال مي دارد

  : وظايف شوراي بهداشت شهرستان عبارتند از -14

  مناطق شهري و بررسي گزارشات واصله از شوراهاي بهداشت بخش  -  

هاي  مهنهادهاي مستقر در شهرستان در جهت پيش برد برنا بين بخشي بين ارگان ها وهاي  هماهنگي قراريبر -  

  بهداشتي

شـهري بـا اسـتفاده از تـوان هـا و امكانـات نهادهـا و         بهداشتي بخش ها و منـاطق هاي  اقدام به رفع نيازمندي -  

  بسيج منابع مردمي مستقر در مركز شهرستان وهاي  ارگان

  بهداشتيهاي  اولويت بهداشتي سطح شهرستان و تعيينهاي  بررسي نيازمندي -  

  هنگام بروز همه گيري ها، سيل، زلزله و ساير باليا بهداشتي بههاي  ه مقابله با فوريتسازماندهي كميت -  
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بهداشتي استان و هاي  و دفاع از آن ها در جمع طرح بهداشتي جهت ارتقاء سطح سالمت جامعههاي  تهيه طرح -  

  اجراييهاي  پيگيري

   بهداشتي با اتكاء به اصل خودياري مردمهاي  طرحاجراي  خاص درهاي  محلي و تبصرههاي  استفاده از در آمد -  

  شوراي بهداشت استان :فصل پنجم

بهداشتي در محدوده جغرافيايي استان هاي  شوراي بهداشت استان باالترين سطح هماهنگي در اجراي برنامه -15

 .مي باشد

دانشـكده   رييسفقيه در استان،  استاندار، امام جمعه و نماينده ولي: اعضاء شوراي بهداشت استان عبارتند از -16

مركز بهداشت استان، مدير كـل امـور اقتصـادي و     رييسعلوم پزشكي و مدير عامل سازمان بهداشت و درمان استان، 

دارائي، مدير كل كشاورزي، مدير كل آموزش و پرورش، مدير كل بازرگاني، مدير عامل جمعيت هالل احمـر، رياسـت   

 كل دادگستري رييسجهاد،  رييسي، فرمانده ناحيه، ژاندارمري، شهربان رييسنظام پزشكي استان، 

س دانشـگاه علـوم پزشـكي و مـدير عامـل      يير. رياست شوراي بهداشت استان را استاندار عهده دار مي باشد -17

مركز بهداشت استان دبيري شورا را به عهـده خواهـد    رييسشورا بوده و  رييسسازمان بهداشت و درمان استان نايب 

 .تداش

شوراي بهداشت استان ماهي يكبار تشكيل جلسه ميدهد و نسخه اي از صورتجلسات شورا بـه شـوراي عـالي     -18

 . بهداشت كشور ارسال مي گردد

 :وظايف شوراي بهداشت استان عبارتند از -19

 بررسي گزارشات و صورتجلسات شوراهاي بهداشت شهرستان 

  ي بهداشتي استانها طرحبررسي و تصويب 

  ها شهرستانها با توجه به نيازهاي  ي استان و تعيين اولويتها نيازمنديبررسي  

  ي بهداشتي محلي با توجه به اصل خودكفائيها طرحبكارگيري منابع ويژه استاني در جهت اجراي 

  ي وابسته به بهداشتها بخشهاي بهداشتي به خصوص در  ي بين بخشي در اجراي برنامهها همكاريتامين 

 مقابله با حوادثهاي  هاي بهداشتي در سطح استان و تشكيل كميته هاي الزم براي مقابله با فوريت ايجاد آمادگي

هيئـت   20/2/1360مـورخ   17076شماره تبصره به عنوان متمم مصوبه  14ماده و  19فصل،  4اين آئين نامه در 

  .    وزيران در جهت تعميم شوراهاي بهداشت كشور تهيه گرديده است
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  1/4/1388مصوب نامه شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان  آيين. 9

  6/5/1388 : تاريخ                         ك42998ت /93267:  شماره

ساماندهي و حمايـت از   قانون) 17(به استناد تبصره ماده  1/4/1388وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 

 19/3/1387هــ مـورخ   40001ت/39238 نامـه شـماره   بـا رعايـت تصـويب   و  )1387مصـوب  (توليد و عرضه مسكن 

  :به شرح زير تصويب نمودند را» ايف تفصيلي شوراي مسكن استانشرح وظ« نامه  آيين

  :شود استان به شرح زير تعيين مي ـ وظايف و اختيارات شوراي مسكن1ماده

  .استان كيك مناطق شهري و روستاييـ تنظيم برنامه اجرايي ابالغي به تف1

صددرصد سرمايه و سهام  هاي دولتي كه ها، مؤسسات و شركت هـ تشخيص اراضي و امالك مازاد بر نياز وزارتخان2

هـاي   و شهرسازي براي تسـريع در اجـراي برنامـه    به وزارت مسكن  ها آنمتعلق به دولت است و پيشنهاد انتقال   ها آن

  .ت از توليد و عرضه مسكنو حماي قانون ساماندهي) 6(راستاي ماده  مسكن در

اعتبـارات مـورد نيـاز در     سـازي و پيگيـري تـأمين    ي آمادهها طرح ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط به3

 مـورخ  143789/41188نامـه شـماره    مطـابق تصـميم   عتبارات اسـتاني و ملـي،  ي اجرايي مربوط و اها دستگاه  بودجه

  .و توزيع شهرستاني آن 18/8/1387

  .سازي اراضي ي آمادهها طرحاجراي  ارت بر روندـ نظ4

  .هاي بخش مسكن ني موردنياز پروژهگيري درخصوص تأمين مصالح ساختما ـ تصميم 5

  .هاي بخش مسكن ژهـ پيگيري تأمين و اعطاي تسهيالت بانكي پرو 6

) 16(ن طبـق مـاده   آ شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط ـ تعيين و اعالم عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر7

  .ها قانون يادشده، توسط شهرداري

  .هاي بخش مسكن استان داخت يارانهـ هماهنگي در نحوه پر 8

بخش هاي  اطالعات برنامه مسكن و تدارك سامانهـ هماهنگي در تهيه و به روزرساني سامانه اطالعات و معامالت 9

  .مسكن منطبق با سامانه مركزي

  .اذ تدابير الزم براي كنترل قيمتكن در استان و اتخـ پايش عوامل رشد قيمت مس10

  .درآمد كم هاي سازي و ساخت مسكن گروه آماده هاي ـ نظارت بر روند تهيه و تأييد نقشه11

  .يئت وزيرانـ ساير وظايف محوله از طرف ه12
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سـازان، ريـيس    انبـوه  ازمان بازرگاني، رييس انجمن صـنفي ـ عالوه بر اعضاي شوراي استان، حضور رييس س2ماده

نيـز در صـورت ضـرورت سـاير مـديران اسـتاني و        و) ره(خميني  س كميته امداد امامي مسكن، رييها تعاونياتحاديه 

  .است جلسه بالمانع اسان و صاحبنظران بدون حق رأي دركارشن

نزده روز ااسـتاندار هـر پـ    دار و با حضور معاون امور عمرانـي ـ جلسات شوراي مسكن استان به رياست استان3ماده

  .گردد بار تشكيل مي يك

كثريـت  تصـميمات بـا رأي ا   يابـد و  عالوه يك اعضاء رسميت مي ـ جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به4ماده

  .گردد اعضاء حاضر اتخاذ مي

  .شهرسازي ارائه نمايد ـ دبير شوراي مسكن موظف است گزارش عملكرد شورا را هر ماه به وزارت مسكن و 5ماده

  هيات وزيران23/1/1388مصوب  نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور آيين. 10

  21/9/1388 : تاريخ                    ك40792ت/185645:  شماره

بنا به پيشـنهاد شـماره    23/1/1388 زيست در جلسه مورخ وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط

كشور  بحرانمديريت  سازمانقانون تشكيل ) 15(وزارت كشـور و به استناد ماده  13/6/1387مـورخ  41/3/1/74623

 نامه اجرايـي قـانون يـاد    آيين 10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره  و با رعايت تصويب )1387مصوب (

 :شده را به شرح زير تصويب نمودند

  كليات: فصل اول

  :روند و اصـطالحات زير در مـعاني مشـروح مربوط بكار مي ها هنامه واژ ـ در اين آييـن1ماده

  .كشور بحرانمديريت  سازمانقانون تشكيل : الف ـ قانون

  .كشور بحرانشوراي عالي مديريت : ب ـ شوراي عالي

  .كشور بحرانمديريت  سازمان: سازمانج ـ 

  .كشور بحرانشوراي هماهنگي مديريت : د ـ شوراي هماهنگي

ـ : ذيربط يها دستگاه هـ ـ   ي دولتـي، نهادهـاي عمـومي غيردولتـي، شـوراهاي اسـالمي،        هـا  سـازمان ، هـا  هوزارتخان

مستلزم ذكر نـام اسـت، نيروهـاي نظـامي و انتظـامي،        ها آنيي كه شمول قانون بر ها شركتو   ها سازمان، ها شهرداري

ي هـا  هاسـالمي ايـران و رسـان    صـدا و سـيماي جمهـوري    سازماني تحت نظر مقام معظم رهبري، ها دستگاه نهادها و 

  .بحراني خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت ها بخشهاي مدني و مردمي و  گروهي، تشكل
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قائم (ي ذيربط بر عهده وزير كشور ها دستگاه اي و اعالم آن به  ملي و منطقه) حادثه( بحرانـ تشخيص وقوع 2ماده

ي و محلـي و اعـالم آن بـه    اسـتان ي  هـا  نابحـر وقـوع   باشـد و تشـخيص   مي) بحرانشوراي عالي مديريت  رييسمقام 

  .باشد دار و فرماندار مياستانبه ترتيب با  شهرستانو  استاني ها دستگاه 

بـه تصـويب   ) ي و محلياستاناي،  در هر يك از سطوح ملي، منطقه( بحرانـ دستورالعمل تشخيص و اعالم 1تبصره

  .رسد شوراي عالي مي

ي آن در سازمانو واحد  سازمانكلفند عالئم خطر و هشدار را به موقع و بالفاصله به م ذيربطي ها دستگاه ـ 2تبصره

  .اعالم كنند استان

  بحراني مرتبط با ها دستگاه و  ها هفصل دوم ـ نقش و وظايف وزارتخان

ييـد  و تأ  هـا  آنبه پيشـنهاد   بحراندر هر كدام از مراحل مديريت  ذيربطي ها دستگاه ـ نقش و وظايف دقيق 3ماده

) شـوراي عـالي   ريـيس مقـام    قـائم (عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشـور   شوراي هماهنگي و تصويب شوراي

  .شد قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه خواهد) 4(ماده » 3«براساس بند 

هـ مـورخ  24412ت/2282نامه شماره  ـ وظايف ابالغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب1تبصره

  .به قوت خود باقي است ها دستگاه و اصالحات آن تا تصويب و ابالغ تشكيالت و وظايف جديد  23/1/1382

در حوزه  بحراني مناسب در امر مديريت سازمانمكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد  ذيربطي ها دستگاه ـ 2تبصره

ي طراحي و به شوراي عالي ارسـال  شهرستاني و استانلي، در سطوح م بحرانمربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با 

  .نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه شود

مراحـل پيشـگيري، آمـادگي، مقابلـه و بازسـازي را طبـق        موظفند وظايف مربـوط بـه    ذيربطي ها دستگاه ـ 4ماده

، امور محول شـده را تحـت امـر    بحرانام عمليات مقابله با انجام داده و در هنگ) 3(مصوبات شوراي عالي موضوع ماده 

  .كشور انجام دهند بحرانسلسله مراتب فرماندهي مديريت 

 بحـران در امر مديريت  ذيربطي ها دستگاه ،  ها استانـ نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و   5ماده

نسـبت بـه تهيـه طـرح      سـازمان با رعايت اولويت و نظارت ي و استانو واحدهاي  ها دستگاه موظفند با هماهنگي ساير 

مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقـدام   سازمانجامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و 

  .به شوراي عالي ارائه نمايد) سه ماهه(اي  و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره

موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصـاص دهـد تـا در    به لحاظ ضرورت  سازمانـ 1تبصره
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  .يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد

ي شــش ماهـه بـه شـوراي عـالي مـنعكس       هـا  هـ اقدامات انجـام شده توسط وزير كشـور به صـورت دور 2تبصره

  .گردد مي

و مسئول در اين خصوص نظـارت   ذيربطي ها دستگاه موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر  سازمانـ 3تبصره

  .كامل و مستمر داشته باشد

) 3(ي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام، در قالب شرح وظايف موضوع ماه ها طرحي مسئول تهيه ها دستگاه ـ 4تبصره

  .نامه مشخص خواهند شد اين آيين

در صـورت نيـاز بـه خـدمت هـر يـك از        بحـران توانند در مرحله مقابله با  ي مياستانو واحدهاي  سازمانـ   6ماده

مربوط به ترتيب زير از كاركنـان آنـان    سازماناز طريق  بحرانبرحسب ضرورت تا خاتمه  ذيربطي ها دستگاه كاركنان 

  :استفاده نمايند

و  سازماني مربوط موظفند بالفاصله با درخواست كتبي و يا شفاهي  ها ارگان، نهادها و  ها سازمانـ رؤساي 1تبصره

  .نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند استانحدهاي تابع وا

وقـت در   ـ دستگاه محل اشتغال كاركنـان مشمـول ايـن ماده و ساير كاركنانـي كه به صورت مأمور يا پاره2تبصره

و يـا واحـدهاي    نسـازما گيرند، موظفند برابـر گـزارش كـاركرد و تأييـد      ي قرار مياستانو يا واحدهاي  سازماناختيار 

  .ي نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نماينداستان

نامه، بـا تشـخيص    آيين) 6(، هر يك از مسؤوالن و كاركنان موضوع ماده بحرانـ چنانچه در مرحله مقابله با 7ماده

مدير ارشد دسـتگاه دولتـي   دار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصور داشته باشند، استان، سازمان رييس

قانون بالفاصله فرد ديگـري را مـأمور انجـام وظـايف     ) 8(ماده » 14«موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند  ذيربط

  .مربوط نمايد

سـهل انگـاري و    بحرانكه در هر يك از مراحل مديريت  ذيربطي ها دستگاه تبصره ـ هر يك از مديران و كاركنان  

بـراي برخـورد    ذيصالحدار و فرماندار و يا ساير مقامات مافوق به مراجع استان، سازمان رييسكم كاري نمايند، توسط 

  .قانوني معرفي خواهند شد

اسـتفاده از   ذيـربط ي هـا  دسـتگاه  داران و فرمانـداران و  اسـتان ، در صـورتي كـه  بحرانـ در مـرحله مقابله با   8ماده

هاي بخـش خصوصي و تعـاوني و حتـي اشـخاص را ضـروري    و واحد ها شركتخدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا 
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در صـورت عـدم انجـام مأموريـت     . توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را بـه آنـان تكليـف نماينـد     دانستند، مي

  .قابل پيگيري خواهدبود ذيصالح، موضوع در مراجع ها شركتشده توسط اين مؤسسات و  محول

عم از حقـوقي و حقيقـي برابـر مقـررات جـاري كشـور و عـرف پرداخـت         تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصي ا 

  .گردد مي

 در مراحـل چهارگانـه مـديريت     ذيـربط ي هـا  دسـتگاه  قانون بر اقدامات ) 8(ماده ) 18(حسب بند  سازمانـ 9ماده

راحل چهارگانـه  و اقدامات انجام شده براي هر يك از م ها هموظفند برنام ذيربطي ها دستگاه نظارت عالي دارد و  بحران

اي در قالـب   ي اجرايي آن انجام شـده اسـت، بـه صـورت دوره    ها هنام را كه در چهارچوب قانون و آيين بحرانمديريت 

ي براي ارائه به شـوراي عـالي   استانو واحدهاي  سازمانگردد، به  تهيه مي سازماني ارزيابي و نظارت كه توسط ها هبرگ

  .گزارش نمايند

موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت  ذيربطي تخصصي ها دستگاه ، بحرانان مقابله با ـ در طول مدت زم10ماده

در  بحرانشده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت  شده براي عمليات مقابله، وظايف محول امر فرمانده تعيين

  .باشد هر دستگاه به عهده باالترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي

  دبيرخانه و چگونگي اداره و ابالغ مصوبات شوراي عالي: فصل سوم

مقـام ايشـان و براسـاس دسـتورالعملي كـه بـه تصـويب شـورا          ـ جلسات شورا توسط رييس شورا و يا قائم11ماده

  .باشد مي) وزير كشور(ابالغ مصوبات پس از تأييد رييس جمهور با قائم مقام رييس شورا . گردد رسد، اداره مي مي

  .ـ شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد1تبصره

تشـكيل  ) وزيـر كشـور  (مقـام ريـيس شـورا      العاده با دعوت قائم ي جلسات فوقبحرانـ در مواقع ضروري و 2تبصره

  .شود مي

  .باشد مي سازمانباشد و دبير آن رييس  مستقر مي سازمانـ دبيرخانه شورا در 3تبصره

  تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي  :فصل چهارم

  :شود ـ اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي12ماده

  )رييس( سازمان رييسـ 1

  ـ معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي2

  يـ معاون وزير بازرگان3
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  ـ معاون وزير راه و ترابري4

  ـ معاون وزير جهادكشاورزي 5

  قيقات و فناوريـ معاون وزير علوم، تح 6

  ـ معاون وزير نيرو7

  ـ معاون وزير نفت 8

  ي كشورها دهياريو  ها شهرداري سازمانـ رييس 9

  جمهور رييسريزي و نظارت  ـ معاون معاونت برنامه 10

  ـ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح11

  ـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي12

  ـ رييس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي13

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سازماناون ـ مع14

  ـ معاون شهردار تهران15

با حق رأي در جلسـات دعـوت بـه     ذيربطي ها دستگاه از ساير  سازمانـ حسب موضوع و تشخيص رييس 1تبصره

  .آيد عمل مي

ات دار و عضـويت مقامـ  اسـتان هماننـد مركـز بـه رياسـت       هـا  اسـتان  بحـران ـ شوراي هماهنگي مـديريت  2تبصره

  .گردد تشكيل مي استاني متناظر در ها دستگاه 

  :شود ـ وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي13ماده

  بحراني مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت ها فعاليتـ هماهنگي 1

  اليو پيشنهاد آن به شوراي ع ها هرساني از طريق رسان ي آموزشي، تبليغاتي و اطالعها سياستـ بررسي و تأييد 2

  ي تخصصيها گروهـ نظارت بر عملكرد كار3

  كشور و ارايه آن به شوراي عالي بحرانـ بررسي و تأييد پيشنهادها در امور مديريت 4

ي تخصصـي  هـا  گروهـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كار  5

  و ارايه آن به شوراي عالي بحرانمديريت 

و تأييـد اعتبـارات     هـا  اسـتان و  ذيـربط ي ها دستگاه ، ها گروهي پيشنهادي كارها هو برنام ها طرحـ بررسي و تأييد   6
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  و پيشنهاد آن به شوراي عالي  ها آنمورد نياز 

به منظور طرح  سازمانو ارائه آن به  بحراندر مديريت  ذيربطي ها دستگاه ـ بررسي و تأييد وظايف دقيق و نقش 7

  راي عالي و سير مراحل تصويبدر شو

  در سطوح مختلف بحراننويس لوايح در زمينه مديريت  ـ بررسي و تأييد پيش 8

  كشور بحرانـ تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت 9

   ها آني ذيربط و هماهنگي اجراي ها دستگاه ي مانور ها هـ تصويب برنام10

  هـ ساير امور مرتبط و محول شد11

  هـا  اسـتان و انجام مانورهاي الزم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و  بحرانـ در زمان ضرورت و مقابله با 14ماده

حضـور يافتـه و نسـبت بـه انجـام       بحـران بينـي شـده بـراي مـديريت      كه مورد نياز باشند، موظفنـد در مكـان پـيش   

  .اقدام نمايند) ا مانورتا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و ي(ي محول شده ها مأموريت

  .گردد اعالم مي بحرانتوسط فرماندهي مديريت  بحرانتبصره ـ پايان مرحله مانور و يا مقابله با 

  كشور بحراني تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت ها گروهكار: فصل پنجم

  :باشد داراي چهارده كارگروه تخصصي و عملياتي به شرح زير مي سازمانـ 15ماده

كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و رياسـت معـاون مربـوط در آن     ـ1

  .وزارت

ـ كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن 2

  .وزارت

با مسئوليت ) زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور(ـ كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي 3

  .وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

ي حياتي، بالياي جـوي و طوفـان بـا مسـئوليت وزارت راه و ترابـري و رياسـت        ها ناـ كارگروه حمل و نقل، شري4

  .معاون مربوط در آن وزارت

با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگـي و شـوراهاي   هاي مردم نهاد  ـ كارگروه تشكل  5

  .وزارت كشور

نشـاني، مـواد    ، آتـش  هـا  سـاختمان آالت، آواربـرداري   ـ كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تأمين و توزيع ماشين  6
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 سازمانگي امور عمراني و رييس خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون هماهن

  .ي كشورها دهياريو  ها شهرداري

  .ـ كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور7

ـ كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضالب با مسئوليت وزارت نيرو و رياست معاون مربوط در   8

  .وزارتآن 

  .ـ كارگروه تأمين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در آن وزارت9

و شهرسـازي بـا مسـئوليت وزارت مسـكن و      ساختماني زمين، ابنيه، ها هـ كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الي10

  .شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

  ).بنياد مسكن انقالب اسالمي(ا مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي ـ كارگروه تأمين مسكن ب11

زيست و رياست معـاون مربـوط در آن    حفاظت محيط سازمانـ كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت 12

  .سازمان

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران و رياسـت معـاون     سازمانرساني با مسئوليت  ـ كارگروه آموزش و اطالع13

  .سازمانبوط در آن مر

ـ كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران بـا رياسـت   14

  .امداد و نجات سازمان رييس

از بين معاونان مرتبط بـا مـديريت    ذيربطـ رييس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه 1تبصره

  .منصوب خواهد شد) مقام شوراي عالي قائم(با حكم وزير كشور  همان دستگاه بحران

  .توانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند ي تخصصي ميها گروهـ رؤساي كار2تبصره

و  سـازمان هر كـارگروه و پـس از بررسـي     رييسي تخصصي به پيشنهاد ها گروهـ اعضا و شرح وظايف كار3تبصره

  .ابالغ خواهد شد) مقام شوراي عالي  قائم(اي هماهنگي توسط وزير كشور تأييد در شور

در صورت ضـرورت و بـا    سازماني تخصصي زيرمجموعه ها گروهي مشابه كاراستاني تخصصي ها گروهـ كار4تبصره

ل خواهد دار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكياستانبنا به پيشنهاد  استانخيز بودن هر  توجه به حادثه

  .گردد ابالغ مي) مقام شوراي عالي  قائم(مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور . شد

  مقررات مالي، اداري، تشكيالت و بودجه: فصل ششم
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اي مجـزا در اليحـه بودجـه     داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديـف بودجـه   سازمانـ 16ماده

  .آن معاون وزير كشور خواهد بود رييسشود و  ر ميساالنه كشور براي آن منظو

  .گردد ، ايجاد مياستان بحراني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت سازمانداري واحد استانـ در هر 1تبصره

  .خواهد بود استانريزي و توسعه  با حق رأي، عضو شوراي برنامه استان بحرانـ مسئول مديريت 2تبصره

  .خواهد بود شهرستانريزي و توسعه  با حق رأي عضو شوراي برنامه سازماني شهرستاناحد ـ مسئول و3تبصره

و  سـازمان ي آن به پيشـنهاد  شهرستاني و استانو واحدهاي  سازماني و تشكيالت تفصيلي سازمانـ نمودار 17ماده

ي سـازمان هـاي   پسـت سـقف  . رسـد  جمهـور مـي   شوراي عالي به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس

  .به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد )1386مصوب (قانون مديريت خدمات كشوري ) 29(ماده براساس 

ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبالً تحت عنوان دفتر مطالعـات   ـ وظايف، تعهدات، دارايي18ماده

ي اسـتان وادث و سـوانح غيرمترقبـه كشـور و واحـدهاي ذيـربط      و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه ستاد ح

  .يابد انتقال مي  ها استانو واحدهاي مربوط در  سازماناند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به  بوده

مسـتقر در نهـاد رياسـت     بحـران پيشـگيري و مـديريت    سـازمان تبصره ـ وظايف، تعهدات، امكانـات و تجهيـزات    

  .نتقل خواهد شدم سازمانجمهوري به 

ي سـازمان يـك واحـد    بحـران در مـديريت    هـا  آني مركزي وابسته به  ها سازمانو  ذيربطي ها دستگاه ـ در 19ماده

ي در سـطح  اسـتان و ادارات كـل    ها سازمانحداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در 

  .ي موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شدسازماناي ه مديريت با حداكثر سه اداره از محل پست

حـداقل يـك پسـت     .ي خواهـد بـود  شهرسـتان با مديران و رؤساي ادارت  بحرانمديريت   ها شهرستانـ در 1تبصره

ي مذكور در ايـن مـاده اختصـاص داده    ها دستگاه در  ذيربطها يا اداره  ي كارشناسي براي اين منظور به مديريتسازمان

  .خواهد شد

ي مذكور در اين ماده، مراتب براي صدور مجوز ايجـاد  ها دستگاه ي در سازمانـ در صورت عدم وجود پست 2رهتبص

  .ي به هيئت وزيران اعالم خواهد شدسازمانپست 

، نيروي انساني مـورد  سازماني اجرايي در مرحله تشكيل ها دستگاه ـ وزارت كشور موظف است با همكاري 20ماده

  .ان رسمي و پيماني دولت تأمين نمايدنياز را از بين كاركن

شوند عالوه بر شرايط احـراز پسـت، بايـد     به كار گرفته مي بحرانـ مديران و نيروهايي كه در امر مديريت 1تبصره
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با هماهنگي معاونـت توسـعه مـديريت و سـرمايه      سازمانشرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط 

  .شود به همراه منشور اخالقي كاركنان ابالغ مي جمهور تهيه و انساني رييس

قـانون برنامه چهارم توسـعه با ) 145(ـ مجوزهاي استخدامي الزم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده 2تبصره

گيرد تا نسبت به تأمين نيروي مورد نياز در كـل كشـور بـا     قرار مي سازمانرعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار 

  .ضوابط استخدامي اقدام نمايدرعايت 

نامـه   ايـن آيـين  ) 19(در واحدهايي كـه بـه موجـب مـاده     بحرانـ افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت 3تبصره

ي كاركنـان  ها هالعاد العاده ويژه عالوه بر ساير فوق شوند، در طول مدت تصدي از فوق مي  كار گرفته  شود به مي تشكيل

  .شوند شخيص مقام مافوق برخوردار ميحداكثر تا بيست درصد به ت

نمايند، در صورت آسيب يـا فـوت    همكاري مي بحرانكه در مراحل مختلف مديريت  ـ كاركنان و اشخاصي4تبصره

 بحـران براي افـراد مـؤثر در مـديريت     سازمان. معرفي خواهند شد ذيربطبراي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع 

  .تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آوردتمهيدات الزم را به منظور 

نامـه جـزء مشـاغل سـخت و      اين آيين) 19(مندرج در ماده  بحراني و واحدهاي مديريت سازمانـ مشاغل 21ماده

تهيه و پس از تصـويب شـوراي عـالي ابـالغ      سازماندستورالعمل اجرايي اين ماده توسط . گردند آور محسوب مي زيان

  .خواهد شد

نمايند، با  و مقابله همكاري مي  دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگيتبصره ـ كاركنان 

كننـده   شوند و حق بيمه حادثه نيروهاي شركت ، بيمه مسئوليت ميسازمانبيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط  پيش

  .گردد پرداخت مي سازماندولتي و خصوصي از محل اعتبارات 

قانون تنظـيم بخــشي از مقـررات مـالي دولــت      ) 10(موظف است عالوه بر اعتبارات ماده ـ وزارت كشور 22ماده

باشـد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يـا سـاخت ابنيـه     مي سازمانكـه در اخـتيار  )1380مصوب (

  .ي آن اقدام نمايداستانهاي و واحـد سازماندارد و مستحكم و تأميـن تجهيـزات و امكانـات اداري مورد نيـاز استان

موظفند براي تنظيم بودجـه تفصـيلي نظـام جـامع مـديريت       بحرانمديريت  ذيربطي اجرايي ها دستگاه ـ 23ماده

پيشـنهاد داده   سـازمان و اعتبار موردنياز خود را به  ها هكشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنام بحران

اي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در اليحه بودجه ساليانه به صـورت  تا پس از بررسي و تأييد شور

  .هاي جداگانه مشخص به هيئت وزيران ارائه نمايد رديف
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 سـازمان موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بـار بـه    ها استانداريو  ذيربطي ها دستگاه تبصره ـ  

  .ارائه نمايند

ي غيردولتي داخلي و خارجي اعـم از امـوال منقـول و    ها كمكت جذب، هدايت و توزيع اعانات و ـ مسئولي24ماده

غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران است كه با همكاري كميتـه امـداد امـام    

ـ  بهزيستي كشور صورت مي سازمانخميني و  ي دولتـي  هـا  كمـك ات و گيرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكان

هرگونـه  . اسـت  سازمانداخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهداكننده بر عهده 

  .ي يادشده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع استها كمكدخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب 

ي ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سال حـداقل  استانتنظيم بودجه در   ها استانريزي و توسعه  ـ شوراهاي برنامه25ماده

در قالـب   بحرانبيني شده در مراحل چهارگانه مديريت  ي پيشها هپنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنام

  .اختصاص داده شود استان بحراني تحت عنوان فصل مديريت  ا نهافصل جداگ

ديده و فـراهم نمـودن    قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسيـب) 12(و ) 11(ـ در اجراي ماده 26ماده

ريـزي ساالنه در اجـراي اقـدامات پيشـگيري، آمـادگي، مقابلـه و بازسـازي، اعتــبارات مصـوب هيئـت       زمينـه برنامه

اري كـل در اختيـار   د قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريـق خزانـه  ) 10(وزيران موضـوع ماده 

  .قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند  ها استاني ذيربط و ها دستگاه و   ها سازمان

ي عامل به منظور بازسـازي و جبـران   ها بانكـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق 27ماده

با تأمين يارانه و سود تسهيالت از محل اعتبارات  ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه ي مختلف خسارتها بخشخسارات 

در اختيـار   سـازمان بنا به پيشـنهاد   ها بانكقيمت را از محل منابع داخلي   مربوط توسط دولت، تسهيالت بانكي ارزان

  .ديده قرار دهد و مناطق خسارت  ها استان

در اليحه بودجـه   سازمان، از طرف ها بانك التفاوت سود تسهيالت پرداختي به تبصره ـ هر ساله مبلغ كارمزد و مابه 

  .ساليانه منظور خواهد شد

تواند با همكـاري وزارت   مي سازمانـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمين نقدينگي مقابله با حوادث، 28ماده

، معـادل  امور اقتصادي و دارايي ضمن عقد موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران   

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت  ) 10(و ماده  بحرانبيست درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت 

موظف است منـابع مـالي دريافـت شـده را از مــحل وصـول منـابع اعتبـارات          سازمان. را از بانك عامل دريافت نمايد
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  .ت نمايدمصـوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تأمين و پرداخ

ديـدگان ناشـي از    داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور آسـيب  ـ خزانه29ماده

قانون را پس از پيشـنهاد شـوراي   ) 12(حوادث غيرمترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده 

قـانون هزينـه   ) 12(قرار دهد تا وفق مـاده   سازماناختيار  جا در جمهور به طور يك عالي و تأييد مراتب توسط رييس

  .سازمان واريز خواهد شدكرد مجدداً به حساب  مبلغ مذكور تا سقف بيست درصد در صورت هزينه. گردد

قـانون  ) 12(را تا سقف مشخص شده در ماده  سازمانداري كل موظف است مبالغ مورد درخواست  تبصره ـ خزانه 

  .قرار دهد سازمانختيار به طور مستقيم در ا

) 30(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت و مـاده   ) 10(ـ كميته تخصيص اعتبارات با توجه به ماده 30ماده

قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين 

  .مدت تخصيص دهد ي كوتاهها هاعتبارات، به سرعت و در دور

در صورت بـروز مشـكالتي در امـر تخصـيص اعتبـار و اخـتالل تسـريع در        ) بحرانمديريت  سازمان(وزارت كشور 

  .ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه، مراتب را به هيئت وزيران اعالم نمايد رسيدگي به امور آسيب

ي امدادرساني و عمليـات امدادرسـاني بـه    ها دستگاه در  آگاهي و ايجاد آمادگي ـ به منظور پيشگيري، پيش31ماده

قـانون تنظـيم   ) 10(ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده  آسيب

و تصويب هيئت وزيـران در  ) كشور بحرانمديريت  سازمان(بخشي از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور 

گيرد تا نسبت به  قرار مي  ها استان بحرانو شوراي هماهنگي مديريت  بحراني مرتبط با امر مديريت ها دستگاه ختيار ا

  .دار اقدام نمايند ي مشخص و اولويتها هاجراي پروژ

  بيمه حوادث: فصل هفتم

مركـزي جمهـوري   و بـا همكـاري بيمـه     سازمانـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي 32ماده

ي مختلف با اولويت در حوادث محتمل ها بخشي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در ها دستگاه اسالمي ايران و 

  .اقدام نمايد) سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن(

ش بيمـه حـوادث در سـطح عمـومي بـا      ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسـترش پوشـ  1تبصره

را تـا  ) ي صنعتي و تجاري و مانند آن ها ساختماني مسكوني، ابنيه عمومي، تأسيسات زيربنايي و  ها ساختمان(اولويت 

  .ارائه نمايد سازمانجهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به  1388پايان سال 
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د بيمه اجباري محصوالت كشاورزي و دامي با توجه به قـانون  ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مور2تبصره

  .اقدام الزم را انجام دهد )1362مصوب (بيمه محصوالت كشاورزي 

ي در جهت پشتيباني مـالي، فنـي،   سازماني كشور در چهارچوب اهداف ها دهياريو  ها شهرداري سازمانـ 3تبصره

در امر مقابله و بازسـازي   ها شهرداريسته و براي ارتقاي توان مالي ي واب ها سازمانو  ها شهردارياجرايي و مديريتي از 

  .حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد

  .مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد سازماننامه مربوط با پيشنهاد  آيين

ي ذيربط تهيه و براي تصويب شوراي عـالي  ها دستگاه ط الذكر توس ي فوقها هـ دستورالعمل مربوط به تبصر4تبصره

  .ارائه گردد سازمانبه 

  ساير مقررات: فصل هشتم

موظفنـد ضـوابط،    ذيـربط ي هـا  دستگاه ـ به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، 33ماده

أييد شوراي همـاهنگي رسـيده اسـت و    مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه به ت

 سـازمان گردد، به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه مـاه يـك بـار بـه      ابالغ مي سازمانتوسط 

  .منعكس نمايند

انداز وظايف خـود، ابعـاد و    ي ساالنه، پنجساله و افق چشمها هي ذيربط موظفند در تدوين برنامها دستگاه ـ 34ماده

  .را در برنامه خود لحاظ نمايند بحرانت ايمني در چهار مرحله مديريت اقداما

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه و     ) 160(ي موضوع ماده ها دستگاه ـ مصوبات شوراي عالي پس از ابالغ براي 35ماده

   .االجراست ي بخش خصوصي و تعاوني الزمها هها و بنگا ، تشكل ها سازمانمؤسسات عمومي و غيردولتي و 

  .به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 18/9/1388نامه در تاريخ  اين تصويب
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  تاريخي و هنري –هيات تشخيص ضرورت خريد و قيمت كارشناسي اموال فرهنگي . 1

تاريخي و هنري نهادهاي عمومي و دولتي مصوب  –وال فرهنگي امنامه  آيين 18ماده  :مستندات قانوني . 1-1

  هيات وزيران  7/12/1381

  نفر كارشناس خبره با انتخاب شهرداري و يك نفر نماينده سازمان ميراث فرهنگي 2     :اعضاء . 1-2

  شهرداري يا ميراث فرهنگي :محل تشكيل جلسات . 1-3

  شهرداري :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 1-4

تـاريخي و هنـري مـورد نيـاز      –تشخيص ضرورت خريد و تعيين قيمت كارشناسي اثر فرهنگـي  : وظايف . 1-5

  شهرداري

  هيات تعيين بهاي اراضي ، ابنيه و تاسيسات مورد نياز شهرداري. 2

هـاي   هاليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امـالك بـراي اجـراي برنامـ      4ماده  :مستندات قانوني . 2-1

  شوراي انقالب اسالمي و اصالحيه هاي بعدي 17/11/1358عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

      : اعضاء. 2-2

  .يك نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب شهردار -1

   .به انتخاب مالك يا صاحب حقكارشناس رسمي يك نفر  -2

  .كارشناس رسمي به انتخاب طرفينيك نفر  -3

  .شهرداري: شكيل جلسات محل ت. 2-3

 .شهرداري :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 2-4

تعيين بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسـات و حقـوق و خسـارات وارده بـين شـهرداري و مالـك يـا         :وظايف . 2-5

  .مالكين

هـاي آن در آخـر    قانون فوق اصالح شده است كه جهت آگاهي بهره برداران عزيز مـتن قـانون و اصـالحيه   : يادآوري 
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  .همين فصل درج گرديده است

هيات حل اختالف ناشي از معامالت شهرداري هاي كالن شهرها، شهرداري هـاي مراكـز   . 3

  .شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيتاستان ها و 

بـا   1355نامة معامالت شـهرداري تهـران مصـوب     قانون اصالح و تسري آيين 7ماده  :مستندات قانوني . 3-1

مصـوب   و شـهرهاي بـاالي يـك ميليـون نفـر جمعيـت       شهرها كالن، ها استاني مراكز ها شهرداريالحات بعدي به اص

14/2/1390   

   : اعضاء. 3-2

  .يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه -1

  .يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر با انتخاب شوراي مربوطه -2

  .ار حسب موردنماينده فرماندار يا بخشد -3

  .استانداري يا محلي كه استانداري تعيين نمايد :محل تشكيل جلسات . 3-3

  .استانداري يا نهادي كه استانداري تعيين نمايد :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 3-4

  حل اختالف ناشي از معامالت موضوع آيين نامه موضوع قانون فوق  :وظايف . 3-5

  عه هاي استانيهيات امناي مجمو. 4

  قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) 5(نامه اجرايي ماده  آيين 6ماده  :مستندات قانوني . 4-1

  هيات وزيران با اصالحيه هاي بعدي 10/8/1383مصوب 

       :اعضاء . 4-2

عنـوان    رييس سازمان بهي علمي ـ فرهنگي با پيشنهاد استاندار و حكم  ها شخصيتاستاندار استان يا يكي از  - 1

  رييس هيأت امنا 

  رييس شوراي اسالمي استان  - 2



 هاي مرتبط با شهرداري كارگروه      

92  
 

  ) به عنوان دبير(ازمان در استان باالترين مقام اجرايي س - 3

  )  يا نماينده وي(ريزي استان  مهرييس سازمان مديريت و برنا - 4

  مديرمجموعه  - 5

   )رارداشتن مجموعه در محدوده شهردرصورت ق(شهردار محل  - 6

  ز ميـان بـانوان  ي علمي ـ فرهنگي به انتخاب رييس سازمان كه ترجيحاً دو نفـر آنهـا ا   ها شخصيتچهار نفر از  -7

  . انتخاب خواهد شد

  صادي به انتخاب رييس سازمان دو نفر از صاحبنظران و فعاالن اقت -8

  . هيأت امنا چهار سال خواهد بود مدت عضويت اعضاي انتخابي -

افتخاري  ي علمي و فرهنگي خارجي را به عنوان عضوها شخصيتتوانند حداكثر تا پنج نفر از  ميهاي امنا  هيأت -

  . شوند ازمان منصوب مياعضاي افتخاري به پيشنهاد هيأت امنا و تصويب رييس س. بپذيرند

  .استانداري يا محلي كه استاندار تعيين نمايد :محل تشكيل جلسات . 4-3

 .سازمان ميراث فرهنگي :پيگيري مصوبات مسئول تشكيل جلسات و . 4-4

   :وظايف . 4-5

  .  ي مصوب سازمانها دستورالعمليت بررسي و تصويب برنامه و بودجه ساالنه با رعا - 1

  .  ي مالي و ترازنامهها صورتصويب بررسي و ت - 2

عايـت قـوانين و   ، سـاير منـابع درآمـد و نحـوه وصـول درآمـدها و هزينـه آن بـا ر         هاي خدمات تصويب تعرفه - 3

  .  مربوط مقررات

ي هـا  دستورالعمل وع وي اصلي و جنبي مجموعه با رعايت استانداردهاي علمي ناظر به موضها فعاليتتصويب  - 4

  .  فني سازمان

بـه   ، معرفي مجموعه و ارايه خدمات فرهنگي و رفـاهي الزم  رساني ، اطالع ي پژوهشيها طرحبررسي و تصويب  - 5

  . حدود مصوبات سازمان ربازديدكنندگان د

  .  ، عمومي و خصوصي ي دولتيها بخشجلب كمك و همكاري  - 6

  تصويب و ايجاد واحدهاي وابسته مرتبط با وظايف اصـلي مجموعـه و تعيـين نحـوه اداره واحـدهاي خـدماتي       - 7
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  .  ا رعايت مقررات ناظر به موضوع، نمايشگاهي و رفاهي ب ، كارگاهي ،توليدي

  ي تعيين حقوق و دستمزد كاركنان و قراردادهاي موقت با رعايت قانون كـار و تعيـين  ها ورالعملدستتصويب  - 8

  .  التأليف و نظاير آن ، حق رجمهالت ، حق التدريس ، حق التحقيق ميزان حق

  . ي داخلي موردنيازها دستورالعمل تصويب - 9

  هيات انضباتي رسيدگي به تخلفات تاكسيراني. 5

نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره بـه مـاده واحـده قـانون راجـع بـه        آيين 15ماده  :نوني مستندات قا. 5-1

 هيات وزيران 10/8/1374 تمركز امور مربوط به تاكسيراني مصوب

      : اعضاء. 5-2
م نماينده تاكسي داران داراي پروانه بهره برداري يا نماينده اشخاص حقوقي كه به نمايندگي از شهرداري اقـدا  -1

 )حسب مورد(به حمل و نقل عمومي مسافر مي نمايند تا تاكسيرانان داراي پروانه تاكسيراني 

 نماينده شهرداري -2

 نماينده شوراي اسالمي شهر يا جانشين قانوني آن -3

  .سازمان مديريت امور تاكسيراني يا واحد حمل و نقل درون شهري شهرداري :محل تشكيل جلسات . 5-3

سازمان مديريت امور تاكسيراني يا واحد حمل و نقل  :ل جلسات و پيگيري مصوبات مسئول تشكي. 5-4

 .درون شهري شهرداري

رسيدگي به تخلفات تاكسيرانان و تاكسي داران و نيز وظايفي كه در آيين نامه فـوق قيـد شـده     :وظايف . 5-5

  .است

  هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات. 6

قانون برگزاري مناقصات  مصـوب   قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات 1ماده  :وني مستندات قان. 6-1

16/12/1388 
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   :اعضاء . 6-2

  .استاندار يا يكي از معاونان ذيربط -1

  .رئيس دستگاه مناقصه گزار -2

  .رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان -3

  .رئيس تشكل صنفي مربوط باتوجه به نوع مناقصه -4

  .يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه -5

  .دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي شود -1تبصره 

ي هـا  دسـتگاه  ي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كه توسـط  ها دستگاه رسيدگي به شكايات مربوط به  -2تبصره 

  .استاني انجام مي شود در هيأتهاي استاني انجام مي گيرد

  .استانداري :حل تشكيل جلسات م. 6-3

 .استانداري :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 6-4

   : وظايف. 6-5

  .رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار -

هيأت صالحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هريك از مواد قانون برگـزاري مناقصـات و    -

  :)الذكر قانون فوق 5ماده ( ات مربوط از جمله موارد زير را داردساير قوانين و مقرر

شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب     ) الف

  ؛1383

ارزيابي عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه گران يا ) ب 

  فني پيشنهادها؛

  قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛) 6(عدم رعايت هريك از موارد مذكور در ماده) ج 

  اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه گران؛) د 

ها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين عدم رعايت حداقل مهلت هاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهاد) هـ 

  المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
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  گشايش پيشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛) و 

  عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكت هاي مناقصه؛) ز 

هـا   از جلسات گشـايش پاكـت   گران در هر يك هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه) ح 

  شود؛

  شكايت مناقصه گران از تباني بين مناقصه گران با يكديگر يا بين مناقصه گران با مناقصه گزار؛) ط 

اعـم از  (تبصره ـ درصورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته اسـت   

ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني كنندگان بـه نفـع دولـت    ) دون آناينكه با اطالع مناقصه گزار بوده باشد يا ب

  .ضبط مي شود 

تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي شـود توسـط مناقصـه گـزار بـراي      ) ي 

  تغيير حدنصاب معامالت؛

  له مناقصه گزار؛اعمال تبعيض بين مناقصه گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسي) ك 

  انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صالحيت؛) ل 

  وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛) م 

  اري كارمنداندهيات بدوي رسيدگي به تخلفات ا. 7

  7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1ماده  :مستندات قانوني . 7-1

       : اعضاء. 7-2
باشد كه بـا   البدل مي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو عليهاي  هر يك از هيأت -2مادة 

موضوع تبصرة مادة يك براي مـدت سـه   هاي  حكم وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه

  .سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است

  .البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي -

توانند همزمان عضو هيأت تجديـد نظـر    هاي بدوي يك دستگاه نمي البدل هيأت هيچ يك از اعضاي اصلي و علي -

رسيدگي بـدوي بـه   همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پروندهايي كه در هنگام 

  .شركت نمايند. آن رأي داده اند
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  .دبيرخانه هيات يا اداره كارگزيني اداره مربوطه :محل تشكيل جلسات . 7-3
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   : وظايف. 7-5
  رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان

  هاي قيد شده در فصل سوم بط با هيأتقوانين مرت

  آيين نامه اموال فرهنگي، هنري وتاريخي نهادهاي عمومي و دولتي . 1

  14/12/1381: تاريخ               ه  25214 ت 50446: شماره 

ميـراث    سـازمان  11/6/1380مـورخ   15461/1بنابـه پيشـنهاد شـماره     7/12/1381هيأت وزيران درجلسه مورخ 

قـانون    بخشـي هـاي   بخش فرهنگ، هنر و تربيت بدني راهكارهاي اجرايـي حـوزه  ) 9(اجراي بند  و در فرهنگي كشور

ــه شــماره     ــران، موضــوع تصــويب نام ــه ســوم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي اي  برنام

آيين   ، 1366 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب) 122(و به استناد ماده  3/11/1379مورخ  ـه 23269ت 49454

  :دولتي را به شرح زير تصويب نمودعمومي و هاي  نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهاد

 باسـتان   تاريخي و هنري به اموالي گفته مي شود كه از نظر علمي ، تاريخي ، فرهنگي ، -اموال فرهنگي   - 1ماده  

باشد و   صد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته شناسي ، ديرين شناسي و هنري حائز اهميت بوده و بيش از يك

  :از انواع زير تعلق داشته باشد به يكي

  :تاريخي  -اموال فرهنگي  - الف

يا   به اموالي اطالق مي شود كه نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگي تاريخي انسان يا وقوع وقايع تاريخي در ادوار

اي  گوشه اي از حركت تاريخي فرهنگي انسان را در مقياس ملي يا منطقـه  دوره هايي خاص باشد و به نحوي از انحاء،

 باسـتاني واقـع در  هـاي   هاي تاريخي بوده و از محوطه نشانگر ظهور، حيات و انقراض تمدن يا بين المللي نشان دهد يا

  .فاري علمي يا علل ديگر كشف شودخشكي يا بستر درياها، در اثر ح 

 ،گيـاه شناسـي، معـدن شناسـي     شناسـي ،  نادر جانورهاي  ، شامل مجموعه ها و نمونهآثار ديرين شناسي  - تبصره

 قبل تاريخ و تركيبات نادر زمين شناسي در حكم امـوال فرهنگـي تـاريخي    انسان شناسي ، بقاياي نباتي و جانوري ما 

  .ي شودمحسوب م 
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  :اموال تاريخي -ب 

  اجتماعي و همچنين زندگي رهبـران و  و فنون ، تاريخ نظامي و اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخي ، تاريخ علوم 

  .مذهبي ، فرهنگي و هنري مي باشد مشاهير تاريخي ، علمي ،

  :اموال فرهنگي -ج 

 به اموال منقولي اطالق مي شود كه نشانگر وجوه مختلف زندگي انسان در دوره متاخر تاريخي بوده و پـژوهش در 

  يخي فرهنگي زندگي جوامع انساني مـي شـود، از قبيـل آثـار مـردم نگـاري ، مـردم       آنها موجب بازشناسي صورت تار 

  .صدا و تصوير و تمبر و امثال آنشناسي ، فرهنگ و هنر بومي ، آرشيوهاي 

  :اموال هنري  -د 

معاصـر، ايرانـي يـا     مختلف هنرهاي تجسمي اعم از هنرهـاي سـنتي و بـومي يـا    هاي  به كليه آثار هنري در رشته 

هاي مختلف هنـري بـوده يـا در تـاريخ هنـر، جـزء آثـار         راني، گفته مي شود كه ساخته مشاهير هنرمندان رشتهاي غير

  .مكتب يا دوره هنري مشخص باشند از يا اوج سبك ياغهنري محسوب شوند يا نشانگر آ  شاخص

  :مطالعاتي  اموال - ه

، خط و حيثيت مسـتقل فرهنگـي بـوده يـا     لخي يا هنري است كه فاقد نقش كامفرهنگي تاري اي از يك اثر قطعه 

ر آن ارزش مطالعـاتي داشـته   ارزش حفاظتي باشد و صرفا از نظر تشخيص دوره تاريخي، جنس و تركيـب عناصـ    فاقد

  .باشد

  :جعلي اموال تقلبي و يا -و 

فاده از به اموالي گفته مي شود كه با سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنـري خـاص تقليـد يـا بـا اسـت       

  .ي در دوره معاصر ساخته شده استخطوط و اشكال فرهنگي تاريخ  نقوش،

فـروش    تعيين تكليف اموال مطالعاتي، تقلبي و جعلي از نظر امحاء، نگهـداري يـا واگـذاري بالعـوض و      - 1تبصره 

  .مقام دستگاه اجرايي خواهد بود اموال مطالعاتي بر عهده باالترين

معاصر   ه مشاهير تاريخي فرهنگي و هنري و همچنين آثار نشانگر رويدادهاي مهم تاريخيآثار متعلق ب  - 2تبصره 

درجـه    و همچنين آن دسته از آثار فرهنگي و هنري معاصر كه برابر دستورالعمل موضوع اين آيين نامه درجه يك يـا 

  .مقررات اين آيين نامه خواهد بوددو تشخيص داده شود، صرف نظر از قدمت آن، مشمول 
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تـاريخي و    مجموعه اموال فرهنگي تاريخي يا هنري به اموالي اطالق مي شود كه عالوه بر ارزش فرهنگي  - 2ماده  

  .وجود آورد  هنري هر يك از آثار تشكيل دهنده آن، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و حيثيتي مضاعف به

  و موسسـات دولتـي و   ها سازمانه در اختيار وزارتخانه ها و كليه اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتي ك  - 3ماده 

آيين   و دفاتر مندرج در اين ها فرماساس  و موسسات آموزش عالي و پژوهشي است، بر ها دستگاه عمومي غير دولتي و 

دارايـي    نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و يك نسخه از آنها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصـادي و 

  .، موجب پيگرد قانوني خواهد بودعدم انجام مفاد اين ماده  .ارسال خواهد شد

 شاسي حداكثر يك ماه بعـد از پايـان فصـل    ي علمي باستانها حفارياموال فرهنگي تاريخي حاصل از   - 1تبصره 

  .د شده در مورد آنها اعمال خواهحفاري ، به واحد اداري ذيربط تحويل و مفاد اين آيين نام 

) 9( در مورد اموالي كه به حكم مراجع ذيصالح و تا صدور راي قطعي توقيف مي شوند، بر اسـاس بنـد    - 2تبصره 

  .نامه اجرايي آن اقدام خواهد شدقانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور و آيين ) 3(ماده 

  نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي و     ي دولتـي ، هـا  شـركت اموال فرهنگـي تـاريخي و هنـري در اختيـار       - 3تبصره 

  .نيز مشمول اين آيين نامه هستنديي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ها شركت

  مورد اموال موضوع تبصره ذيل مـاده يـك توسـط سـازمان حفاظـت      تكاليف مقرر در اين آيين نامه در  - 4تبصره 

  .نوني مربوط را برعهده داردقاهاي  محيط زيست انجام شده و سازمان مذكور مسئوليت

  ي صـادره شـده از سـوي سـازمان ميـراث     هـا  دسـتورالعمل ي مشمول اين آيين نامه بر اساس ها دستگاه   - 4ماده 

فرهنگـي و    ،اطالعاتي و كالبدي اموال تاريخي فرهنگي كشور، نسبت به مرمت، حفاظت، پژوهش، معرفي و ساماندهي

  .ردر اختيار خود اقدام خواهند كهنري د

دسـتگاه    سازمان ميراث فرهنگي كشور مكلف است اقدامات اضطراري حفاظتي و مرمتي را تعيـين و بـه    - 5ماده 

  .اساس نظرات سازمان اقدام نمايدذيربط ابالغ و دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است بر

آنهـا    ل و نگهداري حسـاب حفاظت و حراست از اموال موضوع اين آيين نامه بر عهده دستگاه دارنده اموا  - 6ماده 

  .ور اقتصادي و دارايي خواهد بودبر عهده وزارت ام

 در صورتي كه اموال موضوع اين آيين نامه به دليل شرايط فيزيكي يا شيميايي خود اثـر و يـا در جريـان     -تبصره 

 با رعايت مقررات مربوطمرمت به داليل فني از بين برود، اموال ياد شده پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور و  

  .اموال دولتي خارج خواهد شداز فهرست  
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  آثـار درجـه يـك درجـه دو    ( طبقه بندي ارزشي اموال فرهنگي تاريخي و هنري مشمول اين آيين نامه   - 7ماده 

 گي كشور تهيـه و ابـالغ خواهـد   مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهن) درجه سه مطالعاتي 

  .گي كشور الزم االجرا خواهد بودنتايج حاصل از اجراي طرح مذكور پس از تصويب سازمان ميراث فرهن .شد 

ارزش   تاريخي و هنري از نظر اجراي مفاد اين آيين نامه تا انجام طرح طبقه بنـدي  -كليه اموال فرهنگي   -تبصره 

سـه    ماده بيست اين آيين نامه در حكم آثـار درجـه   فرهنگي تاريخي آنها ، در حكم آثار درجه دو و براي اجراي مفاد

  .محسوب مي شوند

آيين نامه   سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است دستورالعمل ساماندهي اطالعاتي اموال موضوع اين  - 8ماده 

عمومي و   مهرا به منظور توليد و ثبت اطالعات پژوهشي ، حفاظتي ، كالبدي ، مرمتي و اموالي هر اثر در قالب شناسنا

  .ي ذيربط جهت اجرا ابالغ نمايدها دستگاه تخصصي ، تدوين و به 

بنـدي   سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع اين آيين نامه را با توجه به طبقـه   - 9ماده  

  .اهد كردي اثر، تدوين و ابالغ خوارزش فرهنگي تاريخي ، نوع ، جنس ، قدمت، نوع و ميزان آسيب ديدگ

  .آغاز خواهد شدمرمت اضطراري اموال موضوع اين آيين نامه از سوي دستگاه دارنده، در اسرع وقت   -تبصره  

منظـور    نامه را به سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل ساماندهي كالبدي اموال موضوع اين آيين  - 10ماده  

نظارت  غ و بر اجراي آناثر در محل و نحوه نگهداري آن، تدوين ابالايجاد شرايط علمي، فني و امنيتي الزم براي بقاي 

  .مي نمايد

 موضوع اين آيـين نامـه  هاي  ي مشمول اين آيين نامه موظفند پس از ابالغ دستورالعملها دستگاه كليه   - 11ماده  

  ي تحت اختيار خـود ، بـا  نسبت به طبقه بندي ارزشي و ساماندهي اطالعاتي و كالبدي اموال تاريخي ، فرهنگي و هنر 

  .ث فرهنگي كشور اقدام نمايندنظارت سازمان ميرا

  ي مشمول اين آيين نامه موظفند در تنظـيم بودجـه سـاالنه خـود اعتبـار مـورد نيـاز بـراي        ها دستگاه   - 12ماده 

 .بط اعـالم نماينـد  و به مراجع ذيـر هاي ابالغي تعيين  نگهداري اموال موضوع اين آيين نامه را متناسب با دستورالعمل

  .ي مذكور نخواهد بودها دستگاه يف عدم پيش بيني و يا تخصيص اعتبار نافي وظا

ي مشـمول ايـن   هـا  دسـتگاه   .ده دستگاه دارنده آن خواهد بودمرمت اموال موضوع اين آيين نامه بر عه  - 13ماده 

حسب مورد پيش بينـي و بـه     مرمت،  رگاهكا آيين نامه مكلفند ساختار تشكيالتي مناسب را جهت ايجاد آزمايشگاه يا

  .نامه ريزي كشور پيشنهاد نمايندسازمان مديريت و بر
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فعاليـت    خصوص موضـوع  ي مشمول اين آيين نامه نسبت به تاسيس موزه تخصصي درها دستگاه كليه   - 14ماده 

  .خواهد بودن ميراث فرهنگي كشور تخصصي تحت نظارت فني سازماهاي  موزه .خود اقدام خواهند كرد

قـانون محاسـبات    34امين امـوال فرهنگـي تـاريخي و هنـري كـه مطـابق آيـين نامـه اجرايـي مـاده             - 15ماده 

 عهده داشته باشد و بايد عـالوه  كشور منصوب خواهد شد، نبايد غير از وظيفه امين اموالي وظيفه ديگري را بر عمومي

  .مرتبط نيز باشدهاي  ني در رشتهدرك كارداصالحيتهاي اخالقي و امانت داري ، حداقل داراي م  بر

شغلي   سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور، شغل امين اموال و مزاياي

  .ست امين اموال منظور خواهد كردي مشمول به تعداد مورد نياز پها دستگاه آن را تعريف و براي 

تاريخي و هنري عالوه بر انجام وظايف مقرر در قـانون محاسـبات عمـومي كشـور،      امين اموال فرهنگي  - 16ماده 

 آيين نامه اموال دولتي و آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال وظـايف 

  :زير را بر عهده خواهد داشت 

آيـين   ي موضـوع ايـن  ها دستورالعملطالعاتي و ساير ي ساماندهي كالبدي و اها طرحاجراي وظايف مقرر در  -الف 

  .ورد اموال فرهنگي تاريخي و هنرينامه در م

 امنيتـي  ي مربوط به وضعيت سالمت و وضعيت محل نگهداري اثر از نظر شرايط علمي ، فني وها فرمتنظيم  -ب 

  .ي اين آيين نامه ها دستورالعملع آن، موضو 

براي   ي موضوع اين آيين نامه و همكاري با پژوهشگران و ايجاد شرايط الزمها لدستورالعمانجام امور مقرر در  -ج 

  .معرفي اثر

  جمعي و گزارش به موقع خطرات ناشي از شرايط فيزيكي اثر، شرايط فني و مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب -د  

  .امنيتي محل نگهداري آن

 بند و تعدي و تفريط ، مسئول جبران خسارت وارد شـده بـه  امين اموال در صورت عدم رعايت مفاد اين   -تبصره 

  .هد بوداثر خوا 

 كارشناسـي  تشخيص اين امر و تعيين ميزان خسارات وارد شده بر عهده مرجع ذيصالح قضائي و با توجه بـه نظـر  

  .خواهد بود ان ميراث فرهنگي كشورسازم 
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يك   مه از يك وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي بهانتقال بالعوض و اماني اموال موضوع اين آيين نا  - 17ماده 

قـانون    عمومي غير دولتي با رعايت مـواد مربـوط از   ت دولتي ديگر و موسسات و نهادهايوزارتخانه يا موسسه يا شرك

  :ا رعايت شرايط ذيل انجام مي شودمحاسبات عمومي كشور و ب

  .انجام شده باشد مورد اموال موضوع انتقال قبالي موضوع اين آيين نامه در ها دستورالعملمفاد  -الف  

  .ن ميراث فرهنگي كشور تحصيل شودموافقت قبلي سازما -ب 

  اسـاس مقـررات  ي مشمول ايـن آيـين نامـه بر   ها دستگاه خريد اموال فرهنگي تاريخي و هنري از سوي   - 18ماده 

  .دستگاه خريدار انجام خواهد شد عمومي ناظر به معامالت

خريـدار و    و قيمت كارشناسي اثر توسط هيأتي متشكل از دو نفر كارشناس خبره با انتخاب دستگاه ضرورت خريد

  .اث فرهنگي كشور تعيين خواهد شديك نفر نماينده سازمان مير

بـود    حمل و نقل اموال موضوع اين آيين نامه از نظر شرايط حفاظتي و امنيتي تابع دستوالعملي خواهد  - 19ماده 

مسـئوليت    ه به ويژگيهاي اموال مورد نظر از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين و ابالغ خواهد شد وكه با توج

  .ده دستگاه دارنده اثر خواهد بودرعايت مفاد آن بر عه

تاريخي و   اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه مي تواند تحت ابوابجمعي هر يك از امناي اموال فرهنگي  - 20ماده  

معادل  2هر اثر درجه يك معادل دويست و هر اثر درجه   .مي باشد 3ده هزار عدد اثر درجه ار گيرد، حداكثر هنري قر

  .محسوب مي شود 3ت عدد اثر درجه بيس

 خروج موقت اموال فرهنگي تاريخي و هنـري درجـه يـك مشـمول ايـن آيـين نامـه بـراي شـركت در           - 21ماده 

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ييد سازمان ميراث فرهنگي كشور بهي خارج از كشور پس از تاها نمايشگاه 

كشـور    خروج موقت اموال تاريخي ، فرهنگي و هنري درجه دو و سه با موافقت سازمان ميـراث فرهنگـي    -تبصره 

  .انجام خواهد شد

محـل    نگي كشور ازسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي سازمان ميراث فره  - 22ماده  

ريخي تا  جايي پستهاي بين دستگاهي نسبت به ايجاد پست امين اموال فرهنگي تاريخي و بازرس اموال فرهنگيه ب جا

  .و هنري دولتي اقدام نمايد

ي هـا  دسـتورالعمل  استخدام نيروهاي تخصصي كارشناسي ارشد و باالتر در دستگاه اجرايي براي اجـراي   -تبصره ÷

مركـب از    ن نامه يا اشتغال در سمتهاي امـين امـوال و بـازرس امـوال فرهنگـي بـا تاييـد كميسـيوني        موضوع اين آيي
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سـقف    نمايندگان دستگاه ذيربط، سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان مديريت و برنامـه ريـزي كشـور عـالوه بـر     

  .پستهاي تخصصي مجاز مي باشد

مـوارد    هرست اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتـي بـا رعايـت   حذف اموال موضوع اين آيين نامه از ف  - 23ماده 

ديـوان    ،رايي ، سـازمان ميـراث فرهنگـي كشـور    ذيل ، بر عهده هيأتي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دا

  :شور و دستگاه دارنده آن مي باشدمحاسبات ك

  ن رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداري از جملهدر كليه موارد سرقت ، فقدان و به طور كلي مواردي كه از بي - 1

 مفاد اين آيين نامه يا جرايم عمومي صورت گرفته است ، حذف اموال منوط بـه صـدور حكـم قضـايي يـا راي ديـوان      

  .سارات وارد شده به دولت مي باشدجبران خ محاسبات كشور و 

هـاني از قبيـل سـيل، زلزلـه ، جنـگ و حـوادث       در مواردي كه اموال موضوع اين آيين نامه بر اثر حـوادث ناگ  - 2

آن از بين برود، با گواهي باالترين مقام دستگاه اجرايي مبني بـر فقـدان قصـور و مسـامحه از سـوي مسـئوالن        مشابه

  .در هيأت ياد شده مطرح خواهد شد اثر، موضوع  نگهداري

انجـام   ن ميراث فرهنگي كشور و اقـدامات هيأت مزبور با بررسي جوانب امر و با توجه به نظر كارشناسي سازما - 3

  .يا اداري ذيصالح، تصميم مي گيرديافته از سوي دستگاه ذيربط و حكم صادرشده از مرجع قضايي 

  حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال دولتي پس از تاييد نماينده سازمان ميسـر خواهـد   - 1تبصره  

  .شد

موضوع   جريان رسيدگي ، به تخلف اداري يا وقوع جرايم عمومي برخورد نمايد، در صورتي كه هيأت در - 2تبصره 

  .دور راي نهايي پيگيري خواهد كردرا به مراجع ذيصالح اداري و قضايي منعكس و تا ص

  سازمان ميراث فرهنگي كشور مسئول نظارت برحسن اجراي اين آيين نامـه بـوده و در مـوارد تخلـف،     - 24ماده  

  .الترين مقام دستگاه اجرايي منعكس خواهد شدمراتب به با

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه . 2

17/11/1358 

 ي دولتـي يـا  ها شركتها يا مؤسسات و  هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه هرگاه براي اجراي برنامه - 1ماده 

يي كه شمول قانون نسـبت بـه آنهـا    ها سازمانهاي دولتي و  و دانشگاه ها بانكو  ها شهرداري وابسته به دولت، همچنين

شوند به ارضاي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسـات و سـاير    مي ناميده "دستگاه اجرايي "مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس 
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دسـتگاه   "آن قبالً وسيله  قي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبارحقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقي

تواند مورد نياز را مسـتقيماً يـا بـه     مي "دستگاه اجرايي "يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد  "اجرايي

  مايدسازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك ن وسيله هر

هاي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتـي   هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه برنامه - 2ماده 

دسـتگاه   "ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بـاالترين مقـام اجرايـي    . باشد الزم و ضروري "دستگاه اجرايي "

  .برسد  "اجرايي

. المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد ست براي اجراي طرح حتيدستگاه اجرايي موظف ا - 1تبصره 

حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روسـتايي يـا سـازمان عمـران اراضـي       عدم وجود اين قبيل اراضي

  .باشد رسيده ها استانشهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در 

د و امالك محل مكلف است محل وقوع وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائـه شـده   اداره ثبت اسنا - 2تبصره 

  .استعالم پاسخ دهد  روز از تاريخ 15حداكثر ظرف 

  "بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريـق توافـق بـين     - 3ماده 

  .گردد حبان حقوق تعيين ميصا و مالك يا مالكين و "دستگاه اجرايي

در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك  - 1تبصره 

تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارات اقدام نمايد و هرگاه مبلغ  مي "اجرايي دستگاه "ميليون ريال نباشد 

ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميـزان خسـارت و انجـام     ر يك از مالكين بيش از يك ميليونمورد معامله يا خسارت ه

تصويب انجمـن شـهر    به ها شهرداريقانون محاسبات عمومي و در مورد  71معامله بايد به تصويب هيأت مقرر در ماده 

  .برسد

ماه نسبت به خريـد ملـك و   موظف است حداكثر ظرف سه  "دستگاه اجرايي "در صورت حصول توافق  - 2تبصره 

به هر . و يا آن كه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعالم نمايد پرداخت حقوق يا خسارات اقدام

  .انصراف است حال عدم اقدام به خريد يا اعالم انصراف در مدت مذكور به منزله

دسـتگاه   "نيه و تأسيسات و حقـوق و خسـارات وارده بـين    هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و اب - 4ماده 

بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسـمي دادگسـتري تعيـين     :و مالك توافق حاصل نشود "اجرايي

  .گردد مي
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يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طـرفين   "دستگاه اجرايي "كارشناسان يك نفر از طرف 

شوند رأي اكثريت هيأت مزبور  معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي صورت عدم توافق يا استنكاف به و در

  .االجرا است قطعي و الزم

قـانون   29در صورتي كه در محـل كارشـناس رسـمي دادگسـتري وجـود نداشـته باشـد طبـق مـاده           - 1تبصره 

  .شود مي عمل 1317كارشناسان رسمي مصوب 

كه بـه   "دستگاه اجرايي "هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعالم  - 2تبصره 

رسـد تعيـين    هاي كثيراالنتشار يا آگهي در محل به اطالع عمـوم مـي   يك از روزنامه يكي از صور ابالغ كتبي، انتشار در

عدم صدور سـند مالكيـت، اخـتالف در مالكيـت،      ،ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي

موانعي از اين  فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك و

روز از تـاريخ مراجعـه    15قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حـداكثر ظـرف   

  .نمايد دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي به "اييدستگاه اجر "

مالك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسـارات   - 5ماده 

  .طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها  مشابه واقع در حوزه عمليات

سكونت يا ممراعاشه مالك باشد عالوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمـت  در مواردي كه ملك محل  - 1تبصره 

  .ملك افزوده خواهد شد

اسـت و در صـورت    "دستگاه اجرايي "باشد با  تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي مي

هر يـك از طـرفين اظهـار نظـر     باشد كه به تقاضاي  صالحه محل وقوع ملك مي بروز اختالف تشخيص نهايي با دادگاه

  .خواهد كرد

در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مـورد بحـث    - 2تبصره 

به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيـه در هنگـام    داشته باشند حقوق زارعين ذينفع

  .خت خواهد شدانجام معامله به مالك پردا

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوق نظير حق 

زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده اسـت وجـود داشـته باشـد      ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير

طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا  دهاي موجود بين زارع و يابهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردا
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  .گردد از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي

چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق  - 3تبصره 

  .محل كسب و پيشه بوده باشد "دستگاه اجرايي "قبل از اعالم تصميم  داقل يك سالخواهد گرفت كه ح

اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز اسـت بـه    نسبت به امالك موقوفه - 4تبصره 

عمل خواهد شـد در مـورد    المدت آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل طريق مذكور در اين قانون اقدام و

ايـن قـانون    - 5مـاده   3و  2هـاي   مندرج در تبصـره  امالك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق

االجـاره ملـك    مـال  حقوق فوق از سوي هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخـت و 

  .ر از سوي هيأت كارشناسي تعيين خواهد شدموقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبو

در كليه موارد مندرج در اين قانون هيأت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در  - 5تبصره 

. و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقـاً اعـالم نمايـد    1317قانون كارشناسي مصوب سال

اصالحات بعدي آن و در صورت اخـتالف طبـق نظـر     نامه دستمزد كارشناسان رسمي و آيين دستمزد كارشناسان طبق

پرداخت شده كـه   نصف هزينه كارشناسي. باشد دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي

  .گردد باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي به عهده مالك مي

مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليـك شـده، از    "دستگاه اجرايي "واردي كه در م - 6ماده 

به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قـوانين و مقـررات مربـوط، بـه مـالكين       اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق 

رشناسـي منـدرج در ايـن قـانون     هيـأت كا  در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بـه عهـده   . نمايد واگذار مي

  .باشد مي

مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حـق تعهـد    "دستگاه اجرايي " - 7ماده 

  .كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد نمايد كه پس از انجام طرح، محل

انجام معامله و پرداخت قيمـت ملـك يـا حقـوق     تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از  - 8ماده 

اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجـام معاملـه، اختالفـات مالكيـت، مجهـول       باشد مگر آن كه در مالك مجاز نمي

قطعي ممكـن نگـردد، در ايـن صـورت بـه منظـور         بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله

اعـالم   چنانچـه مالـك ظـرف يـك مـاه از تـاريخ      : شود يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي جلوگيري از وقفه

براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي  4ماده  2به يكي از انحاء مقرر در تبصره  "دستگاه اجرايي "
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روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت  15بار دوم اعالم و پس از انقضاء  استنكاف نمايد مراتب براي

به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محـل   آن تعيين شده است  2يا تبصره  4كارشناسي مندرج در ماده 

اقـدام خواهـد نمـود و     توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد 

گردد از سـوي اداره ثبـت بـه ذيحـق      لك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز ميبهاي م

قبلي مالك حسب مورد اصالح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسـترد   پرداخت و اسناد 

وسيله دادستان يـا نماينـده وي سـند مالكيـت     سند انتقال امضاء شده  اداره ثبت محل موظف است بر اساس. شود مي

  .صادر و تسليم نمايد "اجرايي دستگاه "جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام 

در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دالئل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايـي ضـرورت داشـته     - 9ماده 

تواند قبل  مي "دستگاه اجرايي "ناپذيري گردد،  انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ريع درباشد به نحوي كه عدم تس

ملك بـا حضـور مالـك يـا نماينـده وي و در غيـاب او و        از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود 

مكلـف اسـت    "اجرايـي  دستگاه "نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن 

  .حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد

تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور بـا مراجعـه بـه دادگـاه صـالحه       مالك يا صاحب حق مي -تبصره 

ان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسـيدگي و  را تا زم  درخواست توقيف عمليات اجرايي

بالفاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد  نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده  حكم الزم صادر مي

  .آمد

ضوعه قبلي بـه تصـرف   چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين مو - 10ماده 

هاي دولتـي   و دانشگاه ها بانك، ها شهرداريي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين ها شركت ها، مؤسسات و وزارتخانه

باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قـرار گرفتـه    يي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام ها سازمانيا 

بوده ولي تعيين بهاي  كور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه باشد كه بر اساس قوانين مذ

آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصالح نشده باشد و يا به تصرف مجري طـرح  

  :باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد  در نيامده

ش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان، تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبـق مقـررات ايـن    ارز: الف

  .شود قانون تقويم و نقداً پرداخت مي
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ي مـوات،  هـا  زمـين ي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابـت  ها زمينبهاي : ب

  .اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد ها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون جنگل

ي مذكور در قانون مصـوب شـوراي انقـالب كـه     ها زميني داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز ها زمين

  .گيرد گونه وجهي تعلق نمي توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ

اين قانون بـا   4از طرف هيأت كارشناسان موضوع ماده  ارزش تقويم شده زمين در صورت اختالف نظر - 1تبصره 

  .مساحت هر ملك تعيين خواهد شد در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل 

  .هر گونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود - 2تبصره 

ايـن قـانون را    10اجـراي مفـاد مـاده    باشند اعتبار مورد نيـاز جهـت    مكلف مي "ي اجراييها دستگاه  " - 3تبصره 

سـال   5به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعـي حـداكثر ظـرف      بيني و پس از تأمين اعتبارنامه الزم پيش

امـالك مكلـف بـه صـدور سـند مالكيـت        ادارات ثبـت اسـناد و  . بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند

  .باشند مي

 هـا  شـهرداري ي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به ها طرح - 4تبصره 

و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشـابه   مثل انواع عوارض متعلق به زمين

  .آن معاف هستند

به اراضي داير يا باير ابنيه يـا تأسيسـات متعلـق بـه     احتياج  "دستگاه اجرايي "هرگاه براي اجراي طرح  - 11ماده 

هـاي   و دانشـگاه  هـا  بانك، ها شهرداريي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين ها شركت ها يا مؤسسات و ساير وزارتخانه

داشـته باشـد واگـذاري حـق اسـتفاده بـه        يي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است ها سازماندولتي و 

  .جب موافقت وزير يا رييس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بودمو

وزيـر   باشد و در صورتي كه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخسـت  اين واگذاري به صورت بالعوض مي

  .عمل خواهد شد

يا سازمان يا مؤسسات دولتـي يـا    در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت -تبصره 

بالعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده  وابسته به دولت بوده و واگذاري 

  .منتقل خواهد شد "دستگاه اجرايي "در اين صورت ملك به صورت قطعي به . در ترازنامه شركت قابل پرداخت است

و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد اليحه نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي كليه قوانين  - 12ماده 

االثـر   تصويب شده و با اين قانون مغـايرت دارد از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون ملغـي       هاي عمراني و نظامي دولت برنامه
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  .باشد مي
   28/8/1370ها مصوب  مورد نياز شهرداري ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي 7تبصره . 2-1

اليحه قانوني نحـوه خريـد و تملـك    ( 5و آن قسمت از ماده  4از تاريخ تصويب و الزم االجرا شدن اين قانون ماده 

شوراي انقالب اسـالمي   17/11/1358مصوب ) هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اراضي و امالك براي اجراي برنامه

  .گردد ها لغو مي باشد در مورد شهرداري تعيين قيمت عادله الزامي ميكه مربوط به نحوه 

هـاي   اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراء برنامه) 1(قانون الحاق يك تبصره به ماده . 2-2

  2/2/1388عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك بـراي اجـراء    )1(ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده  

  :گردد الحاق مي 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  برنامه

اعم از اين كـه بـه اشـخاص    (ي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني ها دستگاه تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات  

گـردد، دسـتگاه    االجراء قضايي ابطال گرديده يا مـي  به موجب احكام الزم) اشدحقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده ب

مربوطه موظف است امالك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مسـتحدثات يـا قرارگـرفتن    

اجرايـي   ي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صـادركننده حكـم متعـذر باشـد دسـتگاه     ها طرحاراضي مذكور در 

در صـورتي كـه   . تواند با تأمين اعتبار الزم نسبت به تملك اين قبيل امالك مطابق اين قـانون اقـدام نمايـد    ذيربط مي

و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرايـي دسـتور توقـف     يد يا قلع  حكم دادگاه مبني بر خلع 

ي ذيربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صـدور دسـتور موقـت    اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجراي

  .نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز امالك يادشده اقدام نمايد

مصـوب  ) 1390ـ   1394(قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران       171تبصره ماده . 2-3

15/10/1389  

اليحـه قـانوني نحـوة خريـد و     «هاي عمومي و عمراني دولت موضـوع   مشمول برنامه) 1(هاي گروه  تبصره ـ طرح 

توانـد از   باشد كه تمام يا بخشي از منـابع مـورد نيـاز آن مـي     مي» شوراي انقالب 1358تملك اراضي و امالك مصوب 

قانون مذكور قابـل اعتـراض در مراجـع صـالحه     ) 4(رأي صادره موضوع ماده . ي غير دولتي تأمين شودها بخشطريق 

  .ضايي استق

ي هـا  شـهرداري با اصالحات بعـدي بـه    1355نامة معامالت شهرداري تهران مصوب  قانون اصالح و تسري آيين. 3
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 و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت شهرها كالن، ها استانمراكز 

امـه بـه   ن و تـاريخ صـدر آيـين   » شـهرداري تهـران  «نامه، بـه عبـارت    در آيين» شهرداري پايتخت«ـ عنوان   1ماده 

  يابد تغيير مي 25/1/1355

ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي   6ماده: گردد نامه به شرح ذيل اصالح مي آيين) 6(ـ صدر ماده   2ماده 

  .هاي كثيراالنتشار بايد منتشر گردد كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه

  : گردد نامه به شرح ذيل اصالح مي آيين) 6(ماده ) 3(ـ تبصره  3ماده 

ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه عالوه بـر نشـر آگهـي در داخـل كشـور        3تبصره

دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد  موضوع به اطالع فروشندگان كاال يا انجام 

هـاي   هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم بـه سـفارتخانه   ورخارجه به هر يك از سفارتخانهبه وسيله وزارت ام

  .جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود

» شوراي اسالمي شـهر «به عبارت » انجمن شهر«، عبارت )38(و تبصره آن و ماده ) 18(و ) 14(ـ در مواد   4ماده 

» شـوراي اسـالمي شـهر   «به عبارت » شوراي شهر«عبارت ) 33(ماده ) ج(و ) ب(يابد و در بندهاي اصالحي   غيير ميت

  .گردد  اصالح مي

ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضـوع    12: شود نامه به شرح ذيل اصالح مي آيين) 23(ماده ) 12(ـ جزء   5ماده 

ان مجلس و كاركنان دولت در معـامالت دولتـي و كشـوري مصـوب دي     قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگ

  .1337ماه

نامه بانكي يا اسناد خزانـه يـا     ـ دريافت ضمانت  35ماده: شود نامه به شرح ذيل اصالح مي آيين) 35(ـ ماده   6ماده 

و در هر صورت با موافقت اوراق مشاركت به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله بالمانع 

  .شهردار تهران در هر موقع قابل تبديل به يكديگر است

ـ اختالفـات ناشـي از معـامالت موضـوع ايـن        38ماده: شود نامه به شرح ذيل اصالح مي آيين ) 38(ـ ماده   7ماده 

، يك نفـر از اعضـاء   قوه قضائيه رييسنامه در هيأت حل اختالفي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب  آيين

شوراي اسالمي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخـاب شـهردار، نماينـده بخشـدار يـا فرمانـدار       

االجراء  رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين الزم حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل

  . است
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بـا اصـالحات بعـدي آن بـه معـامالت       1355/  1/  25ت شـهرداري تهـران مصـوب    نامـة معـامال   ـ آيـين    8ماده 

  . يابد و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي شهرها كالن، ها استاني مراكز ها شهرداري

و  نامة معامالت از شهرداري تهران، شهردار تهـران  هاي آيين تبصره ـ براي انجام معامالت، هر جا در متون و تبصره 

، هـا  اسـتان يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسالمي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشـابه در مراكـز   

  . گردد و شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي شهرها كالن

ماه يك هزار و قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد 14/2/1390سيصد و نود مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) 5(نامه اجرايي ماده  آيين. 4

  10/9/1383: تاريخ                 ـه 31088ت  37474:   شماره

ميـراث    سـازمان  21/4/1383مـورخ   5622/1/1بنا به پيشنهاد شماره  10/8/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  و مـاده  )1382مصوب(قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) 5(فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده 

ميـراث فرهنگـي و     قانون تشكيل سازمان) 5(نامه اجرايي ماده  ، آيين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) 88(

  : گري را به شرح زير تصويب نمودگردش

  : رود در معاني مربوط به كار مي ، اصطالحات زير نامه در اين آيين - 1ماده 

  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  :سازمان  -1

  عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ايشور: عالي  شوراي -2

  ها  وزههاي تاريخي و م ن و محوطهاماك: مجموعه  -3

هـاي   هيـأت  ظرنهاي سازمان با تشخيص سازمان زير هاي تاريخي و موزه ـ نگهداري و اداره اماكن و محوطه  2ماده 

نظـارت و ارزيـابي    ، چگونگي فعاليت و نحوه حمايـت و  ، وظايف و اختيارات نحوه تشكيل .شود امناي منتخب انجام مي

  . خواهد بودنامه  مطابق اين آيينهاي امنا  ي هيأتها فعاليت

هـاي ملـي بـا پيشـنهاد ريـيس سـازمان        مجموعه. شوند ها به دو بخش ملي و استاني تقسيم مي ـ مجموعه  3ماده 

  . گردند سط رييس سازمان تعيين ميهاي استاني تو عالي و مجموعه وتأييد شوراي

) 5(مطـابق مـاده   بـه اسـتثناي مـوزه ملـي ايـران كـه       (هـاي ملـي    تركيب اعضاي هيأت امناي مجموعه - 4ماده 

  : باشد به شرح ذيل مي) شود ين مينامه تعي آيين اين
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  حكـم  ي علمي ـ فرهنگـي كشـور، بـا پيشـنهاد ريـيس سـازمان و بـا        ها شخصيتـ رييس هيأت امنا كه از بين   1

  . گردد جمهور منصوب مي رييس

  استاندار - 2

  مجموعه به عنوان دبير هيأت امنا مدير  - 3

  ريزي كشور  همديريت و برنامـ نماينده سازمان  4

  رييس شوراي اسالمي استان  - 5

  ) مجموعه موردنظر در محدوده شهر درصورت وقوع(شهردار محل  - 6

  ين مقام اجرايي سازمان در استان باالتر - 7

  ي فرهنگي ـ علمي به انتخاب رييس سازمان كه ترجيحاً سه نفر آنهـا از ميـان بـانوان    ها شخصيتشش نفر از  - 8

  . انتخاب خواهند شد

  اقتصادي به انتخاب رييس سازمان  سه نفر از صاحبنظران و فعاالن -9

  : باشد ملي ايران به شرح ذيل مي ـ تركيب اعضاي هيأت امناي موزه 5ماده 

  جمهور به عنوان رييس هيأت امنا  ـ رييس 1

  ـ رييس سازمان  2

  ريزي كشور ازمان مديريت و برنامهـ رييس س 3

  ) دبير هيأت امنا(ران س كل موزه ملي ايـ ريي 4

  ـ شهردار تهران  5

  جمهور  ييس سازمان و با حكم رييسي علمي ـ فرهنگي به پيشنهاد رها شخصيتـ شش نفر از  6

  رجمهو رييس سازمان و با حكم رييسـ چهار نفر از صاحبنظران و فعاالن اقتصادي به پيشنهاد  7

  : باشد ي به شرح ذيل ميهاي استان مجموعهتركيب اعضاي هيأت امناي  - 6ماده 

عنـوان    حكم رييس سازمان به ـ فرهنگي با پيشنهاد استاندار و  ي علميها شخصيتاستاندار استان يا يكي از  - 1

  رييس هيأت امنا 

  رييس شوراي اسالمي استان  - 2

  ) به عنوان دبير(ازمان در استان باالترين مقام اجرايي س - 3
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  )  يا نماينده وي(ريزي استان  مهان مديريت و برنارييس سازم - 4

  مديرمجموعه  - 5

  ) رارداشتن مجموعه در محدوده شهرصورت ق در(شهردار محل  - 6

  ز ميـان بـانوان  ي علمي ـ فرهنگي به انتخاب رييس سازمان كه ترجيحاً دو نفـر آنهـا ا   ها شخصيتچهار نفر از  -7

  . انتخاب خواهد شد

  صادي به انتخاب رييس سازمان نظران و فعاالن اقتدو نفر از صاحب -8

  . هيأت امنا چهار سال خواهد بود مدت عضويت اعضاي انتخابي - 7ماده 

 ي علمي و فرهنگي خارجي را به عنـوان عضـو  ها شخصيتتوانند حداكثر تا پنج نفر از  هاي امنا مي هيأت - 8ماده 

  . شوند ازمان منصوب ميامنا و تصويب رييس س اعضاي افتخاري به پيشنهاد هيأت. افتخاري بپذيرند

صورت  نظر يك هيأت امنا اداره نمايد، در اين تواند در صورت اقتضا دو يا چند مجموعه را زير سازمان مي - 9ماده 

سـازمان   توسط ريـيس ها عضو هيأت امنا خواهند بود و دبير آن  ، كليه مديران اين مجموعه هاي ملي در مورد مجموعه

  . شود ميتعيين 

  :ربط عبارت است از در مجموعه ذي وظايف و اختيارات هيأت امنا - 10ماده 

  .  ي مصوب سازمانها دستورالعمليت بررسي و تصويب برنامه و بودجه ساالنه با رعا - 1

  .  ي مالي و ترازنامهها صورتصويب بررسي و ت - 2

ول درآمـدها و هزينـه آن بـا رعايـت قـوانين و      ، سـاير منـابع درآمـد و نحـوه وصـ      هاي خدمات تصويب تعرفه - 3

  .  مربوط مقررات

ي هـا  دسـتورالعمل وع وي اصلي و جنبي مجموعه با رعايت استانداردهاي علمي ناظر به موضها فعاليتتصويب  - 4

  .  فني سازمان

بـه   ي الزم، معرفي مجموعه و ارايه خدمات فرهنگي و رفـاه  رساني ، اطالع ي پژوهشيها طرحبررسي و تصويب  - 5

  . حدود مصوبات سازمان بازديدكنندگان در

  .  ، عمومي و خصوصي ي دولتيها بخشجلب كمك و همكاري  - 6

  تصويب و ايجاد واحدهاي وابسته مرتبط با وظايف اصـلي مجموعـه و تعيـين نحـوه اداره واحـدهاي خـدماتي       - 7

  .  به موضوعا رعايت مقررات ناظر ، نمايشگاهي و رفاهي ب ، كارگاهي ،توليدي
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  ي تعيين حقوق و دستمزد كاركنان و قراردادهاي موقت با رعايت قانون كـار و تعيـين  ها دستورالعملتصويب  - 8

  .  التأليف و نظاير آن ، حق رجمهالت ، حق التدريس ، حق التحقيق ميزان حق

  . ي داخلي موردنيازها دستورالعمل تصويب - 9

نامه كه در اختيار هيأت امنا قرارگيـرد،   هاي موضوع اين آيين و اداره مجموعه ـ منابع مالي براي نگهداري  11ماده 

  : نين و مقررات مربوط عبارتند ازبا رعايت قوا

كمك مالي دولت كه به طـور مسـتقيم يـا از طريـق سـازمان يـا پژوهشـگاه ميـراث فرهنگـي و گردشـگري            - 1

  . ياواحدهاي تابع انجام خواهد شد

  .  ارجياشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خ و هداياي ها كمك - 2

  .  ي اصلي و جنبي مجموعهها فعاليتدرآمدهاي ناشي از  - 3

  .  هبه و وقف - 4

، پژوهشـو   ، مرمـت  اعتبارات مربوط به اداره و نگهداري مجموعه از جملـه اعتبـارات مربـوط بـه حفاظـت      -تبصره 

يأت امنـا قرارخواهـد   اهد شد، به صورت كمك در اختيار هساماندهي مجموعه كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خو

  .  گرفت

توانند به صورت مأمور به خدمت و بارعايـت   كاركنان رسمي شاغل در مجموعه به تشخيص سازمان مي - 12ماده 

ي هـا  دسـتورالعمل   هيأت امنا موظف است. ربط ادامه خدمت دهند قانون استخدام كشوري در مجموعه ذي) 11(ماده 

ط مـدير  اجـرا توسـ   م را براي پرداخت حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان بر اساس احكام قانوني مسـتخدمان بـراي  الز

  . مجموعه به تصويب برساند

هيـأت   هاي امنا در سازمان تشكيل و ضمن ارزيابي عملكرد ساالنه ي هيأتها فعاليتدبيرخانه نظارت بر  - 13ماده 

هـاي امنانظـارت    هيـأت  ي صـادر شـده از سـوي   ها دستورالعمل، مقررات و  قوانين امنا بر حسن انجام وظايف و رعايت

  . خواهد كرد

 در تبصره ـ درصورت وقوع تخلف يا تعلل در انجام وظايف هيأت امنا، رييس سازمان در ابتدا تذكر الزم را ابـالغ و  

  قـانوني خـود نسـبت بـه اداره     ، درصورت لزوم فعاليت هيأت امنـا را متوقـف و مطـابق وظـايف     صورت عدم رعايت آن

  . نمايد م ميمجموعه اقدا

و   ، آموزشـي و فنـي الزم را در چـارچوب قـوانين     ، كارشناسي ، مالي ، حقوقي ، خدمات مديريتي سازمان - 14ماده 
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  . ريتهاي مجموعه ارايه خواهد كردهاي امنا و مدي مقررات به هيأت

  . نامه توسط سازمان ابالغ خواهد شد اين آييني اجرايي مورد نياز ها دستورالعمل - 15ماده 

مـاده   5و  4، 3، 2، ترتيب بندهاي  دبير هيأت دولت 14/2/1384مورخ  7588/31088به موجب نامه شماره  - 1

  .بود كه به شرح فوق اصالح گرديد به اشتباه تحريرشده 4

حكـم ريـيس   «قبـل از عبـارت    ، دبير هيـأت دولـت   14/2/1384مورخ  7588/31088به موجب نامه شماره  - 2

  .تحرير نشده بود كه به شرح فوق اصالح گرديد» پيشنهاد استاندار و« عبارت»  سازمان

نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط بـه تاكسـيراني شـهر     آيين.  5

 انقالب جمهوري اسالمي ايرانشوراي  28/3/1359شهرداري تهران مصوب  تهران زير نظر 

  13/8/1374: مورخ    -   ـه14930ت9859: شماره 

وزارت كشور و  20/1/1374مورخ   1/3/34/841بنا به پيشنهاد شماره  10/8/1374هيأت وزيران در جلسه مورخ 

بـوط بـه تاكسـيراني    يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امـور مر  به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق

 )1372مصـوب  (اسـالمي ايـران    شـوراي انقـالب جمهـوري    28/3/1359شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 

  :نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود آيين

  كليات: فصل اول 

ع سرويسـهاي تاكسـي شـهري در    به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در امور مربوط به تاكسيراني و انـوا  - 1ماده  

  .كند اقدامات الزم را معمول مي )1334مصوب (قانون شهرداري   )84(و ) 54(شهرها، وزارت كشور بر اساس مواد 

است كه داراي  -اعم از سواري، استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر  -اي  تاكسي عبارت از وسيله نقليه - 2ماده  

شود، به صورت يكـي   برداري كه توسط شهرداري صادر مي با امتياز بهره امه است ون مشخصات معين شده در اين آيين

  .پردازد از سرويسهاي تاكسي شهري به جابجايي مسافر در درون شهر مي

ي گوناگون نظير نارنجي و فرودگـاه كـه بـا    ها فرمها و  انواع سرويسهاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ -تبصره  

  .نامه هستند ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين استيشن يا خودروي مناسب وسايل نقليه سواري،

تمركز امور مربوط به تاكسيراني، همچنين كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر،  - 3ماده  

  .در حيطه نظارت و مسئوليت شهرداري است

نامه، براي اشخاص حقوقي واجد شرايط، مجوز حمل و  ور رعايت مفاد اين آيينتواند به منظ شهرداري مي -تبصره  
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نامه و به نمايندگي از شهرداري به  اشخاص ياد شده بر طبق مفاد اين آيين .شهري صادر نمايد نقل عمومي مسافر درون

  .نمايد حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري اقدام مي

  )پروانه تاكسيراني (شهري با تاكسي  نقل عمومي مسافر درون پروانه اشتغال به حمل و -فصل دوم  

مجوزي است كـه  ) پروانه تاكسيراني (شهري با تاكسي  پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون - 4ماده  

، )سـاعت در روز  12حـداكثر   (نامـه، بـراي مـدت معـين      در ايـن آيـين   آميز مراحل مختلف مذكور پس از طي موفقيت

اشـتغال فـرد بـا وسـيله      مجوز مذكور فقط براي. شود ويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر ميسر

نقليه مشخص است، اعم از اين كه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقـي يـا حقـوقي ديگـر     

  .تعلق داشته باشد

  .اسايي راننده نيز به كار خواهد رفتشماره پروانه تاكسيراني به عنوان كد شن -تبصره  

  :مراحل مختلف صدور پروانه تاكسيراني به قرار زير است - 5ماده  

  .ثبت نام از متقاضي -الف  

  .رسد امتحان ورودي مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان كه به تصويب شهرداري مي -ب 

  .تحقيق در مورد صالحيت اخالقي و اجتماعي متقاضي -پ 

  .حبه حضوريمصا -ت 

  .نامه معتبر رانندگي صدور پروانه تاكسيراني مطابق مقررات موضوعه توسط شهرداري و در قبال اخذ گواهي -ث 

با توجه به درج نوع و شماره گواهينامه رانندگي در پروانه تاكسيراني، پروانه مزبـور بـراي راننـدگي بـا      - 1تبصره  

  .نامه رانندگي است راهنمايي و رانندگي و گواهي هنام  تاكسي به منزله كارت شهري موضوع آيين

برداري از امتياز سرويسهاي تاكسي شهري در هر شهر، بـا رعايـت    تعداد پروانه تاكسيراني و پروانه بهره - 2تبصره  

  .شود شهرداري تعيين مي ضوابط مصوب شوراي عالي ترافيك، توسط

برداري  نامه و حق امتياز پروانه بهره مجوزهاي موضوع اين آيين ها و هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه - 3تبصره  

حقوقي با تصويب شوراي شهر يا جانشين قـانوني آن و تأييـد وزارت كشـور     حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص

  .توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد

) 2(ورت دارا بودن شرايط، هر بار تمديد آن بـراي  سال است و در ص) 2(مدت اعتبار پروانه تاكسيراني  - 4تبصره  

  .سال ديگر توسط شهرداري مجاز است
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اي از پروانه تاكسيراني را براي اطالع راهنمايي و رانندگي يـا هـر مرجـع     شهرداري موظف است نسخه - 5تبصره  

  .ذيصالح جانشين ارسال كند

  :باشد شرح زير ميشرايط الزم براي دريافت پروانه تاكسيراني به  - 6ماده  

  .سال سن) 23(داشتن حداقل  -الف  

داشتن حداقل گواهي پايان دوره ابتدايي يا گواهي نهضت سوادآموزي معادل آن بـراي افـرادي كـه كمتـر از      -ب 

  .سال سن هستند) 50(افرادي كه داراي بيش از  سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي) 50(

  .ت يا معافيت از خدمت وظيفه عموميداشتن برگ پايان خدم -پ 

  .دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل كه حداقل يك سال از تاريخ دريافت آن گذشته باشد -ت 

  .داشتن تأهل -ث 

  .تابعيت جمهوري اسالمي ايران -ج 

  .نداشتن سوء پيشينه -چ 

  .عدم اشتهار به فساد اخالقي -ح 

  .كري و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكليارايه گواهي صحت بدني و ف -خ 

  .محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذيصالح -د  

  التزام به رعايت شئون اسالمي -ذ  

  .نداشتن شغل ديگر -ر  

  .پذيرد در صورت فقدان هر يك از شرايط ياد شده اعتبار پروانه خاتمه مي -تبصره  

متقاضي صدور پروانه تاكسيراني مكلف به سپردن تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضـوع ايـن    - 7ده ما 

  .ي صادر شده استها دستورالعملو رعايت  نامه و قبول تصميمهاي هيأتهاي انضباطي آيين

  :طي خواهند بودامور زير از تخلفات تاكسيراني محسوب و مرتكبين تابع تصميمهاي هيأتهاي انضبا - 8ماده  

  .امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات - 1

  .عدم رعايت شئون اسالمي و اجتماعي - 2

  .عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن - 3

  .اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت، مسير و سرويسي كه در پروانه قيد شده است - 4
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  .جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي ارتكاب به - 5

  .متر در صورت نصب و الزام استفاده از آن عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي - 6

  .عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمايي و رانندگي - 7

  .گام ارايه سرويساستفاده از پالك شناسايي راننده ديگر در هن - 8

  .ي صادر شده باشد، در تاكسيها دستورالعملنصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف  - 9

  برداري از امتياز سرويسهاي تاكسي شهري پروانه بهره -فصل سوم  

يـك از  گيرد و ارايه هـر   شهري در هر شهر با مديريت شهرداري صورت مي ارايه انواع سرويسهاي تاكسي - 9ماده  

نامه اصولي و ارايـه پروانـه    و حقوقي واجد شرايط، مستلزم اخذ موافقت انواع سرويسهاي مذكور توسط اشخاص حقيقي

پروانـه   "بـه اختصـار    نامـه  پروانـه مـذكور در ايـن آيـين    . سرويس تاكسي شهري براي هر تاكسـي از شـهرداري اسـت   

  .شود ناميده مي "برداري بهره

  .را نيز خواهد داشت) تاكسي (برداري عنوان كد شناسايي وسيله نقليه  بهرهشماره پروانه  - 1تبصره  

سال است و در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد، هر بار بـراي  ) 2(برداري  اعتبار پروانه بهره - 2تبصره  

  .سال ديگر قابل تمديد است) 2(مدت 

برداري معتبر  گذاري با ارايه پروانه بهره توسط مرجع شماره گذاري وسايط نقليه به عنوان تاكسي شماره - 10ماده  

  .پذير است امكان

فرم، رنگ، تعداد ارقام و حروف قابـل درج در شـماره تاكسـي توسـط شـهرداري بـا همـاهنگي سـازمان          -تبصره  

  .شد ي كشور و نيروي انتظامي تعيين خواهدها شهرداري

  .يقي و حقوقي واجد شرايط قابل واگذاري استبرداري به اشخاص حق پروانه بهره - 11ماده  

  .شود برداري صادر مي براي شخص حقيقي واجد شرايط فقط يك پروانه بهره -تبصره  

  :باشد برداري به شرح زير مي شرايط اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه بهره - 12ماده  

  .داشتن پروانه تاكسيراني معتبر - 1

  .نامه به عنوان تاكسي قليه مناسب مطابق با ضوابط اين آيينمعرفي يك دستگاه وسيله ن - 2

همچنين تصميمهاي : قانون مدني به منظور قبول تعهدات و شرايط زير) 10(انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده  - 3

  :نامه آيين اين) 15(هيأت انضباطي موضوع ماده 



 هاي مرتبط با شهرداري كارگروه      

118  
 

. سـاعته ) 8(د قرارداد و روزانه حداقل يك نوبـت كـاري   تعهد ارايه فقط يكي از سرويسهاي تاكسي برابر مفا -الف  

ساعت است كه ميزان ) 4(كند،  ساعته قبول مي) 8(يك نوبت كاري  حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در

ه همان شهرداري، اختيار اراي برداري با موافقت دارنده پروانه بهره. شود آن توسط شهرداري در پروانه تاكسيراني قيد مي

در . سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به قيد موضوع در قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه تاكسـيراني ديگـر دارد  

  .برداري است مسئوليتهاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره اين صورت

دت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حـداقل يـك نوبـت كـاري     اعالم زمان استفاده از مرخصي ساليانه به م -ب 

توانـد بـه جـاي خـود فـرد داراي       فقط در مدت مرخصي ساليانه مي بردار دارنده پروانه بهره. ارايه سرويس تعطيل شود

  .پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد

س و مسير و زمانهاي شروع و خاتمه هر نوبت كـاري سـرويس درج شـده در پروانـه     تعهد به انجام نوع سروي -پ 

  .تاكسيراني

  .هاي مربوط به كشيك تقبل انجام برنامه -ت 

تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شئون اسـالمي و اجتمـاع و عـدم نصـب لـوازم و       -ث 

  .ارايه شده يها دستورالعملاشياي غير مجاز در تاكسي برابر 

تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سـرويس و نصـب پـالك كـد شناسـايي       -ج 

در ) تاكسي  (خارج، همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه  راننده بر روي شيشه عقب خودرو براي رويت از

  .ي شهرداريها دستورالعملر داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر براب

بـرداري از   تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاكسـيراني معتبـر و نيـز بهـره     -چ 

ذيربط طبق مقـررات اخـذ يـا بـه طـور موقـت تـا صـدور پروانـه           برداري توسط مراجع تاكسي در زماني كه پروانه بهره

  .تبرداري جديد باطل شده اس بهره

  .ساعت از تاريخ توقف تاكسي به شهرداري) 48(تعهد به اعالم علت عدم ارايه سرويس ظرف  -ح 

  .ي صادر شدهها دستورالعملمتر طبق  تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي -خ 

رايط شخصـي و خـارج از   تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با اعمال شـ  -د 

  .مقررات

در مواردي كه بنا به داليل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري  "خارج از سرويس "تعهد به استفاده از تابلو  -ذ 
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  .ممكن نباشد يا بنا به اضطرار قابل توجيه، پذيرش مسافر

  .اكسيرانيتعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسان شهرداري در امور ت -ر 

توانند بـه نماينـدگي از شـهرداري     برداري مي اشخاص حقوقي با احراز شرايط زير و دريافت پروانه بهره - 13ماده 

  :بنمايند  اقدام به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر

شهري توسط انواع اتومبيلهاي سواري، استيشن يـا   تأسيس شركت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون - 1

بـراي انجـام سرويسـهايي كـه در      -تر از مدل همان سـال باشـد    پايين مدل) 5(كه حداكثر  -ودرو مناسب مدل باال خ

  .رسد نامه اصولي به اطالع متقاضي مي موافقت

نامه داراي تاكسـي   ي تعاوني ايجاد شده توسط اشخاص حقيقي كه تا تاريخ تصويب اين آيينها شركت - 1تبصره 

برداري تاكسـي   دريافت كرده باشند، مشروط به استفاده از پروانه بهره برداري نامه پروانه بهره ن آيينبوده و در اجراي اي

  .خود در شركت، در اولويت هستند

ي تعاوني تاكسيراني در امور غير حمل و نقل اعم از خدمات رفـاهي و پشـتيباني اعضـا تـابع     ها شركت - 2تبصره 

  .خواهند بود المي ايرانقانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اس

توانـد   حداقل و حداكثر تعداد وسيله نقليه با توجه به نوع وسيله نقليه اعم از ملكي يا قراردادي كه شركت مي - 2

  .شود شهرداري با هماهنگي شوراي عالي ترافيك تعيين مي به كار گيرد، برابر ضوابطي است كه از طرف

حداكثر . معرفي شود، حداقل تعداد توسط شهرداري اعالم خواهد شدچنانچه خودروي مناسب ديگري  - 1تبصره  

شركت نبايد از هفت برابر تعـداد اتومبيلهـاي شـركتي كـه كمتـرين تعـداد        تعداد آن اتومبيلهاي ملكي و قراردادي هر

  .وسيله نقليه را دارد بيشتر باشد

تواننـد در   شـوند، مـي   مشغول به كار مـي  يي كه با توجه به شرايط موضوع اين ماده تأسيس وها شركت - 2تبصره  

واجد شرايط اشخاص حقيقي و حقوقي با تنظيم قرارداد در جهت  اين ماده از اتومبيلهاي) 2(حدود معين شده در بند 

دوم قـرارداد را بـه    در ايـن صـورت شـركت نسـخه    . شود استفاده نماينـد  ارايه سرويسهايي كه در قرارداد مشخص مي

. دهد برداري به نام شركت، اتومبيل را تحت نظارت خود مورد استفاده قرار مي از اخذ پروانه بهرهشهرداري ارايه و پس 

برداري معتبـر، مايـل باشـد تاكسـي متعلـق بـه وي توسـط يكـي از ايـن           حقيقي داراي پروانه بهره چنانچه هر شخص

برداري خـود را بـه شـركت     ظر، پروانه بهرهن مورد استفاده قرار گيرد، بايد ضمن انعقاد قرارداد با شركت مورد ها شركت

برداري وسيله نقليـه مـذكور را بـه همـراه نسـخه دوم قـرارداد بـه شـهرداري ارايـه و           شركت، پروانه بهره. تسليم كند
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برداري شخصي كه به اين ترتيب در اختيار شهرداري قـرار   پروانه بهره. كند برداري به نام شركت دريافت مي بهره پروانه

مالك اتومبيل همچنان واجد شرايط باشد، از طرف شـهرداري بـه وي    ، پس از خاتمه قرارداد و در صورتي كهگيرد مي

  .اعاده خواهد شد

  .شود حداقل زمان قراردادها طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط شهرداري هر شهر تعيين مي 

  .معرفي دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل يك شماره تلفن - 3

قـانون مـدني بـراي ارايـه سرويسـهاي محولـه بـه نماينـدگي از طـرف          ) 10(قرارداد و قالب مفاد ماده انعقاد  - 4

  :هاي هيأتهاي انضباطي تصميم شهرداري با قبول كليه تعهدات و شرايط ذيل و

ساعت براي هـر اتومبيـل   ) 8(تعهد به ارايه سرويس تاكسي برابر مشخصات قرارداد حداقل يك نوبت كاري  -الف  

  .ت، توسط افراد داراي پروانه تاكسيرانيشرك

تعهد به اين كه در هيچ زمان سرويس ارايه شـده توسـط اتومبيلهـاي شـركت كمتـر از چهـار پـنجم تعـداد          -ب 

  .ساعت شهرداري را مطلع كند) 24(ظرف حداكثر  در غير اين صورت بايد. اتومبيلهاي معرفي شده نباشد

  .شيك و مقررات مربوطهاي ك تعهد به تقبل انجام برنامه -پ 

تعهد به تهيه و استفاده از لباس هم شكل توسط رانندگان شركت هنگام ارايه سرويس، همچنين نصـب كـد    -ت 

اتومبيل در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحـوي   در داخل) تاكسي (شناسايي راننده و وسيله نقليه 

  .كه از بيرون قابل رؤيت باشد

ي مشـابه در صـورت   ها شركته تجهيز شركت به سيستم ارتباطي با ارايه اشتراك در سيستم ارتباطي تعهد ب -ج 

  .با رعايت قوانين و مقررات مربوط اعالم شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي،

  .تعهد مبني بر عدم واگذاري سهام شركت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر، مگر با اطالع شهرداري -چ 

در تاكسـيهاي شـركت در مـواردي كـه بنـا بـه داليـل فنـي يـا           "خارج از سرويس "تعهد به استفاده از تابلو  - ح

  .ممكن نباشد اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت كاري پذيرش مسافر

  .ي صادر شدهها دستورالعملمتر برابر  تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نصب و استفاده از تاكسي -خ 

  .به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با شرايط شخصي و خارج از مقررات تعهد -د  

  .تعهد به توجه كامل بر اخطارها و تذكرهاي بازرسين شهرداري -ذ  

  .برداري آن به نام شركت نيست تعهد به عدم استفاده از وسايط نقليه كه پروانه بهره -ر  
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  برداري و انتقال حقوق پروانه بهره نحوه نقل -فصل چهارم  

برداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفـاد   انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهره - 14ماده  

  :گيرد برداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت مي بهره نامه واجد شرايط واگذاري پروانه اين آيين

برداري و مشخصات انتقـال گيرنـده را طـي فرمـي تسـليم دفتـر        تقال، مشخصات كامل پروانه بهرهمتقاضي ان - 1

  .نمايد در شهرداري مي برداري تاكسي مستقر مخصوص انتقاالت پروانه بهره

برداري، همچنين واجد شرايط بودن انتقال گيرنده فرم  شهرداري بالفاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره - 2

  .كند مي نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم قتمواف

برداري صرفاً به طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسـناد رسـمي معرفـي شـده از طـرف       انتقال حقوق پروانه بهره - 3

نامه اصولي معتبر صادره از سوي  مكلفند بر اساس مشخصات موافقت دفاتر اسناد رسمي مذكور. شهرداري ممكن است

باطل شد كه از سوي شهرداري  برداري مورد معامله را به مهر سبت به ثبت اسناد معامله اقدام و پروانه بهرهشهرداري ن

  .شود، ممهور كنند در اختيار آنها گذارده مي

برداري مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد  در طول مدتي كه پروانه بهره) تاكسي (وسيله نقليه  -تبصره  

  .گيرد ف تحت پيگرد قرار ميندارد و متخل

برداري باطل شده و تصويري از سـند   برداري به او منتقل شده است، پروانه بهره شخصي كه حقوق پروانه بهره - 4

برداري جديـد بـه نـام متقاضـي صـادر و آن را       موظف است پروانه بهره كند شهرداري انتقال را به شهرداري تسليم مي

  .ندساعت به وي تسليم ك) 24(ظرف 

برداري معتبر به صورت قهري اعم از ارث يـا در اثـر اجـراي     چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره - 1تبصره  

برداري از تاريخ انتقال رسمي حقوق مـذكور از درجـه اعتبـار     پروانه بهره احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود،

اين مـاده و بنـدهاي آن و بـا     ثر ظرف سه ماه با رعايت مفاداشخاص صاحب حق مكلفند حداك. شود ساقط و باطل مي

بـرداري جديـد بـه نـام      ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهـره 

توانـد بهـاي عادلـه     در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري مي. شرايط اقدام نمايند اشخاص واجد

شـود، بـه    توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مـي  برداري را كه وز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهرهر

ناشي از داشـتن   اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق

كور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتيـاع  چنانچه صاحبان حقوق مذ. برداري را به خود منتقل كند پروانه بهره
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  . كند

كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقـويم كارشـناس رسـمي دادگسـتري       شهرداري موظف است

  .شود مي هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداخت . بپردازد

ار وراثت يا حكـم قطعـي مراجـع قضـايي حقـوق ناشـي از پروانـه        در صورتي كه به استناد حكم انحص - 2تبصره  

تعلق يابد، به درخواست ولـي يـا قـيم    ) اشخاص غير رشيد، مجانين صغار، (اي محجور  برداري معتبر به يك يا عده بهره

در صورتي كـه تاكسـي بـه     اشخاص محجور و نيز رضايت ساير صاحبان احتمالي حقوق و در خصوص ورثه ساير وراث

يص هيأت انضباطي وسيله امرار معاش اشخاص محجور باشد، تا هنگام رفع محجوريت از تمامي آنها، شـهرداري  تشخ

برداري توسط ولي يا قيم به نفع اشخاص محجور، از طريق معرفي اشخاص داراي پروانه  حقوق پروانه بهره با استفاده از

  .كند تاكسيراني براي هر نوبت كاري موافقت مي

در هر شهر توسط شهرداري به تعداد مورد نياز هيأتهاي سـه نفـر انضـباطي بـه منظـور رسـيدگي بـه         - 15ماده  

داران  نامه ذكر شده اسـت، مركـب از نماينـده تاكسـي     اين آيين داران و نيز وظايفي كه در تخلفات تاكسيرانان و تاكسي

عمـومي مسـافر    داري اقدام به حمـل و نقـل  برداري يا نماينده اشخاص حقوقي كه به نمايندگي شهر داراي پروانه بهره

و نماينـده شـهرداري و نماينـده    ) حسب مورد مطرح شده در هيـأت  (نمايند يا تاكسيرانان داراي پروانه تاكسيراني  مي

  .االجر است  تصميمات هيأت قطعي و الزم. قانوني آن تشكيل خواهد شد شوراي اسالمي شهر يا جانشين

ر به رياست نماينده شوراي اسالمي شهر يا جانشـين قـانوني وي و بنـا بـه دعـوت      جلسات هيأت مذكو - 1تبصره  

هـاي   شده توسط شهرداري و با حضور كليه اعضا تشـكيل و تصـميم   شهرداري، حداقل هر ماه يك بار، در محل تعيين

نيـز بـه صـورت    اقليـت   رأي. هيأت با اكثريت دو رأي وقتي معتبر است كه نماينده شهرداري يك از آن دو نفـر باشـد  

  .شود مستند و مستدل درج مي

نمايد كه ظـرف ده روز توضـيحات    هيأت پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداري، به ذينفع اعالم مي - 2تبصره  

انقضاي مدت مذكور هيأت مكلف است ظرف يك ماه بر حسب مـورد و بـر    پس از. خود را كتباً براي هيأت ارسال كند

  .تضي اتخاذ نمايداساس مقررات تصميم مق

در صورتي كه تخلف راننده و دارنده تاكسي از جرايم مندرج در ساير قوانين مملكتي از جملـه قـوانين    - 3تبصره  

انضباطي، مراتب جهت اعمال مقررات كيفري مناسب به مراجع ذيصالح  جزايي باشد، عالوه بر اعمال تصميمهاي هيأت

  .شود قضايي نيز منعكس مي
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شود، حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانـه   فرادي كه پروانه تاكسيراني آنها به صورت دايم باطل ميا - 4تبصره  

  .جديد نخواهند داشت

ي تعاوني مصرف، مسكن، خدمات فرهنگـي، ورزشـي و رفـاهي،    ها شركتتواند در تشكيل  شهرداري مي - 16ماده  

الحسـنه بـراي    يدكي، حمايت اقتصادي و صـندوق قـرض   و تأمين لوازم خدمات پزشكي و درماني، خدمات تعميرگاهي

  .مشاركت نمايد تاكسيرانان و تاكسيداران اهتمام ورزيده و در حد امكان در زمينه تحقق نيازهاي فوق

تواند در احداث ايستگاه تاكسـي، ترمينالهـاي    شهرداري براي تنظيم و اداره امور تاكسيراني در شهر مي - 17ماده  

انـدازي سيسـتمهاي    ها توزيع موقـت و ايجـاد تسـهيالت بـراي راه     جايگاه معامالت تاكسي و ايجاد درون شهري، مركز

  .سيم، اقدامات الزم را معمول نمايد ارتباطي از جمله بي

  .ذيربط است ها دستگاه سيم منوط به كسب مجوزهاي قانوني الزم از  ي بيها دستگاه استفاده از  -تبصره  

  .شود نامه از تاريخ تصويب ملغي مي ي مغاير يا مفاد اين آيينها دستورالعملها و  نامه آيين كليه ضوابط، - 18ماده  

در  هـا  شـهرداري تواند در ارتباط با مسـئوليتهاي   قانون شهرداري وزارت كشور مي) 62(در اجراي ماده  - 19ماده  

  .هاي الزم را ايجاد نمايد امور تاكسيراني هماهنگي

 )16/12/1388مصوب (قانون برگزاري مناقصات  يأت رسيدگي به شكاياتقانون اساسنامه ه. 6

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار، مربوط به اجراء نشدن هريك از مواد قـانون   -1ماده 

دشده قانون يا) 7(هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده )1383مصوب(برگزاري مناقصات 

  .تشكيل مي شود ها استانناميده مي شود، در مركز كشور و هريك از » هيأت«كه در اين قانون به اختصار

  :تركيب هيأتها به شرح زير است -2ماده 

  :اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي شود، عبارتند از -الف

  .و برنامه ريزي كشورمعاون ذيربط سازمان مديريت  -1

  .نماينده وزير يا رئيس سازمان ذيربط در سطح معاون -2

  .معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه داري كل -3

  .معاون حقوقي رئيس جمهور -4

  .نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه -5

  .يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه -6
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  دبيرخانه هيأت مركزي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود –صره تب

ي اجرائي اسـتاني برگـزار مـي    ها دستگاه براي رسيدگي به مناقصاتي كه در  ها استاناعضاء هيأت در هريك از  -ب

  :شود، عبارتند از

  .استاندار يا يكي از معاونان ذيربط -1

  .رئيس دستگاه مناقصه گزار -2

  .رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان -3

  .رئيس تشكل صنفي مربوط باتوجه به نوع مناقصه -4

  .يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه -5

  .دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي شود -1تبصره 

ي هـا  دسـتگاه  مناقصاتي كه توسـط   ي ملي مستقر در استان وها دستگاه رسيدگي به شكايات مربوط به  -2تبصره 

  .استاني انجام مي شود در هيأتهاي استاني انجام مي گيرد

جلسات هيأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات هيأت بـا رأي اكثـر اعضـاء     - 3ماده 

  .حاضر معتبر خواهدبود

بـدون حـق   (به منظـور اداء توضـيحات الزم   هيأت موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي  -4ماده 

ي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صـاحبنظر وخبـره بـه    ها دستگاه همچنين هيأت مي تواند از ساير . دعوت كند) رأي

براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هريـك از افـراد مـذكور    ) بدون حق رأي(منظور مشورت 

  .طرف هيأت نخواهد شدمانع رسيدگي و صدور رأي از 

هيأت صالحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجـراء نشـدن هريـك از مـواد قـانون برگـزاري        - 5ماده 

  :مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد

ري مناقصـات مصـوب   شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قـانون برگـزا  ) الف

  ؛1383

عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه گران يا ارزيابي ) ب 

  فني پيشنهادها؛

  قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛) 6(عدم رعايت هريك از موارد مذكور در ماده) ج 
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  تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه گران؛اعمال تبعيض در تحويل يا ) د 

عدم رعايت حداقل مهلت هاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين ) هـ 

  المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛

  گشايش پيشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛) و 

  عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكت هاي مناقصه؛) ز 

هـا   گران در هر يك از جلسات گشـايش پاكـت   هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه) ح 

  شود؛

  شكايت مناقصه گران از تباني بين مناقصه گران با يكديگر يا بين مناقصه گران با مناقصه گزار؛) ط 

اعـم از  (طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته اسـت   تبصره ـ درصورتي كه 

ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني كنندگان بـه نفـع دولـت    ) اينكه با اطالع مناقصه گزار بوده باشد يا بدون آن

  .ضبط مي شود 

مي شـود توسـط مناقصـه گـزار بـراي      تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي ) ي 

  تغيير حدنصاب معامالت؛

  اعمال تبعيض بين مناقصه گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه گزار؛) ك 

  انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صالحيت؛) ل 

  وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛) م 

قـانون برگـزاري مناقصـات    ) 25(عه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه گر ابتـدا در قالـب مـاده   تبصره ـ مراج 

اعتراض مكتوب خود را به باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافـت جوابيـه   

ز كاري براي پاسخگويي دسـتگاه، پاسـخي   كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت پانزده رو

معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافـت  . دريافت نكرده باشد

  .جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد

  :هيأت صالحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد -6ماده 

  ارزيابي؛ يها روشمعيارها و ) الف

ي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه در اسـناد مناقصـه اعـالن    ها روشتبصره ـ منظور آن دسته از معيارها و  
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  شده باشد؛

  .ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد) ب 

  .شده باشد از انقضاء اعتبارپيشنهادها به هيأت واصل شكاياتي كه يك ماه پس) ج 

      .شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد) د

  :تمهيدات رسيدگي - 7ماده 

  .شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقرر قانوني به دبيرخانه هيأت تسليم كند) الف

  .دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تأييد كند) ب

ت در صورتي كه ظرف سه روز كاري از دريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص هيأت مكلف اس) ج

  .ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطالع شاكي برساند

دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنجروز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين ) د

در اين . ه روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعالم و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كندپنج تا د

  . اعالم كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيأت نيز بايد به دعوت شدگان اعالم شود

ه رسـيدگي، بـه   طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست وچهارساعت كاري قبل از تشكيل جلسـ ) هـ

  .هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند

تبصره ـ خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهـوم انصـراف از شـكايت و منتفـي شـدن آن       

براي رسيدگي (ليكن خودداري مناقصه گزار يا مسؤوالن ذيربط از ارائه اطالعات و مدارك و مستندات به هيأت . است

  .مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذيصالح است) به شكايت شاكي

، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشـكيل دهـد و   )7(هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده - 8ماده 

  .رأي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابالغ كند

به منظور بررسي بيشتر موضـوعات، هيـأت مـي توانـد بـا رأي        كار تبصره ـ در صورت نياز به توقف جريان ارجاع 

  . اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند

هيأت در صورت مواجهه با هريك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حـين بررسـي شـكايت، موظـف       -9ماده 

رم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذيصالح يا هيـأت رسـيدگي بـه    است مراتب را براي رسيدگي به ج

رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي . تخلفات اداري مربوط اعالم كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود
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  .اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود

د را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اينكه نظر خود مبني هيأت مي تواند رأي خو - 10ماده 

هرنوع اقدام بعدي دستگاه مناقصهگزار براساس رأي هيأت و طبـق مفـاد قـانون برگـزاري     . بر رد شكايت را اعالم كند

  .مناقصات خواهد بود

قـد شـده باشـد و هيـأت شـكايات را وارد      در صورتي كه قرارداد مربوط به معاملـه مـورد اعتـراض، منع    -1تبصره 

  .اعالم نظر كند  تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد

هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه گزار در اجراي موارد مقـرر در قـانون برگـزاري مناقصـات رأي بـه       -2تبصره 

كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تجديـد يـا لغـو مناقصـه متوجـه شـركت كننـدگان در        تجديد يا لغو مناقصه صادر 

شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه گزار مكلف است معادل آن خسـارت را بـه    مناقصه مي

  .شركت كنندگان بپردازد

  .الزم االجراء استرأي هيأت در خصوص چگونگي فرآيند برگزاري مناقصه قطعي و  -3تبصره 

  .قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند) 1(ماده) ب(ي مندرج در بندها دستگاه كليه  -11ماده 

دستگاه مناقصه گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيأت، عناوين مستندات درخواستي هيأت  -12ماده 

  .ع رساني مناقصات منتشر نمايدو متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطال

دبيرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق مندرجات پايگاه است؛ اما در هر صورت مسؤوليت صحت مطالـب   -تبصره

  .با دستگاه مناقصه گزار است

آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابالغ، بنا به پيشنهاد سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي      -13ماده 

  .ور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدكش

هـزار   قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يك

  .يدبه تأييد شوراي نگهبان رس 25/12/1388و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 18/12/1389آئين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، مصوب . 6-1

  هيأت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي نظارت راهبـردي رئـيس    18/12/1389هيات وزيران در جلسه مورخ 

قـانون اساسـنامه هيـات رسـيدگي بـه شـكايات قـانون         13مـاده   جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد
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  .، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب نمود 1388برگزاري مناقصات مصوب 

  :روند نامه در معاني مشروح زير به كار مي ـ اصطالحات مندرج در اين آيين1ماده

  . .ـ1388نون برگزاري مناقصات ـ مصوب قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قا: الف ـ اساسنامه 

  .1383قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب : ب ـ قانون

  .جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه: پ ـ معاونت

  .هيئت رسيدگي به شكايات قانون شامل هيئت مركزي و هيئتهاي استاني: ت ـ هيئت

اساسنامه كه به شكايات مربوط بـه  ) 2(ماده » الف« در بند  هيئتي متـشكل از اعضاي مندرج: ـ هيـئت مركزي1

  .كند شود، رسيدگي مي مناقصاتي را كه توسط دستگاه ملي برگزار مي

اساسـنامه كـه شـكايات مربـوط بـه      ) 2(مـاده  » ب« هيئتي متشكل از اعضاي منـدرج در بنـد   : ـ هيئت استاني2

  .كند شود، رسيدگي مي ي ملي مستقر در استان برگزار ميها دستگاه ي استاني و ها دستگاه مناقصاتي را كه توسط 

كننـد و در   قانون كه از اعتبارات ملي اسـتفاده مـي  ) 1(ماده » ب« ي موضوع بند ها دستگاه : ي مليها دستگاه ث ـ  

  .كنند هاي خود را از طريق معاونت مبادله مي نامه مركز كشور قرار دارند و موافقت

كننـد و   قانون كه از اعتبارات استاني استفاده مي) 1(ماده » ب« ي موضوع بند ها دستگاه : ي استانيها دستگاه ج ـ  

هاي خود را  نامه شود و موافقت ريزي و توسعه استان و خزانه معين استان تأمين مي اعتباراتشان از طريق شوراي برنامه

  .نمايند از طريق استان مبادله مي

قانون كه از اعتبارات ملي استفاده ) 1(ماده » ب« ي موضوع بند ها دستگاه : تاني ملي مستقر در اسها دستگاه چ ـ  

هايشـان را از طريـق معاونـت مبادلـه      نامـه  انـد، ولـي موافقـت    واقع شـده ) به غير از استان تهران(كنند و در استان  مي

  .نمايند مي

ـ   تكرار تمام يا آن قسمت: ح ـ تجديد مناقصه  ه تشـخيص هيئـت مغـاير بـا قـوانين و      هايي از فرآيند مناقصه كـه ب

  .مقررات مربوط بوده است

  .ابطال كامل فرآيند برگزاري مناقصه توسط هيئت: خ ـ لغو مناقصه

  .اعالم يكطرفه خاتمه قرارداد كه با قصور يا بدون قصور طرف مقابل كارفرما صورت گيرد: د ـ فسخ قرارداد

مناقصه شكايت شاكي را وارد نداند يا عليـرغم ورود شـكايت،   چنانچه هيئت پس از بررسي فرآيند : ذ ـ رد شكايت 

شده و  اي نباشد كه براساس قانون و يا ساير قوانين و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام ايرادهاي مطروحه به گونه
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اقـدام  فرآيند رقابت لطمه وارد آورد، هيئت با در نظر گرفتن صرفه و صالح دولت نسـبت بـه صـدور رأي رد شـكايت     

  .كند مي

  .توقف موقت اجراي قرارداد در رأي صادره هيئت: ر ـ تعليق قرارداد

تواند به مـدت پـنج    به منظور بررسي بيشتر موضوعات و كسب اسناد مثبته هيئت مي: ز ـ توقف جريان ارجاع كار 

  .تا ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند

گردد در صورت ابالغ كارفرما نسبت بـه انعقـاد قـرارداد     گر متعهد مي اقصهمدت زماني كه من: ژـ اعتبار پيشنهادها

صورت برابر با پايان اعتبار تضمين شركت در مناقصه  باشد در غيراين شده در اسناد مي اقدام نمايد و برابر با مدت اعالم

  .باشد مي

ستقيم به دبيرخانه هيئت ارايـه و  درخواست كتبي شاكي در مهلت قانوني مقرر كه رأساً و به طور م: س ـ شكايت  

  .تسليم شود و توسط دبيرخانه بررسي و دريافت گردد

ي معاونـت در  هـا  دستورالعملشاكي شكايت و اسناد آن را براساس قوانين، مقررات مربوط و : ش ـ تسليم شكايت 

  .كند كند و دبيرخانه آن را ثبت مي هاي قانوني به دبيرخانه ارايه مي مهلت

چنانچه شاكي شكايت و اسناد آن را در دبيرخانه ثبـت كـرده باشـد، دبيرخانـه در صـورت      : شكايتص ـ دريافت  

  .كند كفايت اسناد، نسبت به ارايه رسيد دريافت شكايت اقدام مي

  :شود شكايت در يكي از دو حالت زير پذيرفته محسوب مي: ض ـ قبول شكايت

  .هيئت ـ سه روز كاري پس از دريافت شكايت و اعالم صالحيت1

  .ـ حداكثر پنج روز كاري از دريافت شكايت و خودداري هيئت از اعالم عدم صالحيت2

  :در يكي از دو حالت زير ممكن است، رخ دهد: ط ـ انصراف از شكايت

  .ـ خودداري شاكي از ارايه مستندات به هيئت از طريق دبيرخانه1

  .ـ انصراف كتبي شاكي از شكايت پس از تسليم به دبيرخانه2

  .قانون ايجاد شده است) 23(رساني مناقصات كه به موجب ماده  بانك اطالعات و پايگاه ملي اطالع: ظ ـ پايگاه

  .هاي استاني دبيرخانه هيئت مركزي و دبيرخانه هيئت: ع ـ دبيرخانه

ي بـا  جمهور و دبير هيئـت اسـتان   ريزي و نظارت راهبردي رييس ـ دبير هيئت مركزي با حكم معاون برنامه  2ماده 

  .شوند حكم استاندار از بين كاركنان با سابقه مرتبط منصوب مي
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ي ابالغي معاونت، حداقل به همـراه  ها دستورالعملـ شاكي بايد شكايت خود را در قالب كاربرگهاي موضوع   3ماده 

  :يكي از اسناد زير ارايه نمايد تا از طرف دبيرخانه قابل دريافت باشد

در مقام دفاع و دعوي قابليت استناد دارد از قبيـل فراخـوان، اسـناد مناقصـه، اسـناد      ـ كليه اوراق و اسنادي كه 1

  .گزار، صورتجلسات و نظاير آن ارزيابي، مكاتبات مناقصه

شده در پايگاه و اسناد الكترونيكي نظير دورنگار، رايانامه، تلگرام و نظاير آن كـه قابليـت    ـ اطالعات و اسناد ثبت2 

  .تصديق داشته باشد

  :بصره ـ مدارك تكميلي از جمله مدارك زير پس از دريافت شكايت توسط هيئت قابل بررسي استت

  .گزار و يا نمايندگان آنها ـ اقرار مناقصه1

  .ـ شهادت شهود كه از نظر هيئت قابل قبول باشد2

  .ـ انصراف مكتوب شاكي از شكايت3

ري از زمان دريافت شكايت تشكيل شود و هيئـت  ـ نخستين جلسه هيئت بايد حداكثر ظرف پانزده روز كا  4ماده 

  :پس از شنيدن نظرات طرفين و بررسي اسناد و مدارك و مسـتندات مربـوط در مـوارد زيـر راي خـود را صـادر كنـد       

  .اساسنامه) 10(ماده ) 2(الف ـ لغو مناقصه با رعايت تبصره 

  .اساسنامه) 10(ماده ) 2(ب ـ تجديد مناقصه با رعايت تبصره 

  .شكايتپ ـ رد 

  .ت ـ تعليق قرارداد

  .ث ـ فسخ قرارداد

  .ج ـ جواز ادامه قرارداد

  .چ ـ تاييد انصراف از شكايت

حساب كارفرما با طرف قرارداد براسـاس قـرارداد و شـرايط     ـ در صورت رأي هيئت به فسخ قرارداد، تسويه1تبصره

  .باشد عمومي و خصوصي آن و يا ساير مقررات موضوعه مي

توانـد بـا رأي    ت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشـتر موضـوعات، هيئـت مـي    ـ در صور2تبصره

اكثريت اعضاء به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كرده و صدور رأي نهايي را براي مدت 

  .يادشده به تأخير بياندازد



 آنچه يك شهردار بايد بداند

131   

 

گزار اعالم تا ضـبط   وضوع از طريـق دبيرخانه به دستگاه مناقصهـ در صـورت احراز تباني توسط هيـئت، م3تبصره

  .گزار صورت پذيرد كنندگان توسط دستگاه مناقصه نامه تباني ضمانت

نامه موظف است به شرح زيـر   ـ به منظور رسيدگي به شكايات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين  5ماده 

  :اقدام نمايد

  .نامه شدن آيين ركزي و تعيين دبير آن و انجام ساز و كار الزم براي اجرائيـ تشكيل دبيرخانه هيئت م1

  .هاي الزم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد الزم ، راهنماها و كاربرگها دستورالعملـ تهيه و ابالغ 2

مـات و سـئواالت   گـويي بـه ابها   هاي آنهـا و پاسـخ   نامه ـ ارايه راهكارهاي اجرايي و تبيين قانون، اساسنامه و آيين3

  .گزار ي مناقصهها دستگاه 

، استاني  نظر در خصوص شمول يا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهيت مناقصات از نظر ملي ـ اعالم4

  .و يا ملي مستقر در استان

ي به هاي الزم به منظور اخذ نظر مشورتي و رسيدگ الزحمه نظر و حق ـ تعيين اشخاص داراي صالحيت و صاحب  5

  .شكايات

رسـاني و آمـوزش اساسـنامه، قـانون و      گـزار بـراي اطـالع    ي مناقصهها دستگاه ـ فراهم نمودن ساز و كار الزم در   6

  .ها سازي رويه هاي اجرايي مرتبط به منظور يكسان نامه آيين

نامـه،   يـن آيـين  ـ هر يك از استانداران به منظور رسيدگي به شكايات موظفند ظرف سه ماه پس از ابـالغ ا   6ماده 

نامـه اقـدام    شـدن آيـين   نسبت به تشكيل دبيرخانه هيئت استاني، تعيين دبير آن و انجام ساز و كار الزم براي اجرائـي 

  .نمايند

  :ـ وظايف دبيرخانه هيئت مركزي و استاني به شرح زير است 7ماده 

  ).تسليم شكايت(ـ ثبت شكايت پس از ارايه آن 1

  .ـ دريافت شكايت2

  .صالحيت هيئت براي رسيدگي به شكايت در چارچوب ابالغي هيئت عدمـ اعالم 3

  .ـ ارجاع شكايت به كارشناس يا هيئت كارشناسي براي بررسي اوليه شكايت4

  .آوري و تكميل اسناد و مستندات براي ارايه به هيئت ـ جمع 5

  .ـ دعوت از اعضاي هيئت و تشكيل جلسات آن در زمان و مكان مقرر 6
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  .ابالغ رأي هيئتـ اعالم و 7

  .ـ مستندسازي شكايات و آراي صادره توسط هيئت 8

  .اي ـ انجام مكاتبات ضروري و امور دبيرخانه9

  .ـ دريافت و ارايه انصراف شكايت شاكي به هيئت10

قـانون موظفنـد اطالعـات قراردادهـاي خـود را در      ) 1(مـاده  ) ب(ي اجرايي موضوع بند ها دستگاه ـ كليه    8ماده 

ابالغي معاونت براي درج در بانك اطالعاتي قراردادها ارسال دارند تا در صورت لـزوم در اختيـار هيئـت قـرار      يها فرم

  .گيرد

 مجلس شوراي اسالمي  7/9/1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب . 7

  تشكيالت و حدود وظايف –فصل اول 

هايي تحت عنوان  مشمول اين قانون هيأتهاي  گاهبه منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دست -1مادة 

بـدوي و تجديـد   هاي  مزبور شامل هيأتهاي  هيأت. تشكيل خواهد شد» هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان«

  .نظر مي باشد

مشـمول  هـاي   هيأت تجديد نظر در مركز وزارت خانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه -1تبصرة 

هايي  تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه. ها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد قانون كه فهرست آناين 

  .خواهد بود

در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت  تجديد نظر در مركز برخي از استان ها كـه ضـرورت    -2تبصرة 

  .ايجاب نمايد تشكيل مي گردد

باشد كه بـا   البدل مي وي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو عليبدهاي  هر يك از هيأت -2مادة 

موضوع تبصرة مادة يك براي مـدت سـه   هاي  حكم وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه

  .سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است

  .البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود علي در غياب اعضاي اصلي اعضاي -1تبصرة 

تواننـد همزمـان عضـو هيـأت      هاي بدوي يك دستگاه نمـي  البدل هيأت هيچ يك از اعضاي اصلي و علي -2تبصرة 

تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پروندهايي كه در هنگام رسيدگي 

  .شركت نمايند. داده اند بدوي به آن رأي
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بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا باالترين مقام سازمان مستقل دولتـي و  هاي  بركناري اعضاي هيأت -3مادة 

  .و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي گيرد 1مادة  1موضوع تبصرة هاي  ساير دستگاه

بدوي اسـت و آراء صـادره در صـورتي كـه قابـل      صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت  -4مادة 

در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر باشـد هـر گـاه كارمنـد     . االجرا است تجديد نظر نباشد از تاريخ ابالغ، قطعي و الزم

آراي هيأت . روز از تاريخ ابالغ رأي در خواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي است 30ظرف 

  .االجرا است از تاريخ ابالغ قطعي و الزم تجديد نظر

هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظـر ننمايـد    -1تبصرة 

  .االجرا است رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده الزم

به عمل مي آيد و در هر صورت فاصلة بين صدور رأي و ابالغ ابالغ رأي طبق قانون آئين دادرسي مدني  -2تبصرة 

  .روز نبايد تجاوز كند 30آن از 

توانند از يـك يـا    به منظور تسريع در جمع آوري داليل و تهيه و تكميل اطالعات و مدارك، هيأت ها مي -5مادة 

تحقيـق، در آئـين نامـة    هـاي   روهشرح وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گـ . چند گروه تحقيق استفاده نمايند

  .شود اجرائي اين قانون مشخص مي

بدوي و تجديد نظر  مستقل از يكديگر بـوده و يـك گـروه تحقيـق     هاي  تحقيق هر يك از هيأتهاي  گروه -تبصره

  .تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده  اقدام به تحقيق نمايد نمي

بدوي و تجديد نظر عالوه بر تدين به دين مبين اسالم و عمل به احكـام آن و اعتقـاد و   هاي  تاعضاي هيأ -6مادة 

  :تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند

  .تأهل. 1

  .سال سن 30حداقل . 2

  .حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن. 3

  .تثنائي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تائيد هيأت عالي نظارت بالمانع استدر موارد اس -1تبصرة 

و حداقل دو نفر از اعضاي اصـلي  . در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد -2تبصرة 

ال سابقة كار دولتي هاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارت خانه كه حداقل پنج س هيأت

  .دارند، به اين سمت منصوب شوند
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  :بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كردهاي  اعضاي هيأت -7مادة 

  .عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجة دوم از طبقة سوم داشته باشد) الف

  .ائي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشدعضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جز) ب

  تخلفات اداري –فصل دوم 

  :تخلفات اداري به قرار زير است -8مادة 

  .اعمال و رفتار خالف شؤون شغلي يا اداري. 1

  نقض قوانين و مقررات مربوط. 2

  .بدون دليل ها ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آن. 3

  .ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت. 4

  .اخاذي. 5

  .اختالس. 6

  .تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. 7

  .ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري. 8

  .تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. 9

  .تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي. 10

  .افشاي اسرار و اسناد محرمانة اداري. 11

  .ارتباط و تماس غير مجاز با  اتباع بيگانه. 12

  .باالتر در حدود وظايف اداريهاي  سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام. 13

  .ام وظايف محول شدهكم كاري يا سهل انگاري در انج. 14

  .سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر. 15

  .ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري. 16

گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عـرف رشـوه خـواري    . 17

  .شود تلقي مي

م مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به ا شخاصـي كـه حـق    تسلي. 18
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  .دريافت آن را دارند

  .تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري. 19

  .رعايت نكردن حجاب اسالمي. 20

  .رعايت نكردن شؤون و شعاير اسالمي. 21

  .اد مخدراختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مو. 22

  .استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. 23

  .آموزشي و تحقيقاتيهاي  داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت. 24

  .هر نوع استفادة غير مجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي. 25

  .جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي. 26

  .ها ت بردن در سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤاالت امتحاني يا تعويض آندس. 27

  .دادن نمره يا امتياز، برخالف ضوابط. 28

  .غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي. 29

  .سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري. 30

هـا و اسـتراق سـمع بـدون      حموالت پستي يا معدوم كردن آنتوقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكت ها و م. 31

  .مجوز قانوني

كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به امـوال  . 32

  .دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني

ير قانوني، يا تحريك بـه برپـائي تحصـن، اعتصـاب و تظـاهرات غيـر       شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غ. 33

  .قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني

  .ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اندهاي  عضويت در يكي از فرقه. 34

  .يا دادن گزارش ضد مردمي همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور  يا منبع خبري و داشتن فعاليت. 35

ها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليـت   يي كه مرامنامه يا اساسنامة آنها سازمانعضويت در . 36

  .ها به نفع آن

  .ها محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنهاي  عضويت در گروه. 37
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  .عضويت در تشكيالت فراماسونري. 38

  مجازات ها –فصل سوم 

  :تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از -9مادة 

  .اخطار كتبي بدون درج در پروندة استخدامي) الف

  .توبيخ كتبي با درج در پروندة استخدامي) ب

  .كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال) ج

  .انفصال موقت از يك ماه تا يك سال) د

  .ير محل جغرافيائي خدمت به مدت يك تا پنج سالتغي) هـ

هـاي   دولتـي و دسـتگاه  هـاي   حساس و مديريتي در دسـتگاه هاي  تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست) و

  .مشمول اين قانون

  .تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال) ز

سال سابقة خدمت دولتي در مورد مسـتخدمين زن و كمتـر از    20ت داشتن كمتر از باز خريد خدمت در صور) ح

روز حقوق مبنـاي مربـوط در قبـال هـر      45تا  30سال سابقة خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت  25

  .سال خدمت به تشخيص هيأت صارد كنندة رأي

 25دمت دولتي بـراي مسـتخدمين زن و بـيش از    باز نشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقة خ) ط

  .سال سابقة خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه

  .اخراج از دستگاه متبوع) ي

  .مشمول اين قانونهاي  انقصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه) ك

بيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضـوع بنـد ط در سـه    در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تط -1تبصرة 

  .گيرد مالك محاسبه قرار مي) پس از تنزل يك تا دو گروه(سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد 

كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج ) سهم كارمند(كسور بازنشستگي يا حق بيمة  -2تبصرة 

ز خريدي محكوم شده يا مي شوند و نيز حقوق مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنـان و در مـورد محكومـان بـه     يا با

بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمـة كارمنـداني   

  .ج گرديده اند، قابل پرداخت استكه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخرا
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مشمول ايـن قـانون هسـتند و    هاي  بدوي يا تجديد نظر، نمايندة دولت در هر يك از دستگاههاي  هيأت -3تبصرة 

هـايي كـه    اداري معتبر است و بـه معنـي اثبـات جـرم    هاي  رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدودة مجازات

  .ي است، نيستاسالمهاي  موضوع قانون مجازات

هيأت ها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفـات، در   -4تبصرة 

  .موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمودهاي  مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازات

تجديـد نظـر   هاي  تجديد نظر در هيأتاين قانون  9بندهاي د، ه، ح، ط، ي ، ك مادة هاي  فقط مجازات -10مادة 

  .هستند

هـاي   رسيدگي به تخلفات اداري يا هيـأت هاي  براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأت -11مادة 

شوند، در صورت داشتن بـيش   بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي

تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، بـراي  هاي  سال سن ، به تشخيص هيأت50خدمت و  سال سابقة 15از 

ايـن  . معيشت خانوادة آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقـرار مـي گـردد   

ضـرورت بـه تشـخيص هيـأت      مقرري از محل اعتبار وزارت خانه يا مؤسسة مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع

  .مزبور، قطع مي شود، چگونگي اجرا و مدت آن طبق آئين نامة اجرائي اين قانون است

مسـتقل دولتـي و سـاير    هـاي   مجلـس شـوراي اسـالمي، وزراء، بـاالترين مقـام اجرائـي سـازمان        رييس -12مادة 

د  –ج  –ب  -بنـدهاي الـف    هـاي   مجازاتاين قانون و شهردار تهران مي توانند  1مادة  1ي موضوع تبصرة ها دستگاه 

رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمنـدان متخلـف اعمـال    هاي  اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأت 9مادة 

بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بنـدهاي الـف و ب را بـه اسـتانداران،     هاي  نمايند و اختيارات اعمال مجازات

هـاي   در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبـور هيـأت  . اه ها و مديران كل تفويض كنندرؤساي دانشگ

تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن 

  .مقامات و اشخاص

مستقل هاي  شوراي اسالمي، باالترين مقام سازمانوزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، مجلس  -13مادة 

اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاه ها و مراكـز   1مادة  1موضوع تبصرة هاي  دولتي و ساير دستگاه

اع رسيدگي ارجـ هاي  مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پروندة آنان به هيأت

  .شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند
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براسـاس  . ها پيش بيني نشده اسـت  در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آن -1تبصرة 

  .مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد

نمايد فوق العاده شغل يـا مزايـاي شـغل يـا     چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأت ها برائت حاصل  -2تبصرة 

  .عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود

بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمـادگي بـه خـدمت، بـه پرونـدة اتهـامي       هاي  هيأت -3تبصرة 

م را اتخاذ نمايند، و در صورتي كـه در مـدت مـذكور پرونـده جهـت رسـيدگي       كارمندان رسيدگي كنند و تصميم الز

پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بـود و هيـأت   

هر حال بـا   در. تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده رأي الزم را صادر نمايد

  .رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گرددهاي  صدور حكم قطعي هيأت

بدوي و تجديد نظـر مسـتلزم اسـتفاده از نظـر     هاي  هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأت -14مادة 

  .كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود

پاكسـازي يـا   هـاي   شسته كه قبل يا پـس از بازنشسـتگي در هيـأت   پروندة آن دسته از مستخدمان باز ن -15مادة 

بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائـي كـه در ديـوان    

 38و  37-36-35-34عدالت اداري نقض شده است، همچنين پروندة بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بنـدهاي  

رسيدگي به تخلفـات اداري مطـرح و   هاي  در صورت وجود مدرك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأت 8ة ماد

  .مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شدهاي  مجازات

اند در صورت باقي بودن  اين قانون كه براساس قانون پاكسازي بازنشسته شده 8مادة  34افراد موضوع بند  -تبصره

  .شود هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي الزم صادر مي يت، پروندة آنان در هيأتدر عضو

وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استان ها، مديران كل حفاظت،  -16مادة 

هـاي   ي تشكيالت فراماسـونري كـه توسـط هيـأت    و اعضا 1342رؤساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 

پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پروندة آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است 

دولتي و وابسته به دولـت و شـهرداري هـا بـه صـورت دايـم منفصـل مـي شـوند و حقـوق           هاي  از خدمت در دستگاه

  .ي شودبازنشستگي آنان قطع م

مسـتقل دولتـي،   هـاي   كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركت ها و سـازمان  رييسمعاونان نخست وزير، 
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رسـيدگي بـه تخلفـات اداري    هـاي   در صورتي كه در هيأت 1342مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 

سفرا و اسـتانداران و معاونـان   . محكوم خواهند شد ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دايم

حسب مورد طبق اين قانون محكوم به باز خريد يا بازنشستگي خواهنـد شـد و    1342وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 

در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، بـه آن  

  .ق اين قانون محكوم خواهند شدمجازات طب

در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تـاكنون رأي قطعـي در مـورد     -تبصره

آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيـأت هـا مـي تواننـد پـس از رسـيدگي       

  .ين قانون را در مورد آنان اعمال نمايندمقرر در اهاي  حسب مورد يكي از مجازات

مسـتقل دولتـي و نهادهـاي انقـالب     هـاي   مجلس شوراي اسالمي، وزرا يا باالترين مقـام سـازمان   رييس -17مادة 

اين قانون، شهردار تهران، شـهرداران مراكـز اسـتان هـا، اسـتانداران و       1مادة  1موضوع تبصرة هاي  اسالمي و سازمان

ي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجـه در  رؤساي دانشگاه ها م

  .محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند

كه عذر او  هر گاه كارمند ياد شد ه حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود -1تبصرة 

موجه بوده است، وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پروندة وي را جهت تجديد نظـر بـه هيـأت    

  .تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد

هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائـت از تـاريخ   

  .االجرا است صورت از تاريخ ابالغ، الزماخراج، در غير اين 

در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مـدت   -2تبصرة 

  .غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعالجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد

اجرايي هاي  اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صالحيتدار دستگاه در مواردي كه حكم -3تبصرة 

  .قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند

  ساير مقررات –فصل چهارم 

لـي نفـت و گـاز و    مهـاي   دولتـي، شـركت  هـاي   كلية وزارت خانه ها، سازمان هـا، مؤسسـات و شـركت    -18مادة 

ها مستلزم ذكر نام است و  دولتي كه شمول قانون بر آنهاي  و بانك ها و مؤسسات و شركت ها شهرداريپتروشيمي و 
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ها از بودجة عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسالمي و  مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجة آن

ن قانون هستند، مشموالن قانون استخدام نيروهاي مسلح و غيـر نظاميـان   نهادهاي انقالب اسالمي مشمول مقررات اي

علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مشموالن قانون كـار  هاي  ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأت

  .از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود

ند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به هرگاه تخلف كارم -19مادة 

تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به 

اداري نخواهد هاي  اي مجازاتهرگونه تصميم مراجع قضايي مانع از اجر. اصل جرم به مرجع  قضائي صالح ارسال دارد

ايـن قـانون    24چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبـق مـادة   . بود

  .اقدام مي نمايد

رسيدگي هاي  پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي  به آن دسته از كارمنداني كه پروندة آنان در هيأت -20مادة 

ري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صـادر شـده در ديـوان عـدالت     به تخلفات ادا

رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنـا يـا   هاي  اداري، در هيأت

ين دوران، تصدي آن را به عهـده داشـته   عنوان مشابه دوران عدم  اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از ا

و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقة خدمت آنان محسوب نمـي  . اند پرداخت خواهد گرديد

  .قانون استخدام كشوري عمل مي شود 124مادة » د«و طبق بند . شود

مي شود و در صورت عدم برائت نسبت در مورد بازنشتگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت  -1تبصرة 

  .به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود

كلية احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضـاي مهلـت قـانوني     -2تبصرة 

ني داشـته و در  پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانو

صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقـوق ديگـري بـه آنـان تعلـق      

نخواهد گرفت، در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان، پرداخت خواهد 

  .شد

رسيدگي به تخلفـات اداري اعتـراض داشـته    هاي  صادره توسط هيأتدر صورتي كه متهم به آراء قطعي  -21مادة 

باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابـل  
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  .رسيدگي در ديوان نخواهد بود

  .رسيدگي ديوان عدالت به آراء هيأت ها به صورت شكلي خواهد بود -1تبصرة 

بازســازي يــا پاكســازي نيــروي انســاني بــه هــاي  آن دســته از كارمنــداني كــه براســاس آراي هيــأت -2تبصــرة 

به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكـرده انـد، ديگـر حـق شـكايت       2/7/1365قطعي رسيده و تا تاريخ  محكوميت

  .ندارند

مشـمول و بـراي ايجـاد همـاهنگي در كـار      هـاي   به منظور نظارت برحسن اجراي اين قانون در دستگاه -22مادة 

به رياست دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشـور  » هيأت عالي نظارت«رسيدگي به تخلفات اداري هاي  هيأت

مسـتقل  هاي  قوة قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزارء و يا باالترين مقام سازمان رييسو عضويت يك نفر نمايندة 

بدوي يا تجديـد نظـر   هاي  هيأت مزبور در صورت مشاهدة موارد زير از سوي هر يك از هيأت. شوددولتي تشكيل مي 

ها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگـاري در كـار هـر يـك از      مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنهاي  دستگاه

لية احكامي كه در اجراي اين قانون هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد ك. هيأت ها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد

  .و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاد تصميم نمايد

  .عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه) الف

  .اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه) ب

  .ات اداريكم كار ي در امر رسيدگي به تخلف) ج

  .موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص دهد) د

رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت هاي  تخلفات اداري اعضاء هيأت -1تبصرة 

  .تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد

ان در رابطـه بـا آراء صـادره از سـوي     رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توهاي  هيچ يك از اعضاء هيأت -2تبصرة 

  .مذكور تحت تعقيب قضائي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانههاي  هيأت

مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهدة مـوارد  هاي  تواند بازرساني را به دستگاه هيأت عالي نظارت مي -3تبصرة 

  .رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايدهاي  هيأت تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پروندة آنان به

رسـيدگي بـه تخلفـات اداري بـه     هـاي   در مورد معتادان به مواد مخدر كه براساس آراي قطعـي هيـأت   -4تبصرة 

هاي باز خريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمت دولتـي محكـوم شـده يـا      مجازات
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ك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابالغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع براسـاس  شوند در صورت تر مي

  .اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود 24مادة 

بدوي يـا آراي نقـض شـده توسـط ديـوان      هاي  اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأت -23مادة 

  .ديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كلية جوانب امر بالمانع استعدالت اداري با توجه به مستندات ج

رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريـت  هاي  اصالح يا تغيير آراي قطعي هيأت -24مادة 

. مخـدوش مـي باشـد   ) به لحاظ شكلي يا ماهوي(آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني 

  .پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است

رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بينـي نشـده باشـد،    هاي  هر گاه براي عضويت در هيأت -25مادة 

  .انجام وظيفه به هر عنوان در هيأت ها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود

ة اجرايي اين قانون، كلية قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد و پرونـده هـائي   از تاريخ تصويب آئين نام -26مادة 

پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط هاي  كه در هيأت

دوي و تجديد نظر بهاي  ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأت

  .موضوع اين  قانون ارسال مي شود

آئين نامة اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون به وسيلة سازمان امور اداري و  -27مادة 

  .استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

علني روز يكشنبه مورخ هفـتم آذر مـاه يكهـزار و    تبصره در جلسة  29قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 17/9/1372سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   قانون رسيدگي به تخلفات اداري نامه اجرايي آيين. 7-1

  صالحيت تشكيالت، وظايف و -فصل اول 

شـود، در   نامه هيأت بدوي ناميده مـي  آيين خلفات اداري كارمندان، كه در اينهيأت بدوي رسيدگي به ت - 1ماده  

شـود، بـا    رسيدگي به تخلفات اداري، كه از اين پس قانون ناميـده مـي   قانون) 18(ي موضوع ماده ها دستگاه هر يك از 

  .شود نامه تشكيل مي ياد شده و اين آيين  قانون رعايت مفاد

  .كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است كليه منظور از كارمندان -تبصره  

) شود اين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي كه از(هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان  - 2ماده 
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ص هيأت به تشخي ها استاندولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، مراكز بعضي از  مستقل يها سازمانها يا  در مركز وزارتخانه

   :شود ي زير تشكيل ميها دستگاه نظارت، همچنين در مركز هر يك از  عالي

هاي كشور بـه تشـخيص وزيـران ذيـربط،      دانشگاه بعضي از و   سازمان ثبت احوال كشور،  شركت مخابرات ايران، 

   .حسب مورد

) 1(مـاده  ) 1(شـمول تبصـره   ي مهـا  دسـتگاه   نامه و ساير ي مستقل دولتي موضوع اين آيينها سازمان - 1تبصره  

   :قانون به شرح زير هستند

سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان  سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، 

جمهوري اسالمي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسـي كـل كشـور،     سيماي حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و

نيروهاي مسلح،  اقدامات تأميني و تربيت كشور ، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان قضايي ها و ندانسازمان ز

بنيـاد مستضـعفان و    انقـالب اسـالمي،   مجلس شوراي اسالمي ، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنيـاد شـهيد  

دانشگاهي،  احمر، كميته امداد امام خميني، جهاداسالمي، جمعيت هالل  جانبازان انقالب اسالمي، بنياد مسكن انقالب

 .و بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران      ، قانوني كشور سازمان پزشكي ، كتابخانه ملي ايران ، نهضت سوادآموزي

آئـين   2ماده  1اصالح تبصره  و ي به تخلفات اداريآئين نامه اجرائي قانون رسيدگ 2اصالحيه ماده  اصالحي بموجب(

ي بـه  سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالم     تصويبنامه راجع به الحـاق  و اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري نامه

و مصـوبه شـماره    اجرائـي قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري      آئـين نامـه  ) 2(مـاده  ) 1(ي موضوع تبصره ها سازمان

  )اصالحيه جديد و  10/5/1384 مورخ  هـ33466 ت28624

هـاي   تواننـد در مركـز خـود هيـأت     مـي  ي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزومها دستگاه  - 2تبصره  

  .متعدد تجديد نظر داشته باشند

 هاي بدوي و تجديد نظر، به امضاي شـخص وزيـر يـا    البدل هيأت هر يك از اعضاي اصلي و علي انتصاب - 3ماده  

قـانون  ) 6(شـرايط مقـرر در مـاده     نامه و بـا رعايـت   اين آيين) 2(ماده  0)1(ي موضوع تبصره ها دستگاه ترين مقام باال

  .گيرد صورت مي

نامه در صورت داشتن واحد سازماني در  اين آيين) 2(ماده ) 1(شده در تبصره  ي يادها دستگاه هر يك از  - 4ماده  

  .كنند هاي بدوي در اين مراكز اقدام هيأت شكيلتوانند نسبت به ت ، ميها استان مراكز

دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان  رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه - 5ماده  
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يا باالترين مقام اجرايي دستگاه متبوع، با هيأت بدوي متشـكل   وزير هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر

  .است ن ديگردر استا

در صورت عـدم تشـكيل هيـأت     در هر شهرستان ها شهرداريرسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان  -تبصره  

  .است  بدوي با هيأت بدوي تشكيل شده در استانداري مربوط

س خود يك نفر رييس، يك نفر نايب ريي هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين هر يك از هيأت - 6ماده  

  .كنند هاي خود انتخاب و تعيين مي مكاتبه و ها و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه

  .رييس و در غياب وي با امضاي نايب رييس معتبر است هاي هيأت با امضاي مكاتبه -تبصره  

ـ  هاي بدوي و هيأت - 7ماده   ا ذكـر  تجديد نظر موظفند بالفاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي ب

  .خود برسانند از طريق واحد مربوط به اطالع كارمندان نشاني

هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبـوع كارمنـد    قبلي كارمندان مأمور توسط هيأت رسيدگي به تخلفات - 8ماده  

مأموريـت از اجـراي    در صورتي كه دسـتگاه محـل  . به اجراي آن است گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف مي صورت

دستگاه متبوع مستخدم  ياد شده موجود نباشد، رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه

  .اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت مي

هـاي محـل مأموريـت     ه هيـأت در محل مأموريت مستخدم واقع شده بر عهـد  رسيدگي به تخلفاتي كه - 1تبصره  

) اخراج مانند (اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود  رأي صادر شده با اشكال است، ولي در صورتي كه

  .است االتباع  الزم نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه

هاي وزارتخانه يا سازمان متبـوع كارمنـد بـراي     هيأت ت لزوم، ازهاي بدوي و تجديد نظر در صور هيأت - 2تبصره  

وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطالع از  .گيرند مي تكميل مدارك و تحقيقات الزم كمك

حـل مأموريـت   سازمان م وزارتخانه يا ها خود را به قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي تخلف

  .اعالم كند

يي هـا  دستگاه ي اجرايي يا ها دستگاه ي تعاوني ها شركتمأمور در  رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، - 3تبصره  

  .بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان است هاي بر عهده هيأت كه مشمول قانون نيستند

دستگاهي  مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين يها دستگاه تعدد تخلفات كارمند در  در موارد - 9ماده  

اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعـي   ، صالح براي رسيدگي به)متبوع وي دستگاه (كه كارمند به آن منتقل شده است 
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ي قبلـي  هـا  دستگاه تحقيقات الزم از  مقتضي براي تكميل مدارك و تواند به نحو صادر شده در خصوص وي است و مي

  .مك بگيردك

  .معمول دارند ي الزم را در اجراي مفاد اين مادهها همكاريهاي آنها مكلفند  ي قبلي و هيأتها دستگاه  - تبصره 

گيرد و در صورت ضرورت بـا توجـه    مي ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت انجام وظيفه در هيأت - 10ماده  

هاي بالتصـدي موجـود بـراي     پست سازماني باتغيير عنوان پست فيتعداد كا مشمول قانون ها دستگاه به حجم كار، در 

  .شود مي بيني تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش هاي رسيدگي به اعضاي هيأت

 توانند انجام امـور  دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي ها موظفند هيأت - 11ماده  

بدون دخل و تصرف و بـازبيني   ها بايد هاي محرمانه هيأت نامه. ارجاع كنند گزيني دستگاه مربوطدفتري خود را به كار

  .در اختيار آنان گذاشته شود

  .كنند مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين ها دستگاه  مسئولين -تبصره  

   رسيدگي شروع به -فصل دوم 

كه از بين افراد متأهل، متعهد، عامل بـه   قانون، متشكل از سه عضو است) 5(قيق موضوع ماده گروه تح - 12ماده 

سال سن با تصويب هيأت مربوط  25اصل واليت فقيه و داراي حداقل  معتقد به نظام جمهوري اسالمي و احكام اسالم،

   .الزامي است عضو از سه عضو ياد شده،  كارمند بودن دو. شوند انتخاب مي و حكم رييس هيأت

مشـروط بـر    توانند از يك گروه تحقيـق اسـتفاده كننـد،    هاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي هيأت - 13ماده  

تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكـاري   يك پرونده از همان گروه اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص

  .داشته است استفاده نشود

 هاي بدوي يـا تجديـد   توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت يق فقط درباره كارمندي ميتحق هاي گروه - 14ماده  

هـا   گيـرد كـه هيـأت    مـي  همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام نظر، بررسي وضع آنها به اين گروه ارجاع شده باشد،

  .كنند معين مي

ز طبقه سوم با متهم داشته باشـد يـا در   يا سببي تا درجه دوم ا هر گاه عضو گروه تحقيق، قرابت نسبي - 1تبصره  

 حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مـورد همـان پرونـده را    باشد، يا با متهم دعواي دعواي طرح شده ذينفع

  .ندارد

  .اتهامي كارمند و صدور رأي نيست استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده - 2تبصره  



 هاي مرتبط با شهرداري كارگروه      

146  
 

شـكايات يـا اعـالم اشـخاص، مـديران، سرپرسـتان اداري يـا         هاي بدوي و تجديد نظر در صورت هيأت - 15ماده  

  .كنند مي به رسيدگي هاي هيأت عالي نظارت، شروع بازرس

ي الزم را هـا  همكاريمتهم به ارتكاب تخلف، مكلفند  كليه كارمندان، مسئوالن مربوط و رؤساي كارمند - 16ماده  

 ها در اختيار آنها اطالعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت اسناد و و مدارك،ها به عمل آورده  با هيأت

  .است بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي در مورد اسناد طبقه. قرار دهند

لـت  گيـري نسـبت بـه حا    تصـميم  ها تحت رسيدگي است، هر گونه در مواردي كه پرونده متهم در هيأت -تبصره  

  .نماينده وي است دستگاه يا استخدامي وي، منوط به كسب نظر از باالترين مقام

هـاي الزم، مـوارد اتهـام را بـه طـور       بررسي هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام هيأت - 17ماده  

هـا در صـورت تقاضـاي     ايـن هيـأت  . دفاع كارمند منظـور كننـد   مهلت براي كتبي به كارمند ابالغ و پس از آن ده روز

  .دهند را در اختيار وي قرار مي كارمند، مدارك الزم

اتهام و در مهلت تعين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي  تواند پس از اطالع از موارد متهم مي - 18ماده  

رأي الزم  هام رسيدگي، وتواند به موارد ات در غير اين صورت هيأت مي دارد به هيأت تسليم كند، را كه در دفاع از خود

  .را صادر كند

در . دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كنـد  تواند به منظور ارايه مدارك كارمند متهم مي -تبصره  

  .روز نبايد تجاوز كند) 5(در هر حال مدت تمديد از  مربوط است و اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت

  خلفاتت چگونگي رسيدگي به - فصل سوم

گيـرد و چنانچـه هيـأت حضـور      پس از تكميل پرونده صورت مي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - 19ماده  

  .يابد مي جلسه حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در

موظف اسـت يكبـار وي را بـراي حضـور در      در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت -تبصره  

  .جلسه دعوت كند

هـاي   انطبـاق آن بـا يكـي از مـوارد تخلفـات منـدرج در قـانون، بـر عهـده هيـأت           تشـخيص تخلـف و   - 20ده ما 

  .است كننده رسيدگي

پرونده، و توجـه كامـل بـه مـدافعات      هيأت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارك موجود در - 21ماده  

آثار سـوء   به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي،) ي و معنوياز ماد اعم( متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده
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. كنـد  اتخاذ تصميم مـي  و اداري، موقعيت و سابق كارمند، و وجود يا فقدان سوء نيت و، اقدام به صدور رأي اجتماعي و

م و حـاوي تخلفـات منتسـب بـه مـتهم، نـام و نـا        ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده رأي هيأت

  .رأي صادر شده باشد دهنده در زير اعضاي رأي خانوادگي و امضاي

يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از  مي ها با شركت سه نفر از اعضا رسميت هاي هيأت جلسه - 22ماده  

  .اعضا، معتبر است

بـه طـور    قـانون، ) 17(وع ماده آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موض - 23ماده  

واحـدهاي يـاد شـده    . شـود  ارسـال مـي   ربط ي ذيها دستگاه دواير مشابه  هاي كارگزيني يا مستقيم و بالفاصله به اداره

مربوط ابالغ كرده و مدارك  و احكام صادر شده را به كارمندان روز از تاريخ صدور رأي، آرا) 30(موظفند حداكثر ظرف 

 انگاري مسئوالن كارگزيني يـا امـور   در صورت سهل. اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند روندهآن را جهت درج در پ

شود، همچنين هر گونه خودداري يا  مي ابالغ آرا و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار اداري مربوط در

  .شود فتار ميطبق قانون ر متخلفان ها ممنوع است و با جلوگيري از اجراي آراي هيأت

پژوهش بودن آرا، همچنـين نشـاني محـل دريافـت درخواسـت       هاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل هيأت - 24ماده  

  .كنند تجديد نظر را زير آراي خود درج

عليه يا نماينده قـانوني وي   محكوم هاي بدوي بايد به وسيله درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيأت - 25ماده  

ذكر داليل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسـيد   فارسي و از تاريخ ابالغ رأي، با زبان روز) 30(ظرف 

  .است  به موضع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط مالك دريافت. اخذ شود

يـاد شـده    مـاده ) 1(قانون مطابق تبصره ) 17(درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده  - تبصره 

  .شود انجام مي

اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمـان   مكلفند درخواست ها دستگاه هاي كارگزيني  اداره - 26ماده  

نظر مربوطه ارسال كنند، و در مواردي كه رأي هيأت بـدوي قابـل تجديـدنظر     ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد

را از تـاريخ پايـان يـافتن     قرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادر شـده ولي متهم ظرف مهلت م باشد،

  .مهلت ياد شده اجرا كنند

 مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را ها كليه هيأت - 27ماده  

  .تصريح كنند
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باشـد كـه اجـراي فـوري رأي قطعـي       هاي استخدامي از حالت در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي - 28ماده  

شده و رأي صادر شده نيز به محض حصـول امكـان اجـرا     عالي گزارش هيأت درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيأت

  .شود مي

مربـوط   يهاي وارد شده به كارمندان از مراجع قضـاي  توانند در ارتباط با اتهام موارد لزوم مي ها در هيأت - 29ماده  

  .ها پاسخ دهند هيأت روز به استعالم) 30(حداكثر ظرف  استعالم نظر كند و مراجع ياد شده مكلفند

استعالم نظر كنند و وزارت ياد شده موظف است ظـرف   ها مكلفند در موارد لزوم از وزارت اطالعات هيأت -تبصره  

  .دهد ها پاسخ روز به استعالم هيأت) 10(

ها يا صـدور آراي غيـر    در هيأت گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنانبالتكليف  - 30ماده  

هـا از سـوي ديـوان عـدالت      موارد نقض آراي قطعي هيـأت  بدوي و نيز در هاي از سوي هيأت) قابل تجديد نظر (قطعي 

  .عنوان مجوزي ندارد اداري يا هيأت عالي نظارت به هر

در صـورتي كـه كارمنـد در طـول تحمـل       شـود و  توقف رسيدگي و صـدور رأي مـي  فوت متهم موجب  - 31ماده  

هـاي يـاد شـده متوقـف شـده و حالـت        شـود اعمـال مجـازات    فوت قانون) 9(ماده  "ز "و  "د "، "ج"هاي بند  مجازات

 پرونده بـه  ارسال حكم اين ماده مانع از. شود حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي استخدامي كارمند از زمان فوت به

  .مراجع قضايي در ساير موارد نيست

قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبـور و   (17) در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده -تبصره  

 كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبـل از تعيـين مجـازات    تجديد نظر فوت قبل از رسيدگي توسط هيأت

  .شود اعاده مي

هـاي   هـايي كـه در هيـأت    ممكن بـه پرونـده   هاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان هيأت - 32ماده  

تخلفات اداري منجر به صدور رأي قطعي نشـده يـا آراي قطعـي     به هاي رسيدگي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت

  .ديا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنن توسط ديوان عدالت اداري

هاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسـيدگي قـرار گرفتـه     توسط هيأت ها در مواردي كه رسيدگي به اين پرونده 

عهده  اند به ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ولي آراي صادر شده به

رسـيدگي بـر عهـده هيـأت      اين أي الزم صادر نشده باشد،در مواردي كه توسط هيأت سابق ر. هيأت تجديد نظر است

هـاي بـدوي و    هاي موضوع اين ماده بين هيأت پرونده بدوي است چنانچه در خصوص تشخيص صالحيت رسيدگي به
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  .نامه است اين آيين) 34(اختالف با نماينده موضوع ماده  اختالف نظر باشد، حل تجديد نظر

هـاي مـديران، قـبالً مراتـب را بـه       در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهاممكلفند  هاي بدوي هيأت - 33ماده  

بـه پيشـنهاد نماينـده     هـا  برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونـده  نامه اين آيين) 34(نماينده موضوع ماده  اطالع

نامـه،   ايـن آيـين  ) 2(مـاده ) 1(ي ياد شـده در تبصـره   ها دستگاه  نامه و تأييد باالترين مقام اين آيين) 34(موضوع ماده 

  .هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است هيأت بدوي استان مربوط يا

  نظارت هماهنگي و -فصل چهارم 

ي يـاد  هـا  دسـتگاه  هاي  وزيران و باالترين مقام ها، هر يك از براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت - 34ماده  

 را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليـت   يك نفرنامه  آيين اين) 2(ماده ) 1(شده در تبصره 

  .كنند معرفي مي كشور هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كند براي هماهنگي هيأت مي

ه بـه شـرح زيـر    نام اين آيين) 34(نمايندگان موضوع ماده  هاي هر يك از وظايف، اختيارات و مسئوليت - 35ماده  

  :است

  .مناسب هاي زماني هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي هماهنگي بين هيأت جلسه برگزاري. 1

گزارش الزم براي وزير يا باالترين مقام  ها و تهيه هاي مربوط در تهران و شهرستان بازرس از چگونگي كار هيأت. 2

كنند و ارسال يك نسخه از آن  ورزي آنها دريافت مي كاري و غرض از كم يگزارش دستگاه متبوع، به ويژه در مواردي كه

  .عالي نظارت به هيأت

هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چـه   ها و راهنمايي و ها در تهران و شهرستان نظارت بر فعاليت هيأت. 3

  .تر قانون صحيح

 ل گزارش از موارد احتمالي عدم صالحيت به وزير ياهاي تحقيق و ارسا ها و گروه هيأت بررسي صالحيت اعضاي. 4

  .عالي نظارت باالترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت

  .ها هيأت ها و بهبود فعاليت ربط براي رفع اشكال ها به مراجع ذي پيشنهادهاي هيأت نظرها و ارائه نقطه. 5

عالي نظارت، همراه با يك نسـخه از كليـه    ه هيأتها مربوط و ارسال آنها ب ي ماهانه از كار هيأتها گزارشتهيه . 6

  :آراي صادرشده به منظور

  .اي الزم براي اطالع مسئوالن ذيربط ي دورهها گزارشتهيه  بندي و جمع -الف  

ها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صـحيح و دقيـق قـانون بـر      هيأت تجزيه و تحليل كار -ب 
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  .ي اجراييها دستگاه ني بافت نيروي انسا اصالح

  .ها در موارد لزوم هيأت بررسي آراي صادر شده و راهنمايي -ج 

هـا بـراي    به تأمين نيـروي انسـاني و تـداركاتي هيـأت     انجام پيگيري الزم براي رفع مشكالت و نيازهاي مربوط. 7

  .تسهيل در كار آنها

ها و آثـار ايـن    شهرستان ا سازمان متبوع در تهران وها در وزارتخانه ي تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت بررسي و. 8

وزير يا بـاالترين مقـام دسـتگاه متبـوع و هيـأت عـالي        ارسال آن براي هاي تابع و سازي محيط اداره در سالم ها فعاليت

  .ساله هاي شش ماهه و يك نظارت در فاصله

هـا در مركـز يـا     هايي از هيأت يا شعبه شعبهدادن پيشنهاد به وزير يا باالترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد . 9

حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسـب در    به ها با توجه يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها استان

  .وابسته كليه واحدهاي تابع و

رين نقطه نظرهـا  جهت اطالع از آخ نامه، اين آيين) 34(هاي نمايندگان موضوع ماده  حضور مستقيم در جلسه. 10

  .مربوط هاي هيأت و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار

  .ايجاد هماهنگي الزم با ديوان مزبور ها در مركز، به منظور ارتباط با ديوان عدالت داري و تمركز اين تماس. 11

در هـر يـك از    "هـا  دفتـر همـاهنگي هيـأت    "ماده، دفتري بـا عنـوان    براي انجام وظايف ياد شده در اين -تبصره  

  .شود ايجاد مي نامه اين آيين) 34(زير نظر نماينده موضوع ماده  نامه اين آيين) 2(ماده ) 1(تبصره  مندرج در ها دستگاه 

ي مربـوط مكلفنـد بـا    هـا  دسـتگاه  وابسـته بـه    هاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي كليه هيأت - 36ماده  

  .ي الزم را معمول دارندها همكاري متبوع، ها دستگاه ) 34(نماينده موضوع ماده 

ايـن  ) 34(نماينـدگان موضـوع مـاده     قانون، مركب از سـه نفـر از  ) 22(هيئت عالي نظارت موضوع ماده  ـ37ماده 

انساني رييس جمهور و تصويب هيئت وزيران و يـك نماينـده از    نامه به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و سرمايه آيين

) 37(اصـالح مـاده    اصـالح بـه موجـب    (شود يادشده يا معاون يا نماينده وي تشكيل مي ت معاونقوه قضاييه به رياس

  )اداري تخلفات نامه اجرايي قانون رسيدگي به اصالحيه آيين

  .رسد تصويب هيأت ياد شده مي نامه مربوط به چگونگي كار هيأت عالي نظارت به آيين -تبصره  

اجرايي كشور مكلفند با هيأت عـالي نظـارت، همـاهنگي و     يها دستگاه هاي موضوع قانون و كليه  هيأت - 38ماده  

  .ار هيأت ياد شده قرار دهندالزم را در اختي و مدارك  ي الزم را معمول دارندها همكاري
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ي مخصوصـي كـه از طـرف دفتـر     هـا  فـرم كننده مكلفند جهـت صـدور آرا از    رسيدگي هاي كليه هيأت - 39ماده  

  .استفاده كنند شود تهيه و ابالغ مي) دبيرخانه هيأت عالي نظارت (بر امر رسيدگي به تخلفات اداري هماهنگي و نظارت

اطـالع بـاالترين مقـام دسـتگاه مربـوط       توسط هيأت عالي نظارت، مراتـب بـه  در صورت انحالل هيأت  - 40ماده  

هاي مربـوط را   نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده روز) 30(رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف مي

  .كند جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع

قـانون، هيـأت عـالي    ) 22(مـاده  ) 1(ع تبصره هاي موضو براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأت - 41ماده  

كنـد و هيـأت    پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع مي تعيين كرده و هاي موجود را نظارت حسب مورد يكي از هيأت

  است تعيين شده مكلف به رسيدگي

  مقررات ساير -فصل پنجم 

ي خود را كـه داراي تعـداد   ها فعاليترشي از تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزا هاي بدوي و هيأت - 42ماده  

آراي صادر شده بـه   هاي طرح شده است، همراه با يك نسخه از موضوع هاي تحت رسيدگي و صادر شده و پرونده آراي

تجديد نظر مستقر در هر اسـتان   ها بدوي و هيأت .نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند اين آيين 34نماينده موضوع ماده 

  .اطالع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند نسخه از گزارش ياد شده را براي موظفند يك

قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يـا فـوت او، مسـتلزم    ) 11(شده در ماده  برقراري مقرري ياد - 43ماده  

مـالك  . پذيرد مي بوط انجامو با تشخيص و تأييد هيأت تجديد نظر مر وراث قانوني وي است كه پس از بررسي تقاضاي

  .سال سن مربوط به زمان صدور رأي است) 50(سال سابقه و ) 5(

و بـا توجـه بـه     هيأت تجديد نظر هر سال يك بار، وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده -1تبصره  

قرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده حداكثر م مقرري ياد شده، با رعايت نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش

  .كند مي و گزارش آن را به هيأت عالي نظارت ارسال

افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايـد   مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در مورد - 2تبصره  

  .رعايت شود

ايـن  ) 34(ي ، نمايندگان موضوع ماده تخلفات ادار هاي رسيدگي به اعضاي هيئت عالي نظارت ، هيئت - 44ماده 

هاي هيئت عالي نظارت، در مدتي كه در مشـاغل   هاي تحقيق و بازرس اعضاي گروه آئين نامه وكاركنان دفترهاي آنها،

) 6(موضـوع مـاده    العاده جذب اضافي ، عالوه بر فوق العـاده جـذب اسـتحقاقي    انجام وظيفه مي كنند از فوق ياد شده
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   .برخوردار مي شوند%) 20(پرداخت كاركنان دولت تا  قانون نظام هماهنگ

   :بشرح زير پرداخت مي شود ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظايف و مسئوليتهاي محول شده -تبصره 

هماهنگي و نظارت ، نمايندگان وزراء واعضاي اصـلي هيئتهـاي    اعضاء و دبير هيئت عالي نظارت ، معاونان دفاتر -

   %20حداكثر به تخلفات اداريرسيدگي 

، بازرسـان و كارشناسـان دفـاتر     تحقيـق هـاي   اعضاي علي البدل هيئتهاي رسيدگي بـه تخلفـات اداري ، گـروه    -

   %15هماهنگي حداكثر

 اصـالح آئـين نامـه اجرائـي قـانون      اصـالحي بموجـب  (   %10هيئتها حـداكثر  ساير كاركنان دفاتر هماهنگي و -

اجرايي قانون رسيدگي بـه تخلفـات     نامه اصالحي آيين 44و تصويبنامه اصالح تبصره ماده  رسيدگي به تخلفات اداري

  )4/6/1382مصوب   اداري

 البـدل و تغييـرات آنهـا را همـواره از طريـق      موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علـي  ها هيأت - 45ماده  

  .عالي نظارت اعالم كنند نامه به هيأت اين آيين) 34(موضوع ماده   نمايندگان

كـه محكـوم بـه     هاي كارگزيني مكلفند يك نسـخه از احكـام كـارگزيني مربـوط بـه كارمنـداني را       اداره -46ماده  

استخدامي كشور ارسال سازمان امور اداري و  شوند، به دولتي مي بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات

  .كنند

  .شود مي 16/7/1373ه  مورخ  275ت  25227نامه شماره  جايگزين تصويب نامه اين تصويب - 47ماده  
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  امور زيربناي يكارگروه تخصص. 1

مصـوب   ي تخصصيها گروهريزي و توسعه استان و كار امهنامه شوراي برن آيين 20ماده :مستندات قانوني . 1-1

  هيات وزيران  21/5/1387

       :اعضاء . 1-2

  ).رييس(ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 1

  ).دبير(ـ مديركل دفتر فني استانداري 2

  .ريزي استانداري االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مديركل راه و ترابري استان4

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 5

  .ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان 6

  .ـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان7

  .اي استان ـ مديرعامل شركت برق منطقه 8

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان9

  .ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان10

  .استانـ رييس سازمان جهاد كشاورزي 11

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان12

  .اي استان ـ مديرعامل شركت آب منطقه13

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان14

  .ـ مديركل منابع طبيعي استان15

  .ـ رييس شركت ملي گاز استان16

  .أي با تشخيص معاون امور عمراني استانداري اجرايي استان حسب مورد با حق رها دستگاه ـ نماينده ساير 17

هـاي كـارگروه    اين ماده، اشخاص زيـر نيـز بـدون حـق رأي در جلسـه     ) الف(تبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع بند  

  :نمايند شركت مي
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  .ـ رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان1

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي استان2

  .نظر دانشگاهي در امور مربوط، به پيشنهاد كارگروه با تأييد استاندار نفر صاحب ـ سه3

  .استانداري :محل تشكيل جلسات . 1-3

  دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 1-4

  : وظايف. 1-5
ي مربـوط بـه راه و ترابـري، پسـت و     هـا  بخـش تاه مدت دت و كوهاي بلند مدت، ميان م ـ بررسي و تلفيق برنامه1

ي هـا  طـرح هاي توسعه كشور و  ، انرژي، عمران شهري، روستايي و عشايري استان در چارچوب برنامه)ICT(مخابرات 

  .آمايش، توسعه و عمران استان

ساالنه كشـور و  ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه  ي مربوط در چارچوب بخشنامهها بخشـ پيشنهاد بودجه 2

هاي جديـد و اعتبـارات    محيطي پروژه شده درخصوص توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست  بررسي مطالعات انجام

  .موردنياز آنها

  .ريزي توسعه و عمران شهري، روستايي و عشايري رويه در برنامه ـ ايجاد هماهنگي و وحدت3

  .يربنايي و ارايه به دبيرخانه شوراي پژوهشي در امور زها اولويتـ شناسايي و تدوين 4

هـا و   سازي مصرف انرژي در استان در چـارچوب اهـداف، برنامـه    هاي بهينه ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه  5

  .ي بخش انرژي كشورها سياست

ملـي و  سازي مصرف انرژي از محل منابع عمومي ـ   هاي بهينه ـ پيشنهاد بودجه ساالنه استان براي اجراي برنامه  6

ي اجرايي استان و پيشنهاد توزيع بودجه پيشنهادي بين ها دستگاه استاني ـ و درآمدهاي استان، تعيين سهم هريك از  

  .شهرستانهاي مختلف استان

  :هاي زير ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه7

ي مختلـف حمـل و   هـا  فعاليتفزايش ايمني در وري و ا ـ كنترل و نظارت بر حمل كاال و مسافر و ارتقاي بهره1ـ7

  .نقل

  .هاي نفتي هاي گازرساني و انتقال و پخش فرآورده ـ هماهنگي در توسعه سيستم2ـ7
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  .ي مرتبطها بخشگذاري مردمي در  ـ تشويق و توسعه سرمايه3ـ7

  .ي مربوطها بخشـ كاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدي 4ـ7

  .توزيع مناسب آنها اركتهاي مردمي براي اقدامات عمراني بخش مربوط بهو مش ها كمكـ جذب  5ـ 7

هـاي مصـوب توسـعه و     ي جامع شهرها و برنامهها طرحي مؤثر در اجراي ها بخشـ ايجاد هماهنگي الزم بين   6ـ7

  .ي يادشدهها طرحاي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي  عمران ناحيه

  .تغييرات بعدي آنهاي هادي روستايي و ها طرحـ 7ـ7

  .ي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستاييها طرحـ  8ـ 7

ي اجرايي ها دستگاه سازي مصرف انرژي در استان، تعيين  سازي، تبليغ و ترويج و آموزش در زمينه بهينه ـ آگاه9ـ7

  .مسئول و پيگيري اجراي آن

  .ي مختلف استاناه بخشـ تشكيل واحد مديريت مصرف انرژي در 10ـ7

سازي مصرف انرژي براساس ارزيابيهاي انجام  نظرهاي اصالحي موردنياز در زمينه بهينه ـ اصالحات و تجديد11ـ7

  .شده

  كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي. 2

مصـوب   شوراي برنامه ريزي و توسعه و كـارگروه هـاي تخصصـي   آيين نامه  27ماده : مستندات قانوني . 2-1

  أت وزيرانهي 31/5/1387

      : اعضاء. 2-2

 ).رييس(ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 1

  ).دبير(ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان 2

  .ريزي استاندار االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مديركل راه و ترابري استان4

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 5

  .ب اسالمي استانـ رييس بنياد مسكن انقال 6
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  .ـ مديرعامل شركت توزيع برق استان7

  .ـ مديركل دفتر فني استانداري 8

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان9

  ).حسب مورد(ـ شهردار شهر مربوط 10

  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان11

  .ـ مديركل تعاون استان12

  .ا انتخاب وزيرـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ب13

  .ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب استان14

  .ـ مديرعامل شركت گاز استان15

  .ـ مديركل ثبت اسناد و امالك استان16

  .با تشخيص معاون امور عمراني استاندار) حسب مورد(ي استان ها بانكـ يكي از رؤساي 17

  .اي استان ـ رييس سازمان آموزش فني و حرفه18

  .ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانـ رييس سازمان 19

ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون همـاهنگي امـور عمرانـي    ها دستگاه ـ نماينده ساير 20

  .استاندار

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي يادشده21

  .شنهاد كارگروه و تأييد استاندارـ دو نفر صاحب نظر دانشگاهي در امر مربوط، به پي22

  ).بدون حق رأي(ـ رييس سازمان مهندسي ساختمان استان 23

  .استانداري :محل تشكيل جلسات . 2-3

 .استانداري :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 2-4

   : وظايف. 2-5

هـاي   تان، در چـارچوب برنامـه  ي توسعه و عمران اسها طرحهاي بلند مدت و ميان مدت  ـ بررسي و تلفيق برنامه1

 .ي آمايش و توسعه عمران كشورها طرحتوسعه و 
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  .ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه ساليانه كشور ـ پيشنهاد بودجه بخش مربوط در چارچوب بخشنامه2

اير اي و س ي جامع ناحيهها طرحاي شهري و  ي توسعه و عمران شهري، مجموعهها طرحـ انجام وظايف مربوط به 3

اي و  اي، منطقه ي توسعه و عمران محلي، ناحيهها طرحنامه نحوه بررسي و تصويب  و ضوابط كه به موجب آيين ها طرح

 20/10/1378هــ مــورخ   21414ت/55837نامه شماره  ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشـور، موضوع تصويـب

قـانون تأسـيس شـوراي عـالي شهرسـازي و      ) 5(اده محول گرديده است به استثناي وظايف مندرج در مـ  ها استانبه 

  .)1351مصوب (معماري ايران 

  .هاي پژوهشي در امور مسكن و شهرسازي و معماري به منظور ارايه به دبيرخانه شورا ـ تدوين اولويت4

قانـون در رابطـه با هويـت بخـشــي بـه سـيماي شـهر و روسـتا،       ) 30(ـ انجـام وظايـفي كـه در اجراي مـاده   5

محول  ها استانيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهر و روستا به  استحكام بخشي ساخت و سازها، دست

  .شده يا خواهدشد

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنـا و تأسيسـات در    آيين) 13(ـ انجام وظايف كميسيون موضوع ماده   6

  .در استان 22/2/1355مورخ  4940نامه شماره  موضوع تصويبخارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، 

هاي مصوب توسعه  ي جامع و هادي شهرها و برنامهها طرحي مؤثر در اجراي ها بخشـ ايجاد هماهنگي الزم بين 7

  .ي يادشده در استانها طرحاي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي و تحقق  و عمران ناحيه

هاي روستايي استان و تغييرات بعـدي آنهـا در    ي هادي و ساماندهي فضا و سكونتگاهها حطرـ بررسي و تصويب   8

  .ي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانها سياستمحدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت 

هـاي   ژهها و پـرو  سازي ساختمان و روستايي و بدنه) طراحي شهري(شهري  ي فضاهايها طرحـ بررسي و تصويب 9

ي مصوب شـوراي عـالي شهرسـازي و    ها سياستبزرگ عمراني استان در محدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت 

  .معماري ايران

ي بهسازي، نوسازي و بازسازي و مرمت بافتهاي شهري و روسـتايي اسـتان و آمـاده    ها طرحـ بررسي و تصويب 10

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران ـ مصـوب     )5(سازيهاي خارج از حيطه وظايف كميسيون ماده 

  .ـ 1351

  .گذاريهاي مردمي در امر مسكن و شهرسازي در استان هاي الزم براي تشويق و توسعه سرمايه ـ ايجاد زمينه11

ريزي جهت ارتقاي كيفيـت سـاخت و سـازها در اسـتان در چـارچوب قـانون نظـام مهندسـي كنتـرل           ـ برنامه12
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  .ي ابالغيها سياستـ و 1374ـ مصوب  ساختمان

هاي مسكن استان، توليـد صـنعتي و اسـتفاده از     هاي توسعه كمي و كيفي برنامه ـ اتخاذ تصميم راجع به شيوه13

  .هاي نو آوري فن

  .ي ابالغيها سياستـ اتخاذ ساير تصميمات مرتبط با مسكن و شهرسازي در استان در چارچوب 14

موضوع تشكيــل   28/11/1385هـ مورخ 36328ت/156690نامه شماره  گروه، تصويب تبصره ـ با تشكيل اين كار 

همچنـين كـارگروه   . گـردد  ستـاد هماهنگي تأميـن مسكن استان لغو و وظايـف آن به كـارگروه يادشـده محـول مـي    

 1386سال  قانون بودجه) 6(تبصره ) د(نامه اجرايي بند  آيين) 11(يادشده كليه وظايف شوراي مسكن كشور، موضوع 

  .در سطح استان را بر عهده دارد 30/2/1386هـ مورخ 37057ت/30332نامه شماره  كل كشور، موضوع تصويب

  5فني كميسيون ماده ) كميته(كارگروه . 3

قانون تاسيس شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران مصـوب      5تبصره يك ماده  :مستندات قانوني . 3-1

23/1/1388   

  .و مشاور طرح تفضيلي 5نمايندگان كميسيون ماده      :اعضاء . 3-2

  .استانداري يا محلي كه معاون امور عمراني استانداري تعيين نمايد :محل تشكيل جلسات . 3-3

  .5دبيرخانه كميسيون ماده  :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 3-4

  .ستان مطرح شودا 5در كميسيون ماده  بايدبررسي فني موضوعاتي كه : وظايف . 3-5

  كارگروه نظارت بر نامگذاري اماكن . 4

شـوراي   15/10/1376مصـوب   اجرايي نظارت بر نامگـذاري امـاكن  نامه  آيين 1ماده  :مستندات قانوني . 4-1

  فرهنگ عمومي

       : اعضاء. 4-2

 ) رئيس شورا(معاونت عمراني استاندار  -1
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 شهردار مركز استان  -2

 وراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقالب فرهنگي و ش -3

 . بررسي و تهيه گزارش از نام هاي فعلي اماكن و مناسب يا نامناسب بودن آن ها  -4

معرفي و اعالم نام ها و عناوين جديد اماكن در رسانه هاي سراسري ، منطقه اي و محلي براي آگـاهي مـردم    -5

   . با گفتن داليل و انگيزه هاي نام گذاري 

  .داري يا محلي كه معاون استاندار تعيين نمايداستان :محل تشكيل جلسات . 4-3

 .استانداري يا مرجعي كه استانداري تعيين نمايد :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 4-4

   : وظايف. 4-5

  ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري . 5

ضـوابط و   مصوبه شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران در خصـوص     1-2-4بند  :مستندات قانوني . 5-1

  25/9/1387مقررات ارتقا كيفي سيما و منظر شهري مصوب 

  :نمايندگان     :اعضاء . 5-2

 شهرداري  -1

 مهندسين مشاور تهيه كننده طرح توسعه شهري -2

 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -3

 سازمان نظام مهندسي استان -4

 تاناداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اس -5

 هاي معماري و شهرسازي استان  دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده -6

 سازمان راه و شهرسازي استان -7

  .شهرداري :محل تشكيل جلسات . 5-3

 .شهرداري :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 5-4
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   : وظايف. 5-5

 سيما و منظر شهريايجاد هماهنگي در خصوص مطالعات، اقدامات اجرايي و عمراني در  -1

 منظقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري -2

 ي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهريها طرحبررسي و تاييد  -3

هاي شهري ، كفسازي بستر معـابر پيـاده راهـي و     تعيين مصالح مناسب براي اصالح استفاده در نماها و جداره -4

هاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي ميان مصالح نماها  عنايت به موارد اقليمي، فرهنگي و ساير ويژگي ه روها باپياد

 .ها با اولويت بكارگيري مصالح بومي  ها و كفسازي معابر پياده راهي يا پياده راه و جداره

و نحـوه  ) و بناهاي مهم بر حسب لـوكس  ها  معابر ، ميادين ، پهنه(تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي شهري  -5

به گونه اي كه باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عين حال مـانع  ( نورپردازي به آنها 

 )از مشاهده ستارگان نشود

 ها و فواصل ميان مبلمان شهري تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي ، اندازه -6

 الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي تدقيق ضوابط، مقررات و -7

هـا و   مناسب جهت نگهـداري، بهسـازي، مرمـت، بازسـازي و نوسـازي نماهـا، جـداره        تدقيق ضوابط و مقررات -8

 .كفسازي معابر

 تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهري در فضاهاي شهر متناسب مقتضيات محلي و بومي -9

ي مورد نياز در خصوص نحوه مكان يابي، نحوه استقرار، جنس، رنگ ها دستورالعملمقررات و  تدوين ضوابط، -10

 .و فرم تابلوهاي شهري و محلي

  اولويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه ، طراحي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري -11

  كميته فني بازرگاني. 6

مجلس شوراي اسـالمي و   25/1/1383نون برگزاري مناقصات مصوب قا 2بند د ماده  :مستندات قانوني . 6-1

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 3/11/1383مصوب 

) شـهرداري (حداقل سه نفر خبره فني بازرگاني صالحيت دار كه از سوي مقام مجاز مناقصه گذار : اعضاء . 6-2

 .انتخاب مي شود
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  .شهرداري :محل تشكيل جلسات . 6-3

 .شهرداري :ات و پيگيري مصوبات مسئول تشكيل جلس. 6-4

ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادهاي واصله جهت شركت در مناقصات شهرداري كه محل اعتبارات : وظايف . 6-5

  دولتي استفاده مي گردد همچنين وظايف مقرر در قانون برگزاري مناقصات

  انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان. 7

 17/12/1382هاي عمومي كشور مصوب  انون تأسيس و نحوه اداره كتابخانهق 8ماده  :مستندات قانوني . 7-1

       : اعضاء. 7-2

 ).انجمن رييس (فرماندار  -الف 

  ).دبير انجمن (اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان  رييس -ب 

  .شهردار شهر مركز شهرستان -ج 

  .شوراي اسالمي شهرستان رييس -د 

پيشنهاد دبير انجمن و تصويب  قي و حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد بهپنج نفر از اشخاص حقي -هـ 

  .انجمن طبق دستورالعمل هيأت امناء رييس

  .فرمانداري: محل تشكيل جلسات . 7-3

اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي شـهر بـا همـاهنگي        :مسئول تشكيل جلسات و پيگيري مصوبات . 7-4

  فرمانداري شهرستان

  :ظايف و. 7-5

هاي تحت پوشش و ارائه آن به انجمن  كتابخانه مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه ساالنه جاري و عمراني - 1

  .استان

زمينـه سـاخت، تجهيـز، تكميـل و      ي دولتـي در هـا  دستگاه همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير  - 2
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  .ها بازسازي كتابخانه

  .هاي تحت پوشش كتابخانه نجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني شاغل درجذب، نگهداري و ا - 3

  .ها ي نقدي و غيرنقدي به كتابخانهها كمكتشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير  - 4

 ها كمكوجوه حاصل شده از محل  ي دولتي در محل، براي نگهداريها بانكافتتاح حساب مخصوص در يكي از  -5

  .و درآمدها

ي نقـدي و تقـويم و   هـا  كمكواريز  تهيه و نگهداري دفاتر قانوني و انجام امور دريافت و پرداخت و امور مالي و - 6

  .ي غيرنقديها كمكنگهداري 

هاي  بررسي به انجمن كتابخانه تهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز مالي ساالنه انجمن در پايان هر سال جهت - 7

  .عمومي استان

  هاي قيد شده در فصل چهارم ط با كارگروهقوانين مرتب

 3/6/1387هاي تخصصي مصوب  ريزي و توسعه استان و كارگروه نامه شوراي برنامه آيين. 1

بنـا بـه پيشـنهاد معاونـت      9/2/1385هـ مورخ  34918ت/11034نامه شماره وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب

تنفيـذي قـانون برنامـه سـوم توسـعه      ) 70(مـاده  ) 1(ناد تبصره جمهور و به است ريزي و نظارت راهبردي رييس برنامه

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،      ) 83(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضـوع مـاده   

ريـزي و توسـعه اسـتان و     نامـه شـوراي برنامـه    ــ آيـين  1383اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران ـ مصـوب    

 :تخصصي را به شرح زير تصويب نمودندهاي  كارگروه

  :روند نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ـ در اين آيين1ماده

  .ـ 1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب : ـ قانون1

  .ريزي و توسعه استان شوراي برنامه: ـ شورا2

  .هاي تخصصي ريزي و توسعه استان و كارگروه دبيرخانه شوراي برنامه: نهـ دبيرخا3

و نظارت بر آنها و هدايت  ها استانريزي، توسعه و عمران  گيري در امور برنامه ـ به منظور هماهنگي و تصميم2ماده

  .شـود  يل مـي ي كشـور، شـورا تشـك   هـا  استانهاي مصوب در كليه  و برنامه ها سياستدر چهارچوب  ها طرحو تصويب 

  :باشند ـ اعضاي شورا به شرح زير مي3ماده
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  )رييس(ـ استاندار 1

  )دبير بدون حق رأي(ريزي استانداري  برنامه ـ معاون2

  .ـ معاون عمراني استانداري3

  .ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان4

  .ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان 5

  .ستانـ مديركل حفاظت محيط زيست ا 6

  .ـ رييس سازمان بازرگاني استان7

  .ـ مديركل راه و ترابري استان 8

  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان9

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان10

  .ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان11

  .ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان12

  . ـ مديركل تعاون استان13

  .ي استانها بانكهماهنگي ـ رييس شوراي 14

  .ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان15

  .ـ مديركل اطالعات استان16

  .ـ مديركل تربيت بدني استان17

  .سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان رييسـ 18

  .ـ مديركل دفتر روستايي استانداري19

  ).بدون حق رأي(استاندار و تصويب شورا  ـ دو نفر صاحب نظر ترجيحاً از اساتيد دانشگاه به پيشنهاد20

بـدون حـق   (ـ يك نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجمع نمايندگان استان 21

  ).رأي

تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 71(وظايف شورا براساس ماده   ـ4ماده

  .باشد قانون مي) 83(ع ماده اسالمي ايران موضو
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  .گيرد وزيران و شوراهاي عالي نيز در دستور جلسات شورا قرار مي تبصره ـ موضوعات ارجاع شده توسط هيئت

ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرايي از مسئول آن دستگاه با حق رأي براي شركت در جلسه   5ماده

  .آيد شورا دعوت به عمل مي

ر شورا موظف است هنگام طـرح مباحـث مربـوط بـه هريـك از شهرسـتانهاي اسـتان از فرمانـدار آن         ـ دبي  6ماده

  .عمل آورد شهرستان براي شركت در جلسه با حق رأي دعوت به

ـ دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به مسايل آمـايش از نماينـده وزارت دفـاع و پشـتيباني     7ماده

  .ير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با حق رأي دعوت به عمل آوردنيروهاي مسلح به انتخاب وز

ـ شورا حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد كه با حضـور حـداقل دو سـوم اعضـاي صـاحب رأي        8ماده

  .شود يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر داراي حق رأي اتخاذ مي رسميت مي

  .صاً ملزم به شركت در جلسات شورا هستندـ اعضاي شورا شخ9ماده

شود و در غياب او جلسه شورا به رياست يكـي از معاونـان    هاي شورا به رياست استاندار تشكيل مي تبصره ـ جلسه 

  .استانداري به انتخاب استاندار تشكيل خواهدشد

  :ـ دبيرخانه شورا در استانداري خواهد بود و وظايف آن به شرح زير است10ماده

هاي شورا، يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رييس شورا و اطـالع كتبـي    ف ـ تهيه دستور كار جلسه ال

  .آن به اعضا

  .ي اجرايي ذيربطها دستگاه ب ـ ارسال تصميمات شورا، ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه، براي اعضا و 

  .ج ـ پيگيري مصوبات شورا

  .االجرا است ي اجرايي و ستادي استان الزمها دستگاه براي ـ مصوبات شورا پس از ابالغ 11ماده

ي هـا  استانشرح زير در هريك از  هاي تخصصي به ـ به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كارگروه12ماده

  :شود كشور تشكيل مي

  .ـ كارگروه تخصصي امور زيربنايي1

  .ـ كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي2

  .تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي ـ كارگروه3

  .وري و فناوري اطالعات ـ كارگروه تخصصي تحول اداري، بهره4
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  .ـ كارگروه تخصصي آمايش، محيط زيست و توسعه پايدار 5

  .گذاري ـ كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه 6

  .ـ كارگروه تخصصي بانوان و خانواده7

  .ـ كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي 8

  .ه تخصصي سالمت و امنيت غذاييـ كارگرو9

  .ـ كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري10

  .هاي تخصصي منوط به تصويب شورا است ـ اجراي تصميمات كارگروه13ماده

در اسـتانداري و دبيرخانـه    7و  1،  2،  3،  4،  5هـاي تخصصـي موضـوع بنـدهاي      ــ دبيرخانـه كـارگروه   14ماده

به ترتيب در سـازمان كـار و امـور اجتمـاعي اسـتان، سـازمان        10و  9،  8،  6صي موضوع بندهاي هاي تخص كارگروه

درمـاني اسـتان و سـازمان ميـراث فرهنگـي،       مسكن و شهرسازي استان، دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي   

  .دستي و گردشگري استان خواهدبود صنايع

هاي كاري و كارشناسي در هريك از  با وظايف محول شده، گروهتوانند متناسب  هاي تخصصي مي ـ كارگروه15ماده

هاي كاري بـه تصـويب شـورا خواهـد      عناوين، وظايف و اعضاي گروه. هاي جغرافيايي تشكيل دهند ها و محدوده زمينه

  .رسيد

هاي تخصصي موظفند حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، پيشنهادهاي خود را براي  ـ اعضاي كارگروه16ماده

طرح در كارگروه به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه اعالم نمايند و پيشنهادها حسب نوبت و به ترتيب در كـارگروه  

  .شوند مطرح مي

تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است دستور كار هر جلسه كارگروه را حداقل يك هفته قبل از برگزاري آن  

  .به صورت كتبي به آگاهي اعضا برساند جلسه با هماهنگي رييس كارگروه تخصصي تهيه و

يابـد و تصـميمات آن بـا تأييـد اكثريـت       هاي تخصصي با حضور دوسوم اعضا رسميت مي ـ جلسه كارگروه17ماده

  .شود اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ و به شورا اعالم مي

طرح مباحـث مربـوط    ي اجرايي غير عضو هنگامها دستگاه تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است از مديران  

  .براي شركت در جلسه با حق رأي دعوت به عمل آورد

در غيـاب هريـك از اعضـا نماينـده     . ها موظفند شخصاً در جلسه كارگروه شركت نمايند ـ اعـضاي كارگروه18ماده
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  .تواند با هماهنگي كارگروه در جلسه شركت نمايد االختيار او مي تام

شود بررسي و  پيشنهادها و موضوعاتي را كه توسط شورا به آنها ارجاع مي هاي تخصصي موظفند ـ كارگروه19ماده

  .درخصوص آنها اظهارنظر نمايند

تبصره ـ دبير كارگروه تخصصي موظف است يك نسخه از صورتجلسه كارگروه تخصصي را به دبيرخانه شورا ارسال  

  .نمايند

  :باشد زير ميـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي به شرح 20ماده

  : الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 1

  ).دبير(ـ مديركل دفتر فني استانداري 2

  .ريزي استانداري االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مديركل راه و ترابري استان4

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 5

  .استانـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي  6

  .ـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان7

  .اي استان ـ مديرعامل شركت برق منطقه 8

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان9

  .ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان10

  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان11

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان12

  .اي استان ب منطقهـ مديرعامل شركت آ13

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان14

  .ـ مديركل منابع طبيعي استان15

  .ـ رييس شركت ملي گاز استان16

  .ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون امور عمراني استاندارها دستگاه ـ نماينده ساير 17
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هـاي كـارگروه    اين ماده، اشخاص زيـر نيـز بـدون حـق رأي در جلسـه     ) الف(موضوع بند تبصره ـ عالوه بر اعضاي  

  :نمايند شركت مي

  .ـ رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان1

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي استان2

  .يد استاندارنظر دانشگاهي در امور مربوط، به پيشنهاد كارگروه با تأي ـ سه نفر صاحب3

  :ب ـ وظايف

ي مربـوط بـه راه و ترابـري، پسـت و     هـا  بخـش هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت  ـ بررسي و تلفيق برنامه1

ي هـا  طـرح هاي توسعه كشور و  ، انرژي، عمران شهري، روستايي و عشايري استان در چارچوب برنامه)ICT(مخابرات 

  .آمايش، توسعه و عمران استان

ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه ساالنه كشـور و   ي مربوط در چارچوب بخشنامهها بخشد بودجه ـ پيشنها2

هاي جديـد و اعتبـارات    محيطي پروژه شده درخصوص توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست  بررسي مطالعات انجام

  .موردنياز آنها

  .مران شهري، روستايي و عشايريريزي توسعه و ع رويه در برنامه ـ ايجاد هماهنگي و وحدت3

  .هاي پژوهشي در امور زيربنايي و ارايه به دبيرخانه شورا ـ شناسايي و تدوين اولويت4

هـا و   سازي مصرف انرژي در استان در چـارچوب اهـداف، برنامـه    هاي بهينه ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه  5

  .ي بخش انرژي كشورها سياست

ملـي و   ،سازي مصرف انرژي از محل منابع عمـومي  هاي بهينه نه استان براي اجراي برنامهـ پيشنهاد بودجه ساال  6

ي اجرايي استان و پيشنهاد توزيع بودجه پيشنهادي بـين  ها دستگاه و درآمدهاي استان، تعيين سهم هريك از  ،استاني

  .شهرستانهاي مختلف استان

  :هاي زير ينهـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زم7

ي مختلـف حمـل و   هـا  فعاليتوري و افزايش ايمني در  ـ كنترل و نظارت بر حمل كاال و مسافر و ارتقاي بهره1ـ7

  .نقل

  .هاي نفتي هاي گازرساني و انتقال و پخش فرآورده ـ هماهنگي در توسعه سيستم2ـ7

  .ي مرتبطها بخشگذاري مردمي در  ـ تشويق و توسعه سرمايه3ـ7
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  .ي مربوطها بخشانحصارات و گسترش رقابت در امور تصدي ـ كاهش 4ـ7

  .توزيع مناسب آنها و مشاركتهاي مردمي براي اقدامات عمراني بخش مربوط به ها كمكـ جذب  5ـ 7

هـاي مصـوب توسـعه و     ي جامع شهرها و برنامهها طرحي مؤثر در اجراي ها بخشـ ايجاد هماهنگي الزم بين   6ـ7

  .ي يادشدهها طرحع موانع اداري، مالي و اجرايي اي براي رف عمران ناحيه

  .ي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنهاها طرحـ 7ـ7

  .ي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستاييها طرحـ  8ـ 7

رايي ي اجها دستگاه سازي مصرف انرژي در استان، تعيين  سازي، تبليغ و ترويج و آموزش در زمينه بهينه ـ آگاه9ـ7

  .مسئول و پيگيري اجراي آن

  .ي مختلف استانها بخشـ تشكيل واحد مديريت مصرف انرژي در 10ـ7

سازي مصرف انرژي براساس ارزيابيهاي انجام  ـ اصالحات و تجديد نظرهاي اصالحي موردنياز در زمينه بهينه11ـ7

  .شده

  باشد ح زير ميـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي به شر21ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ريزي استانداري  ـ معاون برنامه1

  ).دبير(ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري 2

  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان 3

  .ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان4

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان 5

  .ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانـ رييس سازمان ميرا 6

  .اي استان ـ مديرعامل شركت آب منطقه7

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان 8

  .ـ مديركل تعاون استان9

  .ـ مديركل منابع طبيعي استان10

  .ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان11
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  .ـ رييس سازمان بازرگاني استان12

  .هاي صنعتي استان ركـ مديرعامل شركت شه 13

پيشنهاد استاندار و تأييد وزير  در استان تهران به( ها بانكي استان به انتخاب رؤساي ها بانكـ سرپرست يكي از 14

  ).امور اقتصادي و دارايي

دراستان به پيشـنهاد اسـتاندار و تأييـد وزيـر بهداشـت، درمـان و       (ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان 15

  ).كيآموزش پزش

  .ـ مديركل گمرك استان16

  .ـ مديركل راه و ترابري استان17

  .ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان18

  .ريزي استاندار ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامهها دستگاه ـ نماينده ساير 19

  :نمايند هاي كار گروه شركت مي در جلسهتبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، اشخاص زير بدون حق رأي 

  .ـ رييس مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي استان1

  .ـ رييس اتاق تعاون استان2

  .ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان3

  .ـ رييس خانه صنعت و معدن استان4

  .استاندارـ سه نفر از صاحب نظران دانشگاهي در امور صنعت، كشاورزي و خدمات به انتخاب  5

  .ريزي استاندار و تأييد شورا اي به انتخاب معاون برنامه ي بيمهها سازمانـ نماينده يكي از  6

  : ب ـ وظايف

ي مربـوط بـه آب، كشـاورزي و منـابع     هـا  بخشهاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت  ـ بررسي و تلفيق برنامه1

اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و ساير امـور خـدماتي در   گذاري،  طبيعي، صنعت و معدن، خدمات بازرگاني، سرمايه

  .ي آمايش و توسعه و عمران استانها طرحهاي توسعه كشور و  چارچوب برنامه

ها و دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجـه سـاالنه    ي مربوط در چارچوب بخشنامهها بخشـ پيشنهاد بودجه ساالنه 2

  .كشور

  .ريزي و توسعه استان ي مربوط جهت ارايه به دبيرخانه شوراي برنامهها بخشهاي پژوهشي  ـ تدوين اولويت3
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اي  هـاي تملـك داراييهـاي سـرمايه     ي مربوط در اجراي پروژهها بخشي ذيربط ها دستگاه ـ ايجاد هماهنگي بين 4

  .استان

رانـي  هـاي عم  شده در خصوص توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پروژه ـ بررسي مطالعات انجام  5

  .جديد استاني و اعتبارات مورد نياز آنها

  :هاي زير ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه 6

  .ي ذيربطها بخشـ رفع مشكالت اجرايي و ايجاد زمينه الزم به منظور توسعه 1ـ 6

  .ي ذيربطها بخشهاي  وري از منابع و نهاده ـ ارتقاي بهره2ـ 6

  .فتي به منظور تأمين بخشي از آب كشاورزيـ مصرف آب بازيا3ـ 6

  .هاي محصوالت كشاورزي و دامي ـ پوشش و توسعه بيمه4ـ 6

  .ي اجرايي به بخش غيردولتيها دستگاه ي قابل واگذاري ها فعاليتـ واگذاري وظايف امور  5ـ  6

ي زيـر  هـا  بخـش بـا  ي مـرتبط  هـا  سـازمان مـدت   مدت و كوتـاه  هاي بلندمدت، ميان ـ هماهنگ نمودن برنامه  6ـ  6

  .مجموعه

  .ي ذيربط با تأكيد بررفع نيازهاي استان، منطقه وكشورها بخشي ها فعاليتـ توسعه 7ـ 6

و تسـهيالت قابـل ارايـه بـه بخـش صـادرات        هـا  كمـك هـاي صـادرات اسـتان و تعيـين      مشي ـ تنظيم خط  8ـ   6

  .ود در بخش صادراتهاي توليدي و خدماتي استان، بررسي و رفع مشكالت و موانع موج فرآورده

ي مختلف اعم از صنعت و معدن، كشاورزي و خـدمات از طريـق توسـعه    ها بخشـ حمايت از توليدكنندگان 9ـ   6

ي هـا  بخـش مشاركت مردمي، فراهم آوردن امكانات زيربنايي، تسهيالت اعتباري و واگذاري با هـدف اصـالح سـاختار    

  .مربوط

  .نايع كوچك دستي و روستايي، تكميلي و تبديلي كشاورزيـ ايجاد زمينه الزم به منظور توسعه ص10ـ 6

هاي جمعيتي از طريق هماهنگي با كـارگروه تخصصـي    ـ انتقال صنايع آالينده و مزاحم به خارج از محدوده11ـ  6

  .امور زيربنايي

ي هـا  خـش بـ ارايه پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات، در جهت اتخاذ تسهيالت الزم و رفع موانع و مشكالت 12ـ  6

  .مربوط به شورا

  .ي مربوطها بخشي ذيربط جهت استفاده بهينه از امكانات موجود در ها دستگاه ـ ايجاد هماهنگي بين 13ـ 6
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  .ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير نهادهاي مرتبط در بررسي موضوعات14ـ 6

  .ي مربوطها بخشهاي مصوب توسعه  ـ فراهم كردن زمينه اجراي برنامه15ـ 6

  .گذاري خارجي ـ هماهنگي در ارايه تسهيالت به متقاضيان سرمايه16ـ 6

بوده و رابـط اصـلي    ها استانگذاري خارجي در سطح  ـ دبيرخانه كارگروه، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه1تبصره

مجـوز  ي اقتصادي و فني ايران بـه عنـوان نهـاد مركـزي پـذيرش و صـدور       ها كمكگذاري و  مراوده با سازمان سرمايه

  .باشد گذاري مي سرمايه

ي اقتصـادي و فنـي ايـران،    هـا  كمكگذاري و  منظور تقويت توان كارشناسي كارگروه، سازمان سرمايه  ـ به2تبصره

كـارگروه مكلـف اسـت گـزارش عملكـرد خـود را در       . نمايـد  ي آموزشي و فني مربوط اقدام ميها كمكنسبت به ارايه 

بـه سـازمان مـذكور ارايـه     ) حداقل هر سه ماه يك بـار (اي  رجي به صورت دورهگذاري خا هاي مربوط به سرمايه زمينه

  .نمايد

و اصـالحيه بعـدي آن    1/6/1383هـ مورخ 31228ت/26420نامه شماره  اين كارگروه، تصويب تشكيل   ـ با3تبصره

  .گردد گذاري استان لغومي موضوع ستاد تشويق و حمايت از سرمايه

تنفيـذي قـانون   ) 117(صصي يادشده، كميته توسعه صادرات استان موضوع مـاده  ـ با تشكيل كارگروه تخ4تبصره

  .دهد قانون، به عنوان زيرمجموعه اين كارگروه به فعاليت خود ادامه مي) 36(برنامه سوم توسعه موضوع ماده 

  :باشد شرح زير مي ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي اموراجتماعي و فرهنگي به22ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار 1

  )دبير(ـ مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري 2

  .ريزي استانداري االختيار معاونت برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مشاور استاندار در امور بانوان4

  .ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان 5

  .ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان 6

  .ركل اطالعات استانـ مدي7

  .ـ رييس كل دادگستري استان 8
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  .ـ نماينده سازمان ملي جوانان در استان9

  .ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان10

  .ـ مديركل تربيت بدني استان11

  .ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان12

  .ـ سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به انتخاب استاندار13

  .ل فرهنگ و ارشاداسالمي استانـ مديرك14

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان15

  .ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان16

  .استان) ره(ـ مديركل كميته امداد امام خميني 17

  .ـ يكي از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان18

  .ي استانـ رييس سازمان تبليغات اسالم19

  .ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان20

  .ـ رييس سازمان بهزيستي استان21

  .ـ مديركل ثبت احوال استان22

  .ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استاندارها دستگاه ـ نماينده ساير 23

هاي كارگروه  هادها و تشكلهاي زير بدون حق رأي در جلسهتبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان ن 

  :كنند شركت مي

  .ـ مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان1

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي يادشده2

امـور اجتمـاعي بـه    نظران و يا اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي مـرتبط بـا    ـ دو نفر از صاحب3

  .پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار

  :ب ـ وظايف

ي آموزش، پرورش، پـژوهش، فرهنـگ و   ها بخشمدت  مدت و كوتاه هاي بلندمدت و ميان ـ بررسي و تلفيق برنامه1

ه و ي آمايش، توسـع ها طرحهاي توسعه كشور و  هنر، ورزش، جوانان، تامين اجتماعي و امور قضايي در چارچوب برنامه
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  .عمران استان

ها و دستورالعمل تهيه و  ي امور مرتبط با وظايف كارگروه در چارچوب بخشنامهها بخشـ پيشنهاد بودجه ساالنه 2

  .هاي ميان مدت تنظيم بودجه ساالنه كشور و برنامه

ابعـاد  ريزي براي توسعه مشاركت جوانان، بسـيجيان و شناسـايي مسـايل، مشـكالت و نيازهـاي آنهـا در        ـ برنامه3

  .اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي

ريزي و توسـعه   ي مرتبط با امور اجتماعي و ارايه به دبيرخانه شوراي برنامهها بخشهاي پژوهشي  ـ تدوين اولويت4

  .استان

  .ي اجرايي مرتبط با بخش امور اجتماعي و فرهنگيها دستگاه ـ ارزيابي و نظارت بر عملكرد فعاليت  5

  :هاي زير كارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينهـ بررسي راه 6

  .ـ شناسايي مسايل، مشكالت و نيازهاي جوانان استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي1ـ 6

  .هاي الزم در رفع مشكالت جوانان و كاهش نابرابريهاي جنسيتي ـ هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه2ـ 6

  .هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف امور اجتماعي در استان مشي و خط ها سياستاهنگي در ـ ايجاد هم3ـ 6

  .ي زيرمجموعهها بخشي ها سياستو جذب منابع غيرطبيعي در چارچوب  ها كمكـ ساماندهي 4ـ 6

ي دولتـي مـرتبط بـه بخـش غيردولتـي و مراجـع       ها دستگاه ي قابل واگذاري ها فعاليتـ واگذاري وظايف و   5ـ   6

  .ذيربط

با هدف مشترك مخصوص در جهت  ها فعاليتها و  ي اجرايي در كليه برنامهها دستگاه ـ ايجاد هماهنگي بين   6ـ  6

  .پذير كمك رساني به اقشار آسيب

  .ـ هماهنگي در طراحي ساماندهي گلزار شهدا و مراكز فرهنگي گلزار شهدا7ـ 6

  .ي ذيربطـ هماهنگي در اجرايي كردن مصوبات مراجع قانون 8ـ  6

  :باشد وري و فناوري اطالعات به شرح زير مي ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي تحول امور اداري، بهره23ماده

  : الف اعضاء

  ).رييس(ـ معاون اداري و مالي استانداري 1

  ).دبير(ـ مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري 2

  .يزي استاندارير االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام3
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  .ـ رؤساي يكي از دانشگاههاي غيرپزشكي استان به پيشنهاد كار گروه و تأييد استاندار4

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 5

  .ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان 6

  .ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان7

  .ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان 8

  .مانداران استان به انتخاب استاندارـ يكي از فر9

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان10

  .ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان11

  .پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار علمي دانشگاهها به نظر با عضو هيئت ـ دو نفر صاحب12

  .ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري13

  .ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون اداري و مالي استانداريها دستگاه ـ نماينده ساير 14

ي هـا  فعاليـت هاي غيردولتي موجود در استان مرتبط بـا   تبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نماينده تشكل 

  .نمايد هاي كارگروه شركت مي وري بدون حق رأي در جلسه بهره

  :ب ـ وظايف

ريـزي تحـول اداري كشـور و شـوراها يـا       ريزي براي اجراي مصوبات شـوراي عـالي اداري، سـتاد برنامـه     امهـ برن1

  .ي اجرايي استانها دستگاه ي تحول اداري ها كميسيون

  .ريزي ارتقاي سالمت نظام اداري و بهبود حكمراني دولت، در استان ـ برنامه2

  .ي اجرايي استانها دستگاه هاي مصوب در  و برنامه ها طرحـ راهبري و ايجاد هماهنگي الزم در اجراي 3

هـا و   هاي تحول اداري در چارچوب بخشـنامه  ـ پيشنهاد توزيع بودجه ساالنه تحول اداري به منظور تحقق برنامه4

  .ي تهيه و تنظيم بودجهها دستورالعمل

ي تحـول اداري  هـا  كميسـيون  ريزي و شـوراها يـا   ـ نظارت بر اجراي تصميمات شوراي عالي اداري، ستاد برنامه  5

  .در سطح استان ها دستگاه 

  .ي اجرايي به بخش غيردولتيها دستگاه ي قابل واگذاري ها فعاليتـ شناسايي واگذاري وظايف و  6

ريزي تحـول   ريزي براي برگزاري همايشهاي توجيهي، ترويجي و آموزشي استان با هماهنگي ستاد برنامه ـ برنامه7
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  .ب قوانين و مقررات مربوطاداري كشور در چارچو

وري و فناوري اطالعات، توسعه منابع انساني و ارايـه   هاي پژوهشي درخصوص تحول اداري، بهره ـ تدوين اولويت  8

  .ريزي و توسعه پيشنهاد به دبيرخانه شوراي برنامه

هاي تحول اداري،  ي اجرايي استان و شهرستان در اجراي برنامهها دستگاه ـ بررسي و شناخت مسايل و مشكالت 9

  .وري و فناوري اطالعات و ارايه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها بهره

ي اطالعـاتي  هـا  بانـك ي مورد نياز بـراي تشـكيل   ها طرحي اطالعاتي موجود و بررسي ها بانكـ استانداردسازي 10

  .ي اجرايي استانها دستگاه مورد نياز 

  .مدت كاركنان ي شغلي و تخصصي كوتاهها آموزشي نظارت بر ها روشـ بررسي و ارايه 11

وري نيـروي انسـاني،    ها و قوانين مربوط بـه ارتقـاي بهـره    ـ برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات دولت، بخشنامه12

  .ي اقتصادي در استانها بخشسرمايه و كل عوامل در كليه 

و تـدوين شاخصـهاي مـؤثر و    گـذاري   وري و هـدف  ها و اسـناد اسـتاني بهـره    ريزي جهت تدوين برنامه ـ برنامه13

  .وري و نظارت بر حسن اجراي آن ي مختلف استان در ارتقاي بهرهها بخشهمچنين تعيين سهم 

  .هـاي مصـوب   و برنامه ها طرحي مختلف استان در جهت پيشبرد ها بخشـ رهبري و ايجاد هماهنگي الزم بين 14

ي مختلف استان با رويكرد اخـذ جـايزه ملـي    ها خشبريزي جهت اخذ استانداردهاي تعالي سازماني توسط  ـ برنامه15

  .وري بهره

  .ي مختلفها بخشوري از  ي ارايه شده به كارگروه در خصوص ارتقاي بهرهها طرحـ بررسي پيشنهادها و 16

و ارايه بـه سـاير    ها بخشي موفق در سطح استان و تعميم و گسترش آن به ساير ها طرحها و  ـ شناسايي برنامه17

  .ريزي تحول اداري كشور ستاد برنامه و ها استان

ي مختلـف  هـا  بخـش وري در  ـ تعريف و طراحي ساز و كارهاي الزم در جهت تسريع ارتقـاي شاخصـهاي بهـره   18

  .هاي فعال غيردولتي استان با جلب همكاري و مشاركت تشكلهاي مردمي و گروه

  .ي اجرايي استانها دستگاه  رساني بين ريزي و هماهنگي به منظور ايجاد شبكه اطالع ـ برنامه 19

  .ها و مراكز رشد علم و فناوري ريزي براي توسعه پارك ـ برنامه 20

  .WANو  LANهاي  ريزي و انجام هماهنگي جهت توسعه شبكه ـ برنامه21

  .ي اجرايي استانها دستگاه ريزي به منظور توسعه كاربرد فناوري اطالعات جهت اجرا در  ـ برنامه22
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  :هاي زير هادها و ارايه راهكارهاي الزم در زمينهـ بررسي پيشن23

ي اجرايي استان در خصوص ايجـاد انگيـزه الزم بـراي    ها دستگاه ـ خالقيت، نوآوري، ابتكار و جلب مشاركت 1ـ23

ي اجرايـي  هـا  دسـتگاه  هاي نو در  از طريق استقرار نظام پيشنهادها و ارايه انديشه ها دستگاه وري  افزايش كارايي و بهره

  .استان

ي هـا  دسـتگاه  ي اجرايي اسـتان بـا مشـاركت    ها دستگاه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني  ـ بهينه2ـ23

  .اجرايي

  .ي استاني در زمينه تحول اداريها طرحبراي اجراي  ها دستگاه هاي مشاركت ميان  ـ ايجاد زمينه 3ـ23

عـالي در سـطح    خش غيردولتي براساس مصوبات شورايـ جلب مشاركت مردم و واگذاري امور و وظايف به ب4ـ23

  .استان

  .گيرنده استاني ـ تقويت و توسعه واحدها و نهادهاي تصميم 5ـ23

هاي موفق تحول اداري در سـطح اسـتان و تعمـيم و گسـترش آنهـا بـه سـاير         و برنامه ها طرحـ شناسايي   6ـ 23

  .ول اداري كشور به همراه گزارش توجيهي و مستندات الزمريزي تح از طريق ارايه برنامه به ستاد برنامه ها استان

هـاي مـورد عمـل در     و رويـه  هـا  روشهـا،   ي مربوط به اصـالح و مهندسـي مجـدد سيسـتم    ها طرحـ اجراي 7ـ23

  .سازي مراحل انجام كار ي اجرايي استان با گرايش سادهها دستگاه 

  .سازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت به شوراريزي و پيگيري جهت اجراي نو ـ ارائه پيشنهاد برنامه 8ـ23

  : باشد شرح زير مي زيست و توسعه پايدار به ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي آمايش، محيط24ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ استاندار 1

  .ريزي استاندار ـ معاون برنامه2

  ).دبير(ريزي و بودجه استانداري  ـ مديركل دفتر برنامه3

  .سازمان مسكن و شهرسازي استانـ رييس 4

  .زيست استان ـ مديركل حفاظت محيط 5

  .ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح 6

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان7
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  .ـ مديركل راه و ترابري استان 8

  .استان اسالمي ـ رييس بنياد مسكن انقالب9

  .ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان10

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان11

  .ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري12

  .ـ مديركل اطالعات استان13

  .ريزي استاندار هي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامها دستگاه ـ نماينده ساير 14

تواننـد بـدون حـق رأي در     تبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زيـر نيـز مـي    

  :جلسات كارگروه شركت نمايند

  .ـ دو نفر صاحب نظر و يا عضو هيئت علمي دانشگاهها به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار1

  .ـ رييس شوراي اسالمي استان2

  : ب ـ وظايف

  .ـ بررسي و تعيين اولويت رشد براي سطوح مختلف مراكز شهري استان1

ي توسعه و ها طرحهاي بزرگ عمراني با عملكرد فرااستاني با توجه به  ـ بررسي و اظهارنظر درخصوص مكان پروژه2

  .هاي زيست محيطي و آمايش سرزمين عمران و مالحظه

  .استان GISهاي  ـ ايجاد هماهنگي در تهيه نقشه3

  .دبيرخانه شورا هاي پژوهشي در امور آمايش و محيط زيست و پيشنهاد آن به ـ تدوين اولويت4

  .ـ بررسي و تأييد مناطق مجاز براي استقرار صنايع استان 5

  .ي اجرايي استانها دستگاه وزيران درخصوص دولت سبز، در  ـ پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات هيئت 6

  :هاي زير ارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينهـ بررسي راهك7

  .ـ طرح آمايش استان در چارچوب طرح آمايش ملي1ـ7

ريزي كشـور    هاي بلندمدت و ميان مدت استان در راستاي نظام برنامه ـ چارچوب و خطوط كلي ناظر بر برنامه2ـ7

  .و طرح آمايش استان

  .ساس نتايج طرح آمايش ملي و استانيـ اولويت فضاها و محورهاي توسعه استان برا3ـ7
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ي توسـعه و  هـا  طـرح ي مربوط به نحوه پراكندگي و استقرار جمعيت شهري و روستايي در چارچوب ها طرحـ 4ـ7

  .عمران استان

  : باشد گذاري به شرح زير مي ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه25ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ استاندار 1

  .ريزي استانداري ون برنامهـ معا2

  ).دبير(ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان 3

  .ـ مديركل آمار و اطالعات استانداري4

  .ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري 5

  .ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان 6

  .ـ رييس سازمان بازرگاني استان7

  .ـ مديركل تعاون استان 8

  .ـ رييس سازمان مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي واقع در استان9

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان10

  .استان) ره(ـ مديركل كميته امداد امام خميني 11

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان12

  .ي استان به انتخاب استاندارها بانكـ رييس يكي از 13

  .ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان14

  .ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان15

  .ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان16

  .ـ رييس خانه صنعت استان17

  .انتخاب استاندار ـ سه نفر از مديران عامل كارخانجات دولتي و غيردولتي مستقر در استان، به18

  .پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار علمي دانشگاههاي استان به عضاي هيئتـ دو نفر از ا19

  .ريزي استاندار ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي به تشخيص معاون برنامهها دستگاه ـ نماينده ساير 20
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يـر بـدون   نظـر ز  تبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها، تشكلها و همچنين اشخاص صـاحب  

  :كنند هاي كارگروه شركت مي حق رأي در جلسه

  .ـ يك نفر نماينده كارگران با معرفي كانون شوراي اسالمي استان1

  .اسالمي به عنوان ناظر ـ نماينده مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي2

  : ب ـ وظايف

اي در چـارچوب   فنـي و حرفـه  هاي بلندمدت و ميـان مـدت بخـش اشـتغال و آمـوزش       ـ بررسي و تلفيق برنامه1

  .ي آمايش و توسعه و عمران استانها طرحهاي توسعه كشور و  برنامه

هـا و دسـتورالعمل تهيـه و     اي استان در چـارچوب بخشـنامه   ـ پيشنهاد بودجه ساالنه بخش آموزش فني و حرفه2

  .تنظيم بودجه ساالنه كشور

هـاي مـرزي و فعاليـت مراكـز آموزشـي فنـي و        بازارچه ـ نظارت بر عملكرد مناطق آزاد تجاري، ويژه اقتصادي و3

  .اي و علمي كاربردي در سطح استان و حل مسايل و مشكالت ناشي از عملكرد اين مراكز در استان حرفه

حـل   ي اشتغال استان و ارايـه راه ها سياستي تفصيلي و موردي درخصوص بازار كار و ها گزارشـ بررسي و تهيه 4

  .ريزي و توسعه استان و كميسيون اشتغال حسب مورد ي در سطح استان به شوراي برنامهبراي كاهش ميزان بيكار

وزارت كار و اموراجتمـاعي و   هاي استان و ارايه به ي جغرافيايي و شناسايي مزيتها بخشـ تهيه سند اشتغال در   5

وسعه بخش اشـتغال بـراي   بندي و تنظيم سند ملي ت ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت جمع معاونت برنامه

  .وزيران تصويب هيئت

هـا نـزد سيسـتم بـانكي اسـتان و عملكـرد سيسـتم بـانكي          ـ ايجاد بانك اطالعات مربوط به ميزان انواع سپرده  6

  .درخصوص تسهيالت اعطايي به متقاضيان

  .ي اشتغال زاي استانها طرحـ ايجاد و بهنگام نمودن بانك 7

در سـطح اسـتان و    ها بانكها، تسهيالت اعطايي  ي در زمينه سرانه انواع سپردهي تحليلي مقطعها گزارشـ تهيه   8

  .مقايسه آن با سطح ملي

  .ي توسعه اشتغال و كارآفرينيها طرحـ بررسي 9

اي و ارايـه پيشـنهاد بـه     گذاري و آمـوزش فنـي و حرفـه    هاي پژوهشي در امور اشتغال، سرمايه ـ تدوين اولويت10

  .دبيرخانه شورا
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  .ي اشتغالزا و هزينه كرد اعتبارات اشتغالزايي استانها طرحرت بر حسن اجراي ـ نظا11

  :هاي زير ـ بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه12

استان، با ) تكليفي و غيرتكليفي(دار از نظر استفاده از تسهيالت و اعتبارات بانكي  ي اولويتها فعاليتـ تعيين 1ـ12

  .عطاي امتيازات ويژه به ايثارگرانرعايت اولويت ا

با رعايت  ها طرحبيني شده استان در قوانين بودجه و ساير مقررات و تصويب  ـ توزيع تسهيالت و منابع پيش2ـ12

  .اولويت براي ايثارگران با هدف جذب سرمايه يا توسعه اشتغال در استان

هـاي مختلـف و تشـويق بخـش      ستان در زمينـه اي ا ـ شناسايي امكانات و محدوديتهاي آموزش فني و حرفه3ـ12

  .اي غيردولتي براي ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه

اي اسـتان بـه منظـور هدفمنـد      مشيهاي اجرايي آموزش فني و حرفه  و خط ها سياستـ ايجاد هماهنگي در 4ـ12

  .و تطبيق آن با نياز بازار كار ها آموزشنمودن 

  .ي مختلف در استانها بخشگذاري بخش خصوصي در  سرمايهنمودن بستر مناسب جهت  ـ فراهم 5ـ12

  .اي استان ـ پيشبرد اهداف آموزش فني و حرفه 6ـ12

  .يافته استان ـ هماهنگي در زمينه ايجاد اشتغال در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه7ـ12

  .گذاران در استان سازي فعاليت سرمايه ـ تسهيل و روان 8ـ12

  .ي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي الزمها دستگاه با  ـ انجام هماهنگي9ـ12

  .ي مولد استانها طرحگذاران داخلي و خارجي در  رساني و ارايه مشورتهاي الزم به سرمايه ـ حمايت، اطالع10ـ12

 در واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با ها دستگاه ـ انجام هماهنگيهاي الزم توسط نمايندگان 11ـ12

  .گذاران داخلي و خارجي در استان حل مسايل و مشكالت اداري سرمايه

  .گذاري خارجي در استان ـ هماهنگي الزم براي تشويق، جذب و توسعه سرمايه12ـ12

  .ريزي براي اجراي مصوبات ـ برنامه13ـ12

  : باشد ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير مي26ماده 

  :عضاالف ـ ا

  ).رييس(ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار 1

  ).دبير(ـ مشاور استاندار در امور بانوان 2
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  .ريزي استانداري االختيار معاونت برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مديركل دفتر آمار و اطالعات استانداري4

  .ـ مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري 5

  .استانـ رييس سازمان آموزش و پرورش 6

  .ـ مديركل صدا وسيماي مركز استان7

  .ـ مديركل اطالعات استان 8

  .ـ رييس كل دادگستري استان9

  .ـ نماينده سازمان ملي جوانان در استان10

  .ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان11

  .بدني استان ـ مديركل تربيت12

  .ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان13

  .دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار ـ سه نفر از رؤساي14

  .ـ مديركل فرهنگ و ارشاداسالمي استان15

  .ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان16

  .ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان17

  .استان) ره(خميني   ـ مديركل كميته امداد امام18

  .انداران به انتخاب استاندارـ يكي از فرم19

  .ـ رييس سازمان تبليغات اسالمي استان20

  .ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان21

  .ـ رييس سازمان بهزيستي استان22

  .ـ مديركل ثبت احوال استان23

  .انداري اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استها دستگاه ـ نماينده ساير 24

هاي كارگروه  تبصره ـ عالوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها و تشكلهاي زير بدون حق رأي در جلسه 

  :كنند شركت مي
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  .ـ مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان1

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي يادشده2

و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشـي مـرتبط بـا امـور اجتمـاعي بـه        نظران ـ دو نفر از صاحب3

  .پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار

  : ب ـ وظايف

هاي بلندمدت و ميان مدت و كوتاه مدت مرتبط با امـور بـانوان و خـانواده در چـارچوب      ـ بررسي و تلفيق برنامه1

  .، توسعه و عمران استاني آمايشها طرحهاي توسعه كشور و  برنامه

  .دبيرخانه شورا هاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به ـ تدوين اولويت2

  .ي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استانها دستگاه ـ ارزيابي و نظارت بر عملكرد 3

  :هاي زير هـ بررسي و راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمين4

ـ شناسايي مسايل، مشكالت و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي،     1ـ4

  .آموزشي و بهداشتي

هـاي   هاي الزم در رفع مشـكالت بـانوان و خـانواده و كـاهش نـابرابري      ـ هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه2ـ4

  .جنسيتي در استان

  .ي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استانريز ـ برنامه3ـ4

هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بـانوان و خـانواده    مشي و خط ها سياستـ ايجاد هماهنگي در 4ـ4

  .در استان

  :باشد ـ اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي به شرح زير مي 27ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ون هماهنگي امور عمراني استاندار ـ معا1

  ).دبير(ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان 2

  .ريزي استاندار االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام3

  .ـ مديركل راه و ترابري استان4

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 5
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  .ـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان 6

  .توزيع برق استان ـ مديرعامل شركت7

  .ـ مديركل دفتر فني استانداري 8

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان9

  ).حسب مورد(ـ شهردار شهر مربوط 10

  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان11

  .ـ مديركل تعاون استان12

  .ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با انتخاب وزير13

  .آب و فاضالب استانـ مديرعامل شركت 14

  .ـ مديرعامل شركت گاز استان15

  .ـ مديركل ثبت اسناد و امالك استان16

  .با تشخيص معاون امور عمراني استاندار) حسب مورد(ي استان ها بانكـ يكي از رؤساي 17

  .اي استان ـ رييس سازمان آموزش فني و حرفه18

  .ي استانـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر19

ي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص معاون همـاهنگي امـور عمرانـي    ها دستگاه ـ نماينده ساير 20

  .استاندار

  .ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي استان به انتخاب شوراي يادشده21

  .ـ دو نفر صاحب نظر دانشگاهي در امر مربوط، به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار22

  ).بدون حق رأي(ـ رييس سازمان مهندسي ساختمان استان 23

  :ب ـ وظايف

هـاي   ي توسعه و عمران استان، در چـارچوب برنامـه  ها طرحهاي بلند مدت و ميان مدت  ـ بررسي و تلفيق برنامه1

  .ي آمايش و توسعه عمران كشورها طرحتوسعه و 

  .رالعمل تهيه و تنظيم بودجه ساليانه كشورها و دستو ـ پيشنهاد بودجه بخش مربوط در چارچوب بخشنامه2

اي و ساير  ي جامع ناحيهها طرحاي شهري و  ي توسعه و عمران شهري، مجموعهها طرحـ انجام وظايف مربوط به 3
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اي و  اي، منطقه ي توسعه و عمران محلي، ناحيهها طرحنامه نحوه بررسي و تصويب  و ضوابط كه به موجب آيين ها طرح

 20/10/1378هــ مــورخ   21414ت/55837نامه شماره  هرسازي و معماري كشـور، موضوع تصويـبملي و مقررات ش

قـانون تأسـيس شـوراي عـالي شهرسـازي و      ) 5(محول گرديده است به استثناي وظايف مندرج در مـاده   ها استانبه 

  .)1351مصوب (معماري ايران 

  .اري به منظور ارايه به دبيرخانه شوراهاي پژوهشي در امور مسكن و شهرسازي و معم ـ تدوين اولويت4

قانـون در رابطـه با هويـت بخـشــي بـه سـيماي شـهر و روسـتا،       ) 30(ـ انجـام وظايـفي كـه در اجراي مـاده   5

محول  ها استانيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهر و روستا به  استحكام بخشي ساخت و سازها، دست

  .شده يا خواهدشد

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنـا و تأسيسـات در    آيين) 13(انجام وظايف كميسيون موضوع ماده  ـ  6

  .در استان 22/2/1355مورخ  4940نامه شماره  خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها، موضوع تصويب

هاي مصوب توسعه  هرها و برنامهي جامع و هادي شها طرحي مؤثر در اجراي ها بخشـ ايجاد هماهنگي الزم بين 7

  .ي يادشده در استانها طرحاي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي و تحقق  و عمران ناحيه

هاي روستايي استان و تغييرات بعـدي آنهـا در    ي هادي و ساماندهي فضا و سكونتگاهها طرحـ بررسي و تصويب   8

  .ي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانها تسياسمحدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت 

هـاي   ها و پـروژه  سازي ساختمان و روستايي و بدنه) طراحي شهري(شهري  ي فضاهايها طرحـ بررسي و تصويب 9

ي مصوب شـوراي عـالي شهرسـازي و    ها سياستبزرگ عمراني استان در محدوده قوانين و مقررات مربوط و با رعايت 

  .معماري ايران

ي بهسازي، نوسازي و بازسازي و مرمت بافتهاي شهري و روسـتايي اسـتان و آمـاده    ها طرحبررسي و تصويب ـ 10

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران ـ مصـوب    ) 5(سازيهاي خارج از حيطه وظايف كميسيون ماده 

  .ـ 1351

  .مردمي در امر مسكن و شهرسازي در استانگذاريهاي  هاي الزم براي تشويق و توسعه سرمايه ـ ايجاد زمينه11

ريزي جهت ارتقاي كيفيـت سـاخت و سـازها در اسـتان در چـارچوب قـانون نظـام مهندسـي كنتـرل           ـ برنامه12

  .ي ابالغيها سياستو  )1374مصوب (ساختمان 

تفاده از هاي مسكن استان، توليـد صـنعتي و اسـ    هاي توسعه كمي و كيفي برنامه ـ اتخاذ تصميم راجع به شيوه13
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  .هاي نو آوري فن

  .ي ابالغيها سياستـ اتخاذ ساير تصميمات مرتبط با مسكن و شهرسازي در استان در چارچوب 14

موضوع تشكيــل   28/11/1385هـ مورخ 36328ت/156690نامه شماره  تبصره ـ با تشكيل اين كار گروه، تصويب 

همچنـين كـارگروه   . گـردد  گروه يادشـده محـول مـي   ستـاد هماهنگي تأميـن مسكن استان لغو و وظايـف آن به كـار 

 1386قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) د(نامه اجرايي بند  آيين) 11(يادشده كليه وظايف شوراي مسكن كشور، موضوع 

  .در سطح استان را بر عهده دارد 30/2/1386هـ مورخ 37057ت/30332نامه شماره  كل كشور، موضوع تصويب

  :باشد غذايي به شرح زير مي كارگروه تخصصي سالمت و امنيتـ اعضا و وظايف 28ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ استاندار 1

  ).دبير(ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان 2

  .ـ مديركل سازمان صدا و سيماي مركز استان3

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان4

  .انـ رييس سازمان جهاد كشاورزي است 5

  .ـ رييس شوراي هماهنگي نظام پزشكي در استان 6

  .ـ مديركل بازرگاني استان7

  .ـ مديركل تأمين اجتماعي استان 8

  .ي آب و فاضالب شهري و روستاييها شركتـ مديران عامل  9

  .ـ رييس دادگستري استان10

  .ـ مديركل تربيت بدني استان11

  .ناستا) ره(ـ مديركل كميته امداد امام خميني 12

  .ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان13

  .ـ ساير مسئوالن ذيربط استاني حسب مورد با تشخيص دبير كارگروه14

ي با بيش از يك دانشگاه يا دانشكده، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دبيـر شـورا را   ها استانـ در 1تبصره

  .ورا خواهندبودتعيين نموده و ساير رؤساي دانشگاه يا دانشكده نيز عضو ش
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ي اجرايي حسب مورد به دعوت دبير شورا ها دستگاه و  ها سازماناستاني ) مديران و رؤسا(ـ ساير مسؤوالن 2تبصره

  .نمايند در جلسات شورا شركت مي

ـ رييس مجمع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي و معاونـان سـالمت و غـذا و دارو دانشـگاه يـا      3تبصره

  .نمايند زشكي و خدمات بهداشتي درماني بدون حق رأي به دعوت دبير در جلسات شركت ميدانشكده علوم پ

، موضـوع  4/4/1384هــ مـورخ   27611ت/17520نامه شـماره   ـ با تشكيل اين كارگروه تخصصي، تصويب4تبصره

  .گردد و ايدز و كنترل آن، لغو مي HIVتشكيل كارگروه استاني پيشگيري از عفونت 

هاي تخصصي حسب نياز در شهرستان  ور پيشبرد اهداف و انجام وظايف كارگروه مذكور، كارگروهـ به منظ  5تبصره

كارگروه شهرستان به رياست فرماندار و مسؤوالن متناظر بـا اعضـاي كـارگروه تخصصـي سـالمت و      . شوند تشكيل مي

  .كند ت ميامنيت غذايي استان در سطح شهرستان تشكيل و در راستاي وظايف كارگروه استان فعالي

نحوه تشكيل كارگروه شهرستان، تركيب اعضا و حدود وظايف آن طبق دستورالعملي است كه به تصويب كـارگروه  

  .رسد تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان مي

  :ب ـ وظايف

ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كه مورد تأييد هيئت وزيران قرار گرفتـه اسـت،   1

  .سطح استاندر 

بندي مشكالت استاني و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به سالمت و امنيـت غـذايي    آوري اطالعات و اولويت ـ جمع2

  .به دبيرخانه شورا

ريزي راهبردي ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني     ـ بررسي پيشنهادها و برنامه3

  .در زمينه ارتقاي خدمات سالمتي و امنيت غذا در سطح استان ها استاني ذيربط ها دستگاه استان يا ساير 

ايـدز و كنتـرل آن و ارايـه برنامـه      HIVـ هماهنگي در اجرايي كردن مصوباب مربوط بـه پيشـگيري از عفونـت    4

  .عملياتي ساليانه پيشگيري و كنترل بيماري در سطح استان و پيشگيري و هدايت آنها

  :باشد دستي و گردشگري به شرح زير مي فرهنگي، صنايع كارگروه تخصصي ميراثـ اعضاء و وظايف 29ماده

  :الف ـ اعضا

  ).رييس(ـ استاندار 1

  .ـ معاون عمراني استاندار2
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  ).دبير(ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 3

  .ريزي استاندار االختيار معاون برنامه ـ نماينده تام4

  .ان جهاد كشاورزي استانـ رييس سازم 5

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان 6

  .اي استان ـ مديرعامل شركت برق منطقه7

  .اي استان ـ مديرعامل شركت آب منطقه 8

  .ـ مديركل گمرك استان9

  .ـ مديركل راه و ترابري استان10

  .ـ مديرعامل شركت گاز استان11

  .ـ مديركل منابع طبيعي استان12

  .اراضي استانـ مديرامور 13

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان14

  .ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان15

  .ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان16

  :ب ـ وظايف

دسـتي و ميـراث    هـاي گردشـگري، صـنايع    مدت حـوزه  مدت و كوتاه هاي بلندمدت، ميان ـ بررسي و تلفيق برنامه1

  .هاي توسعه كشور و توسعه عمران استان فرهنگي در چارچوب برنامه

مرتبط با وظايف در چارچوب بخشنامه و دستورالعمل تهيه و تنظـيم بودجـه    يها بخشـ پيشنهاد بودجه ساالنه 2

  .ساالنه كشور

گـذاري زيرسـاختها و تأسيسـات گردشـگري در      ريزي جهت توسعه مشاركت بخش غيردولتي در سرمايه ـ برنامه3

  .استان

هاي پژوهشي در امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ارايه به دبيرخانه  و تدوين اولويتـ شناسايي 4

  .شورا

ي مـؤثر در تحقـق   هـا  بخـش ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينه ايجاد هماهنگي الزم بين   5
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  .توسعه زير ساختها و احداث تأسيسات گردشگري در استان

ي مربـوط بـه ميـراث فرهنگـي و     هـا  فعاليـت هـا و   ي اجرايـي در برنامـه  هـا  دستگاه هنگي بين كليه ـ ايجاد هما  6

  .گردشگري در استان

هاي خارجي و داخلي براي توسـعه زيرسـاختها و تأسيسـات گردشـگري      هاي ورود سرمايه ـ فراهم نمودن زمينه7

  .بخش در استانبرداري و توسعه امكانات  متضمن جذب توانمنديهاي مديريتي در بهره

ي تخصصي در زمينه ارايه خـدمات گردشـگري در   ها آموزشهاي توسعه  ريزي براي فراهم آوردن زمينه ـ برنامه  8

  .استان

هاي يك پارچه آمار و اطالعات مـديريتي در زمينـه ميـراث فرهنگـي، صـنايع       ريزي در خصوص سيستم ـ برنامه9

  .دستي و گردشگري در استان

بـرداري از طرفيتهـاي ميـراث فرهنگـي، گردشـگري       د توسعه گردشگري بـا رويكـرد بهـره   ـ تهيه و تدوين سن10

  .وگسترش صنايع دستي در استان

  .بيني ساز و كار حمايتي از هنرمندان اين صنعت در استان هاي صنايع دستي و پيش ها و اولويت ـ تدوين برنامه11

  .ي در استانـ ساماندهي و جذب منابع غيردولتي در حوزه ميراث فرهنگ12

ـ جلب و جذب مشاركتهاي بخش غيردولتي در محافظـت از بناهـا و فضـاهاي بـا ارزش فرهنگـي تـاريخي در       13

  .استان

ـ تسهيل و جلب مشاركت بخش غيردولتي در هر سه حوزه گردشگري، صـنايع دسـتي و ميـراث فرهنگـي در     14

  .استان

زدايي از مقررات و رفع خالءها به  نين و مقررات، تراكمگذاري از طريق پيشنهاد اصالح قوا ـ حذف موانع سرمايه15

  .شورا

دستي و گردشگري در اسـتان براسـاس پيشـنهاد سـازمان      ميراث فرهنگي، صنايع  ـ انجام كليه امور مربوط به16

  .ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

هـاي تخصصـي، موضـوع     توسعه اسـتان و كـارگروه  ريزي و  نامه شوراي برنامه نامه جايگزين آيين ـ اين آيين30ماده

  .گردد و اصالحات بعدي آن مي 10/5/1384هـ مورخ 33393ت/28503نامه شماره  تصويب

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است 31/5/1387نامه در تاريخ  اين تصويب
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  15/8/1387اي تخصصي مصوب ه ريزي و توسعه استان و كارگروه نامه شوراي برنامه اصالح آيين. 1-1

تنفيـذي قـانون برنامـه سـوم توسـعه      ) 70(مـاده  ) 1(به استناد تبصره  15/8/1387وزيران در جلسه مورخ  هيئت

قانون برنامه چهارم توسـعه  ) 83(ـ موضوع ماده 1379اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 

  :ـ تصويب نمود1383ي ايران ـ مصوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم

ــين ــه شــوراي آي ــه نام ــارگروه  برنام ــتان و ك ــزي و توســعه اس ــاي تخصصــي، موضــوع تصــويب  ري ــه شــماره  ه نام

  :شود به شرح زير اصالح مي 3/6/1387ك مورخ 35365ت/89224

  :شود اضافه مي) 12(به ماده ) 11(الف ـ متن زير به عنوان بند 

  .ي گلزار شهداـ كارگروه تخصصي سامانده11

  .شود اضافه مي» 11و « عبارت » 7و « بعد از عبارت ) 14(ب ـ در ماده 

  :شود اصالح مي) 31(به ماده ) 30(نامه يادشده الحاق و ماده  به آيين) 30(ج ـ متن زير به عنوان ماده 

  :باشد ـ اعضا و وظايف كارگروه تخصصي ساماندهي گلزار شهدا به شرح زير مي30ماده

  :اعضاالف ـ 

  ).رييس(ـ استاندار و در غياب وي معاون عمراني استاندار 1

  .ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان2

  .ريزي استاندار ـ معاونت برنامه3

  .ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار4

  .ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 5

  .ـ مديركل راه و ترابري استان 6

  .انتظامي استان ـ فرمانده ناحيه7

  .ـ مديرعامل شركت مخابرات استان 8

  .ـ مديرعامل شركت آب و فاضالب استان9

  .ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان10

  .ـ رييس شوراي اسالمي شهر مركز استان11

  .ـ مديرعامل شركت گاز استان12
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  .ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان15

  .استانـ رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي 16

  .ـ رييس سازمان اوقاف و امور خيريه استان17

  :ب ـ وظايف 

ي ساماندهي گلزار شهدا، مراكز فرهنگي گلـزار شـهدا و تـأمين و تخصـيص اعتبـارات      ها طرحـ طراحي و اجراي 1

  .مربوط

، تلفن، پست، ـ تأمين و ارائه خدمات و تسهيالت موردنياز گلزار و مراكز فرهنگي شهدا از قبيل آب، برق، گاز، راه2

  .هاي جغرافيايي اياب و ذهاب، تابلوهاي راهنما، تهيه شناسنامه، ثبت بر روي نقشه

  .ريزي و اقدام براي حفظ و نگهداري گلزار، مراكز فرهنگي گلزار شهدا و مرمت و تعمير آنها ـ برنامه3

  .ريزي و اقدام براي حفاظت فيزيكي از گلزار و يادمان شهدا ـ برنامه4

ي و اجراي بناهاي يادبود و يادمان شهدا در مشاهد شهدا، مناطق عملياتي، ميادين، مـدارس، مسـاجد و   ـ طراح  5

  .ساير اماكن فرهنگي و عمومي

ريزي و اقدام درخصوص تبديل گلزار شهدا به مكان فرهنگي، مذهبي، تاريخي، حماسي و تفريحي بـراي   ـ برنامه  6

  .برگزاري مراسم مذهبي، ملي و حماسي

ي مربوط به ساماندهي گلزار و يادمان شهدا بايد پس از تأييد كميته فني و تخصصـي بنيـاد   ها طرحـ كليه   تبصره

  .شهيد و امور ايثارگران اجرا گردد

  26/8/1387هاي تخصصي مصوب  ريزي و توسعه استان و كارگروه نامه شوراي برنامه صالح آيينا. 1-2

وزارت كـار و امـور    25/6/1387مـورخ   64797ه پيشنهاد شـماره  بنا ب 26/8/1387هيئت وزيران در جلسه مورخ 

تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 70(ماده ) 1(اجتماعي و به استناد تبصره 

ـ   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران  ) 83(اسالمي ايران، موضوع ماده 

 :ـ تصويب نمود1383مصوب

ــين ــه آي ــه شــوراي برنام ــارگروه  نام ــزي و توســعه اســتان و ك ــه شــماره  هــاي تخصصــي، موضــوع تصــويب  ري نام

  :گردد به شرح زير اصالح مي 3/6/1387ك مورخ 35365ت/89224

  :شود الحاق و شماره مواد بعدي به ترتيب اصالح مي) 3(به ماده ) 20(ـ متن زير به عنوان بند 1
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  »ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان20« 

به جزء يادشده ) 14(اصالح و متن زير به عنوان بند ) 15(به شماره ) 14(شماره بند ) 24(ماده ) الف(ـ در جزء 2

  :شود اضافه مي

  »ـ رييس سازمان كار و اموراجتماعي استان14« 

، ) 22(و ) 21(هـاي   به ترتيـب بـه شـماره   ) 23(و  )22(، )21(، )20(شماره بندهاي ) 27(ماده ) الف(ـ در جزء 3

  :گردد به جزء يادشده الحاق مي) 20(اصالح و متن زير به عنوان بند ) 24(و ) 23(

  ».ـ رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان20« 

  ) مصوب شوراي فرهنگ عمومي(آيين نامه اجرايي نظارت بر نام گذاري اماكن .3

مصـوب جلسـه مـورخ    » ن نامه نام گذاري شهرها ، خيابان ها ، اماكن و موسسات عموميآيي«در اجراي ماده سوم 

تعيين كرده اسـت مـوارد زيـر    » مرجع نظارت « شوراي عالي انقالب فرهنگي ، كه شوراي فرهنگ عمومي را  6/9/75

  : براي كليه دستگاه هاي ذي ربط الزم االجراست 

از دو گروه ، گـروه اول مركـزي و   » گروه نظارت بر نام گذاري اماكن «  از تاريخ تصويب اين آيين نامه ، – 1ماده 

 : گروه دوم ويژه استان ها تشكيل مي گردد 

  گروه مركزي نظارت بر نامگذاري اماكن كه اعضاي اين گروه متشكل اند از  –الف :  

  ) رئيس شورا(معاونت عمراني وزارت كشور  -

صاحب نظر در حوزه ديني و فرهنگي به انتخاب شـورا و حكـم رئـيس    دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي  -

  . شورا 

يك نفر از اساتيد برجسته تاريخ و تمدن و فرهنگ به پيشنهاد انجمن اثار و مفاخر فرهنگي ئ تصـويب شـوراي    -

  . فرهنگ عمومي 

نگستان ، معرفي رئـيس  دو نفر از اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسالمي ايران به انتخاب فره -

  . فرهنگستان و حكم رئيس شورا 

  نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از سازمان ميراث فرهنگي  -

  نماينده شهردار تهران  -

ماده اول آئـين نامـه نـام گـذاري      7نماينده وزارت امور خارجه ، در جلساتي كه مربوط به اجراي بند  – 1تبصره 
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  . عضو اصلي شركت خواهد كرد  به عنوان. تشكيل مي شود 

  : كه اعضاي اين گروه متشكل اند از » ويژه استان ها  –نظارت بر نام گذاري اماكن «گروه  –ب 

  ) رئيس شورا(معاونت عمراني استاندار  -6

 شهردار مركز استان  -7

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي  -8

 . و مناسب يا نامناسب بودن آن ها  بررسي و تهيه گزارش از نام هاي فعلي اماكن -9

معرفي و اعالم نام ها و عناوين جديد اماكن در رسانه هاي سراسري ، منطقه اي و محلي براي آگـاهي مـردم    -10

 . با گفتن داليل و انگيزه هاي نام گذاري 

و سـاير    ادبـي، هنـري،   هـاي علمـي ،   انجمـن   فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي ، دانشـگاه هـاي كشـور،      – 6ماده 

هاي مسئول در كشور مي توانند نام ها و عناوين پيشنهادي خود را كه با آئين نامه نام گذاري ، مصوب شوراي  دستگاه

» گروه مركزي نظارت بر نام گذاري امـاكن  «هم گون و هم سو است از طريق ) مراد اول و دوم(عالي انقالب فرهنگي 

  . گذاري ها استفاده شود  به شوراي فرهنگ عمومي اعالم كنند تا در نام

تالش مي كند هر چه سريع تر و با همكاري دستگاه هـاي  » گروه مركزي نظارت بر نام گذاري اماكن« - 3تبصره 

مسئول ، بانك اطالعات نام هاي موجود و پيشنهادي را كه داراي اطالعات جامع درباره نام ها و ويژگي هاي آن هـا ،  

  . ايجاد كند نوع مكان و نشاني آنها باشد ، 

مكلـف اسـت هـر سـه مـاه يـك بـار ، گـزارش كـاملي از          » گروه مركزي نظارت بر نام گـذاري امـاكن   « - 7ماده 

پيشنهادها، توصيه ها ، نام هاي جديد اماكن مهم عمومي و نام هاي كنوني آن ها به همراه ارزيابي خود ، بـه شـوراي   

  .فرهنگ عمومي تقديم كند 

» آيين نامه نـام گـذاري امـاكن   «ماده سوم  2ستندات اطالعاتي تدوين گزارش منظور بند پايه و م اين گزارش ها ،

  .خواهد بود 

به تصـويب شـوراي    9/4/1376ماده و سه تبصره در هشتاد و هفتمين جلسه مورخ  8اين آيين نامه در  – 8ماده 

  .فرهنگ عمومي رسيد و از تاريخ تصويب ، قابل اجرا است 

كت ها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن اسامي خارجي جدا خودداري كنند ، نام ها بايـد  فروشگاه ها ، شر -11

مگر در مواردي كه به تشخيص شـوراي فرهنـگ عمـومي ايـن اسـامي بـه منظـور ايجـاد         . فقط به زبان فارسي باشد 
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ومي تهيه و ابـالغ خواهـد   شيوه نامه آن را شوراي فرهنگ عم. علمي و سياسي انتخاب شده باشد  پيوندهاي فرهنگي ،

  .كرد 

  موارد مشمول نام گذاري  –ماده دوم  -11

 :آئين نامه نام گذاري شامل اين موارد مي شود  -1

شهرها ، شهرك ها ، بندرها ، رودهـا ، جزيـره هـا ، بزرگـراه هـا ، خيابـان هـا ، بازارهـا و كوچـه هـا ، مـدارس و            

بيمارسـتان هـا و مراكـز بهداشـتي و      تاالرهـاي عمـومي ،   ي ،مجامع علمي و فرهنگ تحقيقاتيها ، موسسات  مهدكودك

درماني، سينماها ، و مراكز تفريحي و باغ ها و بوستان ها ، ميدان ها و پايانه ها ، فرودگاه ها و ايستگاه هاي راه آهن و 

  . ز كار و پيشه پااليشگاهها ، كارخانه ها ، بانك ها و مراكز ورزشي و باشگاه ها ، فروشگاه ها ، شركت ها و مراك

اين آئين نامه درباره اماكن جديداالحداث است ولي در مورد تغيير اسامي نامناسب موجود الزم است بر طبـق   -2

  . شيوه نامه اي كه شوراي فرهنگ عمومي بر اساس اين ايين نامه تنظيم و ابالغ مي كند عمل شود 

  : مرجع نظارت  –ماده سوم 

و معيارهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در نام گذاري اماكن به عهده شـوراي   نظارت بر حسن اجراي ضوابط -1

  . فرهنگ عمومي است 

  . اين شورا همه ساله گزارش و بررسي و نظارت و عملكرد خود را به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه مي دهد  -2

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب  6/9/75بند در جلسه مورخ  14ماده و  4اين آيين نامه در  –ماده چهارم 

  . رسيد و آيين نامه هاي قبلي لغو مي شود 

  آيين نامه نام گذاري شهرها ، خيابان ها ، اماكن و موسسات عمومي

شهرهاي جمهوري اسالمي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ اسالمي و ايراني 

ديق مهم اين امر ، اسامي خيابان ها ، اماكن و موسسات عمـومي در شهرهاسـت و ايـن اسـامي در     يكي از مصا. باشد 

  . تاريخي ، فرهنگي و ملي جامعه است  حكم شناسنامه شهرها و بيانگر ارزش هاي اعتقادي ،

  ضوابط و معيارهاي نامگذاري  –ماده اول 

و شهداي گرانقدر آن و حوادث مهم تاريخ مبـارزات  نام شخصيت هاي مهم تاريخ صدر اسالم و انقالب اسالمي  -1

علمي ، سياسي و تاريخي ايران و اسامي راجـع   اسالمي مردم ايران در درجه اول و نام شخصيت هاي فرهنگي ، ادبي ،

  . به انديشه ، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرتبه بعد برگزيده شود 
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  . سمي رعايت شود در نامگذاري تناسب اسم و م -2

  . اسامي بايد رسا ، كوتاه ، سليس و روان باشد  -3

از اسامي مناسبي كه باعث ايجاد روحيه افتخار ملي و حماسي ، و انبساط خاطر و تلطيـف اخالقـي و عـاطفي     -4

  . مردم و بيانگر غناي فرهنگ و تمدن اسالمي و ايراني باشداستفاده شود 

ارچگي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي ، نام ها بايـد فقـط بـه زبـان     به منظور حفظ و تحكيم يكپ -5

  . فارسي باشند 

  . در نقاط مختلف كشور ضمن توجه به ويژگي هاي منطقه اي از اسامي شهرهاي ديگر هم استفاده شود  -6

ن با پيشنهاد وزارت به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر مي توان در نامگذاري اماك -7

امور خارجه و تاييد شوراي فرهنگ عمومي كشور از نام شخصيت هاي سياسي و مردمـي خـارجي يـا اسـامي امـاكن      

  . در اين زمينه اولويت با كشورهاي اسالمي است . خارجي استفاده كرد 

  . ر منطقه توجه شود در نامگذاري عالوه بر توجه به شخصيت هاي ملي و قهرمانان ، به شخصيت هاي محلي ه -8

فرهنگـي ، هنـري و    علمـي ،  اعـم از دينـي ، آموزشـي ،   (از نام اشخاص خيري كه تاسيسات مهم عام المنفعـه   -9

  . احداث كرده اند مي توان براي نام گذاري اماكن ياد شده استفاده كرد ) تربيتي

  مدير كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در استان  -

  . شهري كه نام گذاري مكاني در آن جا در دستور جلسه گروه قرار گرفته است  شهردار و فرماندار -

و حكـم  » گروه نظارت بر نام گذاري«به معرفي  دو تن از فرهيختگان در زمينه فرهنگ و ادب فارسي در استان ، -

  . استاندار 

ي خـود مرجـع مشـاوره و    عـالوه بـر انجـام ماموريـت هـا     » گروه مركزي نظارت بر نام گذاري اماكن« - 2تبصره 

گروه نظارت بر نام گذاري استان هـا  . است » استان ها –گروه نظارت بر نام گذاري «رسيدگي به مشكالت و اتهامات 

  . موظف است هر سه ماه گزارش عملكرد خود را براي گروه اول تهيه ، تدوين و ارسال نمايد 

ماه پس از تشكيل ، ضوابط اجرايي و معيارهـاي الزم   گروه مركزي نظارت بر نام گذاري موظف است سه – 2ماده 

گانه ماده اول آيين نامه نام گذاري ، را تدوين و براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي ارائه  10براي اجراي بندهاي 

  .كند 
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 گـروه « - 3مـاده  . اين ضوابط پس از تصويب به كليه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي اعـالم و ابـالغ خواهـد شـد     

چه در مركز و چه در استان ها ، حداقل يك بار در ماه جلسـه خواهـد داشـت و    » مركزي نظارت بر نام گذاري اماكن

  : موارد ذيل را بررسي مي كند دستور جلسات عبارت است از 

  . موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي براي نام گذاري اماكن  بررسي پيشنهادهاي دستگاه ها ، -1

اره عملكرد شهرداري ها و موسسات عمومي و خصوصي براي نام هاي تعيين شده اماكن جديد و اظهار نظر درب -2

  . اجراي آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مصوب 

از طريق طرح گزارش عملكرد گروه (بررسي مستمر گزارش دستگاه هاي مسئول به ويژه شهرداري هاي كشور  -3

  . ه انگيزه تغيير نام فعلي اماكن و داليل نام گذاري جديد براي آن ها دربار) نظارت بر نام گذاري در استان ها 

ماده اول را بر اساس ضوابط مصوب  10شيوه نامه اجراي بند » گروه مركزي نظارت بر نام گذاري اماكن« - 4ماده 

ر نام گـذاري  گروه مركزي نظارت ب« - 5ماده . تدوين و براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي ، گزارش خواهد كرد 

با هماهنگي رسانه هاي عمومي به ويژه صدا و سيما و مطبوعات براي مشاركت و همكاري در زمينه هاي زيـر  » اماكن

  . به شيوه مناسب اقدام كند 

  توليد برنامه ها و تدوين مقاله ها و گزارش هاي تبليغي درباره ضرورت اجراي مصوبات  -1

ها ، مناسب سازي معـابر   پاكسازي و بهسازي نماها و جداره(و منظر شهري  ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما. 4

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 25/9/87مصوب مورخ ) روها، ساماندهي به منظر شهري  پياده راهي و پياده

   :كليات  -1

شوراي  28/8/1369مورخ  قانون برنامه چهارم توسعه ، تكميل مصوبه 30در راستاي وظايف محوله بر اساس ماده 

عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور ارتقاء كيفي بصـري و ادراكـي   

ضـوابط و مقـررات ارتقـاء     25/9/1387سيما و منظر شهري، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

  .صويب نمود كيفي سيما و منظر شهري را به شرح زير ت

ي تهيه و تصويب و ها دستگاه اين مصوبه از تاريخ ابالغ براي كليه معماران ، طراحان شهري ،  :دامنه كاربرد  -1-1

ي نظـام  ها سازمانها و ديگر مراجع صدور پايان كار ساختماني و  ي توسعه شهري و شهرداريها طرحنظارت بر اجراي 

  .جرا خواهد بود هاي ذيربط الزم اال مهندسي و ساير نهاد

هاي مسكوني جديد الحداث از زمان ابالغ ،  هاي شهري آتي ، شهرهاي جديد و شهرك توسعه: حوزه شمول  -1-2
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ي موضـعي سـامان دهـي منظـر     هـا  طرحهاي موجود نيز به ترتيب اولويت  براي بافت. مشمول اين مصوبه خواهند بود

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه تهيـه   5مي و حداكثر ظرف مدت مطابق برنامه تنظي ها طرحاين . شهري تهيه مي شود

  .خواهند شد

  :  هدف از اجراي اين مصوبه: هدف   -1-3

  .تالش در جهت استفاده بهينه از منابع و تامين سالمت و رفاه ساكنين  –الف 

تـالش در جهـت    هاي زيستي در كشـور و  ساماندهي سيما و منظر شهري در شهرها ، روستاها و ساير مجتمع -ب

  .ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها 

  .احياي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته كشور  -ج

  .هاي شهري  هاي بصري و كاركردي در فضاها و فعاليت جلوگيري از بروز ناهماهنگي -د

  .افزايش تعامالت اجتماعي و كوشش در جهت تنظيم حيات مدني -ه

  :تعاريف  -2

هـا و الحاقـات    ساختمان(در اين مصوبه منظور از منظر شهري، كليه عناصر طبيعي و مصنوع :  منظر شهري -2-1

هـا و   هـا، ميـادين،گره   هاي عمومي شهر شامل خيابـان  قابل مشاهده از عرصه...) آنها، مبلمان شهري، پوشش گياهي و 

  .هاي عمومي است پهنه

 28/8/1369مصوبه  1در انطباق با تعريف ارائه شده در بند منظور از نما در اين مصوبه، نماي شهري و : نما  -2-2

هـا   هاي واقع در محدوده و حريم شهرها وشهرك كليه سطوح نمايان ساختمان(شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 

  .مي باشد) كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يا نماي جانبي

سطح مربوط به ديوارهاي محوطه هـايي اسـت كـه هـيچ سـاختماني بـه صـورت         منظور از جداره،: جداره  -2-3

  .بالفصل به آن ملحق نيست نظير ديوار باغات و نظاير آن

ها و گذرگاه هايي است كه منحصرا براي عبور پياده مورد استفاده قرار  منظور از پياده راه، خيابان: پياده راه  -2-4

  .مي گيرد

اين كميته نهـادي پيشـنهادي اسـت كـه بـه منظـور ايجـاد        : في سيما و منظر شهري هاي ارتقاء كي كميته -2-5

ها و موسسات ذيربط در امر ارتقاء كيفي سيما و منظـر، در   ، نهادها، دستگاه ها، شركتها سازمانهماهنگي ميان كليه 

  .يده مي شودنام "كميته  "نهادهاي مذكور در اين مصوبه از اين پس به اختصار . شهرها تشكيل مي گردد
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  ظوابط كلي  -3

  :ضوابط مربوط به سيما و منظر  -3-1

طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده و دانه بنـدي و ريخـت    -3-1-1

ناسب در طراحي معماري بناهاي كالن مقياس، تقسيم بنا به احجام مت. شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد 

  .با دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است

در احداث ابنيه، انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه عـالوه بـر رعايـت ضـوابط و      -3-1-2

ي جامع و تفصيلي و ساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران، موجـب آلـودگي محـيط     ها طرحمقررات 

  .بازيافت و پاكسازي باشدزيست نشود و قابل 

هـاي موجـود در    ساله نسبت به بهسـازي نمـاي سـاختمان    5ها امكان داده مي شود تا طي برنامه اي  به شهرداري

  .شهرها اقدام نمايند 

ح ساختماني ، رنگ و بافت و مصالح نما در بخـش تـاريخي شـهر همخـواني داشـته و      لدر پاكسازي مصا -3-1-3

  .انتخاب شوند ) محلي(د ترجيحا از مصالح بوم آور

در سطح شـهر  .... هاي شهري اعم از تجاري ، درماني ، خدماتي ،اداري و  كليه تابلوهاي مربوط به فعاليت -3-1-4

ابعاد ، فـرم  . بايد در انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود

  .يته تعيين و مالكين و بهره برداران ملزم به رعايت اين مقررات مي باشندو محل نصب تابلوها بايد توسط كم

معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از يك  عدد تابلوهات -3-3-5

  .تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشيه آن قرار دارد، است 

ها اختيار  به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري، به شهرداري – 3-1-6

ها  بيلبوردها ، نقاشي(داده مي شود تا نسبت به تهيه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري 

هـا و   نـام خيابـان  (وهاي تبليغاتي ،تابلوهـاي راهنمـاي شـهري    ها ، استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ، تابل ، جداره

،  هـا  دسـتگاه  ات كميتـه در ايـن زمينـه بـراي     مرعايـت تصـمي  . اقدام نمايد و به تصويب كميته برساند ....) ميادين و 

  .، نهادها و موسسات دولتي وعمومي در اولويت قرار دارد  ها سازمان

در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احـداث فضـاي   ...)ظير بالكن ، تراس و ن(ها  پيش آمدگي بدنه ساختمان -3-1-7

اين فضاهاي نيمه باز جهـت تقويـت چشـم    . نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد
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اري از اندازهاي مناسب شهري ، كاهش اثر تابش شديد خورشيد، نگهداري گل و گياه و موارد مشابه بوده و بهـره بـرد  

  .و خشك نمودن البسه ممنوع است....)محل نگهداري مواد غذايي ، سوخت و(اين فضاها به عنوان انباري 

طراحان موظفند در طراحي ابنيه، فضاي مورد نياز جهت انباري و محل خشـك نمـودن البسـه را درون     -3-1-8

ساحت زير بنا جز مساحت مفيد محاسـبه  كل م) ده درصد% (10مساحت اين فضاها تا سقف . ابنيه پيش بيني نمايند

  .نمي شود 

ها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يـا   هاي موجود بدنه ساختمان تمامي پيش آمدگي -3-1-9

  .جداره ساختمان حذف مي شوند

فضاهاي نيمه  مساحت زير بناي هر يك از واحدهاي مسكوني به% 15از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  -3-1-10

اين بخش جز زير بنا محسوب نمي شود و مسدود نمـودن و الحـاق   .باز و پيش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت 

  .ها به هر نحو ممنوع مي باشد نمودن آن به فضاهاي محدود ساختمان

اينـد كـه بـه    طراحان و مجريان موظفند معماري واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي و اجـرا نم  -3-1-11

  .ها منجر شود ارتقا، كيفيت بصري و فضايي تقاطع

ها واقع در اين نقاط بايـد بـه    ها ، طرح و نماي ساختمان با توجه به اهميت معماري نبش ، كنج، دروازه -3-1-12

  .برسد  "كميته "تاييد 

كميته رنگ ها، جـنس   ها از انواع پوششهاي شيب دار مي باشد در شهرهايي كه پوشش نهايي غالب آن -3-1-13

  .و حدود شيب مجاز آن را به گونه اي معين مي نمايد كه هماهنگي در سيما و منظر شهري فراهم آيد

هاي شيبدار ، در شهرهايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد ، ممنـوع   استفاده از پوشش -4-1-14

  .خواهد بود 

در طراحـي و احـداث بناهـا ، بـه تشـخيص      ...) هـا و   ير كشتي ، ميـوه نظ(ي نامتعارف ها فرماستفاده از  -3-1-15

  .ي دولتي در اولويت قرار دارد ها سازمان، نهادها و  ها دستگاه رعايت اين مصوبه براي . ممنوع است  "كميته"

در ..).هـاي جيـوه اي و    نماهاي آلومينيومي ، شيشه اي ، كامپوزيت، شيشه(استفاده از نماهاي پرده اي  -3-1-16

هاي عمومي ، ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملـي سـاختمان ، بـراي     هاي بيروني و قابل مشاهده از عرصه جداره

بـه مـالكين ابنيـه    . كليه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصالح صـرفا درون بناهـا مجـاز اسـت     

بناهاي دولتي و عمومي به اصالح نماي اين ابنيه با مصالح سال، با اولويت  3موجود فرصت داده مي شود، ظرف مدت 
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  .جايگزيني كه توسط كميته تعيين مي شود، اقدام نمايند

به صورت نمايان در منظـر شـهري   ....) نظير چيلر ، كولر و( در طراحي و اجراي ابنيه احداث تاسيسات  -3-1-17

در ابنيـه عمـومي بـه مالكـان     . د عمومي حـذف شـوند   ممنوع است و تاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض دي

سال به اصالح نما اقـدام   3فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي كه از سوي كميته مشخص مي شود، ظرف مدت 

  .نمايند 

حقـوق همسـايگان را   ... از اين پس احداث ابنيه اي كه به دليل ارتفاع زيـاد و يـا درشـت دانگـي و يـا       -3-1-18

هاي مورد نياز را در اين خصوص  كميته سنجه. ده از نور، مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد، ممنوع مي باشددراستفا

  .تعيين خواهد نمود ) نظير حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسايگي واحدها (

  .هاي سبز در محل هايي كه كميته تصويب نمايد مجاز خواهد بود  استفاده از بام -3-1-19

  :ضوابط مربوط به ساماندهي كالبدي فضاهاي شهري  -3-2 

هاي تاسيساتي  سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه كليه كانال 5به مالكين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف  -3-2-1

 هاي برق ها ، سيمها و كابل هاي كولر ، ناودان كانال) اسپيلت ها(هاي شهري شامل كولرها  نمايان در نماها و در جداره

و نظاير آن به تدريج از نماهاي شـهري  ) هاي گاز شهري به استثناء لوله(هاي تاسيساتي  و تلفن ، دودكش بخاري، لوله

هاي گاز شهري نيـز   لوله. هاي شهري قابل مشاهده نباشند  حذف و يا به گونه اي ساماندهي شوند كه در نما يا جداره

  .زي شود ها رنگ آمي بايستي متناسب با رنگ بناي ساختمان

نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختالل در حركت عابرين شود، مطابق مبحث بيسـتم مقـررات ملـي     -3-2-2

  .ساختمان ممنوع است 

هاي جمع  اعم از تلفن عمومي ، روزنامه فروشي، صندوق(ها در معابر پياده  مكان يابي كابين ها، كيوسك -3-2-3

  .انجام شود كه مزاحم حركت عابرين پياده نباشدبايد به گونه اي ...) آوري صدقات و

هـا و   ساله نسبت به ساماندهي كابين ها، كيوسـك  3ها امكان داده مي شود تا مطابق برنامه  به شهرداري -3-2-4

  .اثاثه شهري موجود اقدام نمايند

ه ممنوع اسـت و تغييـرات   در مسير عبور در معابر پياد....) لبه ، پله ، سكو و(ايجاد هرگونه اختالف سطح  -3-2-5

  .سطوح بايستي بوسيله شيب راهه و رمپ انجام شود

كف سازي معابر پياده بايد به گونه اي انتخاب شود كه امكان سر خوردن عابرين به حداقل كاهش يافته،  -3-2-6
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  .امكان پاكسازي را دارا بوده و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد

د با همكاري و مشاركت عمومي مالكين، بناهاي حاشيه معبر و شهرداري نگهداري و كف سازي معابر باي  -3-2-7

  .مرمت شود

اثاثه شهري به كار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح، بايستي مطابق با طرح اثاثه  -3-2-8

  .عالم شودهاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص شده و ا شهري و متناسب با ويژگي

كميتـه،  . هـاي گيـاهي بـومي صـورت گيـرد      حفظ و توسعه فضاي سبز شهري بايد حتي المكان با گونـه  -3-2-9

  .هاي گياهي بومي را متناسب با ويژگيهاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و اعالم مي نمايد گونه

  :هاي شهري  ضوابط مربوط به ساماندهي زير ساخت -3-3

  .هاي مورد نياز در فضاهاي داخلي ساختمان الزامي است  تعبيه تاسيسات سرمايشي و گرمايشي و كانال -3-3-1

بايـد بوسـيله كفسـازي    ) ها  پياده روها و پياده راه( هاي تاسيساتي موجود در معابر  كليه مسيرها و كانال -3-3-2

  .آنها براي تعمير به سهولت فراهم آيد ها بايد به گونه اي احداث شوند كه دسترسي به  كانال. مشخص شود 

كميته موظف است تا زمينه شكل گيري ايجاد كانال مشترك انرژي در معابر را با همكـاري شـهرداري ،    -3-3-3

  .ي ذيربط پيگيري نمايدها دستگاه و  ها سازمانوزارت كشور و 

  :ضوابط مربوط به ساماندهي كاركردي فضاهاي شهري  -3-4

ها اختيار داده مي شود  استفاده بهينه از فضاهاي شهري و ايجاد سرزندگي در آنها، به شهرداري به منظور -3-4-1

ها در شهرها و ساكنان مجاور، در معابري كه عرض بخشي از پياده رو آنها بيش از سه متر باشد،  تا با هماهنگي كميته

هـاي   هـا و نوشـيدني   و عرضه كنندگان آبميوه در ايام تعطيل و ساعات شبانگاهي به كاربري هايي چون اغذيه فروشي

سرد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهيز و از مراجعين پذيرايي نمايند ، لكن احداث نـرده  

  .و يا ايجاد مانع ثابت در مسير عابرين در آن ممنوع است

  :ضوابط مربوط به اجراي مقررات  -3-5

ي ابنيه و راندوي مصالح به كار گرفته شـده در طراحـي ابنيـه جديـد و ابنيـه مجـاور       تحويل نقشه حجم -3-5-1

براي اخذ پروانه ساختماني به مراكز بررسي و كنترل نقشه و مراجـع صـدور پروانـه سـاختماني از سـوي      ) همسايگي(

بنـدي و   مصـالح، دانـه  ها ميزان هماهنگي ميان احجام از نظر فرم، جنس و رنـگ   در اين نقشه. متقاضيان الزامي است

و راهنماهاي مورد نياز در اين خصـوص از سـوي كميتـه،     ها دستورالعمل. هاي همسايگي، الزامي است ريخت در واحد
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  .تدوين و ابالغ خواهد شد

هاي ارائه شده جهت  صدور پايان كار وگواهي عدم خالف براي ابنيه جديد االحداث منوط به اجراي نقشه -3-5-2

  .خواهند بود) بويژه نما و حجم(هاي مصوب  مهندسين ناظر مسئول اجراي دقيق نقشه. تماني است اخذ پروانه ساخ

  :سازمان اجراي مقررات  -4

هـاي بـين    به منظور تدوين ضوابط محلي و تكميلي و فراهم نمودن شرايط تحقق پذيري اين مصوبه، كميته -4-1

ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين مصوبه در كليـه   "ري كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شه "بخشي تحت عنوان 

  .دبيرخانه اين كميته در سازمان مسكن و شهرسازي استان مستقر خواهد بود. شهرها به شرح زير تشكيل خواهند شد

  هاي ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري كميته -4-2

آيـين   3از مـاده   3اس مفاد تبصره بنـد  بر اس(اين كميته نهادي تخصصي غير بخشي، غير انتفاعي است  -4-2-1

ي توسعه و عمـران محلـي، ناحيـه اي، منطقـه اي، ملـي و مقـررات شهرسـازي و        ها طرحنامه نحوه بررسي و تصويب 

، نهادهـا،  هـا  سـازمان هيات محترم وزيران كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان كليه  12/10/78معماري كشور مصوب 

ذيربط در امر ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري و با عضـويت نماينـدگان شـهرداري،     ها و موسسات دستگاه ها، شركت

مهندسين مشاور تهيه كننده طرح توسعه شهري، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، سازمان 

اي معمـاري و  هـ  مهندسي استان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان، دو نفر از اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده    

  .شهرسازي استان و سازمان مسكن و شهرسازي استان تشكيل مي گردد

هـاي   اين كميتـه بـه عنـوان يكـي از كميتـه      ها استاندر صورت تشكيل شوراي سيما و منظر شهري در  -4-2-2

  .تخصصي شوراي مذكور خواهد بود 

دهـاي ذيـربط جهـت شـركت در جلسـات      و نها هـا  دستگاه ،  ها سازمانكميته حسب مورد از نمايندگان  -4-2-3

  .مرتبط دعوت به عمل مي آورد 

  .شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان دبير كميته خواهد بود ) معاون(مدير  -4-2-4

اعضاء كميته توسط باالترين مقام سازمان، نهاد يا دستگاه ذيربط در اسـتان تعيـين و احكـام آن توسـط      -4-2-5

  .سكن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهد شدرئيس سازمان م

  .اعضاء كميته بايستي داراي تخصص معماري، طراحي شهري و يا طراحي منظر باشند -4-2-6

  .ي ذيربط، الزامي نخواهد بود ها دستگاه و  ها سازمانارتباط استخدامي نمايندگان با نهادها،  -4-2-7
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 5ن مصوبه، توسط كميته تهيـه و بـه تصـويب كميسـيون مـاده      ضوابط و مقررات تكميلي در خصوص اي -4-2-8

  .استان خواهد رسيد

  :وظايف كميته عبارت است از  -4-2-9

  ايجاد هماهنگي در خصوص مطالعات، اقدامات اجرايي و عمراني در سيما و منظر شهري -الف

  ريمنظقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء كيفي سيما و منظر شه -ب

  ي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهريها طرحبررسي و تاييد  -پ

هاي شهري ، كفسازي بستر معـابر پيـاده راهـي و     تعيين مصالح مناسب براي اصالح استفاده در نماها و جداره-ت

مصالح نماها  هاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي ميان عنايت به موارد اقليمي، فرهنگي و ساير ويژگي پياده روها با

  .ها با اولويت بكارگيري مصالح بومي  ها و كفسازي معابر پياده راهي يا پياده راه و جداره

و نحـوه  ) ها و بناهاي مهم بر حسب لوكس  معابر ، ميادين ، پهنه(تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي شهري  -ث

هروندان در فضاهاي شهري شده و در عين حال مـانع  به گونه اي كه باعث افزايش زمان حضور ش( نورپردازي به آنها 

  )از مشاهده ستارگان نشود

  ها و فواصل ميان مبلمان شهري تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي ، اندازه -ج

  تدقيق ضوابط، مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي -چ

هـا و   مرمـت، بازسـازي و نوسـازي نماهـا، جـداره     مناسب جهت نگهـداري، بهسـازي،    تدقيق ضوابط و مقررات -ح

  .كفسازي معابر

  تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهري در فضاهاي شهر متناسب مقتضيات محلي و بومي -خ

ي مورد نياز در خصوص نحوه مكان يابي، نحوه استقرار، جنس، رنگ و ها دستورالعملتدوين ضوابط، مقررات و  -د

  .وهاي شهري و محليفرم تابل

  اولويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه ، طراحي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري -ذ

ي هـا  طـرح هر گاه بر اساس تصميمات و مصوبات اين كميته ضوابط و مقـررات سـاختماني منـدرج در    -4-2-10 

  .استان برسد 5سسيون ماده توسعه شهري دچار تغييراتي شود، اين تغييرات بايستي به تصويب كمي

هـا انجـام خواهـد     ها بر اساس آيين نامه داخلي كميته نحوه مديريت و تشكيل جلسات و تصميم گيري -4-2-11

  .شد
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  :بازنگري در ضوابط  -5

سال يك بار مورد تجديد نظـر، تكميـل و اصـالح قـرار خواهـد       5در صورت تشخيص كميته و نياز اين مصوبه هر 

  .گرفت 

مجمـع تشـخيص    3/11/1383مجلس شوراي اسالمي و مصـوب   25/1/1383برگزاري مناقصات مصوب قانون  .5

  مصلحت نظام

 كليات –فصل اول 

  كاربرد. 1ماده 

رسد و تنها در معـامالتي كـه بـا     اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي -الف

  . اردشود، كاربرد درعايت اين قانون انجام مي

هـاي دولتـي،    و موسسـات و شـركت   هـا  سـازمان هـا،  قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران اعـم از وزارتخانـه   -ب

هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهـاي   ها و موسسات اعتباري دولتي، شركت موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك

موسسـات عمـومي،   ) نماينـد جه كل كشـور اسـتفاده مـي   در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بود(عمومي غيردولتي 

و واحدهايي كه شمول قانون بر  ها دستگاه بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي شوراي نگهبان، قانون اساسي و همچنين 

يند آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نما

نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفي ايران، شركت ملي گاز ايـران، شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي ايـران،       

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، سازمان توسعه و نوسـازي  

هـاي تـابع آنهـا موظفنـد در      سـالمي ايـران و شـركت   معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري ا

  . برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند

  . نيروهاي مسلح تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند: تبصره

  تعاريف. 2ماده 

  : ندشوواژگاني كه در اين قانون به كار برده شده به شرح زير تعريف مي

كـه در آن تعهـدات   ) طبـق اسـناد مناقصـه   (فرآيندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظـر   –مناقصه  -الف

  . شودموضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد واگذار مي

  . نمايدياين قانون كه مناقصه را برگزار م 1دستگاه موضوع بند ماده : مناقصه گزار -ب
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  . كندشخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي: مناقصه گر -ج

دار كه از سـوي مقـام مجـاز     هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صالحيت: كميته فني بازرگاني -د

شنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قـانون را برعهـده   شود و ارزيابي فني بازرگاني پي دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي

  . گيرد مي

عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گـزار  : ارزيابي كيفي مناقصه گران -هـ

  . شوديا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي

دي اسـت كـه در آن مشخصـات، اسـتانداردها، كـارايي، دوام و سـاير       فرآينـ : ارزيابي فني بازرگاني پيشـنهادها  -و

  . شوندهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي ويژگي

ايـن قـانون از بـين     20فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت بـه شـرح منـدرج در مـاده     : ارزيابي مالي -ز

  . شوندمي اند، برگزيدهشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهپي

عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضـاي آنهـا، غيرمشـروط و خوانـا بـودن پيشـنهاد       : ارزيابي شكلي -ح

  .قيمت

يـر تعيـين   انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضـي شـركت در معاملـه كـه بـه طـرق ز      : انحصار -ط

  : شود مي

  . اعالن هيات وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است -1

  انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله -2

سندي است كه در آن زمان و مهلت برگـزاري مراحـل مختلـف مناقصـه، مـدت اعتبـار       : برنامه زماني مناقصه -ي

  . شودانعقاد قرارداد مشخص ميپيشنهادها و زمان 

  طبقه بندي معامالت. 3ماده 

  : شوندبه سه دسته تقسيم مي) قيمت معامله(معامالت از نظر نصاب 

  )ريال باشد 000/000/20(كمتر از بيست ميليون  1382معامالتي كه به قيمت ثابت سال : معامالت كوچك -1

بيش از سقف مبلغ معامالت كوچك بوده و از ده برابر سـقف   معامالتي كه مبلغ مورد معامله: معامالت متوسط -2

  . ارزش معامالت كوچك تجاوز نكند

  .معامالتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معامالت كوچك باشد: معامالت بزرگ -3
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مالت را براسـاس شـاخص بهـاي    وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معا. 1تبصره 

  . كاالها و خدمات اعالم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد

مبلغ نصاب براي معامالت كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معامالت عمده مبلغ برآوردي واحـد  . 2تبصره 

  . باشدمتقاضي معامله مي

هاي فوق نبايد با تفكيك اقالمي كـه بـه طـور متعـارف      مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصاب. 3تبصره 

  . تر برده شود شوند به نصاب پايينيك مجموعه واحد تلقي مي

  طبقه بندي انواع مناقصات. 4ماده 

  : شوندمناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي –الف 

اي است كه در آن نيازي به ارزيـابي فنـي بازرگـاني پيشـنهادها نباشـد در ايـن       مناقصه: اييك مرحلهمناقصه  -1

  . شودهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي مناقصه پاكت

. بازرگاني پيشنهادها الزم باشـد اي است كه به تشخيص مناقصه گزار بررسي فني مناقصه: ايمناقصه دو مرحله -2

شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصـه  در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي

  . شوداين قانون برنده مناقصه تعيين مي 19كند و براساس مفاد ماده گزارش مي

  : شودزير طبقه بندي مي مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع –ب 

اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمـومي بـه اطـالع مناقصـه گـران      مناقصه: مناقصه عمومي -1

  . رسد مي

اي است كه در آن بـه تشـخيص و مسـئوليت بـاالترين مقـام دسـتگاه مناقصـه گـزار         مناقصه: مناقصه محدود -2

  . ادله تاييد شودمحدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر 

 27و  13براساس ضوابط موضوع مواد (فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوت نامه براي مناقصه گران صالحيتدار 

  . رسد به اطالع مناقصه گران مي) اين قانون

  سازماندهي مناقصات –فصل دوم 

  كميسيون مناقصه. 5ماده 

  : شودكميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي -الف

  رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نمايندي وي -1



 آنچه يك شهردار بايد بداند
 

207   

 

  ذي حساب يا باالترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد -2

  .شودمسوول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي -3

در جلسـات كميسـيون   ها، از سوي شوراي شهر يـك نفـر بـه عنـوان نـاظر       در مناقصات مربوط به شهرداري –ب 

  . مناقصه شركت خواهد كرد

كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظـر   –ج 

  . تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. هستند

  . شودستگاه مناقصه گزار تشكيل مياي كميسيون مناقصه با حضور رئيس ددر مناقصات دو مرحله –د 

  . باشدهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي اعضاء كميسيون مناقصات در شركت –ه 

  وظايف كميسيون مناقصه. 6ماده 

  : اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است

  .تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه –الف 

شنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيـر مشـروط   بررسي پي –ب 

  ).ارزيابي شكلي(بودن پيشنهادهاي قيمت 

  ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه –ج 

  اياقصات دومرحلهارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در من –د 

  )اين قانون 20و  19طبق ضوابط مواد (تعيين برندگان اول و دوم مناقصه  –ه 

  تنظيم صورتجلسات مناقصه –و 

  تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه –ز 

  هيات رسيدگي به شكايات. 7ماده 

اساسـنامه هيـات   . گـردد مـي  به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل

  . رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد

  وظايف هيات رسيدگي به شكايات. 8ماده 

  رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون –الف 

  صدور راي تجديد يا لغو مناقصه –ب 
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  : هيات رسيدگي به شكايات نيست موارد زير مشمول رسيدگي از سوي. 1تبصره 

  ي ارزيابي پيشنهادهاها روشمعيارها و  -1

  ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي -2

  .اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد -3

  شكايات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد -4

بـه پيشـنهاد سـازمان     7اين قانون و اساسنامه موضـوع مـاده   آئين نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب . 2تبصره 

  . مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  برگزاري مناقصات –فصل سوم 

  فرآيند برگزاري مناقصات. 9ماده 

  : فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است

  تامين منابع مالي –الف 

  )اي، عمومي يا محدوداي يا دو مرحلهيك مرحله(تعيين نوع مناقصه در معامالت بزرگ  –ب 

  تهيه اسناد مناقصه –ج 

  ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم –د 

  فراخوان مناقصه –ه 

  ارزيابي پيشنهادها –و 

  تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد -ز

  مين منابع ماليتا -10ماده 

ايـن قـانون بـه نحـو      1ي موضـوع بنـد ب مـاده    ها دستگاه انجام معامله به هر طريق مشرط بر آن است كه  –الف 

مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيـد شـده   

  . باشد

مان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صـراحت در شـرايط و   موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ض –ب 

  . اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود

  ي انجام مناقصهها روش -11ماده 
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  : شودمناقصه به طرق زير انجام مي

كـاال، خـدمت يـا    (معاملـه  در معامالت كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضـوع   –الف 

درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خـود  ) حقوق

  . معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد

كـاال، خـدمت يـا    (ملـه  در معامالت متوسط كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كـم و كيـف موضـوع معا    –ب 

درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي با تامين كيفيت ) حقوق

مورد نظر چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد معامله را بـا  

نجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يـا  عقد قرارداد يا اخذ فاكتور ا

  . شودمقام مسئول همتراز وي به تعداد موجود كفايت مي

چنانچه مسئولين واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزلـه امضـاي مسـئول     –تبصره 

تـوان وظـايف منـدرج در ايـن قـانون را بـه       ي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد ميواحد تداركاتي است در صورت

  . متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود

  : شودي زير عمل ميها روشدر معامالت بزرگ به يكي از  –ج 

  ير االنتشارهاي كثبرگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه -1

  برگزاري مناقصه محدود -2

  ارزيابي كيفي مناقصه گران. 12ماده 

  : در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود –الف 

  تضمين كيفيت خدمات و محصوالت -1

  داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر -2

  حسن سابقه -3

  ت در صورت لزومهاي صالحيداشتن پروانه كار يا گواهينامه -4

  : مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است –ب 

  تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها -1

  تهيه اسناد ارزيابي -2
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  دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان -3

  رتبه بندي آنها ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و -4

  )تهيه ليست كوتاه(اعالم اسامي مناقصه گران صالحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها  – 5

  مستند سازي ارزيابي كيفي مناقصه گران -6

ي اجرايـي حـداكثر سـه مـاه پـس از      ها دستگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري  –ج 

آئين نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايـت مـوازين مقـرر در ايـن مـاده كـه بيـانگر        تصويب اين قانون 

  . هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساندشاخص

  فراخوان مناقصه. 13ماده 

  . دمفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باش –الف 

  نام و نشاني مناقصه گزار -1

  نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات -2

  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه -3

  محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها -4

در مـواردي كـه   ) در صورتي كه تعيين آن ميسر يـا بـه مصـلحت باشـد    (مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن  -5

  . شودرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميفه

هاي كثيـر  فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه –ب 

  . االنتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد

هـاي گروهـي و   ايـن مـاده از طريـق سـاير رسـانه     ) ب(كور در بنـد  تواند عالوه بر موارد مـذ مناقصه گزار مي –ج 

  . هاي اطالع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايدهاي ارتباط جمعي يا شبكه رسانه

يا استفاده از تسهيالت اعتبار خـارجي مطـرح باشـد    . در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد –د 

و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهنـدس، توليـدي و صـنعتي و     بايد با كسب مجوزهاي مربوط

هاي كثيراالنتشار و حداقل يك نوبـت در يكـي از   آگهي مربوط در يكي از روزنامه 12/12/1375اجرايي كشور مصوب 

  . اقصه منتشر شودهاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع منروزنامه

  اسناد مناقصه -14ماده 
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  . تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود –الف 

  : اسناد مناقصه شامل موارد زير است –ب 

  نام و نشاني مناقصه گزار -1

  نوع و مبلغ تضمين مناقصه -2

  .شايش آنهامحل، زمان و مهلت دريافت اسناد،  تحويل پيشنهادها و گ -3

  .مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار -4

  مدت اعتبار پيشنهادها -5

  .شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات -6

  برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كاال -7

  معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران -8

  .هاي آنهاقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخهروش تهيه و مهلت م -9

  .متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن -10

  صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده  -11

  . ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار الزم باشد -12

  ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها -15ماده 

ن در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت كنندگا –الف 

  : مناقصه گزار تسليم كنند

  تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها -1

  تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه -2

  دريافت رسيد تحويل پيشنهادها -3

مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلـت تحويـل اسـناد مناقصـه بـه       مهلت قبول پيشنهادها در مورد –ب 

  . ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد

  شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها. 16ماده 

هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه جـز در مـواردي كـه در اسـناد مناقصـه پـيش بينـي شـده باشـد           –الف 
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  . پيشنهاد تسليم كنندتوانند بيش از يك  نمي

هاي جداگانه الك و مهر شـده   شركت كنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پيشنهادات خود را بايد در پاكت –ب 

ها را در  بگذارند و همه پاكت) پاكت ج(و پيشنهاد قيمت ) پاكت ب(پيشنهاد فني بازرگاني ) پاكت الف(شامل تضمين 

  . هندلفاف مناسب و الك و مهر شده قرار د

مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت  –ج 

  .ها صيانت نمايد و تا جلسه بازگشايي از پاكت

هرگونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صـورت قابـل گـواهي و در مهلـت و     : د

  . اسناد مناقصه انجام شود مكان مقرر در

  توضيح و تشريح اسناد – 17ماده 

توانـد از مناقصـه گـزار توضـيح     چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشـاهده كنـد مـي    –الف 

  . بخواهد

رونوشـت  ) جلسه توزيـع اسـناد  (هاي مناقصه گران و همچنين در صورت تشكيل  توضيحات و پاسخ به پرسش -ب

  . اين قانون به طور يكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد 22رت جلسه آن مطابق ماده صو

  گشايش پيشنهادها. 18ماده 

  . شودپيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي –الف 

  : مراحل گشايش پيشنهادها به شرح ذيل است -ب

  حاضران و شركت كنندگان در جلسه) پيشنهاد دهندگان(نندگان اسناد تهيه فهرست اسامي دريافت ك -1

  و كنترل آن) پاكت الف(باز كردن پاكت تضمين  -2

  باز كردن پاكت فني بازرگاني -3

باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بـودن مـدارك و امضـاي آنهـا و كنـار گذاشـتن پيشـنهادهاي         -4

  ايمرحله غيرقابل قبول در مناقصات يك

  ايهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله تحويل پاكت -5

  تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه -6

  هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع تحويل پاكت -7
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اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه ت برگزاري مناقصه دو مرحلهدر صور –ج 

  . اين مدت فقط براي يكبار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. ها اعالم خواهد شد گشايش پاكت

در . شـود ، صـيانت مـي  هاي قيمت در يك لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گـزار  در اين صورت پاكت

ايـن قـانون برنـده مناقصـه تعيـين       20درنگ گشوده و براساس مـاده   اي پيشنهادهاي قيمت بيمناقصات يك مرحله

  . شود مي

دستگاه مناقصه گزار مكلـف اسـت از مناقصـه گـران يـا نماينـدگان آنهـا جهـت حضـور در جلسـه گشـايش             –د 

  . پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد

  ي فني بازرگاني پيشنهادهاارزياب. 19ماده 

ي اعـالم شـده در اسـناد    هـا  روشاي، مناقصه گزار موظف است براسـاس معيارهـا و   در مناقصات دو مرحله –الف 

  . مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعالم نمايد

زم باشد نتيجه بررسي طـي مهلتـي كـه كميسـيون مناقصـه      در صورتيكه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها ال –ب 

هـاي قيمـت    شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني پاكـت كند كه به جلسه بعدي كميسيون احاله ميمعين مي

  . شوداند گشوده ميپيشنهاد دهندگان كه امتياز فني بازرگاني الزم را احراز كرده

  . ها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز استهرگونه ارزيابي فني بازرگاني تن –ج 

  . اند ، بايد بازگردانده شودهاي فني بازرگاني پذيرفته نشدهپاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي –د 

  ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه. 20ماده 

شده باشد به عنوان برنده اول اعالم خواهـد  هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسبترين قيمت را حائز  –الف 

  . شود كه تفاوت قيمت پيشنهاد وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشدشد و برنده دوم در صورتي اعالم مي

روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت 

  . اعالم شود

ها و تجزيه و كنترل مباني آن الزم باشـد كميسـيون    هاي قيمت چنانچه بررسي قيمت پس از گشودن پاكت –ب 

تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميتـه فنـي بازرگـاني حـداكثر ظـرف دو هفتـه       مناقصه مي

  . كندنتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعالم مي

گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنـده اول ودوم نـزد مناقصـه گـزار نگهـداري و تضـمين سـاير         پس از –ج 
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  . شودمناقصه گران بازگردانده مي

نحـوه تـرجيح   . در مناقصات بين المللي مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گـران خـارجي تـرجيح دارنـد     –د 

مناقصاتي كه در آنها با رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد بايد . مناقصه گران داخلي در اسناد مناقصه قيد خواهد شد

  . از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود

  انعقاد قرارداد -21ماده 

اين مدت حداكثر براي يـك  . قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود –الف 

بعد از عقد قرارداد تضمين پيشـنهاد دهنـده دوم   . مناقصه قابل تمديد استبار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد 

  .گرددمسترد مي

چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد . قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد منعقد خواهد شد –ب 

-ضبط و قرارداد با برنـده دوم منعقـد مـي    امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي

  . در صورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. گردد

  : فصل چهارم

  مقررات مناقصات

  شرايط ارسال اسناد و مكاتبات. 22ماده 

ه فرسـتادن آن جـز   اين قانون در صورتي معتبر است ك 20ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 

  . مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن. در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد

  مستندسازي و اطالع رساني – 23ماده 

دولت موظف است ظرف مدت يكسال بانـك اطالعـات و پايگـاه ملـي اطـالع رسـاني مناقصـات را ايجـاد و          –الف 

  : و نگهداري كند اطالعات و اسناد زير را ثبت

  فراخوان مناقصه -1

  نام و مشخصات و اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات -2

  خالصه اسناد مناقصه -3

  روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها -4

  هاصورتجلسات و نتايج ارزيابي -5
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  هانام، مشخصات و نتايج ارزيابي -6

مناقصه گزار موظف است اطالعات موضوع بند الف اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را بـه نحـوي مطمـئن     – ب

  . اي از آن را براي بانك اطالعات مناقصات ارسال كندبايگاني و نگهداري و نسخه

هيات وزيران  اطالعات كليه معامالت اعم از مناقصه و ترك مناقصه جز آن دسته از معامالتي كه به تشخيص –ج 

  . بايد مستور بماند بايد از طريق شبكه ملي اطالع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد

ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات از سوي  6حداكثر  –د 

صادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقت

  . رسيد

  تجديد و لغو مناقصات. 24ماده 

  : گرددمناقصه در شرايط زير تجديد مي –الف 

  كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه -1

  امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد -2

  ت اعتبار پيشنهادهاپايان مد -3

  راي هيات رسيدگي به شكايات -4

  . ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد باال بودن قيمت -5

  : شودمناقصه در شرايط زير لغو مي –ب 

  . نياز به كاال يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد -1

  . ير در ماهيت مناقصه گرددتغييرات زيادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغي -2

  .پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ زلزله، سيل و مانند آنها -3

  راي هيات رسيدگي به شكايات -4

  تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران -5

  . گران برسانداين قانون به آگاهي همه مناقصه  22مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده  –ج 

  نحوه رسيدگي به شكايات. 25ماده 

چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قـانون برگـزاري مناقصـات اعتـراض داشـته       –الف 
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  . تواند به باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كندباشد مي

هـاي الزم را بـه    ز تاريخ دريافت شكايت رسـيدگي روز كاري ا 15دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت  –ب 

عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربـوط اقـدام نمايـد و در صـورتي كـه شـكايت را وارد       

  . تشخيص ندهد ظرف مدت تعيين شده جوابيه الزم را به شاكي اعالم كند

به شكايات موضوع را بررسي و راي قطعي را طي در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي هيات رسيدگي  –ج 

در صورت اعتراض هر يك از طرفين موضوع جهت رسيدگي قانون به مراجع ذيصالح ارجاع . روز اعالم خواهد كرد 15

  . شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كردمي

  نحوه برگزاري مناقصه محدود. 26ماده 

  : در موارد زير برگزار ميشود 13و  4با رعايت مواد  مناقصه محدود

  هاي مناقصه گران صالحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصالح دولتي وجود فهرست –الف 

اي است كه با پيشـنهاد  تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صالحيتدار برابر آئين نامه

  . رسدي كشور به تصويب هيات وزيران ميسازمان مديريت و برنامه ريز

اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيـه شـده    12وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صالحيت دار كه طبق ماده  -ب

  . باشد

  . اين قانون نيست) 13انجام ترتيبات موضوع بندهاي ب ج و د ماده (در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي 

  فات مناقصهترك تشري.  27ماده 

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب 

توان معامله را به طريـق ديگـر انجـام داد و در ايـن صـورت      اين قانون ميسر نباشد، مي 28از مقامات مذكور در ماده 

ستگاه ترتيب انجام اين گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صالح د

  . مربوط در هر مورد براي يك نوع كاال يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود

  تركيب هيات ترك تشريفات مناقصات. 28ماده 

ده يك اين ي موضوع بند ب ماها دستگاه اين قانون در مورد  27تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده 

  . قانون به شرح زير خواهد بود

ي موضوع بند ب ماده يك اين قانون معـاون مـالي و اداري و   ها دستگاه در مورد معامالت واحدهاي مركزي  –الف 
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يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط يا مقام مشابه و يـك نفـر ديگـر از كاركنـان     

  .تگاه مربوطه به انتخاب باالترين مقام اجرايي ذي ربطخبره و  متعهد دس

ي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي موضوع بند ماده يـك  ها دستگاه در انجام معامالت  –ب 

  . استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرايي در محل و حسب مورد ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط

  . باشديي كه ذيحساب ندارند، باالترين مسئول امور مالي جانشين ذيحساب ميها دستگاه در . 1تبصره 

ها، استاندار يا نماينده او معاون ذيربط استاندار و ذيحساب اسـتانداري   هيات ترك مناقصه در استانداري. 2تبصره 

  . باشدمي

مل و يا باالترين مقام اجرايي و حسب مورد ذيحسـاب يـا   هاي دولتي، مدير عا در مورد انجام معامالت شركت –ج 

  . مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد

هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط ويا مقامـات مجـاز از    –د 

سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسـات  شود با حضور هر طرف آنها تشكيل مي

هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضـاي تـرك مناقصـه و همچنـين     

  . نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

برابر نصاب معامالت كوچك باشد، انجام  50اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از  27در اجراي ماده  –هـ 

  . هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود معامله پس از تصويب هيات

ي دولتي به ترتيب وزير يا رئيس موسسه ها ها و موسسات دولتي و شركتدر مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه -1

  . هاي دولتي هيات مديره شركت مزبور و در مورد شركت

ي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معامالت مربوط به اعتبارات غيراسـتاني  ها دستگاه در مورد  -2

گـردد و همچنـين در مـورد موسسـات     يها و موسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابالغ مـ كه توسط وزارتخانه

  .دولتي مستقر در خارج مركز، استاندار استان مربوطه

در مواردي كه استاندار شخصا در هيات ترك مناقصـه موضـوع ايـن مـاده شـركت كنـد و بـا نظـر موافـق          : تبصره

  . صورتجلسه مربوط را امضا نمايد تاييد مجدد وي ضرورت ندارد

قوه قضـائيه، شـوراي نگهبـان، صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران، ديـوان           در مورد معامالت مربوط به -3

هـا و  شـوند و تـابع هـيچ يـك از وزارتخانـه     محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صـورت مسـتقل اداره مـي   
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صدا و موسسات دولتي نيستند به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان 

  .سيماي جمهوري اسالمي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط

در مورد معامالت مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتـي بـاالترين مقـام اجرايـي نهـاد يـا موسسـه         -4

  .مربوط

برابر نصاب معامالت كوچـك باشـد انجـام     200در اجراي بند هـ اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از  –و 

هاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   معامله پس از تصويب هيات

جمهوري اسالمي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط بـه تاييـد هيـاتي مركـب از رئـيس سـازمان       

  . خواهد بود) هـ(، وزير امور اقتصادي و دارائي و باالترين مقام مذكور در بند )دبير هيات(ريزي كشور مديريت و برنامه 

ايـن قـانون    1ي اجرايي مندرج در بنـد ب مـاده   ها دستگاه موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و  – 29ماده 

  : ام دهندتوانند بدون انجام تشريفات مناقصه معامله مورد نظر را انجمي

خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايـي در   –الف 

  . بوده و داراي انواع مشابه نباشد) انحصاري(مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد 

وال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا باالترين خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن ام –ب 

مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسـب نظـر از هيـات كارشناسـان رسـمي      

  . دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد

هـاي آنهـا از    خريد اموال منقول و غيرمنقول، كاال و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نـرخ  – ج

  . طرف مراجع قانوني ذيصالح تعيين شده باشد

تعمير تجهيزات و ماشين آالت ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آالت صرفا جايگزين و مـرتبط بـا    –د 

هاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسووليت وزير يا باالترين مقام تداوم توليد در واحد

  . دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صالح كشور

طراحـي و يـا    خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشـاوره فنـي بازرگـاني مشـتمل بـر مطالعـه،       –هـ 

  .اي و كارشناسيمديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره

آئين نامه اجرايي اين بند جهت تعيين ضوابط موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سـه مـاه پـس از    

  . رسد ن ميتصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيرا
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خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزيـر يـا بـا بـاالترين مقـام       –و 

  .دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح كشور

و متحرك موجود و همچنين آالت ثابت  خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين –ز

هاي علمي و فني و نظـاير آن كـه تـامين آن بـا تشـخيص       ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه

پذير نباشد با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس  باالترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكان

د توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا اسـتان و يـا مقامـات مجـاز از     رشته مربوطه كه حسب مور

  . شود طرف آنها انتخاب مي

  .در مورد معامالت محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صالح كشور –ح 

  خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي –ط 

  نسخ قوانين. 30ماده 

  . گرددي مشمول اين قانون منسوخ ميها دستگاه اريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير از ت

قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار 

و بند  1ماده ) ب(با اصالحاتي در بند  3/11/1383و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

به تصويب مجمع تشخيص مصـلحت  ) 28(ماده ) ز(بند ) 3(و جزء ) هـ) (د(و حذف بندهاي  30و ماده  28ماده ) ب(

  . نظام رسيد

  17/12/1382هاي عمومي كشور مصوب  قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه. 6

هاي عمومي در سراسـر   كتابخانه سعه، مديريت، نظارت و ساير امورتأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، تو - 1ماده 

 .شود كشور به موجب اين قانون انجام مي

عمـومي كشـور بـا تركيـب زيـر       هـاي  منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت امناي كتابخانـه  به - 2ماده 

  :گردد تشكيل مي

  ).اهيأت امن رييس (وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  -الف 

  .ها استانشوراي عالي  رييس -ب 

  .ريزي كشور معاون ذيربط از سازمان مديريت و برنامه -ج 

  .عنوان ناظر شوراي اسالمي به يك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مجلس -د 
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  .كتابخانه ملي ايران رييس -هـ 

آنان را بانوان تشكيل دهند بـه   گي كشور كه حداقل دو نفري علمي، فرهنها شخصيتپنج نفر از صاحبنظران و  -و 

شـوند كـه يـك نفـر از      جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي رييس پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و با حكم

عهـده    بـه   فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان دبيركل هيأت امناء مسؤوليت اداره امـور دبيرخانـه را   آنان به انتخاب وزير

  .خواهد داشت

  :باشد مي هاي عمومي كشور به شرح زير وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه - 3ماده 

  .هاي عمومي كشور كتابخانه ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر فعاليت برنامه -الف 

  .هاي عمومي بخش خصوصي كتابخانه ماتي الزم براي حمايت و نظارت بر ارائه خدها دستورالعملتصويب  -ب 

  .الزم هاي عمومي و اتخاذ تصميمات درخصوص وضعيت كتابخانه ها گزارشبررسي  -ج 

اداري، مالي، جذب و نگهداري نيـروي   هاي ي مورد نياز در زمينهها دستورالعملها و  بررسي و تصويب بخشنامه -د 

اي و تجهيـزات،   وه هزينه كردن، تأمين كتاب و ساير منابع كتابخانهنح و ها كمكانساني، امور مربوط به اخذ درآمدها و 

عمـومي   هـاي  هاي كتابخانـه  ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل انجمن فرهنگي و كتابخانه مبادالت با ساير مراكز

  .ي آنهاها فعاليتاستان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدايت 

بنـدي   هاي الزم براي درجـه  شاخص هاي عمومي و مربوط به امور مختلف كتابخانههاي  تعيين معيارها و سرانه -هـ 

  .آنها

انساني، ضوابط و مقررات مورد نياز بـراي   بررسي و تصويب شرح وظايف، تشكيالت، ساختار، نحوه تأمين نيروي -و 

  .ي آنها مأموريتموارد مرتبط با  امور مالي و اداري دبيرخانه هيأت امناء و ساير

  .هنري ي فرهنگي وها فعاليتها درزمينه  ريزي براي استفاده از امكانات كتابخانه برنامه -ز 

  .هاي عمومي ريزي براي استفاده نابينايان از امكانات كتابخانه برنامه -ح 

فرهنگ و ارشاد اسالمي داراي اعتبـار   هاي عمومي كشور با تأييد وزير كليه مصوبات هيأت امناي كتابخانه -تبصره 

  .شود بوده و ازطريق دبيركل هيأت مذكور ابالغ مي

ي موردنيـاز از وضـعيت   هـا  گـزارش  اين قـانون، تهيـه  ) 3(به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در ماده  - 4ماده 

ي مصـوب هيـأت   هـا  سياستهاي الزم براساس  و برنامه ها طرح ي هماهنگ و استاندارد، تهيهها روشها، اتخاذ  كتابخانه

تشـكيل   هيـأت امنـا   رييسهاي عمومي كشور زيرنظر  مصوبات، دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه رت و پيگيريامنا و نظا
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  .گردد مي

ي مـورد  ها گزارشقانون و تهيه  دبيركل مسؤوليت اداره كليه امور دبيرخانه و اجراي وظايف مندرج در اين -تبصره 

ي هـا  سياستهاي الزم براساس  و برنامه ها طرحتاندارد، تهيه اس ي هماهنگ وها روشها، اتخاذ  نياز از وضعيت كتابخانه

  .و پيگيري مصوبات را برعهده دارد مصوب هيأت امناء و نظارت

  :عمومي به شرح زير است هاي ها و كتابخانه منابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امناء انجمن - 5ماده 

  .فرهنگ و ارشاد اسالميي دولت در بودجه ساليانه وزارت ها كمك -الف 

  .اين قانون) 6(درآمدهاي حاصله موضوع ماده  -ب 

بخـش خصوصـي و مجـامع     ، مؤسسـات و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي و    ها سازماني مردمي ها كمكهدايا و  -ج 

  .المللي بين

  .موقوفات -د 

فرهنگي آموزشـي مـرتبط و    يها فعاليتهاي عمومي از محل انجام  ها و كتابخانه درآمدهاي اختصاصي انجمن -هـ 

  .دريافت حق عضويت

معيارهـاي قابـل قبـول در     هـا و  تواند اعتبارات تخصيصي خود را بـراي نيـل بـه حـداقل سـرانه      دولت مي -تبصره 

  .نمايد بيني هاي سنواتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيش بودجه

خـود را بـه منظـور اداره امـور      درآمـدهاي  از%) 5/0(مكلفند همه ساله حـداقل نـيم درصـد     ها شهرداري - 6ماده 

  .مربوطه قرار دهند هاي عمومي شهر هاي كتابخانه ها دراختيار انجمن كتابخانه

و بررسي و پيشـنهاد برنامـه و    هاي عمومي استان و ايجاد هماهنگي هاي كتابخانه منظور تشكيل انجمن به - 7ماده 

هاي مـذكور، انجمـن    حل و فصل مسائل و مشكالت انجمن امناء و نيز بودجه، عملكرد و تراز مالي ساالنه آنها به هيأت

  :شود تركيب زير تشكيل مي هاي عمومي استان با كتابخانه

  ).انجمن استان رييس (استاندار  -الف 

  ).دبير انجمن (مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان  -ب 

  .سازمان آموزش و پرورش استان رييس -ج 

  .ريزي استان يريت و برنامهسازمان مد رييس -د 

  .شوراي اسالمي استان رييس -هـ 
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به پيشنهاد دبيـر انجمـن و    ي حقيقي يا حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشدها شخصيتچهار نفر از  -و 

  .انجمن طبق دستورالعمل هيأت امناء رييستصويب 

  :باشد تركيب اعضاي انجمن شهرستان به شرح زير مي - 8ماده 

  ).انجمن رييس (فرماندار  -الف 

  ).دبير انجمن (اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان  رييس -ب 

  .شهردار شهر مركز شهرستان -ج 

  .شوراي اسالمي شهرستان رييس -د 

پيشنهاد دبير انجمن و تصويب  پنج نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد به -هـ 

  .انجمن طبق دستورالعمل هيأت امناء رييس

  :هاي عمومي شهرستان عبارتند از  وظايف انجمن كتابخانه - 9ماده 

هـاي تحـت پوشـش و ارائـه آن بـه       كتابخانه مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه ساالنه جاري و عمراني -الف 

  .انجمن استان

زمينـه سـاخت، تجهيـز، تكميـل و      ي دولتـي در ها دستگاه همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير  -ب 

  .ها بازسازي كتابخانه

  .هاي تحت پوشش كتابخانه جذب، نگهداري و انجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني شاغل در -ج 

  .ها ي نقدي و غيرنقدي به كتابخانهها كمكتشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير  -د 

وجـوه حاصـل شـده از محـل      ي دولتـي در محـل، بـراي نگهـداري    ها بانكصوص در يكي از افتتاح حساب مخ -هـ

  .و درآمدها ها كمك

ي نقـدي و تقـويم و   هـا  كمـك واريز  تهيه و نگهداري دفاتر قانوني و انجام امور دريافت و پرداخت و امور مالي و -و  

  .ي غيرنقديها كمكنگهداري 

هاي  بررسي به انجمن كتابخانه مالي ساالنه انجمن در پايان هر سال جهتتهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز  -ز 

  .عمومي استان

، شهرها و روسـتاهايي كـه   ها بخش تواند در هاي عمومي استان با تصويب هيأت امنا مي انجمن كتابخانه - 10ماده 

  .تا اقدام نمايدهاي عمومي بخش، شهر و روس كتابخانه داراي شرايط الزم هستند نسبت به تشكيل انجمن
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هـاي   وظـايف انجمـن كتابخانـه    هاي عمومي بخش، شهر و روستا در چارچوب هاي كتابخانه وظايف انجمن -تبصره 

هاي عمومي شهرستان بـه موجـب    اعضاي انجمن كتابخانه هاي مذكور با لحاظ نوع عمومي شهرستان، و تركيب انجمن

  .رسد تصويب هيأت امنا مي به دستورالعملي است كه

امور اداري، مـالي و اسـتخدامي    هاي عمومي و تكليف مالكيت اموال منقول و غيرمنقول دولتي كتابخانه - 11اده م

و منابع نقدي و غيرنقدي اهدايي اختصـاص داده   ها كمكلكن  نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، آنها در آئين

عمـومي   هاي رچوب ضوابط مصوب هيأت امناي كتابخانهدارايي و اموال انجمن محسوب و درچا شده به انجمن در حكم

  .شود كشور و طبق نظر اهداء كننده استفاده و هزينه مي

برخـوردار بـوده و هيـأت امنـاء      عنوان نهاد عمومي غيردولتي از اسـتقالل مـالي   هاي عمومي به كتابخانه - 1تبصره 

  .شوند مي هاي آنها از اركان آن محسوب ها و دبيرخانه انجمن

اهللا عليهـا، حضـرت    سـالم  ، حضـرت معصـومه  )ع(هـاي آسـتان قـدس رضـوي      كتابخانه ملي، كتابخانـه  - 2صره تب

مرعشي نجفي و كتابخانه مجلس شـوراي اسـالمي تـابع     العظمي اهللا ، كتابخانه آيت)ع(، احمدبن موسي )ع(عبدالعظيم 

  .اشندب هاي وقفي تابع وقفنامه مي كتابخانه ضوابط و مقررات مربوط به خود و

نمـودن، آن را مـورد اسـتفاده     هاي خصوصي اشخاص كه با حفظ مالكيت خـود و بـدون وقـف    كتابخانه - 3تبصره 

  .است عمومي قرار داده يا خواهند داد از شمول حكم اين ماده خارج

ومي هـاي عمـ   سـاختمان كتابخانـه   توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق به خود را براي مي ها شهرداري - 12ماده 

ي هـا  شـركت مؤسسـات و  . ها قرار دهنـد  دراختيار انجمن كتابخانه ي توسعه شهري به صورت بالعوضها طرحبراساس 

مجازند زمين و ابنيه مورد نياز را بـراي سـاختن كتابخانـه عمـومي بـه صـورت بالعـوض         دولتي يا وابسته به دولت نيز

  .نمايند واگذار

عمومي را كه براسـاس معيارهـاي    هاي فضاهاي مورد نياز كتابخانهوزارت مسكن و شهرسازي مكلف است  -تبصره 

ي توسعه منظور نموده و مشاورين طرف قرارداد خـود  ها طرح شود در اين قانون تعيين مي) 3(ماده ) هـ (مذكور در بند 

  .را ملزم به رعايت آنها نمايد

هـاي   هيـأت امنـاء و انجمـن     ميماتنحوه رسميت يافتن جلسات و حدنصاب آراء الزم بـراي اخـذ تصـ    - 13ماده 

  .نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد آئين هاي عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در كتابخانه

حداكثر ظرف مدت سه ماه بـه   نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و آئين - 14ماده 



 هاي مرتبط با شهرداري كارگروه      
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  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

اصالحات بعدي و ساير قـوانين و   و  2/10/1344قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب  - 15ماده 

  .گردد مقررات مغاير با اين قانون لغو مي

هفـدهم اسـفند مـاه يكهـزار و      قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 25/12/1382تاريخ  لس شوراي اسالمي تصويب و درسيصد و هشتاد و دو مج



 آنچه يك شهردار بايد بداند
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