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  مقدمه
گيري منظور بهرهشور، بهمقررات حاكم بر ك  آگاهي از قوانين و

هاي توسـعه  هاي نهفته در آن، جهت ارتقاء شـاخصاز فرصـت
ريزي نيز ناظر بر برنامهنظام  باشــد.هر اســتان ضــروري مي

ازمان هايي ها و تـشكيالت و روشمجموعه قوانين و مقررات ـس
ــت ـكه ـبه ي اجرا و نـظارت و منظور تهـيه و ـتدوين و نحوهاسـ

ــور طراحي ميابي برنامهارزي ــعه كش ــود و يكي از هاي توس ش
هاي قانوني  اركان اساسي آن در گام نخست فراهم بودن زمينه

ــده براي اجرا در طول  بينيپيش هـا و عمليـاتبرنـامـه شــ
  اي است.هاي توسعهبرنامه

در شــرايط كنوني نيز اتخاذ تصــميمات دقيق و جامع توســط  
ــميم ــتانمراجع تصـ ــتگاهها گيري در اسـ هاي اجرايي  و دسـ

اي  مـستلزم دـسترـسي آـسان به آخرين قوانين و مقررات توـسعه
ور ب ورت همههكـش ده و نظـص مند  امجانبه و يكپارچه، تنقيح ـش

باشد. به همين منظور با توجه به پراكندگي تكاليف قانوني  مي
گيرنده در قوانين مختلف كه در طي مربوط به مراجع تصـميم
ــته به تصــ  ــاليان گذش ــبب گرديده س ــيده اســت س ويب رس

شده براي كاركنان ها و آخرين اصالحات انجامدسترسي به آن
  هايي همراه شود.دولت با دشواري



 

 

ــب ب گرديد تدوين يك مجموعه مدون كه بتوان به اين امر س
ــهولت قوانين و مقررات مربوط به وظايف و تـكاليف قانوني   سـ

تان وراي برنامهاـس امل ـش عه اها ـش تانريزي و توـس ها، كميته ـس
ازپيش ها و ... دســترســي يافت بيشريزي شــهرســتانبرنامه

ده اـست كه قوانين   عي ـش رورت يابد. لذا در اين مجموعه ـس ـض
بندي شــود تا لف به تفكيك موضــوع، اســتخراج و دســتهمخت

اه ــتـگ األخص دسـ اربران ـب هـك د ـب اي اجرايي بتوانـن راحتي از ـه
ــت  ــتـفاده كنـند. امـيد اسـ اين اثر بتواـند ـبه قوانين موجود اسـ

تگاه ور در اجراي بهتر قوانين و مجريان و دـس هاي اجرايي كـش
  مقررات كمك نمايد.

همكاران ارجمند در  هايتالشاز  دانمميدر خاتمه الزم 
سركار خانم زارعي تقدير و  مخصوصاًحوزه معاونت بودجه 
خوانندگان اين مجموعه نظرات و  رودميتشكر نمايم. انتظار 

 هايگزارشسازنده خود را براي ارتقاء و بهبود  هايپيشنهاد
  آتي به اين سازمان اعالم نمايند.

  علي درويشي                                                      
  ريزيبرنامهرئيس سازمان مديريت و                                     

  و توسعه استان بوشهر ريزيبرنامهو دبير شوراي                              
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هاي دستوالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه
اي ي سرمايههادارايياي و تملك اعتبارات هزينه

  1398استاني سال 

  ريزي و توسعه استان: شوراي برنامهقانوني تكاليف الف) 

  متن   بند قانوني
قانون الحاق   44در اجراي بند (ح) ماده   ) كليات 2بند (

چارچوب قرارداد ســند بودجه )، 2(
 به شــرح مندرج در اســتان نهال ســا

  غبالدســتورالعمل اپيوســت اين 
ميگردد.ضــروري اســت قرارداد 

 غالمذكور حداكثرســه ماه پس از اب
 ايضو پس از ام يمتنظ دســتورالعمل

و  ريزي برنامه رييس و دبير شوراي 
  توسعه استان به سازمان ارسال گردد.

) اعتبارات 17(د بن
تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ــره  ـقانون  19در اجراي جزء ـيك تبصـ
ــوراي  ــعه  ريزي برنامهبودجه، ش و توس

ان ـــت ااسـ ارات ا ـه د اعتـب  يبالغموظفـن
ـــتان را بر  41-550000رديف  آن اسـ

قانون   27دســـتورالعمل ماده اســـاس 
آيين نامه اجرايي تبصـــره ) و 2الحاق (

ــود 19 وجوه اداره  ، در ـقاـلب ـياراـنه سـ
ــده  ه قراردادهـاي شــ ا ـب واگـذاري ـي

 ،ي خصـــوصـــيهابخش  مشـــاركت با
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، شــهرداري ها و دهياري ها با تعاوني 
ي خصــوصــي و تعاوني هابخشاولويت 

هــاي   ـي لــك داراـئ ـم رح هــاي ـت بــه ـط
با مالحظات ذيل   اســتاني اي ســرمايه

  :اختصاص دهند
اسـتفاده از اعتبار رديف مذكور صـرفا -

اپروژهبراي  دـه دـي ام و نيـم  ي ـج ه تـم
انون الـحاق ( 23داراي مجوز ـماده  ) 2ـق

و با استفاده از انواع روش هاي واگذاري  
 27دســتورالعمل ماده   5موضــوع ماده  
اق ( انون الـح ه اجرايي  2ـق اـم ) و آيين ـن

ــره  بــه غير از روش فروش  19تبصـ
  بالمانع است.

قف   تواندميهر پروژه - د  30تا ـس درـص
اعتبار   برآورد سرمايه گذاري از سرجمع

ــتان براي تبصــ  قانون   19ره  ابالغي اس
ــره ـمذكور را  بودـجه در ـچارچوب تبصـ
ده  ود و وجوه اداره ـش بصـورت يارانه ـس
هم  روط بر اينكه ـس تفاده نمايد، مـش اـس
ــورت  ان بصـ ـــت ــهرسـ ارات هر شـ اعتـب

  متناسب حفظ شود.
دســتگاه اجرايي موظف اســت پس از -

ميم به واگذاري پروژه  تهيه گزارش تـص
ــاركـت عمومي در چـارچوب   –مشــ

ضرورت حمايت مالي خصوصي و احراز 
دولــت براي توجيــه پــذيري پروژه بر 
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اـساس مدل مالي، درخواـست خود را با 
مـشخص نمودن ميزان اعتبار مورد نياز 

تان و كميته  ازمان اـس  ريزي برنامهبه ـس
ــال نـماـيد. كميـته  ـــتان ارسـ ــهرسـ شـ

تان در ـصورت لزوم،  ريزي برنامه ـشهرـس
يا اصالحي خود را در پيـشنهاد تكميلي 

ه اجرايي خصــوص پيشــنهاد دســتگا
اـستان مبني بر استفاده پروژه مذكور از 
ســهم اعتبارات شــهرســتان از محل 

ــره  ارات تبصـ ه  19اعتـب ظرف دو هفـت
ه  ــميم ـب ت گزارش تصـ اـف پس از درـي
ان اعالم  ـــت ان اسـ ــازـم ه سـ ذاري ـب واـگ

  .نمايدمي
ـــتگــاه - ــت دسـ اـجراـيي ـموـظف اســ

راي نــد اـج رآـي ــازي ـف نــدســ   مســــت
ــوع ماده  ــتورالعمل موض قانون   27دس

) را مطـابق كـاربرگ هـاي 2(الحـاق 
ماره   ازمان (نامه ـش الي ـس  736108ارـس

ــانده و   27/12/97مورخ   ) به انجام رس
ــخــه از ـقرارداد ـمـنـعقــده و  يــك نسـ
موافقتـناـمه متـبادـله را ـبه همراه ـكاربرگ 

ــورت الكت رونيكي به هاي مذكور، به ص
زمان سـازمان اسـتان ارسـال نمايد. سـا

اـستان موظف اـست گزارـشات را تجميع 
ت عمومي  و ت مشـــارـك ديرـي ه ـم  –ـب
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و  هااســتانخصــوصــي ســازمان و امور 
  مناطق ارسال نمايد.

    
) اعتبارات 18بند (

تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ول   طرح هاي  براي قرار دادهاي خريد محـص
خـصوـصي موـضوع جزء    – مـشاركت عمومي  

شـــمول  ـقانون بودـجه (ـعدم    19تبصـــره    4
سازمان استان موظف  تعرفه گذاري قيمت) ،  

از قرادادهاي مشــاركتي    نســخه اســت يك  
ول را كه در چارچوب آيين نامه    خريد محـص

گردـيده را ـبه    يم اجرايي تبصـــره ـمذكور تنظ 
و توـسعه    ريزي برنامه مـصوبه ـشوراي    مام نـض ا 

و مناطق ارســال    ها اســتان اســتان  به امور  
  نمايد. 

قانون   19تبصره  5تبصره: به استناد جزء 
دستورالعمل شرايط واگذاري    8ماده  بودجه و  

اي به  هاي سرمايه دارايي  هاي تملك طرح 
در صورتيكه    95/ 4/ 5مورخ    586206شماره  

قيمت تكليفي براي  تضمين حداقل تقاضا يا  
  محصول طرح هاي مشاركتي  تعيين   فروش 

زمان استان موظف است يك  سا گردد ، 
به الگوي    م ظ داد من قرار    نويس پيش از    نسخه 

و مناطق براي اخذ   ها استان مالي را به امور 
مابه التفاوت   بيني پيش سازمان و تاييديه 

  قوانين در  در رديف مالي قيمت محصول 
بودجه سال هاي آتي ارسال نمايد. عقد  

و اخذ مصوبه   سازمان قرارداد صرفا پس از 
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و توسعه استان مبني بر   ريزي برنامه شوراي 
نابع مالي خريد محصول در  پيش بيني م 

ان تا زمان اتمام موعد قرارداد مجاز  بودجه است 
  است.    

) اعتبارات 19بند (
تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ضوابط   27ره يك ماده در اجراي تبص
اجرايي موضوع احداث و خريد 
ساختمان هاي اداري و با عنايت به 

مورخ   247918 شماره شنامهخب
و ان اداري رئيس سازم 18/5/1397

 هااستانسازمان ، كشور داميخاست
 پس از  اخذ مجوز سازمان امور اداري

 تصويب نامه شمارهاستخدامي (
شوراي عالي   5/3/97مورخ  102353

و  ريزي برنامهو تصويب شوراي اداري) 
اداري  اي فضامين براي ت توسعه استان

دستگاه هاي اجرايي تابع نظام بودجه 
به ارسال   تسب هزينه اي استاني ن

و مناطق   هااستانبه امور  تنداتسم
براي انجام ساير مراحل قانوني اقدام 

  نمايند. 
جه قرارداد سند بود 

 استان 1398سال 
قانون    44اين قرارداد در اجراي بند (ح) ماده  

بين سازمان برنامه و بودجه كشور  )  2الحاق ( 
شود و  مي  كه از اين پس سازمان ناميده 

و توسعه استان به   ي ريز برنامه شوراي 
كه از اين   ) رئيس شورا ( نمايندگي استاندار 

  پس شورا ناميده ميشود منعقد ميگردد. 
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) 3) ماده (1بند (
قالب قرارداد سند 
 بودجه

شورا موظف است ضمن رعايت قوانين  
و مقررات مربوطه به ويژه قانون برنامه  

توسعه، قانون بودجه ،ضوابط  شم ش
 بالغياجرايي و دستورالعملهاي ا

سازمان، اعتبارات دريافتي را جهت  
اجراي مفاد اين قرارداد و مندرجات 

  جداول پيوست اختصاص دهد. 
) 3) ماده (3بند (

قالب قرارداد سند 
 بودجه

شورا موظف است در كليه مصوبات و 
تعهدات خود مفاد بندهاي (ت)، (ث) و 

 قانون برنامه را رعايت نمايد.  7(ج) ماده  
) 3) ماده (4بند (

لب قرارداد سند قا
 بودجه

شورا مجاز است به منظور مديريت 
 ريزيبرنامه اعتبارات و انعطاف در 

% اعتبارات سهم فصول و   10حداكثر
  5و  4شهرستانها مندرج در جداول 

پيوست شماره  ) 1398(مصوب سال 
 يك را از محل كاهش ساير فصول و

  شهرستانها افزايش دهد. 
) 3) ماده (5بند (
ارداد سند رققالب 

 بودجه

تمهيدات  اذتخشورا موظف است با ا
اي اقدام نمايد كه در  به گونه  زمال 

 اي اعتبارات هزينه صيصتختوزيع و 
دستگاههاي اجرائي مشمول نظام  
 بودجه استاني،  حقوق و مزايا و فوق

و عيدي كليه پرسنل    تمرمسهاي    العاده
  تامين گردد.   ،تا پايان سال
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 ) 3) ماده (9بند (
قالب قرارداد سند 
 بودجه

اعتبارات منوط به عقد   صيصتخ ابالغ
اين قرارداد و رعايت مفاد آن از سوي 

به سازمان  زمال شورا و ارائه گزارشهاي 
  ميباشد. 

) 4) ماده (2بند (
قالب قرارداد سند 
 بودجه

شورا مكلف است از طريق دبيرخانه  
شورا، چگونگي پيشرفت عمليات، 

 ات مندرج در ايندهفعاليتها و اجراي تع
ماهه و عملكرد 6 قرارداد را در مقاطع

سال گذشته را تا پايان شهريورماه در 
چارچوب پيش بيني شده در بند فوق  

  به سازمان گزارش نمايد.
) دستورالعمل 3بند (

نحوه توزيع اعتبارات 
قانون استفاده متوازن 
 از امكانات كشور

ت  اســتانها، عدال پذير كردن    منظور رقابت   به 
ت   ـبـين ـمـنـطقــه  اي و ســـرزـمـيـني، ـتـقوـي

اســــتانـها، ـكاهش ـعدم تـعادلـهاي    وداتـكايي خ 
  كز اي و در راـستاي ـسياـست عدم تمر   منطقه 

ـبه اســــتانـها، توزيع بين    تـيارات خ و واـگذاري ا 
ـشهرـستانهاي آن اـستان، با رعايت موارد ذيل  

و توســــعه  تفويض    ريزي برـناـمه ـبه شـــوراي  
  : ميگردد 

ستان  سعه ا و تو  ريزي امه برن شوراي  - 3
حداكثر طي دو هفته برحسب وضعيت  

  هاي زيرميانگين شهرستان  هاي خص شا 
نسبت به   -  6پيوست شماره  – كشوري 

توزيع اعتبارات استاني موضوع قانون مذكور  
)  2به تفكيك موارد مندرج در جدول شماره ( 

اقدام  ) فصل/شهرستان ( پيوست شماره دو 
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نموده و اعتبارات تعيين شده را به كميته  
  نمايد.   غ بال شهرستان ا   ريزي برنامه 

عنوان و كد دستگاه  
(خالصه  1فرم    اجرايي 

  4طرح) پيوست شماره  
  اي فرمه تكميل    نماي ه را ( 

  اعتبارات تملك   قتنامه ف موا 
  اي سرمايه   اي ه دارايي 

 ) استاني 

انتخاب دستگاه اجرايي با توجه به شرح  
وظايف و ماموريت دستگاه به عهده  

  مي  ه استانو توسع ريزي برنامه شوراي 
  باشد. 

  3فرم شماره    عنوان پروژه 
(خالصه پروژه) پيوست  

تكميل    نماي ه را (   4شماره  
  قتنامه ف موا   اي فرمه 

  اي ه دارايي   اعتبارات تملك 
 ) استاني   اي سرمايه 

ترين عمليات   بيانگر اصلي  عنوان پروژه:
باشد كه مطابق با مصوبات پروژه مي 
شهرستان و يا  ريزي برنامه كميته 
و توسعه استان و يا  يزي رمهبرناشوراي 

  گردد.توسط سازمان تعيين مي  غيابال
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 
  متن   بند قانوني

)،  2قانون الحاق (  44در اجراي بند (ح) ماده  ) كليات 2بند (
ـا    نه ال چارچوب قرارداد ســند بودجه سـ

اين  ــت پيوس  به شــرح مندرج در  اســتان 
ميگردد.ضــروري اســت   غ بال دســتورالعمل ا 

  غ ال قرارداد مذكور حداكثرســه ماه پس از اب 
رييس و    اي ض و پس از ام   يم تنظ   دســتورالعمل 
و توسعه استان به   ريزي برنامه دبير شوراي 

  سازمان ارسال گردد. 
)،  2( قانون الحاق  44به استناد بند (و) ماده  ) كليات 3بند (

  ئوليت س اعتبار استان با م  ص صي خ كميته ت 
  ويت عض استاندار، دبيري رييس سازمان استان و  

مديركل اموراقتصادي و دارايي استان تشكيل  
  ييد تا با    صيص تخ كميته    ات لس ميگردد. صورتج 

كميته   اء عض معتبر بوده و اختيار ا  اء عض تمام ا 
  باشد.   نمي   ير غ قابل تفويض به  

)  24(ج) ماده (مسئوليت اجراي مفاد بند  ) كليات 4بند (
) بر اساس دستورالعمل 2اق (قانون الح

مورخ   407741ابالغي سازمان به شماره 
  مورد عمل قرار مي گيرد. 2/8/1397

 ماده،  احكام دائمي  )  31در راستاي ماده ( ) كليات 7بند (
) و حكم ذيــل جــدول 2) الحــاق (44(

ـــماره  ــازـمان ـقانون بودـجه ،  10-1شـ سـ
تان موظف اـست   ته ااـس وبات آن دـس ز مـص

شــهرســتان ها كه با  ريزي برنامهكميته  
قوانين، مقررات، دـستورالعمل ها ، ـضوابط 
ورا مغايرت ندارند را  ابالغي و مصـوبات ـش
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د.  ايـن اي اجرايي ابالغ نـم اهـه ــتـگ ه دسـ ـب
ــوبــات داراي مغــايرت بــه كميتــه  مصـ

شهرستان ها عودت داده شود   ريزي برنامه
ــط  ــده توسـ ا در موـعد مقرر تعيين شـ ـت

نسـبت به   ، و توسـعه  ريزي برنامه شـوراي 
  اقدام نمايد. هاپروژهاصالح و تصويب 

كليه دســتگاههاي اجرايي موظفند  
به مبادله موافقتنامه با ســازمان  بت سن

 غبالاســتان، حداكثر يك ماه پس از ا
اي و تملك دارائيهاي  اعتبارات هزينه

اقدام نمايند، به نحوي كه  اي سرمايه
كليه   31/6/1398 حداكثر تا تاريخ

امه ها مبادله گردد. هرگونه واريز موافقتن 
معين استان پس از  خزانهوجه توسط 

دستگاه   ابسمهلت تعيين شده به ح
و تخصيص  موافقتنامه  غبال اجرايي بدون ا

اشد. سازمان استان در صورت ب  مجاز نمي
موافقتنامه توسط دستگاه   يم عدم تنظ 

ها    اجرايي در چارچوب مقررات و سياست
 غ الموافقتنامه و اب مي به تنظ بتنسراساً ، 

  آن اقدام نمايد.
ه ) درآمدها 2بند ( ارات هزيـن ك اعتـب اي   اي و تمـل داراييـه

ــرمايه ــي  اي س ــاص از محل درآمد اختص
و  آموزش و پرورش تي،يـس ادارات كل بهز

دول  درج در ـج ام مـن ادل ارـق داكثر مـع ـح
ه، 10 -3( انون بودـج ه ) ـق ادـل پس از مـب

  تملــك اي و هــاي هزينــه موافقتنــامــه
ــرمايهداراييهاي  ــول   بتنســ به   اي س وص
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ــي، قابل هزينه ــاص  كرد مي درآمد اختص
  باشد.

مازاد درآمد   معالبه ا  بتنسسازمان استان  
مربوطه   تنداتمس مامنضاختصاصي به ا

به امور هماهنگي و تلفيق   )انهتاييديه خز(
بودجه و رونوشت به اموراستانها و مناطق  

كرد مازاد درآمد  زينهاقدام نمايد. ه
اختصاصي پس از افزايش سقف درآمد 

سازمان مجاز   يهابالغمصوب استان، مطابق  
  . دباش مي

سازمان استانها موظفند درآمدهاي  ) درآمدها 5بند (
استاني را به كليه دستگاههايي كه داراي 

در  و غبالا تند،هسدرآمد عمومي استاني 
ثبت و  (سبا)،  سامانه بودجه استاني

  اين ارقام در موافقتنامه  .ماينديگيري نپ
 هاي متبادله با دستگاههاي اجرايي

  استاني درج شود. 
موظف است،عملكرد سازمان استان  ) درآمدها 6بند (

درآمدهاي عمومي و اختصاصي خود را در 
 مقاطع ماهانه به تفكيك رديفهاي 

به   بالغيدرآمدي و در قالب درآمدهاي ا
  سال نمايند. امور استانها و مناطق ار

) اعتبارات 2بند (
 هزينه اي

سازمان استانها مكلفند مبادله موافقتنامه  
اي با كليه دستگاههاي اجرايي    اعتبارات هزينه 

استاني را در سامانه بودجه استاني«سبا» به  
انجام   )http://saba.mporg.irآدرس( 

اي خارج از  هزينه  دهند. مبادله موافقتنامه 
  باشد.  نمي   سامانه ياد شده مجاز 
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) اعتبارات 7بند (
 هزينه اي

سازمان استانها   دستگاههاي اجرايي و
مكلفند، اعتبار مورد نياز براي پرداخت 
  حقوق و مزاياي پرسنل از جمله كاركنان 

، نيروهاي )صشخم(معين  قرارداد كار
وظيفه، طرحي و ساير نيروها را به نحوي 

 ريساعتبار نمايد كه هيچگونه ك نيمتا
اعتباري براي نيروهاي ذكر شده تا پايان 

  نداشته باشد.  وجودسال 
) اعتبارات 9بند (

 هزينه اي
دستگاههاي اجرايي ميتوانند با توافق 

بيني اعتبار  به پيش  تنسبسازمان استان 
ي برا تگانشسپاداش پايان خدمت بازن
ي  و سالها1398كاركنان مشمول در سال  

نمايند. همچنين  ر موافقتنامه اقدام قبل د
دستگاههاي اجرايي مي توانند از ظرفيت  

قانون بودجه ) 12( تبصره )ب(قانوني بند
  سال جاري استفاده نمايند. 

) اعتبارات 16بند (
 هزينه اي

قانون بودجه موضوع  ) 20اجراي تبصره (
ريزي بر مبناي عملكرد با رعايت  بودجه

  ات مربوطه توسط كليه قوانين و مقرر
. چنانچه  باشد يي الزامي مي دستگاه اجرا

ريزي مبتني بر   بودجهدستگاه اجرايي، 
، سازمان  عملكرد را با تاخير اجرا نمايد
به   تنسباستان موظف است صرفا 

پرداخت حقوق كاركنان اقدام نمايد و 
ريزي  عدم اجراي شيوه بودجه وليتمس

مبتني بر عملكرد و عواقب ناشي از آن 
جرايي مقام دستگاه ا ترينال عهده باب

  خواهد بود.
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) اعتبارات 17بند (
 هزينه اي

كرد از محل  اختصاص اعتبار و هزينه
اعتبارات استاني براي اجراي فعاليتهاي 

ها و المللي و همچنين جشنوارهملي و بين 
و  هاانهتخهمايشهايي كه جزء وظايف وزار

باشد مجاز   ملي مي  اتسسسازمانها و مو 
استثناء به پيشنهاد  باشد. موارد نمي

سازمان استان و پس از تاييد سازمان 
  باشد. مي راقابل اج

) اعتبارات 20بند (
 هزينه اي

جديد از  ينسانبكارگيري هرگونه نيروي ا
حجمي،  ص،شخقبيل قراردادكار معين، م

ساير قراردادها، يگان حفاظت، خريد 
خدمتي، كارگري موقت، روز مزد و 

سازمان استانها    باشد و  نوع ميشركتي مم
مجاز به موافقت يا تاييد درخواست 

  باشند.   بكارگيري نمي
) اعتبارات 21بند (

 هزينه اي
ورت  اني به ـص مجوز بكارگيري نيروي انـس
سرباز و طرح تعهد خدمت در دستگاههاي 

ــال  و  1397اجرايي ـحداكثر ـبه تـعداد سـ
 تيالچارت تـشكمـشروط به رعايت ـسقف 

ت ازماني اـس نل ابتـس ان با احـس  كليه پرـس
ــمي ، پيمــاني، قراردادكــار معين، ( رسـ
حجمي، ســاير قراردادها، يگان   ص،شــخم

ارگري و روز  دمتي، ـك د ـخ ت، خرـي اـظ حـف
ــتان خواهد بود. ) مزد ــازمان اس بعهده س

ــرـباز هيچگوـنه تعـهد  بـكارگيري نيروي سـ
تگاه اجرايي ايجاد    داميتخاـس  را براي دـس

  نمي نمايد.
ناء در خصوص  تبصره: موارد استث 

يري نيروي طرح تعهد خدمت در بكارگ
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دستگاههاي اجرايي مجاز، به پيشنهاد  
و  هااستانسازمان استان و تاييد امور 

مناطق مشروط به وجود پست بالتصدي 
در دستگاههاي اجرايي ذيربط صورت مي 

  پذيرد.
عتبارات ) ا23بند (

 هزينه اي
اجراي آراي قطعي صادره از  وليتمسئ

ان عدالت اداري به سازمان  سوي ديو
. همچنين در  گرددمي گذار استان وا

  خصوص  اجراي آراي هيات عمومي مي 
درخواست دستگاه اجرايي از  تيسبا

طريق دستگاه ملي به سازمان اداري 
ارسال و در صورت تاييد و  داميخاست

يا شناسه،   و دممستخصدور شماره 
به تامين اعتبار و  بتنساستان  مانساز
آن با  معالبه دستگاه اجرايي و ا غابال
مربوطه به اموراستانها و مناطق    تنداتمس

  اقدام نمايد.
) اعتبارات 25بند (

 هزينه اي
درخصوص تامين اعتبار و   گيري يم تصم

كار جانبازان و آزادگان   موافقت با اعاده به
) 87(چ) و (ز) ماده (  موضوع بندهاي   معزز

قانون برنامه توسط كليه دستگاههاي  
 هاجرايي استاني مشمول اعتبارات هزين

  براساس درخواست دستگاه  اي استاني،
اجرايي استان و تاييد دستگاه اجرايي ملي  

، كشور داميتخسازمان اداري اسو تاييد 
  .گرددميبه سازمان استان واگذار 

عتبارات ) ا1بند (
 ايهتملك دارايي

 ايسرمايه

،  طرح ها و هابرنامهفهرســت  فصــول ، 
ازا ار ا ـهداف كمي مـج امين اعتـب ز جـهت ـت

دول  ابع ـج ل مـن ه  10-1مـح انون بودـج ـق
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ماره ماره (1(  درجدول ـش ت ـش ) 3) پيوـس
ــتورالعمل آ ــدهاين دسـ ــت.   ورده شـ اسـ

ــت  ــتــان ـموـظف اســ ــازمــان اسـ ســ
نــامــه ـت ـق ـملــكـمواـف هــاي  اـييدار هــاي ـت

ــرمايه از منابع مذكور را در عناوين  اي سـ
د.  اـي ه نـم ادـل از مـب طرح و اـهداف كمي مـج

ــرـفاًامين اعتـبار تـ  براي تكمـيل و اتـمام  صـ
ــتانيغي هاپروژه ــتان   يراس مورد تعهد اس

در ـسنوات قبل مـصوبات ـسفرهاي اـستاني 
ــفر هاپروژههيات دولت و  ي مصـــوب سـ

اســتان   دعهدر حد ت(رهبري   ممقام معظ
ــده مـندرج ــوـبات ـيادشـ  ـمانعبال )در مصـ

  باشد.مي
تبصره: سازمان استان فهرست طرح هاي  

سال هاي گذشته كه فاقد طرح    نيمه تمام
اشند را وق الذكر مي بمتناظر در جدول ف

به امور استان و   15/4/98حداكثر تا 
و مناطق    هااستان مناطق اعالم نمايد. امور  

نسبت به بررسي عناوين طرح هاي مزبور 
اقدام و عناوين طرح هاي مورد تاييد را به  
سازمان استان اعالم نمايد. سازمان استان  

ف است نسبت به تامين اعتبار و  موظ
مذكور    ي ذيل طرح هاي هاپروژه تخصيص  

به نحوي اقدام نموده كه حداكثر طي دو 
     ) به اتمام برسند.99سال ( تا سال 

عتبارات ) ا4بند (
 ايهتملك دارايي

 ايسرمايه

ــروع پروژه ـجدـيد منوط ـبه اـخذ مجوز  شـ
 19و با رعايت تبصـــره    23كارگروه ماده 

ــتورالعـمل   هـقانون بودـج  در ـچارچوب دسـ
سازمان استان .  باشدميالذكر  فوقتبـصره  
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ــت پروژههاي داراي   ــت فهرس موظف اس
در ســال   23مجوز كارگروه اســتاني ماده  

برنامه   -جاري را به تفكيك شــهرســتان
د. تعريف پرو معالا د  ژههـاي نمـاـي جـدـي

شــهرســتان  ريزي برنامهتوســط كميته  
ــرفاًبراســاس فهرســت مزبور و   بين از  ص

 مجــاز كــارگروه مجوز داراي  پروژههــاي 
الزامات پدافند غيرعامل   رعايت  .باشــدمي

  .باشدميالزامي  هاپروژهدر طراحي اين 
انطباق عمليات موافقتنامه هاي طرح ها و  

ي جديد با مصوبات كارگروه ماده  هاپروژه
هر   در خصوص هر پروژه الزامي است.  23

ايش گونه اصالحيه موافقتنامه مبني بر افز
يا كاهش در حجم عمليات و اعتبار  

بيش از سقف اعالمي در   هاه پروژها و  طرح
دستورالعمل ياد شده، به منزله   7ماده 

پروژه جديد بوده و نيازمند اخذ مجوز  
  كارگروه استاني است. 

عتبارات ) ا16بند (
 ايهتملك دارايي

 ايسرمايه

تبصره يك قانون   »هـ«در اجراي بند 
ميه قير رايگان براي بودجه موضوع سه

ي عمراني، سازمان  هاپروژهاجراي 
موظفند حداكثر تا پايان خرداد  هااستان

دستور العمل  غبالبه تدوين و ا بتنسماه 
  نحوه هزينه كرد اين بند اقدام نمايند.   

) اعتبارات 17بند (
تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ك  ــره در اجراي جزء ـي انون  19تبصـ ـق
ــوراي  ـــعه  ريزي ـمهـنابربودـجه، شـ و توسـ

ــتان رديف   يبالغموظفند اعتبارات ا  هااس
ــاس   550000-41 ـــتان را بر اسـ آن اسـ

) و 2قانون الحاق (  27دســتورالعمل ماده  
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ــره  ه اجرايي تبصـ اـم اـلب  19آيين ـن در ـق
به قراردادهاي  شده  وجوه اداره    ،يارانه سود

ا ت ـب ا مشــــارـك ذاري ـي ا بخش واـگ ي ـه
ــي ــوصـ اوني ،خصـ ــهرداري تـع ا و ، شـ ـه

ي هابخشها با اولويت ياري ده وـص ي خـص
اوني  ه طرحو تـع اي ـب ك دارائيـه اي تمـل ـه
ــرـماـيه ـــتاني اي سـ ا مالحـظات ذـيل  اسـ ـب

  :اختصاص دهند
اســـتفاده از اعتبار رديف مذكور صـــرفا -

ي ـجدـيد و نيـمه تـمام داراي  ـهاپروژهبراي 
ا ) و ـب 2قـانون الحـاق ( 23مجوز مـاده 

ذاري  اي واـگ اده از انواع روش ـه ــتـف اسـ
ــ   27دســـتورالعمل ماده    5وع ماده  موـض

انون الـح  امـه اجرايي  2اق (ـق ) و آيين ـن
به غير از روش فروش بالمانع   19تبصــره  

  است.
ــقف    تواندميهر پروژه - ــد  30تا س درص

برآورد ســرمايه گذاري از ســرجمع اعتبار 
ــره  ـــتان براي تبصـ انون  19ابالغي اسـ ـق

ه در ـچ  ذكور را بودـج ــره ـم ارچوب تبصـ
ــود  ــورت يارانه س ــده بص و وجوه اداره ش

ــتفاده نمايد، مشــروط  بر اينكه ســهم اس
ورت متناـسب  تان بـص هرـس اعتبارات هر ـش

  حفظ شود.
ــت پس از - ــتگاه اجرايي موظف اسـ دسـ

تهيه گزارش تصميم به واگذاري پروژه در 
خـصوـصي و  –چارچوب مـشاركت عمومي  

ــرورت حـماـيت ـمالي دوـلت  براي احراز ضـ
اس مدل مال ي، توجيه پذيري پروژه بر اـس
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ــخص نمودن  ــت خود را ـبا مشـ درخواسـ
تان ميزان  ازمان اـس اعتبار مورد نياز به ـس

شــهرســتان ارســال  ريزي برنامهو كميته  
ــتان در   ريزي برنامهنمايد. كميته   شــهرس

ـصورت لزوم، پيشنهاد تكميلي يا اصالحي 
ــتگاه  ــنهاد دس ــوص پيش خود را در خص

ن مبني بر اســـتفاده پروژه اجرايي اســـتا
ــهم ا ــتان از مذكور از س ــهرس عتبارات ش

ظرف دو هفته   19محل اعتبارات تبصــره  
ــميم بــه  پس از دريــافــت گزارش تصـ

 . نمايدميواگذاري به سازمان استان اعالم  
ــت - ف اســ وـظ ي ـم راـي گــاه اـج دســــت

تورالعمل  ازي فرآيند اجراي دـس تندـس مـس
اده  ــوع ـم اق ( 27موضـ انون الـح ) را 2ـق

مطابق كاربرگ هاي ارسالي سازمان (نامه 
ــماره   ) به   27/12/97مورخ    736108شـ

ـــخه از قرارداد   ــاـنده و ـيك نسـ انـجام رسـ
منعـقده و موافقتـناـمه متـبادـله را ـبه همراه 

ور، بــه ـصــ  رگ هــاي مــذـك ورت كــارـب
الكترونيكي به ســازمان اســتان ارســال 
ــت  ـــتان موظف اسـ ــازـمان اسـ نـماـيد. سـ
ــات را تجميع و بــه مــديريــت  گزارشــ

اركت عمومي  ازمان و  –مـش ي ـس وـص خـص
  و مناطق ارسال نمايد. هااستانامور 

    
) اعتبارات 18بند (

تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ــول  طرح براي قرار دادـهاي خرـيد محصـ
خصـــوصـــي  –هاي مشـــاركت عمومي  

قانون بودجه   19تبصــره   4موضــوع جزء 
ذاري قيمـت)،  ه ـگ ــمول تعرـف دم شـ (ـع
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از  نـسخهـسازمان اـستان موظف اـست يك 
كه قرادادهاي مشاركتي خريد محصول را 

ه اـم ارچوب آيين ـن ــره  در ـچ اجرايي تبصـ
ه مصوب   مامنضگرديده را به ا  يممذكور تنظ

و توســعه اســتان  به  ريزي برنامهشــوراي 
  و مناطق ارسال نمايد. هااستانامور 

قانون   19تبصره  5تبصره: به استناد جزء 
دستورالعمل شرايط  8ماده بودجه و 

داراييهاي  واگذاري طرح هاي تملك
مورخ   586206به شماره سرمايه اي 

تضمين حداقل در صورتيكه  5/4/95
 فروشبراي قيمت تكليفي تقاضا يا 

  محصول طرح هاي مشاركتي  تعيين 
سازمان استان موظف است يك گردد ، 
به   مقرار داد منظ نويس پيشاز  نسخه

و مناطق   هااستانالگوي مالي را به امور 
مابه    بينيپيش سازمان و  براي اخذ تاييديه  

در   در رديف ماليت قيمت محصول التفاو
بودجه سال هاي آتي ارسال نمايد.    قوانين

و اخذ  سازمانعقد قرارداد صرفا پس از 
و توسعه استان    ريزي برنامهمصوبه شوراي  

بيني منابع مالي خريد مبني بر پيش 
محصول در بودجه استان تا زمان اتمام 

  موعد قرارداد مجاز است.     
ارات ) اعتب19بند (

اييهاي تملك دار
 سرمايه اي

ضوابط   27صره يك ماده در اجراي تب
اجرايي موضوع احداث و خريد ساختمان 

  شنامه بخهاي اداري و با عنايت به  
رئيس    18/5/1397مورخ    247918شماره

كشور، سازمان    داميتخسازمان اداري و اس
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پس از  اخذ مجوز سازمان امور   هااستان
  شماره  نامه تصويب ( داميتخاس اداري 

شوراي عالي  5/3/1397مورخ  102353
و  ريزي برنامهو تصويب شوراي ) اداري 

اداري  اي فضتامين براي توسعه استان 
هاي اجرايي تابع نظام بودجه دستگاه 

به ارسال   بتنسهزينه اي استاني 
و مناطق براي  هااستان به امور  تنداتمس

  انجام ساير مراحل قانوني اقدام نمايند.
ارات ) اعتب20(د بن

تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ضوابط اجرايي سازمان    46در اجراي ماده  
موظفند گزارش عملكرد  هااستان

  14-1 اعتبارات مندرج در جدول شماره
به معاونت   معالجمع بندي و ا را جهت

توسعه روستايي و مناطق محروم كشور در 
پيوست   مقاطع سه ماهه در چارچوب

 ها استان امور  به  ورالعمل  اين دست   7شماره  
  و مناطق ارسال نمايند.    

) اعتبارات 21بند (
تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

تواند طرح يا پروژه سازمان استان مي 
روستا هايي كه به شهر تبديل  بضالفا

اهداف ،  ميشوند را با حفظ مشخصات فني  
كمي و احجام مربوطه تا پايان طرح يا  

  يد.پروژه تامين اعتبار نما
) طرح هاي 1(بند 

استاني پيوست  
 ) قانون 1شماره (

 مت قساعتبار طرحهاي استاني مندرج در   
پس بودجه اول پيوست شماره يك قانون 

از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي 
يا دستگاه ذيربط استاني در   و(ذيربط 

 ترينال صورت تفويض اختيار از طرف با
ان  با سازمان است) مقام دستگاه اجرايي

صرف بوده و جابجايي اعتبار بين  قابل م
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ميباشد. سازمان هاي  عاين طرحها ممنو
استان موظفند حداكثر يك ماه پس  

به   بتنساعتبار طرح هاي مذكور  غبالازا
مبادله موافقتنامه اقدام نمايند. ضروري 

هاي مبادله   است رونوشتي از موافقتنامه 
و   هااستانشده براي امور مربوطه و امور 

  ل گردد.ارسا ناطقم
) طرح هاي 2بند (

استاني پيوست  
 ) قانون 1شماره (

مورخ   25030شماره  شنامهبخبه استناد 
مبادله موافقتنامه و  سازمان،  26/1/1398
دارائيهاي  به طرح هاي تملك صيصتخ

جديد و طرح هايي كه در قانون   اي سرمايه
حجم اهداف و  -اصلي  صاتشخبودجه م
است منوط به    فتهيا  رييتغآن ها    -عمليات

  23 ماده يونيسصدور مجوز از سوي كم
 ها استان سازمان ) است.2( قانون الحاق

از مجوز صادره   نسخهموظفند يك 
مذكور را پيش از مبادله   يونيسكم

و مناطق   هااستان موافقتنامه به امور 
  ارسال نمايند. 

) طرح هاي 3بند (
استاني پيوست  

 ) قانون 1شماره (

صدور )،  2الحاق (  قانون  23ده  در اجراي ما
هاي طرحهاي تملك  موافقتنامه حيهصالا

موجب افزايش  نبايد اي سرمايهداراييهاي 
بيني    عمليات و اعتبار پيش  حجماهداف و  

شده طرح در قانون بودجه شود. هرگونه  
عمليات صرفا با   جمح در اهداف و ييرتغ

(مستقر در  23 ماده يونيسمجوز كم
اخذ مجوز  ه و بدونمجاز بودسازمان) 

  ممنوع مي باشد. مذكور  يونيسكم
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) طرح هاي 11بند (
پيوست   استاني 
 ) قانون 1شماره (

تخصيص اعتبارات طرح هاي استاني پيوست  
فصل  - قانون بودجه به صورت استان ) 1شماره( 

سازمان استان    . شود مي   م عال به سازمان استان ا 
  طرحي اقدام نمايد.   صيص تخ به    بت نس 

) 3ه () ماد6بند (
قرارداد سند قالب 

 بودجه

)  28) بند (ط) ماده (3در اجراي جز (
درصد از  5/0)، حداكثر 2قانون الحاق (

درصد از 1اعتبارات هزينه اي و حداكثر 
 اي سرمايهتملك داراييهاي اعتبارات 

يافته با تائيد سازمان استان با   صيصتخ
كرد اعتباراتي   رعايت قانون نحوه هزينه

نون از رعايت قانون  كه به موجب قا
عمومي و ساير مقررات عمومي محاسبات 

بين دستگاههاي    ندهست تثنيمسدولت 
  .گرددمياجرايي توزيع  

)  7بند (
دستورالعمل نحوه  
توزيع اعتبارات 
قانون استفاده  

مكانات متوازن از ا
 كشور

ي مصوب  ها پروژه  ذ خ سازمان استان پس از ا 
استان   شهرستانهاي  ريزي برنامه هاي كميته 
حداكثر تا دوماه پس    مطابقت با مقررات ضمن  

  غ بال اعتبارات و دستورالعمل نسبت به ا  غ بال از ا 
 . نمايد   اعتبار به دستگاه اجرايي ذيربط اقدام مي 

)  9بند (
دستورالعمل نحوه  

اعتبارات توزيع 
قانون استفاده  
متوازن از امكانات 
 كشور

ســـازمان اســـتان موظف اســـت گزارش 
اعتبارات ســتون هاي   عملكرد اختصــاص

 قانون بودجه  10-1جدول  8و   7شــماره 
دي  را پس از جمع ب  بـن اـل نهـايي در ـق

ــت ) 5) و (4)، (3جداول شــماره ( پيوس
دو  شــماره دو به شــرح ذيل را حداكثر تا

ـشده به امور  اعتبارات ياد  غابالماه پس از 
  و مناطق  ارسال نمايد: هااستان
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ا - عيت موجود هر يك از ـش  هاي خصوـض
ــعه فوق ــاس اط  توسـ  عاتالالذكر بر اسـ

ــتگاههاي اجرايي ــله از دس به  جديد واص
) 3تفكيك شــهرســتان (جدول شــماره (

  پيوست شماره دو)
اعتبارات پيـشنهادي به تفكيك برنامه و  -
ـــتان (ـجدول ط ــهرسـ رح ـهاي مـجاز و شـ

  ) پيوست شماره دو)4شماره (
ي نهايي و مصوب  هاپروژهفهرست  -

ان (جدول رستشه ريزي برنامه كميته 
  ) پيوست شماره دو)5شماره (

 

  ها:ريزي شهرستان هاي برنامه كميته  قانونيج) تكاليف 
  متن   بند قانوني

عتبارات ) ا4بند (
 ايهتملك دارايي

 ايسرمايه

روع پروژه جديد منوط به اخذ مجوز  ـش
ــره  23ـكارگروه ـماده  ا رـعاـيت تبصـ و ـب

ــودجــه 19 ــون ب ــان در چــارچــوب   ق
ـــتورالعمــل  ــرهدسـ الــذكر  فوق تبصـ

دمي ت .  باـش تان موظف اـس ازمان اـس ـس
ـجوز  روژـههــاي داراي ـم ــت ـپ رســ ـه ـف

ـــتاني ـماده  ــال  23ـكارگروه اسـ در سـ
تان هرـس برنامه   -جاري را به تفكيك ـش

د. تعريف پرو معالا اـي اي نـم د  ژهـه دـي ـج
شــهرســتان  ريزي برنامهتوســط كميته  

رفاً ت مزبور و ـص اس فهرـس  بين از  براـس
اي  ارگروه مجوز داراي  پروژهـه از ـك  مـج

اشـــد ت .مي ـب اـي د  رـع دافـن ات ـپ الزاـم
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الزامي   هاپروژهغيرعامل در طراحي اين  
  .باشدمي

انطباق عمليات موافقتنامه هاي طرح ها  
ي جديد با مصوبات كارگروه هاپروژهو 

در خصوص هر پروژه الزامي  23ماده 
هر گونه اصالحيه موافقتنامه   است.

مبني بر افزايش يا كاهش در حجم 
بيش    ها پروژهاعتبار طرح ها و  عمليات و  

دستورالعمل   7از سقف اعالمي در ماده  
ياد شده، به منزله پروژه جديد بوده و 
نيازمند اخذ مجوز كارگروه استاني  

  است. 
) اعتبارات 17بند (

تملك داراييهاي 
 سرمايه اي

ــره  ـقانون  19در اجراي جزء ـيك تبصـ
ــوراي بودجه ــعه  ريزي برنامه، ش و توس

ان ـــت ااسـ ارات اظفـن مو ـه  يبالغد اعتـب
ـــتان را بر  41-550000رديف  آن اسـ

قانون   27دســـتورالعمل ماده اســـاس 
آيين نامه اجرايي تبصـــره ) و 2الحاق (

ــود 19 وجوه اداره  ، در ـقاـلب ـياراـنه سـ
ــده  ا شــ ه قراردادهـاي واگـذاري ـي ـب

 ،ي خصــوصــي  هابخش  مشــاركت با
ــهرتـعاوني داري ـها و دهـياري ـها ـبا ، شـ

و تعاوني صــوصــي  هاي خاولويت بخش
رح يبــه ـط لــك داراـئ ـم هــاي  هــاي ـت
با مالحظات ذيل   اســتاني اي ســرمايه

  :اختصاص دهند
اسـتفاده از اعتبار رديف مذكور صـرفا -

اپروژهبراي  ام ـه ه تـم د و نيـم دـي ي ـج
انون الـحاق ( 23داراي مجوز ـماده  ) 2ـق



        نظام سياستگذاري استاني و مباني قانوني آن                      35   

 

و با استفاده از انواع روش هاي واگذاري  
 27دســتورالعمل ماده   5موضــوع ماده  
اق ( انون الـح ه اجرايي  2ـق اـم ) و آيين ـن

ــره  بــه غير از روش فروش  19تبصـ
  بالمانع است.

قف   تواندميهر پروژه - د  30تا ـس درـص
سرجمع اعتبار   برآورد سرمايه گذاري از

ــره   ــتان براي تبص قانون   19ابالغي اس
ــره ـمذكور را  بودـجه در ـچارچوب تبصـ
ده  ود و وجوه اداره ـش بصـورت يارانه ـس

تفاده ن هم اـس روط بر اينكه ـس مايد، مـش
ــورت  ان بصـ ـــت ــهرسـ ارات هر شـ اعتـب

  متناسب حفظ شود.
دســتگاه اجرايي موظف اســت پس از -

ميم به واگذاري پروژه  تهيه گزارش تـص
ــاركـت عمومي در ـچ   –ارچوب مشــ

خصوصي و احراز ضرورت حمايت مالي 
دولــت براي توجيــه پــذيري پروژه بر 
اـساس مدل مالي، درخواـست خود را با 

نمودن ميزان اعتبار مورد نياز مـشخص 
تان و كميته  ازمان اـس  ريزي برنامهبه ـس

ــال نـماـيد. كميـته  ـــتان ارسـ ــهرسـ شـ
تان در ـصورت لزوم،  ريزي برنامه ـشهرـس

كميلي يا اصالحي خود را در پيـشنهاد ت
خصــوص پيشــنهاد دســتگاه اجرايي 
اـستان مبني بر استفاده پروژه مذكور از 
ســهم اعتبارات شــهرســتان از محل 

ــره اعت ارات تبصـ ه  19ـب ظرف دو هفـت
ه  ــميم ـب ت گزارش تصـ اـف پس از درـي
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ان اعالم  ـــت ان اسـ ــازـم ه سـ ذاري ـب واـگ
  .نمايدمي

ــت - ـــتگــاه اـجراـيي ـموـظف اســ دسـ
نــد رآـي ــازي ـف نــدســ راي   مســــت اـج
ــوع ماده  ــتورالعمل موض قانون   27دس

) را مطـابق كـاربرگ هـاي 2الحـاق (
ماره   ازمان (نامه ـش الي ـس  736108ارـس

ــانده و ) به ا  27/12/97مورخ   نجام رس
ــخــه از ـقرارداد ـمـنـعقــده و  يــك نسـ
موافقتـناـمه متـبادـله را ـبه همراه ـكاربرگ 
ــورت الكترونيكي به  هاي مذكور، به ص

يد. سـازمان سـتان ارسـال نماسـازمان ا
اـستان موظف اـست گزارـشات را تجميع 

ت عمومي  ت مشـــارـك ديرـي ه ـم  –و ـب
و  هااســتانخصــوصــي ســازمان و امور 

  مناطق ارسال نمايد.
    

) و 3، () 2( هاي بند
دستورالعمل نحوه  ) 4(

اعتبارات قانون  عيتوز
استفاده متوازن از 
 امكانات كشور

ـــتانـها،  منظور رـقاـبت ـبه ـپذير كردن اسـ
ه داـلت بين منطـق ــرزميني،  ـع اي و سـ

تانها، كاهش عدم  وداتكاييختقويت  اـس
ه اي منطـق ادلـه اي  تـع ـــت اي و در راسـ

دم تمر اســــت ـع ـــي ذاري   كزسـ و واـگ
ــتــانهــا، توزيع بين  تيــاراتخا بــه اسـ

شهرستانهاي آن استان، با رعايت موارد 
ــوراي  ــعه  ريزي برنامهذيل به ش و توس

  :ميگرددتفويض 
ــويــب  هــاـپروژه -2 ــا تصـ تــه ب ـي ـكـم

اـمه اً ريزي برـن ــرـف ـــتان صـ ــهرسـ ـبه  شـ
اده متوازن ازبخش ــتـف انون اسـ اي ـق  ـه
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ــور  ات كشـ اـن ه و امـك اـم و فصـــل، برـن
درج در جـدول طرح اظر مـن اي متـن ـه
 ) پيوست شماره دو اختصاص1ره (شما
  يابد.

و توـسعه اـستان  ريزي برنامهـشوراي   -3
حداكثر طي دو هفته برحـسب وـضعيت 

ا تانهاي زيرميانگي  هاي خصـش هرـس  نـش
نـسبت به  -6پيوـست ـشماره   - كـشوري 

توزيع اعتبارات اســتاني موضــوع قانون 
ه تفكيـك موارد منـدرج در  مـذكور ـب

پيوسـت شـماره دو ) 2جدول شـماره (
ـــتان( ــهرسـ ــل/شـ اـقدام نموده و )فصـ

ه  ه كميـت ارات تعيين شــــده را ـب اعتـب
  نمايد. غبالشهرستان ا ريزي برنامه

ه  -4 هكميـت اـم ان  ريزي برـن ـــت ــهرسـ شـ
ــنهاد دبير  حداكثر طي دو هفته با پيش

تانها هاپروژهكميته، اعتبارات  هرـس ي ـش
ــا  مـنــدرج در ايـن  حـظــاتمـالرا ب

ــويــب  ـــتورالـعمــل، تـعـيـين و تصـ دسـ
  نمايد.مي
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  كل كشور 1398نون بودجه سال اق

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
هاي به منظور تكميل يا احداث مجتمع 12تبصره بند (د) 

ها، استانداران موظفند  اداري شهرستان
هاي ملكي  پيشنهاد فروش ساختمان

دستگاههاي اجرائي مستقر در 
را به استثناي انفال    هاي استانشهرستان 

و موارد مندرج در اصل هشتاد و 
قانون اساسي با رعايت قوانين  ) 83سوم(

ريزي شوراي برنامه و مقررات مربوطه به
و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و 
فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد 

اين قانون نزد  210201عمومي 
د كشور واريز كنند. درآم داري كلخزانه

حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف  
مجتمع اداري همان  تكميل يا احداث

. شمول اين حكم  شودمي ها شهرستان 
درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم  

  رهبري منوط به اذن ايشان است.
ها و كميته  ريزي استان شوراي برنامه  12بند (و) تبصره 

رصد  د ها مجازند تا پنج ريزي شهرستان برنامه 
اي  ي سرمايه ها دارايي از اعتبارات تملك ) % 5( 

استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و  
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هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و  تجهيز رده 
  ها هزينه كنند. كالنتري 

الف) تبصره   - 5بند (
18 

از عوارض موضوع  ) %10درصد( ده 
قانون برنامه  ) 6بند «ب» ماده() 1(جزء

ها و ر اختيار دهياري ششم توسعه كه د
ها(در روستاهاي فاقد دهياري) فرمانداري 
تواند صرف طرحهاي اشتغالزايي است، مي 

ريزي و روستايي، مصوب شوراي برنامه
  شود.توسعه استان  

ريزي و توسعه استان تا  شوراي برنامه  19) تبصره  4بند (
از اعتبارات تملك ) %10درصد(سقف ده 

اي استان را براي ي سرمايههادارايي
طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و 
براي طرحهاي جديد بيش از سقف  

شده صرفاً از طريق سازوكار تعيين 
مشاركت عمومي ـ خصوصي مجاز  

باشد. خريد محصول طرحهاي مي 
مشاركتي از محل اعتبارات تملك 

اي استان اي و هزينهي سرمايههادارايي
مصوب شوراي  براي طرحهاي استاني

پذير ريزي و توسعه استان امكانبرنامه 
  باشد. مي 
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 
  متن   بند قانوني

شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر مبلغ    1بند (ه) تبصره  
ريال  )  60.000.000.000.000شصت هزار ميليارد ( 

)   vbاد اوليه قير( چهارميليون تن مو معادل حداقل 
رايگان از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به  

ها و پااليشگاهها را به صورت ماهانه به  پتروشيمي 
،  شود مي داري كل كشور افتتاح  حسابي كه نزد خزانه 

واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است  
مبالغ واريزي را به صورت ماهانه    ) % 100درصد ( صد 

هاي  ربط در سقف سهميه ه دستگاههاي اجرائي ذي ب 
صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد  زير به 

تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و تأمين ساير  
هاي مربوط  هاي اجراي آسفالت طرح هزينه 

داري كل كشور مكلف است  تخصيص دهد. خزانه 
صورت كامل پرداخت  شده را به ه مبلغ تخصيص داد 

اساس موافقتنامه متبادله با شركت مذكور  و بر 
 حساب كند: تسويه 

اعتبار براي ) %48(درصدـ چهل و هشت1
آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش  
آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و 
روستايي و عشايري و معابر محالت هدف 

مهر و هاي مسكن بازآفريني شهري، طرح 
وزارت راه فرودگاههاي كشور، در اختيار 

  وشهرسازي 
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اعتبار براي آسفالت  ) %17(درصدـ هفده 2
معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر 

(سازمان امور   در اختيار وزارت كشور
  هاي كشور)ها و دهياري شهرداري 

اعتبار براي انجام ) %11(درصدـ يازده3
پوش(مالچ پاشي كردن) خاكعمليات 

د تأييد سازمان  سازگار با محيط زيست مور
 ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزيذي 

  (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)

اعتبار براي آسفالت  ) %19درصد(ـ نوزده 4
معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح  

ها در اختيار هاي مشاركتي با دهياري (پروژه)
  بنياد مسكن انقالب اسالمي

ار براي نوسازي اعتب) %5درصد(ـ پنج 5
مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت 

(سازمان نوسازي، توسعه و آموزش و پرورش
  تجهيز مدارس كشور)

دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند  
سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر 

ماه تعيين و در اختيار تا پايان ارديبهشت
ر دهند تا با توجه ادارات كل استاني خود قرا

به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء 
و فصل كاري آن استان براساس دستورالعمل 

ريزي سازمان مديريت و برنامه صادره توسط 
  هاي خود هزينه كنند. در طرح  استان
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آبفاي شهري وزارت نيرو از طريق شركتهاي  6بند (ب) تبصره  
سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت 

شهري، به ازاي هر مترمكعب  بهاي نرخ آب
ريال  ) 200فروش آب شرب، مبلغ دويست(

داري كل از مشتركان آب دريافت و به خزانه
وجوه ) %100درصد(كشور واريز كند. صد 

دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج  
ريال از محل ) 965.000.000.000ميليارد(

حساب مذكور در رديف معين در بودجه 
بور صرفاً جهت آبرساني شرب شركت مز 

يابد.  روستايي و عشايري اختصاص مي 
اعتبار مذكور براي ) %20درصد(بيست 

 )%80درصد(آبرساني شرب عشايري و هشتاد
براي آبرساني شرب روستايي براساس  

سالم بين  شاخص جمعيت و كمبود آب شرب  
ماهه از طريق هاي كشور در مقاطع سه استان

الب كشور توزيع شركت مهندسي آب و فاض
تا پس از مبادله موافقتنامه بين   شودمي 

ها و ريزي استان سازمان مديريت و برنامه
ها و شركتهاي آب و فاضالب روستايي استان

يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه  
  يات به نرخ صفر است. فوق مشمول مال

 

   



        نظام سياستگذاري استاني و مباني قانوني آن                      43   

 

  ها: شهرستان  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
ها و كميته  ريزي استانشوراي برنامه  12بند (و) تبصره 

ها مجازند تا ريزي شهرستان برنامه 
از اعتبارات تملك ) %5(درصد پنج 

اي استان را براي ي سرمايههادارايي
تكميل، بازسازي و تجهيز  احداث، 

هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و رده
  كنند. ها هزينه كالنتري 
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و  ياجتماع ،ياقتصادقانون برنامه ششم توسعه 
  رانيا ياسالم يجمهور  يفرهنگ

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 ي است از سال اول اجرادولت مكلف  ) 7بند (ح) ماده (

كردن  ياتيقانون برنامه جهت عمل
 ياثربخش و يرويكرد تمركز زداي

در مراكز استانها و   ييريت اجرائمد
توازن   ، يبخش  تعادل  ،ي ساز   نه يجهت زم 

  ي توزيع س ي نيو آمايش سرزم
 ي) از اعتبارات تملك داراي%30(درصد
 يكشور را به شورا ي اسرمايه
  صاص دهد.اخت هااستان ريزي برنامه 

  دولت موظف است:  -الف 26الف) ماده -3بند (
%) از درآمد حاصل از 3درصد( سه -
 ي گاز عانات يادرات نفت خام و مص

  بيترت را به يعيخالص صادرات گاز طب
و   زيخ نفت  ي هاسوم به استان يك
سوم به مناطق و  و دو زيگازخ

يافته جهت   كمتر توسعه ي شهرستانها
در قالب   يعمران ي ها برنامه ي اجرا

 يبا تصويب شورا يسنوات ي هابودجه
ها  و توسعه اين استان ي ريزبرنامه 

 دهد. اختصاص 



        نظام سياستگذاري استاني و مباني قانوني آن                      45   

 

) 26(ماده  )  بند (الف)3حكم جزء ( 
) بند (ب) ماده 1اين قانون بر حكم جز (

قانون   يدر طول اجرا حاكم است.  )7(
مورد   حكم مقرر در  برنامه ششم توسعه،

) بند  3بر جز (  درصد در اين بند،  افزايش
مواد  يقانون الحاق برخ) 44(ب) ماده (

  ي از مقررات مال يبخش م يتنظ نبه قانو
حاكم  4/12/1393مصوب ) 2ت (دول

  است. 
و توسعه استان و  ريزي برنامه  ي شوراها  )26بند (ب) ماده (

شهرستان موظفند   ريزي برنامه  تهيكم
) از %8تا  %5پنج تا هشت درصد (

 ي هاياعتبارات تملك داراي سرجمع
مصوب قانون بودجه  ياستان ي ا سرمايه

 ي طرحها ي و اجرا هيساالنه را صرف ته
شهرستان،   ي روستاها يهسازو ب ي هاد

  ي الممسكن انقالب اس اديتوسط بن 
 نمايند. 

 ي راستادولت مكلف است در  27الف) ماده -1بند (
و تقويت اقتصاد   اي منطقه ريزي برنامه 
محور   و توسعه اقتصاد صادرات  يروستاي

قانون برنامه هر سال، در   ي در طول اجرا
هزار روستا با توجه به استعدادها و  پنج
  ت يو قابل يطيو مح ي بوم ي تهايظرف
آن منطقه، با مشاركت    ي اقتصاد  -يمحل

از  ي ري گ  هو با بهر  يمحل ي روهاين
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و   يدولت ي حمايتها ، يبانك  التيتسه
برنامه   ، يبخش خصوص ي گذار سرمايه

آن  يو اشتغالزاي ي توسعه اقتصاد
  ه يسازمان استان ته  لهيوس   روستاها را به

توسعه و  ي كند و به تصويب شورا
استان مربوطه برساند.   ريزي امه برن

 ي سازمان موظف است تعداد روستاها
سال اول    اولرا تا سه ماه    ياستان   هيسهم
  قانون برنامه اعالم نمايد. ي اجرا

آب  ي ها عوارض حاصل از چشمه )36بند (ب) ماده (
در محدوده  يو درمان يمعدن

توسعه  تيكه ظرف يشهرستانهائ
  ي انونمراحل ق  يدارند، با ط ي گردشگر

همان   ي هايارييا ده  هايشهردار  ارياخت  در
. منابع حاصله گيردميمنطقه قرار 

متناسب با دريافت عوارض كه به  
شهر يا روستا   ياسالم ي شورا شنهاديپ

و توسعه  ريزي برنامه  ي به تصويب شورا
  ته يبا تصويب كم رسد، ياستان م 

شهرستان صرف   ريزيبرنامه 
همان منطقه   ي گردشگر ي زيرساختها

  .شودمي 
  ي و حقوق يقي اشخاص حق هيهزينه كل )63بند (ج) ماده (

و  ليدر احداث، توسعه، تكم يردولتيغ
 ،يو پرورش يآموزش ي فضاها زيتجه

ها،  كتابخانه ،ي روز شبانه ي خوابگاهها
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وابسته به وزارت  يورزش  ي سالنها
آموزش و پرورش كه در چهارچوب 

و توسعه  ريزي برنامه  ي مصوب شورا
سازمان  ديبا تأي شودمي ام استان انج

مدارس كشور  زيو تجه ي نوساز ،توسعه
  ياتيعنوان هزينه قابل قبول مال به

  . شودميمحسوب 
  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   قانونيبند 
 ي ديتول ي واحدها يآاليندگ عوارض 6ب) ماده  -3بند (

قانون  ) 38) ماده (1موضوع تبصره( 
بر ارزش افزوده در هر شهرستان    اتيلما

 ها،يشهردار ن يب تيجمع به نسبت
  ي روستاها ي (برا هايو فرماندار هاياريده

) همان ي و مناطق عشاير ي اريفاقد ده
كه   يصورت. در گردديشهرستان توزيع م

(پنجاه ي د يبزرگ تول ي واحدها يآلودگ
از يك شهرستان   شي) به بشترينفر و ب 

، عوارض در يك استان سرايت كند
  ي اعالم ي استهايبراساس س يآلودگ
  ته يدر كم  ،ي رگذاريبه نسبت تأث  انسازم

سازمان استان و  سيمركب از رئ ي ا
  ربط، يذ ي فرمانداران شهرستانها
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امور  زيست و مديركل طيمديركل مح
متأثر   ي شهرستانها ني استان ب  ياتيمال

  . شودميتوزيع 
  ي كه شهرستانها يدر صورت -تبصره

در دو يا چند استان   يدگمتأثر از آلو
توزيع  تهيكم ي واقع شده باشند، اعضا

بزرگ   ي واحدها يكننده عوارض آلودگ
) متشكل از نماينده  شتري(پنجاه نفر و ب

 ي سازمان استانها ي سازمان، رؤسا 
  ط ينماينده سازمان حفاظت مح ربط،يذ

  ي اتيمال  امورزيست و نماينده ادارات كل  
  ي ااستهيمربوطه براساس س ي استانها
سازمان اقدام به توزيع عوارض  ياعالم
  خواهند كرد. يآلودگ

 ي دولت مكلف است در راستا 27الف) ماده -1بند (
و تقويت اقتصاد   اي منطقه ريزي برنامه 
محور   و توسعه اقتصاد صادرات  يروستاي

قانون برنامه هر سال، در   ي در طول اجرا
هزار روستا با توجه به استعدادها و  پنج
  ت يو قابل يطيو مح ي بوم ي تهايظرف
آن منطقه، با مشاركت    ي اقتصاد  -يمحل

از  ي ري گ هو با بهر يمحل ي روهاين
و   يدولت ي حمايتها ، يبانك  التيتسه
برنامه   ، يبخش خصوص ي گذار مايهسر

آن  يو اشتغالزاي ي توسعه اقتصاد
 ه يسازمان استان ته  لهيوس  روستاها را به
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توسعه و  ي كند و به تصويب شورا
استان مربوطه برساند.   يزي ربرنامه 

 ي سازمان موظف است تعداد روستاها
سال اول    اولرا تا سه ماه    ياستان   هيسهم
  قانون برنامه اعالم نمايد. ي اجرا
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
عوارض موضوع بندهاي (ب)،(ج) و (د)   6ب) ماده  -2بند (

بر ارزش افزوده  اتيقانون مال  ) 38ماده (
  عوارض ارزش افزوده گاز  نيو همچن

موضوع قانون مذكور و عوارض  يعيطب
ي خودروهاي موضوع بند  گذار شماره

قانون مذكور به حساب ) 43(ج) ماده (
  ي اتينام سازمان امور مال وجوه به تمركز

كل كشور واريز  ي دار كشور نزد خزانه
ا پانزدهم  . وجوه مذكور حداكثر تشودمي 

%) 12( درصد دوازده ماه بعد به نسبت
 درصد وسه كالنشهرها، پنجاهسهم 

 درصد پنج  وي %) ساير شهرها و س53(
 ي) روستاها و مناطق عشاير35%(

كه به موجب   يبراساس شاخصهاي
كه توسط سازمان و وزارت   يدستورالعمل
تمام   ني محاسبه و ب  ،شودميكشور ابالغ  

 يو مناطق عشاير هاياري و ده هايشهردار
فاقد  ي . سهم روستاها گردديتوزيع م

به حساب  ،ي و مناطق عشاير ي اريده
شهرستان مربوطه واريز  ي فرماندار

خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات  
شهرستان صرف   ريزي برنامه ي ها تهيكم

همان روستاها و   يامور عمران و آبادان
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ي  س  ني شود. همچن ي مناطق عشاير
ارزش افزوده عوارض  %) 30(درصد

 ي هااز واحد يموضوع اين جزء دريافت
  ي مستقر در شهركها و نواح ي ديتول

  ن يتأم ي شهرستانها برا يصنعت
زيرساختها و ارائه خدمات در آنها و 

 تمام مهي) ني (پروژهها ي طرحها ليتكم
استان، در  يصنعت يشهركها و نواح

استان   ي صنعت ي شركت شهركها ارياخت
از مبلغ مربوط به    سهم. اين  گيردميقرار  

  .گرددي استان به نسبت كسر م ي شهرها
و توسعه استان و   ريزي برنامه  ي شوراها   )26بند (ب) ماده (

شهرستان موظفند   ريزي برنامه  تهيكم
) از %8تا  %5پنج تا هشت درصد (

 ي هاياعتبارات تملك داراي سرجمع
مصوب قانون بودجه  ياستان  ي ا سرمايه

 ي طرحها ي راو اج هيساالنه را صرف ته
شهرستان،   ي روستاها يو بهساز ي هاد

  ي الممسكن انقالب اس اديتوسط بن 
 نمايند. 

و   ي آب معدن  ي ها  عوارض حاصل از چشمه   )36بند (ب) ماده (
  ت ي كه ظرف  ي در محدوده شهرستانهائ  ي درمان 

  ي مراحل قانون   ي دارند، با ط   ي توسعه گردشگر 
همان   ي ها ي ار ي يا ده  ها ي شهردار  ار ي در اخت 
. منابع حاصله متناسب با  گيرد مي قرار  منطقه  

  ي اسالم   ي شورا   شنهاد ي دريافت عوارض كه به پ 
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و    ريزي برنامه   ي شهر يا روستا به تصويب شورا 
  ته ي با تصويب كم  رسد، ي توسعه استان م 

  ي شهرستان صرف زيرساختها  ي ريز برنامه 
  . شود مي همان منطقه    ي گردشگر 

 

مصوب  توسعه كشور  يبرنامهها ئميدا محكاا نقانو
10/11/1395  

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 
  متن   بند قانوني
  اي جر در ا   ن ستا ا   توسعه و    ي يز ر برنامه   راي شو   )31بند (الف) ماده ( 

  لعملها را ستو و د   نين ا قو در    كه   محوله   ظايف و 
  رات ختيا ا   اي جر ا   همچنين و    د ميشو   مشخص 
  جه د بو و    برنامه   ر مو در ا   ر ئيسجمهو ر   تفويضي 

و   مديريت   بر   رت نظا و    هماهنگي   جهت و در  
  ار پايد و  همهجانبه  اري سرمايهگذ  توسعه 

  تقويت  ، ميني ز سر  لت ا عد  ي پيگير  ن، ستا ا 
و   ها ن ستا ا  رات ختيا ا  يش ا فز ا  ، يي زدا تمركز 
و   ي هبر در را  ها ن ستا ا  ه جايگا و  نقش  تقويت 

  اي منطقه   اي گر ون بر درون و    توسعه  مديريت 
  تركيب  ا ب  ، متي و مقا  د قتصا ا  اف هد ا  تحقق و 

  ئي ا جر ا   ييننامه .آ   د ميشو   تشكيل   ير ز   ي عضا ا 
  جه د بو و  برنامه  ن ما ز سا  د پيشنها  با  ده ما  ين ا 

  :  سد ر مي   ان ير وز   ت هيأ   تصويب   به   ر كشو 
  استاندار (رئيس) - 1
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  ن ستا ا  جه د بو و  برنامه  ن ما ز سا  ئيس ر  - 2
  (دبير) 

داراي   ي تخانهها وزار  ستاني ا  حد وا  ئيس ر  - 3
  ستاني (يك نفر) ا   حد وا 
  صنايع  ، فرهنگي  اث مير  ن ا م ز سا  ئيس ر  - 4
  ستان ا   ي شگر د گر و    ستي د 
  ن ستا ا   يست ز   محيط   مديركلحفاظت   - 5
  فرمانداران (حسب مورد) - 6
  ن ستا ا   ه سپا   ه فرماند   - 7
در   ن ستا ا  دم مر  ن نمايندگا از  نفر دو  - 8

  مجلس  ب نتخا ا  به  سالمي ا  راي شو  مجلس 
  سالمي (به عنوان ناظر) ا   راي شو 
  ن ستا ا   ي سيما و    ا صد   مديركل   - 9

  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي و : ش 1تبصره 
  ص خصو در   رت نظا و    ي تصميمگير   د نها   باالترين 
  سطح در    فرهنگي و    جتماعي ا   دي، قتصا ا   توسعه 

  . . ميباشد   ن ستا ا 
  چند  كه  تخانه هايي وزار  رد مو در : 2تبصره 

  به  ان مدير از  يك نفر  ند دار  ستاني ا  حد وا 
.  ميكند   شركت   را شو   ت جلسا در    ير وز   ب نتخا ا 

و   ست ا  د فر  به  قائم  ء، ضا ع ا  : عضويت 3تبصره 
  ار، ستاند ا  ب غيا و در  ارد ند رأي  حق  جانشين 

  . ميباشد  بير د  ه بر عهد  را شو  جلسه اداره 
و   مييابد  سميت ر  ء عضا ا  م سو دو  با  ت جلسا 
  با  ت مصوبا ست. ا  مخفي و  قه ور  با  ي گير رأي 

  . ست ا   اء جر ا   قابل   حاضر   ي عضا ا   كثريت ا 
  ح طر   م هنگا   ست ا   موظف   را شو   بير د :  4تبصره  
  ي ستگاهها از د  يك  هر  به  ط مربو  مباحث 

  م مقا  باالترين از  را شو در  عضو  غير  ئي ا جر ا 
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  م هنگا و  ن ستا در ا  مرتبط  ئي ا جر ا  ه ستگا د 
از   ن، شهرستا  هر  به  ط مربو  مباحث  ح طر 

)  رأي  حق  ون بد (  ن شهرستا آن  ار فرماند 
  آورد.    بهعمل   ت عو د 

  هفته  يك  ست ا  موظف  را شو  بير د : 5تبصره 
  اه ر هم را   جلسه  ر ستو د  جلسه  تشكيل از   قبل 

  ل سا ار  ء عضا ا  كليه  اي بر  سمي ر  عوتنامه د  با 
  سالمي ا  راي شو  مجلس  ه نمايند و از دو  كند 

  آورد.   بهعمل   ت عو د 
  تعيين  ير ز  ح شر  به  را شو  رات ختيا و ا  ظايف و   )31بند (ب) ماده (

  : د ميشو 
و   اي توسعه  د سنا ا  تصويب و  تأييد  ، سي ر بر  - 1

  شامل  كه  ن ستا ا  توسعه  ي برنامهها 
در   ن ستا ا  ت بلندمد  توسعه  ي ها ي جهتگير 

  ي ستا و در را   ر كشو   ي يز ر برنامه   م نظا   ب چو ر چها 
  ي برنامهها و  مين ز سر  مايش آ  ي ها ي جهتگير 

  د سنا ا  تصويب و  ن ستا ا  توسعه  ت مد ن ميا 
و   بخشي  ي ها وژه پر و  طرحها و  اي توسعه 

  ن، كال  ي سياستها  ب چو ر چها در  شهرستاني 
  ي برنامهها   با   ر گا ز سا و    بخشي و    ميني ز سر   مايش آ 

  . ست ا   ملي و    ستاني ا   ت مد ن ميا و    ت بلندمد 
و   دي قتصا ا  توسعه  بر  رت نظا و  سي ر بر  - 2
  اري، سياستگذ  نيز و  ن ستا ا  دل متعا  جتماعي ا 

  كاهش  اي بر  مؤثر  ت ما ا قد ا  پايش و  هماهنگي 
  م نظا  ب چو ر چها در  ستاني ا  درون  دل تعا  م عد 

  ي ها ي جهتگير   ي ستا و در را   ر كشو ي يز ر برنامه 
  ستاني ا   توسعه   ي برنامهها و    مين ز سر   مايش آ 
  ان عمر و  وسعه ت  ي طرحها  تصويب  - 3

  توسعه   ي برنامهها   قالب در    ستا و رو   ن شهرستا 
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  ب مصو  ي سياستها  ب چو ر چها در  ن ستا ا 
  عالي راي شو و  مين ز سر  مايش آ  عالي راي شو 

  ري معما و    زي شهرسا 
و   قابليتها  ي لويتبند و او  شناخت  - 4

  زم ال   ي مينهها ز   د يجا و ا   ن ستا ا   نسبي   ي مزيتها 
  اري سرمايهگذ و  كت ر مشا  توسعه و  تشويق و 
  ، خصوصي  بخش  طريق از  جي ر خا و  خلي دا 
  د نها دم مر و    ني و تعا 
  فع و ر  ب جذ  مناسب  ي سياستها  ذ تخا ا  - 5

  اي توسعه  ت ما ا قد و ا  ها اري سرمايهگذ  مشكل 
  ن ستا ا   سطح در    لتي دو غير و    لتي دو   ي بخشها 
و   سياستها  با  نها آ  ق نطبا ا  ي ستا در را 

  ها ز نيا   ، لويتها و او   متي و مقا   د قتصا ا   ي برنامهها 
  ن ستا ا   اي توسعه   ي برنامهها و  
  ه پنجا   تا   ي شهرها   جامع   ي طرحها   تصويب   - 6

  ي سياستها   ب چو ر چها در    جمعيت   نفر   ار هز 
  ري معما و    زي شهرسا   عالي راي شو   بالغي ا 

  جه د بو و  برنامه  د عملكر  ارش گز  سي ر بر  - 7
  ن ما ز سا  به آن  ل سا و ار  شهرستاني و  ستاني ا 

  جهكشور د بو   و برنامه  
  غيرنفتي   درات صا   ي تقا و ار   سياستها   ذ تخا ا   - 8
  رت تجا   كلي   ي سياستها   ب چو ر چها در    ن ستا ا 

  ري، تجا  ي ها ري همكا  توسعه و  ر كشو  جي ر خا 
  ي ها ر كشو  با  فرهنگي و  علمي  دي، قتصا ا 

  لت دو   ي سياستها   ب چو ر چها در    همسايه 
و   منابع  ب جذ و  تجهيز  ي هها را  سي ر بر  - 9

  ن ستا در ا   لتي دو غير   بخش   ي ها از ند ا پس 
  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي : شو 1تبصره 

و   مستمر   ، رمهم غي   ارد مو   ي تصميمگير   ند ا ميتو 
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  ي ستگاهها د   ان مدير   يا و    ها كارگروه   به را    ص خا   يا 
  ارش گز  . كند  تفويض  مشخص  ئي ا جر ا 

  را شو  ي بعد  جلسه در  ت ما ا قد و ا  ت تصميما 
  ين ا   .   د ميگير   ار قر   سي ر بر   رد مو و    د ميشو   ح مطر 

  . نيست   را شو   ي ليتها و مسؤ   فع را   ر ختيا ا   تفويض 
  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي : شو 2تبصره 
  رات عتبا ا  سرجمع  تعيين  ليت و مسؤ  صرفًا

  ع موضو   رات عتبا و ا   اي سرمايه   ي ييها دارا   تملك 
  اي بر  ر كشو  ت مكانا از ا  ازن استفاده متو «  قانون 

 ،  » كمتر توسعه يافته  مناطق  سطح  ي تقا ار 
  ي شاخصها  س سا ا بر را  ها ن سهم شهرستا 

  را شو   ين دارد و ا   ه بهعهد   ميت و محر و    جمعيت 
  ي يز ر برنامه  كميته  ت تصميما در  خالت د  حق 

  . ارد ند را    ن هرستا ش 
  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي شو  : 3تبصره 

مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان  
  تملك   رات عتبا ا ) از  % 5حداكثر تا پنج درصد ( 

  ن ما ز سا   د پيشنها   با را    ن ستا ا   اي سرمايه   يي دارا 
  راي شو  تصويب و  ن ستا ا  جه د بو و  برنامه 
  ري عتبا و ا   فني   ي كمكها   قالب در    ي يز ر برنامه 

از   حمايت  ي ها وق صند  سرمايه  يش ا فز ا  اي بر 
  يا  ن ستا ا  ن هما  ورزي كشا  بخش  توسعه 

هد. همچنين اين شورا  د   ص ختصا ا   ن شهرستا 
از  ) % 20مجاز است حداكثر بيست درصد ( 

  ن ستا ا  اي سرمايه  ي ييها دارا  تملك  رات عتبا ا 
  لويت او   با   ري عتبا و ا   فني   ي كمكها   قالب را در  

  متي و مقا  د قتصا ا  ي طرحها  اي جر و ا  تكميل 
  . هد د   ص صا خت ا 
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 
  متن   بند قانوني

بند  5و   4تبصره 
 )31(الف) ماده (

و  ي يزر ي برنامهراشو بير د: 4تبصره 
و  برنامه نمازسا ئيسر( نستاا توسعه

  حطر مهنگا  ستا موظف )نستاا جهدبو
 ي ستگاههااز د  يك  هر  به   طمربو  مباحث

  ممقا  باالتريناز    راشودر    ضوع  غير  ئياجرا
  م هنگاو    ن ستادر ا  مرتبط  ئياجرا  ه ستگاد

از   ن،شهرستا هر به  طمربو مباحث  حطر
) رأي  حق ون(بد نشهرستاآن  ارفرماند

  آورد.  بهعمل تعود
و  ي يزر ي برنامهراشو بير د: 5تبصره 
و  برنامه نمازسا ئيسر( نستاا توسعه

  يك هفته  ستا ) موظفنستاا جهدبو
را  جلسه رستود جلسه كيلتشاز  قبل
  كليه اي بر سمير عوتنامهد با اههمر

 مجلس  هنمايندو از دو    كند   لساار  ءعضاا
  آورد. بهعمل تعود سالميا راي شو

بند (ب)   3تبصره 
 ) 31ماده (

  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي شو  : 3تبصره 
مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان  

  تملك   رات ا عتب ا ) از  % 5حداكثر تا پنج درصد ( 
  ن ما ز سا   د پيشنها   با را    ن ستا ا   اي سرمايه   يي دارا 

  راي شو  تصويب و  ن ستا ا  جه د بو و  برنامه 
  ري عتبا و ا  فني  ي كمكها  قالب در  ي يز ر برنامه 

از   حمايت  ي ها وق صند  سرمايه  يش ا فز ا  اي بر 
  يا  ن ستا ا  ن هما  ورزي كشا  بخش  توسعه 

هد. همچنين اين شورا  د   ص ختصا ا   ن شهرستا 
از  ) 20% صد ( مجاز است حداكثر بيست در 



  58                  نظام سياستگذاري استاني و مباني قانوني آن   
  

 

را    ن ستا ا   اي سرمايه   ي ييها دارا   تملك   رات عتبا ا 
  لويت او  با  ري عتبا و ا  فني  ي كمكها  قالب در 

  متي و مقا  د قتصا ا  ي طرحها  اي جر و ا  تكميل 
  . هد د   ص ختصا ا 

  

  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
---------  --------  

  

از  بخشي تنظيم نقانو هب ادمو برخي قلحاا نقانو
 )2( لتدو مالي راتمقر

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 
  متن   بند قانوني

و   ملي لتيدو تمؤسساو  تخانههاوزار به )6ماده (
داده  زهجاا ،ستانهادر ا نهاآ تابع ي حدهاوا

 يا محل تغيير به زنيا رتصودر  دميشو
 ستاوخدر  ،حسنا به تبديل ورتضر

 بارا  دخو  لغيرمنقو الموا ي بررتغييركا
 ييو دارا دي قتصاا رمووزارت ا هماهنگي 

  به  ردمو حسب ستانيا تابع ي حدهاو وا
)  5ماده ( عموضو نكميسيو بيرخانهد

و  زي شهرسا عالي راي شو تأسيس نقانو
 تصالحاو ا 1351 بمصو انيرا ري معما
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 بطذير ي هانستااز ا يك هرآن در  ي بعد
در   ستا  موظف نميسيوك. كنند لساار

 توسعه ي طرحها با تمغاير معد رتصو
  نكميسيو بيرخانهد تشخيص با ي شهر
از  پس هما يك تمد ف ظر)  5( دهما
  سي ربر با ،ستاخودر تحويل يخرتا

 عايتو ر ارهمجو كمالو ا محل  موقعيت 
 زمجو ورصد به نسبت ،قانوني بطاضو

 ختداپر رستواز د پس ي برركا تغيير
و  امقدا ه ستگاد طتوس قانوني ارضعو

  متقاضي  هستگاد بهرا  نكميسيو  مصوبه
  .  نمايد غبالا
 ينا اي جرا حسن بر موظفند ارانستاندا

 دعملكر ريكبا هما  سه هرو  رتنظا حكم
  ر موو ا ركشو ي تخانههاوزار بهآن را 

و  مديريت نمازسا ،ييو دارا دي قتصاا
و  ييزربرنامه راي شوو  ركشو ي يزربرنامه
 ارشگز هانستااز ا هريك نستاا توسعه
از  پس موظفند ستگاههاد ين. اكنند 

 هيدامز طريقاز  رمذكو كمالا وشفر
 عمومي  مددرآ  به را    حاصله  هجوو  ،عمومي

.  نمايند يزوار ركشو كل داري نهاخز دنز
 يك ستا مكلف ركشو كل داري نهاخز

 غبالو ا فقتنامهامو لهدمبااز  پس هفته
و  مديريت نمازسا ي سو از  تخصيص

 هيزشدوار  هجوو  دلمعا  ر،كشو  ي يزربرنامه
 جهدبودر  رجمند راتعتباا سقفرا در 
 بطذير ئياجرا هستگاد رختيادر ا تياسنو
  ملك جايگزيني فصر دهد تا ارقر
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 ) اين23( ده ما عايتر با  هخته شدوفر
 تملك ي طرحها تكميل يا نقانو
  بمصو منيمهتما اي سرمايه ي ييهادارا
 مددرآ سقفدر و  نشهرستا نهمادر 
  .نمايد لهحاص
ماني موضوع  زسا زل منا اري گذـ وا هتبصر

از  حمايتو  ساماندهي نقانو )8ماده (
و  1387 بمصو مسكن عرضهو  توليد

  حكم ينا لشموآن از  ي بعد تصالحاا
  .ميباشد  مستثني

بند (الف) و (ب) 
 ) 44ماده (

 راتختياا  يشافزو ا  ئيزداتمركز  ربه منظو
 ازنتوو  انعمرو  توسعه جهتدر 

زير صورت مي   تمااقدا نستاا اي منطقه
  گيرد:  

  منابع  شامل نستاا ساالنه جهدبو -الف
 مددرآ ، ستانيا مداز درآ عما ستاني ا
و   مالي ي ييهادارا اري گذوا ،ختصاصيا

و  ملي منابعاز  سهمو  اي سرمايه
 راتعتبااز ا عم ا ستانيا رف مصا همچنين

و   اي سرمايه  ي ييهادارا  تملكو    اي هزينه
در  سرجمع رتوبه ص امهركد مالي
.  دميشودرج  تياسنو جهدبو نين اقو
 راتعتبا»  ابرنامهـ  هستگا«د يعزتو

 تملك  راتعتباا  سرجمع  يعزتوو    اي هزينه
  مطابق  ها نشهرستا  اي سرمايه  ي ييهادارا
  هعهد بر نقانو يندر ا رجمند بطاضو
 . ستا نستاا توسعهو  ي يزربرنامه راي شو

  ماهيت كه هاييوژهپر رعتبااتبصره: 
 ارقر  نشهرستا  چنددر    ياو    شتهدا  يستانا
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 راشو توسطو  مستقيم ربهطو ميگيرند
  . دميشو تعيين  امجز رتبهصو

  ن ستاا توسعهو  ي يزربرنامه راي شو -ب
 دهپانز تمد فظر كثراحد ستا موظف

  ن ستاا بمصو جهدبو غبالاز ا پسروز 
 ي ييهادارا تملك ،مدها درآ شامل

 سساابر اي هزينه راتعتباو ا اي سرمايه
و  مديريت ن مازسا ئيس ر  دهاپيشن
  قانوني   اليحه  عستانها (موضوا  ي يزربرنامه

 جهدبوو  برنامه  نمازسا تشكيل به جعرا
شوراي  15/4/1359 بمصو ستانهاا

آن در  تشكيالتي رساختا انقالب) كه
  ستانها و ا لتدو دموجو ي پستها سقف
 ييزربرنامهو  مديريت نمازسا توسط
 ان(بهعنو دميشو غبالو ا تعيين ركشو

و  افهدا بچورچهاو در ا) رشو بيرد
 دي،قتصاا توسعه ي برنامهها ي سياستها

  سالمي ا ري جمهو فرهنگي و  جتماعيا
دستورالعملهاي  و خطمشيهاو  انيرا

) %100ابالغي سازمان صددرصد ( 
  ن قانودر  كه را  نستاا به بالغيا راتعتباا

ست به شرح زير ا هيددگردرج  جهدبو
  توزيع كند: 

 سساابر ستانيا نياعمر راتعتباا-1
  بين  راشو بمصو ونمد ي شاخصها

  به ئياجرا ي ستگاههاو د برنامهها ل،فصو
  نشهرستا  تفكيك

 ايسرمايه ي ييهادارا تملك راتعتباا-2
 سساا بر  ،ييزدا ميتومحر ستاني ا
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  ط نقاو  توسعهنيافتگي ي شاخصها
و  لفصو بين ستانيا توسعهنيافته

  به  توسعهنيافتگي  به طمربو  ي برنامهها
  نشهرستا  تفكيك

) نفت و  %2صد (دودر  عموضو  راتعتباا-3
  مناطق  به   صرفاً   ن ستاا  مسو   يك  گاز (سهم
 مسودو  سهمو    ن ستاا  خيززگاو    نفت خيز

  به توسعه نيافته) مناطق به صرفاً نستاا
  نشهرستا  تفكيك

  
 اتتعهد كه نستاا ساالنه جهدبو سند )44بند (ح) ماده (

و  نستاا توسعهو  ي يزربرنامه راي شو
را  ركشو ي يزربرنامهو  مديريت نمازسا

 ارداديقر قالبدر  ميكند مشخص
  ر مذكو  نما زساو    راشو  ئيسر  بينو    تنظيم

 و رمذكو اردادقر قالب. دميشو لهدمبا
  نمازسا توسط ط،مربو لعملراستود

  . دميشو غبالو ا تهيه  رمذكو
و توسعه استان يك  ريزي برنامهشوراي  ) 71ماده (

و  راتعتباا كل سرجمعاز ) %1درصد ( 
به را  نستاا اي سرمايه ييدارا تملك
به   تجهيزو  توسعهو  اثحدا رمنظو

  بسيج  مت ومقا ي هازهحو ي پايگاهها
  . هدد صختصاا
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 
  متن   بند قانوني
  توسط   نستا ا  هر  سهم   ستانيا  ي مدهادرآ)44بند (د) ماده (

 ركشو ي يزربرنامهو  مديريت  نمازسا
  غ بالا نستا ا به  راتعتباا  غبالا با  نهمزما
كه  نستاا مددرآ تجهيز دستاو  دميشو

  ر مذكو نستاا نمازسا ئيس از ر متشكل
 ييو دارا  دي قتصاا  رموا  مديركل )،  ئيسر(
 ئياجرا ي ستگاههاو د بير)د( نستاا

 تشكيل ضمن ستا مكلف ،بطذير
 ارشگز ،ماهانه رتبه صو تجلسا
  نمازسا بهرا  مدهادرآ لصوو و دعملكر

و وزارت  ركشو ي يزربرنامهو  مديريت
  . كند ارشگز ييو دارا دي قتصاا رموا

در  ستاني ا راتعتباا تخصيص ر به منظو )44بند (ه) ماده (
 تحقق ضعيتو ظلحا با  نستاا رختياا

 كلي ي خطمشيها و  سياستها ،مدهادرآ
  كميته  ،لتدو عمومي جهدبو بر ناظر

  ليتومسؤ با ناستا راتعتباا تخصيص
و  مديريت نمازسا عضويتو  ارستاندا

  ئيس و ربير) د( نستاا ي يزربرنامه
  نستاا ييو دارا دي قتصاا رموا نمازسا

  . دميشو تشكيل
 راتعتباا تخصيص سقف تعيين از  پس )44بند (و) ماده (

  ستاني ا رعتباا تخصيص كميته توسط
  م سو برنامه  نقانو ) 77(دهما ع موضو
فرهنگي  و  جتماعيا دي،قتصاا توسعه
در   هتنفيذ شد انيرا سالميا ري جمهو
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 توسعه رم چها برنامه  ن) قانو 83( دهما
 ري جمهو فرهنگيو  جتماعيا دي،قتصاا
  11/6/1383 بمصو انيرا سالميا

 برحسب اي هزينه رعتباا  تخصيص
  تخصيص و  لفصوو  برنامه  ه،ستگاد
 اي سرمايه ي ييهادارا تملك راتعتباا

 ييزررنامهبو  مديريت نمازسا توسط
و  تعيين  وژهپرو  حطر برحسب نستاا
  . دميشو غبالا

و   ستانيا تخصيص : كميته1 هتبصر
  نستاا ي يزربرنامهو  مديريت  نمازسا

  تخصيص  غبالاز ا مقطع  هردر  مكلفند 
 ينا )ب( بند  ع موضو سهگانه اردمو اي بر
 نياعمر ي طرحها تخصيص سهم  ده،ما
  هر   تخصيص  سرجمعرا در    نشهرستا  هر

  عموضو راتعتباا سهم دلعام ع،موضو
  ، تخصيص سرجمعدر  ن شهرستا رعتباا
  . كنند عايتر
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 كه نشهرستا ي يزر برنامه يتهـكم  )44بند (ج) ماده (

،  كميته) ئيس ر( ارفرمانداز  متشكل
 ييزربرنامهو  مديريت ن مازسا هنمايند

 يسارؤ عضويت و  كميته) بيرد( نستاا
  نها آ كل انمدير كه ئياجرا ي ستگاههاد

 ن ستاا توسعهو  ي يزربرنامه راي شو عضو
 نياعمر ي هاوژهپر موظفند ، هستند
از  پس وزر ده پانز كثراحدرا  ن شهرستا

  جهت و  بمصو ن،شهرستا سهم غبالا
 ئياجرا ي ستگاههاد با فقتنامهامو لهدمبا
 معالا ر ومذك نستاا نما زسا به بطذير

  . نمايند
  هفته يك  موظفند ارانتبصره: فرماند

از   كميته تجلسا تشكيلاز  قبل
 رايشو مجلسدر  نشهرستا ننمايندگا

 اتمستند ئهارا (ضمن سالميا
 تجلسادر  ناظر انبه عنو جلسه)رستود
  . ندآور بهعمل تعود
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  مالي   رات مقر از    بخشي   تنظيم   ن قانو   به   ي اد مو   ق لحا ا   ن قانو 
  با اعمال اصالحات   1384/ 8/ 15  ) مصوب 1لت ( دو 

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
------  ------  

  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
ها  افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه   ) 30ماده (

اجرائي مشمول   و فصول هزينه دستگاههاي 
نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح  

و فصول    ها برنامه فعاليت از محل كاهش ديگر  
هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در  
جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري  
حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد  

) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد  10%( 
استان مجاز   ريزي برنامه ن مديريت و سازما 

و دستگاههاي اجرائي موظفند   باشد مي 
زنشستگي سهم  %) كسور با 100صددرصد ( 

  دولت را تأمين و پرداخت نمايند. 
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
------  -------  

 

مصوب  لتدو مالي راتمقراز  بخشي تنظيم نقانو
  با اعمال اصالحات 27/11/1380

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 
  متن   بند قانوني
 سنواتي بودجه قوانين  در هك اعتباراتي ) 36ماده (

 شهرداريهاي  به  مكك عناوين با
 و جمعيت  نفر  هزار سي زير شهرهاي 

 شهرهاي  زيربنائي تاسيسات به مكك
 پيشنهاد با درس  مي تصويب به وچكك

 سازمان تاييد  و شهرداريها سازمان
 بينكشور  ريزي برنامه و مديريت

  سهم. گرددمي  توزيع شور ك استانهاي 
 با  شده  ياد  رديفهاي  محل از  هراستان
 شوراي  نظر با و استاندار پيشنهاد

  بين استان توسعه و ريزي برنامه 
 شد  خواهد توزيع نيازمند  شهرداريهاي 

 سازمان با فقتنامهموا مبادله از پس و
 حسب استان ريزي برنامه و مديريت

 جاري  بودجه  به  مكك براي  مورد
 نفر هزار سي زير شهرهاي  شهرداريهاي 

 در زيربنائي تاسيسات  احداث و جمعيت
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 جمعيت نفر هزار پنجاه زير شهرهاي 
  . شد خواهد هزينه

 بودجه  قوانين  در  شده  منظور  اعتبارات  ) 45ماده (
 به  » خودياري «  عنوان  تحت  سنواتي 

 هاي پروژه  تكميل  و  جديد   وچك ك  اي پروژه 
 ده  روستاها  در  استاني،  تمام  نيمه 

  هزار  پنجاه  زير  شهرهاي  در ) % 10( درصد 
 باالي  شهرهاي  در  و )  %30( درصد  سي  نفر 

 كه ) % 50( درصد  پنجاه  نفر،  هزار  پنجاه 
 شود،  تامين  مردم  وسيله  به  آنها  ر تبا اع 

 به  ن استا  هر  اعتبار . يابد مي  اختصاص 
 و  ريزي برنامه  و  مديريت  سازمان  پيشنهاد 

 استان  توسعه  و  ريزي برنامه  شوراي  يب صو ت 
  د. گرد مي  توزيع  استان  شهرستانهاي  بين 

 اجازه دولتي  موسسات  و ها  وزارتخانه به )89بند (ب) ماده (
  : شودمي داده

 نياز  بر  مازاد  ساختمانهاي  از  استفاده  حق   - ب 
 موسسات  ها، ه وزارتخان  به  وابسته  دستگاههاي 

 پيشنهاد  به  ز ك مر  در  دولتي  سازمانهاي  و 
 و  شور ك  ريزي برنامه  و  مديريت  سازمان 
 وزيران  هيات  تصويب 

 رئيس يا استاندار پيشنهاد به  استانها   در
 و استان ريزي برنامه  و مديريت سازمان
 به بالعوض ريزي برنامه  شوراي  تصويب

 واگذار نيازمند دولتي  دستگاههاي 
  . گردد
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيتكاليف  ب)
  متن   بند قانوني

 بودجه  قوانين  در  شده  منظور  اعتبارات   ) 45ماده (
 به  » خودياري «  عنوان  تحت  سنواتي 

 تكميل  و  جديد  وچك ك  ي ها پروژه 
  روستاها  در  ،  استاني  تمام  نيمه  ي ها پروژه 

  هزار  پنجاه  زير  شهرهاي  در )  % 10( درصد  ده 
 باالي  شهرهاي  در  و )  % 30( صد در  سي  نفر 

 كه  ) % 50( درصد  پنجاه  نفر،  هزار  پنجاه 
 شود،  تامين  مردم  وسيله  به  آنها  ر تبا اع 

 به  استان  هر  اعتبار . يابد مي  اختصاص 
 و  ريزي برنامه  و  مديريت  سازمان  پيشنهاد 

 استان  توسعه  و  ريزي برنامه  شوراي  يب صو ت 
  د. گرد مي  توزيع  استان  شهرستانهاي  بين 

 اجازه دولتي موسسات و هاوزارتخانه به  )89اده (بند (ب) م
  : شودمي داده

 بر  مازاد  ساختمانهاي  از  استفاده  حق  - ب 
 ها، وزارتخانه  به  وابسته  دستگاههاي  نياز 

 به  ز ك مر  در  دولتي  سازمانهاي  و  موسسات 
 ريزي برنامه  و  مديريت  سازمان  پيشنهاد 

 وزيران  هيات  تصويب  و  شور ك 
 رئيس يا تانداراس پيشنهاد به استانها  در

 و استان ريزي برنامه  و مديريت سازمان
 به بالعوض ريزي برنامه  شوراي  تصويب

 واگذار نيازمند دولتي دستگاههاي 
  . گردد
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
------  -------  

 

 اليم  منظا  يتقاو ار   قابتپذيرر  توليد  نعامو  فعر   نقانو
  1/2/1394ر مصوب كشو

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانوني ج) تكاليف

  متن   بند قانوني
-- ---   -----  
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مصوب  قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 
16/11/1390  

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

  شهرستان ها:  ريزيمه برناكميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

 

  
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در 

  1/5/1391مصوب  تأمين نيازهاي كشور 

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 
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  متن   بند قانوني
 -----  -----  

  

  استان:  زيريبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

 

  برنامه و بودجهقانون 

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----  -----  

  

  استان:  ريزيبرنامهيت و سازمان مدير قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

  

 مديريت  نماز سا تشكيلنامه اجراييو آيين قانون
  ركشو انبحر

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
و توسعه استانها   ريزي برنامه شوراهاي  ) 25ماده (

در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ 
درصد  5نمايند كه هر سال حداقل 

اعتبارات به منظور انجام وظايف و 
شده در مراحل  بيني پيش ي هابرنامه 

چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل  
جداگانه اي تحت عنوان فصل مديريت 

  تان اختصاص داده شود. بحران اس
  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  نونيقاب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

 

  محاسبات عمومي كشورقانون 

  استان: و توسعه  ريزيبرنامهشوراي  قانونيالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----  -----  

  

  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيب) تكاليف 

  متن   بند قانوني
كليه اعتبارات جاري و عمراني   ) 63ماده (

گذاري ثابت) منظور در قانون  (سرمايه
بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل  
تعهد و پرداخت است و مانده وجوه 

ف نشده هر سال بايد  اعتبارات مصر
حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به  
خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا 
آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات 
در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و  
پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد 
 : بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود
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از  تعهدات مربوط به اعتبارات جاري  -1
كه تحت عنوان  محل اعتبار خاصي

(تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب  
سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد 

  شود .منظور مي 

به بعد    1352تعهدات مربوط به سالهاي    - 2
طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد  
مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان  

هاي  تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سال 
امه طرحهاي مربوط  موافقتن  بعد ضمن 
  شود. منظور مي 

) در 2تعهدات سنوات مذكور در بند (  -3
مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه 
يافته و يا كال متوقف گرديده است پس  
از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز 
دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد 
ر و با موافقت سازمان برنامه و بودجه د

  حل برنامه مربوط و قالب طرحي كه از م
يا از محل رديف خاصي كه به همين  

بيني  منظور در بودجه هر سال پيش
  شود.مي 
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
 -----   -----  

 

  و توسعه استان  ريزيبرنامهنامه اجرايي شوراي  آيين

  و توسعه استان:  ريزيبرنامهشوراي  يقانونالف) تكاليف 

  متن   بند قانوني
  : باشد مي  يرز حشر به راشوتركيب اعضا    )2ماده (

در  نستاا توسعهو  ي يزربرنامه راي شو
و   نيناقودر  كه محوله ظايفو اي جرا
و  دميشو  مشخص لعملهاراستود

  تفويضي راتختياا اي جرا همچنين
و  جهد بوو  برنامه  رمودر ا رئيسجمهور

 مديريت بر  رتنظاو  هماهنگي جهتدر 
و  همهجانبه اري سرمايهگذ توسعهو 
  ، مينيزسر لتاعد ي پيگير ن،ستاا ارپايد

 راتختياا يشافزا ،ييزداتمركز تقويت
  ها نستاا  هجايگاو    نقش  تقويت و    هانستاا

درون و  توسعه مديريتو  ي هبردر را
 افهدا تحققو  اي منطقه اي گرونبر
 يرز ي عضا ا تركيب  با  ، متيومقا دقتصاا

  ينا ئياجرا ييننامه آ . دميشو تشكيل
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 جهدبوو  برنامه نمازسا دپيشنها با دهما
 :  سدرمي انيروز تهيأ  تصويب به ركشو

  استاندار (رئيس)-1
  نستاا  جهدبوو    برنامه  نما ز سا  ئيسر  -2

  (دبير)
 يتخانههاوزار ستاني ا حدوا ئيس ر -3

  ستاني (يك نفر)ا حدداراي وا
  ، فرهنگي اثمير نماز سا ئيسر -4

  ستانا ي شگردگرو  ستيد صنايع
 نستاا  يستز  محيط  مديركلحفاظت  -5
  فرمانداران (حسب مورد)-6
  نستاا  هسپا   هفرماند -7
در  نستاا دممر ننمايندگااز  نفردو  -8

  ب نتخاا به  سالمي ا راي شو مجلس
  سالمي (به عنوان ناظر)ا راي شو مجلس

  ن ستاا ي سيماو  اصد  مديركل -9
 توسعهو  ي يزرمهبرنا راي : شو1تبصره 

و  ي تصميمگير دنها باالترين نستاا
 دي،قتصاا توسعه صخصودر رتنظا

  ن ستاا سطحدر  فرهنگيو  جتماعيا
  . . ميباشد
  كه تخانه هاييوزار ردمو در : 2تبصره 

از  يك نفر نددار ستانيا حدوا چند
 راشو تجلسادر  يروز بنتخاا به انمدير

  .  ميكند شركت
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 دفر به قائم  ء،عضاا عضويت: 3تبصره 
و در  اردندرأي  حق جانشين و  ستا

  ه بر عهد  راشو  جلسهاداره    ار،ستاندا  بغيا
  ء عضاا مسودو با تجلسا. ميباشد بيرد
و  قهور با ي گيرو رأي  مييابد سميتر

 ي عضاا كثريت ا با  تست. مصوباا مخفي
  . ستا اءجرا قابل حاضر

  م هنگا ستا موظف راشو بيرد: 4تبصره 
از  كي هر  به طمربو مباحث  حطر
از   راشودر    عضو  غير  ئياجرا  ي ستگاههاد

در   مرتبط ئياجرا ه ستگاد م مقا باالترين
  به  طمربو مباحث حطر مهنگاو  نستاا

  ن شهرستاآن  ارفرمانداز  ن،شهرستا هر
  آورد.  بهعمل تعود) رأي  حق ون(بد

يك  ستا موظف راشو بيرد: 5تبصره 
 جلسه  رستود  جلسه  تشكيلاز    قبل  هفته

 كليه اي بر سمير وتنامهعد با اههمررا 
 مجلس  هنمايندو از دو    كند   ل ساار  ءعضاا

  آورد. بهعمل تعود سالميا راي شو
، ب، پ،   (الف  هاي بند
  )2) ماده (ت

 يرز حشر به راشو راتختياو ا ظايفو
  : دميشو تعيين

  الف:
  اي توسعه  د سنا ا  تصويب و  تأييد  ، سي ر بر  - 1

  شامل  كه  ن ستا ا  توسعه  ي برنامهها و 
در   ن ستا ا  ت بلندمد  عه توس  ي ها ي جهتگير 

و در   ر كشو  ي يز ر برنامه  م نظا  ب چو ر چها 
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و   مين ز سر  مايش آ  ي ها ي جهتگير  ي ستا را 
  تصويب و    ن ستا ا   توسعه   ت مد ن ميا   ي برنامهها 

  بخشي   ي ها وژه پر و    طرحها و    اي توسعه   د سنا ا 
  ي سياستها  ب چو ر چها در  شهرستاني و 
  با   ر گا ز سا و    بخشي و    ميني ز سر   مايش آ   ن، كال 

و   ستاني ا  ت مد ن ميا و  ت بلندمد  ي برنامهها 
  . ست ا   ملي 

و   دي قتصا ا  توسعه  بر  رت نظا و  سي ر بر  - 2
  اري، سياستگذ  نيز و  ن ستا ا  دل متعا  جتماعي ا 

  كاهش  اي بر  مؤثر  ت ما ا قد ا  پايش و  هماهنگي 
  م نظا  ب چو ر چها در  ستاني ا  درون  دل تعا  م عد 

  ي ها ي جهتگير   ي ستا و در را   ر كشو ي يز ر برنامه 
  ستاني ا   توسعه   ي برنامهها و    مين ز سر   مايش آ 

 انعمرو  توسعه ي طرحها بتصوي -3
 يبرنامهها قالبدر  ستاو رو ن شهرستا
 ي سياستها  بچورچهادر    نستاا  توسعه
و   مينزسر مايشآ عاليراي شو بمصو
  ريمعماو  زي شهرسا عاليراي شو
و  قابليتها ي لويتبندو او شناخت -4

 ي مينههاز  ديجاو ا  نستاا   نسبي  ي مزيتها
و   كترمشا توسعهو  تشويقو  زمال 

 طريقاز    جيرخاو    خليدا  اري سرمايهگذ
  دنها دممرو  نيوتعا  ،خصوصي بخش

و  بجذ مناسب ي سياستها ذتخاا -5
 تمااقدو ا هااري سرمايهگذ مشكل  فعر

 لتيدوغيرو  لتيدو ي بخشها اي توسعه
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  با   نهاآ  قنطباا  ي ستادر را  نستاا  سطحدر  
  متي ومقا  دقتصاا ي برنامههاو  سياستها

 ياتوسعه  ي برنامههاو    هازنيا  ،لويتهاو او
  نستاا

  ه پنجا   تا   ي شهرها   جامع   ي طرحها   تصويب   - 6
  ي سياستها  ب چو ر چها در  جمعيت  نفر   ار هز 

  ري معما و    زي شهرسا   عالي راي شو   بالغي ا 
و   برنامه دعملكر ارشگز سيربر -7
آن   لساو ار شهرستاني و  ستانيا جهدبو
  جهكشوردبو وبرنامه   نمازسا به
  درات صا  ي تقا و ار  سياستها  ذ تخا ا  - 8

  ي سياستها  ب چو ر چها ر د  ن ستا ا  غيرنفتي 
  توسعه و  ر كشو  جي ر خا  رت تجا  كلي 
و   علمي  دي، قتصا ا  ري، تجا  ي ها ري همكا 

  ب چو ر چها در  همسايه  ي ها ر كشو  با  فرهنگي 
  لت دو   ي سياستها 

  منابع   بجذو    تجهيز  ي هها را  سيربر  -9
در  لتيدوغير بخش يهاازنداپسو 

  نستاا
  ن ستا ا  توسعه و  ي يز ر برنامه  راي شو : 1تبصره 
  مستمر  ، غيرمهم  ارد مو  ي تصميمگير  ند ا ميتو 

  ان مدير  يا و  ها كارگروه  به را  ص خا  يا و 
  . كند  تفويض  مشخص  ئي ا جر ا  ي ستگاهها د 

  ي بعد  جلسه در  ت ما ا قد و ا  ت تصميما  ارش گز 
  ار قر  سي ر بر  رد مو و  د ميشو  ح مطر  را شو 
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  فع را  ر ختيا ا  تفويض  ين ا  . د ميگير 
  . نيست   را شو   ي ليتها و مسؤ 

  ن ستا ا   توسعه و    ي يز ر برنامه   راي : شو 2تبصره  
  رات عتبا ا  سرجمع  تعيين  ليت و مسؤ  صرفًا

  رات عتبا و ا  اي سرمايه  ي ييها دارا  تملك 
  ت مكانا از ا  ازن استفاده متو « قانون  ع موضو 
كمتر توسعه    مناطق   سطح   ي تقا ار   اي بر   ر كشو 
  س سا ا بر را  ها ن ، سهم شهرستا » يافته 

  ه بهعهد  ميت و محر و  جمعيت  ي شاخصها 
  ت تصميما در  خالت د  حق  را شو  ين دارد و ا 
  . ارد ند را    ن شهرستا   ي يز ر مه برنا   كميته 

 توسعهو  ي يزربرنامه راي شو :3تبصره 
مجاز است پس از ابالغ اعتبارات  نستاا

) از %5استان حداكثر تا پنج درصد(
  نستاا ايسرمايه ييدارا تملك راتعتباا

 جهدبوو  برنامه  نمازسا دپيشنها بارا 
در  ي يزربرنامه راي شو تصويب و  نستاا

 ايبر ري عتباو ا فني ي كمكها قالب
از  حمايت ي هاوقصند سرمايه يشافزا

 يا نستاا نهما ورزي كشا بخش توسعه
هد. همچنين اين د صختصا ا نشهرستا

شورا مجاز است حداكثر بيست درصد 
 ي ييهادارا تملك راتعتبااز ا) %20(

 ي كمكها قالبرا در  نستاا اي سرمايه
 ايجرو ا  تكميل  لويتاو  با  ري عتباو ا  فني
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  ص ختصاا متي ومقا دقتصا ا ي طرحها
  .هدد

ب: بررسي و تصويب توزيع اعتبارات 
  برنامه،   -هزينه استان به تفكيك دستگاه  

با پيشنهاد دبير شورا بر اساس قوانين،  
  مقررات و اسناد باالدستي

پ: بررسي و تصويب سياستها و  
ي اعتبارات هاپروژههاي تعيين اولويت
ي سرمايه اي استان با  هاداراييتملك 

  ر شوراپيشنهاد دبي
ت: ساير وظايف محول شده از طرف 
هيئت وزيران در چهارچوب قوانين و  

  االدستيمقررات و اسناد ب
به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف   )4ماده (

ي تخصصي به شرح زير هاكارگروه شورا،  
  تشكيل مي شود: 

كارگروه اقتصادي، اشتغال و   -الف
  سرمايه گذاري 

عه روستايي،  كارگروه زيربنايي، توس -ب
عشايري، شهري و آمايش سرزمين و  

  محيط زيست 
فرهنگي، سالمت،  كارگروه اجتماعي،  - پ 

  زنان و خانواده 
كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و -ت

  نوآوري
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توانند با تصويب  مي   هاكارگروه  -1تبصره  
شورا، به تناسب موضوع گروه كاري  

  ايجاد كنند. 
  ها كارگروهكليه تصميمات  -2تبصره 

جنبه پيشنهادي دارد و پس از طرح و  
تصويب در شورا در چهارچوب قوانين و 

  ات مربوط، الزم االجرا است. مقرر
با ابالغ اين آيين نامه، ايجاد و   -3تبصره  

برگزاري هر گونه كارگروه، ستاد، كميته،  
كميسيون، شورا و عناوين مشابه در  

ي هاكارگروهموضوعات و وظايف شورا و 
مقامات و دستگاه هاي  ذيل آن توسط

ملي و استاني به جز موارد مصرح در 
ن و شهرستان مجاز قوانين در سطح استا

  نخواهد بود. 
و توسعه  ريزي برنامه شوراي  -تبصره  ) 14تبصره ماده (

وظايفي را در چهارچوب  تواندمي استان 
قوانين و مقررات مربوط به كميته  

  شهرستان محول نمايد.  ريزي برنامه 
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  استان:  ريزيبرنامهسازمان مديريت و  قانونيتكاليف  ب)

  متن   بند قانوني
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و   )3ماده (

 ظايفواستان مستقر است و    ريزي برنامه 
  آن به شرح زير است: 

تهيه دستور كار و برنامه زمان   -الف
بندي تشكيل جلسات شورا، مطابق  

قانون  ) 31) بند (الف) ماده (5تبصره (
  ستا موظف راشو بيرداحكام دائمي (

  ر ستود جلسه تشكيلاز  قبل يك هفته
 ايبر سمي ر عوتنامهد با  اههمررا  جلسه
 هنمايندو از دو  كند لسا ار ءعضاا كليه

 بهعمل تعود سالميا راي شو مجلس
  ) با هماهنگي رئيس شورا. آورد
ارسال تصميمات شورا حداكثر  -ب

 ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه
براي اعضا و دستگاههاي اجرايي ذي 

  ربط استان. 
ارايه گزارش هاي ارزيابي مستمر،  -پ

پيگيري مصوبات شورا، تهيه گزارش 
و هاي فصلي و ساالنه از عملكرد شورا 

استاندار و ن به و ارسال آ هاكارگروه
  اعضاي شورا.
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و  هاكارگروهبررسي پيشنهادهاي  -ت
آماده شهرستان ها و    ريزي برنامه كميته  

 سازي آنها براي طرح و تصويب در شورا. 
پيگيري تهيه و هماهنگي   -ث

  .هاكارگروه ي يك ساله هابرنامه 
ساير موارد ابالغي از سوي شورا در -ج

چهارچوب قوانين و مقررات و اسناد  
  باالدستي. 

نگي، نظارت و تبصره: مسئوليت هماه
پيگيري انجام وظايف و ارزيابي عملكرد 

مديريت و  سازمان شورا بر عهده 
  خواهد بود.  ريزي برنامه 
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  شهرستان ها:  ريزيبرنامه كميته هاي  قانونيج) تكاليف 

  متن   بند قانوني
) قانون الحاق  44در اجراي بند (ج) ماده (   ) 14ماده (

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از  
  ريزي برنامه ) ، كميته  2مقررات مالي دولت ( 

يف و اختيارات  شهرستان، با تركيب و وظا 
  مندرج در بند ياد شده تشكيل مي شود. 

و توسعه  ريزي برنامه شوراي  - تبصره
وظايفي را در چهارچوب   تواندمي استان  

انين و مقررات مربوط به كميته  قو
  شهرستان محول نمايد.  ريزي برنامه 

 

  
 


