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چارت سازمانی
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 -1 -1دستورالعمل شرح وظایف و مأموریتهای اساسی استانداری
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 -1-2دستورالعمل شرح وظایف استانداران و فرمانداران
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 -1-3دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
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 -1-3-1اصالحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
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فصل دوم  :پست های مدیریتی حوزه استاندار ،شرح وظایف و کارگروههای مربوطه
2ـ حوزه استاندار
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 -2-1مدیرکل حوزه استاندار و روابطعمومی (شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها
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شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان
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شورای اطالعرسانی
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 -2-1-1معاون هماهنگی امور اجرایی حوزه استاندار (شرح وظایف)
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 -2-1-2معاون روابطعمومی و تشریفات (شرح وظایف)
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 -2-1-3معاون امور بینالملل (شرح وظایف)
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 -2-2مدیرکل امور بانوان و خانواده(شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

 کمیته تخصصی زنان و خانواده شورای هماهنگی ستاد
مبارزه با مواد مخدر
1ـ 2ـ 2ـ معاون مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده (شرح وظایف)
3ـ 2ـ مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی(شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها



کمیته مدیریت عملکرد ،سالمت اداری و صیانت از حقوق
مردم
کمیته رفع اختالف دستگاههای اجرایی
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3-1ـ 2ـ معاون امور حقوقی (شرح وظایف)
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3-2ـ2ـ معاون بازرسی و مدیریت عملکرد (شرح وظایف)
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3-3ـ2ـ معاون ارتباطات مردمی (سامد) (شرح وظایف)
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 -2-3-4رئیس گروه امور حقوقی (شرح وظایف)
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شوراها ،کارگروهها و کمیتهها
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شورای هماندیشی مدیران هستههای گزینش استان
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شورای نظرده هسته گزینش
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کارگروه منطقهای  3کشوری
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-2-6مدیرکل بحران (شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها
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کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات
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کارگروه تخصصی بالیای جوی
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کارگروه تخصصی نیروهای مسلح ،امنیت و انتظامات
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کارگروه تخصصی مدیریت آب و فاضالب
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کارگروه تخصصی مدیریت برق
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کارگروه تخصصی آموزش مدارس
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کارگروه تخصصی حملونقل و تأمین و توزیع ماشینآالت
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کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات رودخانهها
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کارگروه تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی
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کارگروه تخصصی مخاطرات زیستمحیطی
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کارگروه تخصصی آموزش و اطالعرسانی
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کارگروه تخصصی بهداشت و درمان
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کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله ،لغزش الیههای زمین
و شهرسازی
کارگروه تخصصی خشکسالی ،سرمازدگی و مخاطرات
کشاورزی
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کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی
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کارگروه تخصصی آتشنشانی ،مواد خطرناك ،انتقال و
تدفین متوفیان

82



کارگروه تخصصی بیمه و برآورد خسارت
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کارگروه تخصصی تأمین مسکن
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کارگروه تخصصی تشکلهای مردمنهاد آذربایجان شرقی
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کارگروه تخصصی بازتوانی و عملیات روانی آذربایجان
شرقی
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کارگروه تخصصی مدیریت اطفاء حریق جنگلها و مراتع
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 شورای استانی فرهنگی – اجتماعی ستاد احیای دریاچه
ارومیه
 -2-6-1معاون مدیرکل بحران(شرح وظایف)
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-2-6-2رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی(شرح وظایف)

94

 -2-6-3رئیس گروه امور حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات(شرح وظایف)
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فصل سوم :پست های مدیریتی معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی ،شرح وظایف و کارگروههای
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مربوطه
 -3معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (شرح وظایف)
1ـ 3ـ مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیسیون ها
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کارگروه ساماندهی خوابگاههای دانشجویی
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کارگروه نامگذاری و تغییر نام
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کمیسیون کارگری
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کمیسیون دانشجویی

106



کمیسیون اقوام ،مذاهب
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1ـ 1ـ 3ـ معاون امور سیاسی (شرح وظایف)
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2ـ 1ـ 3ـ معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)
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3ـ 1ـ 3ـ رئیس گروه امور سیاسی ،اقوام و مذاهب (شرح وظایف)
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 3-1-4ـ رئیس گروه امور انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)
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2ـ 3ـ مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی (شرح وظایف)
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شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

113



شورای تامین استان
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کارگروه امنیت و انتظامات حوادث غیرمترقبه
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کمیته ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد
غیرنظامی استان
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کمیته مقابله با عرضه و ورود مبارزه با مواد مخدر استان
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کمیته امنیتی و انتظامی تبریز 2018
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کمیته امنیتی و انتظامی تسهیالت سفر
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کمیته استانی استقرار و بهرهمندی از سامانههای
هوشمند نظارتی
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کمیته امنیتی مترو
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کمیته بازدید کننده از اماکن و تأسیسات حیاتی استان
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کمیسیون ورزشی شورای تأمین استان
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کمیسیون مقابله با قاچاق سالح و جمع آوری سالح های
غیرمجاز
کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارك
رسمی استان

122



کار ویژه مرز شورای تأمین استان

123



کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان

124
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کمیسیون حفاظت از اماکن و تأسیسات استان

124



کمیسیون مقابله با تخلفات و جرایم سایبری

124



کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران

125



کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز
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کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی

126



کمیسیون امور امنیتی استان

126



کمیسیون حفاظت از شخصیت ها
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کمیسیون نظارت بر مواد ناریه صنعتی و تجاری
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ستاد امنیت انتخابات استان

127



ستاد اربعین
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 -3-2-1معاون امور امنیتی (شرح وظایف)
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 -3-2-2معاون امور انتظامی ،مرز و مبارزه با قاچاق (شرح وظایف)
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 -3-2-3رئیس گروه امور امنیتی (شرح وظایف)
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 -3-2-4رئیس گروه امور انتظامی ،مرز و مبارزه با قاچاق (شرح وظایف)
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 -3-2-5رئیس گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی (شرح وظایف)
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 -3-2-6دستیار ستادی (شرح وظایف)
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3-3ـ رئیس دبیرخانه شورای تأمین استان (شرح وظایف)
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 -3-4مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (شرح وظایف)

134



شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

136



شورای راهبردی جمعیت استان

138



شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان

138



شورای ساماندهی سالمندان استان

139



شورای مشارکت های مردمی

139



کارگروه تخصصی سازمانهای مردمنهاد مدیریت بحران
استان
کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی ،سالمت ،زنان و
خانواده استان
کارگروه ارتقای اجتماعی ،فرهنگی و سالمت ستاد
بازآفرینی شهری استان
کمیته مشارکتهای مردمی شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر

139



کمیته استانی پایش و ارزشیابی ایدز

142



کمیته پیشگیری از خودکشی

143



کمیته بیماریهای خاص

143



کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی استان

144
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ستاد ساماندهی امور جوانان
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ستاد مدیریت فرهنگی و اجتماعی کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی

145



ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر

146



ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابانی

146



ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

147



ستاد ساماندهی متکدیان

148



هیئت اندیشهورز استان

148



هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان
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 -3-4-1معاون امور آسیبها و مسائل اجتماعی (شرح وظایف)

149

-3-4-2معاون تشکلها و مشارکتهای اجتماعی (شرح وظایف)
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- 3-4-3رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی (شرح وظایف)
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-3-4-4رئیس گروه امور سازمانهای مردمنهاد (شرح وظایف)

152

 -3-5مدیرکل پدافند غیرعامل(شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

153
153



شورای پدافند غیرعامل استان

155



کارگروه امنیتی ،انتظامی پدافند غیرعامل استان

156



کارگروه بهداشت ،سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل
استان

156



کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان

157



کارگروه صنعت ،معدن و تجارت پدافند غیرعامل استان

158



کارگروه فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی پدافند غیرعامل
استان
کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات (سایبری) پدافند
غیرعامل استان
کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل
استان

158



کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان



کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل استان

162



کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی پدافند غیرعامل
استان

162



کارگروه جهاد و کشاورزی پدافند غیرعامل استان

163



کمیته پدافندغیرعامل استانداری

164



کمیته مرزبانی زیستی

164



کمیته مقابله با بیوتروریسم

165



قرارگاه پدافند شیمیایی استان
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قرارگاه پدافند سایبری استان
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قرارگاه پدافند زیستی استان
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-3-5-1رئیس گروه طرح و اجرا(شرح وظایف)

168

-3-5-2رئیس گروه تهدیدات تخصصی(شرح وظایف)
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فصل چهارم :پست های مدیریتی معاونت هماهنگی امور عمرانی ،شرح وظایف و کارگروههای

171

 -4معاون هماهنگی امور عمرانی(شرح وظایف)

173

مربوطه
 -4-1مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی ،حملونقل و ترافیک(شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

174
176



شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان

178



شورای فنی

179



شورای حفاظت از منابع آب استان

180



شورای معادن

180



شورای مسکن استان

181



کارگروه استانی نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی

181



کارگروه ماده  17نوسازی ناوگان فرسوده

182



کارگروه ماده  10قانون توسعه حملونقل عمومی و
مدیریت مصرف سوخت

182



کارگروه واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای

183



کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری  ،شهری و
آمایش سرزمین و محیطزیست

184



کمیته ایمنی و حملونقل شهرهای استان

186



کمیته فنی استقرار و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند
نظارتی استان

187



کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حملونقل استان

187



کمیسیون طرح هادی شهرها

187



کمیسیون مغایرتهای طرح هادی شهرها

187



کمیسیون ماده  5شهرهای استان

188



کمیسیون ماده  99قانون شهرداریها

188



ستاد بازآفرینی شهری

188



ستاد مناسبسازی محیط برای کمتوانان جسمی و
حرکتی

189



ستاد هماهنگی خدمات سفر

189



هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

189



هیئت چهارنفره استان

190

 -4-1-1معاون شهرسازی ،معماری و برنامهریزی شهری (شرح وظایف)

191

 -4-1-2معاون حملو نقل و ترافیک (شرح وظایف)

193

-4-1-3رئیس گروه امور شهرسازی ،معماری و امور عمرانی (شرح وظایف)

194

 -4-1-4رئیس گروه پایش محیطزیست و توسعه پایدار (شرح وظایف)

195

 -4-1-5رئیس گروه حملونقل و ترافیک (شرح وظایف)
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 -4-2مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها (شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

196
199



شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

200



شورای اداری و استخدامی شهرداریها

200



کارگروه ساماندهی سگهای بال صاحب

201



کارگروه مدیریت پسماند استان

201



کمیته طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان

201



کمیته حسابرسی شهرداریها

201



کمیته اجرائی آموزش و توانمندسازی

202



کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاهها

202

هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای

اسالمی استان
 -4-2-1معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها (شرح وظایف)
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 -4-2-2رئیس گروه امور شهری(شرح وظایف)

204

-4-2-3رئیس گروه امور شوراهای اسالمی شهر(شرح وظایف)
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202

3ـ4ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها(شرح وظایف)
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شوراها ،کارگروهها و کمیتهها

208




کمیته بررسی طرحهای مشارکتی در راهاندازی واحدهای
تولیدی روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته
کمیته راهبردی پروژه ارتقاء تولید و اشتغال پایدار در
دشتها و مناطق روستایی



کمیته راهبری بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

209



کمیته حسابرسی دهیاریها
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کمیته انضباطی کارگران استانداری و دهیاریهای استان

209



شورای هماهنگی عشایر استان
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شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

211



کمیته تصویب طرح های هادی

211
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209

-4-3-1معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها (شرح وظایف)
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-4-3-2معاون نظارت بر امور سرمایهگذاری و اشتغال روستاها(شرح وظایف)
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 -4-3-3معاون امور دهیاریها و شوراها (شرح وظایف)

214

فصل پنجم :پست های مدیریتی معاونت هماهنگی امور اقتصادی ،شرح وظایف و کارگروههای

215

5ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)
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مربوطه
218

 -5-1مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری (شرح وظایف)


219

شوراها ،کارگروهها و کمیتهها


شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

220



کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

221



کمیته بررسی تسهیالت طرح رونق تولید

221



کمیته بررسی تسهیالت بازسازی و نوسازی واحدهای
تولیدی صنعتی و معدنی

221



کمیته مشاغل خانگی

221



هیئت ماده  9استانی

222

-5-1-1معاون مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری (شرح

222

وظایف)
223

2ـ5ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی(شرح وظایف)


225

شوراها ،کارگروهها و کمیتهها


شورای ارزیابی استانی ماده  6قانون حمایت از
مصرفکنندگان

226



کارگروه فرش دستباف

226



کارگروه ستاد تنظیم بازار

227



کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم

227



کارگروه تخصصی امور اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری

228



کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان

230



کارگروه ساماندهی گندم ،آرد و نان

230



کمیته لجستیک استان

231



کمیته فنی اعطاء
مصرفکنندگان استانی



کمیسیون نظارت استان

232



کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی

232



ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی
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 هیئت اجرایی انتخاب اعضای هیئتمدیره و بازرس
اتحادیه های صنفی
5-2-1ـ معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)
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 -5-2-2رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)
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 -5-2-3رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی ،صنایع و معادن (شرح وظایف)
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گواهینامه

رعایت

حقوق
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فصل ششم :پست های مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع ،شرح وظایف و کارگروههای
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6ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی (شرح وظایف)
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مربوطه
1ـ6ـ مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری (شرح وظایف)


240

شوراها ،کارگروهها و کمیتهها
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شورای اداری استان

243



شورای راهبری توسعه مدیریت استان

243



شورای پژوهش استانداری

244



کارگروه منطقه  3استانی

244



کارگروه توسعه مدیریت استانداری

245



کارگروه نظام پیشنهادات

245



کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری

246



کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی

247



تیم بهبود
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 -6-1-1معاون برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری (شرح وظایف)

248

 -6-1-2معاون آموزش و پژوهش (شرح وظایف)

249

 -6-1-3رئیس گروه برنامهوبودجه (شرح وظایف)

251

 -6-1-4رئیس گروه نوسازی و تحولاداری (شرح وظایف)
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 -6-1-5دستیار ستادی (شرح وظایف)
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2ـ6ـ مدیر فناوریاطالعات و شبکه دولت (شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها
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کارگروه دفاتر پیشخوان

256



کارگروه پروژه ملی نشانی استاندارد مکانی GNAF
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کارگروه توسعه دولت الکترونیکی

257



کمیته توسعه فناوریاطالعات

257



کمیته فنی شبکه دولت

257



کمیته فناوریاطالعات ستاد انتخابات

258



کمیته فنی میز خدمت الکترونیکی

258



کمیته فنی سامانه احراز اصالت هویت برخط

258



کمیته امنیت فناروی اطالعات و ارتباطات استانداری

258



کمیته احصاء فرآیند و مدلینگ آنها
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کمیته ارزیابی عملکرد استانداری
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کمیته فنی و بازرگانی مناقصات
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 -6-2-1رئیس گروه فناوریاطالعات (شرح وظایف)
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 -6-2-2رئیس گروه ارتباطات و امنیت شبکه (شرح وظایف)
 -6-3مدیرکل امور اداری و مالی(شرح وظایف)


شوراها ،کارگروهها و کمیتهها


کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ انسانی

260
261
262
263

 -6-3-1معاون امور اداری (شرح وظایف)
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 -6-3-2معاون امور مالی (شرح وظایف)
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 -6-3-3رئیس اداره امور اداری و رفاه (شرح وظایف)
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 -6-3-4رئیس اداره خدمات و پشتیبانی (شرح وظایف)
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 -6-3-5رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی (شرح وظایف)

267

 -6-3-6رئیس اداره امور مالی (شرح وظایف)

268

مقدمه:
نظام اداری هر کشوری بیانگر نگرش دولت به اداره و مدیریت آن کشور است؛ نقش نظام اداری در ساختارهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف کالن و نیل به توسعه ،بسیار تعیینکننده است ،از این
رو بدون داشتن نظاماداری کارآمد و اثربخش ،دستیابی به توسعه ،رفاه و عدالت ممکن نیست.
این امر مورد توجه قانونگذاران نظام جمهوری اسالمی نیز بوده و در دیباچه قانوناساسی نیز بر اهمیت
قوه مجریه به دلیل نقش آن برای رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه و همچنین زمینهسازی
برای وصول به هدف نهاییِ حیات ،تاکید شده است؛ درنتیجه محصور شدن در هر نظام دست و پاگیر پیچیده
که وصول به این هدف را کند و یا خدشهدار کند ،نفی گردیده است؛ در بند ده اصل سوم قانوناساسی نیز
«ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور» تصریح و دولت موظف به اجرای آن شده است.
هر چند جمهوری اسالمی ایران در ردیف دولت -کشورهای تکساخت قرار دارد ،اما پهناوری کشور ایجاب
میکند در عین حفظ یکپارچگی آن ،سازمان دهی متناسب با وسعت کشور مد نظر قرار گیرد که از آن جمله
میتوان به استفاده از سبکهای اداری عدم تراکم و حتی عدم تمرکز اشاره نمود.
در پیوست قانون برنامه اول توسعه نیز به منظور تنظیم ،تعدیل و بهبود نیروی انسانی و مدیریت آن بر
موارد ذیل تأکید شده است:


تحقق عدالت استخدامی و انتخاب اصلح داوطلبان ورود به خدمت؛



استقرار نظام هماهنگ؛



استقرار نظام برنامه ریزی استخدام نیروی انسانی موردنیاز بخش دولتی؛



تعمیم آموزش به کارکنان دولت و افزایش توان تخصصی و تحقیقاتی دستگاههای دولتی
بهمنظور افزایش کارآیی آنها؛

در قانون برنامه دوم توسعه نیز اهداف و سیاستهایی پیشبینیشده است که محتوای اصلی آنها تعدیل
ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی ،افزایش نیروهای فنی ،تخصصی و تحقیقاتی ،بهبود کیفی مدیران و برقراری
نظام مستمر ارزشیابی کارکنان براساس لیاقت و شایستگی است؛ اهتمام به موضوع در برنامههای سوم ،چهارم،
پنجم و ششم هم دیده میشود.
با توجه به اینکه امروزه هزینه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات و محصوالت گوناگون بسیار باالست
و امکان تهیه و تأمین این هزینهها از منابع عمومی روزبهروز محدودتر و کمتر میشود ،لذا ،برای مدیریت صحیح
منابع ،دسترسی به اطالعات کامل و دقیق در ارتباط با مشاغل دولتی احساس نیاز میشود؛ به همین دلیل تهیه
شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن به عنوان یکی از ورودیهای مهم فرآیندهای مختلف توسعه منابع انسانی
از قبیل جذب و استخدام ،جبران خدمت و مزایا ،آموزش و کار راهه شغلی و ،...امری مفید است؛ زیرا یکی از
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اصلیترین نیازمندیهای مستخدمان دولت ،بهویژه مدیران ارشد و حرفهای ،دانستن شفاف وظایف شغلی و
انتظارات دولت از آنان است.
ابهامات موجود در نظاماداری و نیز تنوع و تعدد قوانین و مقررات ،همچنین عادات و سالیق مجریان و...
بهگونهای است که ضرورت گردآوری و تدوین شرحوظایف ،احراز شرایط و نحوه عمل کارگروههای اداری در
قالب یک مجموعه منسجم را امری اجتنابناپذیر میکند؛ لذا از سوی دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری
«راهنمای مدیریت استانداری» گردآوری و تدوین شده است که شایسته است از تمامی مدیران ،مشاوران،
کارشناسان و کارکنانی که در تهیه و تدوین این راهنما تالش کردهاند ،تشکر و قدردانی کنم.

محمدرضا پورمحمدی
استاندار آذربایجان شرقی

فصل اول:
چارت سازمانی ،شرح وظایف و ماموریتهای
استانداری (و فرمانداران) و دستورالعملهای
نحوه انتخاب و انتصاب مدیران
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فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)19 ■ ...

 ■ 20راهنمای مدیریت استانداری
نمودار سازمانی استانداری آذربایجان شرقی

استاندار

دفتر استاندار و

دفتر مدیریت

اداره کل

هسته

دفتر امور

روابط عمومی

عملکرد ،بازرسی

حراست

گزینش

بانوان و
خانواده

و امور حقوقی

معاونت توسعه

معاونت هماهنگی

مدیریت و منابع

امور اقتصادی

دفتر برنامهریزی،
نوسازی و تحول
اداری

اداره کل امور اداری
و مالی

مدیریت فناوری

معاونت هماهنگی

معاونت سیاسی،

امور عمرانی

امنیتی و اجتماعی

دفتر فنی ،امور

دفتر امور سیاسی،

دفتر هماهنگی امور

عمرانی و حملو

انتخابات و

اقتصادی

نقل و ترافیک

تقسیمات کشوری

دفتر جذب و حمایت

دفتر امور شهری

دفتر امور امنیتی و

و شوراها

انتظامی

از سرمایهگذاری
دفتر امور

دفتر امور اجتماعی

روستایی و

و فرهنگی

شوراها

اطالعات و شبکه
دولت
اداره کل مدیریت
بحران

اداره کل پدافند
غیرعامل

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)21 ■ ...
1ـ1ـ دستورالعمل شرح وظایف و مأموریتهای اساسی استانداری (سازمان امور اداری و استخدامی کشور (امور
ساختارهای سازمان ) به شماره )96/10/12-132611

 -1اعمال سیاست های عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی ،مؤسسات و…که به
نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند.
 -2مشارکت در ارزشیابی عملکرد مدیران واحدهای استانی دستگاههای اجرایی براساس
دستورالعملهای مربوطه.
 -3ایـجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی ،نهادها ،مؤسسات ،شوراها و سازمانهای
محلی در چارچوب قوانین و مقررات.
 -4نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات توسط واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در استان.
 -5بررسی ،رسیدگی و حل اختالفات حقوقی فیمابین دستگاههای اجرایی استان.
 -6هماهنگیهای الزم با وزراء و یا باالترین مقام دستگاه ذیربط برای عزل و نصب مدیران واحدهای
دستگاههای اجرایی مستقر در استان و بـاالتـریـن مـقـامـات اداری ،مـدیـران پـروژههـای مـلـی،
باالترین مقام نهادهای انقالب اسالمی براساس ضوابط و مقررات قانونی.
 -7ریاست جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان ،شوراهـا ،کـمـیسیونها و کمیتههایی که
بهموجب قانون به عهده استانداری است.
 -8تأمـیـن و حـفـظ امـنـیـت داخـلـ ی و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین
دستگاههای اطالعاتی ،انتظامی و نظامی.
 -9بـررسـی و اعـمـال سـیـاسـتهـای الزم در مـقـابـله با بروز مشکالت مرزی و نظارت بر نحوه
مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان.
 -10تمشیت امور نیروی انتظامی در استان بر اساس تکالیف مورد اشاره در قانون.
 -11پیـشـگـیـری از بـروز نـاهـنـجـاریهـای امـنـیـتی و تعیین اولویت ،سیاستهای امنیتی استان با
تأکید بر اصول پدافند غیرعامل.
 -12ایـجـاد هـمـاهـنـگـی در امـر مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر ،قـاچـاق اسـلـحـه ،کـاال و ارز در اسـتـان
در چـارچـوب قـوانین و مقررات.
 -13نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به جلوگیری از تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در استان.
 -14مسئولیت برقراری امنیت استان از جایگاه رییس شورایتأمین استان و تشکیل و ریاست جلسات
شورایتأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن در چارچوب قوانین و مقررات.
 -15نـظـارت بر حـسـن اجـرای قـوانـیـن و مـقـررات راهـنـمـایـی و رانـنـدگـی ،گذرنامه و وظیفه
عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
 -16برگزاری و نظارت بر حسن اجرای انتخابات در سطح استان.
 -17بـررسـی ،مـطالـعـه و اقـدامـات اجـرایی تـقـسـیـمـات کـشـوری در حـوزه اسـتان و رفـع
اخـتـالف بـیـن اسـتـانهـای هـمـجـوار.

 ■ 22راهنمای مدیریت استانداری
 -18نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان ،اتباعخارجی،
پناهندگان ،معاودین ،مهاجرین ،آوارگان در چارچوب قوانین و مقررات.
 -19برنامهریزی و ایجاد زمینه مناسب در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در
چـارچـوب قـانـون اسـاسـی و سایـر قوانین کـشـور و تـأمـیـن تـوسـعـه سـیـاسـی و
اجـتـمـاعـی پـایـدار و ارتــقـاء ســطـح مـشـارکـت عـمـومی در اسـتـان.
 -20فراهم آوردن زمینههای گسترش عدالتاجتماعی در زمینههای حمایت از نهادها و کمیتههای دولتی
و مردمی و مؤسسات خیریه مرتبط با موضوع.
 -21ایـجـاد زمـیـنـه مـنـاسـب بـهمـنـظـور تـوسعه اجتماعی و فرهنگی جامع با تأکید بر امور مربوط
به بانوان و سازمانهای مردمنهاد.
 -22ایجاد زمینههای الزم برای تشکیل و توسعه مجامع و تشکلهای غیردولتی و احزاب با موضوعات
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در سطح استان.
 -23فـراهـم نـمـودن زمـیـنـه مـشـارکـت و هـمـکـاری مـطـلوب اقوام و مذاهب در اجرای برنامههای
ملی و سیاستهای عمومی دولت.
 -24فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت و هماهنگی بین شوراهای اسالمی به منظور جلب مشارکت
همه جانبه مردم استان در امور مشارکتپذیر.
 -25پیگیری امور مربوط به تشکیل دهیاریهای استان و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها.
 -26نظارت بر امور اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریها و اجرای قوانین و مقررات مربوطه در
استان.
 -27نظارت بر سیاستها و برنامههای توسعه شهری و روستایی و همچنین طرحهای جامع شهری در
استان.
 -28نظارت و هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها ،طرحها و پروژهها ،هدایت و
پشتیبانی فنی – اجرایی.
 -29نظارت بر روند وضع عوارض محلی با توجه به توان و بنیه اقتصادی ساکنین استان که از طریق
شوراهای اسالمی شهر و روستا پیشنهاد میگردد.
 -30مدیریت و اعمال هماهنگی الزم به منظور پیشبینی ،پیشگیری ،کنترل و مهار خسارات مادی و
معنوی و حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی در استان.
 -31نظارت عالیه بر تحقق طرحهای توسعه فناوری اطالعات در استان.
 -32مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در استان.
 -33نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصالح نظاماداری در استان.
 -34نظارت عالیه بر امور ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا در سطح استان.
 -35نظارت عالیه بر برنامهها و سیاستهای کالن امور درآمد ،تجهیز و تخصیص منابع استان.
 -36نظارت عالیه و اعمال هماهنگی در فعالیتهای اقتصادی استان.
 -37نظارت بر نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمههای دولتی.

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)23 ■ ...
 -38نظارت بر توزیع و تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ،از طریق ریاست
شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروه تخصیص منابع.
 -39همـاهـنـگی و نظارت بر امور مربوط به تشویق سرمایهگذاران و حمایت از واگذاری تسهیالت برای
ایجاد انگیزه به منظور سرمایهگذاری در استان.
 -40هـماهـنـگی و نـظـارت بر امور مربوط به تشویق صاحبان کاالها در جهت افزایش صادرات غیرنفتی
با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مسئول.
 -41پـیـگـیـری تـأسـیـس و راهانـدازی ،هـدایـت و راهـبـری بـازارچـههـای مـرزی طبـق قوانین و
مقررات مربوطه در استانهای مرزی.
 -42پیگیری امور مربوط به معیشت مرزنشینان در استانهای مرزی.
 -43بررسی زمینه های مشترك همکاری با کشورهای همجوار و دوست ،انعقاد یادداشت تفاهم و همکاری
با هماهنگی سایر سازمانهای مسئول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 -44همکاری و تسهیل در بسترسازی مـناسـب جـهـ ت جذب گردشگران داخلی و خارجی و تسهیل
امور مربوط به آن با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی.
 -45نـظـارت بـر حـفـظ و حـراسـت از منابعطبیعی و مـحیطزیست و ترویج فرهنگ و استفاده بهینه
از منابع و امکانات موجود استان.
 -46نظارت بر انجام امور سجلی و شناسایی و تعیین تابعیت و هویت ایرانیان ساکن در استان.

 ■ 24راهنمای مدیریت استانداری
1ـ2ـ دستورالعمل شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری )1377

ماده  :1استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای
عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از
بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند  .نهادهای انقالب اسالمی ،نـیـروهـای انـتـظـامـی ،شـوراهـای

اســالمـی شـهـر و شـهـرداریهـا و مـؤسـسـات عـمـومـی غـیـردولـتـی را عـهـده دار خـواهـنـد بـود.
 .1نـیـروهـای نـظـامـی در چـارچـوب وظـایـفـی که در ارتـبـاط بـا امـنـیـت مناطق دارند ،تحت نظارت
استانداران عمل خواهند کرد.
 .2استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیسجمهور و هیأتوزیران مسئول بوده و بـعـنـوان
نـمـایـنـده وزارتکشور مـسـئـولیت اجرای وظـایـف و اخـتـیـارات آن وزارت در اسـتـان را عـهـده
دار خـواهـد بـود و در مـقابل وزیر کشور پـاسـخـگـوسـت.

ماده  :2وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر میباشد:
 .1اسـتـانـدار مـسـئـول بـرقـراری حفظ نظم و امنیت استان است .و وظایف امنیتی استانداران را شورای

امنیت کشور تعیین مینماید.
 .2هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
 :1-2کلیه ارگانهای عضو شورایتأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظّفند مصوبات شورایتأمین و
دستورات امنیتی استاندار را اجـرا نـمـایـنـد و رویـدادهـای امـنـیـتـی و سـیـاسـی را به اسـتـانـدار

گـزارش نـمـایـنـد .بـا مـتـخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
 -2-2هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر

دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
 .3پیشبینی و پیشگیری معضالت امنیتی استان ،تعیین و تدوین اولویتها و سیاستهای امنیتی و تعیین

حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
 .4فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ،مصوبات مراجع قانونی ،دستور

العملها و ابالغیههای امنیتی.
 .5تأیـیـد تـشـکـیـل مـوقـت یـا دائـم و یـا انـحالل ردههای انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین

و دستورالعملهای مربوطه.
 .6نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ،گذرنامه و وظیفه عمومی.
 .7پیشگیری و مقابله با مشکالت مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامهریزی به
منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشیهای
مصوب.
 .8بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرگاههای مرزی مجاز.
 .9بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی ،هوایی ،دریایی) استان به وزارتکشور.

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)25 ■ ...
 .10بررسی زمینههای مشترك همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری
محلی چهارچوب سیاستها و خط مشیهای کلی نظام.
 .11بـرنـامـهریـزی ،هـدایـت و ایـجـاد هـمـاهـنـگیهای الزم در خـصـوص مـبـارزه با مواد مخدر قاچاق
سالح مواد منفجره ،کاال و ارز.
 .12نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ،اقامت ،تابعیت ،استمالك و سایر امور مربوطه

به اتباع و نمایندگیهای خارجی ،پناهندگان ،مهاجرین و آوارگان.
 .13فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسالمی به منظور جلب مشارکت همه جانبه
مردم استان در امور مشارکتپذیر و ســازمـاندهی مــطــلــوب آن و اعــمــال نــظــارت بــر

شــوراهــای فـوق در چـهـار چـوب قـوانـیـن و مـقـررات مـربـوطـه.
 .14تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار میباشد و در هیأت تصمیمات متخذه

شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
 .15در غیاب شورای اسالمی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسالمی شهر خواهد بود .در
این حالت کلیه وظایف شوراهای اسالمی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب

برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بر عهده اسـتاندار مـیبـاشد.
 .16ایجاد زمینههای الزم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکلهای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
تخصصی و نظارت بر فعالیتهای آنها به مـنـظـور گـسـتـرش مـشـارکـتهای مـردمـی در هـمـه

زمـیـنـهها و نـهـادیـنـه شـدن آزادیهـای سـیاسـی و اجتماعی.
 .17نظارت بر همهپرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار میگردد.
 .18انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
 .19نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبتاحوال.
 .20ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی

بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
 .21فراهم آوردن زمینههای مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ،ورزش همگانی،

بهداشت عمومی ،آموزش عالی و تحقیقات.
 .22حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسالمی و گسترش فرهنگ اصیل اسالمی.
 .23هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
 .24فراهم آوردن زمینههای عدالت اجتماعی و فقر زدایی.
 .25اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی الزم به منظور پیشگیری ،کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و
بالیای طبیعی از قبیل سیل ،زلزله و ...

 .26نظارت بر امور ایثارگران و خانوادههای معظم شهداء.

 ■ 26راهنمای مدیریت استانداری

 .27هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
 .28مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات الزم به سازمان امور اداری و

استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصالح.
 .29نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
 .30نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی

شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
 .31ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستور العملهای مراجع ذیصالح.
 .32فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی ،سازمانهای محلی،

نهادهای انقالب اسالمی ،شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 .33نظارت و مراقبت در اجرای برنامههای عمرانی (ملی ،استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین

اجرائی و یا اعالم مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
 .34نـظـارت بـر حـفـظ و حـراسـت از مـنـابـع طـبـیـعی و مـحـیـطزیـسـت و اسـتفاده بهینه از منابع و

امکانات بالقوه و موجود استان.
 .35شناسایی استعدادهای منطقهای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیمگیری ،هماهنگی و هدایت
برنامهریزی و بودجهریزی استان با تأکید بر اولویتهای توسعه منطقهای در چهارچوب سیاستها و
راهبردهای توسعه ملی.
 .36پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع

جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامههای توسعه منطقهای.
 .37تالش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای

ملی ذیربط در این خصوص.
 .38هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویتها در اعطای تسهیالت تکلیفی بانکی در چهارچوب
سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایهگذاران از طریق
تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایههای محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای

تولیدی و عمرانی.
 .39نظارت ،هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی ،مبادالت مرزی ،ایجاد مناطق آزاد تجاری و
صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راهاندازی بازارچههای مرزی طبق قوانین و مقررات

مربوط.
 .40اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصالح بر عهده استاندار محول میگردد.
ماده  -3استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیسجمهور منصوب میگردند.
ماده  4ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ،تأیید رئیسجمهور و حکم وزیر کشور انجام میشود .در
صورت استعفاء ،عزل ،فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف استانداران گردد .سرپرست استانداری

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)27 ■ ...
موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین میشود ،وزیر کشور مو ّظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را
به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده  5ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده  6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود .اختیارات
وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران میباشد.
ماده  7ـ در صورت اس تعفاء ،عزل ،فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد
سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین میگردد .استاندار و فرماندار موظّفند حداکثر ظرف
مدت یک ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام الزم را مـعـمول دارند.
ماده  8ـ نصب مدیران کل و یا باالترین مقامات اداری ،مدیران پروژههای ملی ،باالترین مقام نهادهای انقالب
اسالمی ،فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران توسط

وزراء یا باالترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت میگیرد.
 .1چنانچه بین استاندار و وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختالفنظر
وجود داشته باشد ،به منظور حلاختالف ،هیأتی مرکب از وزیر کشور ،یا باالترین مقام دستگاه ذیربط و
یکی از معاونین رئیسجمهور با انتخاب رئیسجمهور ظرف مدت یک ماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند

نمود.
 .2عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیربط و با اطالع استاندار صورت میگیرد.
ماده  -9کلیه مدیران کل و باالترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور
خود را در محل خدمت به اطالع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده  -10رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده  8در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب میشوند.
 .1چنانچه بین فرماندار و مدیرکل یا باالترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولین
ادارات شهرستان اختالف نظر وجود داشته باشد ،به منظور حل اختالف ،هیأتی مرکب از استاندار بعنوان
نماینده رئیسجمهور ،مدیرکل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ

تصمیم خواهند نمود.
 .2عـزل و تـغـیـیـر رؤسـا و مـسـئـولـیـن ادارات شـهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط

باطالع فرماندار صورت میگیرد.
ماده  -11کلیه رؤسای ادارات و یا باالترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظّفند عدم

حضور خود را در محل خدمت با اطالع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده  -12در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس ادارهای را در شهرستان
در زمان معین ضروری بدانند مدیر یـا رئـیـس مـزبـور مـوظّـف اسـت از مـرخـصـی یـا مـأمـوریـت در آن

زمـان صـرفنـظـر نـمـوده و در مـحـل خـدمـت خـود حـضـور یـابـد.
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ماده  -13استانداران میتوانند مستقیم ًا با مقامات عالی رتبه جمهوری اسالمی ارتباط برقرار نمایند و مسائل

مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده  -14فرمانداران میبایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده  13ارتباط برقرار نمایند.
ماده  -15در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانوناساسی بهمنظور فراهم آوردن زمینههای رشد و پیشرفت
منطقهای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیسجمهور و تصویب هیأتوزیران در شرایط خاص
و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور تـعیـیـن مـیگـردند که در این صورت تصمیمات

آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأتوزیران خواهد بود.
ماده  -16استانداران میتوانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامههای توسعه و
سیاستهای عمومی ،مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای
مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابالغ دستورالعملهای
اجرایی نمایند .دستگاههای که ازلحاظ تشکیالتی بصورت منطقهای فعالیت مینمایند و فعالیتهای آنها شامل
چند استان مـیگـردد لـیـکـن مـرکـز آنها در یـک اسـتـان قرار دارد موظّفند در مورد فعالیتهای مربوط به

هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده  -17کلیه واحدهای قضایی در استان موظّفند در خصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی
استان مرتبط میباشد ،هماهنگیهای الزم را با استانداران معمول دارند آئیننامه اجرایی این ماده توسط سازمان
امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتکشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری

خواهد رسید.
ماده  -18کلیه دستگاههای اجرایی موظّفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و
اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامههای صادره آگاهی داشته باشند .کلیه شوراها،
ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل

میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده  -19واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دورهای خویش به استانداران میباشند.
استانداران میتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط

را دریافت نمایند.
ماده  -20اسـتـانـداران با هماهنگی وزارتکشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی
کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
 -1برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران میباشد.
 -2هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصالح

کشور صورت خواهد گرفت.
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ماده  -21در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای
دولتی به واحدهای استانی ،استانداران موظّـفـنـد ضـمـن هـمـاهـنـگـی و هـمـکـاری بـا سـازمـان امـور

اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده  -22به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها
و کارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای توسعه در استان و شهرستان شورای
اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد .ترکیب ،وظایف،
اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامهای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی

کشور با همکاری وزارتکشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده  -23انجام مراسم تشریفات (استقبال ،پذیرائی و مشایعت) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسماً
به استان سفر مینمایند به عهده استاندار میباشد .آئیننامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام
مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتکشور و وزارت امورخارجه به

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  -24کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهدة استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و
اختیارات را (به استثناء اختیار مطرح در بند  15ماده  2این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا

هستند.
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3ـ1ـ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (مصوبه شماره  579095مورخ 1395/4/1
شورایعالی اداری)

ماده  -1تعریف واژگان

سازمان :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مدیران حرفهای :شامل تمامی عناوین سمتهای مدیریتی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات
کشوری ،به استثناء سمتهای مدیریت سیاسی ،موضوع ماده  71قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار
گروه به شرح زیر تقسیم شدهاند:
 -مدیران ارشد :آن دسته از مدیرانی میباشند که وظیفه سیاستگذاری ،خط مشی گذاری ،برنامهریزی کالن،

هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.
 مدیران میانی :به آن دسته از مدیرانی اطالق میشود که وظیفه هماهنگی ،ایجاد ارتباط بین سطوح عالی(مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی به عهده دارند؛ مانند مدیران کل و معاونین آنان ،معاونین

سازمانها ،مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها.
 مدیران پایه :به آن دسته از مدیرانی اطالق میشود که وظیفه اجرای سیاستها ،خط مشیها و برنامههایسازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند؛ مانند رؤسای ادارات ،رؤسای گروهها و سمتهای مدیریتی هم
سطح آنها.
 مدیران عملیاتی :شامل مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا دستگاههای اجرایی نظیر مدارس،بیمارستانها ،ورزشگاهها ،موزهها ،مـراکـز فـنـی و حـرفـهای و مـراکـز نـگهـداری مـعـلـولـیـن هـستند که

تولید ،تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند.
 شایستگی عمومی مدیران :به مجموعهای از دانش ،مهارتها ،نگرشها و ویژگیهای تعیینشده از سویسازمان اطالق میشود که به یک فرد امـکـان مـیدهـد تـا بـتـوانـد وظـایـف مـربـوط را پـس از احـراز
سـمت مـدیـریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
الف) شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای:
ماده  -2شرایط عمومی الزم برای انتخاب و انتصاب در سمتهای مدیریتی سطوح تعریف شده در ماده ( )1این

دستورالعمل ،به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره ( )1میباشد:
 دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمتهای مدیریتی» (از ابتدای سال .)1397 ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب ،در بانک اطالعات افراد دارای شایستگی احراز سمتهای مدیریتی. دارا بودن مدرك تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشتههای تحصیلی مندرج در شرایط احراز. طی دورههای آموزشی سطح مدیریتی مربوط. کسب حداقل  85درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب. احراز صالحیت اعتقادی ،اخالقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب دریکی از سطوح مدیریتی ،از مراجعذیربط.
 دارا بودن رابطه استخدامی رسمی ،پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده  32قانونمدیریت خدمات کشوری با دستگاه.
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جدول شماره ( : )1شرایط عمومی انتصاب به سمت های مدیریتی
شرایط عمومی

حداقل تجربه

سطوح مدیریت

خدمت دولتی

حرفهای

مرتبط

تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی

سطح
مدیریتی پیش
نیاز

نمونه شایستگی های عمومی
مدیریتی مورد ارزیابی

مدیریت عملیاتی

 3سال

-

-

مسئولیت پذیری ،مهارت های
ارتباطی ،آیندهنگری و تفکر
راهبردی ،هدفگرایی و هدایت
عملکرد نظارت و کنترل

مدیریت پایه

 4سال

-

-

مسئولیت پذیری ،تیم و
شبکهسازی ،تفکر تحلیلی و حل
مسأله ،هدفگرایی و هدایت
عملکرد ،تعهد و تعلق سازمانی

مدیریت میانی

 6سال

حداقل  3سال

مدیریت پایه/
عملیاتی

عالوه بر شایستگی سطح قبل:
مهارتهای ارتباطی ،نظارت و
کنترل ،نوجویی و تفکر خالق

مدیریت ارشد

 10سال

حداقل  4سال

مدیریت میانی

عالوه بر شایستگی سطح قبل:
آیندهنگری و تفکر راهبردی،
کلنگری و نگرش فرایندی،
برنامهریزی و هماهنگی

تبصره  -1افرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل ،در یکی از سطوح موضوع ماده ( )1این دستورالعمل منصوب
شدهاند از شرایط عمومی مندرج در ماده ( )2این دستورالعمل از جمله ارائه «گواهینامه شایستگی عمومی احراز
سمتهای مدیریتی» در همان سطح مستثنی خواهند بود.
تبصره  -2در موارد خاص ،درصورتیکه فرد نامزد برای سمتهای مدیریتی واجد شرایط پیشبینیشده در ماده
( )2این دستورالعمل بوده و «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمتهای مدیریتی» را اخذ نموده باشد ولی
فاقد تجارب پیشبینیشده در جدول شماره ( )1باشد ،دستگاه اجرایی میتواند پیشنهاد انتصاب فرد را همراه
با مستندات مربوط برای طرح ،تأیید و تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ارائه نماید.
در هر صورت انتصاب این دسته افراد ،منوط به داشتن حداقل یکدوم تجارب پیشبینی شده در جدول شماره
( )1و تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
تبصره  -3کارمندانی که به موجب ضوابط قبل ،شرایط احراز شغل خاصی را به لحاظ نوع رشته تحصیلی
دارا بودهاند  ،چنانچه کماکان در همان شغل اشتغال داشته باشند ،دستگاه متبوع میتواند با رعایت سایر
ضوابط و مقررات ،نسبت به انتصاب آنان در پستهای مدیریتی قابل تخصیص در همان شغل اقدام نماید.
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تبصره  -4چنانچه دستگاه اجرایی براساس تشکیالت مصوب ،فاقد سطح مدیریت عملیاتی و پایه باشد ،انتصاب
مدیران در سطح میانی ،بدون دارا بودن تجربه در سطح مدیریت قبلی و با رعایت سایر مقررات مربوط بالمانع
است.
تبصره  -5دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفهای  4سال است .دستگاههای اجرایی میتوانند در صورت
وجود و استمرار شرایط پیش بینی شده در جدول شماره ( ،)1کسب نمره ارزشیابی حداقل  85درصد ،پیشنهاد
مدیر بالفصل و رعایت سایر موارد ،مدت مذکور را تمدید نمایند.
ماده  -3تاریخ مندرج در ماده ( )15تصویب نامه شماره  206/93/11851مورخ  1393/9/5شورایعالی اداری،
به ابتدای سال  1397اصالح میگردد.
ب) شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای
ماده  -4دستگاههای اجرایی موظّفند شرایط و شایستگیهای تخصصی مدیران و ساز و کار احراز آنها را متناسب
با مأموریت ،ویژگیها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه ،به تفکیک سطوح مدیریتی تدوین و به تصویب
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه برسانند ،یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی ،مستقر در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال نمایند.
ج) فرآیند انتخاب و انتصاب
ماده  -5انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاههای اجرایی براساس فرآیند ذیل انجام میگیرد:

 -5-1احراز شرایط عمومی و تخصصی ،شایستگیهای عمومی مدیریتی ،صالحیت اعتقادی و اخالقی و رفتاری
افراد و شایستگیهای تخصصی مدیران ،توسط واحد منابع انسانی و یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی.
 -5-2ارسال پرونده و دیگر مستندات و مدارك مربوط به فرد منتخب ،از سوی واحد منابع انسانی و یا عناوین
مشابه در دستگاه اجرایی به کمیته سرمایه برای تأیید.
 -5-3بررسی و تطبیق مستندات با ضوابط مربوط توسط کمیته سرمایه انسانی.
 -5-4صدور مجوز توسط کمیته سرمایه انسانی برای انتصاب.
 -5-5اخذ تأییدیه از مراجع قانونی ذیربط.
 -5-6اخذ تأییدیه مقام مجاز دستگاه اجرایی.
 -5-7صدور حکم توسط مراجع قانونی ذیربط.
ماده  -6دستگاههای اجرایی موظّفند اطالعات تمامی کارمندان دارای «گواهینامه شایستگی عمومی احراز
سمتهای مدیریتی» و افرادی که در حال حاضر متصدی یکی از سمتهای مدیریتی هستند را در بانک اطالعات
مدیران ،موضوع ماده ( )55قانون مد یریت خدمات کشوری ،ثبت نمایند .حداکثر مهلت برای ثبت اطالعات
مدیران فعلی در بانک مذکور شش ماه تعیین میشود.
ماده  -7این دستورالعمل با  7ماده و  5تبصره ،جایگزین مصوبات شماره  1901/126مورخ  ،1382/1/11شماره
 206/6643مورخ  1390/3/23و شماره  206/91/42472مورخ  1391/11/15شورایعالی اداری میشود.
 -1-3-1اصالحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (مصوب)1396/04/02

شورایعالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ  1396/ 04/27بنا به پیشنهاد سازمان اداری و
استخدامی کشور با هدف بهرهگیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت
حرفهای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور ،دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب
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مدیران حرفهای ،موضوع تصویب نامه شماره  579095مورخ  1395/ 4/ 1شورا را به شرح زیر اصالح و تصویب
نمود:
 - 1دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ( )6و تبصره ( )7به ماده  2الحاق میشود:
تبصره  :6به منظور بهرهگیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پستهای مدیریتی ،میزان
تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفهای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و
کارمندان کمتر از  15سال سابقه در مواردی که سایر شرایط ،احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش بینی
شده در جدول شماره ( )1تصویب نامه ،توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل مییابد.
تبصره  :7زنان و جوانان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور میتوانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در
زمینة موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزههای تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژهای برای
تصدی پستهای مدیریتی برخوردار گردند .آئین نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی
مدت سه ماه پس از ابالغ این مصوبه ،توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
 - 2چهار تبصره به شرح زیر به ماده  5الحاق میشود:
تبصره  :1به منظور بهرهگیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پستهای مدیریتی،
دستگاههای اجرایی مکلفاند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع جدول شماره  1تصویب نامه) به
نحوی برنامهریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه ،متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود،
 8سال کاهش پیدا کند.
تبصره  :2تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پستهای مدیریتی به  %30افزایش یابد .سهم هر
یک از دستگاههای اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای هر دستگاه ،توسط
سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابالغ خواهد شد.
تبصره  :3به منظور جوانگرایی و بهرهگیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور ،دستگاههای اجرایی
ضمن فراهم کردن تمهیدات الزم ،میبایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت بهگونهای اقدام نمایند
که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از  25سال خدمت و یا دارای سن بیشتر از  55سال به پستهای
مدیریت پایه خودداری نمایند.
تبصره  :4رعایت شایستگیهای عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفهای الزامی است؛ لیکن به
منظور بهرهگیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پستهای مدیریتی ،در شرایط مساوی
کسب امتیازات مربوط به شایستگیهای عمومی و شرایط تخصصی ،اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوانتر
خواهد بود.
در راستای ماده ( )4مصوبه شماره  579095مورخ  1395/4/1شورای عالی اداری (دستورالعمل اجرایی نحوه
انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای) با هدف حفظ سرمایه انسانی ،ایجاد نظام شایستگی و اجرای برنامههای
توانمندسازی کارکنان و افزایش انگیزش آنان ،با هماهنگی واحدهای اختصاصی ذیربط به شرح ذیل اعالم
میگردد:
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جدول شماره ( )2شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب به تفکیک سطوح
مدیریت حرفهای و واحد اختصاصی
حداقل سوابق خدمت دولتی مرتبط (سال)

سطوح مدیریتی

حوزه اختصاصی

افراد
درونسازمانی

اولویت مدارك و

افراد
برونسازمانی

رشته تحصیلی
مرتبط

معاونت امنیتی و انتظامی

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،حقوق ،مدیریت و
برنامهریزی ،علوم اجتماعی،
علوم اقتصادی ،تاریخ و
جغرافیا ،علوم انتظامی،

6

غیر مرتبط

9

مرتبط

9

غیر مرتبط

12

مطالعات امنیتی و روابط
بینالملل (مختص حوزه

مهارت ،دورههای
آموزشی و ویژگیهای
شخصیتی و رفتاری
پیشبینیشده و در
شرایط احراز مشاغل
اختصاصی مرتبط با
وظایف و مأموریتهای
محوله با اولویت

توانایی درك و تحلیل
موضوعات امنیت،
توانایی تصمیمگیری
اقتضایی و بهنگام،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر

مرزی) ،علوم تربیتی ،اقتصاد،
آمار ،ریاضی،کامپیوتر،I T ،
ادبیات و جغرافیا (مختص حوزه
اتباع)

شهری و روستایی

معاونت عمران و توسعه امور

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:

6

توسعه منطقهای

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و

مدیریت پایه

6

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :توسعه
اقتصادی و برنامهریزی،
برنامهریزی سیستمهای
اقتصادی ،برنامهریزی آمایش
سرزمین ،مدیریت بازرگانی،
مدیریت تجارت بینالملل

6

معاونت سیاسی

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،حقوق ،روابط
بینالملل ،علوم اجتماعی،
اقتصاد ،مدیریت

9

9

9

9

9

9

12

12

12

توانایی درك و تحلیل
موضوعات سیاسی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر ،تسلط بر
کارکردها و تأثیرات
رسانهها و شبکههای
اجتماعی
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك و تحلیل مسائل
کالن منطقهای شهری
و روستایی ،توانایی
بهکارگیری
نرمافزارهای تخصصی
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،تسلط بر
روشهای پژوهش در
موضوعات اقتصادی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر
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توانایی برنامهریزی

سازمان امور اجتماعی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
هماهنگی استانها

حوزه امور مجلس و

بازرسی

مرکز مدیریت عملکرد و امور

حوزه استاندار
و اطالعات و آمار

مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
اجتماعی ،علوم تربیتی،
مدیریت ،روانشناسی

6

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :مدیریت
دولتی (تمام گرایشها)،
مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
مالی ،حسابداری ،علوم
اجتماعی ،اقتصاد ،آمار،
کامپیوتر

4

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی :حقوق،
علوم سیاسی ،علوم اجتماعی و
ارتباطات

4

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:مدیریت،
حقوق ،علوم سیاسی

4

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:

4

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :مهندسی
کامپیوتر

4

9

9

12

براساس اهداف و
سیاستها ،تسلط بر
روشهای پژوهش در
موضوعات اجتماعی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی

6

6

8

برقراری ارتباط مؤثر،
آشنایی اجمالی با
وظایف وزارتکشور،
توانایی گزارشنویسی،
قدرت تجزیهوتحلیل،
مسئولیتپذیری
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و

6

6

8

سیاستها آشنایی
اجمالی با وظایف
وزارتکشور ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

6

6

8

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها آشنایی
اجمالی با وظایف
وزارتکشور ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

6

6

8

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

6

6

8

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،آشنایی با
قوانین و اسناد
باالدستی نظیر نقشهراه
دولت الکترونیک،
توانایی مشارکت با
راهبری پروژههای
موفق در حوزه مربوطه
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مرکز آموزش

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی از
رشتههای تحصیلی :علوم سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
اسالمی ،تربیتی ،ارتباطات و
فناوریاطالعات ،مدیریت ،حقوق،
برنامهریزی آموزشی ،تکنولوژی
آموزشی ،تاریخ و فلسفه ،صنایع،
معارف اسالمی ،روانشناسی ،زبان و
ادبیات فارسی ،الهیأت ،معارف
اسالمی

مرکز اطالعرسانی و امور بینالملل

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،روابط بینالملل ،علوم
ارتباطات اجتماعی،
جامعهشناسی ،روابطعمومی،
روزنامهنگاری ،مدیریت دولتی،
مدیریت رسانه ،مدیریت امور
فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی،
زبان انگلیسی

توانایی برنامهریزی

4

4

گزینش
بانوان

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی مرتبط با
وظایف و مأموریتهای شغل
مسئول گزینش

4

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
اجتماعی ،مطالعات زنان و
خانواده ،مدیریت حقوق،
مشاوره و علوم تربیتی

4

6

6

6

6

6

6

8

8

8

ایثارگران
سازمان مدیریت بحران کشور

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای :مهندسی عمران،
ژئوفیزیک ،مهندسی زلزله و
زلزلهشناسی ،علوم اجتماعی،
مدیریت

آشنایی اجمالی با
وظایف وزارتکشور،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر ،توانایی
گزارشنویسی ،قدرت
تجزیه و تحلیل ،درك
تحلیلی موضوعات،
گزارشنویسی ،فن
بیان ،انتقال مفاهیم و
مطالب
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی

6

6

8

درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:

براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

4

4

6

6

6

6

8

8

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
ارتباط مؤثر و انجام
کار تیمی ،توانایی
بهکارگیری
نرمافزارهای تخصصی

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)37 ■ ...
حداقل لیسانس ،ترجیحاً

معاونت امنیتی و انتظامی

فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،حقوق ، ،مدیریت و
برنامهریزی ،علوم اجتماعی،
علوم اقتصادی تاریخ و جغرافیا،
علوم انتظامی ،مطالعات امنیتی
و رابط بینالملل (مختص حوزه
مرزی) ،علوم تربیتی ،مختص
حوزه اتباع ،اقتصاد ،آمار،

( 9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی

سطح
قبلی)

سطح
قبلی)

سطح
قبلی)

18
(حداقل 9
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

توانایی درك و تحلیل
موضوعات امنیت،
توانایی تصمیمگیری
اقتضایی و بهنگام،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر

ریاضی ،کامپیوتر ،I T ،ادبیات و
جغرافیا( ،مختص حوزه اتباع)

معاونت سیاسی

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،حقوق ،روابط
بینالملل ،علوم اجتماعی،
اقتصاد ،مدیریت

( 9حداقل
 4سال

12
(حداقل 6

12
(حداقل 6

تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

12
(حداقل 6
سال تجربه

12
(حداقل 6
سال تجربه

در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

9

مدیریت میانی

شهری و روستایی

معاونت عمران و توسعه امور

منطقهای

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:
حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :توسعه
اقتصادی و برنامهریزی،
برنامهریزی سیستمهای
اقتصادی ،برنامهریزی آمایش
سرزمین ،مدیریت بازرگانی،
مدیریت تجارت بینالملل

سازمان امور اجتماعی

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :علوم
اجتماعی ،علوم تربیتی،
مدیریت ،روانشناسی

(حداقل 4
سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

9
(حداقل 4
سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

( 9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

12
(حداقل 6
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

( 18حداقل
 9سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

توانایی درك و تحلیل
موضوعات سیاسی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر ،تسلط بر
کارکردها و تأثیرات
رسانهها و شبکههای
اجتماعی
توانایی برنامهریزی

18
(حداقل 9
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

18
(حداقل 9
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

18
(حداقل 9
سال تجربه
در سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك و تحلیل مسائل
کالن منطقهای شهری
و روستایی ،توانایی
بهکارگیری
نرمافزارهای تخصصی

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،تسلط بر
روشهای پژوهش در
موضوعات اقتصادی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،تسلط بر
روشهای پژوهش در
موضوعات اجتماعی،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر

 ■ 38راهنمای مدیریت استانداری
حداقل لیسانس ،ترجیحاً

معاونت توسعه مدیریت و منابع
بازرسی

مرکز مدیریت عملکرد و امور

حوزه استاندار

مدیریت میانی

و اطالعات و آمار

مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوری

مرکز آموزش

فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت

( 6حداقل
 3سال
تجربه در

(9حداقل
 4سال
تجربه در

(9حداقل
 4سال
تجربه در

رشتههای تحصیلی :مدیریت
دولتی (تمام گرایشها)،

سمت
مدیریتی

سمت
مدیریتی

سمت
مدیریتی

مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
مالی ،حسابداری ،علوم
اجتماعی ،علوم اقتصادی ،آمار،
کامپیوتر

سطح
قبلی)

سطح
قبلی)

سطح
قبلی)

سطح قبلی)

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :مدیریت،
حقوق ،علوم سیاسی

( 6حداقل
 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

( 6حداقل
 3سال

(9حداقل
 4سال

(9حداقل
 4سال

از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:

تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :مهندسی
کامپیوتر

( 6حداقل
 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،علوم اجتماعی ،علوم
فرهنگی ،علوم اقتصادی ،علوم
اسالمی ،علوم تربیتی ،علوم
ارتباطات و فناوریاطالعات،
مدیریت ،حقوق ،برنامهریزی
آموزشی ،تکنولوژی آموزشی،
تاریخ و فلسفه ،صنایع ،معارف
اسالمی ،جامعهشناسی،
روانشناسی ،زبان و ادبیات
فارسی ،الهیأت ،معارف اسالمی

( 6حداقل
 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر،
آشنایی اجمالی با
وظایف وزارتکشور،
توانایی گزارشنویسی،
قدرت تجزیهوتحلیل،
مسئولیتپذیری

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها آشنایی
اجمالی با وظایف
وزارتکشور ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،آشنایی با
قوانین و اسناد
باالدستی نظیر نقشهراه
دولت الکترونیک،
توانایی مشارکت با
راهبری پروژههای
موفق در حوزه مربوطه

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر

فصل اول :چارت سازمانی ،شرح وظایف ،مأموریتهای استانداری (و فرمانداران)39 ■ ...
آشنایی اجمالی با

حداقل لیسانس ،ترجیحاً

مرکز اطالعرسانی و امور بینالملل

فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی :علوم
سیاسی ،روابط بینالملل،
ارتباطات اجتماعی،
جامعهشناسی ،روابطعمومی،
روزنامهنگاری ،مدیریت دولتی،
مدیریت رسانه ،مدیریت امور
فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی،
زبان انگلیسی

گزینش

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
شغل مسئول گزینش
حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی

بانوان

مدیریت میانی

از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی :علوم
اجتماعی ،مطالعات زنان و
خانواده ،مدیریت حقوق،
مشاوره و علوم تربیتی

ایثارگران

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری دریکی
از رشتههای تحصیلی مشاغل
اختصاصی مرتبط با وظایف و
مأموریتهای محوله با اولویت
رشتههای تحصیلی:

سازمان مدیریت بحران کشور

حداقل لیسانس ،ترجیحاً
فوقلیسانس و دکتری در یکی
از رشتههای تحصیلی:
مهندسی عمران ،ژئوفیزیک،
مهندسی زلزله و زلزلهشناسی،
علوماجتماعی ،مدیریت

( 6حداقل
 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

( 6حداقل
 3سال
تجربه در

(9حداقل
 4سال
تجربه در

(9حداقل
 4سال
تجربه در

سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

( 6حداقل

(9حداقل

(9حداقل

 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

( 6حداقل
 3سال

(9حداقل
 4سال

(9حداقل
 4سال

تجربه در
سمت

تجربه در
سمت

تجربه در
سمت

مدیریتی
سطح
قبلی)

مدیریتی
سطح
قبلی)

مدیریتی
سطح
قبلی)

( 6حداقل
 3سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(9حداقل
 4سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح
قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

وظایف وزارتکشور،
توانایی برقراری ارتباط
مؤثر ،توانایی
گزارشنویسی ،قدرت
تجزیهوتحلیل ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،فن
بیان ،انتقال مفاهیم و
مطالب

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)
(12حداقل
 6سال
تجربه در
سمت
مدیریتی
سطح قبلی)

توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
درك تحلیلی
موضوعات ،توانایی
گزارشنویسی ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر
توانایی برنامهریزی
براساس اهداف و
سیاستها ،توانایی
ارتباط مؤثر و انجام
کار تیمی ،توانایی
بهکارگیری
نرمافزارهای تخصصی

تبصره ( :)1کسب حداقل  85درصد از کل امتیاز ارزیابی عملکرد در  2سال منتهی به انتصاب و رضایت از
عملکرد در زمان سرپرستی با مدیریتهای قبلی ضروری میباشد.
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تبصره ( :)2رعایت حداقل سرانه آموزش مدیران  60ساعت برابر بخشنامه شماره  200/90/31146مورخ
 1390/12/4سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی میباشد.
تبصره ( :)3احراز شایستگیهای عمومی مدیریتی بر اساس ماده ( )2مصوبه شماره  579095مورخ 1395/4/1
و مصوبه شماره  206/93/11851مورخ  1393/9/5شورایعالی اداری و بخشنامه شماره  1657363مورخ
 1396/11/4سازمان اداری و استخدامی کشور ،گذراندن دورهها ی مهارت مدیریتی و دارا بودن «گواهینامه
شایستگی عمومی احراز سمتهای مدیریتی» از طریق کانونهای ارزیابی صورت میپذیرد .بدیهی است کارکنانی
که دارای مدرك کارشناسیارشد و باالتر دریکی از رشتهها ی تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی
موضوع ماده ( )70قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت میباشند.
تبصره ( :)4افرادی که قبل از ابالغ این دستورالعمل ،دریکی از سطوح مدیریتی موضوع بخش (ب) این
دستورالعمل منصوب شدهاند ،از شرایط عمومی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای در همان سطح مستثنی
خواهند بود.
تبصره ( :)5سوابق خدمت دولتی مورد نیاز انتصاب سمتهای مدیریت حرفهای مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته موضوع فهرست ضمیمه مصوبه شماره /76294ت  36095هـ مورخ  1388/4/10هیأت محترم وزیران و
دستورالعمل تعیین نقاط مرزی پیوست ابالغیه شماره  1/4/42/144538مورخ  1391/11/17و اصالحیه بعدی
آن به یک دوم تجارب پیش بینیشده در جدول شماره ( )1با رعایت حداقل سوابق مندرج در جدول شماره
( )1شـرایـط عـمـومـی انـتـصـاب مـصـوب شـمـاره  579095مـورخ  1395/4/1شورای عالی اداری کـاهـش
مـییـابـد.
تبصره ( :)6در موارد خاص ،در صورتیکه داوطلب پیشنهادی برای سمتها ی مدیریتی واجد شرایط عمومی
انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای بوده ولی فاقد تجارب و سوابق اختصاصی پیش بینی شده در جدول شماره
( )1باشد ،واحد اختصاصی میتواند پیشنهاد انتصاب فرد را همراه مستندات مربوط برای طرح؛ تأیید و تصویب
در کمیته سرمایه انسانی ارائه نماید .درهرصورت انتصاب این افراد ،منوط به داشتن حداقل یک دوم تجارب
پیش بینی شده در جدول شماره ( )1و تأیید معاون تخصصی با رعایت حداقل سوابق مندرج در جدول شماره
( )1شرایط عمومی انتصاب خواهد بود.
تبصره ( :)7تمدید دوره خدمتی در پستهای مدیریت حرفهای در صورت کسب نتایج مطلوب ارزیابی
عملکرد در بین کارکنان تحت سرپرستی و پیشنهاد مقام مافوق امکان پذیر میباشد.
د) فرایند اجرایی
 1ـ به منظور اجرای صحیح و دقیق این دستور العمل ،تکمیل فرمهای پیوست برای کارکنان پیشنهادی
پستهای مدیریت حرفهای پایه و میانی الزم االجرا میباشد فرم شماره ( )1مربوط به معرفی فرد پیشنهادی
برای پست مدیریتی است که توسط واحد پیشنهاد دهنده (ستاد وزارتخانه یا استانداری حسب مورد)
تکمیل و به ادارهکل توسعه منابع انسانی (ادارهکل امور اداری و مالی استانداری) ارسـال میشود.
 2ـ فرم شماره ( )2حاوی اطالعات فردی داوطلب پست مدیریتی است که میبایست توسط فرد واجد
شرایط تکمیل شود.
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 3ـ احراز شرایط عمومی ماده ( )2جدول شماره ( )1مصوبه شماره  579095مورخ  1395/4/1شورای
عالی اداری و شرایط تخصصی درج شده در جدول شماره ( ،)1توسط ادارهکل توسعه منابع انسانی (یا
ادارهکل امور اداری و مالی استانداری) از طریق فرم شماره ( )3بررسی ،تکمیل و جهت تصمیمگیری به
کمیته سرمایه انسانی ارسال میگردد.
 4ـ اخذ استعالمهای الزم از مراجع قانونی ذیربط.
 5ـ تهیه و صدور حکم انتصاب برابر مقررات مربوط.
تبصره :فرایند انتصاب سمتهای مدیریت حرفهای استانداریها از طریق کمیته سرمایه انسانی استانداری
صورت میپذیرد در این صورت رعایت تمامی موارد و مراحل فوق توسط استانداری الزامی است .ضمن
آنکه با توجه به ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری صف و ستاد وزارتکشور ،به منظور ارزیابی مراتب
استعداد و توانمندیهای مدیران کل استانداریها ،پس از پیشنهاد استانداری و هماهنگی الزم با واحدهای
متناظر ستاد وزارتکشور ،فرایند انتخاب و انتصاب انجام میشود.

فصل دوم:
پستهای مدیریتی استانداری ،شرح وظایف و
کارگروههای مربوطه
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2ـ حوزه استاندار

1ـ2ـ مدیرکل حوزه استاندار و روابطعمومی (شرح وظایف)

-1
-2
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-4
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مدیریت و هماهنگی امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی در جهت
تسریع در وظایف و مأموریتهای محوله.
برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیتهایی که براساس تشکیالت استانداریها الزم
است در حوزه استاندار انجام پذیرد.
اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت واحدهای زیر مجموعه استاندار.
نظارت بر انجام امور پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری
و سایر دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای استان.
نظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبلیغاتی و انتشاراتی بهخصوص نشریات مکتوب و الکترونیکی
مرتبط با استانداری.
تنظیم مالقاتها ،مصاحبههای مطبوعاتی ،رادیویی و تلویزیونی و سخنرانیهای استاندار براساس
خط مشیهای تعیین شده.
برقراری تعامل با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورایاسالمی به منظور کسب نظرات
در رابطه با مسائل مختلف استان و برگزاری جلسات به منظور تأمین موجبات فوق.
برنامهریزی در خصوص ایجاد ارتباط مطلوب با رسانههای گروهی در سطح استان به منظور پیشبرد
اهداف استانداری.
برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به عنوان
دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا.
ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای اطالعرسانی وزارتکشور به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای
سیاستها و خط مشیهای شورای اطالعرسانی دولت.
برقراری و ارتباط مستمر با روابطعمومی دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالب اسالمی در استان
به منظور ایجاد هماهنگی و ابالغ سیاستها و خط مشیهای ابالغی در زمینه وظایف.
تهیه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده به دفاتر وزارتی و روابط عمومی وزارتکشور.
هماهنگی ،سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانهای و پایگاه اطالعرسانی استانداری با استفاده از
ابزار نوین فناوری اطالعات و افکارسنجی عمومی و دستگاهی.
مدیریت امور مربوط به برگزاری شورای معاونین استانداری.
نظارت بر انجام وظایف و امور محوله مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و
مهمانان داخلی.
انجام برنامهریزی الزم درزمینه برگزاری مراودات با مقامات بینالمللی.
هماهنگی انجام سفرهای خارجی مقامات استانی و همکاری در تهیه متون قراردادها و توافقات دو
جانبه ،چند جانبه و بینالمللی در صورت نیاز.
شرکت درکمیسیونهای قانونی مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات بینالمللی با هماهنگی
واحدهای ذیربط.
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ارزیابی برنامههای مربوط به مالقات دیپلماتها ،کارشناسان خارجی ،خبرنگاران خارجی با مقامات
استانداری و پیگیری توافقات فی ما بین.
برگزاری جلسات شورای اطالعرسانی استانداری و نظارت بر نحوه پوشش اخبار مربوطه.
روان سازی امور مدیریتی و هماهنـگی ارتبـاطات الزم بین استاندار و واحدهای تابع و وابسته به
شیوههای مقتضی.
پیگیری نامههای صادره ،اجرای مصوبات و تصمیمات ابالغ شده از سوی استاندار و دستورات کتبی
و شفاهی استاندار به واحدهای مختلف تا حصول نتیجه نهایی.
ارجاع برخی از مکاتبات به واحدها و یا افراد ذیربط حسب تفویض اختیار استاندار.
نظارت بر تلخیص گزارشهای محرمانه و تهیه گزیده خبرهای طبقه بندیشده.
برنامهریزی در خصوص برگزاری جلسات مصرح در قوانین موضوعه و سفرهای شهرستانی و خارج
از استان استاندار.
بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد
کارکنان تحت سرپرستی.
جدول ( )3فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های حوزه استاندار

ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

استناد قانونی

1

شورای هماهنگی روابط
عمومیهای استان

/65354ت  37374هـ مورخ 1386/4/27

2

شورای اطالعرسانی استان

دستورالعمل تشکیل ،فعالیت و ساختار شورای اطالعرسانی استان
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جدول ( )4شرح شوراها ،کارگروهها و کمیتهها یحوزه استاندار
ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

1

شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان

ماده چهار :موضوع فعالیت شورا
ایجاد هماهنگی میان روابطعمومیهای استان مربوطه در راستای اهداف
عالیه دولت و ارتقاء سطح دانش کارکنان روابطعمومی از طریق برپایی
دورهها ،سمینارها و همایشهای آموزشی و آشناسازی آنان با علوم و
فنون جدید در حوزه روابطعمومیها و ارائه آسیبشناسی میباشد.
ماده سه :هداف
الف .دانشافزایی مدیران و کارکنان روابطعمومیهای سطح استان و
شهرستانهای تابعه.
ب .تالش در راستای تقویت گفتمان نظام و تبیین و تبلیغ بهتر
سیاستها ،برنامهها و فعالیتهای دولت در سطح ملی ،استانی و
شهرستانی.
پ .افزایش کارآمدی روابطعمومیهای سازمانهای دولتی در جهت
تحکیم ارتباط میان دولت و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه
ملی.
ت .نظارت ،رتبهبندی و ارتقاء جایگاه روابطعمومیها در سازمان.
ث .شناسایی و تأکید برجذب نیروهای کارآمد برای پذیرش مسئولیت
روابطعمومی شرایط احراز علمی و تجربه
ج .تدوین چارچوب روشهای مناسب و هماهنگ برای اطالعرسانی،
نظرسنجی ،ارتباطات عمومی و تبلیغات پیشرفته و مدیریت خبری در
فضای مجازی  ...با تأکید بر شیوههای نوین

استاندار  -رئیس شورا
مدیریت روابطعمومی-دبیر شورا
مدیر روابطعمومی محیطزیست
(بازرس)
مدیر روابطعمومی سازمان تبلیغات
اسالمی
مدیر روابطعمومی بانک رفاه
مدیر روابطعمومی بانک توسعه
تعاون
مدیر روابطعمومی عملیات منطقه
 8گاز
مدیر روابطعمومی شرکت گاز
مدیر روابطعمومی علوم پزشکی
استان
مدیر روابطعمومی امور مالیاتی
استان
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شورای اطالعرسانی استان

2

وظایف شورا
-1نقشآفرینی در عرصه مدیریت افکار عمومی استان در چارچوب
سیاستهای کلی کشور ،راهبردهای دولت و رویکردهای وزارتکشور؛
-2سیاستگذاری و تبیین خطمشی اطالعرسانی از عملکرد و
دستاوردهای در حوزهای مختلف استان؛
-3تدوین و ترسیم جهتگیری اطالعرسانی و مطبوعاتی استان (در
جهت پاسخگویی به افکار عمومی در رسانهها با انعکاس شفاف
عملکردها)؛
 -4تشکیل اتاقهای فکر ،متناسب با وظایف و مأموریتهای شورا و
نیازهای نوپدید در عرصه مدیریت افکار عمومی؛
 -5ساماندهی گردش اطالعات در استان اعم از فرمانداریها،
بخشداریها ،دهیاریها ،ثبتاحوال ،بهنحویکه نوع بهرهدهی و سامانه
ارتباطی در هر دستگاه با شورای اطالعرسانی مشخص باشد
 -6تعیین خطمشیها و راهبردهای الزم برای هدایت افکار عمومی در
جهت تسهیل انجام وظایف دستگاهها و نهادهای مختلف استان؛
 -7تعیین خطمشی ویژه رسانهای و اطالعرسانی در مواقع خاص در
استان نظیر ایام انتخابات ،سفر هیأت دولت به استان ،حوادث امنیتی،
سوانح و حوادث غیرمترقبه ،ساماندهی اتباع بیگانه ،برگزاری سمینارهای
ملی و فراملی در موضوعات و مباحث مختلف ،بازدید سفرا و نمایندگان
طراز اول کشورهای خارجی از استان؛
 -8سفارش اجرای نظرسنجی و ارزیابی افکار عمومی در حوزههای
مختلف مربوط به استان از طریق واگذاری به مراجع و مجریان معتبر
تحت نظر شورا؛
 -9نظارت و ارزیابی مستمر بر تعامل و هماهنگی دستگاهها و واحدهای
تابع استانداری ازنظر نوع هماهنگی با شورای اطالعرسانی و اجرای
مصوبات ابالغی و ارائه گزارش به استاندار بهصورت هر سه ماه یکبار
میباشد و مصوبات شورا به دبیرخانه شورای اطالعرسانی وزارتکشور
انعکاس و ارسال میشود.؛
 -10اتخاذ سیاستهای الزم به جهت پیشگیری از تولید و انتشار اخبار
مخرب و تدوین پاسخهای مناسب به شبهاتی که به نحوی مربوط به
فعالیتهای دستگاههای اجرایی استان میباشد؛
 -11نظارت و تعامل با حوزه اطالعرسانی فرمانداریها؛
 -12انجام هرگونه امور محوله از طرف استاندار یا شورای معاونین
استانداری یا سایر مراجع همتراز ذیربط؛
 -13پیگیری و نظارت بروند اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات از سوی دستگاهها و نهادهای فعال در استان؛
-14پیگیری و نظارت بر اجرای ابعاد مختلف با عرصه اطالعرسانی در
منشور و مقررات مختلف مرتبط با حقوق شهروندی.

استاندار (رئیس)
مدیرکل روابط عمومی و امور
بینالملل (دبیر )
معاون سیاسی و اجتماعی
استانداری
معاون امنیتی و انتظامی استانداری
معاون امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری
مدیرکل صدا و سیمای استان
مدیرکل رئیس سازمان اطالعات
استان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
استان
رئیس شورای هماهنگی
ائمهجمعه و جماعات استان
مدیرکل ارتباطات و
فناوریاطالعات استان
رئیس خبرگزاری جمهوری
اسالمی در استان
فرماندار مرکز استان
مدیرکل سیاسی ،انتخابات و
تقسیمات کشوری استانداری
مدیرکل امنیتی و انتظامی
استانداری
مدیرکل دفتر امور اجتماعی
استانداری
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
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-1-1-2معاون هماهنگی امور اجرایی (شرح وظایف)

1ـ پیگیری ،ساماندهی و تسهیل در روند انجام سریع و دقیق کلیه امور مربوط به استاندار.
2ـ برقراری تعامل سازنده با ائمه جمعه و جماعت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی در رابطه با
مسائل مختلف استان و همچنین مشکالت مردم حوزه انتخابیه با هماهنگی مدیر مافوق.
3ـ پیگیری و هماهنگی الزم در خصوص وظایف محوله به فرمانداریها ،بخشداریها و دهیاریهای استان.
4ـ هماهنگی و پیگیری برگزاری منظم و به موقع جلسات مصرح در قوانین موضوعه با هماهنگی مدیرکل حوزه.
5ـ برنامهریزی و هماهنگی مالقاتهای استاندار با هماهنگی مدیرکل حوزه.
6ـ نظارت بر تهیه و ارائه گزارشهای مورد نیاز استاندار و مدیرکل حوزه.
7ـ ابالغ دستورات استاندار و سایر مصوبات مربوطه به مدیران دستگاههای اجرایی ،مؤسسات ،اشخاص ،واحدها
و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.
8ـ هماهنگی و تنظیم برنامههای بازدید استاندار در مراسم ،همایشها ،انجام مصاحبه و همچنین سفرهای
داخلی و خارجی و تهیه مقدمات با همکاری واحدهای ذیربط و تنظیم و ارائه گزارشهای الزم.
9ـ برنامهریزی و هماهنگی سفر مقامات به استان با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
10ـ سازمان دهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
11ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی.
12ـ تقسیمکار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
13ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-2-1-2معاون روابطعمومی و تشریفات (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

پیگیریهای الزم در خصوص فعالیت دبیرخانههای کلیه ستادها و کارگروههایی که روابط عمومی به عنوان
دبیر میباشد (هفته دولت ،دهه فجر ،دفاع مقدس.)... ،
پیگیریهای الزم بهمنظور تأسیس و نگهداری کتابخانه تخصصی متناسب با نیازهای اطالعاتی واحدهای
مختلف استانداری.
نظارت بر برنامههای مربوط به مصاحبههای مطبوعاتی ،رادیویی ،تلویزیونی و سخنرانیهای استاندار و
دیگر مقامات استانداری با توجه به خطمشی تعیین شده.
هماهنگی و مدیریت برنامههای مراسم و بازدیدهای استاندار با همکاری واحدهای مربوطه.
برقراری و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی وزارتکشور به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستها
و خط مشیهای انتشاراتی و تبلیغاتی.
رصد فضای رسانهای و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار.
ایجاد ارتباط مطلوب با رسانههای گروهی در سطح استان به منظور پیشبرد اهداف استانداری.
هـمـاهـنـگـی امـور مـربـوط بـه تـشـریـفـات مـراسـم ،هـمـایـشهـا ،نـشـسـتها و جـلـسات،
متناسب با شأن و منزلت مدعوین.
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 .9هماهنگی در انجام امور تشریفاتی مربوط به سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران استانداری
ازجمله تهیه بلیط ،ویزا ،پاسپورت ،اقامت و موارد مرتبط.
 .10برنامهریزی و هماهنگی در برگزاری کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی و کشوری.
 .11سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
 .12مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی.
 .13تقسیمکار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 .14انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-3-1-2معاون امور بینالملل (شرح وظایف)

 -1هماهنگی ،نظارت و ارزیابی سفرهای خارجی مقامات و پرسنل ستادی استانداری و سازمانهای وابسته
با هماهنگی امور بینالملل وزارتکشور.
 -2بـررسـی و نـظـارت بـر یـادداشـت تـفـاهـم خواهرخواندگی استانها با همتایان خارجی آنها با
هماهنگی امور بینالملل وزارتکشور.
 -3نظارت بر ترجمه و تنظیم اسناد منتـشـره بـیـنالـمـلـلی مـورد نـیـاز واحدهای تابع اسـتانـداری و
سـایـر دستگاههای استانی.
 -4همـاهـنـگی انـجام سـ فرهای خارجی مقامات استانی و همکاری در تهیه متون قراردادها و توافقات دو
جانبه ،چند جانبه و بینالمللی در صورت نیاز.
 -5شرکت در کمیسیونهای قانونی مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات بینالمللی با هماهنگی واحدهای
ذیربط.
 -6ارزیابی برنامههای مربوط به مالقات دیپلمات ها ،کارشناسان خارجی و خبرنگاران خارجی با مقامات
استانی و پیگیری توافقات فی مابین.
 -7هماهنگی و پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای مرتبط با استانداری.
 -8پـیـگـیـری اجـرای مـصـوبـات اجـالسهـای مـنـطقهای و بینالمللی مرتبط در حوزه وظایف و
اختیارات استانی با هماهنگی مدیر.
 -9مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی.
 -10تقسیمکار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 -11انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-2-2مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده (شرح وظایف)

1ـ ارائه راهبردهای مناسب به منظور ارتقاء شاخصهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی زنان و
خانواده در راستای سیاستهای کلی جمهوری اسالمی ایران در سطح استان.
2ـ سـازمـاندهـی و سـاماندهی امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در راستای سیاستهای کلی
جمهوری اسالمی ایران در سطح استان.
3ـ هدایت و جهتدهی تحقیقات علمی در حوزه بانوان و خانواده در راستای سیاستهای کالن جمهوری
اسالمی ایران و حمایت از طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مسائل و مشکالت زنان و خانواده با
رویکرد بومی در سطح استان.
4ـ بـرنـامـهریـزی بـه مـنـظـور شـنـاسـایی فرصتهای شغلی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و  ...در راستای
ارتقاء سطح اشتغال بانوان در استان.
5ـ نظارت بر امور مربوط به برپایی نمایشگاهها ،برگزاری همایشهای تخصصی ،دورههای آموزشی منظم
در راستای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ و توانمندسازی جامعه زنان استان مشارکت سایر سازمانهای
ذیربط.
6ـ جهت دهی و تقویت کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد خاص بانوان در استان.
7ـ اتـخـاذ راهـبـردهـای مـنـاسـب بـا رویـکـرد ارتـقـاء تـعـامـل بـیـن بـخـشـی با دسـتـگاههای متولی
و مرتبط با مباحث زنان در استان.
8ـ برنامهریزی جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده با رویکرد کاهش مسائل و مشکالت
حوزه بانوان و خانواده در سـطح اسـتان.
9ـ ابـالغ و نـظـارت بـر مـصـوبـات کـارگـروه تـخـصـصی بـانـوان و خـانواده در راستای راهبری ،هدایت
و هماهنگسازی امور بانوان و خانواده.
 10ـ بـرنـامـهریـزی جـهـت جـذب اعـتبـارات هـزینـهای و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه مشارکت
فرهنگی و اجتماعی بانوان استان.
 11ـ برنامهریزی به منظور شناسایی وضعیت موجود زنان در ابعاد مختلف.
 12ـ برنامهریزی به منظور شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه استانی در راستای حمایت از آنان و استفاده
از ظرفیتها و توانمندیهای آنها.
 13ـ نظارت بر عملکرد کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان.
 14ـ بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
 15ـ شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
 16ـ ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )5فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور بانوان و خانواده
ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

استناد قانونی

1

کمیته تخصصی زنان و خانواده شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر استان

ماده  29آیین نامه اجرای اصالحی قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377/10/22
مجمع تشخیص مصلحت نظام

جدول ( )6شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور بانوان و خانواده
ردیف

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

کمیته تخصصی زنان و خانواده شورای

1

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

_ تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و
تهدیدها
_ رصد وضعیت موجود ،آینده و آیندهپژوهی وضعیت
زنان و خانواده
_ بررسی قوانین و مقررات موجود و شناسایی و
پیگیری رفع خالءهای قانونی
_ بررسی اقدامات انجامشده در حوزه زنان و خانواده
در بخشهای دولتی و غیردولتی
_ بررسی و ارائه شاخصهای اختصاصی در حوزه
پیشگیری ،درمان و حمایتهای با هماهنگی
واحدهای تخصصی ذیربط تعیین اولویتهای
پژوهشی
_ بررسی و ارائه برنامههای پیشنهادی ملی و
بینالمللی در حوزه زنان و خانواده
_ هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط و
بهرهمندی حداکثری از ظرفیت
_ تهیه گزارش از اقدامات و نتایج حاصله و ارائه به
دبیر کل ستاد

مدیرکل امور زنان و خانواده (ریاست)
کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر
(دبیر)
سازمان زندانها ،اقدامات تأمینی
تربیتی
رئیس سازمان آموزشوپرورش استان
مدیرکل صداوسیمای مرکز استان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
رییس دانشگاه تبریز
رئیس تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان
رئیس سازمان بهزیستی استان
فرمانده ناحیه انتظامی استان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
مدیرکل صداوسیما مرکز استان
شهرداری  -هاللاحمر
انجمن مددکاران اجتماعی
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-2-2-1معاون مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده (شرح وظایف)

.1

هماهنگی برای تشکیل جلسات کارگروه بانوان و خانواده و کمیتههای ذیل آن و پیگیری و نظارت
بر اجرای مصوبات آنها.

.2

ساماندهی و نظارت بر عملکرد کانونهای فرهنگی و اجتماعی بانوان و پشتیبانی از سازمانهای
مردم نهاد حوزه بانوان و خانواده در استان.

.3

هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی بانوان و خانواده با کارشناس
امور بانوان دستگاههای اجرایی ،فرمانداریها و واحدهای تابع.

.4
 .5ساماندهی بانک اطالعاتی و ارائه گزارشهای فصلی از اجرای طرحها ،برنامهها و عملکرد حوزه بانوان
نیازسنجی و اعتبار سنجی طرحها و برنامههای مربوط به امور بانوان و خانواده در استان.

در سطح استان.

.6

هماهنگی الزم با دستگاههای اجرایی استان در راستای گسترش ،توسعه و تجهیز مراکز تفریحی،
ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان.

.7

هماهنگی و فراهم آوردن زمینههای مناسب به منظور استفاده از رسانههای گروهی در راستای
فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به جایگاه و نقش زنان در خانواده و جامعه.

.8

هماهنگی و همکاری به منظور برگزاری کارگاههای تخصصی بانوان و خانواده با رویکرد شناسایی
مسائل و مشکالت جامعه زنان استان در ابعاد مختلف.

.9

بررسی و ارزیابی عملکرد کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداریها و دستگاههای اجرایی
استان.

.10

ارائه خط مشیهای الزم به منظور اجرایی شدن مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در سطح
استان.

.11

شناسایی اولویتبندی آسیبهای اجتماعی بانوان و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش و
پیشگیری از آن در سطح استان.

.12
 .13سازمان دهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
ارائه مشاوره به مدیرکل.

واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.

.14

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.

.15
 .16انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

تقسیمکار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
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-3-2مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی (شرح وظایف)

 -1نـظـارت بـر اجـرای قـوانـیـن ،تـصـویـبنـامـههـا و دسـتـورالـعـمـلهـای مرتبط با حوزه مدیریت
عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی.
 -2ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
 -3تـنـظـیـم بـرنـامـه بـازرسـی دورهای اسـتانـداری ،فـرمـانـداریها و بخشـداریهـا و اجرای آن از
طریق بازرسیهای اداری و مالی.
 -4هـمـاهـنـگـی و هـمـکـاری بـا گـروههـای بـازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام
وظایف محوله و ایجاد هماهنگی.
 -5عضویت و شرکت در جلسات ،کمیتهها و کارگروهها با موضوع تحولاداری ،ارتقاء سالمت اداری ،مبارزه
با رشوهخواری و فساد اداری.
 -6ارتباط مستمر و انجام مکاتبات اداری با سطوح مدیریتی واحدهای ذیربط در نهاد ریاست جمهوری و
مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امـور حـقـوقـی وزارتکشور و سـایر مـدیـران واحـدهـای
دسـتـگـاههـای اجـرایی مـلی همسـطح در حـیـطـه وظـایـف مربوط.
 -7نظارت بر دریافت ،ثبت ،تفکیک و ارجاع درخواستهای مردمی از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی
(سامد) یا خارج از سامانه الکترونیک.
 -8نـظـارت بـر پـذیـرش درخـواسـت الـکـتـرونـیـکـی متقاضیان و در صورت عدم دسترسی نیز پذیرش
حضوری از طریق میز خدمت.
 -9مـدیـریـت و راهـبـری امـور حـقـوقـی مـرتـبـط بـا ثـبـت و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول
استانداری و طرح دعاوی مالکیت.
 -10مدیریت و راهبری دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با استانداری و واحدهای تابع و تنظیم ارائه الیحه
دفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در مـحـاکـم قـضـایـی ،دیـوان عـدالـت اداری ،دیـوان مـحـاسبـات،
هیأتهای تشـخـیص و حل اختالف اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی.
 -11مدیریت و راهبری معاضدت قضایی (اعم از طرح دعاوی ،دفاع از دعوی ،تهیه لوایح و مشاوره) به مدیران
استانداریها ،فرمانداریها و بـخـشـداریها در خـصـوص دعـاوی مـرتـبـط بـا انـجـام وظـایـف اداری
آنـان در کـلیه مراجع قضایی ،شبه قضایی ،اداری و محاسباتی.
 -12بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
 -13شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
 -14ارائـه خـط مـشی و سـازمـاندهـی فعالیتهای دفـتـر ،هـدایـت ،هـماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد
کارکنان تحت سرپرستی.
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جدول ( )7فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی
ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

1

کمیته مدیریت عملکرد ،سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

2

کمیته رفع اختالف دستگاههای اجرایی

استناد قانونی
دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت
استانداری ویرایش سوم (نامه
شماره181967مورخ 98/9/11معاون توسعه
مدیریت و منابع وزارتکشور) به استناد مصوبه
شماره  206/93/11852مورخ 93/9/5
شورایعالی اداری

تصویب نامه شماره /212767ت37550/ك –
1386/12/27

جدول ( )8شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی
ردیف

شرح وظایف

عنوان

 راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد استانداری ،فرمانداریهاوبخشداریها.
 -تدوین معیارها ،شاخصها وارزیابی برنامههای استانداری،

-

اداری و صیانت از حقوق مردم

کمیته مدیریت عملکرد ،سالمت

1

-

-

فرمانداریها وبخشداریها ومقایسه نتایج ارزیابیها وتحلیل دورهای
آنها وارائه گزارش به کارگروه .
تعیین موضوعات محوری نظام اداری مانند کیفیت ،شفافیت،
پاسخگویی ومشارکت مردم ،تعریف روش سنجش و تحلیل عملکرد
استانداری ،فرمانداریها وبخشداریها.
تهیه برنامه عملی اتی ،مصادیق اختصاصی وصیانت از حقوق مردم
دراستانداری ،فرمانداریها وبخشداریها.
راهبری ،نظارت ،سنجش واندازهگیری برنامه صیانت از حقوق مردم.
تدوین برنامه جامع ارتقای سالمت ومبارزه با فساد اداری در
استانداری ،فرمانداریها وبخشداریها.
تدوین شاخصها وپایش میزان سالمت وفساد اداری و نظارت بر
گلوگاههای فساد خیز در فرایندها وپستهای دارای پیش زمینه
فساد اداراری .
بازنگری در قوانین ،مقرارت و فرایندهای فساد خیز با رویکرد
پیشگیری ،بازداندگی وبرخورد قاطع با متخلفان.

 راهبری و نظارت بر مدیریت ارتباطات مردمی نظیر رسیدگی وپاسخگویی به شکایات و تکریم ارباب رجوع
 فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امرمراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری در چارچوب موازین
قانونی
 تهیه گزارش های دوره ای (کمی و کیفی) از وضعیت اجرایمصوبات حقوق شهروندی در نظام اداری برای اعضای کمیته و سایر
مبادی ذیربط

لیست اعضاء

مدیرکل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و
امور حقوقی(رئیس) (دبیر)
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری
مدیرکل امور اداری و مالی
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
هماهنگی امور عمرانی ( با معرفی معاون
مربوطه)
مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی
مدیرکل حراست
مدیریت فناوری اطالعات و شبکه دولت
عضویت نمایندگان  2سازمان مردم نهاد با
حق رای که حسب مورد و موضوع جلسات
(صیانت از حقوق مردم) توسط رئیس
کمیته دعوت خواهند شد.
تبصره  :استانداری های که معاونت امنیتی و
انتظامی از معاونت سیاسی و اجتماعی مجزا
میباشد و یا دارای معاونت هماهنگی و مدیریت
امور زائرین می باشند از هر معاونت یکی از
مدیران کل معرفی گردند.
تبصره  :طریقه انتخاب  2سازمان مردم نهاد طی
فرآیندی که توسط سازمان امور اجتماعی ابالغ
می گردد خواهد بود.
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ردیف

عنوان

کمیته رفع اختالف دستگاههای اجرایی

2

شرح وظایف

لیست اعضاء

 طرح ،پیگیری و حل و فصل اختالفات اعم از مالی یاغیرمالی صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویبنامه
شماره /212767ت37550ك مورخ  1386/12/27و
شیوهنامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاههای اجرایی و
خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر
مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویبنامه یاد
شده.
 همکاری الزم با مراجع رسیدگی کننده به اختالفات موضوعآییننامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از
سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعالمی بدون تأخیر موجه
 فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجعرسیدگی و رفع اختالف موضوع آیین نامه فوق ظرف مهلت
تعیین شده.

استاندار (رییس)
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

-1-3-2معاون امور حقوقی (شرح وظایف)

 .1بررسی ،تأ یید و ارسال پیشنهادها و راهکارهای اصالحی واحدها و کارکنان تحت سرپرستی در
زمینههای بهبود امور حقوقی برای مسئولین استانی و ملی ذیربط.
 .2مدیریت و راهبری دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با استانداری و واحدهای تابع و تنظیم ارائه الیحه
دفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در مـحـاکم قـضـایـی ،دیـوان عـدالـت اداری ،دیـوان محـاسـبات،
هیأتهـای تـشـخـیـص و حـل اخـتالف اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی.
 .3تشکیل راه اندازی سه کمیته و کارگروه حقوقی و قضایی ،کمیته رفع اختالف دستگاههای اجرایی،
کارگروه مستندسازی اموال غیرمنقول و کـارگــروه تــشــخـیـص و تـائـیـد صـالحــیت وکـال،
مـشـاوران و کـارشـنـاسـان حــقــوقـی طـرف قـرارداد دسـتـگـاههـای دولـتـی.
 .4ارائه مشاوره حقوقی به فرمانداران ،مدیران کل ستادی استانداری و معاضدت قضایی مقامات ارشد.
 .5نظارت بر روند رسیدگی به شکایات از طریق اجرای میز خدمت الکترونیکی و حضوری تعبیه شده
برای مراجعهکنندگان.
 .6مراجعه و حضور در فرمانداریهای تابعه و بررسی و جمعآوری مشکالت حقوقی مبتال به.
 .7ارائه مشاوره به مدیرکل.
 .8سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
 .9مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 .10تقسیمکار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 .11انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-2-3-2معاون بازرسی ومدیریت عملکرد (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

نظارت بر امور مربوط به بازرسیهای انجام شده و نحوه ارائه گزارشهای کارشناسی.
نظارت بر طرحها و برنامهها و راهکارهای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء طرح سالمت اداری و رعایت
حقوق شهروندی در ستاد استانداری و واحدهای تابع در دستگاههای اجرایی.
نظارت بر فرآیند ارزشیابی کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
نظارت ،بازرسی و ارزیابی از عملکرد فرمانداریها ،بخشداریها و دهیاریها و دفاتر ستادی استانداری.
انجام بازرسیهای موردی مستمر از دستگاههای اجرایی استان.
تشکیل دبیرخانه مرکزی بازرسی انتخابات در استان.
هماهنگی و برگزاری جلسات مالقات مردمی با استاندار.
نظارت بر روند پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ،سازمان
بازرسی کل کشور ،وزارتکشور و دیگر ارگانهای مسئول ارجاع میگردد.
بررسی ،تأیید و ارسال پیشنهادها و راهکارهای اصالحی واحدها و کارکنان تحت سرپرستی در زمینههای
بهبود امور بازرسی ،حقوقی ،مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی برای مسئولین استانی و ملی ذیربط.
ارائه مشاوره به مدیرکل.
سـازمـاندهـی فعالیتهای مـربـوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
مـطالـعـه و بـررسـی قـوانـیـن و مـقـررات ،ارائـه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

-3-3-2معاون ارتباطات مردمی (سامد) (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4

-5
-6

هدایت و نظارت بر دریافت ،ثبت ،تفکیک و تلخیص و ارجاع درخواستهای مردمی از طریق سامانه ارتباط
الکترونیکی (سامد) و یا بهصورت مکتوب خارج از سامانه ارتباط الکترونیکی.
نظارت بر نحوه رسیدگی به درخواستهای مردمی در واحدهای استانی دستگاههای اجرایی.
پذیرش حضوری متقاضیان به صورت موردی و ارجاع درخواستهای آنها برای رسیدگی.
نظارت بر نحوه عملکرد سامانه ارتباطی سامد در استانداری و سایر دستگاههای اجرایی استان و انجام
هماهنگیهای الزم به منظور رفع مـشـکـالت مـربـوط بـه دریـافـت و رسـیـدگـی بـه شـکایـتهـای
مردمی و رتبهبندی دستگاههای اجرایی و مدیران استان از منظر مردم.
شرکت در جلسات کمیتههای مرتبط با سامانه ارتباط الکترونیکی (سامد) و کمیتههای هماهنگکننده
برای سازماندهی درخواستهای مردم در سفر مقامات و مسئولین کشوری به استان.
هدایت و راهنمایی کارشناسان در زمینه دریافت و ثبت درخواستهای مردمی از قبیل شکایات،
پیشنهادات ،طرح ،ایده و گزارش از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی (سامد).
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ارجاع درخواستها و نامههای اسکن شده مردمی در سامانه ارتباط الکترونیکی (سامد) به مسئولین
ذیربط در واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و نظارت بر پیگیری آنها تا حصول نتیجه.
نظارت و پیگیری برای ایجاد امکانات خصوص ًا میز خدمت و تسهیل در دریافت و رسیدگی به
درخواستهای مردمی در واحدهای استانی دستگاههای اجرایی.
نظارت و کنترل اقدامات کارشناسان در سامانه ارتباطی مردم با دولت (سامد) و ارائه راهنمایی الزم برای
دریافت و ارجاع مناسب درخواستهای مردم.
نـظـارت و پـیـگـیـری الزم بـرای رفـع مـسـائل و مشکالت اجرایی سامانه ارتباطی سامد در استانداری
و سایر دستگاههای اجرایی استان.
دریافت و بررسی پیشنهادها و راهکارهای اصالحی کارشناسان در زمینه بهبود ارتباطات مردم با دولت و
رسیدگی به امور و درخواستهای مردم و ارائه به مقام مافوق.
جمع بندی نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در زمینه سامد برای ارائه به سازمان امور
اداری و استخدامی و یا سایر مراجع ذیربط.
ایجاد هماهنگی با واحدهای ذیربط در نهاد ریاست جمهوری و وزارتکشور به منظور حسن انجام وظایف
محوله و اجرای دستورالعملها و بخشنامههای مربوط.
ارائه مشاوره به مدیرکل.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

-4-3-2رئیس گروه امور حقوقی (شرح وظایف)

-1

-2

-3
-4

پیگیری و راهنمایی کارشناسان حقوقی در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با
استانداری و واحدهای تابع و نحوه تنظیم ارائه الیحه دفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در محاکم قضایی،
دیوان عدالت اداری ،دیوان محاسبات ،هیئتهای تشخیص و حل اختالف اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی.
نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری ،طرح دعاوی
مالکیت ،تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری
و واحدهای تابع.
بـررسـی و جـمـع بـنـدی گـزارشـات حـقـوقی مورد نیاز حسب دستور مافوق برای ارائه به استاندار و
سایر مسئولین ذیربط در استانداری.
بررسی و کنترل پیشنهادهای کارشـناسـی بـرای تـنظـیم متن قراردادهای منعقده استانداری و واحدهای
تابع با اشخاص حقیقی و حقوقی.
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 -5هدایت اقدامات در خصوص معاضدت قضایی (اعم از طرح دعاوی ،دفاع از دعوی ،تهیه لوایح و مشاوره) به
مدیران استانداری و فرمانداریها و بـخـشـداریهـا در خـصـوص دعـاوی مـرتـبـط بـا انـجـام وظایـف
اداری آنان در کلیه مراجع قضایی ،شبه قضایی ،اداری و محاسباتی.
 -6ارائه تحلیلهای الزم و نظر مشورتی در خصوص مسائل و موضوعات حقوقی به مافوق.
 -7بررسی و نظارت بر پاسخگویی کارشناسان و اخذ نظرات آنان در خصوص پیش نویس تصویبنامه ها ،ایین
نامه ها و اساسنامه های حقوقی مرتبط
 -8بررسی و نظارت بر پاسخگویی کارشناسان به استعالمات حقوقی مراجع قانونی از استانداو واحدهای
تابع مطالعه و بررسی پیشنهادهای کارشناسان و اخذ نظرات آنان در خصوص پیشنویس تصویبنامهها،
آئیننامهها و اساسنامههای حقوقی مرتبط با استانداری و واحدهای تابع با همکاری واحدهای مربوطه
برای ارائه به مراجع ذیربط.
 -9تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 -10مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و
دورههای آموزشی مرتبط
-5-3-2رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد (شرح وظایف)

 -1سرپرستی و نظارت بر اقدامات کارشناسان برای انجام بازرسی دورهای از ستاد استانداری ،فرمانداریها
و بخشداریها و شهرداریها.
 -2بررسی و جمع بندی گزارش های بازرسی کارشناسان و ارائه به مقام مافوق.
 -3هدایت کارشناسان در انجام بازرسیهای موردی از واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و اخذ نظرات
آنان با توجه به گزارشات دریافتی و دستور مقام مافوق.
 -4فراهم آوردن زمینه های تسریع در رسیدگی به شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابع
استانداری و دیگر ادارات استان و تهیه گزارش برای مقامات مافوق.
 -5نظارت بر روند پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ،سازمان
بازرسی کل کشور ،وزارتکشور و دیگر ارگانهای مسئول ارجاع میگردد.
 -6مشارکت و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با موضوعات ارتقاء
سالمت اداری و رعایت حقوق شـهـرونـدی و ایـجـاد سـاز وکـار مـیـز خـدمـت در اسـتـانـداری
واحدهای تابع و سـایـر دسـتـگـاههـای اجـرایـی اســتـان.
 -7بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای اصالحی کارشناسان در خصوص عناوین شاخصهای
عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها و ارائه به مقام مافوق.
 -8پیگیری مراحل اجرای دستورالعملها ،مقررات و بخشنامههای امور مدیریت عملکرد و شاخصهای
عمومی و اختصاصی ابالغی از وزارتکشور و مراجع قانونی.
 -9هـمـاهـنـگی و پـیـگـیـری بـرای تـکـمـیـل فـرمهـا و شـاخـصهـا در سـتـاد اسـتـانـداری،
فـرمـانـداریهـا و بــخـشــداریهـا.
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 10ـ بـررسـی و کـنـتـرل اقـدامـات کـارشـنـاسـان در سـامـانـه مـدیـریـت عـمـلـکـرد در
اسـتـانـداری ،فـرمـانـداریهـا و بخشداریها.
 11ـ بررسی و کنترل اطالعات و ارقام عملکرد وارد شده در فرمهای الکترونیکی در سامانه مدیریت عملکرد
توسط کاربران واحدهای ذیربط در استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
 12ـ هـمـکـاری و مـشـارکـت در بـرگـزاری جـلـسـات بـررسـی عـمـلـکرد واحدهای ذیربط در
استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
 13ـ بررسی و جمع بندی گزارش نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جهت ارائه به مقام مافوق و ارسال به
واحدهای ذیربط در استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها در پایان هر دوره ارزیابی.
 14ـ تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای ذیربط در استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها با همکاری
کارشناسان در پایان هر دوره ارزیابی با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت عملکرد.
 15ـ بـررسـی و اعـالم نـظـر در خـصوص هـدفگذاری واحدهای ذیربط در استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریها در فرآیند ارزیابی عملکرد ساالنه.
 16ـ بررسی و جمعبندی گزارشهای موردی در خصوص وضعیت اقدامات و عملکرد استانداری،
فرمانداریها و بخشداریها برای ارائه به مقامات و مسئولین استانداری.
 17ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 18ـ مطـالعـه و بـررسـی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 19ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-4-2مدیرکل حراست (شرح وظایف)

 1ـ اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود خدمت به استانداری و فرمانداریها و
بخشداریها و شهرداری های استان مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مصوب و رسیدگی به شکایات واصله
در مورد آنها.
2ـ بررسی و تعیین رده حراستی پرسنل جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده.
3ـ اعالم صالحیت پرسنل جهت تصدی مشاغل و داوطلبان اشتغال  ،انتقال و مأموریت به استانداری و
واحدهای تابع.
4ـ صدور کارت شناسایی کارکنان و انجام و طبقه بندی کلیه امور و اسناد دارای طبقه بندی.
5ـ اجرای طرح های آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستورالعمل های صادره از طرف وزارتکشور.
6ـ ثبت و صدور نامهها و دریافت و ارسال نامههای طبقهبندی شده استانداری.
7ـ ارتباط مستمر با واحد حراست وزارتکشور به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خطمشیها
و دستورالعملهای الزم.
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-2-5مدیر هسته گزینش (شرح وظایف)

1ـ نظارت بر اجرای کلیه مصوبات اعم از بخشنامهها و دستورالعملها و امور محوله از هیأت مرکزی و هیأت
عالی گزینش و دستگاه ذیربط.
2ـ بررسی و اظهار نظر نهایی در موردپذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاهها بر اساس قانون
گزینش ،آیین نامهها و دستورالعملهای مربوطه.
3ـ نظارت بر فرآیند بررسی و تعیین صالحیت اخالقی ،اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون قبل از
ورود تا مرحله قطعیت داوطلبان اشتغال ،مأمورین و منتقلین ،بورسیه شدن و انتصاب به پستهای حساس و
خاص ،بر اساس ضوابط مصوب و مالكهای پذیرش ازجمله :استعالم از مرکز اسناد ،استعالم از هیأت عالی،
مصاحبه و تحقیق ،ارزیابی و سایر موارد.
4ـ نظارت بر فرآیند رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.
5ـ شـرکـت در جـلـسـات ،گـردهـمـایـیهـا و بـرنـامـههـای آمـوزشـی هـیـأت مـرکـزی و هـیـأت عـالـی
گـزیـنـش و سـایر مـراجع.
6ـ راهبری امور مربوط به تشکیل جلسات هسته ،ابالغ آراء به امور اداری ،تهیه و تنظیم صورتجلسه و
پیگیری مصوبات آن جهت ارائه به هیأت مرکزی گزینش.
7ـ پـیـگـیـری امـور مـربـوط بـه مـعـرفـی ،تـأیـید و صدور احکام انتصاب اعضای گزینش از طریق دفتر
استاندار و هیأت مرکزی گزینش.
8ـ ایجاد همکاری و هماهنگی الزم با هیأت تخلفات اداری و حراست و سایر مراجع ذیصالح در امور محوله.
9ـ نظارت بر تشکیل بانک منابع اطالعاتی گزینش در استانداری.
10ـ نظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبهگران و محقّقان فصلی.
11ـ راهبری امور مربوط به تأمین مالی و تدارکاتی و حقالزحمه نیروهای فصلی هسته و انعقاد قرارداد با
آنان.
12ـ نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداری کلیه مدارك و پروندهها با رعایت اصول طبقهبندی اسناد.
13ـ نـظـارت بـر نـحـوه تـهیـه گـزارشـات و آمـار عـملکرد دورهای هسته جهت ارائه به هیأت مرکزی
گزینش و باالترین مقام دستگاه.
14ـ برنامه ریزی و نظارت در اجرای اتوماسیون اداری گزینش و همکاری با سایر دستگاهها در این خصوص.
15ـ ارائه طرحها و پیشنهادات الزم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش.
16ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در تشکیالت و پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه
)تبصره  3ماده  20آییننامه(.
17ـ نظارت و ارزیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی و پیشنهاد عزل ،نصب ،جابجایی ،تشویق و توبیخ پرسنل
شاغل در واحد گزینش تأیید نـهـایی صـالحـیـت کـارکـنـان مـوردنـیـاز هـسـته پس از طرح در جلسه
شورای هسته و ارائه آن به هیأت مرکزی در صورت ضرورت.
18ـ پیشنهاد عناوین دوره های آموزشی افراد شاغل در گزینش به هیأت مرکزی و پیگیری اخذ مجوز ،تعیین
استاد و اجرای دورههای آموزشی مصوب.
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19ـ نـظـارت و سـرپـرسـتی دقـیـق بر کـلـیـه امور جاری گزینش و ارائه راهنماییهای الزم به کارکنان
تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله.
20ـ پـیـشـنـهاد نـمـودار تـشـکـیـالتـی و پـسـتهای سـازمـانـی مـورد نـیـاز هسته به هیأت مرکزی
گزینش و پیگیری تا تصویب نهایی.
21ـ برنامهریزی و هماهنگی الزم با مدیران هستههای گزینش دستگاههای اجرایی مستقر در استان جهت
تشکیل جلسات دورهای شـورای هـم اندیشی.
22ـ تقسیمکار و ارجاع نامهها و پروندههای گزینشی به کارشناسان بر اساس وظایف تعریف شده.
23ـ نظارت بر سیستم ارسال و مراسالت دبیرخانه هسته.
24ـ پـیـگـیـری الزم از طـریـق هیأت مـرکزی در خصوص دریافت کد گزینشگری برای کارکنان و اعضای
هسته و محققین و مصاحبه گران پارهوقت.
25ـ پیگیری جهت رعایت زمانبندی فرایند گزینش داوطلبان.
26ـ اعزام نماینده به منظور شرکت و نظارت بر آزمونها و مصاحبههای استخدامی که توسط دستگاه (امور
اداری و استخدامی) برگزار میگردد( .تبصره ماده  22آییننامه).
27ـ برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان تحت سرپرستی.
28ـ تنظیم برنامه و تهیه مقدمات برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و عمومی و گردهمایی ساالنه
گزینشگران استان با هماهنگی هیأت مرکزی گزینش و همکاری سایر واحدهای ذیربط.
29ـ شرکت در جلسات شورای اداری استان و شورای مدیران ستادی استانداری.
30ـ نظارت در اجرای امور رایانهای در هسته (سیستم اتوماسیون گزینش) طبق مصوبات هیأت مرکزی و
هیأت عالی گزینش.
31ـ انجام سایر وظایف محوله برحسب تصمیم هیأت عالی گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش.
32ـ بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال
تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
33ـ شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
34ـ ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )9فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های هسته گزینش
ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

استناد قانونی

1

شورای هماندیشی مدیران هستههای
گزینش استان

دستورالعمل شماره /19گ 2627/مورخ 94/6/3
هیأت مرکزی گزینش وزارتکشور

3

شورای نظرده هسته گزینش

بندب ماده  7قانون گزینش کشور

3

کارگروه منطقهای  3کشوری

دستورالعمل شماره /19گ 2963/مورخ 95/6/28
هیأت مرکزی گزینش وزارتکشور

جدول ( )10شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته ها ی هسته گزینش
ردیف

شرح وظایف

عنوان

لیست اعضا
مدیر هسته گزینش استانداری (رئیس)

-

هستههای گزینش استان

شورای نظرده هسته گزینش

2

شورای هماندیشی مدیران

1

-

بهرهگیری بهینه از ظرفیت و امکانات موجود در
زمینه تحقیق و مصاحبه
برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی
تقویت روحیه همافزایی و همکاری جمعی بین
مدیران و گزینشگران
ارتقاء کیفیت کار و بهبود موضوع تکریم
اربابرجوع
ارائه پیشنهاد در جهت روانسازی و مهندسی
مجدد فرآیندها

 اجرای دستورالعملها ،بخشنامهها و سایر مواردمحوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش،
بررسی و تعیین صالحیت اخالقی ،اعتقادی و
سیاسی و رسیدگی به شکایات در مرحله اول
تجدید نظر کلیه متقاضیان مشمول قانون گزینش

مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش استان
(دبیر)

مدیر هسته گزینش علوم پزشکی
مدیر هسته گزینش دادگستری
مدیر هسته گزینش دانشگاه سهند
مدیر هسته گزینش دانشگاه شهید مدنی
مدیر هسته گزینش دانشگاه تبریز
مدیر هسته گزینش شهرداری تبریز
مدیر هسته گزینش کمیته امداد استان
مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی
استان ( به صورت افتخاری)

مدیر هسته گزینش
چهار نفر عضو شورای نظرده
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ردیف

عنوان

3

کارگروه منطقهای  3کشوری

شرح وظایف

-

-

براساس بند سوم سیاستهای کلی نظاماداری
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،بهبود و
روزآمدی روشهای گزینش
مشارکت در تعیین اهداف و استراتژیهای کالن
گزینش
ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و
انتقال تجارب
ارتقاء فرآیندهای گزینش
ارائه نظرات و پیشنهادات اصالحی
برگزاری دورههای آموزشی بصورت متمرکز
ارائه راهکارهای تقویت انگیزه کارگزاران در سطح
کشور

لیست اعضا

مدیر هسته گزینش استانداری اردبیل
مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان غربی

مدیر هسته گزینش استانداری زنجان
مدیر هسته گزینش گیالن
مدیر هسته گزینش استان کردستان
مدیر هسته گزینش شهرداری تبریز
(رئیس  /دبیر – مدیر هسته ای که جلسه
در آن استان تشکیل می شود)

 - 6-2مدیرکل بحران (شرح وظایف)

-1
-2

-3
-4
-5
-6

هماهنگی و رصد فعالیتهای دستگاههای اجرایی مسئول در امور پیشگیری ،مقاومسازی ،بهسازی لرزهای
ساختمانها ،زیرساختها ،ابنیه و شریان های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده.
نظارت بر مستندساز ی حوادث مختلف از طریق تهیه نوار ،فیلم ،اسالید و گزارش حوادث و اقدامات به
عملآمده با همکاری ادارات و سازمانها و نهادهای ذیربط و ارائه آنها به سازمان مدیریتبحران کشور و
مراجع استانی.
ایجاد زمینه مناسب تهیه طرحهای جامع خطرپذیری در استان به منظور آمادگیهای الزم برای حوادث
و سوانح غیرمترقبه طبیعی.
نظارت و ارزیابی اقدامات و مانورهای برگزارشده در مراحل چهارگانه مدیرت بحران بهویژه آمادگی ،مقابله
و ارائه گزارش به سازمان مدیریت بحران کشور.
نظارت بر فعالیتهای امور مالی مدیریت بحران استان در چارچوب اعتبارات و برنامههای مصوب.
اعزام گروهها ی کارشناسی به نقاط مختلف استان بههنگام بروز حوادث و سوانح بهمنظور مستندسازی و
تهیه گزارش مستند از حادثه و برنامه ریزی مناسب جهت استفاده در حوادث و بالیای مشابه با همکاری
سازمانها و نهادهای ذیربط.
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-7

-8

-9
-10
-11
-12
-13

-14
-15
-16
-17

-18
-19
-20

تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات و فراهم نمودن زمینه اجرایی
طرحها و برنامه مربوط به پیشگیری ،بازسازی و نوسازی و تأمین خسارات وارده و سایر اعتبارات مورد نیاز
برای ارائه به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان.
نظارت بر برنامههای ارتقاء کمی و کیفی ماشینآالت و لوازم و تجهیزات امداد ،مدیریت نیرویانسانی امور
امدادی و خدمات ایمنی و آتشنشانی در سطح استان با همکاری دستگاههای امدادی ،شهرداریها و
دهیاریها استان.
هماهنگی برای ساماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی ،نهادها غیردولتی و نیروهای بسیج با همکاری
دفتر امور اجتماعی استانداری و بسیج.
افزایش آگاهیها ی عمومی و گسترش فرهنگ ایمنی و دانش مدیریت بحران از طریق انتشار کتب و
نشریات و رسانههای عمومی.
مدیریت اطالعرسانی و هشدار سریع و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی و امدادی قبل و بعد از وقوع
حادثه.
مدیریت بر تدوین فرایندهای مناسب برای تبیین وظایف دقیق هر یک از دستگاههای اجرایی استان در
حوزه مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات و بازسازی و بازتوانی و نظارت بر اجرای این فرایندها.
نظارت بر تشکیل هسته های فعال در مناطق مستعد حوادث در استان ،تشکیل تیمهای امداد و نجات
شهرستانها و بخشها از طریق جمعیت هاللاحمر و همچنین ایجاد هماهنگی بهمنظور اجرای مانورهای
مشترك برای افزایش سطح آمادگی در استانها.
ترویج ،توسعه و پیگیری امور بیمه در بخشهای مختلف ،سازمانها و تأسیسات دولتی ،اماکن مسکونی،
تجاری و بخش کشاورزی و دامی نظارت عالیه بر عملکرد بیمهها.
نظارت بر اجرای دورههای آموزشی مربوط به مراحل چهارگانه بحران توسط دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری استانداری.
مدیریت ارائه خدمات و پیشآگاهیها ی الزم در خصوص تغییرات فیزیکی ،زمینی ،هوایی و نظایر آن به
واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی جهت کاهش خسارات و اثرات نامطلوب.
نظارت مستمر کمی و کیفی بر پروژهها ،طرحها و برنامههای بازسازی مناطق آسیبدیده (در هنگام وقوع
حوادث) در قالب استانداردها و دستورالعملهای ابالغی و ارائه گزارش اقدامات واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی و روند پیشرفت پروژهها ،طرحها و برنامهها در سطح استان به مقامات و مسئولین
ذیربط استانی و سازمان مدیریت بحران کشور.
نظارت و سیاستگذاری امور مربوط به پایگاههای چندمنظوره مدیریت بحران و اردوگاههای اسکان موقت
و اضطراری.
نظارت مستمر بر عملکرد کارگروههای تخصصی  14گانه مدیریت بحران استانها و فعالیتهای شورای
هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان.
ابالغ دستورالعملها ی اجرایی مربوط به اقدامات مختلف دستگاههای اجرایی استانی در زمان بحرانهای
اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه.
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-21

-22
-23

-24

-25
-26
-27
-28

نظارت بر راهاندازی و بهروزآور ی بانک اطالعات و انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور جمعآوری دادههای
مربوط به امکانات و ظرفیتهای سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح جهت
مقابله با بحران در سطح استان.
اعزام کارگروههای تخصصی به نقاط مختلف استان با هدف نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی
و پیشگیری در فعالیتها توسط دستگاههای اجرایی استان و تهیه گزارش و ارسال به مبادی ذیربط.
برنامهریزی و هماهنگی واحدهای مرتبط جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای
مورد نیاز اعم از دولتی ،غیردولتی و نیروهای مسلح در ایجاد آمادگی دائمی برای مقابله با حوادث احتمالی
در استان.
برنامهریزی به منظور ایجاد واحد هشدار سریع استانی و رصد نمودن حوادث و بالیای طبیعی از طریق
تشکیل مدیریت شبکه اطالعات مدیریت بحران (شامل سیستم اطالعرسانی و هشدار) استان و اعالم آن
به مرکز و مراجع استان.
بسترسازی الزم در استانها با اهداف تغییر نگرش مدیران و دستاندرکاران استان از مدیریت حادثه
محوری به مدیریت ریسک و کاهش خطرپذیری در کلیه فعالیتها و اقدامات اجرایی استان.
بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال
تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت
سرپرستی.
جدول ( )11فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل مدیریت بحران

ردیف

شوراها  /کارگروه/کمیته

1

کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات

2

کارگروه تخصصی بالیای جوی

3

کارگروه تخصصی نیروهای مسلح ،امنیت و انتظامات
(با مسئولیت معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری )

4

کارگروه تخصصی مدیریت آب و فاضالب

5

کارگروه تخصصی مدیریت برق

6

کارگروه تخصصی آموزش مدارس

استناد قانونی

موضوع تبصره  4ماده  15آییننامه
اجرایی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور
موضوع تصویبنامه شماره /185645ت
 40792ك مورخه  88/9/21هیأت
محترم وزیران
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ردیف

شوراها  /کارگروه/کمیته

7

کارگروه تخصصی حملونقل و تأمین و توزیع ماشینآالت

8

کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات رودخانهها

9

کارگروه تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی

10

کارگروه تخصصی مخاطرات زیستمحیطی

11

کارگروه تخصصی آموزش و اطالعرسانی

12

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان

13

کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله ،لغزش الیههای زمین و شهرسازی

14

کارگروه تخصصی خشکسالی ،سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی

15

کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگان

16

کارگروه تخصصی آتشنشانی ،مواد خطرناك ،انتقال و تدفین متوفیان

17

کارگروه تخصصی بیمه و برآورد خسارت

18

کارگروه تخصصی تأمین مسکن

19

کارگروه تخصصی تشکلهای مردمنهاد آذربایجان شرقی

20

تخصصی بازتوانی و عملیات روانی آذربایجان شرقی

21

کارگروه تخصصی مدیریت اطفاء حریق جنگلها و مراتع

22

شورای استانی فرهنگی – اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه

استناد قانونی

باستناد به صورتجلسه شورای استانی
فرهنگی ـ اجتماعی
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جدول ( )12شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل مدیریت بحران
ردیف

عنوان

شرح وظایف

1

کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات

ـ جمعآوری اطالعات موردنیاز در زمینه مخابرات و ارتباطات
 تهیه برنامههای موردنیاز برنامهریزی جهت تأمین منابع ایجاد ساختارهای مدیریتی مورد نیاز هدایت پژوهشهای تخصصی مورد نیازـ تهیه برنامههای آموزشی و هدایت آنها
 تمهیدات و پیشبینیهای الزم برای پوشش ارتباطی موقت منطقه بحران هماهنگی اقدامات الزم و سریع بهمنظور تأمین ارتباط کامل منطقه بحران اجرای مصوبات و تصمیمات ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه و کارگروه آمادگیاستان و انجام وظایف محوله از طرف آنها
 ارائه نظرات کارشناسی به کارگروه آمادگی و شورای هماهنگی مدیریت بحراناستان

2

کارگروه تخصصی بالیای جوی

لیست اعضاء

مدیرکل ارتباطات و فناوریا طالعات
(رئیس و دبیر)
ادارهکل راه و شهرسازی
شرکت توزیع نیروی برق استان
شرکت توزیع نیروی برق تبریز
ترابری هوانیروز
نیرویانتظامی استان
ادارهکل تربیتبدنی استان
ادارهکل صداوسیمای مرکز استان

ـ جمعآوری آمار و اطالعات و ایجاد و توسعه بانک اطالعاتی
 بررسی انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه بهبود روشهای پایش و پیشبینیو تعیین دوره بازگشت طوفان و سایر بالیا و مخاطرات جوی
ـ توسعه خدمات عامه هواشناسی ()WS
ـ توسعه و صدور اطالعیهها و اخطاریههای وضعیت مخاطره آفرین جوی ()EWS
و توسعه اعالم هشدارهای سریع
 برنامهریزی ،توسعه و توجه به مدیریت ریسک قبل از مدیریت بحران مطالعه و تحقیق در رابطه با بالیای جوی و اقلیمی استان با توجه با تأثیراتناشی از استانهای همجوار
 مطالعه و پژوهش جهت ارتقاء صحت پیشبینیهای هواشناسی و مخاطراتجوی و اقلیمی استان
 انجام مطالعات و طرحهای تحقیقاتی مشترك با سایر کارگروههاـ تهیه اطلسهای اقلیمی مخاطرات و بالیای جوی و اقلیمی در استان
ـ آموزش و آشنا کردن مردم در ارتباط با راهکارهای مقابله با اثرات طوفان و
بالیای جوی و اقلیمی بهمنظور کاهش خسارات
ـ تعریف استانداردهای بالیای جوی و اقلیمی و انواع آن مطابق با شرایط و
ویژگیهای منطقه
ـ تعیین اعضای کارگروهها ی فرعی پایش و بررسی بالیا و مخاطرات جوی و
اقلیمی
ـ همکاری با ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان در برگزاری انواع مانور

ادارهی کل هواشناسی استان (رئیس و
دبیر)
ادارهکل محیطزیست استان آذربایجان
شرقی
دانشگاه تبریز
سازمان جهاد کشاورزی استان
آذربایجان شرقی
سازمان آب منطقهای استان آذربایجان
شرقی
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کارگروه تخصصی نیروهای مسلح ،امنیت و انتظامات

شرح وظایف

لیست اعضاء

الف) معاونت سیاسی و امنیتی استانداری در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه نقش
هماهنگی و تقویت و تعامل میان ادارات و ارگانها و سایر عوامل تأثیرگذار در
تأمین امنیت و انتظامات را با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر عهده خواهد
داشت و در این راستا دستورالعملهای مربوطه را بهمنظور سیاستگذاری و تعیین
راهبردهای جامع تهیه و جهت اقدام در اختیار کارگروه امنیت و انتظامات قرار
خواهد داد.
ب) با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود در زمان بروز حوادث ،دادگستری
استان وظیفه دارد ضمن صدور دستورات مقتضی به یگان حفاظت از دادگستری
بهمنظور هوشیاری و دقت الزم در حراست از ساختمان دادگستری بهمنظور
جلوگیری از ورود افراد فرصتطلب برای دستیابی به پروندهها ،اکیپهای قضایی
بصورت شبانهروز ی تشکیل و مرکز پزشکیقانونی را بهمنظور ارائه خدمات الزم
آماده نگه دارد و به پروندهها ی مربوط به جرائم احتمالی در مناطق زلزلهزده را

معاونت سیاسی و امنیتی استاندار

بدون نوبت رسیدگی نماید.
ج) اداره اطالعات استان با توجه به وظایف ذاتی خود ،برابر اعالم رئیس کارگروه
در محلهای حادثهدیده مستقر و نسبت به جمعآوری اطالعات ،جلوگیری از
ورود عناصر گروهکی و معاند و همچنین نسبت به ممانعت در خصوص پخش
شایعات اقدام نمایند.
د)فرماندهی سپاه عاشورا :عوامل تعیینشده در صورت اعالم رئیسکارگروه در
محل مشخص شده استقراریافته و نسبت به انجام وظایف محوله اقدام مینمایند.
ح) فرماندهی لشکر  21حمزه سیدالشهدا آذربایجان :عوامل تعیینشده در صورت
اعالم رئیسکارگروه در محل مشخصشده استقراریافته و نسبت به انجام وظایف
محوله اقدام مینمایند.
خ) فرماندهی پایگاه دوم شکاری تبریز :در صورت اعالم رئیسکارگروه ،نسبت به
جابجایی نیروها از استانهای معین به استان آذربایجان شرقی اقدام نمایند.
ر) فرماندهی پایگاه هوا نیروز تبریز :در صورت اعالم رئیسکارگروه ،نسبت به
شناسایی محلهای حادثه دیده و جمعآور ی اطالعات اولیه ،جابجایی نیرو بطور
واکنش سریع اقدام و در صورت نیاز به بالگردهای شنوك از طریق هوانیروز مرکز
هماهنگی الزم بعمل آورند.
د) فرماندهی نیروی مقاومت بسیج :در صورت اعالم رئیسکارگروه ،در محلهای
تعیینشده با حداکثر توان انجاموظیفه نموده و امنیت و انتظامات را برای مردم
حادثهدیده برقرار نمایند.
ذ) فرماندهی نیروی انتظامی استان :عوامل تعیینشده در صورت اعالم
رئیسکارگروه ،در محل مشخصشده استقرار یافته و نسبت به انجام وظایف
محوله اقدام مینمایند و مقرهای شماره  5 ،4 ،3اتاق بحران را تأمین مینمایند.

(رئیس)،
مدیریت بحران (دبیر)  -ددادگستری
استان
فرماندهی سپاه عاشورا -فرماندهی
لشکر  21حمزه -ادارهی کل اطالعات
استان  -فرماندهی نیروی مقاومت
بسیج استان
فرماندهی پایگاه دوم شکاری تبریز
فرماندهی پایگاه هوانیروز تبریز
فرماندهی نیروی انتظامی استان
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کارگروه تخصصی مدیریت آب و فاضالب
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عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

 جمعآوری اطالعات در زمینه آب و فاضالب  -هدایت پژوهشها ،مطالعات وتحقیقات تخصصی مورد نیاز مدیریت بحران در تأسیسات آب و فاضالب -
تهیه برنامههای مورد نیاز مراحل چهارگانه مدیریت بحران (پیشگیری،
آمادگی ،مقابله و بازسازی) در زمینه تأسیسات آب و فاضالب و ارائه به شورای
هماهنگی مدیریت بحران استان  -هماهنگی جهت ایجاد ساختارهای

مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان
(رئیس و دبیر) معاون سازمان مدیریت
برنامه و بودجه استانداری
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
آبوفاضالب

مدیریت در شهرهای تابعه جهت مدیریت بحران در زمینههای تخصصی آب
و فاضالب  -تهیه برنامههای آموزشی و اجرای آنها در زمینههای تخصصی
آب و فاضالب  -برنامهریزی تأمین تأسیسات آب و فاضالب و ارائه به شورای
هماهنگی مدیریت بحران استان  -شرکت در برنامههای تمرین و مانور
اعالمشده از کارگروه های تخصصی دیگر و نظارت بر انجام آنها  -ارائه نظر

مدیرعامل شرکت
روستایی استان
مدیرکل صداوسیمای مرکز استان
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
رییس دانشگاه علومپزشکی و

کارشناسی از مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان  -ارائه گزارش کار و اقدامات انجامیافته به شورای هماهنگی
مدیریت بحران استان  -هماهنگ نمودن امکانات و تجهیزات در اختیار خود
در زمان بروز بحران و استفاده بهینه و صحیح از امکانات  -برنامهریزی برای
تحت پوشش قرارداد بیمه حوادث برای ابنیه و تأسیسات آب و فاضالب و
ساختمانهای اداری  -ایجاد هماهنگی پشتیبانی و پیگیری عملیات اجرایی
در زمان بروز بحران  -تعیین شهرهای معین برای هر یک از شهرها  -ایجاد
بانک اطالعات از امکانات و تجهیزات در اختیار خود و سایر ادارات

خدماتبهداشتی ،درمانی تبریز
نماینده کارگروه تخصصی امنیت و
انتظامات (معاون سیاسی و امنیتی)
نماینده شهرداری ذیربط
نماینده فرمانداری شهرستان ذیربط
سهامی
شرکت
مدیرعامل
آبمنطقهای استان
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کارگروه تخصصی مدیریت برق

شرح وظایف

 اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و ایجاد ارتباط وهماهنگیهای الزم  -برنامهریزی و ایجاد هماهنگیهای الزم بین اعضای
کارگروه ،تعریف و ابالغ وظایف و مسئولیتهای مرتبط با اهداف کارگروه -
تهیه دستورالعملها و سناریوهای بحران به منظور برنامهریزی الزم جهت
آمادگی در زمینه تخصصی مربوطه براساس سیاستهای شورای هماهنگی -
برنامهریزی جهت تهیه و تأمین تجهیزات ،ماشینآالت و وسایل موردنیاز برای
قطع و ایزوله نمودن مطمئن و جمعآوری شبکه در مناطق بحرانزده بمنظور
پیشگیری از بروز حوادث احتمالی  -برنامهریزی و پیشبینیهای الزم جهت
تأمین مجدد برق مناطق آسیبدیده با نظر شورای هماهنگی مدیریت بحران
استان  -برنامهریزی جهت برگزاری جلسات توجیهی و آموزشها و مانورهای
ادواری به منظور نگهداری سطح آمادگی واحدهای تحت سرپرستی در شرایط
مناسب  -همکاری و هماهنگی با سایر کارگروههای تخصصی عملیاتی،
پیشگیری و مدیریت مخاطرات و آموزش جهت کاهش خسارات ناشی از برق
در مواقع بروز بحران  -برگزاری جلسات دورهای به منظور بررسی مواد و
موضوعات ذیربط و ارسال صورتجلسات تنظیمی به شورای هماهنگی
مدیریت بحران استان  -شرکت فعاالنه در جلسات شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان

لیست اعضاء
شرکت برق منطقهای آذربایجان
(رئیس و دبیر)
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
شرقی
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
غربی
شرکت توزیع نیروی برق تبریز
شرکت توزیع نیروی برق اردبیل
شرکت تعمیرات آذربایجان
شرکت مهندسی سازههای نیروی برق
آذربایجان
شرکت تولید نیروی برق تبریز
شرکت تولید نیروی برق آذربایجان
غربی
نماینده کارگروه تخصصی تأمین
سوخت و مواد نفتی
نماینده کارگروه تخصصی حمل و نقل
و تأمین و توزیع ماشینآالت
نماینده کارگروه تخصصی آتشنشانی،
مواد خطرناك ،انتقال و تدفین
متوفیان
نماینده کارگروه تخصصی نیروهای
مسلح ،امنیت و انتظامات
نماینده کارگروه تخصصی مخابرات و
ارتباطات مدیر دفتر روابط عمومی
مجری طرح ( 20OHSASعضو و
دبیر)
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 تهیه و تدوین جزوات آموزشی با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربطجهت آموزش مدیران و همکاران مدارس و دانش آموزان
 تمهید مقدمات برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس-

کارگروه تخصصی آموزش مدارس

6

-

-

-

برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی بهمنظور ایجاد آمادگی الزم در مقابله با
حوادث و سوانح غیرمترقبه
برگزاری اردوهای آموزشی عملیاتی بهمنظور ایجاد آمادگی در مقابله با
حوادث و سوانح غیرمترقبه
آشنا نمودن دانش آموزان با انواع بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و نحوه
برخورد آنها بهمنظور پیشگیری و تقلیل صدمات و آسیبهای احتمالی با
تشکیل کالسهای مختلف آموزشی
تهیه پیامهای آموزشی و توزیع بین دانشآموزان
تهیه فیلم های آموزشی
تأکید بر مقاومسازی مدارس توسط نوسازی مدارس
تهیه و تدوین جزوات آموزشی در زمینه شناخت نقاط حادثهخیز مدارس و
تالش در برطرف کردن آنها
نظارت و پیگیری الزم در زمینه تشکیل و فعالسازی شورای ایمنی ناحیه و
منطقه با عضویت (رئیس ،معاون پشتیبانی ،معاونین آموزشی ،مسئول انجمن
اولیا و مربیان ،کارشناسان بهداشت و تغذیه ،کارشناسان هاللاحمر ،مسئول
کارپردازی و مسئول سازمان دانشآموزی)  -11نظارت و پیگیری در زمینه
تشکیل شورای ایمنی در مدارس با عضویت (مدیر -مربی هاللاحمر -مربی
آمادگی دفاعی  -نماینده انجمن اولیاء و مربیان و دو نفر از دانشآموزان و
افراد صاحبنظر و عالقمند)
تشکیل کمیته ایمنی در مناطق با ترکیب اعضای حاضر کارگروه در مناطق
و نواحی
همکاری و مشارکت با دستگاههای دولتی و غیردولتی در خصوص
آموزشهای الزم برای همکاران و دانشآموزان و اطالعرسانی در زمینه
حوادث و سوانح مدیریت بحران
همکاری با سازمان بهزیستی برای تعیین محتوا و تهیه و تدوین متون و مدل
آموزشی در خصوص مفاهیم اولیه سوانح و بالیا به خردساالن و گروههای
خاص دانشآموزی.

آموزش و پرورش استان (رئیس –
دبیر)
جمعیت هاللاحمر استان
صداوسیمای مرکز استان
ادارهکل نوسازی مدارس استان
نیروی مقاومت بسیج استان
شهرداری ذیربط (آتشنشانی)
سازمان حفاظت محیطزیست استان
ادارهکل هواشناسی استان
شرکت سهامی آب منطقهای استان
جهاد کشاورزی استان
نیروی انتظامی استان
سازمان بهزیستی استان
( اداره کل راه و شهرسازی  -نماینده
سازمان نظام مهندسی جهت اعالم
نظر)
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کارگروه تخصصی حملونقل و تأمین و توزیع ماشینآالت
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عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ادارهکل راه و ترابری استان :تهیه لوازم و فراهم نمودن نقشهراههای ارتباطی
استان و شناسایی نقاط ضعف و آسیبپذیر و نیز ابنیه فنی مهم و پیشبینی و
پیشگیری گزینههای الزم (واریانت) در صورت آسیبدیدگی ابنیه فنی و یا
قسمتی از محور  -تسطیح و آماده نمودن محل ستاد استان و ستاد شهرستانها
و برقراری امکانات اولیه در آن و در صورت وجود اعتبار ،خرید کانکسهای
پیشساخته و استقرار آن در محل تعیینشده  -شناسایی توانمندیهای حمل و
نقل استان و کمبودهای آن و تهیه لیست تجهیزات الزم برای برقراری عبور و
مرور در سطح راههای ارتباطی  -شناسایی پرسنل الزم جهت بکارگیری تجهیزات
و تأمین محل استقرار آنها در مواقع لزوم  -تأمین ماشینآالت موردنیاز از اعضای
کارگروه و توزیع آن بین شهرستانها در مواقع لزوم
ادارهکل حوزه راهسازی استان :هماهنگی الزم در تجهیز و اعزام ماشینآالت و
پرسنل شرکتهای طرف قرارداد با وزارت راهوترابری در سطح استان  -جمعآوری
و اعالم توانمندهای پرسنلی و تجهیزاتی شرکتهای طرف قرارداد وزارت راه و
ترابری در سطح استان و ارتباط و مذاکرات الزم با مدیران شرکتهای مربوطه -
انجام هرگونه کار کارشناسی و مطالعاتی و محاسباتی در سطح راههای ارتباطی

ادارهکل راه و شهرسازی استان (رئیس
و دبیر)
سازمان راهداری و حملونقل جادهای
استان
ادارهکل راهآهن منطقه آذربایجان
ادارهکل فرودگاههای استان
سازمان جهادکشاورزی استان

توسط مهندسین حوزه و مشاورین طرف قرارداد وزارت راه و ترابری
ادارهکل راهآهن ناحیه آذربایجان :ترمیم هرگونه حوادث غیرمترقبه محدود در
خطوط ریلی  -توانایی جابجایی مسافر به تعداد محدود در صورت توقف قطار
مسافری در طول خطوط  -تهیه لیست و شناسایی نقاط ضعف خطوط ریلی -
تهیه ابنیه فنی مناسب وجایگزینی ابنیه فنی خسارتدیده در سطح محدود  -در
صورت مشکل خاص در محل ناحیه راهآهن فعلی ناحیه راهآهن گمرك سهالن
خدمات الزم را پوشش خواهد داد.
ادارهکل فرودگاهها :هماهنگی با شرکتهای حملونقل هوایی مستقر در استان و
استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات آنها در راستای اهداف برنامه  -دستورالعمل
انجامکار در مواقع اضطراری و حوادث غیرمترقبه با حفظ اولویتهای حفاظتی
در مواقع بحرانی  -همکاری الزم در احداث باندهایاضطراری در سطح استان و
یا سطح راهها ی استان در اجرا و اعالم مشخصات  -ارائه هرگونه خدمات هوایی
در فرودگاهها ی تبریز و سهند اخذ مجوزهای الزم از مافوق در مواقع بحران
سازمان جهاد کشاورزی :شناسایی سازههای کشاورزی آسیبدیده و احیاء آنها

شرکت جهاد نصر استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان
شهرداریتبریز (و شهرداری ذیربط)
شهرداریتبریز
ترافیک
معاون
(وشهرداری ذیربط)
معاونت راهور نیرویانتظامی استان
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران نمایندگی آذربایجان شرقی
در شهرستانها رئیس ادارات راه و
ترابری شهرستان و نمایندگی سایر
ادارات فوقالذکر در صورت وجود
عهدهدار وظایف مربوطه خواهند بود.
در صورت عدم امکان حضور یکی از
اعضاء فوقالذکر در جلسات کارگروه،

متناسب با مقدورات  -شناسایی و تهیه لیست تجهیزات و ماشینآالت سازمان و
شرکتها ی وابسته و دعوت به همکاری در مواقع اضطراری  -تأمین و جابجایی
مواد اولیه غذایی با همکاری ارگانها و تشکلهای مربوطه
سازمان حمل و نقل پایانههای استان :تأمین وسایل نقلیه باربری و مسافربری با
هماهنگی تشکلهای صنفی بخش حملونقل جادهای جهت ارسال کمکهای
امدادی و امدادگران به مناطق بحرانزده  -هماهنگی با مسئولین تشکلهای
صنفی بمنظور تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز و جمعآوری کمکهای مردمی -
استفاده از امکانات پایانهها ی استان بعنوان پایگاه اعزام وسایل نقلیه سنگین و
صدور برگ مأموریت به ماشینآالت در مواقع بحران  -هماهنگی الزم با سایر
ادارات کل حملونقل و پایانهها ی استان جهت استفاده بهینه از امکانات و
تجهیزات یکدیگر

جانشین یا نماینده تاماالختیار حضور
خواهد داشت.
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8

کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات رودخانهها

9

کارگروه تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ تهیه برنامهها ی مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز برای کاهش خطرات سیل و
تعیین دستگاه اجرایی ذیربط
 ایجاد ارتباط با مراکز مشابه ملی و بینالمللی و اخذ تجربیات آنها و ارائه آن بهدستگاههای ذیربط در رابطه با اقدامات پیشگیری و کاهش خسارات سیل در
سطح استان
 ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل واولویتبندی طرحهای مطالعاتی و اجرایی و هماهنگیهای اجرایی در رابطه با
طرحهای مذکور
 شناسایی روشها ی مختلف در رابطه با پیشگیری و کاهش خسارات سیل وطغیان رودخانهها
ـ برنامهریزی برای ایجاد بانکهای اطالعاتی تخصصی در ارتباط با وظایف کارگروه
ـ بررسی پیشنهادات شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان
در ارتباط با مدیریت پیشگیری و کاهش خسارات سیل
ـ پیشنهاد برنامههای تبلیغاتی و فرهنگی جهت استفاده از امکانات ارتباطجمعی
در رابطه با کاهش خسارات ناشی از سیل و ارائه پیشنهادات به شورای هماهنگی
مدیریتبحران استان جهت برنامهریزی توسط کارگروههای تخصصی آموزشی
ـ پیشنهاد برگزاری سمینارها ،نشستها و کارگروههای علمی و تخصصی در سطح
استان در ارتباط با مدیریت پیشگیری و کاهش خسارات سیل و طغیان رودخانهها
 برنامهریز ی برای تدوین نظام پیشگیری و کاهش خسارات سیل استان هماهنگی و ارائه پیشنهادات الزم جهت تدوین معیارها و استانداردهای مرتبطبا ایمنی در مقابل خطرات سیلهای استان
ـ پیشنهاد برگزاری دورههای کوتاه مدت و دراز مدت در رابطه با مدیریت کاهش
خسارات سیل و ارائه پیشنهادات اصالحی در واحدهای درسی از طریق مراجع
آموزشی ذیربط

شرکت سهامی آب منطقهای استان
(رئیس و دبیر) ادارهکل منابعطبیعی
استان
ادارهکل آبخیزداری استان  -سازمان
راه و شهرسازی استان  -سازمان
هواشناسی استان
ادارهکل بنیاد مسکن انقالباسالمی
استان  -ادارهکل حفاظت محیطزیست
استان  -متخصص مهندسی رودخانه و
کنترل سیالب از اساتید دانشگاه تبریز
سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی استان
سایر دستگاهها ،بسته به مورد،
بهصورت مدعو

 -تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحها و برنامههای اولیه تمرین و مانور پیشگیری از سیل

 پیشنهاد بودجه ساالنه طرحها ی مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایی اضطراری وجامع مورد نیاز برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل و طغیان رودخانهها در
سطح استان
ـ ایجاد هماهنگی با سایر کارگروههای تخصصی مدیریت مخاطرات و پیشگیری
حوادث و سوانح استان
 همکاری با کارگروه های عملیاتی و آمادگی استان در مواقع بروز بحران ناشیاز سیل و طغیان رودخانهها.
الف :وظایف کمیته بحران منطقه آسیبدیده :ترسیم ابعاد مناطق آسیبدیده و
بررسی و گزارش امکانات موجود سوخترسانی از طریق پیشبینیشده
 بررسی و برآورد نیاز سوخت نفتگاز -نفت سفید -بنزین موتور و گاز مایع دربخشهای مصرف خانگی و حمل و نقل
ب -وظایف کمیته بحران ستاد مرکزی :فراخوانی از تیم تشکیلشده در ستاد
بحران مرکزی و اعزام به محل حادثه جهت انجام وظایف محوله سوخترسانی
 اعزام نفتکشهای توزیع سوخت و گاز مایع تعیینشده سیار استقراریافته درمحلهای تعیینشده
 اطالعرسانی به زیرمجموعههای پشتیبانی اداره راهنمایی و رانندگی و نیرویانتظامی جهت نصب تابلوهای راهنمایی محل عرضه مواد نفتی
 تهیه سوخت هوایی بصورت حلب جهت ناوگان کمکرسان هوایی و تقسیم درمبادی عرضه تعیین شده
ـ اجرای سناریوی سوخترسانی مواد نفتی

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقهی آذربایجان شرقی (دبیر و
رئیس)
شرکت گاز استان
شرکت پاالیش نفت تبریز
شرکت پتروشیمی تبریز
فرماندهیانتظامی استان (معاونت
راهنمایی و رانندگی)
فرماندهی سپاه عاشورا (نیروی
مقاومت بسیج)
ادارهی کل راه و شهرسازی استان
شهرداریتبریز (و شهرداری ذیربط)
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شرح وظایف

ـ شناسایی مناطق دارای پتانسیل خطرپذیری زیستمحیطی در استان برای
ایجاد بانک اطالعاتی
ـ جمعآوری اطالعات پایه در زمینه عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید آلودگیهای
زیست محیطی  -تهیه نقشههای ریز پهنهبندی مخاطرات زیستمحیطی شامل
منابع بالفعل و بالقوه آلودهکننده ،متغیرهای آب و هوایی و جغرافیایی مؤثر بر
میزان آالیندهها ،وضعیت وارونگی دما ،میزان آالیندههای مختلف به تفکیک و
براساس استانداردهای مصوب کارگروه و سایر موارد مرتبط
ـ انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه بهبود روش پایش و پیشبینی و پیشگیری
مخاطرات زیست محیطی
ـ طراحی نرمافزارها ی تحلیل موارد بوقوع پیوسته مخاطرات زیست محیطی
براساس اطالعات و نقشههای ریز پهنهبندی و پایش مداوم جهت تخمین ضرر و
زیان ناشی از حوادث بر انسان و محیطزیست

کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

10

ـ بررسی آلودگی انسانساخت و تعیین اثرات بالقوه فعالیتهای توسعهای با
استفاده از ابزارهای مدیریتی توسعه
ـ پایش آلودگی منابع انسانساخت (ثابت و متحرك)
ـ بررسی مدیریت ریسک در تأسیسات شهری ،صنایع و  ...در شرایط قبل ،حین
و بعد از حادثه
ـ تعیین ،تأمین و نگهداری امکانات و تجهیزات مورد نیاز پایش ،آموزش و پژوهش
مخاطرات زیستمحیطی و تأمین اعتبار مالی مورد نیاز پروژهها و طرحها
ـ تهیه راههای تعیین اثرات مخاطرات زیستمحیطی و برنامهریزی در جهت پایش
مداوم کانون های آالینده ،کنترل و کاهش مخاطرات موجود در آنها و به اجرا
گذاشتن استراتژیهای مربوط
ـ آموزش،اطالع رسانی و آشنا نمودن مردم با مخاطرات زیستمحیطی و
راهکارهای مقابله با آن و بهرهگیری از مشارکت تشکلهای مردمنهاد در پایش و
شناسایی و بررسی آنها
ـ بررسی نوسانات آب تاالبها و احتمال بروز بحران کمی و کیفی آنها در سطح
استان
ـ همکاری با شورا ی هماهنگی مدیریت بحران استان در برگزاری انواع مانور
ـ طراحی ساختار مدیریتی پایش و بررسی مخاطرات زیست محیطی با بهرهگیری
از اصول سامانه فرماندهی حادثه
ـ ارائهی راهکارهای عملی کنترل و کاهش و پیشگیری مخاطرات زیستمحیطی
و اجرای پروژهها
ـ تدوین برنامه ی جامع مدیریتی به هنگام وقوع حادثه و نحوه ارتباط سازمانها
(اعضاء) با یکدیگر بهمنظور کاهش خسارات و آسیبها

لیست اعضاء

حفاظت محیطزیست استان (رییس و
دبیر)
معاونت سازمان مدیریت برنامهوبودجه
استان
گروه حملونقل و دبیرخانهی شورای
استان-
شهرهای
ترافیک
شهرداریتبریز  -صداوسیمای مرکز
آذربایجان شرقی -سازمان صنایع و
معادن استان  -دانشگاه تبریز -
فرمانده محترم پلیس راهور استان -
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه آذربایجان شرقی  -هواشناسی
استان
منابعطبیعی استان  -دانشگاه
علومپزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی تبریز  -شرکت گاز استان
سازمان آب منطقهای استان  -شرکت
آب و فاضالب استان  -سازمان جهاد
کشاورزی استان  -راه و شهرسازی
استان  -جمعیت هاللاحمر استان
راهداری و حملونقل جادهای استان
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کارگروه تخصصی آموزش و اطالعرسانی

شرح وظایف

ـ تهیه مطالب و سرفصلهای آموزشی با همکاری ارگانهای ذیربط
ـ تهیه و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی مرتبط با اهداف آموزشی
ـ معرفی فعالیتها و آمادگی ادارات و نهادهای مسئول
ـ ارائه اخبار بحرانها و تحلیل آنها براساس اصول مدیریت بحران
ـ انعکاس تجربیات جهانی مدیریتبحران بهصورت فیلم و گزارش
ـ فرهنگ ساز ی و هدایت افکارعمومی جامعه در راستای نیازهای مواقع بحران
ـ ارتقاء دانش و آمادگیهای عمومی مردم.

لیست اعضاء
آموزش و پرورش استان
جمعیت هاللاحمر استان
مسکن و شهرسازی استان
شرکت سهامی آب منطقهای استان
جهاد کشاورزی استان
محیطزیست استان
هواشناسی استان
شهرداریتبریز و شهرداری ذیربط
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی
(رئیس و دبیر)
دانشگاه علومپزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تبریز
سایر کارگروهها و دیگر ادارات و
نهادها در صورت تمایل

و
علومپزشکی
دانشگاه
خدماتبهداشتی ،درمانی تبریز (رئیس

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان

12

قبل از وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه :الف) تدوین و بازنگری برنامه مقابله با
حوادث غیرمترقبه  -آماده کردن برنامه مدیریتی  -تهیه Hospital Disaster
 - Planتهیه مراکز تریاژ بیماران  -تشکیل نقاهتگاه  -انجام مانورهای ادواری -
تهیه چکلیستها و نظارت بر بکارگیری آنها  -تعریف مسئولیتها و روشهای
اجرای آن .ب) جلب حمایت و همکاری سازمانهای درگیر حوادث غیرمترقبه.
ج) جلب همکاری و اخذ تعهد از مدیران بخشها جهت حصول ضمانتاجرایی د:
هماهنگی الزم برای تضمین ارتباطات و خدمات پشتیبانی
ر) برنامهریزی جهت مراقبت از کودکان و افراد وابسته و خانواده پرسنل درمانی
س) برنامهریز ی برای عملیات پاکسازی و نجات در مراکز درمانی
حین بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه :الف) تشکیل Emergency
 Command Cent erب) تالش برای گشایش اعتبار و به جریان انداختن
مراحل قانونی برای جبران ج) جلب همکاری سازمانهای خصوصی ،دولتی و
خیریه برای کمک به بازسازی مراکز درمانی د) نظارت بر برنامهریزی صحیح و
علمی برای بازسازی ساختمانی و تمهیدات غیر ساختمانی الزم جهت به حداقل
رساندن اثرات ناشی از زلزله در صورت بروز مجدد آن ر) اولویتبندی خدمات
بازسازی و احیاء مراکز س) تأمین اعتبار نیروی انسانی ازدسترفته (متوفیان و
مهاجران) ع) تهیه گزارش نهایی عملیات بهداشتی و درمانی پس از وقوع حادثه
و خسارت وارده غ) ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و میزان کار آیی برنامه
آمادهسازی ف) اعالم وضع عادی.

و دبیر)  -جمعیت هاللاحمر استان -
صدا و سیمای مرکز استان  -بسیج
جامعه پزشکی  -شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان
شرقی  -مدیریت درمان تأمین
اجتماعی استان  -پزشکی قانونی
استان  -شرکت گاز استان  -سازمان
نظام پرستاری استان  -سازمان نظام
پزشکی استان  -شرکت آبوفاضالب
شهری استان  -فرهنگ و
ارشاداسالمی استان  -سازمان مدیریت
برنامهوبودجه  -شرکت برق منطقهای
–
آذربایجان
ارتباطاتوفناوریاطالعات استان -
بهزیستی استان – سپاهعاشورا (نیروی
مقاومت بسیج)  -بهداری سپاهعاشورا
 فرماندهیانتظامی استان -شهرداریتبریز (و شهرداری ذیربط) ـ
بهداری آجا در منطقه شمالغرب کشور
 فرماندهی بهداری سپاه قرارگاهشمالغرب کشور  -مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی استان -
راه و شهرسازی  -پایگاه منطقهای
آموزشی انتقال خون استان -
محیطزیست استان  -فرمانداری
ذیربط  -جهاد کشاورزی
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کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله ،لغزش الیههای زمین و شهرسازی

شرح وظایف

لیست اعضاء

شرح وظایف کارگروه در سه بخش مسائل پژوهش ،آموزش و برنامهریزی بشرح
زیر پیشنهاد میگردد:
پژوهش :ایجاد بانک اطالعاتی درباره پرسنل ،اماکن – تجهیزات و سایر امکانات
موجود مربوط زلزله و لغزش الیههای زمین در استان  -ایجاد بانک اطالعاتی
زلزله و لغزش الیههای زمین در استان  -جمعآوری ،نگهداری و عرضه منابع و
مستندات داخلی و خارجی درباره زلزله و لغزش الیههای زمین  -ارزیابی
آسیبپذیری سازههای مختلف و ارائه راهکاری الزم بهمنظور بهبود فرآیندهای
ساختوساز مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیههای زمین
آموزش :افزایش آگاهی مسئوالن و برنامهریزان استان در رابطه با سوابق
لرزهخیزی و زلزله و لغزش الیههای زمین استان  -آشنا کردن و اطالعرسانی
مستمر به مردم در رابطه با زلزله و لغزش الیههای زمین و جلب مشارکت آنها از
طریق آموزشها ی عمومی از طریق تهیه اسالید و فیلم و جزوات آموزشی و نصب
پیامهای ایمنی در تابلوها ی تبلیغی و جلب مشارکت آنها از طریق آموزشهای
عمومی و مانور  -آموزش و تربیت نیرویهای متخصص در زمینه زلزله و لغزش
الیههای زمین برای حضور مؤثر در فعالیتهای مرتبط با زلزله  -ترویج و تبلیغ
استفاده از تجربیات و دستاوردهای نوین علمی و فنی و ارائه راهکارهای اجرائی
در زمینه مسائل مربوط به خسارات ناشی از زلزله و لغزش الیههای زمین.
برنامهریزی :تعیین اولویتها بررسی پیشنهادها و نیازها و محورهای مطالعاتی
تحقیقاتی  -تهیه گزارش عملکرد سالیانه و ارائه توصیههای الزم در راستای ارتقاء
برنامهها  -برنامهریزی برای برگزاری همایشها و کارگروههای تخصصی و علمی
و فنی و ارائه دستاوردها و تجربیات درزمینهٔ زلزله و لغزش الیههای زمین -
هماهنگی و همکاری در تهیه و پیشنهادات (امکانات و تجهیزات) موردنیاز
درزمینهٔ مسائل مربوط به زلزله و لغزش الیههای زمین با دستگاهها و مؤسسات
ذیربط  -برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و کارکنان سایر دستگاهها و
مؤسسات ذیربط  -برنامهریزی و هماهنگی و در برگزاری تمرینهای آمادگی و
مانور در زلزله و لغزش الیههای زمین  -همکاری با شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان در برگزاری مانور.

دانشگاه تبریز(رییس /دبیر)  -شبکه
لرزهنگاری تبریز  -دانشگاه سهند -
سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی استان  -راه و شهرسازی استان
سازمان نظام مهندسی استان – دفتر
فنی استانداری
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان -
سازمان نقشهبرداری استان
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شرح وظایف
وظایف هر یک از اعضای گروه در صورت وقوع بحران و نحوه مقابله با آن بشرح
زیر است:
جهاد کشاورزی استان معاونت امور دام :برآورد میزان تلفات و خسارات وارده
به ثروت دامی و طیور منطقه  -انجام اقدامات بهداشتی و قرنطینهای  -هماهنگی
تأمین آب شرب و بهداشت واحدهای دامی و طیور  -هماهنگی تأمین علوفه مورد
نیاز حداقل در حد جیره نگهداری از سایر مناطق  -هماهنگی دفن الشه دامهای
تلفشده و سمپاشی مناطق آلوده  -هماهنگی جمعآوری و انتقال دامهای مرغوب
به مناطق امن جهت حفظ ذخایر ژنتیکی  -هدایت تسهیالت بانکی در جهت
نوسازی اماکن دامی و خرید دام جایگزین و تأمین سرمایه در گردش  -هماهنگی
خرید محصوالت دامی و دام زنده از خسارت دیدگان.
ادارهکل دامپزشکی :تهیه و توزیع داروهای دامی موردنیاز دامداران منطقه
خسارتدیده  -دفن بهداشتی الشههای تلفشده  -واکسیناسیون سریع دامها
علیه بیماریهای واگیر در منطقه خسارتدیده  -استقرار اکیپ درمانی برای
درمان دامهای بیمار  -استقرار اکیپ قرنطینهای.
ادارهکل پشتیبانی امور دام :تأمین و توزیع علوفه و سایر مواد موردنیاز
دامداران و مرغداران در زمان وقوع حادثه  -خرید دام و طیور و اقالم علوفهای
بهمنظور حمایت از دامداران و مرغداران آسیبدیده.
مدیریت آب و خاک :شناسایی تأسیسات آسیبدیده و قابل احیاء یا تخریبشده
و برآورد میزان خسارت وارده  -بسیج نیروهای فنی جهت بررسی و ارائه طرحهای
الزم  -پیگیری تأمین اعتبار  -بسیج نیروهای ماهر در جهت اجرا و ترمیم
طرحهای آسیبدیده  -اطالع رسان ی و مساعدت در تخلیه مناطق مسکونی که در
معرض آسیب ناشی از شکستن سدهای مخزنی و سیل قرار دارند  -تأمین
ماشینآالت سنگین اجرایی مناسب  -مساعدت در احیاء منابع آب از سفرههای
زیرزمینی مانند چاهها و قنوات در مواقع بحران خشکسالی  -کمک در ایجاد
پوشش مناسب در انتقال و توزیع آب جهت باال بردن راندمان آبیاری در مواقع
بحران خشکسالی  -اجرای طرحهای تأمین آب زودبازده جهت تأمین آب
کشاورزی در مواقع خشکسالی
معاونت تولیدات گیاهی :برآورد میزان خسارت وارده به محصوالت زراعی و
باغی  -همکاری با واحد آبوخاك در الیروبی و اصالح انهار و قنوات و تأمین آب
کشاورزی  -برنامهریزی برای تأمین علوفه با هماهنگی و پشتیبانی دام و طیور -
هماهنگی تأمین ماشینآالت برداشت و حمل محصوالت  -برنامهریزی اجرایی
عملیات کاشت ،داشت و برداشت و فروش محصوالت زراعی در مناطق آسیبدیده
 همکاری با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  -برنامهریزی برای کشتهایجایگزین  -تأمین نهادههای موردنیاز و مساعدت در امر باز کاشت  -تشکیل اکیپ
آبیاری در زمانهای حاد خشکسالی و آموزش روشهای کم آبیاری.
مدیریت هماهنگی ترویج و مشارکتهای :آموزش و ترویج و آگاهسازی
کشاورزان و بهرهبرداران قبل و بعد از بحران جهت انجام موارد ذیربط  -آموزش
اعضاء شوراهای اسالمی روستاها در جهت آمادگی مقابله با بحرانها.
زیر بخش صنایع و توسعه روستایی :برآورد میزان خسارت وارده به تأسیسات
و ماشینآالت صنایع روستایی  -مساعدت در تعمیر و راهاندازی ماشینآالت
صنایع روستایی و در صورت نیاز ،مشارکت در جایگزینی ماشینآالت جدید -
تهیه و توزیع تسهیالتبانکی در جهت تأمین سرمایه در حال گردش خسارت
دیدگان

لیست اعضاء

جهاد کشاورزی استان (رئیس و دبیر)
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی
سازمان جهاد کشاورزی
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی
مدیر آب و خاك سازمان جهاد
کشاورزی
مدیرکل هواشناسی استان
مدیرکل دامپزشکی استان
مدیرکل منابعطبیعی استان
مدیرکل امور عشایر استان
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام
سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد
کشاورزی استان
مدیر سازمان تعاون روستایی استان
مدیر شعب بانک کشاورزی استان
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد
کشاورزی استان
رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
کشاورزی استان
رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابعطبیعی استان
رییس دانشکدهی کشاورزی دانشگاه
تبریز
معاونت راه روستایی ادارهکل راه و
شهرسازی استان
آب

نماینده تاماالختیار شرکت
منطقهای استان:
نماینده تاماالختیار شرکت آب و
فاضالب روستایی استان
نماینده تاماالختیار ادارهکل حفاظت
محیطزیست استان
نماینده تاماالختیار ادارهکل حملونقل
و پایانههای استان
نماینده تاماالختیار فرماندهی سپاه
عاشورا (نیروی مقاومت بسیج):
نماینده تاماالختیار شرکت غله و
بازرگانی منطقه 8
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شرح وظایف
 برآورد میزان خسارت وارده به ماشینآالت کشاورزی و انجام تمهیدات الزمجهت بازسازی و راهاندازی مجدد  -جمعآور ی اطالعات و برآورد امکانات بالقوه
در رابطه با مکانیزاسیون کشاورزی و پیشبینی محل استقرار جهت دسترسی
سریع  -هماهنگی با زیر بخشهای ذیربط جهت انجام عملیات مکانیزه کاشت،
داشت و برداشت.
مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان :شناسایی
تأسیسات خسارتدیده و برآورد میزان خسارت وارده-انتقال باقیمانده ماهیان به
استخرهای امن و با انجام تمهیدات الزم برای نگهداری در محل مزرعه  -انجام
اقدامات قرنطینهای و بهداشتی  -تهیه کپسولهای اکسیژن برای تزریق به مزارع
پروش ماهی  -تهیه و تأمین بچه ماهی مورد نیاز  -مساعدت در الیروبی و مرمت
مزارع پرورش ماهی  -همکاری در نصب و راهاندازی پمپهای برگشت آب و هوا
دهی  -مشارکت در حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی با انتقال به
مناطق امن.
شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان :تهیه و حمل
نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی به مناطق بحرانی با هماهنگی کارگروه.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان :همکاری در امر برآورد خسارت مالی
ناشی از بحران در مناطق روستایی و عشایری با هماهنگی کارگروه  -تسریع و
تسهیل در فعالیت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در زمان وقوع بحران -
هماهنگی با صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارتدیده محصوالت کشاورزی
و دامی و کارگروه.
شرکت غله و بازرگانی منطقه  :8تأمین آرد مورد نیاز استان در زمان وقوع
بحران  -شناسایی سیلوها و انبارهای سالم در زمان بحران و اعالم آن به کارگروه
بهمنظور حملونقل و ذخیره گندم و سایر محصوالت کشاورزی  -هماهنگی با
مدیر منطقهای شرکت حملونقل بینالمللی گندم و آرد ایران بهمنظور حملونقل
محصوالت کشاورزی در زمان وقوع بحران.
ادارهکل منابعطبیعی استان :برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها -
هدایت تسهیالت بانکی و اعتبارات استانی و ملی در جهت بازسازی مناطق
آسیبدیده جنگلی و مرتعی  -بکارگیری تمام توان و امکانات ادارهکل و واحدهای
تابعه بهمنظور مهار آتش در زمان آتشسوزی  -بکارگیری امکانات و توانائیها از
قبیل ساختمانهای اداری ،انبارها ،پاسگاههای حفاظتی ،ایستگاههای تولید بذر
و نهال ،شبکه رادیویی (بیسیم) ،ادوات سمپاشی ،تانکرهای آب ،دستگاههای
سنگین و خودرو جهت کنترل بحران ،بازسازی و کمک به خسارت دیدگان در
زمان وقوع حادثه  -بسیج پرسنل متخصص و آموزشدیده در جهت کنترل بحران
و بازسازی خسارت وارده
ادارهکل امور عشایر استان :برآورد میزان تلفات و خسارت وارده  -انجام
اقدامات قرنطینهای  -مشارکت در تأمین آب شرب و بهداشت دام و طیور توسط
تانکر و لولهکشی و حفر و تجهیز چاه و غیره  -مشارکت در تأمین علوفه موردنیاز
دامها از سایر مناطق  -خرید دام مازاد از دامداران  -برنامهریزی جهت توزیع
تسهیالت بانکی بین خسارتدیدگان  -کمک به بازسازی اماکن دامی و انسانی
آسیبدیده و تخریبشده -کمک به مرمت و بازسازی راههای عشایری آسیبدیده
سازمان تعاون روستایی استان :همکاری با مدیریت ترویج و مشارکت مردمی
در خصوص آموزش روستاییان برای مقابله با بحرانها  -توزیع نهادهها و سایر
مایحتاج روستاییان در مناطق بحرانی  -هماهنگی جمعآوری و خرید محصوالت
مازاد کشاورزان و حمل و فروش آن جهت جلوگیری از ضایع شدن آنها –
حملونقل محصوالت کشاورزی و دامی در زمان بحران از مناطق آسیبدیده به
سایر مناطق

لیست اعضاء
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شرح وظایف
فرماندهی سپاه عاشورا (نیروی مقاومت بسیج) :بسیج نیروهای مردمی و
اعزام آنها جهت کمک و معاضدت در امر کاشت و داشت و برداشت محصوالت
کشاورزی و مساعدت در اجرای برنامههای زیر بخش دام مناطق آسیبدیده در
زمان وقوع بحران با همکاری و هماهنگی کارگروه
معاونت راه روستایی ادارهکل راه و ترابری استان :تهیه نقشه و مشخصات
جانمایی شبکه راههای روستایی و تأسیسات به تفکیک شهرستان و اعالم آن به
کارگروه  -ترمیم خسارت وارده به راهها و ابنیهها در مناطق آسیبدیده با
هماهنگی کارگروه.
شرکت سهامی آب منطقهای استان :شناسایی تأسیسات و سازههای
خسارتدیده آبی و اعالم آن به کارگروه  -ترمیم و بازسازی تأسیسات و سازههای
خسارتدیده با هماهنگی کارگروه  -تهیه نقشه و مشخصات و جانمایی تأسیسات
و سازهها به تفکیک شهرستان و ارسال آن به کارگروه.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان :تأمین آب شرب موردنیاز مراکز
جمعیتی روستا یی و عشایری در زمان وقوع بحران با هماهنگی کارگروه –
اقدامات الزم در خصوص جمعآوری و دفع فاضالب مناطق روستایی خسارتدیده
ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان :هماهنگی با سازمان متبوع بهمنظور
تأمین امکانات و تجهیزات و وسایل نقلیه موردنیاز از داخل و یا خارج از استان با
نظر کارگروه  -صدور برگ مأموریت به وسایل نقلیه بخش خصوصی از طریق
تشکلهای صنفی بخش حملونقل جادهای و اعزام آنها به مناطق آسیبدیده با
هماهنگی کارگروه  -همکاری در جهت بازگشایی راههای مواصالتی مناطق
روستایی آسیبدیده با هماهنگی کارگروه

لیست اعضاء
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عنوان

شرح وظایف

جمعیت هالل احمر :دعوت به تشکیل جلسات کارگروه امداد و نجات استان
بصورت دوماهه و یا جلسات اضطراری بالفاصله در زمان وقوع حادثه  -انجام
خدمات کمکهای اولیه و امدادونجات به آسیبدیدگان حوادث و سوانح  -تأمین
امدادگران و نجاتگران موردنیاز حادثه تأمین اقالم مورد نیاز امدادگران و
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نجاتگران  -انتقال مصدومین به مراکز درمانی پس از ارائه کمکهای اولیه الزم،
با همکاری سازمانهای پشتیبان  -ایجاد اردوگاه اضطراری برای آسیب دیدگان
حوادث و سوانح که منزل مسکونی آنان غیرقابلسکونت میباشد و انجام خدمات
امدادی (پوشاك – اسکان – تغذیه) به آنها  -تشکیل ستادهای سهگانه (ستاد
مدیریت و هماهنگی – ستاد عملیاتی – ستاد پشتیبانی) در زمان وقوع حادثه -
تشکیل کمیتههای سهگانه در مواقع عادی (کمیته پژوهش و بهبود روشها –
کمیته آموزشهای تخصصی – کمیته برنامهریزی اجرایی)  -صدور احکام
عضویت کلیه اعضا و سازماندهی آنها با توجه به شرح وظایف سازمانی در
ستادهای سهگانه بالفاصله پس از وقوع حادثه و در کمیتههای سهگانه و در
شرایط عادی  -استان معین درجه یک استانهای اردبیل ،ارومیه ،زنجان  -انجام
هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان
مربوطه (قبل و بعد از حادثه)  -جذب و هدایت کمکهای نقدی و غیر نقدی
داخلی و خارجی ماشینآالت و نیروی امدادگر به منطقه آسیبدیده  -تربیت
امدادگران ،نجاتگران و مربیان امداد و نجات در سطوح مختلف امدادگری و
تخصصی  -انجام آموزشها ی مدیریت بحران برای مدیران حوادث و سوانح و
برگزاری سمینارها و کنگرههای مرتبط و اردوهای آموزشی تخصصی  -صدور
برگ تردد در منطقه آسیب به امدادگران و افراد اعزامی  -آموزش امداد و نجات
نیروهای سازمانها و ادارات و نیروی مقاومتبسیج  -دریافت و توزیع کمکهای
مردمی.
ادارهکل راه و شهرسازی :تأمین وسائطنقلیه مورد نیاز جهت رساندن اقالم
امدادی ،نیروهای عملیاتی ،مواد غذایی ،پوشاك ،چادر و اقالم جمعآوریشده و
کمکهای مردمی به آسیب دیدگان  -تأمین وسائط نقلیه سنگین جهت
آمادهساز ی محل ایجاد اردوگاه و یا تسهیل بستر عملیات امداد و نجات جهت
تردد خودروهای امدادی و آمبوالنس  -هماهنگی راهآهن و هواپیمایی جهت
انتقال و جابجایی نیروهای امدادگر ،اقالم امدادی و کمکهای مردمی
جمعآوریشده ،انتقال مصدومین در اسرع وقت  -صدور مجوز تردد وسائط نقلیه
سنگین و بارهای ترافیکی و یا هماهنگی آن  -انجام هرگونه وظیفه محوله از
سوی مدیریت حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان مربوطه (قبل و بعد از حادثه)
 بازگشایی مسیرها و راهها جهت امدادرسانی  -تأمین خودرو مورد نیاز برایافراد حادثهدیده  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر
جهت طی آموزشهای تخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی.
دانشگاه علومپزشکی و خدماتبهداشتی ،درمانی تبریز :ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی در اردوگاههای اسکان آسیبدیدگان و کنترل منطقه
آسیبدیده  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  -همکاری و
مشارکت در انتقال مصدومین و مجروحین از محل حادثه به مراکز درمانی -
همکاری و مشارکت در تهیه متون آموزشی برای سنین و گروههای مختلف -
هماهنگی با تشکلهای مردمی.

لیست اعضاء

جمعیت هاللاحمر استان )رئیس -
دبیر)
ادارهکل راه و شهرسازی استان
دانشگاه علومپزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی تبریز  -شرکت آب
و فاضالب استان  -شرکت برق
مرکزآذربایجان
منطقهای
صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی -
فرماندهیانتظامی استان
فرماندهی ارشد نظامی آجا در
منطقهی آذربایجان شرقی و اردبیل و
فرمانده لشگر  21حمزه سیدالشهداء -
مدیرکل ارتباطات و فناوریاطالعات
آذربایجان شرقی -شهرداریتبریز (و
شهرداری ذیربط) -فرماندهی سپاه
عاشورا (نیروی مقاومت بسیج) -
ادارهی کل بهزیستی استان  -سازمان
صمت استان -سازمان امور اقتصادی و
دارایی استان
ادارهکل هواشناسی استان  -ادارهی
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان -:ادارهی کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان -ادارهی کل
حفاظت محیطزیست استان -ادارهی
کل راه و شهرسازی استان -ادارهی کل
گمرك استان  -فرماندهی هوانیروز
استان
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شرح وظایف

عنوان

شرکت آب و فاضالب استان :رساندن آب آشامیدنی سالم به اردوگاههای
احتمالی ایجادشده توسط جمعیت هاللاحمر و دفع بهداشتی فاضالب آن -
تأمین آب تانکرهای آب آشامیدنی مستقر در محالت حادثهدیده و ستادهای
امدادرسانی  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت
طی آموزشهای تخصصی امدادگری و نجات  -همکاری در مانورهای آمادگی
برای حوادث و سوانح.
شرکت برق منطقهای آذربایجان :تأمین برق و روشنایی اردوگاه اضطراری
ایجاد شده توسط جمعیت هاللاحمر در منطقه آسیبدیده  -انجام هرگونه
وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  -ایمنسازی منطقه آسیبدیده از خطرات
برق  -تأمین برق و روشنایی ستادهای امدادرسانی  -معرفی حداقل  5نفر نیروی
عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی امدادگری و
نجات  -همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح.
صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی :انعکاس اخبار حادثه و اطالع به عموم
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 مصاحبه خبری با مدیریت حادثه و اطالعرسانی به عموم  -ارائه توصیههایالزم به منظور کاهش آسیبهای احتمالی بعدی و پخش آگهیهای مختلف در
هنگام حادثه  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت
طی آموزشهای تخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی  -مشارکت و یا تهیه
برنامهها ی رادیویی و تلویزیونی با موضوعات امدادی ،برگزاری مسابقات تلویزیونی
با موضوعات مرتبط و همکاری در تهیه برنامههای آموزشی و پخش از طریق رادیو
و تلویزیون.
فرماندهیانتظامی استان :تأمین امنیت و آرامش ستاد امدادرسانی مستقر در
محل حادثه جهت انجام خدمات امدادی  -تأمین امنیت و آرامش در اردوگاه
اضطراری  -همکاری امنیتی در توزیع مواد و اقالم موردنیاز حادثه دیدگان -
معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای
تخصصی امدادگری و نجات  -همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح
 آموزش پرسنل و کادر وظیفه.فرماندهی ارشد نظامی آجا در منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل و
فرمانده لشگر  21حمزه سیدالشهداء :تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت
عملیات امداد و نجات و تدارکات و پشتیبانی  -تأمین تجهیزات و اقالم امدادی
در حد متعارف و امکان  -تأمین وسایل نقلیه سنگین جهت انتقال اقالم امدادی
و  ...به منطقه آسیبدیده  -آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات به پرسنل
ارتش با کمک جمعیت هاللاحمر  -تأمین چرخبال و هواپیمایباری به تعداد
مورد نیاز حد امکان جهت انتقال مصدومین و یا حمل اقالم و تجهیزاتامدادی و
کمکهایمردمی  -تأمین کانکسهای پیشساخته برای آسیبدیدگان از طریق
وزارت دفاع  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  -معرفی حداقل
 5نفر نیرویعملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی -
همکاری در مانورهای آمادگی  -آموزش نظامیان.
ادارهکل ارتباطات و فناوریاطالعات :نصب و راهاندازی تلفنهای راه دور
اضطراری بهصورت سیار و به هر طریق ممکن جهت  -صدور مجوز جهت نصب
دکل و ایپیترهای امداد و نجات  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت
حادثه متناسب با شرح وظایف ارگان مربوطه (قبل و بعد از حادثه)  -معرفی
حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای
تخصصی امدادگری و نجات  -همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح
 -شرکت در جلسات عادی و اضطراری کارگروه امداد و نجات.

لیست اعضاء
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شرح وظایف

عنوان

شهرداریتبریز (و شهرداری ذیربط) :همکاری در تعیین محل و ایجاد اردوگاه
اسکان اضطراری  -ایجاد بستری مناسب جهت عملیات امداد و نجات مخصوصاً در معابر
عمومی  -باز نمودن معابر عمومی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان :تسهیل در شرایط الزم برای بیمه
ساختمانها ،اماکن عمومی و اداری  -انجام هرگونه همکاری محوله از سوی مدیریت
حادثه  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی
آموزشهای تخصصی.
هواشناسی استان :اعالم وقوع بارندگیهای سیلآسا به ستاد حوادث غیرمترقبه
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استان و جمعیت هاللاحمر  -پیشبینی  24ساعته و  48ساعته در زمان فعالیتهای
امداد و نجات در حوادث  -پیشبینی وقوع وارونگی هوا در راستای افزایش آلودگی و
اعالم آن به جمعیت هاللاحمر  -پیشبینی خشکسالی  -همکاری در زمینه
اطالعرسانی با دستگاههای بیسیم موجود در هواشناسی تا برقراری سیستم مخابراتی
محل در حادثه زلزله  -دفع زباله اردوگاههای اضطراری  -توزیع و جمعآوری کیسههای
زباله  -تأمین وسائط نقلیه سبک و سنگین عملیات امداد و نجات در حد امکان  -انجام
هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  -اعالم مکانهای اسکان موقت و همکاری
با جمعیت هاللاحمر در ایجاد اردوگاه  -ایجاد پاركبازی برای آسیبدیدگان در داخل
اردوگاه و منطقه آسیبدیده – منطقهبندی شهر روی نقشه  -تالش در تأمین محل
مناسب در هر یک از مناطق شهر جهت ایجاد انبارهای امدادی  -معرفی حداقل  5نفر
نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت آموزشهای تخصصی  -همکاری در
مانورهای آمادگی  -هماهنگی با تشکلهای مردمی.
سپاه عاشورا (نیروی مقاومت بسیج) :تأمین و اعزام نیروهای امدادگر
آموزشدیده جهت همکاری با جمعیت هاللاحمر  -همکاری با نیرویانتظامی برای
برقراری آرامش و امنیت در منطقه  -همکاری با جمعیت هاللاحمر در جهت جمعآوری
کمکهای مردمی جهت ارسال به مناطق آسیبدیده توسط پایگاههای بسیج
همکاری در توزیع کمکهای مردمی و آذوقه به آسیبدیدگان با هماهنگی هاللاحمر
 معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهایتخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و سوانح  -آموزش بسیجیان -
هماهنگی با تشکلهای مردمی ذیربط.
بهزیستی استان :آموزش نیروها برای مقابله با حوادث غیرمترقبه  -وارد عمل شدن
تیم توانبخشی با تجهیزات الزم پس از حادثه  -اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی
 تنظیم لیست نیروهایی که وارد مناطق عملیاتی خواهند شد و صدور معرفینامه ورودبه منطقه  -ساماندهی و اسکان سالمندان بیکس  -ساماندهی زنان سرپرست خانوار -
تشکیل مرکز شبانهروزی اضطراری برای کودکان بیسرپرست  -فعال نمودن ستاد
پشتیبانی حوادث غیرمترقبه بهزیستی استان  -ارائه برنامه مناسبسازی برای معلولین
در ساختن اردوگاهها  -تشکیل ستاد مبارزه با آسیبهای اجتماعی با هماهنگی
استانداری محترم و نهادهای مرتبط  -خدمات مشاورهای و تأمین سالمتروان به
بازماندگان زلزله  -تشکیل ستاد خدماتاجتماعی و مددکاری بازماندگان  -تأسیس
شیرخوارگاه و مهدکودك برای کودکان فاقد سرپرست  -ارائه خدمات درمانی و بازتوانی
 ایجاد مرکز تفریح و بازی کودکان  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیتهاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی  -آموزش
گروههای خاص  -هماهنگی با تشکلهای مردمی.
سازمان صنعت استان :همکاری در تأمین اقالم امدادی و موارد مورد نیاز
امدادگران هاللاحمر قبل از وقوع حادثه  -همکاری در معرفی افراد خیر و توانمند به
جمعیت هاللاحمر  -دریافت کمکهای اصناف از طریق مجامع امورصنفی و اتحادیهها
با هماهنگی هاللاحمر  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت حادثه  -کمک
به

لیست اعضاء
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بستهبندی اقالم اهدایی  -همکاری در تأمین اقالم امدادی و مواد مورد نیاز
آسیبدیدگان  -کمک در انبار نمودن اقالم ارسالی و یا جمعآوریشده  -معرفی حداقل
 5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی  -همکاری
در مانورهای آمادگی.

حفاظت محیط زیست استان :اعالم وضعیت آلودگی هوا و آب و ارائه
هشدارهای ایمنی  -ارائه آموزشهای الزم برای ایمنی و سالمتی بیشتر  -تهیه
بروشورها و کتابچههای آموزشی مربوطه  -تهیه کروکی و نقشههای کارخانجات
آلودهکننده محیطزیست و خطرناك و ارائه راهکارهای مناسب  -معرفی حداقل
 5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی -
همکاری در مانورهای آمادگی  -هماهنگی با تشکلهای مردمی ذیربط.
راه و شهرسازی استان :تهیه نقشه شهرهای استان و منطقهبندی آن جهت

کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی

15

سهولت در امر امدادرسانی ،آواربرداری و  ...و قرار دادن در اختیار کارگروه امداد
و نجات استان  -همکاری در تأمین وسائط نقلیه سبک و سنگین  -پیشنهاد
مکان مناسب اسکان اضطراری برای احداث چادر  -تأمین و پیشنهاد مکان
مناسب منطقهبندیها جهت اسکان و استقرار ستادهای امداد رسانی  -تشخیص
و اعالم ساختمانهای قابل سکونت و غیرقابلسکونت بعد از حادثه  -معرفی
حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی آموزشهای
تخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی.
ادارهکل گمرک استان :همکاری در ترخیص کمکها ی خارجی با همکاری
نمایندگی وزارت امور خارجه  -صدور پروانه تردد برای کامیونها و اقالم
کمکهای خارجی با نظر مدیریت  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیریت
 همکاری در مانور آمادگی هاللاحمر  -کمک به انبار کردن امکانات و کمکهایمردمی در انبارهای گمرك  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت
هاللاحمر جهت طی آموزشهای تخصصی  -همکاری در مانورهای آمادگی.
فرماندهی هوانیروز استان :تأمین چرخبال و هواپیماهای باری (شنوك) جهت
انتقال مصدومین ،تجهیزاتامدادی و کمکهایمردمی ،نیروهای عملیاتی و
تخصصی جهت انجام عملیات امداد و نجات  -انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی
مدیریت  -معرفی حداقل  5نفر نیروی عملیاتی به جمعیت هاللاحمر جهت طی
آموزشهای تخصصی امدادگری  -همکاری در مانورهای آمادگی برای حوادث و
سوانح.
ادارهکل فرهنگ و ارشاداسالمی :همکاری در درج مطالب امدادی و مورد
نیاز عموم مردم براساس نیازسنجیهای انجامگرفته به صورت سیال و همکاری
در ترویج فرهنگ کمک به همنوعان در سطوح مختلف جامعه به گونههای مختلف
از طریق برگزاری جشنوارههای با موضوعات مناسب و مرتبط  -هماهنگی با
تشکلهای مردمی ذیربط بهمنظور بهرهمندی از خدمات آنها در انجام شرح
وظایف کارگروه.
دانشگاه تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی منطقهی  2و آموزش و پرورش
استان :تعیین واحدهای درسی در زمینه امداد و مباحث نجات و همچنین تهیه
طرح امور فوق برنامه برای گروه هدف با موضوعات امدادی
کار و امور اجتماعی استان :همکاری و اجرای آموزش در مراکز فنی و حرفهای
و کارگاههای صنعتی و کارخانجات.
نهضت سوادآموزی استان :آموزش افراد کمسواد و بیسواد جامعه در شهر و
روستا  -فرمانداری شهرستانها برحسب مورد  -هماهنگی با تشکلهای مردمی.

لیست اعضاء
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عنوان

16

کارگروه تخصصی آتشنشانی ،مواد خطرناك ،انتقال و تدفین متوفیان

17

کارگروه تخصصی بیمه و برآورد خسارت

شرح وظایف

لیست اعضاء

بررسی توانائیها ،امکانات و استعداد هر یک از شهرداریها در رابطه با اطفاء
حریق و تهیه بانک اطالعات شهرهای استان  -هماهنگی با سایر کارگروهها
بهمنظور جلوگیری از تداخل وظایف  -ایجاد هماهنگی فیمابین شهرداریهای
شهرها (آتشنشانیها)  -تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی اعم از آموزش
کارکنان موظف و عموم مردم بهمنظور ارائه به شهرداریها جهت اجرا  -تشکیل
پایگاههای مردمی در عملیات اطفاء حریق با اجرای طرح آتشنشانان داوطلب -
شناسایی و مشخص نمودن محلهای پرخطر و خطرزا در سطح و حریم شهرها
(درروی نقشه شهرها) و ارائه طرحهای پیشگیری از بروز حریق  -مشخص نمودن

دفتر امور شهری و شوراها (رئیس –
دبیر)  -گاز استان  -آب و فاضالب
استان  -برق منطقهای آذربایجان -
شرکت پخش فراوردههای نفتی
شهرداریهای تابعهی استان -
شهرداریتبریز (مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداریتبریز)  -فرماندهی سپاه
عاشورا (نماینده نیروی مقاومت بسیج)

محل آبانبارها ،چاه ها ،قنوات ،استخرها ،سدها و یا شیرهای برداشت از شبکه
درروی نقشه شهرها  -تهیه نقشه هر شهر توسط شهرداری و سازمان مسکن و
شهرسازی بهمنظور :الف – درج مشخصات مناطق حساس ،پرتجمع ،خطرزای
شهر؛ ب -مشخص نمودن ساختمانهای ایمن ،بهداشتی ،درمانی ،امدادی و
خدمات شهری برای ارائه و تحویل آنها به ادارات و سازمانهای مسئول و معین
شهرستان ،استان و بین استان و همچنین ارائه به واحدهای انتظامی و امدادی و
 ...تا در موقع اضطراری در دسترس و مورد بهرهبرداری مسئولین قرار گیرد- .
شناسایی و مشخص نمودن آدرس مراکز تهیه و توزیع وسایل اطفاء حریق برای
ایجاد هماهنگی بهمنظور بهرهبرداری از امکانات آنها  -تعیین استان معین و

– ادارهکل راه و شهرسازی – ادارهکل
ارشاد اسالمی  -فرماندهیانتظامی
استان  -فرماندهی سپاه عاشورا -
فرماندهی ارشد نظامی آجا در
منطقهی آذربایجان شرقی و اردبیل و
فرمانده لشگر  21حمزه سیدالشهداء -
هاللاحمر استان  -دانشگاه
علومپزشکی و خدماتبهداشتی،
درمانی تبریز – صداوسیمای مرکز

استانهای کمکرسان برای استان آذربایجان شرقی - .هرگونه اقدام جهت
آمادگی و تعیین محل تدفین ،انتقال سریع اجساد ،تغسیل شرعی اجساد ،تکفین
اجساد ،برگزاری نماز میت ،فیلمبردای برای شناسائی اجساد ،تدفین اجساد ،نصب
سنگ شناسائی و...

استان  -سازمان تبلیغات اسالمی
استان  -ثبتاحوال استان  -سازمان
همیاری شهرداریهای استان -
پزشکی قانونی استان  -شرکت آب و
فاضالب روستایی استان

تشکیل کمیته های کاری تخصصی برای تعیین و برآورد دقیق خسارت برحسب
نوع فعالیت  -اطالعرسانی هرچه بیشتر بهمنظور پیشگیری از حوادث  -ملزم
نمودن دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای بیمه نمودن تأسیسات ،ابنیه و
ساختمانها و نظارت از طریق ذیحسابان  -الزام دستگاههای دولتی برای بیمهی
بدنهی خودروها عالوه بر بیمه ی شخص ثالث و نظارت از طریق ذیحسابان -
بررسی مشکل ارزش دفتری تأسیسات که در بحث تعیین حق بیمه و خسارت،
مسئلهای جدی محسوب میشود  -استعالم معرفی کارشناس از شرکتهای بیمه
و تشکیل جلسهی ماهانه با معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
بهمنظور بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه.

جهادکشاورزی استان (رئیس و دبیر)
 بانک کشاورزی استان  -آتشنشانیو خدمات ایمنی شهرداریتبریز  -دفتر
امور شهری و شوراها  -اتاق بازرگانی
 مجمع امورصنفی استان  -کانونکارشناسان رسمی دادگستری  -آب و
فاضالب شهری استان  -آب منطقهای
استان  -صنایع و معادن استان  -برق
منطقهای آذربایجان  -ارتباطات و
فناوریاطالعات استان  -راه و
شهرسازی استان  -شهردار تبریز  -راه
و شهرسازی استان  -دانشگاه
علومپزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی تبریز  -صندوق بیمهی
محصوالت کشاورزی استان  -سازمان
صنعت استان  -تأمین اجتماعی
استان  -امور اقتصادی و دارایی استان
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

لیست اعضاء

شرح وظایف (درونسازمانی) کارگروه قبل از وقوع حادثه :تشکیل و
تکمیل بانک اطالعاتی در مورد بازسازی های گذشته استان  -ارسال اطالعات
جمعآوریشده به ستاد حوادث استان  -پیگیری تشکیل جلسات کارگروه و
تنظیم صورتجلسات  -ارسال مصوبات کارگروه به ستاد حوادث  -پیگیری اجرای
مصوبات کارگروه  -همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه استان در برگزاری
مانورهای مدیریت بحران استان  -دریافت و بکار گیری برنامه جامع بازسازی از
ستاد مرکزی  -برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و پرسنل رسمی و داوطلب
بازسازی استان.
شرح وظایف (درونسازمانی) کارگروه بعد از وقوع حادثه :تشکیل
کارگروه  -کسب اطالعات الزم و انتقال به اعضاء کارگروه  -اعزام هیات به محل
حادثه  -اعزام اکیپ آواربرداری بهمنظور آواربرداری واحدهای مسکونی و تجاری
 اعزام اکیپ کارشناسی جهت تهیه آمار و اطالعات آسیبهای وارده در بخشمسکن  -تشکیل پرونده برای آسیب دیدگان  -انعکاس آمار خسارتهای وارده
به بخش مسکن به ستاد حوادث استان  -معرفی آسیبدیدگان به مراجع اعتباری
 نظارت بر رعایت اصول ایمنی و استانداردهای ساخت و ساز تا اتمام مراحلاصلی ساخت  -تأمین مصالح ساختمانی بصورت عمده
شرح وظایف اعضاء کارگروه تخصصی تأمین مسکن استان (برونسازمانی):

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان (رئیس) :ایجاد هماهنگی الزم بین اعضاء -

کارگروه تخصصی تأمین مسکن

18

همکاری با سایر کارگروهها  -جمعآور ی اطالعات مربوط به عملکرد کارگروه و
اعالم به مردم  -فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم و دولت  -هماهنگی الزم
جهت تأمین ماشینآالت مورد نیاز  -تجهیز و استقرار ستاد بازسازی در مناطق
آسیبدیده  -آموزش و تربیت نیروهای خبره برای بازسازی مناطق آسیبدیده -
کارشناسی واحدهای خسارتدیده و اعالم برآورد میزان اعتبار مورد نیاز برای
بازسازی و مرمت واحدهای آسیبدیده  -هماهنگی با سایر ادارات برای حل
مشکالت بازسازی  -هماهنگی با بانکهای عامل و معرفی متقاضیان به بانک
جهت دریافت تسهیالت  -بازدید از واحدهای در دست اجرا وکنترل کیفیت
واحدهای اجرایی.
شهرداریتبریز :همکاری در تهیه و تحویل نقشههای مربوط به مناطق  -تعیین
محل مناسب برای تخلیه نخالهها  -ایجاد امکانات و تسهیالت الزم در هنگام بروز
بحران برای آسیب دیدگ ان برای دریافت پروانه ساختمانی در سریعترین زمان
ممکن  -دفع زبالههای شهری  -اعالم تعریضهای خیابانهای  -اعالم
کاربریهای اماکن عمومی و خصوصی – اعالم بر و کف و ...
سازمان همیاری شهرداریهای استان :تأمین وسائط نقلیه هنگام بروز
حادثه برابر اعالم نیاز کارگروه.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی :تأمین
سوخت وسائط نقلیه
نیروی انتظامی :همکاری در ایجاد نظم و امنیت در منطقه آسیبدیده  -همکاری
با ستادهای بازسازی و اکیپهای آواربرداری  -تأمین امنیت و آرامش ستادهای
عملیاتی و اردوگاههای اسکان موقت.
راه و شهرسازی استان :شناسایی و تعیین محلهای نصب چادرهای اسکان
اضطراری و موقت آسیبدیدگان ،بیمارستانها و دستگاههای خدماترسانی و ...
با اولویت نزدیکی به محلهای سکونت مردم  -تهیه و تکمیل طرحهای شهرسازی
برای بازسازی بعد از وقوع حوادث  -تهیه نقشه شهرهای استان  -همکاری در
تأمین وسایل نقلیه  -تشخیص و اعالم مناطق آسیبپذیر و ساختمانهای غیر
مقاوم دولتی ،عمومی ،بیمارستانها و ...

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
(رئیس)
شهرداریتبریز
سازمان همیاری شهرداریهای استان
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه آذربایجان شرقی
راه و شهرسازی استان
سازمان مدیریت برنامهریزی استان
جهاد کشاورزی استان
شرکت آب و فاضالب شهری استان
شرکت آب و فاضالب روستایی استان
شرکت گاز استان
دادگستری کل استان
شرکت برق منطقهای آذربایجان
فرماندهی سپاهعاشورا
سازمان نظاممهندسی استان
سازمان ثبتاسناد و امالك استان
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شرح وظایف

عنوان

برنامهریزی برای جایگزینی و احداث سازههای جدید مقاوم و بهسازی بافتهای فرسوده
شهری  -ارائه خدمات و تسهیالت برای فنآوریها ی نوین و ساخت صنعتی  -نظارت
عالیه بر کلیه ساختوسازها.
سازمان مدیریت برنامهریزی :پیگیری مصوبات و بخشنامههای مربوطه  -پیگیری و
تخصیص اعتبارات  -کنترل و نظارت بر روند بازسازی و اعتبارات در مناطق آسیبدیده
 تهیه و تحویل نقشه سکونتگاههای شهری و روستایی ،جایگاههای سوخترسانی ،پلهاو ابنیهها ،خطوط راهها.
جهاد کشاورزی استان :هدایت تسهیالت بانکی  -هماهنگی برای تأمین ماشینآالت
و برداشت و حمل محصوالت  -برآورد میزان خسارت به واحدهای دامی  -الیروبی و
بهسازی کانالها و قنوات.
شرکت آب و فاضالب شهری :تعیین و تأمین تانکرهای آبرسان ،موتورها و چاههای
آب روی نقشه شهرهای استان  -جمعآوری و دفع فاضالب مناطق شهری  -تأمین آب
مورد نیاز اردوگاهها و آسیبدیدگان  -بررسی وضعیت لولهکشی آب و پاالیش به موقع.
شرکت آب و فاضالب روستایی :تعیین و تامین تانکرهای آبرسان موتورها و چاههای
آب روی نقشه روستاهای استان و تامین آب مورد نیاز آسیبدیدگان روستایی  -بررسی
وضعیت لولهکش ی آب و پاالیش بموقع  -تأمین آب شرب مورد نیاز مراکز جمعیتی
روستایی و عشایری در زمان بعد از بحران  -اجرای طرحهای جمعآوری و دفع فاضالب
مناطق روستایی با اولویتبندی روستاهای با خطرپذیری باال  -تأمین آب مورد نیاز
اردوگاهها و آسیب دیدگان.

کارگروه تخصصی تأمین مسکن

18

گاز استان :بررسی وضعیت لولهکشی گاز استان از لحاظ خطرپذیری  -ارائه نقشههای
عبور لولههای گاز در سکونتگاههای استان به کارگروه جهت رعایت حریم در مواقع
آواربرداری.
هاللاحمر استان :ایجاد اردوگاههای اضطراری برای آسیب دیدگان حوادث و سوانح
که منزل مسکونی آنها غیرقابلسکونت میباشد و انجام خدمات امدادی  -برگزاری
اسکان موقت تا زمان بازسازی واحدهای آسیبدیده  -تأمین اقالم مورد نیاز افراد در
محل اردوگاههای اضطراری  -آموزش نیرو جهت کشف و استخراج اموال و اثاثیه بهدرد
بخور منزل در حین آواربرداری.
دادگستری استان :همکاری و صدور مجوز الزم در رابطه با آواربرداری واحدهای
تخریبشده که سرپرست ندارند  -صدور گواهیهای الزم و تعیین صاحبملک .شرکت
برق منطقهای آذربایجان :تأمین برق و روشنایی اردوگاه اضطراری ایجادشده توسط
هاللاحمر در منطقه آسیبدیده  -ایمنسازی منطقه آسیبدیده ازنظر خطرات برق به
منظور انجام بازسازی سریع  -تأمین برق و روشنایی ستادهای اصلی و فرعی  -تأمین
برق و روشنایی معابر اصلی و فرعی مناطق حادثهدیده.
فرماندهی سپاه عاشورا :همکاری با نیروی انتظامی برای برقراری نظم در منطقه
آسیبدیده  -همکاری با هاللاحمر جهت کشف اسباب و اثاثیه منزل و استخراج و
تحویل به آسیبدیدگان  -تأمین نیروی انسانی در مواقع نیاز  -کمک به تأمین وسائل
نقلیه از قبیل لودر و کمپرسی و بیل مکانیکی و جرثقیل  -همکاری با ستادهای بازسازی
جهت کارشناسی واحدها و برآورد میزان خسارت.
سازمان نظاممهندسی :بررسی و ارزیابی ایمنی و قابلیت بهرهبرداری سازهها با
آسیبدیدگی کم بعد از وقوع حوادث  -ارائه راهکارهای فنی مرمتسازههای آسیبدیده
و پشتیبانی فنی ساختوسازها  -ارائه راهکارها و راهحلهای مرمتسازههای آسیبدیده
 پشتیبانی فنی ساختوسازها و کنترل اجرای ساختمان  -کنترل دقیق نقشههایاجرایی تهیهشده توسط دفاتر فنی.
سازمان ثبتاسناد و امالک :همکاری الزم جهت تعیین حدود امالك  -بررسی اسناد
ارائه شده برای احراز مالکیت  -ارائه گواهی و اسنادالمثنی برای امالکی که در موقع
بروز بحران امکان دسترسی به سند وجود ندارد.

لیست اعضاء
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لیست اعضاء

ماده ( )4شرح وظایف عمومی
 -1-4اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان -2-4 .انجام
وظایف مربوط به مراحل پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی و بازتوانی پس از
تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و ابالغ توسط رییس یا جانشین
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان -3-4 .بررسی و تصویب وظایف دقیق و
نقش اعضای کارگروه و بخشهای ذیربط در مدیریت بحران و نیز سازمانهای
همکار و نظارت بر اجرای آن -4-4 .تهیهی خطمشیها و سیاستهای اجرایی
مربوط به مراحل مختلف مدیریت بحران و برنامهریزی جهت ایجاد و امکان
استفاده از کلیهی نیروهای انسانی داوطلب در زمان عملیات آمادگی و مقابله با
حوادث -5-4 .ارائهی پیشنهاد ،پیگیر ی ،هدایت و بررسی امور مطالعاتی،
تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی موردنیاز در مراحل چهارگانهی مدیریت بحران.
 -6-4تدوین برنامههای سالیانه و عملیات پنجسالهی کارگروه تخصصی در مرکز
استان و شهرستانها و ارائه ی آن به مراجع ذیربط به استناد بند ( )2ماده ()4
قانون و ماده ( )23آییننامهی اجرایی آن جهت تصویب و تخصیص اعتبارات الزم.
 -7-4انجام مطالعات الزم جهت شناخت خصوصیات جوامع در نقاط مختلف
استان در شرایط بحران و ابالغ دستورالعملهای الزم مربوطه به سایر کارگروههای
تخصصی ذیربط -8-4 .ارزیابی عملکرد مدیران عضو کارگروه در مرحلهی
بازتوانی مدیریت بحران به استناد مواد ( )7و ( )9آییننامه ی اجرایی قانون-4 .
 -9پشتیبانی ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی بر اقدامات سازمانهای زیرمجموعه در
خصوص تشکلهای مردمنهاد در مرکز استان و شهرستانها و ارائهی گزارش به
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان -10-4 .ایجاد سایت اینترنتی و روزآمد
ساختن آن و پیگیری تأسیس مرکز دادهها و پورتال ویژهی کارگروه.
 -11-4برنامهریزی و ایجاد هماهنگی الزم بهمنظور جلوگیری از تداخل
مسئولیتها و انجام کا رهای موازی در مراحل مختلف مدیریت بحران بخش
ذیربط -12-4 .ارائهی گزارش ماهانهی اقدامات انجامشده به شورای هماهنگی
مدیریت بحران استان.
ماده ( )5شرح وظایف تخصصی
الف مرحلهی پیشگیری و آمادگی -5-1 :فراخوانی و شناسایی کلیهی
سازمانهای مردمنهادی که در راستای مدیریت بحران فعالیت مینمایند-2-5 .
فراخوانی کلیه ی نیروهای داوطلب مردمی جهت کمک به امر مقابله با بحران و
ساماندهی آنان در رستهها و رشتههای مختلف بهطور مداوم و روزآمد کردن
اطالعات آنان -3-5 .برنامهریزی در راستای توسعهی تشکلهای مردمنهاد و ایجاد
شبکهی تشکلهای مرتبط با حوزهی مدیریت بحران -4-5 .اطالع رسانی به
تشکلهای مردمنهاد در خصوص وظایف و نقش آنها در شرایط بحرانی-5-5 .
ایجاد سازوکارهای الزم برای هماهنگی بین اعضای کارگروه و سایر سازمانهای
ذیربط بهمنظور ساماندهی تشکلهای مردمنهاد -6-5 .تعیین رابطین تشکلهای
مردمنهاد در سطح استان باهدف ایجاد شبکهی سازماندهی شده در شرایط
بحرانی -7-5 .برنامه ریزی در راستای برگزاری مانورهای دورمیزی و میدانی با
مشارکت و همکاری تشکلهای مردمنهاد و سایر داوطلبین -8-5 .برنامهریزی
آموزشی برای تشکلهای مردمنهاد مرتبط بهمنظور آشنایی آنها با نحوهی
فعالیت و نقش آنها در شرایط بحران -9-5 .شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای
موجود در حوزهی تشکلهای مردمنهاد برای بهرهوری در شرایط بحران.
 -5-10ایجاد هماهنگی و هدایت سایر کارگروههای تخصصی استانی و
شهرستانی.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری (رئیس و دبیر)
مدیریت بحران استان
ورزش و جوانان استان
دانشگاه علومپزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی تبریز
جمعیت هاللاحمر استان
سپاه عاشورا
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
بهزیستی استان
شهردار مرکز استان
فرماندار شهرستان مرکز استان
نماینده سایر کارگروههای تخصصی
مدیریت بحران در صورت نیاز
نماینده سازمان مردمنهاد فعال در
موضوع بهداشت و درمان ،حمایت از
آسیبدیدگان اجتماعی ،امور خیریه و
نیکوکاری ،امداد و نجات و
زیستمحیطی
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 -5-11ایجاد بانک اطالعات جامع مربوط به هر منطقه با تکیهبر ظرفیتهای
قابل بهرهبرداری در حوزهی تشکلهای مردمنهاد در سطوح مختلف-12-5 .
گزارشگیری و نظارت مداوم بر عملکرد دستگاههای عضو کارگروه و کارگروههای
استانی در حدود وظایف و مأموریتهایی که کارگروه برای آنها تعیین نموده
است.
 -5-13بررسی و مطالعهی تجربیات و اقداماتی که در سایر کشورهای دنیا در
جهت بکارگیری تشکلهای مردمنهاد انجام میشود و بکارگیری موارد مورد لزوم.
 -5-14ایجاد فرماندهی واحد سازمانهای مردمنهاد در شرایط مقابله با بحران و
تعیین حدود مأموریتها ی کارگروه در سطح ستاد و صف ،صدور احکام اعضاء،
آموزش هر یک از اعضای ستاد در خصوص مأموریتهای محوله و نحوه اقدام-5 .
 -15برنامهریز ی در راستای تجهیز سازمانهای مردمنهاد به ابزار و لوازم موردنیاز
برای استفاده در شرایط بحرانی -16-5 .ساماندهی و آموزش نیروهای مردمی از
طریق کارگروههای استانی -17-5 ..شناسایی و هماهنگی با افراد سرشناس و
مشهور جامعه (روحانیون ،سیاستمداران ،هنرمندان ،ورزشکاران و  )...بهمنظور
جلب مشارکت مردم در کمک به مناطق حادثهدیده شامل کمکهای امدادی و
مشارکتها ی تخصصی و مالی در نوسازی و یا بازسازی ساختمانها و تأسیسات
آسیبدیده.
ب) مرحلهی مقابله -6-1 :اطالعرسانی سریع از وقوع هر نوع حادثه به
مدیرمسئول در زیر بخشهای مربوط و ارائه اخبار و اطالعات مربوط به رویدادها
و اقدامات انجامیافته به مدیریت بحران استان در هر  12ساعت تا پایان مرحله
عملیات مقابله با بحران -2-6 .فراخوانی سازمانهای مردمنهاد آموزشدیده جهت
حضور در مناطق حادثهدیده -3-6 .فراخوانی داوطلبین آموزشدیده جهت حضور
در مناطق حادثهدیده -4-6 .مدیریت و توزیع سازمانهای مردم نهاد و داوطلبین
مابین کارگروهها ی عملیاتی مدیریت بحران در مناطق عملیاتی مقابله با بحران
بر مبنای درخواست آنان -5-6 .جلوگیری از ورود افراد غیرمرتبط با مدیریت
بحران به مناطق حادثهدیده با همکاری کارگروه امنیت و انتظامات -6-6 .اعزام
کارگروه ارزیابی عملکرد مدیران به مناطق آسیبدیده -7-6 .فراهم کردن شرایط
شناسایی و پذیرش داوطلبین متخصص مراجعهکننده به مناطق عملیاتی مقابله
با بحران و اعزام آنها با کارگروههای تخصصی مدیریتبحران -8-6 .فراخوانی افراد
سرشناس و مشهور جامعه به مناطق آسیبدیده جهت جلب کمکهای مردمی
در موارد موردنیاز.
الف) مرحلهی بازسازی و بازتوانی -1-7 :بررسی نتایج ارزیابی کارگروه عملکرد
مدیران در مناطق حادثهدیده و برنامهریزی جهت رفع نقایص احتمالی-2-7 .
سازماندهی سازمانهای مردمنهاد و نیروهای داوطلب مردمی در عملیات
بازسازی و بازتوانی حادثهدیدگان -3-7 .برنامهریزی جهت ارائه برنامههای
بازتوانی.
و
روانی
حمایت
 -7-4هماهنگی و برنامهریزی جهت کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده.

لیست اعضاء
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ماده ( )4شرح وظایف عمومی -1-4 :اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان  -2-4انجام وظایف مربوط به مرحله ی بازتوانی پس از تأیید شورای
هماهنگی مدیریت بحران استان و ابالغ توسط رییس یا جانشین شورای
هماهنگی مدیریت بحران استان  -3-4بررسی و تصویب وظایف دقیق و نقش
اعضای کارگروه و بخشهای ذیربط در مدیریت بحران و نیز سازمانهای همکار
و نظارت بر اجرای آن  -4-4تهیه طرح جامع خطرپذیری به استناد ماده ()5
آییننامهی اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریتبحران کشور با هماهنگی سایر
دستگاهها و واحدهای استانی و شهرستانی  -5-4پیشنهاد پیگیری ،هدایت و
بررسی امور مطالعاتی ،تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی موردنیاز در مرحلهی
بازتوانی مدیریت بحران  -6-4تدوین برنامههای سالیانه و عملیات پنجسالهی
کارگروه تخصصی در مرکز ستان و شهرستانها و ارائهی آن به مراجع ذیربط به
استناد بند ( )2ماده ( )4قانون و ماده ( )23آییننامهی اجرایی آن جهت تصویب
و تخصیص اعتبارات الزم  -7-4جمعآوری و جمعبندی آمار و اطالعات مربوط
به خسارات وارده در بخش مربوطه در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسانساز بزرگ
و اعالم آن به مراکز ذیربط جهت تأمین اعتبارات موردنیاز  -8-4ارزیابی عملکرد
مدیران عضو کارگروه در مرحله ی بازتوانی مدیریت بحران به استناد مواد ( )7و
( )9آییننامهی اجرایی قانون -9-4 .پشتیبانی ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی بر
اقدامات سازمانهای زیرمجموعه در خصوص بازتوانی آسیبدیدگان در مرکز
استان و شهرستانها و ارائه ی گزارش به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
 -10-4ایجاد سایت اینترنتی و روزآمد ساختن آن و پیگیری تأسیس مرکز دادهها
 -11-4ارائهی گزارش ماهانهی اقدامات انجامشده به شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان  -12-4انجام مانور و برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای
ردههای سنی مختلف آسیبدیده با هماهنگی کارگروههای تخصصی ذیربط.
ماده ( )5شرح وظایف تخصصی -5-1 :پیگیری مراحل اجرایی ،خطمشیها و
سیاستها ی مربوط به بازتوانی در مدیریت بحران استان و برنامهریزی جهت
ایجاد امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی و
غیردولتی -5-2 .ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف استان
بمنظور بازتوانی آسیب دیدگان از حوادث و سوانح غیرمترقبه -5-3 .تقویت
زمینههای همکاری منطقهای و بینالمللی ،تبادلنظر و استفاده از تجربیات و
دانش فنی کشورها و مؤسسات خارجی و بینالمللی مربوط به بازتوانی در
چرخهی مدیریت بحران و زمینهسازی ارتباط با مجامع بینالمللی با هماهنگی و
همکاری دستگاههای ذیربط -5-4 .مستندسازی عملیات و اقدامات انجامیافته
در مرحله ی امور بازتوانی در حوادث و سوانح غیرمترقبه -5-5 .برنامهریزی و
هماهنگی جهت استفاده از خدمات تشکلهای مردمی ،نهادهای غیردولتی و
نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در امر بازتوانی -5-6 .پیگیری اجرای مصوبات
و تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ،در امر بازتوانی-5-7 .
برنامهریزی و اجرای نظام تقسیمکار استانی جهت بازتوانی توسط سازمانها،
نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران -5-8 .پیگیری و نظارت بهمنظور
اجرای دستورالعملهای مربوط به نحوه ی انجام اقدامات بازتوانی آسیبدیدگان
ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط-5-9 .
انجام هماهنگیهای الزم جهت در اختیار گرفتن کلیهی امکانات و توانمندیهای
موردنیاز مدیریت بحران استان اعم از دولتی ،نهادهای عمومی و غیردولتی و
نیروهای مسلح در مرحلهی بازتوانی -5-10 .پیگیری و اجرای دستورالعملها و
آئیننامه های مربوط به چگونگی جذب ،توزیع و استفاده از کمکهای مردمی
خارجی و بینالمللی با همکاری دستگاههای ذیربط.

ادارهی کل بهزیستی (رئیس و دبیر)-
ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی -
ادارهی کل آموزشوپرورش
ادارهی کل ورزش و جوانان -
شهرداریتبریز
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان
ادارهی کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران  -ادارهی کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی  -جمعیت هاللاحمر استان -
ادارهی کل کتابخانههای استان  -جهاد
دانشگاهی استان  -دانشگاه تبریز -
دانشگاه آزاد اسالمی -دانشگاه پیام نور
 دانشگاه علومپزشکی و خدماتبهداشتی ،درمانی تبریز -ادارهی کل
آموزش فنی و حرفهای  -سازمان
تبلیغات اسالمی استان  -ادارهی کل
صداوسیمای مرکز استان
سایر سازمانها حسب مورد
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کارگروه تخصصی بازتوانی و عملیات روانی آذربایجان شرقی

 -5-11نظارت عالیه مستمر بر اقدامات دستگاههای اجرایی ذیربط در امر
بازتوانی و ارائهی گزارشهای مربوطه به سازمانهای مافوق جهت ارسال به مراجع
قانونی -5-12 .تهیه و تدوین بودجههای ساالنهی موردنیاز امور بازتوانی با
همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
 -5-13پیگیری تأمین اعتبارات و منابع بانکی موردنیاز بازتوانی آسیبدیدگان
زلزله -5-14 .ایجاد بانک اطالعات درزمینهی بازتوانی مناطق آسیبدیده5- .
 -15تهیه و تدوین گزارشات دورهای از بازتوانی آسیبدیدگان و ارائه به مراجع
قانونی -5-16 .تدوین برنامههای جامع در زمینه بازتوانی آسیبدیدگان جسمی،
روحی و روانی با همکاری دستگاههای ذیربط -17-5 .پیگیری در جهت بازتوانی
کارگزاران بخش که در اثر وقوع حوادث و سوانح دچار خسارات جانی و مالی
میشوند -5-18 .انجام اقدامات روانشناختی برای آسیبدیدگان حوادث و سوانح
غیرمترقبه در رابطه با مشکالت و معضالت پدید آمده در اثر بحران -5-19
پیگیری تأمین شغل ،معیشت و مسکن آسیب دیدگان حوادث و سوانح غیرمترقبه
از کارگروههای تخصصی ذیربط

لیست اعضاء
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ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری :تهیه نقشههای پهنهبندی خطر حریق،
پهنهبندی حساسیت زمان (فصلی) خطر حریق و پهنهبندی گونههای جنگلی
باارزش و حساس به حریق در مناطق پرخطر با استفاده از اطالعات ثبتشده
آماری حریق سنوات گذشته  -شناسایی داالن بادهای فصلی تشدیدکننده حریق
و تطبیق بر نقشههای منابعطبیعی  -نصب حسگرهای رطوبتی و حرارتی در

کارگروه تخصصی مدیریت اطفاء حریق جنگلهاو مراتع

21

مناطق پرخطر و باارزش  -تحلیل اطالعیه و اخطاریه و گزارشهای ماهانه و
هفتگی ارسالی از هواشناسی در قالب نقشههای پهنهبندی خطر و انجام اقدامات
مرتبط و در صورت نیاز صدور ابالغ آمادهباش برای دستگاههای عضو کارگروه
اطفاء حریق ذیل شورایهماهنگی مدیریت بحران  -حضور میدانی با توجه به
نقشههای زمانی و پرخطر حریق در عرصه بهمنظور تعیین ضریب وقوع حریق با
استفاده از تجربیات عملی و ابزارهای موجود  -ارزیابی سالیانه و بهروز کردن
نقشهها تهیهشده با توجه به تغییرات اقلیمی.
ادارهکل حفاظت محیطزیست استان :تهیه نقشه پهنهبندی زیستگاههای
حیاتوحش و گونههای گیاهی باارزش.
هواشناسی استان :نصب دستگاههای هواشناسی خودکار کنترل از راه دور در
مناطق پرخطر و در مسیر داالنهای باد جهت کسب اطالعات لحظهای  -پایش
شرایط اقلیمی و تهیه گزارش تحلیلی مربوط به شرایط جوی به تفکیک
ایستگاهها بهصورت ماهیانه و هفتگی در فصول پرخطر و اعالم به منابعطبیعی
و حفاظت محیطزیست  -صدور و اعالم بهموقع اطالعیه و اخطاریه هواشناسی
از وضعیت جوی
پیشگیری:

ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری
(رئیس و دبیر)
ادارهکل حفاظت محیطزیست -
ادارهکل هواشناسی
صداوسیمای مرکز استان  -ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی  -ادارهکل
فرودگاههای استان  -فرماندهی سپاه
عاشورا  -شرکت سهامی آب منطقهای
استان  -شرکت آب و فاضالب استان

منابعطبیعی و آبخیزداری استان :شناسایی مناطق احداث چالههای آبگیر و پد
بالگرد با استفاده از نقشههای پهنهبندی مکانی و زمانی حریق و اقدامات اجرایی
فیزیکی مربوطه  -احداث راههای دسترسی و مرمت جادههای موجود در مناطق
پرخطر و خطرساز  -آموزش کلیه نیروهای مربوطه اعم از مردمی بهطور مستمر
 انجام اقدامات فیزیکی در عرصههای جنگلی پرخطر و خطرساز در قالبعملیات بهداشتی ازجمله جمعآوری چوب آالت خشک درختان و عملیات
پرورشی در جنگلهای دست کاشت  -احداث آتشبر  -تکمیل تجهیزات انفرادی
و مکانیزه مقابله با حریق جنگل  -تکمیل و تجهیز سیستمهای ارتباطی در
عرصههای منابعطبیعی با اولویت مناطق پرخطر  -تهیه و نصب تابلوهای

 شرکت آب و فاضالب روستاییاستان  -سازمان جهاد کشاورزی
استان  -دادگستری کل استان -
ادارهکل آموزش و پرورش استان -
جمعیت هاللاحمر استان  -شرکت
پخش فرآوردههای نفتی منطقه
آذربایجان شرقی  -شرکت گاز استان
 ادارهکل راه و شهرسازی استان -سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

هشداردهنده حریق در مناطق پرخطر  -گشت هوایی بهمنظور جلوگیری از
رخداد حریق  -بررسی آبهای جاری منطقه بهمنظور تأمین و احداث
حوضچههای موقت.
صدا و سیما :تهیه ،تدوین و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی  -همکاری و
هماهنگیهای الزم با حفاظت محیطزیست و منابعطبیعی برای پخش
اطالعیهها ،تیزرها ،انیمیشنهای آموزشی و سایر موارد آموزشی
فرهنگ و ارشاد اسالمی :همکاری در فرهنگسازی عمومی با بهرهگیری از
مطبوعات.
فرودگاههای استان :همکاری و هماهنگی الزم در پرواز و فرود پرندهها.
سپاه :استفاده از گروههای نظامی و مردمی در راستای اهداف پیشگیری بهمنظور
مراقبت و پایش  -رعایت نکات زیست محیطی در برگزاری مانورها در عرصههای
جنگلی و مرتعی  -تدوین برنامه حفاظت و پاکسازی اراضی پیرامونی اماکن
نظامی و مناطق مرزی.
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آب منطقهای استان :صدور مجوز برداشت آب از منابع در اختیار و گزارش
مستمر از میزان و ارتفاع ذخایر آبی سدها ،تاالبها و آب بندها به
منابعطبیعی و حفاظت محیطزیست.
آب و فاضالب استان :تأمین آب و امکانات آبرسانی شهری.
آب و فاضالب روستایی استان :تأمین آب و امکانات آبرسانی روستایی.
برق منطقهای آذربایجان :رعایت نکات ایمنی تأسیسات و خطوط انتقال
برق عبوری از عرصههای جنگلی ،مرتعی.
ماده ( :)4برنامه عملیاتی حین آتشسوزی (مقابله):
دفتر امور شهری و شوراها :کمک به اطفاء حریق در مناطق قابلدسترسی
با ادوات آن سازمان  -تأمین و اجازه برداشت آب مورد نیاز خودروهای
تجهیز شده حریق منابعطبیعی و محیطزیست در نقاط دارای امکانات
آبرسانی آتشنشانی
جمعیت هاللاحمر استان :استقرار امکانات پشتیبانی امداد و نجات در
کمپهای مقابله با حریق در زمان بحران  -اعزام نیروهای تخصصی برای
انجام عملیات امداد و نجات در عرصههای حریق یا مقابله با حریق  -اعزام
بالگردهای تحت امر جهت هلیبرد نیروها و پشتیبانی عملیات مقابله با
حریق و اطفاء حریق  -تأمین نیازمندیهای ضروری عملیات مقابله -
اسکان اضطراری خانوارهای آسیبدیده .شرکت سهامی آب منطقهای
استان :اعزام تانکرهای حامل آب در نزدیکترین مناطق آتشسوزی -
اطالعرسانی مستمر از وضعیت موجودی ذخیره آببندها و سدها در زمان
بحران حریق  -هماهنگی و اجازه برداشت آب از منابع آبی ،آببندانهای
روستایی و سدها و همکاری در احداث چالههای موقت آبگیری .ادارهکل راه
و شهرسازی استان :استفاده از تجهیزات مکانیکی برای احداث چالههای
آبگیر  -مرمت و بازگشایی جادههای منتهی به مناطق حریق در صورت
لزوم  -استقرار تجهیزات ماشینآالت راهسازی در مناطق بحرانی حریق
برای اجرای برنامههای فوریتی مصوب شورایهماهنگی مدیریت بحران.
فرماندهیانتظامی استان :ایجاد نظم و امنیت برای مناطق عملیاتی حریق -
روانسازی مسیرهای تردد نیروهای مقابله با حریق در جادههای ارتباطی.
فرماندهی سپاه عاشورا :اعزام نیروهای آموزشدیده به منطقه بحرانی با
امکانات کامل و بکارگیری آن با هماهنگی فرمانده عملیات مقابله با حریق
 در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات مقابله با حریق موجود در ستادنیروهای مسلح .صداوسیمای مرکز استان :پخش اطالعیههای ارسالی از
سوی شورای هماهنگی مدیریت بحران در حین مقابله  -فعال نمودن
کارگروه تخصصی اطالعرسانی و انعکاس خبر در قالب اخبار ارسالی از سوی
سخنگوی شورای هماهنگی مدیریت بحران.
هواشناسی استان :ردگیری وضعیت جوی به لحاظ منطقهای ،استانی،
کشوری و جهانی بهمنظور اطالع از شرایط فشار ،دما ،باد ،رطوبت منطقه
و اطالعرسانی به مدیریت بحران و منابعطبیعی و محیطزیست  -استقرار
تجهیزات هواشناسی سیار در مناطق عملیاتی  -گزارش وضعیت جوی
بهصورت مستمر به شورای هماهنگی مدیریت بحران ،منابعطبیعی و
حفاظت محیطزیست.

لیست اعضاء
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فرودگاههای استان :فراهم نمودن بستر پرواز پرندههای مرتبط با عملیات مقابله
 همکاری با تیمهای پروازی.شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی :تأمین نیازهای
سوختی مقابله با حریق نظیر هواپیماها و بالگردها.
ارتباطات و فناوریاطالعات استان :تأمین سیستمهای ارتباطی در قالب
ثابت ،همراه و ماهوارهای  -فعال نمودن کارگروه تخصصی ارتباطات ذیل
شورایهماهنگی مدیریت بحران بهمنظور  -بهرهگیری از سیستم رادیویی
مشترك و همچنین استفاده از پتانسیل سایر دستگاههای لشکری و کشوری در
زمینه ارتباطات.
جهاد کشاورزی استان :اعزام خودروهای کمک دار به مناطق حریق -در اختیار قرار
دادن ساختمانهای مراکز خدمات کشاورزی در مناطق جنگلی و مرتعی برای استقرار نیروها
 هماهنگی در اعزام و بکارگیری هواپیماهای سبک و سمپاش جهت گشت و اطفاء حریق -تمهیدات الزم در جهت تخلیه احشام در منطقه حادثهدیده.

ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان :فرمانده عملیات مدیریت بحران
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در عرصه دچار حادثه حریق  -برنامهریزی در جهت استفاده از نیروهای اطفاء
حریق در طول شبانهروز  -تحلیل وضعیت آتشسوزی و مناطق آسیبپذیر -
اعالم وقوع و مکان آتشسوزی به شورای هماهنگی مدیریت بحران و وزارت
جهاد کشاورزی  -تعیین استراتژی مقابله با آتشسوزی  -تعیین مرکز کنترل
مدیریت بحران در مناطق عملیاتی  -بکارگیری کلیه امکانات ،تجهیزات و
نیروهای انسانی فراخوان شده توسط شورای هماهنگی مدیریت بحران در عرصه
عملیاتی  -بکارگیری نیروهای مردمی سازماندهی شده  -بررسی و کنترل نهایی
و پایش منطقه  -اعالم پایان عملیات در عرصه به شورای هماهنگی مدیریت
بحران  -اعالم نیازمندیها به شورای هماهنگی مدیریت بحران  -اطالعرسانی
مستمر از وضعیت اطفاء حریق در عرصه به شورای هماهنگی مدیریت بحران -
درخواست تشکیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران  -بکارگیری کلیه
امکانات ،تجهیزات و نیروی انسانی سازمانی  -پوشش بیمهای کلیه نیروهای
دستاندرکار در عملیات مقابله با حریق  -نظارت الزم بر کلیه ترددها در همه
عرصههای جنگلی و مرتعی و شناسایی و معرفی عوامل متخلف به مراجع ذیصالح.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان :همکاری در جهت تخلیه مناطق
مسکونی در معرض خطر  -اسکان موقت خانوارهای آسیبدیده  -برنامهریزی
برای بازسازی مناطق مسکونی آسیبدیده.
سازمان صنعت استان :تمهیدات الزم برای تخلیه واحدهای تولیدی در معرض
خطر  -برنامهریزی الزم در جهت بهرهمندی از امکانات و تجهیزات واحدهای
تولیدی و معدنی در عملیات مقابله.
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان :پاسخگویی به تعهدات بیمهای در
قالب قرارداد منعقده با سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان حفاظت
محیطزیست .دادگستری کل استان :سنگرانی  -رسیدگی به تخلفات حین
مقابله در قالب شعبه قضایی ویژه.
ماده ( :)5برنامه عملیاتی بعد از آتشسوزی (احیاء و مرمت):
منابعطبیعی و آبخیزداری استان :تهیه نقشه و مساحی عرصههای سوخته
شده با مشخص بودن شدت سوختگی  -برنامهریزی برای احیاء با بهرهگیری از
پتانسیل سایر دستگاهها  -احیاء عرصههای سوخته شده جنگلکاری دست
کاشت پهنبرگ و سوزنیبرگ (کاشت مجدد)  -بازدید تحقیقاتی و انجام عملیات
احیاء مناطق آسیبدیده جنگلهای طبیعی و مراتع با بهرهگیری از نظرات علمی
و کارشناسی  -برآورد ،پیگیری و تأمین منابع اعتباری مورد  -تأمین نهال.

لیست اعضاء
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ادارهکل حفاظت محیطزیست استان :تهیه نقشه و مساحی عرصههای
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سوخته شده با مشخص بودن شدت سوختگی  -برنامهریزی برای احیاء با
بهرهگیری از پتانسیل سایر دستگاهها  -بازدید تحقیقاتی و انجام عملیات احیاء
مناطق آسیبدیده جنگلهای طبیعی و مراتع با بهرهگیری از نظرات علمی و
کارشناسی  -برآورد ،پیگیری و تأمین منابع اعتباری مورد نیاز  -احیاء و مرمت
آبشخورهای حیاتوحش.
دانشگاه تبریز :استفاده از نظرات علمی و کارشناسی جامعه دانشگاهی و سایر
مراکز و مؤسسات علمی در جهت بازسازی و احیاء  -استفاده از امکانات
آزمایشگاهی در صورت نیاز.
سازمان جهاد کشاورزی استان :همکاری در تأمین و محل نگهداری نهال
(مراکز خدمات) و امکانات مربوط به عملیات احیاء و بازسازی (خودروهای سبک
و سنگین و  - )...گندزدایی درختان آسیبدیده در مناطق مورد حریق  -استفاده
از نظرات علمی و کارشناسی مرکز تحقیقات در جهت بازسازی و احیاء  -استفاده
از امکانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات در صورت نیاز  -ادارهکل راه و شهرسازی
استان  -همکاری در ایجاد و مرمت محورهای دسترسی به عرصههای مورد
حریق.
شرکت سهامی آب منطقهای استان :همکاری در تأمین آب.
شرکت آب و فاضالب استان :همکاری در تأمین آب و تانکرهای آبرسانی.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان :همکاری در تأمین آب و تانکرهای آبرسانی.

فرماندهی سپاه عاشورا :همکاری در تأمین نیروی انسانی از طریق نیروهای
نظامی ،بسیجی و مردمی بهمنظور اجرای عملیات احیاء و حفاظتی.

شورای فرهنگی و اجتماعی دریاچه ارومیه

22

ـ انعکاس مسایل اجتماعی و فرهنگی منطقه به ستاد
ـ فراهم کردن بسترهای الزم و هماهنگی بین سازمانهای دولتی و غیردولتی
ـ پیگیری و پایش اجرای مصوبات ستاد
ـ بررسی میزان انطباق سایر طرحهای اجرایی استان با مصوبات ستاد
ـ جلب مشارکت ذینفعان در راستای احیای دریاچه ارومیه
ـ حمایت از ایجاد و تقویت ساختارهای محلی
ـ حمایت از کارگروههای تخصصی و فنی
ـ شفافسازی ،اطالع رسانی و ارتقاء آگاهیهای عمومی
ـ حمایت از برگزاری نشستهای تخصصی و عمومی
ـ حمایت از مستندسازی فعالیتهای منتخب (عکس ،فیلم ،انیمیشن و گزارشها)
ـ ارائه گزارشات ادواری عملکرد و پیشرفت اجرای مصوبات به ستاد
ـ حمایت و فراهم کردن بسترهای الزم جهت فعالیت دوستداران دریاچه ارومیه
ـ نظرسنجی فعالیتهای احیاء دریاچه ارومیه در بین مردم و جوامع محلی
ـ پیگیری مطالبات و خواستههای مردم در خصوص احیاء دریاچه ارومیه از ستاد

استاندار (رئیس شورا)  -نماینده ولیفقیه
در استان (نماینده تاماالختیار استان) -
نمایندگان مجلس ( 1نفر)  -نماینده
شورایعالی استان ( 1نفر)  -یکی از
معاونین استاندار (با انتخاب استاندار) -
مدیرعامل شرکت سهامی آبمنطقهای
استان  -ریاست سازمان جهادکشاورزی -
مدیرکل حفاظت محیطزیست  -سازمان
صداوسیما (آذربایجان شرقی 1 :نفر،
آذربایجان غربی  2نفر)  -رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت  -رئیس سازمان
میراثفرهنگی و گردشگری و
صنایعدستی  -مدیرکل آموزش و پرورش
 نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (6نفر) شامل تشکلهای زیستمحیطی (2
نفر) ،تشکلهای اجتماعی ( 2نفر)،
تشکلهای کشاورزی ( 2نفر) -
نمایندگان مردم محلی افراد شاخص و
مقبول جوامع محلی ( 2نفر)  -نمایندگان
کمیته راهبردی ستاد احیای
دریاچهارومیه ( 3نفر)  -تولیدکنندگان
مستقل بخش کشاورزی ( 2نفر) -
نمایندگان دانشگاههای استان ( 2نفر) -
دو نفر شخصیت حقیقی و حقوقی به
انتخاب استاندار

فصل دوم :پستهای مدیریتی استانداری ،شرح وظایف و کارگروههای مربوطه ■ 95
-1-6-2معاون مدیرکل بحران (شرح وظایف)

.1

ارائه مشاوره به مدیرکل در حوزه چهارگانه مدیریت بحران (پیشگیری ،آمادگی و مقابله ،بازسازی و
بازتوانی) و امور عمومی واحد ذیربط.

.2

ارائه طرحهای مناسب بهمنظور آمادگیهای الزم برای مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی
و غیرطبیعی در استان.

.3

تشکیل جلسات حوادث غیرمترقبه و تنظیم صورتجلسات و ابالغ مصوبات به کارشناسان ذیربط
و دستور پیگیری تا حصول نتیجه.

.4

ایجاد هماهنگی بین ستادهای حوادث غیرمترقبه استان و شهرستانها و سازمانهای مسئول امور
تخصصی در مدیریت بحران و ارزیابی فعالیتهای آن در چارچوب اعتبارات و برنامههای مصوب.

.5
 .6نظارت بر برنامههای هفته ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی و مانورهای زلزله مدارس.
 .7انجام امور پشتیبانی ،تدارکاتی و حمایت ستادهای شهرستانها در مکانهای آسیبدیده از طریق
تدوین برنامههای چشمانداز توسعه در بحث حوادث غیرمترقبه و برنامهریزی سال آتی.

امکانات استانها ،شهرستانها و سایر قسمتها.

.8

بررسی مسائل و مشکالت انعکاس یافته از سوی شهرستانها و دستگاههای مجری طرحها و
پروژههای مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده و اقدامات الزم جهت رفع آنها با همکاری
دستگاههای اجرایی ذیربط.

.9

اعزام گروهها ی کارشناسی به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح و تهیه فیلم و
عکس و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به مبادی ذیربط بهمنظور تصمیمگیری و اقدامات الزم.

.10

نظارت و همکاری در اطالعرسانی بهموقع و هشدار سریع به دستگاههای متولی و امدادی و عموم
مردم در قبل و بعد از وقوع حادثه.

.11

نظارت و هماهنگیها ی الزم برای رفع مسائل و مشکالت بازسازی و بازتوانی مناطق آسیبدیده
(تخریبشده) توسط دستگاههای اجرایی ذیربط استانی و ملی در قالب دستورالعملهای ابالغی و
ارائه گزارش به مقام مافوق.

.12

پیگیری و هماهنگی امور مربوط به پایگاههای چندمنظوره مدیریت بحران و اردوگاههای اسکان
موقت و اضطراری.

.13

نظارت بر رعایت استاندارد مصوب ایمنی کاالها و خدمات ،ساختمانها و تأسیسات زیربنایی در
استان با همکاری شورای فنی استان.

.14

ارائه گزارش عملکرد و اقدامات دفتر مدیریت بحران جهت ارائه به استاندار و معاون عمرانی استاندار
بهصورت دورها ی یا در طول سال و پیگیری موارد ارجاعی.

.15

بررسی توان پتانسیل و ظرفیت علمی و تکنولوژی حوزههای دانشگاهی و اجرایی استان در راستای
بهبود روند اقدامات مربوط به امور پیشبینی و هشدار قبل از وقوع حادثه.
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.16

ارزیابی مستمر گزارش عملکرد کارگروههای تخصصی  14گانه استانی و شورای هماهنگی مدیریت
بحران شهرستانها در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.

.17

نظارت و ارزیابی اطالعات وارد شده در سامانه سما و تأیید نهایی اطالعات جهت بارگذاری در
سیستم.

.18

سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.

.19

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.

.20
 .21انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.

-2-6-2رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی (شرح وظایف)

.1

پیگیری الزم برای همکاری با مؤسسات علمی و مشاورههای فعال در زمینه استانداردهای ایمنی
کاالها و خدمات ،ساختمانها و تأسیسات زیربنایی.

.2

هماهنگی و پیگیری بهمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای واحدهای استانی دستگاههای اجرایی
دولتی و غیردولتی و نیروهای مسلح استان بهمنظور پیشبینی و پیشگیری بحران.

.3

پیگیری و هماهنگی بهمنظور ارائه خدمات و پیشآگاهیهای الزم در خصوص تغییرات فیزیکی،
زمینی ،هوایی و نظایر آن به واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی جهت کاهش
خسارات و اثرات نامطلوب.

.4

همکاری در ارزیابی مستمر عملکرد و اقدامات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و فرمانداریها
قبل از حادثه (ایمنی و پیشگیری) و بعد از بروز حادثه (در زمینه بازسازی و بازتوانی).

.5

جمعبندی و تحلیل نتایج گزارشات و ارزیابیهای انجامشده توسط کارشناسان امور ایمنی و
پیشگیری و کارشناسان بازسازی جهت ارائه به مافوق.

.6

همکاری و پیگیری در تهیه طرح های جامع مدیریت کاهش خطرپذیری بهجای مدیریت بحران
در سطح استانی و محلی با همکاری سازمانهای ذیربط در استان.

.7

شرکت در کارگروههای تخصصی و شوراهای ذیربط در استان و ارائه نظرات مشورتی در حوزه
بازسازی و بازتوانی و امور ایمنی و پیشگیری.

.8

نظارت و ارزیابی مستمر کمی و کیفی پروژهها ،طرحها و برنامههای بازسازی مناطق آسیبدیده
(در هنگام وقوع حوادث) در قالب استانداردها و دستورالعملهای ابالغی.

.9

ارائه برآورد خسارات وارده ناشی از وقوع حوادث طبیعی با بررسی دقیق گزارش کارشناسان
بازسازی مدیریت بحران و ارسال آن به مقام مافوق.
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.10

انجام هماهنگیهای الزم جهت همافزایی اقدامات بازسازی و همچنین در اختیار گرفتن کلیه
امکانات و ظرفیتهای سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در هنگام
وقوع حوادث در سطح استان و یا در حالت استان معین.

.11

همکاری در مستندسازی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به امور ایمنی و پیشگیری و بازسازی
و بازتوانی بر اساس دستورالعملهای ابالغی و فرمهای مورد تأیید سازمان مدیریت بحران کشور.

.12

پیگیری برای حفظ و توسعه سامانهها و شبکههای الکترونیکی در استان (در حوزههای پیشگیری،
بازسازی و بازتوانی) با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی ذیربط.

.13

پیگیری و هماهنگیهای الزم برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده (تخریبشده) توسط
دستگاههای اجرایی ذیربط استانی و ملی در قالب دستورالعملهای ابالغی.

.14

نظارت بر جمعآوری اطالعات مربوط به امکانات و ظرفیت دستگاههای عضو شورای هماهنگی
مدیریت بحران و وضعیت موجود تجهیزات ،ماشینآالت و  ...بهمنظور ثبت و بروزرسانی بانک
اطالعاتی.

.15

مطالعه ،تهیه و تدوین طرحها و برنامههای کوتاهمدت و بلند مدت مرتبط با حوزههای پیشبینی
و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی در استان و پیگیری الزم جهت تصویب و اجرای آنان.

.16

هماهنگسازی فعالیتهای مربوط به افزایش آگاهیهای عمومی مردم و تشکلهای غیردولتی در
مراحل چهارگانه مدیریت بحران و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح استان.

.17

پیگیری و اقدام جهت ابالغ و ارسال قوانین و مقررات و دستورالعملهای واصله از سازمان مدیریت
بحران کشور و سایر مراجع ذیربط در زمینه بازسازی و بازتوانی و امور ایمنی و پیشگیری به
واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط.

.18

هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای مؤثر پیشگیری ،مقاومسازی و بهسازی
لرزهای ساختمانها ،زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بهسازی بافتهای فرسوده
با بهرهگیری از سازوکارهای بیمها ی و جبرانی ،حمایتی ،تسهیالتی و تشویقی با هماهنگی و
همکاری سایر دستگاههای ذیربط.

.19

بررسی نیازهای اعتباری و پیگیری الزم برای تأمین و توزیع اعتبارات حوزه ایمنی و پیشگیری و
همچنین جهت بازسازی و بازتوانی مناطق آسیبدیده (در هنگام وقوع حوادث) استان و
شهرستانها.

.20

جمعبندی و ارائه پیشنهادهای الزم برای تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع
اعتبارات و امکانات مربوط به امور ایمن ی و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی و نظارت و پیگیری
جهت فراهم نمودن زمینه اجرایی طرحها و برنامههای مربوط به این حوزهها.

.21

نظارت و پیگیری الزم برای تشکیل و سازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان،
شهرستانها و کارگروههای تخصصی مرتبط در امور ایمنی و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی.
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.22

نظارت و پیگیری الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات شورایعالی و شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان و شهرستانها و کارگروههای تخصصی و بررسی عملکرد و اقدامات آنها درزمینهءهای
بازسازی و بازتوانی و امور ایمنی و پیشگیری.

.23

پیگیری امور مربوط به شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها و سازمانهای مسئول امور
تخصصی در مدیریت بحران در حوزه ایمنی و پیشگیری و بازسازی و بازتوانی.

.24

جمعبندی و تحلیل گزارشها ی کارشناسان در ابعاد مختلف حوزهها ی بازسازی و بازتوانی و امور
ایمنی و پیشگیری و ارائه آن به مدیر مافوق جهت تصمیمگیری.

.25

همکاری در تهیه و ترسیم فرآیندهای مناسب برای تبیین وظایف هر دستگاه در حوزه بازسازی و
بازتوانی.

.26

ارتباط مستمر و تبادلنظر با کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور بهمنظور هماهنگی در انجام
وظایف و اجرای دستورالعملها.

.27

نظارت و پیگیری مسائل و مشکالت انعکاس یافته در حوزه طرحها و پروژههای بازسازی ،نوسازی و
بازتوانی مناطق آسیبدیده و جمعبندی و ارائه گزارش به مافوق.

.28

بررسی و اعالم نظر در خصوص برنامههای عملیاتی برای بهرهمندی از امکانات و تجهیزات
شهرستانها و استانهای همجوار مناطق آسیبدیده در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

.29

بررسی اطالعیهها ،اخطاریهها و هشدارهای صادره از دستگاهها و اخذ گزارش حوادث بوقوع پیوسته
از فرمانداریها ،بخشداریها و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط.

.30
 .31مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.

و دورههای آموزشی مرتبط.

.32

انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

-3-6-2رئیس گروه امور حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات

.1

همکاری در ارزیابی مستمر عملکرد و اقدامات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و فرمانداریها
در زمینهء آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه وامداد و نجات.

.2

تحـلـیـل نـتـایـج ارزیـابـی و جـمـعبندی گزارشات کارشناسان امور حوادث غیرمترقبه و
کارشناسان امداد و نجات و ارائه به مقام مافوق.

.3

هماهنگی بهمنظور تأمین و ارتقاء کمی و کیفی ماشینآالت و لوازم و تجهیزات امدادی ،مدیریت
نیروی انسانی امور امدادی و خدمات ایمنی و آتشنشانی در سطح استان با همکاری دستگاههای
امدادی ،شهرداریها و دهیاریهای استان.

.4

شرکت در کارگروههای تخصصی و شوراهای ذیربط در استان و ارائه نظرات مشورتی در زمینه
آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات.
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.5

پیگیری مستندسازی و تجزیهوتحلیل اطالعات مربوط به حوادث غیرمترقبه وامداد رسانی و نجات
در مناطق آسیبدیده استان در هنگام وقوع حوادث.

.6

همکاری در جمعآوری و ایجاد بانکها ی اطالعاتی از امکانات و ظرفیت دستگاههای عضو شورای
هماهنگی مدیریت بحران و وضعیت موجود تجهیزات ،ماشینآالت و ...واحدهای امدادی و عملیاتی،
طی فرمهای واحد بهمنظور ثبت در بانک اطالعاتی.

.7

پیگیری برای حفظ و توسعه سامانهها و شبکههای الکترونیکی در استان (در حوزههای آمادگی،
مقابله و امداد و نجات) با همکاری و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی ذیربط.

.8

پیگیری و اقدام برای ابالغ و ارسال قوانین و مقررات و دستورالعملهای عادی و اضطراری واصله از
سازمان مدیریت بحران کشور و سایر مراجع ذیربط در زمینه آمادگی و مقابله با حوادث و امداد و
نجات به واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط.

.9

پیگیری و اقدام الزم برای افزایش دانش و آگاهیهای عمومی مردم و تشکلهای غیردولتی در
مراحل چهارگانه مدیریت بحران و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح استان.

.10

بررسی نیازهای اعتباری و پیگیری الزم برای تأمین و توزیع آن برای امور آمادگی و مقابله با حوادث
و امداد و نجات در مناطق آسیبدیده (در هنگام وقوع حوادث) در استان و شهرستانها از طریق
مراجع ذیربط و همچنین پیگیری تأمین کمکهای بالعوض و تخصیص اعتبارات الزم برای جبران
خسارات وارده در مناطق آسیبدیده.

.11

مطالعه و همکاری الزم در تدوین اولویتها ،طرحها ،برنامهها و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه
امور آمادگی و مقابله با حوادث و امداد و نجات در جهت ارتقاء وضعیت موجود.

.12

پیگیری و همکاری در طراحی ضوابط اجرایی الزم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط به
مقابله (امداد و نجات) و تأمین خسارات وارده در مناطق آسیبدیده در چارچوب قوانین مربوط و با
هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور.

.13

اتخاذ تدابیر الزم برای نظارت بر امور پشتیبانی و تدارکاتی در مناطق آسیبدیده و همچنین اقدام
الزم برای سازماندهی کلیه امکانات و ظرفیتهای سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
و نیروهای مسلح در هنگام وقوع حوادث در سطح استان و یا در حالت استان معین.

.14

پیگیری و هدایت الزم برای تشکیل هستهها ی فعال و استفاده از توان نیروهای موجود در مناطق
مستعد حوادث در استان.

.15

پیگیری الزم برای تشکیل و سازماندهی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ،شهرستانها و
کارگروههای تخصصی مرتبط در حوزه آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه و حوزه امداد و نجات.

.16

پیگیری الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات شورایعالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران
کشور ،استان و شهرستانها و کارگروههای تخصصی و بررسی عملکرد آنها در زمینههای آمادگی و
مقابله با حوادث غیرمترقبه و حوزه امداد و نجات.
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.17

پیگیری امور مربوط به هماهنگی بین شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها ،کارگروههای
تخصصی مرتبط و سازمانها ی مسئول امور تخصصی در مدیریت بحران و ارزیابی و تهیه گزارش
فعالیت آنها در حوزه آمادگی و مقابله با حوادث و حوزه امداد و نجات بهصورت دورهای.

.18

ارائه نظر و تحلیل الزم بهصورت دورها ی در خصوص میزان آمادگی واحدهای استانی دستگاههای
اجرایی ذیربط برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و امداد و نجات.

.19

پیگیری و همکاری در نحوه اطالعرسانی و هشدار سریع به دستگاههای متولی و عموم مردم در قبل
و بعد از حادثه.

.20
 .21هماهنگی با واحدهای امدادی در زمان وقوع حادثه از طریق کارشناس کشیک هشدار سریع.
 .22گزارشگیری حوادث بهصورت روزانه از فرمانداریها و ارسال به سازمان مدیریت بحران کشور.
 .23سرپرستی گروه کارشناسی در اعزام به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح بهمنظور
نظارت بر ثبت روزانه وقایع و حوادث غیرمترقبه در سامانه.

تهیه گزارشهای مستند از حوادث و اقدامات بعمل آمده با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط
و ارائه گزارش به مقام مافوق.

.24

ارائه پیشنهاد در خصوص برنامهها ی فرهنگی ،پژوهشی ،آموزشی ،تبلیغاتی ،اطالعرسانی ،تمرینی و
مانور در مراحل آمادگی و مقابله با سوانح و حوادث غیرمترقبه وامداد و نجات.

.25

مطالعه و شناسایی و دستهبندی مناطق پرخطر و مستعد حوادث و بالیای طبیعی در استان و تهیه
سناریوهای بحران مرتبط با بالیای طبیعی در هر منطقه.

.26

ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص راهکارها و برنامههای کاربردی برای بهرهمندی از امکانات و
تجهیزات شهرستانها و استانهای همجوار مناطق آسیبدیده در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

.27

نظارت و پیگیری تشکیل تیمهای امداد و نجات شهرستانها و بخشها از طریق جمعیت هاللاحمر
برای افزایش سطح آمادگی استان و شهرستانها.

.28

پیگیری برای اجرای مانورهای مشترك (دور میزی و میدانی) برای افزایش سطح آمادگی استان و
شهرستانها.

.29

انجام هماهنگیهای الزم برای همافزایی اقدامات بازسازی و همچنین در اختیار گرفتن کلیه امکانات
و ظرفیتهای سازمانها ی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در هنگام وقوع
حوادث در سطح استان و یا در حالت استان معین.

.30
 .31تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 .32مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
هماهنگی در تأمین امنیت و حفاظت اردوگاههای جامع امداد و نجات و نظارت بر انجام فرآیندها و گزارشات.

و دورههای آموزشی مرتبط.

.33

انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

فصل سوم:
پستهای مدیریتی معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی ،شرح وظایف و کارگروههای مربوطه
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 -3معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
شرح وظایف سیاسی و اجتماعی:

 -1نظارت عالیه بر فعالیتها در راستای تحقق برنامه های سیاسی ،اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور
مؤثر مردم استان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی.
 -2زمینهسازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلهای سیاسی استان و نظارت بر فعالیت آنها.
 -3برنامه ریزی ،نظارت و برگزاری انتخابات عمومی و سایر انتخاباتی که به موجب قوانین و مقررات زیر نظر
استانداری یا فرمانداریها برگزار میشوند مطابق زمانبندی ابالغی و مدیریت امور اجرایی قبل و بعد از
برگزاری انتخابات.
 -4نظارت بر امور مربوط به ایجاد ،انتزاع ،الحاق ،ادغام ،تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به
روستا ،دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری
و مدیریت تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی ،اصالح حریم و محدوده شهرها و بررسی ابهامات و اختالفات
مرزی درون استانی و بین استانی.
 -5راهبری و مدیریت نحوه نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب
دستورالعمل ارسالی وزارتکشور و طرح موضوع در کمیسیون نامگذاری استان و بهنگامسازی اطالعات
مکانی ،نقشههای تقسیمات کـشـوری و الیـههای اطالعاتی مرتبط با آن در مقیاسهای مورد نیاز.
 -6هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای دولت.
 -7فراهم کردن موجبات گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط
به فعالیت احزاب ،جمعیتها و انـجـمـنهـای سـیـاسی و صـنـفـی و انـجـمـنهـای اسـالمی و
اقـلیـتهـای دیـنـی شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور.
 -8نظارت بر نحوه تکمیل پرونده تشکلهای صنفی و سیاسی و پیگیری صدور مجوز مربوط به آنها و بررسی
درخواستهای اقشار و گروهها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیماییها مطابق دستورالعملهای
قانونی.
 -9نظارت برساماندهی متکدیان ،معتادان ،کودکان خیابانی و آسیبدیدگان اجتماعی با همکاری واحدهای
استانی دستگاههای مسئول و مدیریت مسائل ،پدیدهها ،انحرافات و آسیبها و ناهنجاریهای فرهنگی و
اجتماعی استان.
 -10نـظـارت بـرگـردآوری و تـجـزیـه و تـحـلیل رویداد های خبری و گزارشات سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استان و انعکاس به وزارتکشور.
 -11برنامه ریزی و تالش در جهت توسعه ،نظارت و توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد.
 -12تـعـامل با دسـتـگاههای ذیربط در مـدیـریت و برنامه ریزی تأمین و افزایش سالمت و بهداشت مردم
و پیشگیری از بیماریهای واگیردار در استان.
 -13مدیریت و نظارت برافزایش نشاط اجتماعی در استان با رویکرد توسعه ورزش همگانی و غنیسازی
اوقات فراغت جامعه به خصوص جوانان.
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 -14هدایت فعالیتها و برنامهریزی به منظور ارتباط با نخبگان و شخصیتهای ذینفوذ مذهبی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و برگزاری نشستها به منظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با
امور مربوط به استان.
 -15نـظـارت بـر بـرگـزاری هـمـایـشهـای عـلـمـی مربوط به مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی و
بزرگداشت نخبگان و مشاهیر استان.
شرح وظایف امنیتی و انتظامی:

 .1راهبری امور مربوط به تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بین
دستگاههای اطالعاتی و انتظامی و نظامی.
 .2نظارت بر نحوه استقرار واحدهای انتظامی و پستهای ایست و بازرسی موقت و دائم در استان.
 .3نظارت بر انجام مطالعات و پژوهشها در زمینه شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه و
ارائه طرحهای استانی در این خصوص.
 .4برنامهریزی و نظارت بر برگزاری جلسات شورای تأمین استان.
 .5اتـخاذ تـدابـیـر الزم با همکاری اعضاء شورای تأمین استان در هنگام بروز حوادث و بالیای طبیعی و
معضالت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی.
 .6برنامهریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تأسیسات دارای طبقهبندی استان به ویژه نقاط و تأسیسات
حساس و حیاتی و نظارت دائم بر حمل و استفاده از مواد ناریه.
 .7نظارت بر اجرای دستورالعملهای امنیتی که از سوی شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت ملی
ابالغ میگردد توسط واحدهای استانی دستگاههای ذیربط
 .8نظارت بر فعالیتهای مربوط به شناسایی نقاط بحرانخیز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
در رابطه با آنها و نزاعهای دسته جمعی.
 .9مدیریت پیشگیری از جرائم سازمان یافته و مبارزه با ترویج فرق ضاله.
 .10نظارت بر تجزیه و تحلیل رخدادها و گزارش های سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استان در راستای تهیه
طرحهای الزم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی.
 .11فراهـم آوردن مـوجـبـات اجـرای وظـایـف وزارتکشور در زمـیـنه سیاستگذاری ،هماهنگی و
ساماندهی مرزهای استان با کشور مقابل.
 .12نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها
و ایجاد هماهنگی بین واحدهای استانی دستگاههای مستقر در مرزها براساس قوانین مصوب.
 .13ارائـه پـیـشـنـهاد ایـجـاد مـرزهـای مـجـاز (زمینی ،هوایی و دریایی) اسـتان بـه کـارگـروه مـرزهـای
رسـمـی مـسـتـقر در وزارتکشور.
 .14برنامهریزی ،هدایت و ایجاد هماهنگیهای الزم در مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مواد مخدر ،سالح و م ّهمات،
مشروبات الکلی و قاچاق انسان در استان.
 .15نظارت بر در اجرای سیاستهای ابالغی در حوزه پدافند غیرعامل در سطح استان.
 .16نظارت بر فعالیتهای مربوط به پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره در استان.
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.20
.21

نظارت بر ساماندهی امور اتباع بیگانه و تردد ،اشتغال و ازدواج اتباع ایرانی و خارجی و امور مربوط به
مبادالت در استانهای مرزی و بررسی مسائل امنیتی با کشورهای همسایه.
کنترل و ارزیابی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارائه راهکارهای قانونی به منظور رفع مشکالت و کاهش
تبعات احتمالی منفی ناشی از حضور آنان در کشور.
نظارت بر انجام امور مربوط به پذیرش ،اسکان ،تقاضای تابعیت ،ترك تابعیت ،بقاء تابعیت و شناسایی و
استمالك اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارك مربوطه به وزارتکشور و سایر مراجع ذیربط.
نظارت بر تأمین امنیت بازارچههای مرزی استان.
ایجاد زمینههای الزم به منظور توسعه ،تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استانهای مرزی.

-3-1مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)

.1

نظارت بر امور مربوط به تأسیس حزب ،جمعیت ،انجمنسیاسی و صنفی ،تشکلهای صنفی و سیاسی و
انجمن اسالمی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعالم نظر در این
زمینه به وزارتکشور.

.2
 .3نظارت و رسیدگی به درخواستهای اقشار و گروهها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق دستورالعملهای
نظارت و مراقبت مستمر نحوه فعالیت احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای اسالمی و تشکلهای سیاسی استان.
قانونی.

.4

نظارت بر تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای عمومی دولت و ابالغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب
قوانین و مقررات مربوطه.

.5
 .6نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابع در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت
نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.

طرحهای اجرایی در حوزههای انتخابیه استان.

.7

راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین بخشنامهها ،شیوه نامهها و ارسال دستورالعملهای انتخاباتی به
فرمانداریها و بخشداریهای تابع.

.8

نظارت و ساماندهی امور مربوط به ایجاد ،انتزاع ،الحاق ،ادغام ،تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف
استان به روستا ،دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان در سطح استان و مورد نامگذاری و تغییر نام عناصر و
واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.

.9
 .10بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران ،معاونین و بخشداران استان بر اساس موازین و مقررات ابالغی.
 .11نظارت بر روند اجرای امور در فرمانداریها و بخشداریها.
 .12نظارت بر تحرکات حوزه کارگری ،تشکالت دانشجویی ،قومی ،مذهبی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیسیون
نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخصهای ابالغی وزارتکشور.

دانشجویی ،اقوام ،مذاهب و کارگری.
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.13

بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال
تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.

.14
 .15ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
تحت سرپرستی.

جدول ( )13فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
ردیف

شورا/کارگروه/کمیته

استناد قانونی

1

کارگروه ساماندهی خوابگاههای
دانشجویی

صورتجلسه مورخ  1389/12/29شاك

2

کارگروه نامگذاری و تغییر نام

ماده  13قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  1362و ماده  21آیین
نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره های ذیل آن (مصوب )1363
دستور العمل نام گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری ابالغی
به نامه شماره  65296مورخ  95/5/26مقام عالی وزارت

3

کمیسیون کارگری

دستورالعمل شماره  /11063ش م – مورخه 1362/12/21

4

کمیسیون دانشجویی

دستورالعمل شماره /6/3/9989هـ ش – مورخه 1382/5/29

5

کمیسیون اقوام و مذاهب

جدول ( )14شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

1

کارگروه ساماندهی خوابگاههای دانشجویی

 بررسی وضعیت خوابگاههای دانشجویی رصد فعالیتهای احتمالی امنیتی و سیاسی در خوابگاهها رسیدگی به مشکالت و نواقص صنفی دانشجویان درخوابگاهها

مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری (رئیس)
دانشگاه منتخب وزارت علوم
دانشگاه منتخب وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
اداره اطالعات
نیروی انتظامی
سپاه پاسداران
سایر ارگانها حسب مورد
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ردیف

و تغییرنام

کمیسیون کارگری

3

عنوان

کارگروه نامگذاری

2

شرح وظایف

لیست اعضاء

 هرگونه نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیماتکشوری ،اراضی ،عوارض طبیعی و جغرافیایی و حوزههای
شهری و نظایر آن

استاندار (رئیس)
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (دبیر)
زبانشناس یا متخصص زبان و ادبیات
فارسی یا گویشهای محلی
نماینده میراث فرهنگی
کارشناس یا متخصص جغرافیا
یک نفر تاریخدان یا پژوهشگر تاریخ

 هماهنگ نمودن کلیه ارگانهای ذیربط و تبیین حدودوظایف هر یک از آنها در رابطه با مسائل سیاسی ،امنیتی
و کارگری
 بحث و تبادلنظر در مورد عزل و نصب و جابجایی مدیرانکارخانجات درجه 1
 تصمیمگیری واحد در زمینههایی که در حدود اختیاراتشورای امنیت کشور میباشد
 -مشاوره و راهنمایی مسئولین مربوطه در زمینههای مربوطه

-

ارائه پیشنهاد جهت تصمیمگیری در مورد شیوه برخورد با
اعتصابات و تشنجات
بررسی و تحلیل نارضایتیها ،معضالت کارخانجات و
انعکاس آن به مسئولین
هماهنگ نمودن مسائل سیاسی امنیتی در شرایط مختلف
در برخورد با مسائل کارگری
هماهنگی در موارد فوق در کلیه استانهای کشور توسط
شورای تأمین استان
جمعآوری تخلفات در امور فوق و پیگیری آنها از طریق
شورای امنیت کشور

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس
کمیسیون)
مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری (دبیر کمیسیون)
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیرکل صمت
سپاه پاسداران (اطالعات)
اداره اطالعات استان
دادستان انقالب اسالمی
نیروی انتظامی
کارشناس کمیسیون کارگری
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ردیف

عنوان

4

کمیسیون دانشجویی

شرح وظایف
 بررسی و پیشبینی زمینههای وقوع تحرکات و بحرانهایامنیتی ،سیاسی و صنفی ـ رفاهی دانشجویی و ارائه
راهکارهای پیشگیرانه به شورای تأمین استان و نیز
دستگاههای ذیربط.
 ایجاد هماهنگی در میان کلیه نهادها و دستگاههایذیربط در خصوص مسائل و بحرانهای سیاسی ،امنیتی
و صنفی ـ رفاهی محیطهای دانشجویی براساس مصوبات
شورای تأمین و وظایف ذاتی دستگاههای مربوطه
 اتخاذ تصمیم و اجرای آن در چارچوب مصوبات شورایامنیت کشور و شورای تأمین استان در مواردی که شورای
تأمین استان به کمیسیون مذکور تفویض اختیار نموده
باشد.

لیست اعضاء
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس)-
رئیس یکی از دانشگاههای مربوط به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب
وزیر مربوطه-رئیس یکی از دانشگاههای مربوط
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
استان به انتخاب وزیر مربوطه-رئیس یکی از
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در استان به
انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
نماینده دادستان استان -نماینده فرمانده
منطقه مقاومت بسیج استان
معاون ادارهکل اطالعات استان
معاون اطالعات نیروی انتظامی استان
یکی از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان به انتخاب رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
حسب مورد از فرمانداران و روسای دیگر مراکز
دانشگاهی استان
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ردیف

عنوان

5

کمیسیون اقوام و مذاهب

شرح وظایف
-

-

-

-

-

جمعآوری ،پایش اخبار و وقایع قومی ،مذهبی ،قبیلهای،
طایفهای بهخصوص فعالیتها ،موارد اختالفی و تنش
برانگیز ،تجزیه تحلیل موضوع و ارائه گزارشهای تحلیلی
به مقام مافوق
تهیه و تدوین شناسنامه اقلیتهای دینی و فرق مذهبی و
قومیتها
تشکیل منظم جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون اقوام،
فرق و مذاهب شورای تأمین استان.
برنامهریزی برای تشکیل جلسات کمیسیون تخصصی و
جلسات عادی و تنظیم صورتجلسات و مصوبات و ابالغ به
اعضاء و دستگاههای مرتبط
پیگیری جهت حسن اجرای مصوبات توسط دستگاههای
عضو کمیسیون و سایر دستگاههای مدعو
تهیه و ارائه گزارش اقدامات و نتایج حاصل از اجرای
مصوبات به شورای تأمین استان (بصورت دورهای)
انجام امور مربوط به انتخابات انجمنهای اقلیتهای دینی
در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مربوط
بررسی درخواست راهپیمایی ،تجمعات اقلیتهای دینی و
فرق و اقوام ایرانی شناختهشده در قانوناساسی ،استعالم
و اخذ مجوز از مبادی ذیربط
برنامهریزی برای حضور در جلسات کمیسیون در
شهرستانها در صورت نیاز
حضور در همایشها ،مجامع و مراسم مربوط به اقلیتهای
دینی و فرق مذهبی و قومیتها و تهیه گزارش
انجام امور مرتبط با گردهمائی و تجمعات و مراسمات
اقلیتهای دینی
ایجاد ارتباط با هیأت امنا (کلیساها و  )...مراکز مذهبی و
عمومی اقلیتها
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات
کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها و دورههای
آموزشی مرتبط
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

لیست اعضاء

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس
کمیسیون)
مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری (دبیر کمیسیون)
مدیرکل دفتر امور اجتماعی
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی
مدیرکل صداوسیما
رئیس دانشگاه تبریز
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فرمانده انتظامی استان
فرمانده سپاه استان
مدیرکل اداره اطالعات استان
دادستان استان

-3-1-1معاون امور سیاسی (شرح وظایف)

.1

بررسی گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضیان تأسیس حزب ،انجمنسیاسی ،صنفی و انجمن
اسالمی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعالم نظر در این
زمینه به وزارتکشور.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21
.22
.23

برگزاری جلسات فصلی در راستای نظارت بر نحوه فعالیت احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای اسالمی و
تشکلهای سیاسی استان.
پیگیری امور مربوط به دانشجویان ،کارگران ،اقوام ،فرق ،مذاهب و  ...بهعنوان دبیر کمیسیونهای
مذکور در استان و پیگیری اجرای مصوبات.
رصـد و پـایـش اخـبـار کـارگـری اسـتـان و انـجـام اقـدامـات پـیـشـگـیـرانـه در راسـتـای
جـلـوگیری از بروز تنشها و تجمعات کارگری.
دریافت ،پیگیری و رسیدگی به درخواستهای اقشار و گروهها در رابطه با برپایی اجتماعات و
راهپیماییها مطابق دستورالعملهای قانونی.
دریافت و ابالغ سیاستهای عمومی دولت به فرمانداران و بخشداران.
نظارت بر جمعآوری و جمعبندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل و انعکاس آن
به وزارتکشور.
نظارت بر اجرای برنامههای مربوط به نشستهای مستمر با نخبگان و شخصیتهای ذینفوذ
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بهمنظور آگاهی از دیدگاههای آنها و تبادل نظر در رابطه با امور
مربوط به استان.
رسیدگی به تقاضاهای واصله برای صدور مجوز تجمعات قانونی احزاب و گروههای سیاسی.
انجام اقدامات و هماهنگیهای الزم با ستاد انتخابات استان.
بازدیدهای دورهای از فرمانداریها و بخشداریهای سطح استان و ارزیابی عملکرد مدیریتی آنان در
اداره امور.
برگزاری دورهای نشست هماندیشی مدیران ستادی استان با فرمانداران و بخشداران تابع.
پیگیری و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی ویژه فرمانداران و بخشداران جدید االنتصاب.
ارزیابی و کارشناسی سوابق و توانمندی های افراد پیشنهادی برای تصدی پستهای سیاسی.
پیگیری امور مربوط به جابجایی و انتصابات جدید بخشداران ،فرمانداران و معاونین فرمانداری.
هماهنگی و نظارت بر انتخابات انجمن اقلیتهای دینی.
نظارت بر انتخابات اقلیتهای دینی شناختهشده و دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده  10احزاب.
ابالغ سیاستها و خط مشیهای تعیینشده (مربوط به اقلیت دینی ،مذهبی ،فرق و اقوام ایرانی)
واصله از وزارتکشور.
ارائه مشاوره به مدیرکل.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-3-1-2معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)

1ـ نظارت بر فعالیتهای کمیتههای ستاد انتخابات استان و پیگیری مصوبات.
2ـ برگزاری جلسات با مجموعه کارشناسی دفتر برای هماهنگی و همافزایی اداری در زمینه های مرتبط
با شرح وظایف کاری.
3ـ انجام مأموریتهای شهرستانی به منظور نظارت بر فعالیتهای مجموعه استانی در زمینه انتخابات.
4ـ بازدید از ستاد انتخابات شهرستانهای استان.
5ـ پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
6ـ بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابع در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم
موفقیت طرحهای اجرایی در حوزههای انتخابیه استان.
7ـ همکاری در تهیه و تدوین بخشنامهها ،شیوهنامهها و ارسال دستورالعملهای انتخاباتی به فرمانداریها
و بخشداریهای تابع.
8ـ نظارت بر تهیه و ارائه گزارش نوبهای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح استان.
9ـ نظارت بر تهیه و توزیع وسایل و لوازم مورد نیاز جهت برگزاری انتخابات بین شهرستانها.
10ـ ارائه راه حل برای رفع مشکالت و تنگناهای فرمانداری های تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و
شرکت در گردهماییها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات.
11ـ مدیریت امور مربوط به سامانه جامع انتخابات.
12ـ نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی الزم در زمینه انتخابات و تقسیمات کشوری.
13ـ ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی به فرمانداران ،بخشداران ،معاونین سیاسی در زمینه انتخابات و
تقسیمات کشوری.
14ـ انجام بازدیدهای میدانی در زمینه انجام وظایف تقسیمات کشوری استان.
15ـ نظارت در زمینه تهیه گزارشات کارشناسی بر اساس شرح وظایف دفتر سیاسی.
16ـ نظارت بر تهیه و تدوین طرحهای تقسیمات کشوری.
17ـ نظارت بر تشکیل کمیسیونهای مرتبط با تقسیمات کشوری.
18ـ نظارت بر اجرای طرح کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.
19ـ بررسی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به ایجاد ،الحاق ،انتزاع و ارتقاء نقاط و واحدهای مختلف
تقسیمات کشوری در سطح استان (مانند روستا ،شهر ،دهستان ،بخش و شهرستان) در چارچوب قانون،
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.
20ـ بررسی و اظهار نظر در مورد تابعیت تقسیماتی نقاط جغرافیایی ،اصالح حریم و محدوده شهرها و
بررسی ابهامات و اختالفات مرزی درون استانی و بین استانی و انطباق آن با مرزهای تقسیمات کشوری
با توجه به مستندات موجود.
21ـ ارائه مشاوره به مدیرکل.
22ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
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23ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
24ـ تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
25ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-3-1-3رئیس گروه امور سیاسی ،اقوام و مذاهب (شرح وظایف)

1ـ پیگیری و هماهنگی امور مربوط به برگزاری همایش مشترك معاونین سیاسی و انتظامی فرمانداریها
و بخشداران به صورت موضوعی و در صورت امکان برگزاری نوبهای آن در شهرستانهای استان.
2ـ پیگیری برگزاری دورههای آموزشی ویژه مسئولین دفاتر سیاسی فرمانداریها به منظور آشنایی بیشتر
با وظایف محوله.
3ـ برگزاری جلسات مستمر و برنامهریزی شده با تشکلها و احزاب سیاسی فعال در استان.
4ـ انجام امور مربوط به درخواست مجوز راهپیماییها و تجمعات قانونی.
5ـ پیگیری امور دانشجویی و تجمعات و اعتراضات قانونی دانشجویان و برگزاری مستمر کمیسیونهای
دانشجویی و ارائه راهکارهای الزم جهت جلوگیری از اعتراضات و نارضایتیهای احتمالی.
6ـ هـمـاهـنـگـی جـهـت بـرگـزاری کـمـیـسـیونهای کارگری و ارائه راهکارهای الزم جهت جلوگیری
از اعتراضات و بحرانهای کارگری.
7ـ ارائـه گـزارشهـای تـحـلـیـلـی از اخـبـار و وقـایـع سـیـاسـی و خـطـبـههـای نماز جمعه سطح
استان و انعکاس به مبادی ذیربط.
8ـ پیگیری مسائل مربوط به حوزه اقوام و مذاهب و ارائه گزارشهای تحلیلی به مراجع ذیربط.
9ـ پـیـگـیـری جـلـسـات هـمانـدیـشـی بـا نـخـبـگـان ،شـخـصـیـتهـای مـتـنـفذ اجتماعی و مذهبی
در راستای حل مسائل استان.
10ـ ارسـال مـکـاتـبـات و صـورتجـلـسـات آیـیـننـامـههـای ابـالغـی وزارت مـتـبـوع به
دسـتـگـاههـای مـرتـبـط و فـرمـانـداریها.
11ـ جـمـعآوری آمـار و اطـالعـات مـورد نـیـاز کـمـیـسـیـون اقـوام و مـذاهـب از دسـتـگـاههـای
ذیربط و فـرمـانـداریهـا.
12ـ برنامهریزی برگزاری جلسات کمیسیون اقوام و مذاهب در قالب جلسات عادی و نشستهای تخصصی
و تهیه مصوبات و ارسال صورتجلسات به مبادی ذیربط.
13ـ پیگیری روند اجرای مصوبات کمیسیونها ،جلسات و نشستهای تخصصی از طریق دستگاههای
مرتبط.
14ـ انعکاس نتایج مصوبات حاصله به شورای تأمین استان و ارائه و انعکاس به مبادی ذیربط کشوری.
15ـ تعامل با فرمانداریهای تابع و گزارشگیری و انعکاس در صورت لزوم.
16ـ پیگیری و تشکیل پرونده تشکلهای سیاسی و صنفی به منظور صدور مجوزهای الزم.
17ـ بـرگـزاری هـمـایـش دورهای فـرمانـداران و بـخـشـداران بـه ریـاست استاندار و حضور شخصیتهای
ذیربط کشوری در صورت نیاز.
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18ـ تحلیل دادهها ،آماده کردن اطالعات و اهمّ موارد قابل طرح برای تصمیمگیری در سطوح شورای
معاونین و سایر شوراهای فرادستی (شاك).
19ـ تهیه و ارائه گزارش نوبهای از روند فعالیتهای سیاسی گروهها و احزاب سیاسی در انتخاباتها در
سطح استان و تحرکات سیاسی انتخاباتی به مراجع ذیربط در وزارتکشور.
20ـ اهـتـمام به تـقـویـت تـعامالت با دستگاههای عضو کمیسیون ،افراد و اشخاص مؤثر و صاحبنظر و
 ...در راستای افزایش بهرهوری.
21ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
22ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
23ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-3-1-4رئیس گروه امور انتخابات و تقسیمات کشوری (شرح وظایف)

 -1تشکیل کمیسیونهای مرتبط با تقسیمات کشوری.
 -2برآورد اعتبارات ،نیروی انسانی ،وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در استان و اعالم
به مسئولین مافوق و وزارتکشور و همکاری با حوزههای انتخابیه استان جهت تأمین ملزومات
برگزاری.
 -3بازنگری و بهنگامسازی پایگاه داده عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.
 -4انجام مطالعات الزم در خصوص ایجاد ،الحاق ،انتزاع و ارتقاء نقاط و واحدهای مختلف تقسیمات
کشوری در سطح استان (مانند روستا ،شهر ،دهستان ،بخش و شهرستان) در چارچوب قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری.
 -5مطالعه و بازنگری حوزههای انتخابیه استان و ارائه اصالحات در صورت نیاز.
 -6تهیه شناسنامه انتخابات استان و شهرستانها.
 -7همکاری با حوزه معاونت عمرانی استانداری در خصوص تهیه محدودههای قانونی و حریم شهرها.
 -8هماهنگی و نظارت بر آموزش دستاندرکاران اجرایی انتخابات از طریق فرمانداریها و بخشداریهای
تابع استان.
 -9نظارت و بهنگام سازی نقشه ها ،ترسیم خطوط مرزی و پیاده نمودن نقاط بر روی نقشهها و طبیعت
و رفع اختالفات مرزی ،تعیین حدود و همچنین مساحی واحدهای تقسیمات کشوری در سطح
استان و ارائه اطالعات و نقشه های مربوط به تقسیمات کشوری استان به سازمانها ،ادارات ،نهادها
و متقاضیان حقیقی و حقوقی.
 -10انجام همکاریهای الزم با هیأتهای اجرایی انتخابات در سطح استان.
 -11مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 -12انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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 -3-2مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی (شرح وظایف)

 -1سـازمـاندهـی و نـظم بخشی امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی استان و برگزاری جلسات مشترك
با سایر دستگاههای حاکمیتی.
 -2تأمین موجبات امنیت پایدار با هماهنگی و همراهی دستگاههای امنیتی و انتظامی و برگزاری جلسات
مشترك با سایر دستگاههای حاکمیتی.
 -3بـرنـامـهریـزی جـهـت اجـرای صـحـیـح قـوانـین ،مقررات و دستورالعملهای دریافتی و همچنین
تعامل صحیح با دستگاههای ذیربط.
 -4هـدایـت بـرنـامـههـا و امـور جـاری در راسـتـای رسـیـدن به اهداف مورد نظر با اثربخشی و کارایی
مطلوب در امور امنیتی و انتظامی.
 -5برنامهریزی ،ساماندهی و کنترل امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین هماهنگی با
دستگاههای ذیربط در حوزه امور مبارزه با قاچاق در سطح استان.
 -6ارائه خط مشیهای ابالغی از سوی شورای امنیت کشور در شورای تأمین استان و نظارت بر دبیرخانه
شتا و تهیه دستور کار مناسب جهت جلسات شورای تأمین استان و کمیسیونهای زیرمجموعه.
 -7تدوین اهداف کمیسیونهای زیرمجموعه شتا و برنامهریزی در راستای اجرای صحیح عملکرد دستگاهها.
 -8ابالغ صورتجلسات ،دستورالعمل ،بخشنامهها به شورای تأمین شهرستان ،فرمانداریها ،نهادها و
سازمانهای ذیربط و نظارت بر روند اجرای صحیح آنها و ارائه گزارش نوبهای به مبادی ذیربط.
 -9نظارت بر تدوین و مراحل اجرای مصوبات مربوط به صورت جلسات شورای تأمین شهرستانهای تابعه و
کمیسیونهای زیرمجموعه و پیگیری مباحث امنیتی و انتظامی استان.
 -10هماهنگیهای الزم در راستای تأمین و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان به منظور توسعه و
تقویت بدنه کارشناسی ادارهکل (با توجه به حساسیتهای مرتبط با مشاغل امنیتی).
 -11اعالم اولویتهای امنیتی و انتظامی ساالنه با مالحظه تغییر شرایط در استان و شهرستانهای تابع.
 -12اعالم نیازهای آموزشی ساالنه و تالش برای ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات کارکنان تحت مدیریت.
 -13نظارت بر حسن ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری بر اساس دستورالعمل ابالغی.
 -14نظارت بر ساماندهی مرزها و فراهم نمودن موجبات اجرای وظایف وزارتکشور (در زمینه سیاستگذاری،
هماهنگی و .)...
 -15نظارت بر برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین استان ،کمیسیونها و کمیتههای زیر مجموعه آن.
 -16مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب.
 -17نظارت بر فعالیتهای مربوط به تأمین حفاظت اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی.
 -18برنامهریزی جهت برقراری امنیت اجتماعات ،تشکلها و راهپیماییها.
 -19بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال
تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
20ـ شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
21ـ ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )15فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور امنیتی و انتظامی
ردیف

عنوان

استناد قانونی

1

شورای تامین استان

قانون راجع به تشکیالت شورای امنیت کشور
مصوب 1362/06/08

2

کارگروه امنیت و انتظامات حوادث غیرمترقبه

 12049/31به تاریخ  1391/02/04در اجرای تبصره 3
ماده  15آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت سازمان
مدیریت بحران کشور ابالغ شرح وظایف کارگروه از سوی
قایم مقام رییس شورایعالی مدیریت بحران کشور به
معاون امنیتی انتظامی و رییس کارگروه تخصصی امنیت
و انتظامات کشور ( معاون وزیر کشور)

3

کمیته ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد
غیرنظامی استان

نامه شماره  17043مورخه 1396/04/24

4

کمیته مقابله با عرضه و ورود مبارزه با مواد مخدر استان

نامه شماره  9292/10مورخه 1388/03/10

5

کمیته امنیتی و انتظامی تبریز 2018

/12481ت  53732ه مورخ  1396/02/06تصویبنامه
هیأت وزیران به عنوان کمیته زیرمجموعه ستاد ملی
سیاست گذاری تبریز 2018

6

کمیته امنیتی و انتظامی تسهیالت سفر

تصویبنامه /169067ت  50107ه مورخ 1392/11/08
هیأت وزیران به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد
هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه
حال مسافران و گردشگران (کمیتههای دهگانه)
ابالغیه  120-11213مورخ  1395/11/10در راستای
اجرایی نمودن دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقاء
خدمات سفر استان

7

کمیته استانی استقرار و بهرهمندی از سامانههای هوشمند
نظارتی

ابالغیه شماره  36407مورخه 1396/09/07
دستورالعمل استقرار و بهرهبرداری از سامانه های
هوشمند نظارتی (معابر شهری و برون شهری) مصوب
 1396/05/24کمیسین مرکزی نظارت بر پایش شورای
امنیت کشور موضوع ماده  30قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی مصوب مورخه  1389و قانون شرح وظایف
شورای امنیت کشور مصوب  1362مجلس
شورایاسالمی و دستورالعمل استقرار و بهرهبرداری از
سامانه های هوشمند نظارتی مصوب 1394/02/12
شورای امنیت کشور

8

کمیته امنیتی مترو

ابالغیه شماره /43454م مورخه 1396/10/18
دستورالعمل حفاظتی ،امنیتی و انتظامی ایستگاهها،
خطوط و تاسیسات مترو مصوب  1396/09/05شورای
امنیت کشور
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ردیف

عنوان

استناد قانونی

9

کمیته بازدید کننده از اماکن و تأسیسات حیاتی استان

آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی
اماکن و تاسیسات کشور مصوب جلسه مورخه
 1397/07/11هیأت وزیران به شماره ابالغیه  /36686م
مورخه 1397/08/02
و دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن واگذار شده در
اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانوناساسی مصوب
 1393/04/30شورای امنیت کشور

10

کمیسیون ورزشی شورای تأمین استان

به استناد مصوبه مورخه  1393/06/23شورای امنیت
کشور و دستورالعمل ابالغی شماره /6/4/11888ه ش
مورخه 1393/08/30

11

کمیسیون مقابله با قاچاق سالح و جمع آوری سالح های
غیرمجاز

ابالغ طی نامه شماره  18812مورخه 1395/06/17

12

کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارك
رسمی استان

نامه شماره /87-14424م/ت /6338ه مورخه
1387/07/14

13

کار ویژه مرز شورای تأمین استان

شرح وظایف بر اساس مصوبات جلسه  577شورایعالی
امنیت ملی و ابالغیه شماره  42747مورخه
 1397/09/12دبیر محترم کار ویژه مرز شورای امنیت
کشور میباشد.

14

کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان

 13/3/140248ه به تاریخ 1373/02/29
ابالغیه /13/3/13785خم ش به تاریخ 1392/09/24
طرح پیشگیری از سرقت مصوب جلسه شورای امنیت
کشور به تاریخ 1393/03/11
ابالغیه  /13/3/305ه ش به تاریخ 1395/02/25
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت های مسلحانه
از بانکها و موسسات اعتباری

15

کمیسیون حفاظت از اماکن و تأسیسات استان

آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی
اماکن و تاسیسات کشور مصوب جلسه مورخه
 1397/07/11هیأت وزیران به شماره ابالغیه  /36686م
مورخه 1397/08/02
و دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن واگذار شده در
اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانوناساسی
مصوب  1393/04/30شورای امنیت کشور
و ابالغیه شماره /5/8/3496ح ش به تاریخ 1390/03/17
مصوبه مورخه  1390/01/31کمیسیون حفاظت از اماکن
و تاسیسات شورای امنیت کشور و دستورالعمل حفاظت
و امنیت نمایندگی های خارجی و دفاتر سازمانهای
بینالمللی در جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1395/05/03شورای امنیت کشور به شماره ابالغیه
 /2/2/2/12718ح ش به تاریخ 1395/05/27
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ردیف

عنوان

استناد قانونی

16

کمیسیون مقابله با تخلفات و جرایم سایبری

دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی نظارت و کنترل بر
تخلفات اینترنتی به منظور سالم سازی و انتظام امور
اینترنتی برای مقابله با تهاجم فرهنگی 1395

17

کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران

ابالغیه شماره  /4/25/18593الف ش به تاریخ
 1393/11/18اولین جلسه کمیسیون مرکزی نظارت بر
امنیت گردشگران شورای امنیت کشور و ارسال
دستورالعمل مربوطه برای تشکیل جلسات استانی بهنام
دستورالعمل ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و
مقصدهای گردشگری

18

کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز

ماده  4قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستورالعمل
ابالغی شماره /93/7536د مورخه  1393/12/06ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

19

کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی

ابالغ طی نامه شماره /2/2/2/217ح ش مورخه
1395/1/31

20

کمیسیون امور امنیتی استان

قانون راجع به تشکیالت شورای امنیت کشور مصوب
1362/06/08

21

کمیسیون حفاظت از شخصیتها

دستورالعملهای شماره  12691مورخه  85/04/27و
شماره  37736مورخه  1396/09/18شاك

22

کمیسیون نظارت بر مواد ناریه صنعتی و تجاری

23

ستاد امنیت انتخابات استان

دستورالعمل ابالغی به شماره /3/4/6/6392ح ش مورخه
1394/05/10

24

ستاد اربعین

دستورالعمل ابالغی شماره  6833مورخه 1397/01/22
ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)
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جدول ()16شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور امنیتی و انتظامی
ردیف

عنوان

1

شورای تامین استان

شرح وظایف

-

جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای
مربوط به امور حساس امنیتی ،سیاسی و اجتماعی استان.
گزارش وضع امنیتی ،سیاسی و اجتماعی استان به شورای
امنیت کشور.
ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها
در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر
یک از آنها.
برقراری ارتباط مستقیم با شورایتأمین شهرستانها و
بخشهای تابعه.

استاندار بعنوان رئیس شورا
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
مدیرکل امنیتی و انتظامی
رئیس دبیرخانه شورای تامین استان،
فرمانده انتظامی استان
فرمانده سپاه عاشورا،
مدیر کل اداره اطالعات استان
رییس کل دادگستری استان
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر  21حمزه (ع)
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان

-

اجرای دقیق دستورالعملها و طرحهای ابالغی از سوی
مرکز
ارائه نقطه نظرات کارشناسی و طرحهای پیشنهادی
متناسب با وضعیت استان به مرکز
ایجاد هماهنگی الزم بین اعضای کارگروه در اجرای دقیق
تصمیمات متخذه
ارائه خطمشی الزم با توجه به تدابیر ابالغی از مرکز
هماهنگی با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان
بهعنوان یکی از کارگروههای تخصصی  21گانه
پیگیری و آمادهسازی سناریو برای اجرای رزمایش

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (جانشین)
رییس دبیرخانه شتا (دبیر)
قائممقام رییس دادگستری استان
معاون ادارهکل اطالعات استان
جانشین یا معاون فرماندهی انتظامی
استان
جانشین یا معاون فرماندهی سپاه عاشورا
جانشین یا معاون فرماندهی مقاومت
بسیج استان
جانشین یا معاون ادارهکل مدیریت بحران
استان
جانشین یا معاون هریک از فرماندهیهای
ارتش مستقر در استان
فرماندار تبریز

-

-

حوادث غیرمترقبه

کارگروه امنیت و انتظامات

2

لیست اعضاء

-
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

-

پهپادها با کاربرد غیرنظامی استان

کمیته ساماندهی چگونگی بکارگیری

3

-

افزایش امنیت و تأمین ایمنی در فضای کشور
ایجاد سازوکار مناسب برای بهرهگیری از وسایل پرنده پهپاد
در امور غیرنظامی
کنترل ،مدیریت و اعمال نظارت امنیتی بر بهرهبرداران
حقیقی و حقوقی
ساماندهی و کنترل ورود وسایل پرنده بدون سرنشین در
مبادی ورودی کشور
ایجاد سامانه جامع مدیریت پهپادهای غیرنظامی برای
جلوگیری از سوءاستفاده از این وسایل پرنده در کشور
ارتقاء ایمنی کلیه پروازها در فضای کشور
ایجاد فضای مناسب و بهرهگیری از وسایل مذکور در امور
غیرنظامی
نظارت ورود و خروج وسایل پرنده مدل بدون سرنشین در
مبادی و خروجی کشور
ساماندهی استفاده از وسایل پرنده مدل بدون سرنشین
ایجاد وحدت رویه در هماهنگی فعالیتهای پروازی
جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی در بهرهبرداری
رعایت حریم خصوصی مردم

لیست اعضاء

ادارهکل اطالعات استان
فرماندهی انتظامی استان
سپاه عاشورا
دادستانی
فرمانداری کالنشهر
فرماندهی مرزبانی استان
ادارهکل آموزشوپرورش استان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
صداوسیمای مرکز استان
نماینده وزارت دفاع در استان
ادارهکل گمرکات استان
فرودگاههای استان
سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی
فرماندهی پدافند هوایی
فرماندهی پایگاه هوایی
فرماندهی هوانیروز
ادارهکل ورزش و جوانان استان
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

-

مبارزه با مواد مخدر استان

کمیته مقابله باعرضه و ورود

4

بررسی و ارائه پیشنهاد سیاستهای مقابله باعرضه
بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامههای مربوط
به مقابله با عرضه
بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامههای
شناسایی و برخورد با شبکههای داخلی توزیع و قاچاق مواد
مخدر ،نقش اتباع بیگانه در توزیع و قاچاق مواد مخدر
چگونگی کنترل محورهای مواصالتی و گلوگاهها و...
بررسی و پیشنهاد سیاستهای الزم در خصوص نحوه اجرای
مانورها و جمعآوری معتادین در سطح جامعه
برنامهریزی و ارائه راهکارهای اجرائی در جهت حسن اجرای
مصوبات ستاد در زمینه مقابله با عرضه
تهیه گزارش از اقدامات انجامشده و نتایج حاصله و ارسال
به دبیرخانه مرکزی

ادارهکل اطالعات استان
سپاه عاشورا
دادستانی
دادگاه انقالب
فرماندهی مرزبانی استان
ادارهکل امنیتی و انتظامی استانداری
ادارهکل زندانهای استان
فرماندهی ارشد آجا
فرماندهی پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان
ادارهکل گمرکات استان

 این کمیته موقتی بوده و برای یکسال در ارتباط با معرفیاستان آذربایجان شرقی بهعنوان پایتخت گردشگری
کشورهای عضو کنفرانس اسالمی بوده و پس از پایان سال
 1396و  1397به اتمام رسید
 این کمیته زیرمجموعه شورای سیاستگذاری تبریز 2018استان بود که وظایف خود را براساس دستورالعملهای
ارائهشده به سرانجام رساند

مدیرکل امنیتی انتظامی (رییس)
نماینده فرماندهی انتظامی استان
نماینده فرماندهی سپاه عاشورا
فرمانداری تبریز -شهرداری تبریز
ادارهکل اطالعات
دادستانی تبریز
سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای
حسب ضرورت نمایندگانی از ادارات و
سازمانهای مرتبط

-

-

کمیته امنیتی و انتظامی تبریز 2018

5

لیست اعضاء
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ردیف

عنوان

6

تسهیالت سفر

کمیته امنیتی و انتظامی

7

شرح وظایف

هوشمند نظارتی

کمیته استانی استقرار و بهرهمندی از سامانههای

-

اجرای دقیق دستورالعملهای صادره از ستاد
سیاستگذاری تسهیالت سفر استانبرگزاری جلسات در دو فصل پیک مسافرت ایام پایانی سال
برای نوروز و ایام پایانی خرداد برای فصل تابستان
اتخاذ تصمیمات الزم برای حفظ نظم و امنیت گردشگران
در زمان پیک مسافرت در نوروز و تابستان
هماهنگیهای الزم با اعضای کمیته در راستای ایجاد فضای
امن و آرامش امنیت روانی برای مسافران و گردشگران
اتخاذ راهکار و مشیهای موردنیاز برای شهرستانها و
پیگیری جلسات شهرستانی و جمعبندی اخبار مربوط به
مسائل امنیتی و انتظامی گردشگران
هماهنگی با ستاد تسهیالت سفر استان
اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص مسائل ترافیکی و راههای
مواصالتی

-

ـ اجرای دستورالعمل ابالغی مصوب  1396/05/24شورای امنیت
کشور
 بررسی و اعالم نظر درباره طرحهای رسیده از شهرداریها مرتبطبا جانمایی دوربینهای نظارتی
 هماهنگی بین دستگاهها در خصوص اجرا و بهرهبرداری ازسامانههای مشمول این دستورالعمل
 هماهنگی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در استان برایتحقق اهداف دستورالعمل
 ارسال گزارش موارد مغایر با دستورالعمل در اجرای طرحها که درکمیته استانی حلوفصل نشده است به کمیسیون مرکزی

-

-

-

وزارتکشور
  -ارسال گزارشهای مستمر و عملکرد ساالنه کمیته به کمیسیونمرکزی شورای امنیت کشور

لیست اعضاء

مدیرکل امنیتی انتظامی (رییس)
نماینده فرماندهی انتظامی استان
نماینده فرماندهی سپاه عاشورا
فرمانداری تبریز
شهرداری تبریز
ادارهکل اطالعات
دادستانی تبریز
سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای
حسب ضرورت نمایندگانی از ادارات و
سازمانهای مرتبط

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
معاون امور عمرانی (دبیر)
مدیرکل امنیتی انتظامی (جانشین)
دادستان تبریز
قائممقام ادارهکل اطالعات
مدیرکل فناوری استانداری
جانشین فرماندهی سپاه عاشورا
جانشین فرماندهی انتظامی استان
فرمانده پلیس راهور
فرمانده پلیسراه استان
دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان (مدیرکل
دفتر فنی استانداری)
شهردار تبریز
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
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ردیف

عنوان

8

کمیته امنیتی مترو

شرح وظایف
-

اجرای دستورالعمل حفاظتی و امنیتی ایستگاهها ،خطوط و
تأسیسات مترو ابالغی  1396/10/18شورای امنیت کشور
گسترش چتر امنیتی حفاظتی و سایر اقدامات تأمینی جهت
تحقق هدف پیشبینیشده در طرح
پیشگیری و حفظ آمادگی در مواجهه و مقابله با اقدامات
تروریستی و انتحاری و بیوتروریسم  -پیشگیری و مقابله با
تهدیدات احتمالی ،حوادث و سوانح غیرمترقبه
برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود انجام اقدامات انتظامی
در راستای نظم عمومی ایستگاهها و خطوط
پیشگیری از بروز خسارات و آسیبهای احتمالی به اماکن،
تأسیسات و تجهیزات
نهادینه کردن سطح هماهنگی ،تعامل و همکاری بین
نیروهای امنیتی ،انتظامی و نظامی

-

بازدید از اماکن براساس شرایطها و حساسیتها
ارائه گزارش به کمیسیون حفاظت از اماکن و تأسیسات
ظارت بر وضعیت حفاظتی و حراستی اماکن
احصاء نقاط ضعف و قوت اماکن و تأسیسات استان

نمایندگان عضو کمیسیون حفاظت از
اماکن و تأسیسات استان

-

تأمین نظم و امنیت مسابقات ورزشی
تأمین امنیت اعضا و دست اندرکاران تیمهای ورزشی
تأمین امنیت تماشاگران مسابقات ورزشی
تأمین نظم و امنیت در محیط ورزشگاه و خارج ورزشگاه
کنترل و هدایت هیجانات در مسیر سالم و پیشگیری از
سوق هیجانات به سمت اغتشاش

معاون سیاسی و امنیتی استانداری -
مدیرکل امنیتی و انتظامی  -نیروی
انتظامی -سپاه پاسداران -اداره اطالعات
– دادستانی -صداوسیما -اداره ورزش و
جوانان
مربوطه-دبیر
شهرستان
فرماندار
کمیسیون
سایر دستگاهها در صورت نیاز

-

-

کمیته بازدید کننده

کمیسیون ورزشی شورای تأمین استان

10

از اماکن و تأسیسات حیاتی استان

9

لیست اعضاء

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (جانشین)
نماینده فرماندهی انتظامی استان
نماینده سپاه عاشورا
نماینده ادارهکل اطالعات
دادستانی تبریز
شهرداری (مدیر حراست)
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

-

سالحهای غیرمجاز

کمیسیون مقابله با قاچاق سالح و جمع آوری

11

-

بررسی اوضاعواحوال و رصد آخرین وضعیت سالحهای
غیرمجاز در استان
بررسی تقاضاهای وارده مبنی بر ایجاد فروشگاههای مجاز
اسلحه فروشی
بررسی تعداد کشفیات انجامگرفته و اعالم سهمیه کشفیات
برای استان در هرسال
بررسی مسائل مرتبط با نورافشانی و مواد منفجره
بررسی تقاضاهای مرتبط مبنی بر ایجاد باشگاه فرهنگی و
ورزشی اهداف تیراندازی
نظارت بر فعالیت کمیته از اطالعاتی خلع سالح استان
بررسی جرایم مرتبط با سالح مجاز و غیرمجاز و اتخاذ
تصمیم مقتضی در جهت جلوگیری از جرم.

لیست اعضاء

مدیرکل امنیتی و انتظامی
نماینده ادارهکل اطالعات استان
نماینده اطالعات سپاه عاشورا
نماینده حفاظت اطالعات سپاه عاشورا
نماینده ارتش
نماینده ناجا (پاوا)
نماینده صداوسیما
نماینده محیطزیست استان
نماینده دادستان مرکز استان
نماینده حفاظت اطالعات ناجا
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

-

کمیسیون پیشگیری و مقابله

با جعل اسناد و مدارک رسمی استان

12

-

ارزیابی مستمر ضریب ایمنی مدارك و اسناد رسمی اعم از
چاپی و الکترونیک و آسیبپذیری آنها در مقابل جعل
اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور پیشگیری از جعل مدارك و اسناد
رسمی و افزایش ضریب ایمنی آنها
ارائه راهکار های طراحی ،تولید و صدور مدارك و اسناد
رسمی ایمن مطابق آخرین رویهها و فناوریهای جهان
بررسی و اعالم نظر در خصوص ضریب ایمنی مدارك و
اسناد رسمی ،قبل از صدور آنها
ایجاد بانک اطالعاتی در خصوص استانداردها و ضوابط تولید
و صدور مدارك و اسناد رسمی ایمن
پیشنهاد اصالح قوانین و رویههای اداری مرتبط
نظارت بر اجرای مصوبات از سوی دستگاههای مرتبط
بررسی عملکرد و گزارش تخلفات احتمالی دستگاههای
مربوطه.

لیست اعضاء

ادارهکل اطالعات -فرماندهی انتظامی
استان -سپاه عاشورا  -دادگستری استان-
ادارهکل ثبتاحوال
ادارهکل ثبتاسناد و امالك -ادارهکل
آموزشوپرورش
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان -
صداوسیمای مرکز استان  -دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکها
نماینده وزارت دفاع در استان -ادارهکل
امور اقتصادی و دارائی استان -نمایندگی
وزارت امور خارجه در استان
ادارهکل امور شهری و شوراهای
استانداری
مدیر فناوریاطالعات شبکه دولت
استانداری
فرماندهی پلیس آگاهی استان
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
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-

-

کار ویژه مرز شورای تأمین استان

13

-

-

شرح وظایف بر اساس مصوبات جلسه  577شورایعالی
امنیت ملی و ابالغیه شماره  42747مورخه 1397/09/12
دبیر محترم کار ویژه مرز شورای امنیت کشور میباشد.
برنامهریزی و مدیریت روزآمد در مناطق مرزی
تهیه طرحهای مناسب برای توسعه و تامین امنیت پایدار
مناطق مرزی
کنترل موثر مرزها و ارائه پیشنهادات به کارویژه مرز شورای
امنیت کشور
فراهم نمودن زمینه مشارکت همه نهادها و سازمانها جهت
حل و فصل مشکالت مرزی
ارتقاء امنیت مناطق مرزی
فراهم نمودن زمینه تقویت مناسبات و همکاریهای
مشترك با کشورهای همسایه
فراهم نمودن زمینه مناسب برای تقویت اشراف اطالعاتی
در مناطق مرزی
تهیه و تدوین حریم امنیتی مرزها و ارسال به کارویژه مرز
شورای امنیت کشور
جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشهای مرزی و ارسال به
کارویژه مرز شورای امنیت کشور
تجزیه و تحلیل مسائل اعم از فرصتها ،تهدیدات و
آسیبهای مرزی
بررسی پیشنهادهای ایجاد مرزهای مجاز زمینی ،هوایی و
دریایی
نظارت مستمر بر اجرای پروژههای عمرانی و انسدادی مرز
نظارت موثر و الزم بر بازارچههای مرزی و مرزهای مجاز
زمینی و هوایی
ارسال گزارشهای نوبهای مرزها و تحرکات کشورهای
همسایه
تهیه و تدوین برنامه ساالنه انسداد و اقدامات عمرانی مرزها
و اغرایه به وزارتکشور
سرکشی و بازدید مستمر از مرزها و پیگیری مشکالت
مناطق مرزی
نظارت بر عملکرد دستگاهها و سازمانهای ذیربط استانی
در مرزها و ارسال گزارش به دبیرخانه کارویژه مرز شورای
امنیت
تشکیل جلسه ،ارسال صورتجلسه و مصوبات و گزارش
پیشرفت مصوبات جلسات کارویژه مرز شورای تامین استان
به دبیرخانه کارویژه مرز شورای امنیت کشور

استاندار
اعضای شورای تأمین استان
معاون سیاسی و امنیتی
معاون برنامهریزی استاندار
ناظر گمرکات
فرمانده مرزبانی استان
مدیرکل راهداری و پایانهها
رئیس دفتر نمایندگی امور خارجه
نماینده قرارگاههای عملیاتی نیروهای
مسلح
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ردیف

عنوان

14

و مقابله با سرقت استان

کمیسیون پیشگیری

15

و تأسیسات استان

کمیسیون حفاظت از اماکن

16

شرح وظایف

لیست اعضاء

سایبری

کمیسیون مقابله با تخلفات و جرایم

-

اتخاذ مشی واحد تمامی سازمانها و دستاندرکاران مقابله
با پدیده سرقت برای هماهنگی در اقدام
اتخاذ تدابیر بازدارنده و کاهنده پدیده سرقت
تهیه ملزومات هشدار باش
ایجاد هماهنگی در تدابیر اتخاذشده در شهرستانها با
دستورالعمل ابالغی از کمیسیون مرکزی وزارتکشور
بهرهگیری از کارشناسان پلیس در مدارس ،مجتمعهای
تجاری ،اداری و مسکونی در مقابله با سرقت
ارائه راهکارهای واحد در بحث کاهش جرایم
جمعآوری اخبار مربوط به سرقت و آنالیز آمار و تحلیل آمار
برای اتخاذ تصمیمات مطلوب

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (دبیر)
معاون دادستان تبریز
معاون ادارهکل اطالعات
رییس پلیس پیشگیری
رییس پلیس آگاهی
معاون اطالعات سپاه
حسب ضرورت نمایندگانی از ادارات و
سازمانهای مرتبط

-

اجرای قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و
تأسیسات استان
نظارت بر اماکن حیاتی ،حساس ،مهم و قابل حفاظت با
پاس ثابت و قابل حفاظت با پاس سیار
پیگیری ردههای حفاظتی اماکن اعم ارتقاء یا تنزل رده
حفاظتی اماکن
پیگیری و رعایت حقوق مالکانه افراد حقیقی و حقوقی در
ارتباط با حریم حفاظتی و امنیتی دستگاهها و ارگانهای
دارای رده حفاظتی
رسیدگی به ابهامات و نواقص اماکن و تأسیسات استان و
تأکید بر رفع نواقص مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در
حریم اماکن و تأسیسات دارای رده
بازدید از اماکن و تأسیسات استان  -اتخاذ تدابیر الزم در
خصوص مقابله با تهدیدات تروریستی
اجرای دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن واگذاری در
اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانوناساسی
اجرای دستورالعمل حفاظت و امنیت نمایندگی های
خارجی و دفاتر سازمانهای بینالمللی در استان

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (جانشین)
رییس دبیرخانه شتا (دبیر)
نماینده فرماندهی انتظامی استان
نماینده فرماندهی سپاه عاشورا
نماینده دادگستری استان
نماینده ادارهکل اطالعات
حسب ضرورت نمایندگانی از ادارات و
سازمانهای مرتبط

-

-

-

-

 اجرای دستورالعمل صادره از مرکز اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص جرایم فضای مجازیشبکههای اجتماعی و تخلفات اینترنتی
 اتخاذ تصمیم برای کاهش جرایم در فضای مجازی همچونسرقت ،کالهبرداری هتک حرمت و ...هماهنگی با
سازمانهای مرتبط با مقابله با جرایم سازمانیافته در فضای
مجازی

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (دبیر) -پلیسفتا فرماندهی انتظامی استان -افتا
ادارهکل اطالعات استان  -معاون قضایی
پیشگیری از جرایم دادگستری -فنآوری
و اطالعات  -فرمانداری تبریز  -معاون
فرهنگی سپاه عاشورا  -مخابرات
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

-

17

ارتقاء امنیت گردشگران

کمیسیون

18

نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز

کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و

-

-

اجرای دستورالعمل ابالغی از شورای امنیت کشور
ایجاد تسهیالت و آرامش بیشتر برای گردشگران باهدف
توسعه صنعت گردشگری و امنیت گردشگران
بررسی مشکالت موجود گردشگران
ارائه راهکارها از سوی اعضای عضو و هماهنگی در اجرای
تصمیمات
شناسایی و برخورد با افراد و باندهای سرقت از گردشگران،
مراکز تردد گردشگران و کنترل و مراقبت
جلوگیری از انتشار هرگونه اخبار منفی در حوزه امنیت
گردشگری در فضای عمومی
تغییر نگرش گردشگران و ترغیب به سفر به ایران توسط
صداوسیمای استان با همکاری عوامل امنیتی اطالعاتی و
انتظامی
توجه به گردشگری سالمت و مقابله با افراد سودجو و دالالن
و ارتباط با نمایندگی وزارت خارجه و تسهیل در تردد از
مرز

لیست اعضاء

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی (رییس)
مدیرکل امنیتی انتظامی (جانشین)
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و
صنایعدستی (دبیر)
نماینده فرماندهی انتظامی استان
نماینده ادارهکل اطالعات
نماینده فرماندهی سپاه عاشورا
نماینده دادستانی تبریز
فرمانداری تبریز
شهرداری تبریز
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای

رئیس کل دادگستری استان
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان

 دریافت و بررسی خط مشیها و دستورالعملهای صادره ازطرف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور جهت
طرح در کمیسیون استان.
 برگزاری جلسات کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارتبر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان و پیگیری اجرای
مصوبات جلسات مذکور.
 هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی دستگاههایعضو کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز استان.

مدیرکل اطالعات استان
بازرسی کل استان
فرماندهی انتظامی استان
فرماندهی مرزبانی استان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
ناظر گمرکات استان ،مدیرکل استاندارد استان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان

نماینده وزارت امور خارجه در استان
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان

ناظر پولی و مالی بانک مرکزی
رئیس اتاق بازرگانی استان و رئیس اتاق اصناف استان
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

19

کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی

 کنترل و جلوگیری از وررد ،تردد و انتقال اتباع غیرمجازبیگانه از خاك جمهوری اسالمی ایران و یا نفوذ آنها در
داخل
 کنترل و مدیریت ورود ،حضور و تردد اتباع خارجی به کشوردر چارچوب مقررات
 برخورد قاطع با شبکه انتقال تروریستها از کشورهایهمجوار به سوریه و عراق

20

کمیسیون امور امنیتی استان

 شرح وظایف مشابه شورای تامین استان به استثنای تفاوتدر نحوه تصمیم گیری

لیست اعضاء

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار

مدیرکل دادگستری استان
مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استان

مدیرکل اطالعات استان
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری
مدیرکل تعاون کار و رفاه استان
رئیس صنعت معدن و تجارت
فرماندهی انتظامی استان
فرماندهی سپاه استان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
مدیرکل امنیتی و انتظامی
رئیس دبیرخانه شورای تامین استان
فرمانده انتظامی استان
فرمانده سپاه عاشورا
مدیر کل اداره اطالعات استان
دادستان عمومی و انقالب تبریز
فرماندار شهرستان تبریز
فرمانده مرزبانی استان
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ردیف

عنوان

21

کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

شرح وظایف
-

-

-

22

ناریه صنعتی و تجاری

کمیسیون نظارت بر مواد

23

بررسی ضرورت یا عدم ضرورت حفاظت از شخصیتها در
استان.
برقراری یا افزایش حفاظت از شخصیتها در استان در
شرایط غیرعادی
بررسی ضرورت کاهش و یا افزایش حفاظت شخصیتها در
استان و اعالم به مرکز
بررسی ضرورت یا عدم ضرورت حفاظت از شخصیتهای
استان که جایگاه حقیقی و حقوقی داشته و نیاز به حفاظت
دارند.
بررسی ضرورت ادامه و یا جمع آوری حفاظت
شخصیتهایی که دوره مسئولیتشان به اتمام رسیده است.
بررسی درخواست شخصیتهای دارای رده حفاظتی که
عدم نیاز به حفاظت را بصورت مکتوب اعالم مینمایند.
بررسی ضرورت استقرار پاس پالك منزل شخصیتها در
استان ،کاهش و یا جمعآوری آنها و اعالم به مرکز.
بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی استان از اطالعات ،ناجا و
سپاه .
نظارت بر اجرای دقیق و صحیح دستورالعمل حفاظت از
شخصیتها.
رسیدگی به اختالفات و ناهماهنگیهای بین سازمانهای
حفاظت کننده و شونده
انجام اقدامات الزم بمنظور هماهنگی در امور امنیتی،
حفاظتی و ترافیکی و  ...در زمینه سفر شخصیتهای داخلی
و خارجی به استان در چارچوب دستورالعمل.
رسیدگی به امورات محوله از طرف شاك و کمیسیون
مرکزی حفاظت از شخصیتها.

انتخابات استان

ستاد امنیت

 نظارت بر استفاده مطلوب از مواد ناریه و حسن اجرایمقررات مربوط به دستورالعمل اجرایی مواد ناریه مصوب
شورای امنیت کشور در سطح استان
 بازدید نوبه ای از موسسات مصرف کننده مواد ناریه حداقلهر  6ماه یکبار

 ایجاد و حفظ نظم و امنیت الزم برای برگزاری مطلوبانتخابات

لیست اعضاء

مدیرکل امنیتی و انتظامی
رئیس دبیرخانه شورای تامین استان
فرمانده انتظامی استان
فرمانده سپاه عاشورا
مدیر کل اداره اطالعات استان
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان

نماینده استانداری
نماینده ادارهکل اطالعات
نماینده ناجا
نماینده سپاه استان
نماینده ارتش
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ردیف

عنوان

24

ستاد اربعین

شرح وظایف
-

صدور احکام اعضای ستاد و روسای کمیتهها توسط رئیس
ستاد استان
بسیج ظرفیتها و امکانات نسبت به ساماندهی اعزام زائرین
از مبدا به صورت شبه کاروانی
جلوگیری از موازیکاری دستگاههای مختلف و ایجاد
وحدت رویه
نظارت بر فعالیت دفاتر زیارتی ثبت نام کننده
ساماندهی جذب مشارکتهای مردمی به شکل واحد و
متمرکز با تعیین متولی خاص
بازدید از مراکز خدماترسانی در خاك عراق و مرزهای سه
گانه.

لیست اعضاء
استاندار به عنوان رئیس ستاد
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی به
عنوان جانشین ستاد
مدیرکل امنیتی و انتظامی ( دبیر)
ستاد بازسازی عتبات عالیات
نماینده ولی فقیه در استان
معاون عمرانی استاندار
فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه
مدیران کل اطالعات ،صدا و سیما و حج
و زیارت
هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی
اورژانس و راهداری و حمل و نقل جاده ای.

-3-2-1معاون امور امنیتی (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

ارائه مشاوره به مدیرکل دفتر در خصوص مسائل امنیتی استان.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار ،تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیم کار و نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
ساماندهی فعالیتهای مربوط به تأمین حفاظت اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی.
مطالعه و بررسی در جهت کسب آمادگی برای مقابله با معضالت امنیتی به منظور ممانعت از تبدیل
آنها به بحران.
نظارت بر روند اجرای مصوبات کمیسیونهای شتا و انجام پیگیریهای الزم تا حصول نتیجه نهایی.
ارائـه طـرحهـای امـنـیـتـی در خـصـوص پـیـشـگیری از جـرایم سـازمان یافته و سایر طرحهای
موردنیاز و نظارت بر روند اجرای آن.
بـررسـی راههـای تـ وسعه آموزش نظم و امنیت در استان از طریق تعامل با سایر دستگاهها و نهادهای
ذیربط و ارائه گزارش به مدیرکل.
اداره امور جلسات و کمیسیون های حوزه امنیتی و انتظامی در غیاب مدیرکل و انجام سایر امور محوله
از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
اولویت بندی طرحهای امنیتی استان به صورت ساالنه با مالحظه تغییر شرایط هر استان و به روز
رسانی شناسنامههای امنیتی استان و شـهرسـتانهـا و تـهـیـه و احـصـاء آسـیـبهـا و تـهـدیـدات
اسـتـان بـهصـورت سـاالنـه بـا مـالحـظات تقویم امنیتی استان و کشور.
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رصد فضای امنیتی استان و ارائه گزارش به استاندار و معاون سیاسی و امنیتی و دبیرخانه شورای
امنیت کشور و اخذ نقطه نظرات آنها.
شناسایی تهدیدات ،آسیبها و چالشها در عرصههای امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،خدماتی
و عوامل دخیل در شکلگیری اعتراضات اجتماعی.
تعامل با اعضای شورایتأمین استان و مدیران ستادی و سازمانها جهت مدیریت معضالت و مشکالت
امنیتی و پیشگیری از وقوع و یا گسترش آنها.
برنامهریزی و هماهنگی امور مربوط به ستاد امنیت انتخابات.

-3-2-2معاون امور انتظامی ،مرز و مبارزه با قاچاق (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

-12
-13
-14

نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیونهای زیر مجموعه مدیریت و تحلیل عملکرد شهرستانهای تابعه
و دستگاههای ذیربط در این خصوص.
برنامهریزی به منظور اجرایی شدن مصوبات و دستورالعملهای شاك.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات ،همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
نظارت بر چگونگی فعالیتهای ارگانهای انتظامی استان و رفع تنگنا و مسائل و مشکالت آنان.
مستندسازی اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت به منظور دسترسی سریع و جامع به اطالعات.
رصد مستمر بر رویدادهای انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب.
برنامهریزی جهت تأمین امنیت سفر مسئولین دارای رده حفاظتی و افراد شاخص و چهرههای تأثیرگذار
کشوری.
تهیه و تدوین بولتنها و گزارش آماری از جرایم برای مسئولین ذیربط در استان.
برنامهریزی ،هدایت و ایجاد هماهنگیهای الزم در مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر ،سالح و مهّمات،
مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی کشور.
ساماندهی مرزها و فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارتکشور در زمینه سیاستگذاری،
هماهنگی و نظارت بر مرزهای استان با کشورهای همسایه.
هماهنگی و نظارت به منظور اجرای مصوبات کار ویژه مرز مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و
عمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرزها و نظارت بر عملکرد آنها به موجب
قوانین مصوب.
همکاری با سایر واحدهای ذیربط در استانداری به منظور بررسی ،ارائه پیشنهاد و نظارت بر عملکرد
بازارچههای مرزی.
هماهنگی و ارائه تسهیالت الزم به منظور توسعه ،تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان
با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
بررسی ،تأیید و اعالم اولویتهای انتظامی ساالنه با مالحظه تغییر شرایط در استان و شهرستانهای
تابع.
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بررسی و انجام اقدامات الزم به منظور هماهنگی ارگان های انتظامی و پیگیری اجرای مصوبات
شورایتأمین استان در این خصوص.
پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین مربوطه و هماهنگی با
ارگانها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه.
شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحرانخیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاعهای دسته
جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاههای اجرایی و امنیتی و انتظامی و
قضایی.
ارائه مشاوره به مدیرکل در خصوص مسائل انتظامی استان.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

-3-2-3رئیس گروه امور امنیتی (شرح وظایف)

1ـ پـیـگـیـری مصـوبـات کـمـیـسـیـونهـای زیـرمـجـمـوعـه تـحـت مـدیـریـت بـه عـنـوان
کمیسیونهای شورای تأمین استان.
2ـ هماهنگی و پیگیری جهت تشکیل جلسات کمیسیونهای زیرمجموعه مدیریت ازجمله کمیسیون
حفاظت از شخصیتها و مسئولین نـظـام ،کـمـیـسـیـون حـفـاظـت از امـاکـن و تـأسـیـسـات
طـبـقـهبندیشده ،کمیسیون حفاظت مراسم ،اجالسها ،همایشها و. ...
3ـ هماهنگی و پیگیری امور مربوط به هیئت نظارت بر مواد ناریه و اقالم تحت کنترل.
4ـ بازرسی از کلیه محیطهای پیرامونی مرتبط با اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی موضوع ابالغی از
سوی شورای امنیت کشور ،کلیه محیطهای پیرامونی مرتبط با سایتهای عملیاتی و آتشباری مواد
ناریه.
5ـ تهیه و تدوین اولویتهای امنیتی سالیانه استان و شهرستانهای تابع.
6ـ ایجاد هماهنگیهای الزم برای برقراری امنیت اجتماعات ،تشکلها و راهپیماییها.
7ـ بروز رسانی شناسنامههای امنیتی استان و شهرستان ها ،تهیه و احصاء آسیبها و تهدیدات استانها
به صورت ساالنه با مالحظات تقویم امنیتی اماکن حساس و بروز رسانی اطالعات بزهکاران.
8ـ ایجاد بانک اطالعاتی شامل دستور العملها و قوانین امنیتی و مکاتبات شورا به منظور دسترسی آسان
و سریع به اطالعات مورد نیاز.
9ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
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10ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
11ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-3-2-4رئیس گروه امور انتظامی ،مرز و مبارزه با قاچاق (شرح وظایف)

1ـ پـیـگـیـری مـراحـل اجـرایـی و تـحـلـیـل نـتـایـج حـاصـل از مـصـوبـات کـمـیـسـیـونهـای
زیـرمجموعه مدیریت در امور انتظامی.
2ـ بازرسی و بازدیدهای میدانی از اقدامات کارشناسان و دستگاههای انتظامی.
3ـ تهیه اولویتهای انتظامی ساالنه در سطح استان و شهرستانهای تابعه.
4ـ انـجـام هـمـکـاری و هـمـاهـنـگی با دسـتـگـاههـای ذیربط در حـوزه قـاچـاق بـه مـنـظـور
پیشبرد اهداف مبارزه با پدیده موصوف.
5ـ ارائـه گـزارشهـای الزم از رونـد فـعـالـیـت ارگـانهـای انـتـظـامی اسـتان به منظور شناسایی و
رفع تنگناها و مسائل و مشکالت آنان.
6ـ رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به نیروی انتظامی و انجام بازرسیهای الزم.
7ـ بررسی ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزارشهای آماری مربوط به حوادث انتظامی از قبیل قتل و نزاعهای
دسته جمعی و تهیه طرحهای الزم جهت پیشگیری و رفع علل و ارائه گزارش به مقام مافوق.
8ـ تهیه و تدوین شناسنامه انتظامی استان طبق مقررات و آییننامههای مربوطه.
9ـ بررسـی گـزارشـات رسـیـده از واحـدهـای انـتـظـامی اسـتـان در زمینه تأمین امنیت و انتظامات
محل و ارائه نتایج آن به مقام مافوق.
10ـ هماهنگی به منظور تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون تخصصی امنیت و انتظامات.
11ـ شرکت در جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون امنیت دریانوردی ویژه استانهای ساحلی.
12ـ هـماهـنـگی بـا سـایـر واحـدهـای ذیربط در اسـتـانـداری بـه مـنـظـور تـأمـیـن امنیت و رفع
موانع فعالیتهای بازارچههای مرزی.
13ـ بـررسـی و ارائـه پـیـشـنـهاد ایـجـاد مـرزهـای مجاز (زمینی ،هوایی ،دریایی) استان به کارگروه
مرزهای رسمی مستقر در وزارتکشور.
14ـ پیگیری و اجرای مصوبات کار ویژه مرز مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرزها و نظارت بر عملکرد آنها بهموجب قوانین مصوب.
15ـ پیگیری امور مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر ،سالح و م ّهمات ،مشروبات الکلی و قاچاق
انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی کشور.
16ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
17ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
18ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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-3-2-5رئیس گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی (شرح وظایف)

1ـ ارائه خدمات مشورتی در جهت رفع نیازمندیها ،نواقص و معایب موجود در اردوگاههای مراقبتی،
مهمانشهرها ،مراکز بازگشت ایستگاههای خروج مرزی و ایستگاههای پشتیبانی از مرکز ایست و بازرسی
برابر دستور العملهای ذیربط از طریق مراجع مسئول از مجرای وزارتکشور.
2ـ نـظـارت و پـیـگـیـری نـسـبـت بـه حـسـن اجـرای مـصـوبات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی
و کارگروه دائمی اتباع بیگانه.
3ـ انجام هماهنگی های الزم جهت فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت پذیرش بیماران خاص و همچنین اتخاذ تدابیر
الزم جهت تأمین بخشی از هزینههای درمانی طبقات کم درآمد از طریق ارگانهای خدماتی و حمایتی.

4ـ تحلیل نتایج اطالعات و مسائل و مشکالت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ناشی از حضور اتباع خارجی
در استان و تهیه گزارشات و پیشنهادات الزم برای ارائه به مقامات مربوطه.
5ـ راهنمایی و هدایت کارشناسان در جهت برنامه ریزی و انجام تحقیقات در زمینه مسائل سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی اتباع خارجی و ارائه نتایج آن به مراجع ذیربط.
6ـ هماهنگی و پیگیری در خصوص معرفی مهاجرین خارجی (آوارگان و پناهندگان) به مراکز بهداشتی،
فرهنگی ،آموزشی و غیره جهت تسهیل در امور مربوطه.
7ـ هماهنگی و پیگیری انجام امور مربوط به تأمین رفاه و اسکان مهاجرین خارجی (آوارگان و پناهندگان).
8ـ مطالعه و بررسی و ارائه خدمات مشورتی در خصوص نیازمندی ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری
پناهندگان ،معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارشهای
الزم در این زمینه جـهت اتـخاذ تصمیم مقتضی.
9ـ پیگیری و تسهیل امور مربوط به اقامت ،تابعیت ،مدارك شناسایی و مجوز ازدواج اتباع خارجی.
10ـ پیگیری و هماهنگی درخصوص انجام امور مربوط به وقایع چهارگانه اتباع خارجی (ازدواج ،والدت،
فوت ،طالق) اتـبـاع خـارجـی.
11ـ راهنمایی و هدایت کارشناسان در پاسخ به استعالمات و امور تسویه حساب با اتباع خارجی (آوارگان
و پناهندگان) متقاضی داوطلب بازگشت به کشور متبوع و تبدیل وضعیت از کارت به گذرنامه.
12ـ مطالعه ،بررسی و تحلیل مسائل سیاسی ،اقلیتهای دینی و مذهبی خارجی اعم از رسمی و غیر
رسمی و تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
13ـ هـمـاهـنـگـی و پـیـگـیـری مـجـوز فـعـالـیـت احـزاب ،تـجـمـعـات ،امـور فـرهـنـگـی ،مذهبی
اتباع خارجی در سطح استان.
14ـ رسـیـدگـی بـه درخـواسـتهـای پـنـاهـنـدگـی و انـعـکاس جهت طرح در کمیته دائمی به
منظور اعطاء و یا لغو پناهندگی افراد.
15ـ پـیـگـیـری تـشـکـیـل کـمـیـتـههـای فـرعـی جـهـت رسـیـدگـی بـه امـور مـربوط به وضعیت
امور مهاجرین و اتباع خارجی.
16ـ نظارت بر انجام امور مربوط به صدور و ابطال کارت شناسایی اتباع خارجی (آوارگان و پناهندگان).
17ـ بـررسـی عـمـلـکـرد فـرمـانـداریهـا در خـصـوص جـمع آوری اتباع غیر مجاز در سطح
شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه.
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18ـ راهنمایی و هدایت کارشناسان در انجام بازرسی حسب مورد از اماکن محل حضور اتباع خارجی.
19ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
20ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-3-2-6دستیار ستادی (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

مطالعه ،بررسی و ارزیابی اسناد باال دستی ،اهداف ،چشم اندازها و راهبردها ،قوانین و مقررات مرتبط
با حوزه فعالیت و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرا و یا اصالح آنها.
بررسی ،مطالعه و پژوهش حرفه ای و تطبیقی الزم پیرامون موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه
فعالیت و ارائه آن به مقام مافوق.
جستجو و ساماندهی اطالعات مورد نیاز و مرتبط با حوزه فعالیت به منظور تسهیل دسترسی و
تصمیم سازی.
همکاری در تصمیم گیری ،سیاست گذاری و برنامهریزی.
پیگیری و نظارت (کمی و کیفی) بر اجرای تصمیمات مدیر مربوطه و تحقق اهداف و مأموریت های
حوزه فعالیت ،همکاری در ارزیابی اقدامات ،تدوین و ارئه گزارشات الزم.
مطالعه و ارائه پیشنهاد های تخصصی و نظام ساز برای افزایش کارآیی و اثربخشی ،تسهیل در انجام
وظایف مربوطه در حوزه فعالیت.
تدوین و استقرار نظام اصالح فرآیندها ،مدیریت کیفیت و سایر نظام های مدیریتی مورد نیاز.
شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستمی موانع و آسیب های عملکردی حوزه فعالیت و پیشنهاد
راهکارهای خالقانه و راهبردی.
تبیین تصمیمات تخصصی مقام مافوق برای واحدهای ذیربط.
برقراری ارتباط موثر با عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارائه حمایت
های پشتیبانی تخصصی الزم به مقام مافوق
تصمیمگیری و تصمیم سازی در خصوص موارد خاص تفویض شده از سوی مقام مافوق و تنظیم و
ارائه گزارشات الزم.
همکاری در بررسی و رصد مستمر موضوعات و مسائل تخصصی ملی و بینالمللی مرتبط با حوزه
فعالیت و اطالعرسانی صحیح ،دقیق و به موقع آنها.
تالش در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد و پایش مستمر شاخصهای عملکردی حوزه مأموریت
مقام مافوق.

-3-3رئیس دبیرخانه شورای تأمین استان (شرح وظایف)

 -1راهنمایی و هدایت کارشناسان حوزه دبیرخانه شورای تأمین استان و شهرستانهای تابعه و نظارت
بر حسن انجام وظایف و امور محوله.
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

پیگیری مراحل اجرایی مصوبات شتا و شتش و ارائه گزارشهای الزم به مقام مافوق.
ارائه پیشنهادات و پیشنویس مصوبات شورای تأمین شهرستانها.
ارائه نقطهنظرات مشورتی به معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تأمین استان ،مدیرکل امنیتی
و انتظامی و فرمانداران و معاونین سیاسی و انتظامی شهرستانهای تابع.
تنظیم برنامه زمانبندی جلسات ،تهیه و ارسال دعوتنامه ،صورتجلسات ،مصوبات و نامههای مرتبط
با جلسات شورای تأمین استان و ارجاع به کارشناسان زیرمجموعه جهت پیگیری.
فراهم ساختن زمینه تشکیل بهموقع جلسات شورای تأمین استان و ارائه دستور کار مناسب و نظارت
بر شورای تأمین شهرستانها و امور مربوط به دبیرخانه شورای تأمین.
دریـافـت و بـررسـی خـط مـشـیهـا و دسـتور الـعـمـلهـای صـادره از طرف شورای امنیت کشور
جهت طرح در شورای تأمین استان.
ارزیـابـی ،تـحـلـیـل و تـطـبـیـق مصوبات شورای تأمین شهرستانها با قوانین و مقررات،
دستورالعملها و سیاستهای امنیتی استان.
جمعآوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان و تهیه گزارشهای
آماری ،تجزیه و تحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان.
انجام همکاریهای الزم در ارزیابی عملکرد شورای تأمین شهرستانهای تابع.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

-3-4مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (شرح وظایف)
1ـ برنامهریزی در راستای شناسایی خصوصیات فرهنگی و اجتماعی استان و ارتقاء سطح شاخصهای مربوطه.

2ـ نظارت بر اجرای قوانین ،مصوبات دولت ،مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای
ارسالی از سوی وزارتکشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان.
3ـ برنامهریزی به منظور اتخاذ تصمیمات کاربردی برای کنترل انحرافات ،پیشگیری و کاهش
ناهنجاریهای اجتماعی از طریق کارگروه فرهنگی -اجتماعی و ستاد فرهنگی -اجتماعی مدیریت و
ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان.
4ـ نظارت بر انجام امور دبیرخانهای کارگروه اجتماعی استان و سایر دبیرخانههای مرتبط.
5ـ برنامهریزی به منظور افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم در فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و
عامالمنفعه با استفاده از نظرات صاحبنظران و اشخاص مؤثر در حوزه اجتماعی و فرهنگی.
6ـ برنامهریزی برای اجرای سیاستهای اجتماعی دولت با مشارکت سازمانهای مردم نهاد در سطح استان.
7ـ برنامهریزی در راستای سادهسازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد.
8ـ برنامهریزی به منظور توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آنها در
جامعه ،مطابق با قوانین و مقررات با همکاری فرمانداران و واحدهای استانی دستگاههای ذیربط.

فصل سوم :پستهای مدیریتی معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی137 ■ ...
9ـ برنامهریزی برای تدوین برنامه عملیاتی ساالنه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان در راستای
جهتدهی به برنامههای فرهنگی و اجتماعی و کاهش موازیکاری در بین دستگاهها و نظارت بر نحوه
اجرای آن.
10ـ نـظـارت مـسـتـمـر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد وفق قوانین و مقررات با همکاری واحدهای
استانی سازمانهای ذیربط و فرمانداران.
11ـ نظارت بر نحوه رسـیـدگی بـه گـزارشها و درخواستها و شکایتهای واصله مربوط به سازمانهای
مردم نهاد با همکاری مراجع قانونی.
12ـ برنامهریزی به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی ،فرهنگ عفاف و حجاب ،صیانت از حقوق شهروندی و
رضایت عمومی ،ارتقاء فرهنگ قانون مداری با تأکید بر باورها و ارزشهای دینی ،قومی و محلی.
13ـ انجام هماهنگی الزم با دستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی به منظور پیشگیری آسیبهای اجتماعی
استان.
14ـ برنامهریزی برای ارتقاء نشاط اجتماعی ،رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاههای
اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در سطح استان.
15ـ برنامهریزی در جهت غنیسازی اوقات فراغت اقشار مختلف بهویژه جوانان و نوجوانان و نظارت بر
اقدامات واحدهای استانی دستگاههای متولی.
16ـ بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
17ـ شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
18ـ ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )17فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
استناد قانونی

ردیف

شورا/کارگروه/کمیته

1

شورای راهبردی جمعیت استان

2

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان

تصویبنامه هیأتوزیران مصوب  1363تبصره 2
ماده  5قانون ثبت احوال

3

شورای ساماندهی سالمندان استان

آئین نامه اجرائی جزء  5ماده  92قانون برنامه سوم

4

شورای مشارکتهای مردمی

تبصره  2-4قانون اصالح الیحه تشکیل سازمان
بهزیستی–مصوب  1375/11/9مجلس
شورایاسالمی

5

کارگروه تخصصی سازمانهای مردمنهاد مدیریت بحران استان

مفاد ماده  8بند الف ماده  9قانون تشکیل سازمان
مدیریت بحران کشور
بند  5ماده  15و تبصره  13ماده  15آئیننامه
اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

6

کارگروه تخصصی اجتماعی  ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده

آیین نامه شورای برنامهریزی و توسعه شماره
/29018ت  54487هـ 98/3/12 -

7

کارگروه ارتقای اجتماعی ،فرهنگی و سالمت ستاد بازآفرینی
شهری استان

مصوب مورخ  93/6/16هیأتوزیران

8

کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

مصوبه شورای مبارزه با مواد مخدر استان

9

کمیته استانی پایش و ارزشیابی ایدز

تصویب نامه هیأتوزیران شماره  473580مورخ
1390/7 /20

10

کمیته پیشگیری از خودکشی

آئین نامه ،مصوبه جلسه  58مورخ 91/12/23
شورای اجتماعی کشور

11

کمیته بیماریهای خاص

/52272ت 17929ه مورخ 76/3/11

12

کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی استان

شورای امنیت کشور طی حکم شماره
/4/40/15835الف/ش مورخ 89/9/15

13

ستاد ساماندهی امور جوانان

آئین نامه اجرائی ماده  41قانون پنجم و مصوبه
جلسه  28شورایعالی جوانان مورخ 1386 /2/6

14

ستاد مدیریت فرهنگی و اجتماعی کنترل و کاهش آسیبهای
اجتماعی

مصوب جلسه شورای اجتماعی کشور مورخ
95/2/25

15

ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر
مصوب  23فروردین  1394مجلس شورایاسالمی

سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری (مدظله
العالی)
1394/8/17وزیر محترم کشور

ابالغیه شماره 107332مورخ
مصوبه هشتادو چهارمین جلسه شورای اجتماعی
کشور مورخ 1395/7/19
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ردیف

شورا/کارگروه/کمیته

استناد قانونی

16

ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابانی

مصوب هیأتوزیران به 22717ت32386هـ مورخ
1384/4/5

17

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

تکلیف وزارتکشور

18

ستاد ساماندهی متکدیان

مصوبه شورایعالی اداری  -1378شورای اجتماعی
وزارتکشور

19

هیئت اندیشهورز استان

ابالغیه شماره  121633مورخ 95/9/30
وزارتکشور

20

شورای استانی توسعه و حمایت از تشکلها

تصویب نامه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم
نهاد مصوب هیأت محترم وزیران به شماره
/67735ت51305/هـ 95/6/6-

 ■ 140راهنمای مدیریت استانداری
جدول ()18شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
ردیف

شرح وظایف

عنوان
-

-

1

شورای راهبردی جمعیت استان

2

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان

-

-

-

پایش و بررسی مستمر آمار ویژگیهای پویایی جمعیت
استان (نرخ رشد ،میزان باروری ،میزان ازدواج و طالق و
میزان مرگ و) ...
شناسایی موانع تحقق اهداف منطبق باسیاستهای کلی
جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری
شناسایی اولویتهای استان در اجرای سیاستهای کلی
جمعیت و بررسی چالشها و مشکالت پیش روی اجرای
سیاستهای ابالغی
تعیین اولویتهای برنامهای در زمینه تحقق سیاستهای
جمعیتی استان برای تصویب و ابالغ به دستگاهها و
نهادهای ذیربط
برنامهریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و نهادهای
مختلف در اجرای سیاستهای کلی جمعیت
جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و دانشگاهها در زمینه
تولید دانش در حوزه مباحث جمعیتی و اقدامات اثربخش
بر مبنای سیاستهای کلی جمعیت
تعیین راهبردهای جمعیتی استان منطبق با سیاستها و
ابالغ بهتمامی دستگاههای اجرایی
تهیه دستور کار استانی بهمنظور تحقق اهداف تعیینشده
در راهبردهای جمعیتی استان

 جمعآوری اطالعات وقایع حیاتی شناسایی موانع و مشکالت ثبت وقایع حیاتی استان -اتخاذ تدابیر الزم برای برطرف کردن آن

لیست اعضاء

استاندار (رئیس)
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (نایبرئیس)
مدیرکل اداره ثبتاحوال استان (دبیر)
رئیس سازمان برنامه و بودجه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
کدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
مدیر کل امور زنان و خانواده
مدیرکل کار ،تعاون و امور اجتماعی
مدیرکل صدا و سیما
مدیر کل بهزیستی
مدیرکل ورزش و جوانان
مدیر کل آموزشوپرورش استان
رئیس بنیاد نخبگان
سه نفر از استادان دانشگاه به انتخاب اعضای شورا
و با حضور سمنهای فعال در عرصه جمعیت

استاندار (رئیس)
ثبتاحوال (دبیر شورا)
دانشگاه علوم پزشکی
سازمان برنامه وبودجه
صداوسیما
فرهنگ و ارشاد اسالمی
ادارهکل امور اجتماعی استانداری
شهردار
فرماندهی انتظامی استان
جهاد کشاورزی
دعوت از ادارات و سازمانهای دیگر حسب موضوع
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ردیف

عنوان

3

شورای ساماندهی سالمندان استان

4

شورای مشارکت های مردمی
بحران استان

کارگروه تخصصی سازمانهای مردمنهاد مدیریت

5

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه
 تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده تایید حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشورـ تأکید بر حفظ احترام ،شأن و حرمت سالمند
ـ فراهم ساختن امکان مشارکت مردم ،انجمنها و مؤسسات غیردولتی

استاندار (رئیس) -ادارهکل بهزیستی (دبیر) -
سازمان برنامه و بودجه -رئیس شوراهای اسالمی
استان -معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی -رییس سازمانبازنشستگی

 سیاستگذاری در جهت تأمین سالمت و رفاه سالمندان استان تصویب و اجرای برنامهها ی مربوط به سالمندان که از سوی شورایملی سالمندان ارسال میگردد
 هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان واجرای برنامههای مصوب شورا

مدیرکل صداوسیما -مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی -مدیرکل ورزش و جوانان -مدیرکل کمیته
امداد -رئیس سازمان جهاد کشاورزی -مدیرکل
آموزشوپرورش -رئیس هیأت مدیره بنیاد فرزانگان
رئیس کانون بازنشستگان لشکری -شهردار تبریز
رئیس شورایاسالمی تبریز -رئیس دانشگاه علوم
پزشکی -مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی -

 -تعیین دستور جلسات شورا و اخذ گزارش از بهزیستی و پیگیری برگزاری جلسات

 پیگیری و اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد ازدستگاههای ذیربط توسط بهزیستی
 تهیه گزارش پیشرفت برنامهها و تخلفات دستگاهها از اجرای تصمیمات تهیه بانک اطالعات سالمندان کشور با همکاری دستگاههای ذیربط احصاء قوانین ،مقررات آئیننامههای مرتبط و نظارت بر اجرایسیاست عمومی دولت در این خصوص

مدیرکل راه و شهرسازی -تامیناجتماعی -میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری -مدیرکل امور
روستایی استانداری -معاون بهداشتی و رئیس
مرکز بهداشت استان -مدیرکل بیمه سالمت -
مدیرکل بنیاد مسکن -مدیرعامل کانون

 تشکیل منظم جلسات شورای ساماندهی سالمندانبازدید از مراکز پیگیری و حمایت از بهزیستی و کانونهای بازنشستگی برای فراهمآوردن امکانات خدماتدهی
 -حمایت تقویت بخش خصوصی در انجام امور محوله توسط بهزیستی.

بازنشستگان کشوری
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت  -دو نفر
متخصص دانشگاهی صاحبنظر در امر سالمت
سالمندان به انتخاب رییس شورا و پیشنهاد دبیر
شورا.

ـ جلب کمکها ی مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی بهمنظور
حل مسایل و مشکالت اقشار محروم ،معلول و ایتام
 نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی سیاستگذار ی در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقولاهدایی براساس اولویتهای مربوطه
 ارسال گزارش عملکرد ششماهه شورای استان و شهرستان بهشورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مستقر در مرکز
ـ تهیه شاخصهای نیروی انسانی مورد نیاز
 -هزینه کرد و ایجاد فرصتهای شغلی برای معلوالن تحت پوشش

 ساماندهی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی درمراحل چهارگانه مدیریت بحران شامل پیشبینی و
پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی و بازتوانی

استاندار (رئیس)
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (قائم مقام)
مدیرکل بهزیستی (دبیر)
امام جمعه مرکز استان
شهردار
مدیرکل اوقاف و امور خیریه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
پنج نفر از معتمدان محلی
معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی (رئیس )-
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر)  -سپاه
پاسداران  -ادارهکل بحران  -پلیس اطالعات و
امنیت عمومی  -نماینده سازمانهای مردم نهاد در
هیأت نظارت استان  -ادارهکل آموزش و پرورش -
ادارهکل بهزیستی  -شهرداری  -دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی شورایا
سالمی استان-ادارهکل حفاظت محیط زیست
ادارهکل کمیته امداد  -ادارهکل تبلیغات اسالمی
 ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  -ادارهکلورزش و جوانان  -ادارهکل بنیاد مسکن  -جمعیت
هالل احمر  -مرکز ك صدا و سیما  -اتاق اصناف
مرکز استان
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ردیف

شرح وظایف

عنوان

الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورایعالی از جمله شورای اجتماعی کشور
و شورایعالی رفاه و تامیناجتماعی
ب ـ بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون های آسیبپذیر اجتماعی و
کاهش آسیبهای اجتماعی و آثار ناشی از آن
پ ـ بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقاء خودباوری
در نسل جوان
ت ـ بررسی و ارایه ساز و کارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده
ث ـ بررسی مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جواان و بهبود شاخصهای ذیربط
ج ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنیسازی اوقات فراغت به ویژه

کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی ،سالمت  ،زنان و خانواده استان

6

برای جوانان و بانوان
چ ـ بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوستهای فرهنگی ،اجتماعی و سالمت
برای طرح های بزرگ توسعه ای استان
ح ـ بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش همگانی و
قهرمانی و حل مسایل و مشکالت مربوط به آن
خ ـ بررسی و برنامهریزی حفظ و بهرهبرداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی
ـ تاریخی و صیانت از میراث معنوی
د ـ بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی
ذ ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی و مشارکتهای مردمی
ر ـ همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی
زـ هماهنگی برای فراهم نمودن زمینههای الزم در کاهش نابرابریهای
جنسیتی در سطح استان
ژ ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و
فرهنگی استان
س ـ برنامهریزی و ارایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر
ش ـ بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمههای اجتماعی در مناطق
محروم به ویژه روستایی و عشایری
ص ـ بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخصهای توسعه روستایی
ض ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورایعالی سالمت
و امنیت غذایی
ط ـ بررسی و ارایه راهکارهای ارتقاء سبک زندگی سالم و سالمت و امنیت غذایی
ظ ـ بررسی و ارایه راهکارهای سالمت جسمی در گروه سنی کودکان و
نوجوانان به ویژه دختران و راه های بهبود آن
ع ـ بررسی راه های پیشگیری از عفونت و بیماری های نوپدید و مهار آنها
غ ـ بررسی و پیشنهاد برنامههایی برای رصد و پایش سالمت جسمی و روانی
گروه های سنی مختلف
ف ـ بررسی و ارایه راهکارهای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی ارتقاء
کیفیت بیمه سالمت استان در ابعاد مختلف و اولویتهای آن با توجه به
نیازهای شهرستان ها و استان
ق ـ بررسی و ارایه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط ،نظافت
عمومی و واپایش (کنترل) مواد غذایی و بهداشتی
ك ـ پیشنهاد اصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه
به تحوالت جمعیتی
گ ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت
در بخش بهداشتی و درمانی
ل ـ بررسی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدیگری دستگاههای دولتی به
بخش غیردولتی در امور ذیربط
م ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سالمت
ن ـ بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصوالت سالم

-

و ـ نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو

لیست اعضاء

استاندار (رییس)  -مدیرکل امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری (دبیر)-معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار -رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی استان و در صورت
تعدد به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی  -رئیس سازمان استان -مدیرکل امور
بانوان و خانواده استانداری-مدیرکل آموزش و
پرورش استان  -مدیرکل اطالعات استان -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -مدیرکل
ورزش و جوانان استان  -مدیرکل صنعت ،معدن و
تجارت استان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان-
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  -مدیرکل
استاندارد استان  -مدیرکل صدا و سیمای مرکز
استان  -مدیرکل بهزیستی استان  -مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
مدیرکل کمیته امام خمینی (ره) استان  -مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان  -رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان -مدیرکل دامپزشکی استان -
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان-
دادستان مرکز استان -مدیرکل بیمه سالمت استان
– یکی از روسای دانشگاه های دولتی مرکز استان
به انتخاب رئیس شورا-رییس شورایاسالمی استان
 فرمانده ناحیه انتظامی استان -فرمانده منطقهمقاومت بسیج استان
ب ـ اعضای متغیر:
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
مدیرکل زندان و اقدامات تامینی و تربیتی استان
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان-مدیرکل
تامیناجتماعی استان-مدیرکل ثبت احوال استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان-مدیرعامل
جمعیت هالل احمر استان-مدیر صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان-روستاییان و عشایر استان
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس استان-فرماندار شهرستان حسب مورد
شهردار مرکز استان-رئیس حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی استان-مدیرکل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان-مدیرکل سازمان
تامیناجتماعی نیروهای مسلح استان
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ردیف

شرح وظایف

عنوان
-

کارگروه ارتقای اجتماعی ،فرهنگی و سالمت ستاد بازآفرینی شهری استان

7

-

-

-

-

برنامهریزی برای تحقق اهداف باالدستی و سیاستهای
مرتبط با احیا ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری
بررسی آییننامهها و ضوابط مرتبط با حوزههای اجتماعی،
فرهنگی و بهداشت و سالمت و پیشنهاد به مراجع ذیصالح
مدیریت میان بخشی حوزه اجتماعی ،فرهنگی و سالمت و
حلقه پیوند میان سطوح کالن برنامهریزی با سطح ملی
تعیین سازوکار تأمین اعتبار الزم برای اجرای برنامهها و
طرحهای اجتماعی ،فرهنگی و سالمت در محدودههای
هدف
بررسی و تصویب ساز و کار الزم برای تقویت ،حمایت و
ایجاد تشکلهای مردمی در اجرای برنامههای اجتماعی و...
در محدودههای هدف
تقسیمکار بین متولیان اجتماعی ،فرهنگی و سالمت برای
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و غیره
ارزیابی عملکرد دستگاهها در محالت محدوده هدف
بررسی مشکالت و تعیین راهکارهای توانمندسازی
ساکنان مناطق و اولویتبندی مراحل انجام پروژههای
اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی
بررسی و پیشنهاد چگونگی واگذاری وظایف دولت به
بخش خصوصی در محالت هدف

لیست اعضاء
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس)
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر)
نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
شهردار مرکز استان
نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی
مدیرکل راه و شهرسازی
مدیرکل آموزش و پرورش
مدیرکل بهزیستی
فرمانده نیروی انتظامی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
رئیس شورای اسالمی استان
مدیرکل تبلیغات اسالمی
مدیرکل ورزش و جوانان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مدیرکل ثبتاحوال
معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم
دادگستری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
مدیرکل امور بانوان و خانواده
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
دو نفر اساتید دانشگاه
نماینده سازمانهای مردمنهاد در هیأت نظارت
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8

کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد

کمیته استانی پایش و ارزشیابی ایدز

9

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

عنوان

شرح وظایف

 اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور توانمندسازی سازمانهایمردمنهاد حوزه مواد مخدر
 اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور تشکیل بانک اطالعاتسازمانهای مردمنهاد حوزه اعتیاد
 زمینه سازی برای بهرهمندی از ظرفیت خیرین اتخاذ راهکارهای الزم بهمنظور نظارت بر صدور مجوزفعالیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه مواد مخدر
 بررسی مشکالت و موانع پیش روی سازمانهای مردمنهاد احصاء سیاستها بهمنظور تقویت مشارکتهای مردمیبرای تحقق امر اجتماعی کردن
تهیه گزارش از اقدامات و نتایج حاصله و ارائه به دبیر کل
ستاد.

ـ توجه ویژه بهسالمت جنسی در گروههای پرخطر و جوانان
و نیل به سمت استفاده از کاندوم در همه روابط جنسی پرخطر
ـ گسترش پوشش خدمات کاهش آسیب در مصرفکنندگان
تزریقی مواد و بهبود کیفیت این خدمات
ـ توجه ویژه به تغییر الگوی اپیدمی با توجه به تغییر الگوی
مصرف مواد و افزودن اهداف مرتبط با مصرف مواد محرك
ـ ارتقاء برنامههای پیشگیری در زنان و دختران و شناسایی
زنان باردار مبتال بهمنظور ارائه خدمات پیشگیری از انتقال
مادر به کودك
ـ ارتقاء برنامههای شناسایی موارد مبتالبه اچ آی وی ،پایش
مبتالیان و افزایش پوشش درمان ضد رترویروسی و بهبود
زنجیرهی تأمین و توزیع دارو ،پیشگیری ،مراقبت و درمان
موارد مقاوم به درمان
ـ ارتقاء شناسایی سل در مبتالیان به اچ آی وی و شناسایی
اچ آی وی در مبتالیان به سل و توجه ویژه به زندانها
 افزایش برنامههای انگ زدایی بهمنظور کاهش تبعیض وتسهیل دسترسی به خدمات
  -تقویت تحقیقات کاربردی خصوصاً در زمینه پایش درمانو مقاومتهای دارویی

لیست اعضاء
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس )
کارشناس دبیرخانه ستاد استان (دبیر)
دانشگاه علوم پزشکی
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اطالعات
معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان
معاونت اجتماعی و فرهنگی سپاه
بهزیستی
شهردار مرکز استان
کمیته امداد
آموزش و پرورش
هالل احمر
تبلیغات اسالمی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
سه سازمان مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر
مدیرعامل خانه خیرین استان
رئیس انجمن مدکاران اجتماعی استان

استانداری (رییس)
متشکل ازنمایندگان سازمانهای بهزیستی
جمعیت هالل احمر
سازمان زندان ها
آموزش و پرورش
دانشگاه علومپزشکی تبریز (دبیر)
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کمیته پیشگیری از خودکشی

تهیه برنامههای پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در
استان و ایجاد هماهنگیهای بین دستگاهی و جلب
مشارکتهای مردمی و تشکلهای غیردولتی

11

کمیته بیماریهای خاص

ردیف

عنوان

شرح وظایف

 بررسی وضعیت بیماران خاص در سطح استان از طریقمراجع ذیربط
 رسیدگی به مشکالت موجود بیماران خاص در سطح استاناز طریق مراجع ذیربط
 پیگیری امور بیماران خاص در استان بهوسیله مسئوالن مربوطه ارائه پیشنهادهای الزم برای بهبود امور بیماران خاص استانگسترش امکانات و تجهیزات درمانی بیماران خاص استان ازطریق جلب کمکهای مردمی و خیریه
 مشارکت در امر ارتقاء فرهنگ پیشگیری با استفاده از کلیهراههای ممکن
 امدادرسانی به خانوادههای بیماران خاص و انجام امورتوانبخشی و مددکاری آنان.

لیست اعضاء
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس) -
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی (دبیر)  -دفتر
امور اجتماعی و فرهنگی  -فرمانداری تبریز -
دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -معاونت امور
اجتماعی دادگستری -سازمان پزشکی قانونی -
معاونت پیشگیری بهزیستی  -معاونت امور
اجتماعی نیروی انتظامی  -ادارهکل آموزش و پرورش

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس)
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر)
معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی -مدیران کمیته امداد
امام خمینی (ره)  -هالل احمر -سازمان انتقال خون
سازمان بهزیستی -سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان تامیناجتماعی -ادارهکل کار تعاون و رفاه
اجتماعی و صداوسیمای استان حسب مورد بنا به
تشخیص رئیس  -نماینده دفتر نمایندگی ولیفقیه
و ائمه جمعه استان -رؤسای انجمنهای حمایتی
بیماران خاص  -افراد خیر و عالقمند که عضویت
آنها میتواند در پیشبرد اهداف کمیته مؤثر باشد،
حسب مورد با تشخیص رئیس  -مؤسسات خیریه
حسب مورد با تشخیص رئیس .تبصره :در مواردی
که استاندار الزم بداند ،جلسات کمیته با ریاست
وی تشکیل میشود.
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کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی استان

12

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ بررسی و تدوین سیاستهای اجرایی ارتقاء امنیت اجتماعی
و اخالقی برنامههای مراجع ذیربط
 استانداردسازی و ایجاد ادبیات مشترك در تعاریف وشاخصهای حوزه امنیت اجتماعی و اخالقی
 رصد وضعیت جرایم اجتماعی و اخالقی در جامعه و بررسیرویدادهای ویژه
 نظارت بر اقدامات و هماهنگی مراجع ذیربط در ارتقاءامنیت اجتماعی و اخالقی
 ارزیابی برنامهها و اقدامات مراجع ذیربط پایش نوبهای وضعیت امنیت اجتماعی و اخالقی استانها ازطریق مراجع ذیربط
 بررسی ،ارائه راهکارها و تعامل با قوه قضائیه در خصوصشیوههای مؤثر برخورد با مجرمان و متخلفان حوزه امنیت
اجتماعی و اخالقی بر اساس تجارب و الگوهای موفق
 پیشنهاد برنامههای پیشگیرانه و اقدامات فرهنگی برایکاهش تخلفات و جرائم اجتماعی و اخالقی به سایر
کمیسیونها و کارگروهها و مراجع ذیربط
 بررسی روشهای ارتقاء احساس امنیت اجتماعی و ایجادهماهنگی میان مراجع ذیربط
 بررسی میزان اثربخشی برنامههای امنیت اجتماعی واخالقی ناجا و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در
زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی
ـ تهیه و بررسی لوایح و آئیننامههای پیشنهادی در راستای
اصالح یا رفع خالءهای قانونی
 بررسی ساختارها ،وظایف ،مأموریتها و توانمندیهایبخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و ارائه راهکارهای
اجرایی برای متناسبسازی آنها با اهداف و برنامههای ارتقاء
امنیتی اجتماعی و اخالقی
 بررسی زمینههای جلب مشارکتهای مردمی تشکلها وسازمانهای مردمنهاد بویژه بسیج در برنامههای ارتقاء امنیت
اجتماعی و اخالقی
 دریافت گزارشات نوبهای و مستمر از مراجع ذیربط اجرای سایر مأموریتهای محوله از سوی شورای امنیتکشور ،شورای اجتماعی کشور و ستاد مرکزی صیانت از حریم
امنیت عمومی و حقوق شهروندان
  -ارائه برنامهها و طرحهای مؤثر در ساماندهی امورامنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و رفاهی سکونتگاههای
غیررسمی ،حاشیهنشینی و نقاط بیدفاع شهری (مناطق
ویژه اجتماعی) با مشارکت دستگاههای ذیربط و نظارت
بر اجرای آنها

معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (رئیس)
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر)
مدیریت و برنامهریزی
امور بانوان و خانواده
آموزش و پرورش
صدا و سیما
اطالعات
معاونت پیشگیری از جرم دادگستری
ورزش و جوانان
فرمانده انتظامی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
دانشگاه تبریز
دانشگاه علومپزشکی
فرهنگ و ارشاد اسالمی
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
بنیاد شهید و امور ایثارگران
کمیته امداد امام خمینی(ره)
فرمانداری شهرستان تبریز
تبلیغات اسالمی
سپاه عاشورا
بهزیستی
ثبت احوال
حوزه هنری
نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیأت
نظارت
شهرداریتبریز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مشاور استاندار در امور روحانیت
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
امور روستایی و شوراها
پدافند غیر عامل
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
راه و شهرسازی
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
رئیس دبیرخانه ستاد صیانت از حقوق
شهروندی
حوزه علمیه استان
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 بررسی و تصویب فعالیتهای دستگاهها در قالبتقسیمکار استانی
 بررسی میزان تحقق شاخصهای اجرای برنامه در سطحاستان
 پیگیری اجرای مصوبات ستاد استانارزیابی عملکرد دستگاهها و ارائه گزارش به ستاد ملی

استاندار رئیس
ورزش و جوانان دبیر
آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد اسالمی -
مدیریت و برنامهریزی  -دانشگاههای استان
 تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  -دادگستری صدا و سیما  -تبلیغات اسالمی  -میراثفرهنگی -صنایع دستی و گردشگری -
بسیج مستضعفان استان  -جمعیت هالل
احمر  -کمیته امداد امام خمینی  -بنیاد
شهید و امور ایثارگران  -جهاد دانشگاهی -
امور زنان و خانواده استانداری  -محیط
زیست  -بهزیستی  -جهاد کشاورزی  -راه
و شهرسازی  -امور اقتصادی و دارایی -
صندوق مهر امامرضا (ع) -سه نفر از اساتید
صاحب نظر حوزه و دانشگاه و سه نفر از
جوانان منتخب به پیشنهاد دبیر ستاد و تأیید
رییس ستاد

ستاد مدیریت فرهنگی و اجتماعی

کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

14

ستاد ساماندهی امور جوانان

13

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ احصاء ،اولویتبندی ،توصیف و تبیین و علتیابی آسیبهای
اجتماعی متناسب با شرایط بومی استان
 تدوین سیاستها و ارائه راهکار بهمنظور پیشبینی،پیشگیری ،کاهش و مقابله با آسیبهای اجتماعی با مشارکت
دستگاههای ذیربط
ـ تقویت زمینههای همکاری و ایجاد هماهنگی بین
دستگاههای مسئول و پایش برنامهها و فعالیتهای دستگاهها
و سازمانها و نهادها در حوزه آسیبهای اجتماعی
 هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح تقسیمکار ملی برایکنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و تأکید بر کار
خارقالعاده و فوقالعاده
 نظارت بر تهیه برش استانی برنامههای مندرج در طرحتقسیمکار ملی و برنامهریزی و اقدام در خصوص آسیبهای
اجتماعی خاص هر منطقه توسط دستگاهها
 ارسال گزارش اقدامات ستاد بهصورت مستمر و دوماهه بهدبیرخانه شورای اجتماعی کشور.

استاندار (رئیس)
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (قائم
مقام رئیس ستاد)
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر)
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
راه و شهرسازی
فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان برنامه و بودجه
شورای امر به معروف و نهی از منکر استان
نماینده تشکلهای غیر دولتی استان
امور بانوان و خانواده
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عنوان

شرح وظایف
 تعیین سیاستها و خطمشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرایامر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
 تبادل اطالعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط بهامربهمعروف و نهی از منکر

15

ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر

16

ستاد ساماندهی کودکان کار و خیابانی

 آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترك معروف و ارتکاب منکر تعیین الگوهای رفتاری زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههایاداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امربهمعروف و
نهی از منکر
ـ رصد اقدامات انجامشده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع
ذیربط
 تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امربهمعروف و نهی از منکر وترویج گسترش فرهنگ آن
 شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهایمردمی فعال
 حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان ازمنکر
 پیگیری مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیفستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
 -ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم.

ـ احصاء قوانین و مقررات و آئیننامه سیاستها و تدابیر و نظارت بر
روند امور کودکان کار و خیابانی
 تشکیل جلسات برابر برنامه زمانبندی و پیگیری مصوباتپیگیری تشکیل جلسات شهرستانی تهیه بانک اطالعات جامع مقایسه تطبیقی استان با استانهای دیگر بازدید از مراکز نگهداریـ پیگیری احداث مرکز بصورت متمرکز در مرکز استان
 ایجاد هماهنگی و همدلی بین ادارات مرتبط بازدید از مراکز نگهداری کودکان خیابانی و آسیبدیدگان اجتماعی برگزاری جلسات کودکان خیابانی (ستاد ساماندهی) تهیه گزارش از پیشنهادات و راهکارها در خصوص ساماندهی کودکانخیابانی  -بازدید از مراکزی مانند اورژانس اجتماعی

لیست اعضاء

امامجمعه مرکز استان (رئیس)  -دبیر ستاد به
انتخاب رئیس ستاد  -استاندار  -مدیرکل اطالعات
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی -مدیرکل آموزش
و پرورش -رئیس یکی از دانشگاههای استان با
انتخاب رئیس ستاد -رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت  -دو نفر از نمایندگان مردم استان در
مجلس شورایاسالمی به انتخاب مجمع نمایندگان
استان بهعنوان ناظر  -دادستان مرکز استان -
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی -رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی  -مدیرکل صدا و سیما
فرمانده ناجا  -فرمانده ارشد سپاه  -دبیر ستاد ائمه
جمعه  -یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان
به انتخاب شورای حوزههای علمیه استان  -مدیر
مدارس علمیه خواهران در استان-

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (رئیس) –
مدیرکل بهزیستی (دبیر)  -شهردار تبریز  -مدیر
حوزه علمیه آذربایجان شرقی  -مدیر کل تبلیغات
اسالمی  -دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر -
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر  -مدیر
کل بانوان و خانواده  -دادستان  -معاون پیشگیری
از جرم دادگستری  -فرماندار تبریز  -رییس
سازمان مدیریت و برنامهریزی  -مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی  -مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان  -مدیر امور اجتماعی سپاه
عاشورا  -معاون اجتماعی نیروی انتظامی  -مدیر
کل زندانها  -مدیرکل کمیته امداد  -پلیس
پیشگیری نیروی انتظامی  -مدیرکل
تامیناجتماعی استان  -رییس جمعیت هالل احمر
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  -مدیرکل بیمهسالمت  -رییس دانشگاه علوم پزشکی  -مدیرکل
ورزش و جوانان  -مدیرکل آموزشوپرورش -
معاون امور اجتماعی بهزیستی -نمایندگان
مؤسسات خیریه
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ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
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 آگاهی از برنامههای ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب و حقوقشهروندی با مطالعه قوانین و دستورالعملهای مربوطه و
پیگیری اجرای برنامههای مصوب ستاد صیانت دستگاه و
مأموریتهای ابالغی ستاد مرکزی صیانت و دستور تشکیل
اتاق فکر
 ایجاد عزم و اداره جمعی در دستگاه بهمنظور ترویج فرهنگعفاف و حجاب و احترام به حقوق شهروندی
 صدور حکم مسئولیت همراه با شرح وظایف برای دبیران وسایر اعضای ستاد صیانت
 برگزاری جلسات منظم ستاد صیانت هر چهار ماه یکباربهمنظور برنامهریزی و هماهنگیها و اجرای فعالیتهای عفاف
و حجاب و حقوق شهروندی
 امضاء دعوتنامه و ابالغ مصوبات به اعضای ستاد صیانت وسایر بخشهای ذیربط
 نظارت بر بخشهای مختلف استانی دستگاه مربوطه وواحدهای وابسته و تحت پوشش و همچنین واحدهایی که با
مجوز آن دستگاه ایجادشده یا فعالیت مینمایند و بازدید و
ارزیابی از فعالیت و وضعیت آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی
در حوزه عفاف و حجاب از طریق دبیران مربوطه
 توجه ویژه به عنصر کلیدی استمرار آموزش در ارتقاءفرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در دستگاه مربوطه
 ایجاد سازوکار دریافت نظرات و رسیدگی و پیگیری گزارشتخلفات و شکایات مردمی در حوزههای حقوق شهروندی و
عفاف و حجاب از طریق دبیران مربوطه
 نظارت بر ارسال گزارش منظم و نوبهای صورتجلسات،مصوبات ابالغی و اقدامات بعمل آمده به ستاد مرکزی صیانت
از طریق دبیران ستاد صیانت (هر چهار ماه یکبار)
  -حمایت و نظارت بر پاسخگویی مناسب به بازرسان ستادمرکزی صیانت با ارائه مستندات

ریاست  :استاندار یا معاون سیاسی امنیتی
و اجتماعی استاندار
(کلیه ستاد های متناظر شهرستانی در
فرمانداری های شهرستان های استان به
ریاست فرماندار)
دبیر ستاد  :مدیر کل امور اجتماعی و
فرهنگی
اعضاء ستاد:
رئیس دادگستری استان
مدیر کل آموزش و پرورش
فرماندار مرکز استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
مدیر کل اداره اطالعات
صدا و سیما
تبلیغات اسالمی
نماینده ( نماینده ولی فقیه استان )
رئیس حوزه علمیه استان
مشاور استاندار در امور روحانیت
فرمانده انتظامی
فرمانده سپاه عاشورا
مدیرکل ورزش و جوانان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه تبریز
دانشگاه پردیس
دانشگاه آزادمرکز استان
مدیرکل امورخانواده و بانوان استانداری
سازمان توسعه مدیریت برنامه ریزی استان
مدیرکل بهزیستی
رئیس شورای شهر استان
مدیرکل امورشهری و شوراها مدیرکل امور
روستایی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و بازرسی استانداری
سازمان بازرسی استان
کارشناس دفتراموراجتماعی
دو نفر از صاحب نظران در امور اجتماعی،
فرهنگی و حقوقی
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عنوان
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ستاد ساماندهی متکدیان
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شرح وظایف

هیئت اندیشهورز استان

-

احصاء قوانین ،مقررات ،آئیننامهها ،سیاستها ،تدابیر و
نظارت بر روند امور متکدیان.
تشکیل جلسات برابر برنامه زمانبندی و پیگیری مصوبات.
پیگیری تشکیل جلسات شهرستانی.
تهیه بانک اطالعات جامع.
مقایسه تطبیقی استان با استانهای دیگر
بازدید از مراکز نگهداری.
پیگیری احداث مرکز بصورت متمرکز در مرکز استان.
 -ایجاد هماهنگی و همدلی بین ادارات مرتبط.

-

سازوکارهای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان
با تأکید بر چهار محور مورد تأکید مقام معظم رهبری
بررسی تجربهها و راهکارهای ساماندهی وضعیت اجتماعی
فرهنگی سکونتگاههای غیررسمی
چگونگی بهبود و ارتقاء وضعیت اجتماعی نقاط بحرانی و
حاد (پیشگیری از مهاجرت)
راهکارهای عملی ارتقاء سرمایه اجتماعی (تقویت اعتماد؛
رضایت و ارتباطات اجتماعی)
مکانیسمهای ترویج گفتمان اجتماعی و سبک زندگی ایرانی
اسالمی (بازتولید هنجارها و ارزشهای اجتماعی)

-

لیست اعضاء
استاندار  /معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
(رئیس)
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی (دبیر) -
شهردار تبریز  -مدیر حوزه علمیه آذربایجان
شرقی  -مدیرکل تبلیغات اسالمی -
دبیرشورای هماهنگی مواد مخدر  -رئیس
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان -
مدیر کل امور بانوان و خانواده  -دادستان
استان  -معاون پیشگیری از جرم
دادگستری -فرماندار تبریز  -رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی -مدیرکل بهزیستی -
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان  -مدیر امور اجتماعی سپاه عاشورا
 معاون اجتماعی نیروی انتظامی  -مدیر کلزندانها  -مدیرکل کمیته امداد  -پلیس
پیشگیری نیروی انتظامی  -مدیرکل
تامیناجتماعی استان  -رییس جمعیت
هالل احمر  -مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی  -مدیرکل بیمه سالمت  -رئیس
دانشگاه علوم پزشکی  -مدیرکل ورزش و
جوانان  -مدیرکل آموزش و پرورش  -معاون
امور اجتماعی بهزیستی  -نمایندگان مؤسسات
خیریه

-

 راهکارهای تقویت مشارکتهای اجتماعی مردمنهاد و ارائه طریقبهرهگیری در حوزه پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی

 شیوههای ارتقاء نشاط اجتماعی فرصتها و تهدیدهای تحکیم بنیان خانواده در استانارائه مدلهای کاربردی در حوزه انسجام در مدیریت اجتماعی استان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
(رئیس)
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
(قائم مقام)
دانشگاه تبریز (دبیر)
افرادی از صاحبنظران دانشگاهی ،حوزوی
نخبگان محلی
نماینده تشکلهای مردم نهاد.
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شرح وظایف
-

شورای استانی توسعه و حمایت از تشکلها
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-

-

اجرای مفاد تصویب نامه هیات وزیراناجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای ملینظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاههای اجراییاستانی به منظور اجرای تصویب نامه و مصوبات شورای ملی
حمایت از مشارکت تشکلهای استانی در فرآیند توسعهپایدار استان
اعالم نظر و تصمیمگیری در مورد صدور پروانه فعالیتبرای تشکلهای استانی
بررسی و تصمیمگیری در مورد گزارشهای ارایه شده ازسوی دبیرخانه شورای استانی درباره عملکرد یا تخلفات
تشکلهای استانی
تعامل با دستگاههای اجرایی استان در خصوص نحوهواگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان
تعیین سیاستهای حمایتی برای توان افزایی و توسعهکمی و کیفی تشکلهای استانی
ارائه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی و کیفی
توسعه تشکلهای استانی  ،شهرستانی و محلی به شورای
ملی

لیست اعضاء
-

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار  :رئیس شورا
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی  :دبیر
شورا
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مدیرکل ورزش و جوانان
مدیرکل حفاظت محیط زیست
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری
نماینده دستگاه یا دستگاههای تخصصی
استانی حسب مورد دو نفر نماینده
منتخب از تشکل های استانی

-1-4-3معاون امور آسیبها و مسائل اجتماعی (شرح وظایف)

1ـ هـمـاهـنـگی الزم بـرای بـررسـی و شـنـاسـایی مـسـائـل ،مـشـکـالت و آسـیـبهـای اجـتماعی
استان از طریق دستگاههای ذیربط.
2ـ شـنـاسـایتی اولـویـتهـا در زمـیـنـه مـشـکـالت اجـتـمـاعـی بـر مبنای بررسیهای کارشناسی
بعمل آمده و انجام پیگیریهای الزم.
3ـ ارائه طرحهای کاربردی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی در شوراها و کارگروههای ذیربط.
4ـ پیگیری اجرای قوانین ،مصوبات دولت ،مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستور العملهای
ارسالی از سوی وزارتکشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان.
5ـ هماهنگی به منظور اتخاذ تصمیمات الزم برای کنترل انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی از طریق
کارگروه فرهنگی ،اجتماعی به عنوان مرجع اصـلی تـصـمـیمگیری در حوزه مسایل فرهنگی و
اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان.
6ـ هماهنگی در زمینه انجام امور دبیرخانهای کارگروه اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت
و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان.
7ـ بررسی و مطالعه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف استان به منظور ارائه گزارشهای الزم
به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم.
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8ـ نـظـارت بـر وضـعـیـت امـاکـن عـمـومـی اسـتـان بـهمـنـظـور بـهـبود شرایط و رسیدگی به
مشکالت با همکاری دستگاههای ذیربط.
9ـ ارائه برنامه و راهکار به منظور افزایش مشارکت مردم استان در امور اجتماعی و فرهنگی.
10ـ هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط و فرمانداریهای تابعه در راستای ترویج نظم و انضباط و
ارتقاء امنیت اجتماعی ،ارتقای فرهنگ قانون مداری و صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی.
11ـ فراهم آوردن زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از ارزشهای اخالقی.
12ـ فراهم آوردن زمینههای الزم در جهت ارتقای وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسالمی با
تأکید بر باورها و ارزشهای دینی قومی و محلی.
13ـ انـجـام هـمـاهـنـگیهـای الزم بـه مـنـظـور سـامـانـدهی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه
اجتماعی و سکونتگاههای غیر رسمی.
14ـ رسیدگی به گزارشها و درخواستها و شکایتهای واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد با همکاری
مراجع قانونی.
15ـ ارائه مشاوره به مدیرکل.
16ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات.
17ـ واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری
18ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
19ـ تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
20ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-2-4-3معاون تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

1ـ هـمـاهـنـگـی و پـیـگـیـری بـرای اجـرایـی شـدن سـیـاسـتهـای اجـتـمـاعـی دولـت بـا
مـشـارکـت سـازمـانهـای مـردمنـهـاد.
2ـ پیگیری و نظارت بر روند صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردمنهاد و انجام بررسیهای الزم در
خصوص صالحیت هیأت مؤسس و دیـگـر ارکـان سـازمـان در چـارچـوب قـوانـیـن و مـقـررات
مـربـوطـه بـا هـمـکـاری واحـدهـای اسـتـانـی سـازمانهای ذیربط.
3ـ برنامهریزی به منظور توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه،
مطابق با قوانین و مقررات با همکاری فرمانداران و واحدهای استانی دستگاههای ذیربط.
4ـ رسـیـدگـی به گـزارشهـا و درخـواسـتهـا و شـکـایـتهـای واصـلـه مربـوط به سـازمـانهـای
مـردم نـهاد با همکاری مراجع قانونی.
5ـ ارائه راهکارهای تشویقی و ارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت
منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
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6ـ هماهنگی برای ارائه تسهیالت الزم به واحدهای استانی دستگاههای متولی برای جلب مشارکت در
امور اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
7ـ پیشنهاد برنامههای مؤثر به منظور ارتقاء نشاط اجتماعی ،رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق
دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در سطح استان.
8ـ هماهنگی جهت افزایش تعامل دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی در اجرای برنامههای اجتماعی.
9ـ نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد.
10ـ زمینه سازی به منظور اجرای سیاستهای اجتماعی دولت با مشارکت سازمانهای مردم نهاد.
11ـ ارائه مشاوره به مدیرکل.
12ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.
13ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
14ـ تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
15ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-3-4-3رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

هـمـاهـنـگی الزم جـهـت مـطالعه ،تجزیه و تحلیل و شناسایی خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی،
رفاهی و بهداشتی استان و ارائه راهکار به مقامات مافوق.
هماهنگی الزم جهت مطالعه ،تجزیه و تحلیل و شناسایی مسائل ،مشکالت و آسیبهای اجتماعی
در سطح استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها.
هماهنگی و تماس مستمر با ارگانها و سازمان های مرتبط با امور اجتماعی در چارچوب اجرای
برنامههای توسعه.
تجزیه و تحلیل آمار مربوط به جرائم اجتماعی و ارائه پیشنهادات مناسب برای جلوگیری از آنها.
بررسی طرح های کاربردی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی در شوراها و کارگروههای ذیربط.
هماهنگی جهت نظارت بر اجرای قوانین ،مصوبات دولت ،مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر
دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان.
پـیـگیـری به مـنـظـور اتـخـاذ تـصـمـیـمـات الزم بـرای کـنـترل انحرافات و ناهنجاریهای
اجتماعی از طریق کارگروه فرهنگی ،اجتماعی.
پیگیری و نظارت در زمینه انجام امور دبیرخانهای کارگروه اجتماعی استان و ستاد فرهنگی اجتماعی
مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان.
نـظارت و پـیـگـیـری بـر وضـعـیـت امـاکـن عـمـومی استان بهمنظور بهبود شرایط و رسیدگی
به مشکالت با همکاری دستگاههای ذیربط.
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 -10پیگیری جهت هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط و فرمانداریهای تابعه در راستای ترویج نظم
و انضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی ،ارتقای فرهنگ قانون مداری و صیانت از حقوق شهروندی و
رضایت عمومی.
 -11بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از ارزشهای اخالقی.
 -12پیگیری جهت هماهنگیهای الزم به منظور ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه
اجتماعی و سکونتگاههای غیررسمی.
 -13نظارت بر انجام امور مربوط به برگزاری سمینارهای مختلف اجتماعی و پیگیری تصمیمات.
 -14هماهنگی برای اجرای برنامههای فرهنگی در دستگاههای اجرایی و ارائه پیشنهادات الزم.
 -15هماهنگی الزم با مراکز پژوهشی استان در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی.
 -16مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیان نظرات ،شرکت در جلسات ،همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 -17انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.
-4-4-3رئیس گروه امور سازمانهای مردمنهاد (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

-8
-9
-10

پیگیری برای شناسایی زمینههای مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و بررسی راهکارهای
مناسب جهت افزایش آن در استان.
هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سازمانها و مؤسسات رفاهی ،خیریه و عامالمنفعه استان.
پیگیری در خصوص بررسی عوامل مؤثر در اجرای برنامههای اجتماعی و بکارگیری آنها از طریق
سازمانهای مردمنهاد.
هماهنگی برای انجام امور مربوط به تقویت و توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر
بر فعالیت آنها.
هماهنگی و نظارت بر امر صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد و انجام بررسیهای الزم
در خصوص صالحیت هیات مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با
همکاری واحدهای استانی سازمانهای ذیربط.
مطالعه و بررسی پیشنهادها درزمینة برنامههای مؤثر به منظور ارتقاء نشاط اجتماعی ،رضایت عمومی
و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در سطح استان.
پیگیری و هماهنگی برای ارائه تسهیالت الزم به واحدهای استانی دستگاههای متولی برای جلب
مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء کیفی سازمانهای مردم نهاد در چارچوب قوانین و
مقررات مربوط.
هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای اجتماعی دولت از طریق سازمانهای مردم نهاد.
نظارت و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمانهای مردم نهاد و ارائه نظرات به
مقام مافوق.
جمعبندی و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای ستادی و فرمانداریها در ارتباط با حوزه فعالیت امور
اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد.
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-11
-12
-13
-14
-15

نظارت برانجام امور مربوط به سازمانهای مردم نهاد و تشکیل جلسات مربوطه و پیگیری مصوبات.
برنامهریزی در خصوص آموزش و توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد استان.
انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد.
بررسی قوانین و مقررات ،گزارشها و شرکت در جلسات همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق.
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-5-3مدیرکل پدافند غیرعامل (شرح وظایف)

1ـ راهبری شورای پدافند غیرعامل استان از طریق تهیه دستور کار مناسب ،اخذ تصمیمات الزم و پیگیری
مصوبات.
2ـ هماهنگی با دستگاههای ذیربط در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در
سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.
3ـ راهبری امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی زیرساخت و مراکز و تأسیسات در سطح استان و
شهرستانهای تابع.
4ـ هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی ،تهدیدات امنیتی) و تهیه فهرست
آسیبپذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه بندی آنها.
5ـ اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
6ـ تأیید و کنترل نهایی طرحهای پدافند غیرعامل پروژههای حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین
شده.
7ـ نظارت بر تهیه و تدوین طرحهای پدافند غیرعامل و برنامههای اجرایی آنها در واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی.
8ـ نظارت و برنامهریزی به منظور اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصوب استانی.
9ـ کنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز.
10ـ نظارت بر اجرای سیاستها و راهبردهای کالن کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.
11ـ هماهنگی با وزارتکشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرحهای استان.
12ـ نظارت بر امور مربوط به حفاظت و طبقهبندی اطالعات طرحهای پدافند غیرعامل استانی.
13ـ بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
جدول ( )19فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل پدافند غیرعامل
ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

1

شورای پدافند غیرعامل استانداری

2

کارگروه امنیتی  ،انتظامی پدافند غیرعامل استان

3

کارگروه بهداشت ،سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل استان

4

کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان

استناد قانونی
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ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

5

کارگروه صنعت ،معدن و تجارت پدافند غیرعامل استان

6

کارگروه فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی پدافند غیرعامل استان

7

کارگروه ارتباطات و فناوریاطالعات (سایبری) پدافند غیرعامل استان

8

کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان

9

کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل استان

10

کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل استان

11

کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی پدافند غیرعامل استان

12

کارگروه جهاد و کشاورزی پدافند غیرعامل استان

13

کمیته پدافندغیرعامل استان

14

کمیته مرزبانی زیستی

15

کمیته مقابله با بیوتروریسم

16

قرارگاه پدافند شیمیایی استان

17

قرارگاه پدافند سایبری استان

18

قرارگاه پدافند زیستی استان

استناد قانونی

– 16011/1/670
94/5/26

/7/73/2824/4خ م
93/7/6
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جدول ( )20شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل پدافند غیرعامل

1

شورای پدافند غیرعامل استانداری

 شناسایی ،طبقهبندی و اولویتبندی زیرساختها و مراکز تأسیساتدر سطح استان
 تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی ،تهدیدات امنیتی و - )...بررسی و تایید طرحهای پدافند غیرعامل پروژههای مهم استانی
 ایجاد آمادگی جهت اداره امور مردم در شرایط خاص آموزش ،فرهنگسازی و نهادینهسازی موضوع پدافند غیرعامل درسطح استان
 طرحریزی ،برنامهریزی ،هدایت و نظارت بر اجرای طرحهای پدافندغیرعامل مصوب استانی
 اجرای سیاستها و راهبردهای کالن سازمان در استان هماهنگی با سازمان در اجرا و نظارت بر طرحهای استان ارائه گزارش عملکرد مربوط به طرحهای پدافند غیرعامل به سازمان پایش آمادگیهای دفاع غیرعامل استان با آموزش ،تمرین ورزمایشهای دورهای.

استاندار (رئیس)  -معاون سیاسی و
امنیتی استاندار (عضو و جانشین) -
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری
(دبیر)  -معاون فنی و امور عمرانی
استانداری  -معاون توسعه مدیریت و
منابع انسانی استانداری  -معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری -
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر  21حمزه
(ع) آذربایجان  -فرمانده سپاه عاشورا
(عضو شورا) -فرمانده نیروی انتظامی
استان  -شهردار کالنشهر تبریز  -رئیس
کل دادگستری استان  -فرمانده پدافند
هوایی شمالغرب آجا  -مدیرکل اطالعات
استان  -مدیرکل صدا و سیمای مرکز
استان آذربایجان شرقی  -رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان  -مدیرکل
بحران استان آذربایجان شرقی  -مدیر
ارشد وزارت دفاع در استان آذربایجان
شرقی.

2

کارگروه امنیتی ،انتظامی پدافند غیرعامل

ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ بررسی و تایید سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و سامانه های مهم
استان و شهرستان های تابعه ارائه شده توسط کارگروه های تخصصی.
ـ جمع آوری اطالعات
 شناسایی ،بررسی و تجزیه و تحلیل تهدیدات امنیتی ،دفاعی در مراکز طبقهبندی شده استان شامل تهدیدات (نظامی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و .)...
ـ شناسایی سامانه های بحران زا در سطح استان و شهرستان ها
ـ شناسایی آسیب پذ یری ها در سطح کل استان و شهرستان ها در حوزه اداره
امور مردم شامل(سامانه های تامین مایحتاج عمومی مردم ،بهداشت و درمان،
خدمات آموزش ،امنیتی واطالعرسانی).
ـ شناسایی نقاط فرعی و یدکی امن برای استقرار مراکز و سامانه های مهم در
سطح استان.
ـ پیش بینی محتملترین تهدیدات برای استان.
ـ طراحی و تمرین طرح های برقرای امنیت و نظم اجتماعی در مراحل مختلف
مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی.
ـ هماهنگی مابین سازمان های مرتبط با ماموریت امنیت و انتظامات در مراحل
مختلف مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.
ـ نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ابالغ شده در مراحل تمرینات و
ارتقا آمادگیها.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استاندار (رئیس
کارگروه)
فرمانده سپاه
رییس دادگستری
فرمانده نیروی انتظامی
مدیرکل اطالعات
نماینده ارتش و پدافند هوایی
دادستان عمومی و انقالب شهرستان تبریز
فرمانده پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز
فرمانده پایگاه شکاری شهیدخلبان جواد فکوری
فرمانده مرزبانی استان
مدیر کل تامیناجتماعی نیروهای مسلح
فرمانده مرکز آموزشی ولیعصر (عج) تبریز
(ناجا)
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
ادارهکل بازرسی استان
پدافند غیر عامل
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کارگروه بهداشت  ،سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل

3

عنوان

شرح وظایف
ـ تدوین و ابالغ طرح جامع مقابله به تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در
حوزه بهدشت ،درمان ،سالمت و مخصوصا تهدیدات بیولوژیک در سطح استان.
ـ طراحی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای حفظ و ارتقاء آمادگی و
توانمندی برنامههای بهداشت ،درمان وسالمت در زمینههای مختلف در سطح
استان..
ـ طراحی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک
متصور از طرف دشمن در سطح استان مخصوصا استان های مرزی.
ـ ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف مرتبط با حوزه سالمت و بهداشت
و بیولوژیک برای مقابله بحرانهای ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
در سطح استان.
ـ سازماندهی و ارتقا توانمندی تیمهای مورد نیاز اضطراری در حوزههای مختف
بهداشت ،سالمت و بیولوژیک برای مقابله با ت هدیدات و اقدامات نظامی دشمن
در سطح استان.
ـ تدوین دستورالعمل در مورد نیاز برای چگونگی تامین نیازهای مردم و مراکز
بهداشتی ،درمانی و بیولوژیک در شرایط جنگ و تهدیدهای دشمن.
ـ طراحی چگونگی تداوم چرخه خدمات بهداشتی ،درمانی ،در زمینههای
مختلف در مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان در شرایط تهدیدات مختلف
دشمن و اقدامات نظامی.
ـ طراحی تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقا آمادگی الزم در
حوزه بهداشت ،سالمت و بیولوژیک.
ـ طراحی و هماهنگی الزم برای ایجاد و ظرفیتها و قابلیت های استان براساس
دستورالعمل ابالغی از مراجع باالتر در بخش دفاع غیرعامل.
ـ نظارت بر اجرای دستورالعملها و ایجاد آمادگی الزم برای مقابله با تهدیدات
نرم و اقدامات نظامی دشمن.

لیست اعضاء

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان(رئیسکارگروه) -مرکز بهداشت شهرستان
رییس سازمان انتقال خون استان-فرماندهارتش مستقر در استان-رییس سازمان
تامیناجتماعی-رییس سازمان نظام پزشکی
استان-شهردار کالنشهر تبریز -مدیرکل
جمعیت هالل احمر-فرمانده سپاه -فرمانده
نیروی انتظامی-مدیرکل جهاد کشاورزی
استان-رییس فوریت های پزشکی استان-
فرمانده مرزبانی استان-مدیرعامل شرکت مس
آذربایجان-رییس مرکز تحقیقات و سرم سازی
رازی مرند  -ادارهکل اموال تملیکی استان-
ادارهکل دخانیات استان-مدیرکل محیط زیست
استان -مدیرکل دامپزشکی استان -ادارهکل
پدافند غیر عامل استان
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ردیف

کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل

4

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ شناسایی و طبقهبندی مراکز مهم سطح استان مربوط به حوزه انرژی و آب.
ـ طراحی و پیشبینی چگونگی تداوم چرخه خدمات حوزه انرژی و آب در
شرایط اضطراری در سطح استان.
ـ تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای چگونگی تامین نیازمندیهای مردم
در حوزه انرژی و آب در شرایط جنگ و تهدیدهای دشمن و ابالغ به
دستگاههای ذیربط در سطح استان.
ـ پیش بینی و طراحی تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقاء
آمادگی الزم بخشهای مختلف حوزه انرژی و آب در سطح استان.
ـ تدوین و ابالغ طرح جامع مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در حوزه
انرژی و آب در سطح استان.
ـ پیشبینی ذخیرهسازی اقالم حوزه انرژی و آب بهداشتی و سالم برای مدت
معینی در شرایط اضطراری با همکاری و مشارکت مردم در سطح استان.
ـ ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف حوزه انرژی و آب برای مقابله با
تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.
ـ سازماندهی و ارتقاء توانمندی تیم های مورد نیاز شرایط اضطراری در حوزه
انرژی برای مقابله با شرایط مختلف بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن
در سطح استان.

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان(رئیسکارگروه)
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجانشرقی
 شرکت مدیریت تولید نیروی برق سهند شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضالب شهری شرکت آب و فاضالب روستایی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی منطقه  8عملیات انتقال گاز شرکت پتروشیمی تبریز -شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

ـ نظارت بر اجرای دستورالعملها و ایجاد آمادگیهای الزم برای مقابله با
تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.
ـ بررسی و پیشبینی آسیبپذیریهای مربوطه به مردم و جغرافیای استان
ناشی از صنایع مختلف حوزه انرژی و آب بر اثر تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن و ارائه راهکار برای مقابله با آن.

استان
 ادارهکل ارتباطات و فناوریاطالعات -ادارهکل پدافند غیر عامل استان
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کارگروه صنعت ،معدن و تجارت پدافند غیرعامل

5

ـ شناسایی وطیقهبندی  ،اولویتبندی صنایع و مراکز مهم در حوزه
صنعت ،معدن و تجارت در سطح استان.
ـ طراحی و پیشبینی چگونگی تداوم چرخه خدمات ضروری و مورد
نیاز مردم در بخشهای صنایع ،معادن و بازرگانی در سطح استان.
ـ تدوین دستورالعملهای مورد نیاز برای تامین نیازمندیهای
ضروری مردم در بخش غذا ،نان و صنایع مرتبط با آن در شرایط
اضطراری در سطح استان .
ـذخیرهسازی اقالم مورد نیاز برای صنایع حوزه غذا و نان و صنایع
مربوط به خدمات و نیازمندیهای ضروری مردم و سامانههای تجاری،
بازرگانی و معدنی.
ـ ساماندهی و حفظ و ارتقا توانمندیهای تیمهای اضطراری مورد
نیاز برای تامین مواد غذایی و اقالم مربوط به صنایع مرتبط.
ـ پیشبینی و ذخیرهسازی مواد و اقالم غذای اضطراری برای مردم
برای مدت معین در سطح استان.
ـ ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف حوزه صنعت ،معدن و
تجارت در سطح استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن.
ـ بررسی و پیشبینی آسیبپذیریهای صنایع ،معادن و مراکز تجاری
و بازرگانی مرتبط با امور مردم با طبقهبندی مهم در سطح استان.
ـ نظارت بر اجرای دستورالعمل و ایجاد آمادگی های الزم برای مقابله
با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارن
استان(رئیس کارگروه)
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارائی
استان
مدیر کل امور مالیاتی استان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی
استان
مدیر کل اموال و امالك بیاد مستضعفان
استان های آذربایجان شرقی و اردبیل
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه
آزاد تجاری ،صنعتی ارس
ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرك
تبریز
مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی
استان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تبریز
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت تبریز
مدیرعامل شرکت مس آذربایجان
رئیس اتاق اصناف تبریز
ادارهکل پدافند غیر عامل استان
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

مدیر کل آموزش و پرورش(رئیس )مدیرکل اطالعات استان - -شهردار کالنشهرتبریز  -فرماندهی نیروی انتظامی استان -

کارگروه فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی پدافند غیرعامل استان

6

ـ تهیه و تدوین برنامههای فرهنگی مناسب با فرهنگ عمومی استان
و شهرستانهای آن برای مقابله با عملیات روانی و فرهنگی دشمن.
ـ طراحی قرارگاه دفاع فرهنگی در سطح استان و تعیین نقش و
وظایف دستگاههای ذیربط در آن.
ـ پیشبینی طرحهای مختلف اقدامات مربوط به اطالعرسانی عمومی
به مردم در شرایط اضطراری در سطح استان.
ـ بررسی و تائید برنامههای فرهنگسازی و تبلیغی سازمانهای
مختلف استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن
تدوین برنامه های آموزش عمومی مردم در سطوح مختلف برایحفظ و ارتقاء آمادگی عمومی در شرایط اضطراری.
ـ ایجاد هماهنگی الزم بین دستگاههای مرتبط با حوزه فرهنگ در
سطح استان برای اجرای طرحهای مقابله با اقدامات دشمن.
ـ نظارت بر اجرای آموزشهای عمومی مردم و دستگاههای مختلف
به منظور کنترل و هماهنگی در محتوی آموزشهای ارائه شده.
ـ ایجاد هماهنگی در سازمانها و نهادهای آموزش برای اجرای
آموزشهای عمومی پدافند غیر عامل برای مردم در سطح استان.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان- -مدیرکل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-
مدیرکل تامیناجتماعی استان -مدیرکل ورزش
و جوانان استان-مدیرکل بهزیستی استان-
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز-رئیس بسیج
فرهنگیان استان-مدیرکل حوزه های علمیه
استان-مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان-
مدیر حوزه علمیه خواهران استان-رئیس
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-رئیس دانشگاه
هنر اسالمی تبریز-مدیر حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی -مدیرکل
بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی-
مدیر بازنشستگی آذربایجان شرقی-رئیس واحد
استانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی
آذربایجان شرقی-رئیس منطقه یک کشوری
دانشگاه فنی و حرفهای -مدیر مرکز اسناد و
کتابخانه ملی منطقه شمالغرب کشور-مدیرکل
اوقاف و امور خیریه-مدیرعامل بنیاد خیریه
مصالی حضرت امام (ره)  -مدیرکل صدا و
سیمای مرکز آذربایجان شرقی
فرماندهی سپاه عاشورا  -مدیر خبرگزاریجمهوری اسالمی -مدیر بنیاد پژوهشی شهریار
 مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان-مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان-مدیر
کتابخانه های عمومی استان -رئیس دانشگاه
پیام نور استان-رئیس سازمان بسیج دانش
آموزی استان-رئیس دانشگاه تبریز-مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان-مدیرکل امور
بانوان استانداری-مدیر مرکز خدمات حوزه های
علمیه استان-مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس آذربایجان شرقی
 مدیر پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان-مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس
آذربایجان شرقی-رئیس دفتر نخبگان
آذربایجان شرقی-رئیس ستاد بازسازی عتبات
عالیات استان-رئیس دانشگاه صنعتی سهند-
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی-
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
آذربایجانشرقی-مدیر دفتر حج و زیارت
آذربایجان شرقی-ادارهکل پدافند غیر عامل
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شرح وظایف

عنوان

-

کارگروه ارتباطات و فناوریاطالعات سایبری پدافند غیرعامل

7

-

-

-

-

شناسایی ،طبقه بندی ،اولویتبندی مراکز و سامانه های مهم
استان در حوزه فناوریهای الکترونیک و ارتباطات و اطالعات.
.طراحی و پیشبینی چگونگی تداوم خدمات ضروری حوزه
فناوریاطالعات و ارتباطات  ITسازمانها در سطح استان..
برای چگونگی تامین
تدوین دستورالعمل مورد نیاز
نیازمندیهای ضروری مردم و دستگاهها در حوزه فناوریاطالعات
و  ITدر شرایط اضطراری.
اجرای تمرینات و رزمایشهای دورهای برای حفظ و ارتقا
آمادگیهای الزم برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
در حوزه فاوا(مخصوصا حمالت سایبری).
.ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف این حوزه در سطح
استان برای مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری.
سازماندهی و ارتقا توانمندی تیمهای مقابله با عملیات سایبری
دشمن در سازمانهای مختلف(گوهر).
تدوین طرح جامع مدیریت بحران تهاجمهای سایبری دشمن در
حوزههای مختلف.
نظارت بر اجرای دستورالعملهای ابالغی مربوط به پدافند
غیرعامل به منظور حفظ و ارتقا آمادگی الزم در دستگاههای
مختلف سطح استان.
بررسی و پیشبینی آسیبپذیریهای حوزه فاوا در دستگاههای
مختلف و ارائه راه کارهای برطرف کردن آن.

لیست اعضاء

اداره کل حراست استان (رئیس کارگروه)اداره کل ارتباطات و فناوریاطالعات استان --شرکت مخابرات استان-اداره کل زیرساخت استان -
اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی استان -
اداره کل بیمه سالمت استان-بانک ملی استان -
شرکت برق منطقه ای استان -شهرداری کالنشهر
تبریز-پتروشیمی تبریز-جهاد دانشگاهی استان -
دانشگاه تبریز-دانشگاه سهند تبریز - -آموزش و
پرورش استان -اداره کل اطالعات استان-نماینده
بانک مرکزی در استان-مرکز راهبردی افتا -شرکت
پاالیش نفت تبریز-مدیریت شعب بانک ملت
بانک توسعه تعاون
آذربایجان شرقی -رییس
آذربایجان شرقی-م دیریت شعب بانک قرض الحسنه
مهر ایران ،نمایندگی آذربایجان شرقی-بانک صنعت
و معدن آذربایجان شرقی-مدیریت شعب بانک
مسکن آذربایجان شرقی-مدیریت شعب پست بانک
استان آذربایجان شرقی-مدیریت شعب بانک تجارت
استان آذربایجان شرقی-مدیریت شعب بانک
صادرات استان-مدیریت امور ش عب بانک سپه منطقه
آذربایجان شرقی-مدیریت شعب بانک کشاورزی
استان آذربایجان شرقی-اداره امور شعب بانک رفاه
کارگران آذربایجان شرقی-دادستان عمومی و
انقالب شهرستان تبریز-دانشگاه پیام نور
آذربایجانشرقی -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -
دانشگاه جامع علمی و کاربردی آذربایجان شرقی -
دانشگاه هنر اسالمی تبریز-ریاست منطقه یک
کشوری دانشگاه فنی و حرفهای-مدیریت امور
پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان
شرقی-اداره کل پست آذربایجان شرقی-اداره کل امور
مالیاتی آذربایجان شرقی-اداره کل ثبت اسناد و
امالك آذربایجان شرقی-اداره کل امور اقتصادی و
دارایی آذربایجان شرقی-منطقه آزاد تجاری ،صنعتی
ارس-سازمان بورس منطقه ای آذربایجان شرقی -
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در
آذربایجان شرقی -صندوق کارآفرینی امید آذربایجان
شرقی -مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی
آذربایجانشرقی-ریاست منطقه  5و مدیریت کل
بازرسی آذربایجان شرقی-پارك علم و فناوری
آذربایجان شرقی
 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران مرکز آذربایجانشرقی -دفتر نخبگان آذربایجانشرقی-مدیریت
درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی -مجتمع
بیمه ایران آذربایجان شرقی-اداره کل پدافند غیر امل
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عنوان

8

کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل

9

شرح وظایف

کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل

ـ سازماندهی سازمانها و ارگانهای ارائه دهنده خدمات شهری برای
شرایط اضطراری.
ـ تهیه طرح جامع مدیریت بحران و مقابله با حوادث برای (قبل ،حین
و بعد) از بحران ناشی از جنگ در سطح استان.
ـ ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف این حوزه از قبیل پزشکی
قانونی ،متولیان آرامستانها و  ...برای انجام خدمات امور متوفیان و...
در سطح استان.
تهیه طرح و پیشبینی انجام تمرینات و رزمایشهای دورهای برای حفظ وارتقاء آمادگی در حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در سطح استان.

ـ پیشبینی و طراحی چگونگی تداوم چرخه خدمات مورد نیاز حوزه
پشتیبانی و خدمات شهری در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن.
ـ تهیه دستورالعملهای مورد نیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری
برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ابالغ به
دستگاههای ذیربط.
ـ نظارت بر اجرای دستورالعملهای ابالغ شده.
ـ سازماندهی تیمهای اضطراری پشتیبانی و خدمات شهری برای
شرایط اضطراری و مقابله با بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن.

لیست اعضاء

شهری

و

امور
مدیرکلشورایاسالمی(رئیس)
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانشرقی-پزشکی قانونی آذربایجان شرقی-
معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز
بهداشت استان-مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان-مدیرکل آتش نشانی و
حدمات ایمنی شهرداری--معاون خدمات
شهری و اجرایی شهرداری کالنشهر
تبریز-مدیرعامل سازمان آرامستان های
شهرداری تبریز-فرماندهی انتظامی استان
سازمان همیاری شهرداریهای استان-شهری-رییس
قطار
سازمان
شورایاسالمی استان-ادارهکل پدافند
غیرعامل استان

 سازماندهی تیم های عملیات مقابله ،امداد و نجات برای شرایط اضطراری وارتقاء توانمندیهای آنان در سطح استان و شهرستان.
 تدوین دستورالعملهای مورد نیاز شرایط بحران ناشی از جنگ و تهدیدهایدشمن برای جستجو و نجات و تعیین نقش و جایگاه دستگاههای ذیربط
در سطح استان.
 -ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مرتبط برای ارتقاء توان عملیاتی مقابله با

رئیس جمعیت هالل احمر استان آذربایجانشرقی(رئیس)- -فرماندهی سپاه عاشورا استان
آذربایجان شرقی-فرماندهی نیروی انتظامی
استان-فرماندهی لشکر  21حمزه سیدالشهداء
آذربایجان-صدا وسیمای مرکز استان آذربایجان
شرقی-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه آذربایجان شرقی-دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان
شرقی -مدیر مرکز حوادث و فوریت های

شرایط اضطراری بخصوص مراکز مربوط به نیروهای مسلح با استفاده از
دستورالعملهای ابالغی از سلسله مراتب آنان در سطح استان.

پزشکی استان آذربایجان شرقی -شرکت برق
منطقهای استان آذربایجان شرقی-ادارهکل

 انجام تمرینات و رزمایشهای دوره ای به منظور حفظ و ارتقاء تیمهایعملیاتی در سازمان امداد و نجات و سایر دستگاهها و مردم در سطح استان.

مخابرات استان آذربایجان شرقی-ادارهکل
فرودگاههای استان آذربایجان شرقی-شرکت

 برنامهریزی و اجرای آموزشهای عمومی و تخصصی جستجو و نجات بایتیمهای مربوطه در سطح استان.
 طراحی و پیش بینی تجهیزات و امکانات جستجو و نجات و بروز رسانیآنها برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در
سطح استان.
 نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابالغی به منظور کنترل و هدایتسازمانها و دستگاهها.

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی-شرکت
آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی-شرکت
راه آهن استان آذربایجان شرقی-سازمان حمل
و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی-
ادارهکل آموزش و پرورش استان آذربایجان
شرقی-مدیر مرکز مدیریت بحران شهرداری
تبریز-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
تبریز-ادارهکل راه و شهر سازی استان
آذربایجان شرقی -ادارهکل پدافند غیر عامل
استان
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عنوان

شرح وظایف
 شناسایی ،طبقهبندی ،اولویتبندی مراکز ،تاسیسات مهم در حوزه راه وشهرسازی در سطح استان.
 شناسایی مراکز و محلهای اسکان اضطراری در سطح شهرهای استان. کنترل طرحهای مطالعاتی مربوط به طرحهای هادی ،جامع ،شهری وروستایی در خصوص انجام مطالعات و تدوین مالحظات مربوطه پدافند

کارگروه راه و شهرسازی پدافند غیرعامل

10

غیرعامل در آنها
 تهیه طرح چگونگی تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای سطح استانبخصوص استانهای مرزی و تعیین نقش دستگاههای ذیربط در آن برای
شرایط اضطراری ناشی از تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن.
 نظارت بر رعایت دقیق مالحظات و ضوابط پدافند غیر عامل در شهرسازیو معماری در سطح استان.
 پیش بینی آسیب پذیری های موجود شهرها در وضع موجود در شرایطتهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ارائه راهکارهای برای برطرف نمودن
آنها.
 طراحی و پیش بینی الزم به منظور استفاده چند منظوره از فضاهای موجود در شهرهابرای پناهگاهها و جانپناه در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.
 طراحی سامانه مدیریت شهری برای ارائه خدمات موردنیاز مردم در شرایط اضطراریدر طرحهای جامع ،شهری و هادی روستایی در سطح شهرهای استان.

 پیشبینی آسیب پذیریهای وضع موجود شبکه معابر شهرو معابر ورودیو خروجی شهرها در سطح استان و ارائه راهکارهای مناسب برای برطرف
نمودن آنها.
 نظارت بر اجرای دستورالعم ل های ابالغی در حوزه شهرسازی و راه بهمنظور کنترل و هدایت.

لیست اعضاء

مدیر کل راه و شهرسازی(رئیس کارگروه)مدیر کل مدیریت بحران استانداری-معاونفنی و عمرانی شهرداری تبریز -معاون
شهرسازی و معماری شهرداری تبریز -مدیر کل
راه آهن آذربایجان -مدیرکل راه و شهرسازی
آذربایجان شرقی -مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جاده ای آذربایجان شرقی -مدیر کل
فرودگاههای آذربایجان شرقی-مدیر کل ورزش
و جوانان آذربایجان شرقی-رییس دانشگاه علوم
پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی تبریز-
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
آذربایجان شرقی-رئیس شورایاسالمی استان-
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
آذربایجان شرقی-مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی آذربایجان شرقی-ادارهکل پدافند غیر
عامل استان
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ردیف

عنوان

11

کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی پدافند غیرعامل

12

شرح وظایف

کارگروه جهاد و کشاورزی پدافند غیرعامل

-

سازماندهی تیم های مقابله با شرایط اضطراری مردمی در سطح محلهها،
ناحیهها و مناطق شهری.
برگزاری آموزش های عمومی پدافند غیرعامل برای مردم و ارتقاء آمادگی
الزم در آنان.
برگزاری آموزشهای تخصصی برای تیمهای سازماندهی شده تخصصی
برای عملیات جستجو ،امداد نجات.
طراحی چگونگی اداره امور مردم در شرایط اضطراری توسط سازمانهای
مردمی مانند بسیج و ...
مشارکت در توزیع خدمات و امکانات مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری
و تهدیدهای دشمن.
طراحی مشارکت در مدیریت بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن

توسط بسیجیان و نیروهای مردمی.
 سازماندهی تخصصی بسیجیان و نیروهای مردمی در دستگاه و سازمانهایاستانی و ارائه به مدیران مربوطه برای مقابله با شرایط اضطراری

-

-

شناسایی ،طبقه بندی و اولویت بندی مراکز مهم ،تاسیسات مهم در حوزه
جهاد و کشاورزی.
کنترل و پایش تهدیدات تخصصی حوزه بیماریهای مشترك دام و انسان
در سطح استان بخصوص استانهای مرزی.
تهیه طرح جامع مقابله با تهدیدات تخصصی حوزه جهادکشاورزی در سطح
استان بخصوص استانهای مرزی.
طراحی آموزشهای تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه جهاد و کشاورزی
در سطح استان.
اجرای تمرینات و رزومایشهای مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن (ستاد
و اجرایی) به منظور حفظ و ارتقا آمادگی در سطح استان .
تهیه طرح چگونگی تداوم خدمات ضروری و سازمانهای تابعه در سطح
استان برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.
تهیه دستورالعمل چگونگی تامین نیازمندیهای ضروری مورد نیاز مردم
در حوزه جهاد و کشاورزی در شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات و اقدامات
نظامی دشمن در سطح استان.
پیشبینی ذخیره سازی مواد اولیه و ضروری مورد نیاز نیازمندیهای کاالی
اساسی و حیاتی مردم برای شرایط اضطراری.
تهیه طرح تامین و نگهداری و توزیع کاالی اساسی در سطح استان در نقاط
امن برای مقابله با اقدامات و تهدیدات دشمن.

لیست اعضاء

معاون عملیات سپاه عاشورا (رئیس )
نماینده ارتش جمهوری اسالمی ایران
حراست دانشگاه تبریز
رییس مرکز بهداشت تبریز
مدیر کل اطالعات آذربایجانشرقی
مدیرعامل شرکت گاز استان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان
رییس جمعیت هالل احمر
فرماندهی نیروی انتظامی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیرعامل شرکت مخابرات استان
مدیر کل ورزش و جوانان استان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تبریز
فرماندهی پدافند هوایی شمال غرب کشور
مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
آذربایجان شرقی
ادارهکل پدافند غیر عامل استان

رئیس جهاد کشاورزی(رئیس کارگروه)
اداره منابع طبیعی
ادارهکل دامپزشکی
امور عشایر
تعاون روستایی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد
کشاورزی
مرکز خدمات کشاورزی
مدیرکل محیط زیست استان
مدیرکل غله استان
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر استان
ادارهکل پدافند غیر عامل استان
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عنوان

لیست اعضاء

 بررسی و پیشنهاد سطحبندی و اولویتبندی مراکز و تأسیسات موجود وتوسعهای دستگاه اجرائی

13

کمیته پدافند غیرعامل استان

14

کمیته مرزبانی زیستی

 برنامهریزی عملیاتی ،راهبری و اجرای طرحها و پروژههای پدافند غیرعاملدر چارچوب نظام فنی و اجرائی پدافند غیرعامل کشور
 تهیه اسناد راهبردی ،برنامهها ،موافقتنامهها طرحها ،تأمین منابع مالیطرحهای پدافند غیرعامل دستگاه اجرایی
 ایجاد ساختار مناسب جهت انجام مأموریتهای پدافند غیرعامل در هماهنگیبا سازمان..
 کنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعملهای ابالغی پدافندغیرعامل در دستگاه اجرائی
 تهیه و تدوین استانداردها ،آئیننامهها و دستورالعملهای فنی و اجرائیدستگاه و نهادینهسازی آنها در ذات طرحهای توسعه و کالبدی
 آمادهساز ی دستگاه اجرائی و استان جهت اداره امور مردم و تأمین نیازهایضروری در شرایط بحران
 انجام آموزشها و پژوهشهای تخصصی در زمینه موضوعات پدافند غیرعاملمرتبط با دستگاه اجرائی
 -ارائه گزارش اقدامات ،وقایع و حوادث ناشی از بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
(رئیس)
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری (دبیر)
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
معاون هماهنگی امور عمرانی
مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری
مدیرکل مدیریت بحران استان
مدیر فناوریاطالعات و شبکه دولت

و تهدیدات متوجه دستگاه اجرائی به سازمان پدافند غیرعامل کشور و
وزارتکشور.

ـ ایجاد هماهنگی ،یکپارچگی و تقسیمکار منطقهای و استانی در مدیریت مرز
از منظر تهدیدات زیستی.
ـ هدایت عملیات مرزبانی زیستی در ارتباط با تهدیدات زیستی استان.
ـ رصد و پایش تهدیدات و کنترل تهدیدات زیستی در استان مرزی در
چهارچوب سیاستهای کمیته عالی پدافند مرزبانی زیستی کشور.
ـ تحلیل خطر و مدلسازی پتانسیل پراکنش تهدیدات زیستی مرزی.
ـ نظارت بر حسن اجرای کار و ارائه گزارش به کمیته عالی پدافند مرزبانی
زیستی کشور...

نمایندگان تاماالختیار استاندار (رئیس)
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری (دبیر)
فرمانده مرزبانی زیستی استان
دانشگاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سازمان جهاد کشاورزی
ادارهکل دامپزشکی
ادارهکل محیطزیست
ادارهکل گمرکات
مدیریت حفظ نباتات
دانشگاه علوم پزشکی
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ردیف

عنوان

15

کمیته مقابله با بیوتروریسم

16

قرارگاه پدافند شیمیایی استان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ شناخت و تبیین ماهیت ،اهداف و برنامههای ضد امنیتی و بیوتروریستی
گروههای تروریستی در سطح استان و ارائه پیشنهادها و راهبردهای پیشگیرانه
به شورای تأمین استان
 بررسی و تصمیمگیری در خصوص طرحهای نهادها و سازمانهای ذیربطپیرامون مقابله با تهدیدات بیوتروریستی و تهیه و پیشنهاد سیاستها و

معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رئیس)
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری

خطمشیهای اجرایی در ارتباط با این موضوع در قالب سیاستهای کلی نظام
و مصوبات شورایعالی امنیت ملی ،شورای امنیت کشور و سایر قوانین موضوعه
 ایجاد هماهنگی و همسویی میان نهادها و سازمانهای ذیربط و هدایت ونظارت بر فعالیت دستگاههای استانی بهمنظور حفظ وحدت رویه در
برنامهریزیها و تصمیمگیریها ی مرتبط با امر مقابله با بیوتروریسم بر اساس
مصوبات شورای تأمین استان و سایر قوانین موجود و مأموریتهای ذاتی
دستگاههای ذیربط

(جانشین)
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری (دبیر)
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
معاون مدیرکل اطالعات استان
فرماندار شهرستان مرکز استان
جانشین فرمانده سپاه پاسداران استان
جانشین فرمانده انتظامی استان

 اشراف کامل خبری و اطالعاتی در حوزه تهدیدات بیوتروریستی در استان واتخاذ تصمیمات الزم در مواجهه با آنها
 تصمیم سازی ،پیگیری و اجرای مأموریتهایی که در خصوص تهدیداتبیولوژیک از طریق شورای امنیت کشور ،شورای تأمین استان و استاندار به
کمیسیون واگذار میشود و انعکاس آن به شورای تأمین استان و اطالعرسان ی
به دبیرخانه شورای امنیت کشور

قائممقام صدا و سیمای استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
مدیرکل جهاد کشاورزی استان
مدیرکل راه و ترابری استان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
مدیرکل گمرك استان

 انجام پیگیریهای الزم از طریق سازمانها و دستگاههای ذیربط و ارائهگزارشهای اقدامات و تصمیمات کمیسیون به شورای تأمین استان ،استاندار و
دبیرخانه شورای امنیت کشور
 اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای امنیت کشور و کمیسیون مقابله باتهدیدات بیوتروریستی شورای امنیت کشور.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
مدیرکل پست استان

ـ ایجاد ارتباط و تعامل با قرارگاه پدافند شیمیایی کشور و دستگاههای اجرایی استان

 ارتقاء فرهنگ پدافند شیمیایی استان همافزایی ظرفیتهای استانی در شرایط مواجهه با تهدیدات شیمیایی ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و خارج نمودن مراکزپرخطر شیمیایی از مراکز جمعیتی و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف
تأسیسات پرخطر (بر اساس بند  9از سیاستهای کلی نظام در موضوع پ غ ع)
 ایجاد بستر الزم برای مصونسازی زیرساختهای حیاتی و حساس مستقردر محدوده جغرافیایی استان.

استاندار (رئیس)  -فرمانده سپاه (جانشین)
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری (دبیر)
مدیرکل اطالعات -مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت -
مدیرکل صداوسیما
مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی -فرمانده نیروی
انتظامی
رییس دانشگاه صنعتی سهند -رییس دانشگاه علوم
پزشکی
فرمانده نیروی مقاومت بسیج -فرمانده لشکر  21حمزه
سیدالشهداء
مدیرکل حفاظت محیطزیست -رئیس شرکت آب
منطقهای
رئیس اداره بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -رئیس
جمعیت هاللاحمر استان
مدیرکل راه و شهرسازی -شهردار کالنشهر تبریز
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ردیف

قرارگاه پدافند سایبری استان

17

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

 اجرای سیاست های ابالغی از قرارگاه پدافند سایبری کشوررصد ،پایش و تشخیص تهدیدات سایبری علیه زیرساختهایسایبری استان
 ایجاد سامانه های اعالم هشدار و اطالعرسانی در سطح استان نظارت بر وضعیت امنیت سایبری استان و استخراج آسیب پذیریهای سرمایه های سایبری استان
 تجزیه و تحلیل تهدیدات و آسیب پذیری های سرمایه های سایبریاستان و تهیه طرح های مقابله ای در سطح استان
 اجرای رزمایش های تخصصی مقابله با سناریوهای مختلف حمالتو بحرانهای سایبری محتمل به منظور ارتقاء آمادگی و توانمندی در
سطح دستگاه های اجرایی استان
 مدیریت صحنه و هماهنگی راهبردی پدافند سایبری استان امن سازی سرمایه های سایبری حیاتی ،حساس و مهم استان وارتقاء پدافند سایبری استان
 تهیه ،تدوین و تصویب دستورالعمل تخصصی آمادگی دستگاه هادر برابر تهدیدات سایبری و نظارت بر حسن اجرای آن
 توسعه زیرساخت های آمادگی پدافند سایبری و توانمندی نیرویانسانی این حوزه
 -توسعه زیرساخت ها و توانمندی های پاسخ به تهدیدات سایبری

استاندار )رییس)
اداره کل اطالعات استان (جانشین(
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری
)دبیر(
نمایندگی وزارت امورخارجه
دانشگاه تبریز
مدیریت فناوری اطالعات و شبکه دولت
وزارت دفاع
حراست استانداری
پلیس فتا نیروی انتظامی
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات
سپاه عاشورا
دادگستری
شرکت مخابرات استان
حراست کل استان
مرکز مدیریت راهبردی افتا  -دانشگاه
علوم پزشکی
دانشگاه سهند
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

ـ اجرای سیاستهای ابالغی از قرارگاه پدافند زیستی کشور
 فرماندهی مدیریت و ایجاد هماهنگی در حوزه پدافند زیستی استان پایش و رصد تهدیدات و عوامل تشدیدکننده آن در حوزههای زیستی استان پیشبینی و ایجاد زیرساختهای الزم جهت آشکارسازی و تشخیص سریععوامل زیستی
 تعیین سطح تهدید زیستی بهمنظور اقدامات الزم مقابلهای هماهنگی الزم جهت برقراری نظم و امنیت محل حادثه و محیطهای مرتبطبا آن
 برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی پدافند زیستی و پیگیری الزم جهتاجرایی شدن مصوبات مربوط
 برنامهریزی آموزشها ی تخصصی و عمومی در جهت ارتقاء سطح آگاهیمقابله با تهدیدات زیستی
 شناسایی و طبقهبندی زیرساختها ،مراکز و تجهیزات در سطح استان وشهرستانها در حوزه زیستی
 -تهیه و تدوین برنامههای ساالنه و  5ساله در حوزه پدافند زیستی

قرارگاه پدافند زیستی استان

18

 برنامهریزی جهت استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای بسیج برای مدیریت وکنترل بحرانهای زیستی در استان
 برآورد پشتیبانیهای تخصصی موردنیاز جهت مقابله با تهدیدات زیستی وپیگیری تأمین آن توسط دستگاههای ذیربط
 ایجاد سامانههای اعالمخطر و اطالعرسان ی با ایجاد شبکه هشدار سریع درسطح استان
 ایجاد آمادگی و توانمندی الزم جهت تریاژ ،تخلیه و درمان مصدومین حوادثزیستی در سطح استان
 قرنطینه و محدودسازی مناطق آلوده و مشکوك به آلودگی زیستی در سطحاستان
 فرهنگساز ی و ایجاد آمادگی روانی در مواجهه و مقابله با حوادث وآلودگیهای زیستی در سطح استان
 اجرای رزمایشهای تخصصی و عمومی مقابله با سناریوی بحرانهای زیستیمحتمل بهمنظور ارتقاء آمادگی و توانمندی در سطح دستگاههای اجرایی استان
 سازماندهی مناسب دستگاهها ی استانی در ارتباط با رفع آلودگی و بازیابیو حذف منابع آلودگیهای زیستی در سطح استان
 ایجاد توانمندی در سطح دستگاههای اجرایی استان جهت بازسازی و بازتوانیبعد از حوادث زیستی در سطح استان
 ایجاد بستر مناسب بهداشت و پیشگیری در حوزه تهدیدات زیستی در سطحاستان
 ایجاد سامانههای اعالن خطر و اطالعرسانی با ایجاد شبکه هشدار سریع درسطح استان
 تجزیهوتحلیل تهدیدات زیستی احتمالی و تهیه طرحهای مقابلهای در سطحاستان.

استاندار (رئیس)
فرمانده سپاه عاشورا (جانشین)
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری (دبیر)
صداوسیمای استان
نیروی انتظامی
اداره اطالعات استان
دانشگاه علوم پزشکی
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 -1-5-3رئیس گروه طرح و اجرا (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23

ایجاد سازوکارهای الزم در پدافند غیرعامل مورد نیاز استان.
برنامه ریزی در راستای بکارگیری و بسیج امکانات و منابع عمومی ،دولتی و مردمی استان به منظور
مقابله با بحران ناشی از تهدید نظامی.
تحلیل و تأیید برنامه اجرایی پدافند غیرعامل و پروژههای مهم استان در حـوزههای مخـتـلـف.
ارائه خدمات مشورتی در تدوین برنامههای اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزههای مختلف.
ارائه و بررسی پیشنهادهای الزم جهت اولویت بندی مراکز مهم استان.
تهیه مصوبات شورای پدافند غیرعامل و پیگیری مراحل ابالغ آن به اعضا.
نظارت و پیگیری امور مربوط به کمیتههای کارگروههای  11گانه شورای پدافند غیرعامل.
ارزیابی عملکرد کارگروههای  11گانه شورای پدافند غیرعامل و ارائه گزارشهای دورهای.
نظارت بر سازماندهی مناسب دستگاهها برای مدیریت صحنه عملیات امداد و نجات.
پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز.
راهنمایی و هدایت کارشناسان به منظور اجرای سیاستها و راهبردهای کالن کمیته دائمی پدافند
غیرعامل در استان و شهرستانهای تابعه.
انجام هماهنگیهای الزم با وزارتکشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور در اجرا و نظارت بر
طرحهای استان.
هماهنگی و تشکیل جلسات پدافند غیرعامل استانی و پیگیری مصوبات.
تلفیق طرحها و برنامههای پیشنهادی کارگروههای تخصصی استان.
امکانسنجی اجرایی طرحها و برنامههای پدافند غیرعامل استان.
اظهارنظر در خصوص طرحها و پیشنهادات دریافتی و تهیه گزارشهای الزم.
تنظیم برنامه سالیانه پدافند غیرعامل استان.
پیگیری الزم برای پیشبینی اعتبار سالیانه برای طرحهای پدافند غیرعامل استان از سوی
دستگاههای اجرایی.
بررسی و تحلیل طرحها و برنامههای دستگاهها بهمنظور ارائه در شورای پدافند غیرعامل استان.
انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور اجرای دورههای آموزشی عمومی و تخصصی مصوب.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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 -2-5-3رئیس گروه تهدیدات تخصصی (شرح وظایف)

 -1برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به تهدیدات نوین (زیستی ،سایبری ،پرتوی و  )...در سطح
استان.
 -2تحلیل نتایج حاصل از شناسایی آسیبپذیریهای ناشی از تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در
حوزههای مختلف استان.
 -3پایش سطح آمادگیهای دفاعی استان به منظور افزایش آستانه مقاومت مردمی در برابر تهدیدات.
 -4شناسایی و برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن ،نقاط آسیبپذیر ،همافزاییها و مخاطرات در سطح
استان در حوزه پدافند غیرعامل.
 -5ارائه مشورتهای الزم به منظور ارتقاء آستانه مقاومت و تحمل مردم استان در برابر تهدیدات از
طریق مقابله با عملیات روانی و فرهنگی و اطالعاتی دشمن.
 -6نظارت و هماهنگیهای الزم به منظور شناسایی و طبقه بندی زیرساختها و مراکز و تأسیسات در
سطح استان و شهرستانها (بر اساس سه آیتم حساس ،حیاتی و مهم).
 -7هماهنگی و برنامهریزی الزم به منظور استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای بسیج برای مدیریت و
کنترل بحران ناشی از جنگ در استان.
 -8نظارت و پیگیری به منظور اجرای دستور العملهای ابالغی مربوط به پدافند غیرعامل به منظور
حفظ و ارتقاء آمادگی الزم در دستگاههای مختلف سطح استان.
 -9نظارت بر انجام امور دبیرخانهای قرارگاههای تخصصی پدافند (سایبری ،پرتوی ،زیستی و  )...استان.
 -10تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 -11مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 12ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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4ـ معاون هماهنگی امور عمرانی (شرح وظایف)

.1

هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاههای اجرائی در تهیه و تنظیم طرحهای زیربنایی
اقتصادی و عمرانی با توجه به نیازها ،تجارب و اولویتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
استان.

.2

نظارت عالیه بر برنامههای عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت پروژههای عمرانی روستاها و
شهرها و اعالم عدم پیشرفت به واحدهای استانی دستگاههای اجرائی مربوطه بهمنظور رفع موانع.

.3
 .4انجام اقدامات الزم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ،شورای فنی استان و شورای برنامهریزی
نظارت عالیه و مراقبت و هماهنگی در اجرا و پیشرفت برنامههای عمرانی (ملی -استانی)

و سایر شوراها و کمیسیونها و کمیتههای مربوطه برحسب مورد.

.5

تهیه و تنظیم گزارشهای نظارتی از عملکرد واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها
در راستای اجرای پروژههای عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی -اجتماعی آنها بهمنظور استفاده بهینه
در تدوین برنامههای ملی ،منطقهای و محلی.

.6

بررسیهای الزم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرحها و برنامههای واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالب اسالمی استان بهمنظور پیشبرد برنامههای عمرانی و همچنین
ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامهریزی و توسعه استان.

.7
 .8مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان بهمنظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و
حمایت از شوراهای اسالمی استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات.

تسهیالت رفاهی و اولویتبندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.

.9

تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط الزم برای تعیین اولویتهای طرح های عمرانی در مناطق روستایی
و شهری و همکاری با واحدهای ذیربط در این زمینه با وزارتکشور.

 .10نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاههای اجرایی
و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پـروژههـای عـمـرانـی و آثـار اجـتـمـاعـی و اقـتـصـادی آنها
بهمـنـظـور اسـتـفـاده بهینه در تدوین برنامههای ملی ،منطقهای و محلی.
 .11نظارت بر پروژههای عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات ابالغی.
 .12بـررسـی و تـهـیـه قـیـمـتهای پایه استان و ضرایب منطقهای با توجه به شرایط خاص هر منطقه
و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأیید.
 .13نـظـارت و بـررسی اعتـبارات شـهرداریهـا و هدایت و راهنماییهای الزم در اتخاذ روشهای
صحیح و رعایت اولویتها در چارچوب طرحها و برنامهها.
 .14نـظـارت ،بـررسی و اظهارنظر در خصوص برنامهها ،اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداریها که
به تصویب شورای اسالمی شهر میرسد.
 .15بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان بهمنظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهیالت
رفاهی و برآورد اعتبار موردنیاز و پیگیری الزم از طریق وزارتکشور.
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 .16انجام اقدامات الزم بهمنظور تشکیل و یا حضور فعال در جلسات ،مجامع ،شوراها ،کمیتهها،
کارگروهها و کمیسیونها حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات.
 .17نظارت بر پیشبرد طرحها و پروژهها و رفع موانع اجرای پروژهها در واحدهای استانی دستگاههای
اجرائی ،نظارت بر اجرای طرحهای تملک دارائی سرمایهای بهمنظور ارزیابی ازنظر مطابقت عملیات
و نتایج حاصله با اهداف و خطمشیها و سیاستهای تعیینشده و مقایسه پیشرفت کار با جداول
زمانی و اعمال کنترلهای الزم و تنظیم گزارشهای مربوطه و اعالم نتایج به مراجع ذیربط.
 .18نظارت بر اجرای آئیننامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولی در سطح استان.
 .19مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان ازنظر تأسیسات رفاهی بهمنظور شناخت و تعیین
نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداریها و پیگیری تأمین آنها برابر مقررات.
 .20تعیین اولویتبندی طرحها و برنامهها و پروژهها برای تخصیص اعتبارات الزم.
-1-4مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی ،حملونقل و ترافیک (شرح وظایف)

-1
-2

-3
-4

-5

-6

نظارت بر تهیه طرحهای جامع ،تفصیلی ،توسعه شهری و طرحهای هادی شهرهای زیر  25هزار نفر
و شرکت در کمیسیونهای مرتبط.
کنترل و نظارت عالیه بر تعیین محدوده حریم شهرها و روستاها در اجرای طرح و پروژههای
شهرسازی ،عمرانی و تفکیک اراضی استان و همچنین امور مرتبط با حاشیهنشینی و بافتهای
ناکارآمد شهری ،مقاومسازی ساختمانها ،ساختوسازهای غیرمجاز و ارائه گزارش الزم به دبیرخانه
شورای برنامهریزی و توسعه استان و سایر مقامات مافوق.
کنترل و بررسی موارد مرتبط با اجرای بندهای «ب» و «ه» ماده  28قانون برگزاری مناقصات
موضوع ترك تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که اعتبار استانی دارند.
هماهنگی و هدایت دستگاههای اجرایی استان در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و استفاده از مصالح
استاندارد و همچنین حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب ،برق ،فاضالب ،گاز و مخابرات و رفع اختالف
بین آنها و همکاری د ر تدوین ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه منطبق با موازین ،در اجرای
پروژههای عمرانی در چارچوب وظایف شورای فنی استان.
نظارت بر رعایت حد مطلوب فضای سبز در مناطق مختلف استان ،متناسب با شرایط اقلیمی و
نظارت بر ارسال دستورالعملهای قانونی و فنی مربوطه به شهرداریها و دهیاریها بهمنظور اجرا،
نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرحهای جداسازی آب شرب از فـضـای سـبـز و هـمـچـنـیـن
پـیـگـیـری طرحهای توسعه فضای سبز موضوع تفاهمنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و
شهرداریها.
هدایت و تشکیل جلسات کمیتهها و کمیسیونها و شرکت در جلسات کارگروه و سایر کمیسیونهای
مربوط از قبیل ماده  99 ،100و همچنین ریاست کمیتههای چهارگانه شورای فنی استان و انجام
امور مرتبط.
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هدایت و نظارت عالیه بر اجرای برنامههای عمرانی ،واگذاری اراضی و ساختوساز براساس آییننامه
مربوطه و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و همچنین نظارت بر
توافقات پیرامون امالك و اراضی شهری و اعمال ماده  101قانون شهرداریها.
همکاری و برنامهریزی در جهت ارتقاء کیفیت زیست محیطی کالنشهرها ،کاهش آلودگیهای
زیست محیطی و حفاظت از منابع آب اسـتان ،از طـریـق کـارگـروه کـاهـش آلـودگی هوا ،شورای
حفاظت منابع آب استان ،شورایعالی آب یا سایر ارتباطات مؤثر.
تأمین موجبات همکاری و تعامل با سازمان نظام مهندسی استان در اجرای قانون سازمان نظام
مهندسی و کنترل ساختمان ،مقررات ملی ساختمان و همچنین امور مربوط به مشکالت مسکن
مهر ،مسکن اجتماعی و اخذ گزارشهای الزم از دبیرخانه ،حسب مورد ،موضوع کارگروه مسکن
مصوبه  385هیأتوزیران.
برنامهریزی و هماهنگی بهمنظور حل مشکالت مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهرستان
و بررسی تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مور دنیاز استان و تعامل با دانشگاه و مؤسسات پژوهشی
و تخصصی بمنظور ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان.
نظارت بر بهکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری و رعایت
آییننامهها و ضوابط و ابالغ دستورالعملهای مربوطه.
انجام هماهنگیهای الزم و پیگیری امور مربوط به ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین
جسمی -حرکتی.
سازماندهی و ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر دستگاههای اجرائی در سطح استان
برای پیشبرد عملیات عمرانی.
سازماندهی و انتخاب و اعزام کارشناسان بهمنظور کنترل و نظارتهای فنی برنامههای عمرانی در
سطح استان.
شرکت در جلسات کارگروه امور زیربنایی ،گروه ماده  ،5ایمنی راهها ،تعیین حریم ،تبصره  10ماده
 1حفظ اراضی کشاورزی ،آب و کشاورزی ،ماده  8محیطزیست ،کارگروه مبارزه با زمینخواری،
بازآفرینی شهری.
بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )21فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر فنی ،امور عمرانی ،حملونقل و ترافیک
ردیف

شورا /کارگروه  /کمیته

استناد قانونی

1

شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان

قانون تأسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
مصوب  1372،12،08با اصالحات و الحاقات بعدی)

2

شورای فنی

ماده ( )4بخشنامه «آییننامه روش کار شورای فنی استان» شماره
 28074مورخ  97/1/28سازمان برنامهوبودجه کشور

3

شورای حفاظت از منابع آب استان

ماده  6تصویبنامه شماره /85166ت /35378هـ مورخ 87/5/29
هیئت محترم وزیران و مصوبه  527جلسه شورای امنیت کشور مورخ
94/4/14

4

شورای معادن

بند الف ماده  43قانون برنامه پنجساله ششم مصوب 1395/12/14
مجلس شورایاسالمی

5

شورای مسکن استان

آئیننامه شرح وظایف شورای مسکن استان /93267ت  42998ك
تاریخ  1388/05/06مصوبه هیئتوزیران

6

کارگروه استانی نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی

دستورالعمل ماده  3آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ
معاینه فنی خودروها
موضوعبند  5الحاقی به ماده  32قانون وصـول برخـی از درآمـدهای
دولـت

7

کارگروه ماده  17نوسازی ناوگان فرسوده

تصویبنامه شماره  /131401ت  41048مورخ 07/06/1387
آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

8

کارگروه ماده  10قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت
مصرف سوخت

مصوبه آییننامه مدیریت حملونقل بار و مسافر در شهر و حومه
1388/3/20ك  42282ت 61585/ق هیأتوزیران

9

کارگروه واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای

دستورالعمل موضوع ماده  27قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  1393مجلس شورایاسالمی

10

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری  ،شهری و آمایش
سرزمین و محیطزیست

مطابق با تصویبنامه شماره /29018ت  54487هـ مورخ 98/3/12
شورای برنامهریزی و توسعه استان

11

کمیته ایمنی و حملونقل شهرهای استان

(مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه شورایعالی هماهنگی ترافیک
شهرهای کشور در تاریخ )1394/4/31

12

کمیته فنی استقرار و بهرهبرداری از سامانههای هوشمند
نظارتی استان

(تصویبنامه شماره  36407مورخ  96/9/7کمیته استقرار و
بهرهبرداری سامانههای هوشمند نظارتی)

13

کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حملونقل استان

تصویبنامه هیأت دولت شماره مصوبه64021/55373 :
اصالح آییننامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی

14

کمیسیون طرح هادی شهرها

مطابق مفاد مندرج در ابالغیه شماره  73893/1/3/33تاریخ
 91/06/18وزارتکشور
تصویب طرح هادی شهرهای استان
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15

کمیسیون مغایرتهای طرح هادی شهرها

مطابق مفاد مندرج در ابالغیه شماره  73893/1/3/33تاریخ
 91/06/18وزارتکشور

16

کمیسیون ماده  5شهرهای استان

مطابق مفاد مندرج در ماده  5قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران و آییننامه اجرایی آن به تاریخ  58/01/06مصوب
هیئتوزیران

17

کمیسیون ماده  99قانون شهرداریها

18

ستاد بازآفرینی شهری

(قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس
شورایاسالمی به تاریخ  87/2/25و تایید شورای نگهبان به تاریخ
 87/3/2و ابالغیه ریاست جمهوری به شماره  35337مورخ )87/3/19
(قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری مصوب )1389
(سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری به شماره مصوب  74900/48601هـ مورخ
)93/7/2
(آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری تصویبنامه هیأتوزیران
به شماره /29906ت  54963هـ مورخ )97/3/10

19

ستاد مناسبسازی محیط برای کمتوانان جسمی و حرکتی

(قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب مجلس شورایاسالمی به
تاریخ  96/12/20و تایید شورای نگهبان به تاریخ  97/1/23و ابالغیه
ریاست جمهوری به شماره  11061مورخ )97/2/8

20

ستاد هماهنگی خدمات سفر

به استناد مصوبه شماره  169067تاریخ  1392/11/18هیأت محترم
وزیران

21

هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

تصویبنامه شماره /297489ت  45434مورخ 89/12/24
هیئتوزیران

22

هیئت چهارنفره استان

تبصره  2بند  3قانون شهرداریها

شیوهنامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (در استناد به نامه شماره
 7578/430مورخ  98/01/27ادارهکل دفتر توسعه مهندسی
ساختمان ،وزارت راه و شهرسازی)
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جدول ( )22شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر فنی ،امور عمرانی ،حملونقل و ترافیک
ردیف

شهرهای استان

شورای هماهنگی ترافیک

1

عنوان

شرح وظایف

ماده  - 1بهمنظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه
خطمشی الزم و بهبود ادارهکلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند
طراحی ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،هدایت ،نظارت و انتظامات
ترافیکی شهرها

لیست اعضا

استاندار یا معاون هماهنگی امور
عمرانی (رئیس)
دفتر فنی (دبیر)
ادارهکل راه و شهرسازی
ادارهکل راهداری و حملونقل
جادهای
ارتباطات و فناوریاطالعات
سازمان مدیریت و برنامهریزی
حفاظت محیطزیست استان
مدیرکل صداوسیمای استان
رئیس پلیس راهور استان
فرماندار هر شهرستان حسب
مورد
شهردار هر شهرستان حسب
مورد
رئیس شورای هر شهر حسب
مورد
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ردیف

عنوان

2

شورای فنی

شرح وظایف

لیست اعضا

ـ بررسی اشکاالت و موانع اجرایی طرحهای مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام
فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اداری و
منطقهای استان و تعیین راهحلهای الزم بهمنظور رفع اشکاالت و اعمال آنها.
ـ فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی
موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای غیردولتی استانی (صنفی–
تخصصی) در تصمیمات شورا.
ـ ایجاد زمینه الزم برای حداکثر استفاده از ظرفیتهای اجرایی استان در تأمین،
تولید ،استانداردسازی و بومیسازی مصالح و فناوریهای نوین ساخت و بهرهگیری
از انرژیهای نو مطابق با مالحظات زیستمحیطی.
ـ ایجاد شرایط مناسب بهمنظور ارتقاء توان فنی ،مهندسی و تخصصی عوامل
اجرایی استان.
ـ نظارت و ارزیابی طرحها و پروژهها ،بهمنظور استقرار نظام مدیریت پروژه (کنترل
هزینه ،کیفیت ،زمان و ) ...و رعایت موازین ایمنی و ضوابط  HSEو معیارهای
پایداری محیطزیست در مراحل مطالعه ،طراحی ،اجرا و بهرهبرداری با استفاده از
توان فنی و مهندسی و تخصصی استان.
ـ همکاری و مشارکت در نیازسنجی و تدوین مقررات فنی ،بخشنامههای مرتبط
با نظام فنی و اجرایی ،ضوابط تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران و تهیه
فهرستبهای پایه.
ـ تجدیدنظر در نرخ پیمانها ،بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنکه مبلغ
حاصل از آن از آخرین نصاب معامالت متوسط تجاوز ننماید.
ـ حل اختالف میان عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای
فنی استان طبق مفاد ماده حل اختالف در شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا
در صورت توافق طرفین.
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهرست
پایه یا سایر روشهای انعقاد قرارداد بر اساس گزارش توجیهی باالترین مقام
دستگاه اجرایی استان در چارچوب ضوابط و مقررات.
ـ تهیه فهرست پایه استانی برای رشتههای مختلف در صورت نیاز و پیشنهاد آن
به سازمان برنامهوبودجه کشور بهمنظور تایید.
ـ اصالح و تصویب نقشهها و مشخصات فنی همسان ،متناسب با شرایط و اقلیم
استان ،در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای ارسالی از طرف دستگاههای
اجرایی استان مبنی بر اجرا به روش امانی ،با توجه به گزارش توجیهی دستگاه در
چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
ـ تهیه ضرایب منطقهای جهت پیشبینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان
نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامهوبودجه کشور تنظیمشده و
پیشنهاد آن به سازمان برنامهوبودجه کشور برای تایید.
ـ همکاری در تصمیمگیری و ساماندهی شروع پروژههای عمرانی جدید استانی با
پیشنهاد دبیر شورا.
ـ همکاری با شورای برنامهریزی و توسعه استان در راستای نظام فنی و اجرایی
یکپارچه کشور.
ـ سایر مأموریتهایی که طبق ضوابط و بخشنامههای ابالغی از سوی سازمان
برنامهوبودجه کشور بر عهده شورای فنی استان قرار میگیرد.

استاندار
معاون عمرانی استانداری
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
مدیرکل راه و شهرسازی
رئیس جهاد کشاورزی
مدیرکل نوسازی مدارس
مدیرعامل آب و فاضالب
مدیرعامل آب منطقهای
شرکت توزیع برق تبریز
رئیس خزانه معین
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز-
مدیرکل بنیاد مسکن
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ردیف

عنوان

3

شورای حفاظت از منابع آب استان

شرح وظایف

لیست اعضا

ـ افزایش تغذیه سفره های زیرزمینی با عملیات تغذیه مصنوعی ،کنترل و پخش
سیالب و احداث سدهای تأخیری ،تغذیهای و سدهای زیرزمینی.
ـ کاهش برداشت آب زیرزمینی از طریق انسداد چاههای غیرمجاز ،جلوگیری از
اضافه برداشت چاههای مجاز ،خرید و انسداد چاه مجاز و فعال ،توسعه و بهبود

استاندار  -معاون امور عمرانی
استانداری (جانشین رئیس شورا) -
معاون سیاسی امنیتی استاندار یا
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری -
فرمانده سپاه پاسداران استان -
مدیرکل اطالعات استان  -فرمانده
نیروی انتظامی استان  -مدیرکل

شبکههای آبیاری اصلی.
ـ گسترش آگاهیهای عمومی ،تهیه بانک اطالعاتی و فراهم نمودن زمینه تحویل
حجمی آب.
ـ افزایش تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی با مطالعه و اجرای عملیات

مدیریت بحران استان  -دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان  -رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان -
مدیرعامل شرکتهای برق منطقهای

آبخیزداری و آبخوانداری.
ـ کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با استفاده از اصالح الگو و ترکیب کشت،
کاهش کشت گیاهان پرمصرف ،توسعه کشت گیاهان کممصرف ،عمران اراضی،
توسعه و بهبود شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی.
ـ مدیریت مصرف با اصالح و بهبود مدیریت آبیاری ،ایجاد تشکلهای آببران ،به
هنگام و اجرایی نمودن سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی ،تعیین و اعمال
راهکارهای ارتقاء کارایی آب کشاورزی

و توزیع نیروی برق استان  -رئیس
شرکت توزیع و پخش فرآوردههای
نفتی  -رئیس سازمان ثبتاسناد و
امالك استان  -رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان -
مدیرکل سازمان محیطزیست استان
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالباستان  -مدیرکل صداوسیمای استان
 مدیرعامل شرکت شهركهایصنعتی
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ردیف

عنوان

4

شورای معادن

5

شورای مسکن استان

شرح وظایف

لیست اعضا

رئیس

استاندار بهعنوان
(غیرقابل تفویض)
معاون امور عمرانی استاندار
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
 نظارت بر استخراج ماده معدنی شناساییشده و فروش و واگذاری پروانه قبل ازبهرهبرداری با رعایت مالحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی
 انجام اقدامات الزم نسبت به تسهیل ،تسریع و ایجاد صنایع پاییندستیـ تکمیل زیربناها و زیرساختهای موردنیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی
صنایع معدنی
ـ اجرای تبصره ( )6ماده ( )14قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر
محدوده معدنی) و مواد ( )25و ( )31قانون معادن و ماده ( )35قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ـ تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزشافزوده باال
ـ تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی ،پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه
ظرفیتهای معدنی کشور

شورا

تجارت
رئیس سازمان استان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
و کشاورزی استان
رئیس اتاق تعاون استان
یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه
قضائیه
دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن
استان با انتخاب هیئترئیسه
نظاممهندسی معدن استان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
مدیرکل منابع طبیعی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
فرمانده نیروی انتظامی استان
دو نفر از نمایندگان استان در مجلس
شورایاسالمی با رأی مجلس

 تنظیم برنامه اجرایی ابالغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان تشخیص اراضی و امالك مازاد بر نیاز وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهایدولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد
انتقال آنها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامههای
مسکن در راستای ماده ( 6قانون ساماندهی و حمایت از تولیدوعرضه مسکن
 تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آمادهسازی و پیگیریتأمین اعتبارات موردنیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات
استانی و ملی ،مطابق تصمیم نامه شماره  143789/41188مورخ
 18/8/1387و توزیع شهرستانی آن.
-

نظارت بر روند اجرای طرحهای آمادهسازی اراضی
تصمیمگیری در خصوص تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژههای بخش
مسکن.
پیگیری تأمین و اعطای تسهیالت بانکی پروژههای بخش مسکن
تعیین و اعالم عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف
و تقسیط
هماهنگی در نحوه پرداخت یارانههای بخش مسکن استان
هماهنگی در تهیه و بروزرسانی سامانه اطالعات و معامالت مسکن و تدارك
سامانه اطالعات برنامههای بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی.
پ ایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل
قیمت.

 نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشههای آمادهسازی و ساخت مسکن گروههایکمدرآمد
 -سایر وظایف محوله از طرف هیئتوزیران.

رئیس :استاندار و در غیاب ایشان
معاون امور عمرانی
دبیر :راه و شهرسازی
اعضا :تمام دستگاههای اجرایی
بهتناسب موضوع مربوطه
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ردیف

عنوان

6

کارگروه استانی نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی

شرح وظایف

لیست اعضا

 -کارگروهی با مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری و عضویت سازمان

معاون امور عمرانی استانداری
(رئیس)

حفاظت محیطزیست استان ،پلیس راهور استان و راهداری و حملونقل
جادهای و مدیرکل دفتر فنی ،امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری و
حسب مورد شهردار شهر مربوطه که بهمنظور هماهنگی امور معاینه فنی
خودروهای سبک و سنگین و نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی در
استان تشکیل میشود.

7

فرسوده

کارگروه ماده  17نوسازی ناوگان

گزارش جلسات ماهانه عملکرد عملیات اسقاط استان به ستاد

8

مدیریت مصرف سوخت

کارگروه ماده  10قانون توسعه حمل و نقل عمومی و

 واگذاری وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی ،دستگاهها ،سازمانها،نهادها ،اتحادیهها ،تعاونیها و تشکلهای صنفی فعال ازجمله
آژانسها و مؤسسات خودروی کرایه و مانند آنها در امور حملونقل
بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه ،به شهرداری

رئیس پلیس راهور استان
دفتر فنی (دبیر)
ادارهکل حفاظت محیطزیست استان
ادارهکل راهداری و حملونقل
جادهای استان
شهرداری هر شهر حسب مورد

معاون امور عمرانی استاندار (رئیس)
سازمان حفاظت محیطزیست استان
پلیس راهور استان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان (دبیر)
نماینده مراکز اسقاط استان

استاندار (رئیس)
معاون امور عمرانی استاندار (دبیر)

فرمانده نیروی انتظامی استان
فرماندار شهرستان مربوطه
شهردار مربوطه
دستگاه اجرایی مربوطه حسب
موضوع
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضا

9

کارگروه واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای

ـ ارسال گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژههای پیشنهادی خود به
کارگروه واگذاری توسط دستگاه اجرایی
ـ بررسی گزارش تصمیم به واگذاری توسط کارگروه واگذاری و ابالغ
نتیجه تأیید یا عدمتأیید حداکثر ظرف مدت  10روز کاری به دستگاه
اجرایی و به سازمان مدیریت و برنامهریزی
ـ شروع فرآیند انتخاب سرمایهگذار مطابق ماده ( )4این دستورالعمل و
انتشار آگهی فراخوان عمومی توسط دستگاه اجرایی ظرف مدت 10
روز کاری بعد از تأیید گزارش
ـ هماهنگی ،پشتیبانی ،راهبری ،نظارت و پاسخگویی به استعالمات و
ابهامات در مراحل واگذاری پروژه و تجمیع اطالعات و ارائه گزارش به
مقامات مسئول توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
ـ دعوت و پیگیری از دستگاههای ذیربط جهت رفع مشکل توسط
استانداری در صورت بروز تعارض در واگذاری پروژههای ملی و استانی
که عرصه آن در اختیار دستگاه مجری یا بهرهبردار پروژه نمیباشد.

رئیس باالترین مقام دستگاه
اجرایی استانی متقاضی
نماینده استانداری
نماینده سازمان امور اقتصادی و
دارایی
نماینده سازمان مدیریت و
برنامهریزی
نماینده ادارهکل دادگستری
یک نفر کارشناس صاحبنظر به
تشخیص رئیس دستگاه اجرایی
متقاضی
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الف ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح های توسعه عمران منطقهای،
ناحیهای ،روستایی و شهری ،طرحهای مجموعههای شهری ،طرحهای بهسازی،
نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده ،تبدیل روستا به شهر ،طرحهای
ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با رعایت مالحظات
آمایش سرزمین ،اسناد توسعه استان و الزامات پدافندغیرعامل به مراجع قانونی
ذیربط
ب ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذیربط از جمله شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران
پ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه استان در حوزههای زیربنایی
ت ـ بررسی و ارائه ساز و کارهای الزم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آییننامه استفاده از
اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
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ث ـ بررسی راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد در
راستای توسعه زیرساختی شهرها ،روستاها و مناطق عشایری استان
ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء زیرساختهای مقاوم و پیگیری تحقق روستاها
و شهرهای پایدار و تاب آور

استاندار (رییس ) ـ مدیرکل راه و
شهرسازی استان (دبیر)ـ معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری ـ
رییس سازمان استان ـ رییس سازمان
جهاد کشاورزی استان ـ مدیرکل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ـ
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
ـ مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان ـ مدیرکل
صنعت ،معدن و تجارت استان ـ
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ـ نماینده وزارت دفاع و

چ ـ پیگیری ارتقاء دسترسی به آب سالم و سامانه جمعآوری و تصفیه فاضالب در
سطح استان و بررسی و ارائه ساز و کارهای نحوه بهرهبرداری و حفاظت از منابع
پایه به ویژه آب در بخشهای اقتصادی
ح ـ بررسی مسایل و مشکالت روستاییان و عشایر و ارائه پیشنهادهایی برای
راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر

پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب
وزیر ـ یکی از شهرداران استان به
انتخاب رئیس کارگروه ـ مدیرعامل
شرکت گاز استان ـ مدیرعامل شرکت
سهامی آب منطقهای استان ـ

خ ـ بررسی و پیشنهاد برنامههای توانمندسازی دهیاران و بهرهگیری از ظرفیت
آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها
د ـ بررسی و پیگیری طرحهای مدیریت بحران و حوادث طبیعی
ذ ـ ارائه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی (از قبیل بین شهری،
شهری ،روستایی ،ریلی و هوایی) و ارتقاء وضعیت ایمنی راهها.
ر ـ بررسی برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی و ارائه ساز و کارهایی برای توسعه
ظرفیتهای ایجاد انرژیهای نو و تجدیدناپذیر
ز ـ بهرهبرداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط
ژ ـ پیگیری انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از شهرها و سکونتگاهها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان ـ مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب شهری استان ـ مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب روستایی استان
ـ مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری
ـ مدیرکل هواشناسی استان ـ رییس
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان ـ رییس شورایاسالمی استان
ب ـ اعضای متغیر:

س ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه کمی و کیفی مسکن و
زیر ساختهای مناطق شهری و روستایی و عشایر
ش ـ بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم انداز استان
ص ـ بررسی برنامههای توسعه میان مدت استانی ،شهرستانی ،طرحهای توسعه

مدیرکل ارتباطات و فناوریاطالعات
استان – مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ـ مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان ـ مدیرکل

ناحیهای و طرح های منظومه روستایی از منظر مالحظات آمایشی ،محیط زیستی
و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها

ثبت احوال استان ـ مدیرکل ثبت
اسناد و امالك استان ـ مدیرعامل
شرکت پخش فرآورده های نفتی

ض ـ تسهیل اجرای برنامهها و سیاست های اجرایی شورایعالی آمار و شورایعالی آمایش
سرزمین

ط ـ بررسی و ایجاد هماهنگی آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی استان
ظ ـ بررسی و پیشنهاد شاخصها و اولویتهای آماری مورد نیاز برنامههای توسعه استان

ع ـ بررسی و ارائه تدبیر الزم برای تهیه نقشههای اصلی سامانه اطالعات جغرافیایی
( )Gisو دادههای مکانی استان و بروز رسانی آن
غ ـ پیشنهاد سیاست ها و راهکارهای الزم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل
استان و پایش تحقق آنها
ف ـ بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهرها و روستاها در
چهارچوب سند آمایش سرزمین

استان ـ مدیرعامل شرکت شهرك
های صنعتی استان ـ مدیرکل صدا و
سیمای مرکز استان ـ مدیرکل امور
عشایر استان ( در موضوعات مرتبط )
ـ مدیرکل امور روستایی و شوراهای
استان
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شرح وظایف

لیست اعضا

ق ـ بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد
راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان
ك ـ بررسی برنامههای مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونتگاهی و استقرار
جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست
گ ـ بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت سازی نهادی و انسانی برای
تحقق اهداف توسعه پایدار
ل ـ بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار در پهنه

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان ـ مدیرکل استاندارد
استان ـ مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان ـ مدیرکل بنادر

استان براساس دیدگاههای برنامهریزی منطقهای
م ـ بررسی و تسهیل ارتقاء زیست بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در
پهنه استان
ن ـ بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده بیان زایی ،گرد و غیار و ریزگردها
و ـ بررسی و ارائه راهکارهای برنامهریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی
استان

و دریانوردی استان ( استان های
ساحلی) ـ فرماندار شهرستان حسب
مورد ـ دهیار یکی از روستاهای
استانی به انتخاب رییس کارگروه ـ
یکی از روسای دانشگاه های دولتی
مرکز استان به انتخاب رییس شورا

هـ ـ راهبری زیرساخت داده های مکانی ()SDI
ی ـ پیگیری اجرای طرحهای آمایش مصوب استان و بررسی سیاستهای ارتقاء
دسترسی به انرژی پاك و مقرون به صرفه در سطح استان

فصل چهارم :پستهای مدیریتی معاونت هماهنگی امور عمرانی شرح وظایف و 189 ■...

کمیسیون وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف .ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی ،شهرداریها ،دانشگاهها
و نهادهای غیردولتی ذیربط در خصوص مسائل مرتبط با ایمنی حملونقل در
شهرها و کانونهای جمعیتی واقع در حریم آنها
ب .تدوین اهداف و سیاستهای الزم برای ارتقاء سطح ایمنی حملونقل شهری و
ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.
پ .شفافسازی و احصاء وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی حملونقل
شهری و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.
ت .بررسی و تدوین برنامههای اجرایی دستگاههای عضو در حوزه ایمنی براساس
برنامهریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوب راهبردها و طرحهای مصوب مرتبط
با ایمنی حملونقل شهری.
ث .برنامهریزی برای ایجاد حساسیت عمومی نسبت به تصادفات رانندگی و تبعات
ناشی از آن و همچنین جهتدهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی
حملونقل شهری.
ج .تدوین ضوابط و معیارهای فنی و شاخصهای ارزیابی ایمنی در حملونقل شهری.

کمیته ایمنی و حملونقل شهرهای استان
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چ .پیشنهاد ارتقاء استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و آزمونهای
مرتبط معاینه فنی وسایل نقلیه به مراجع ذیربط.
ح .بررسی و پیشنهاد دستورالعملهای مرتبط با سرعت عمل و کیفیت خدمات
امدادی و فوریتهای پزشکی.
خ .ارائه راهکارهای الزم در جهت انضباط بخشی با هدف افزایش ایمنی در
حملونقل شهری
د .پیشنهاد اصلح خدمات بیمهای به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و
تصادفات رانندگی با رعایت حقوق شهروندی
ذ .ارائه پیشنهادهای الزم در جهت بهبود و تقویت اجرای قوانین و مقررات ترافیکی
در سطح معابر شهری و ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد عوامل اعمال مقررات
در راستای بهبود ایمنی در حملونقل شهر
ر .بررسی و ارائه راهکارهای الزم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوریهای نوین
و هوشمند جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی در معابر شهری در راستای
بهبود ایمنی در حملونقل شهری.
ز .بررسی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی ،صدور و تجدید انواع
گواهینامه و شرایط صالحیت و سالمت رانندگان وسایل نقلیه عمومی شهری در
راستای بهبود ایمنی در حملونقل شهری
س .بررسی و ارائه راهکارهای الزم جهت بهبود سیستمهای آموزش ایمنی در
سطح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگ فعالیتهای بین دستگاهی.
ش .پیشنهاد الزم برای وصول درآمد و تأمین منابع اعتباری برای صرف هزینه در
امور ایمنی حملونقل شهری به مراجع ذیربط.
ص .ایجاد سامانه آمار و مطالعات جامع مدیریت ایمنی حمل ونقل شهری ،با
همکاری دستگاههای عضو و مرکز آمار ایران.
ض .پایش و ارزیابی وضعیت ایمنی معابر شهری و وسایل نقلیه در سطح ملی و
سطوح محلی و نظارت بر اجرای مصوبات.
ط .تحلیلی تصادفات در محدوده شهرها و حریم آنها با همکاری دستگاههای
ذیربط و تدوین راهکارهای اصالحی.
ظ .هماهنگی و سازماندهی همایشهای ملی و منطقهای در خصوص موضوع ایمنی.

استاندار یا معاون هماهنگی امور
عمرانی (رئیس)
مدیرکل راهداری و حملونقل
جادهای استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان
رئیس پلیس راهور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
رئیس اورژانس استان
مسئول امداد و نجات هاللاحمر
استان
شهردار شهر مرکز استان
رئیس شورایاسالمی استان
مدیرکل دفتر فنی (دبیر)
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هوشمند نظارتی

کمیته فنی استقرار و بهرهبرداری از سامانههای

13

استان

کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حملونقل

شرح وظایف

لیست اعضا

 نظارت بر اجرای این دستورالعملها  -بررسی و اعالمنظر درباره طرحهایرسیده از شهرداریها مرتبط با جانمایی دوربینهای نظارتی  -هماهنگی بین
دستگاه در خصوص اجرا و بهرهبرداری از سامانههای مشمول این دستورالعمل
 هماهنگی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در استان برای تحقق اهدافاین دستورالعمل  -ارسال گزارش موارد مغایر دستورالعمل در اجرای طرحها
که در کمیته استانی حلوفصل نشده ،به کمیسیون مرکزی شورای امنیت
کشور  -ارسال گزارشها ی مستمر و عملکرد ساالنه کمیته به کمیسیون
مرکزی شورای امنیت کشور

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی
(رئیس)  -معاون امور عمرانی (دبیر)
 مدیرکل امنیتی استانداری(جانشین)  -دادستان مرکز استان -
قائممقام مدیرکل اطالعات استان -
مدیرکل فناوری استانداری -
جانشین فرمانده سپاه استان -
فرمانده پلیسراه استان  -فرمانده
پلیس راهور استان  -مدیرکل دفتر
فنی (دبیر)
شهردار مرکز استان  -مدیرکل
راهداری و حملونقل جادهای استان

 هماهنگی اجرایی بین پلیسراه ،راهداری ،اورژانس و هاللاحمر بهمنظورهدفمند کردن اقدامات ،در راستای اهداف و اولویتهای طرح و نیز پیگیری
مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول نتیجه.
 پیگیری تقویت تجهیزات ردههای مرتبط با امور امداد و نجات جادهای از طریقمقامات مسئول ذیربط استانی.
 اجرای مصوبات کمیسیون در سطح استان -احصاء مشکالت مناطق به کمیسیون

14

کمیسیون طرح هادی شهرها

 نحوه تهیه طرح هادی و یا تجدیدنظر آن -بررسی و تایید طرح  .3مغایرتها

15

کمیسیون مغایرتهای طرح هادی شهرها

 تشکیل جلسه جهت طرح و رفع مغایرتهای موجود در پروندههای ملکی باطرح مصوب شهری

استاندار یا معاون هماهنگی امور
عمرانی (رئیس)  -مدیرکل راهداری
و حملونقل جادهای استان (دبیر) -
مدیرکل راه و شهرسازی استان -
رئیس پلیسراه استان  -رئیس
دانشگاه علوم پزشکی  -رئیس
اورژانس استان  -مسئول امداد و
نجات هاللاحمر استان  -مدیرکل
ارتباطات و فناوریاطالعات استان -
دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان

مدیرکل دفتر فنی استانداری
(رئیس) ،شهردار شهر مربوط،
مدیرکل راه و شهرسازی ،رئیس
سازمان جهاد کشاورزی ،مدیرکل
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،نماینده شورایاسالمی
شهر و نماینده سازمان نظاممهندسی
ساختمان (بدون حق رأی)

مدیرکل دفتر فنی استانداری
(رئیس) ،شهردار شهر مربوط،
مدیرکل راه و شهرسازی ،رئیس
سازمان جهاد کشاورزی ،مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،نماینده شورایاسالمی
شهر و نماینده سازمان نظاممهندسی
ساختمان

فصل چهارم :پستهای مدیریتی معاونت هماهنگی امور عمرانی شرح وظایف و 191 ■...

ردیف

عنوان
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کمیسیون ماده  5شهرهای استان
شهرداری ها

کمیسیون ماده  99قانون

17

شرح وظایف

لیست اعضا

استاندار و در غیاب وی معاون امور

ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات غیراساسی آنها در هر یک
از شهرهای استان

عمرانی (رییس) مدیرکل راه و
شهرسازی (دبیر) ،مدیرکل سازمان
جهاد کشاورزی ،مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری،
شهردار شهر مربوط و رئیس
شورایاسالمی شهر و نماینده سازمان
مهندسی ساختمان (با تخصص
شهرسازی و معماری) بدون حق رأی

 جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر هاو نحوهرسیدگی به موارد تخلف

نمایندگانی از وزارتکشور ،
دادگستری و ادارهکل راه و شهرسازی
استان
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

18

ستاد بازآفرینی شهری

 برنامههایی جهت اسکان اقشار کمدرآمد برنامهریزی برای توسعه در سطوح منطقهای و ناحیهای و شهری تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده و حریم شهر باهدف پیشگیری از گسترشبافتهای ناکارآمد شهری
 -برنامههای توانمندسازی بافتهای ناکارآمد

19

ستاد مناسبسازی محیط برای کمتوانان جسمی و حرکتی

لیست اعضا
استاندار (رییس) ،معاون امور عمرانی
استانداری ،مدیرکل راه و
شهرسازی(دبیر) ،رییس دادگستری
استان ،رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،مدیرکل میراث فرهنگی
و گردشگری ،رئیس سازمان جهاد
کشاورزی ،مدیرکل امور بانوان و
مدیرکل
استانداری،
خانواده
محیطزیست ،:مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب شهری استان ،مدیرعامل
شرکت توزیع برق منطقهای استان،
مدیرعامل شرکت گاز استان،
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،:رئیس دانشگاه علوم پزشکی،
مدیرکل اطالعات استان ،مدیرکل
آموزشوپرورش ،مدیرکل ثبتاسناد و
امالك استان ،رییس شورایاسالمی
استان ،مدیر شورای هماهنگی
بانکهای استان ،:مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان ،مدیرکل
صداوسیما ،فرماندهی نیروی انتظامی
استان ،مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان ،مدیرکل
بهزیستی استان ،شهردار تبریز،
فرماندار تبریز

-

برنامهریزی و ایجاد بستر برای مناسبسازی محیط برای معلولین و

-

کمتوانان جسمی و حرکتی
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط

معاون امور عمرانی استانداری ،مدیرکل
بهزیستی استان ،مدیرکل صداوسیما،
شهردار تبریز ،رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدیرکل آموزش و پرورش،
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان ،مدیرکل راه و شهرسازی،
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
رییس دانشگاه تبریز ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،رییس سازمان
نظام پزشکی استان ،رییس سازمان
نظاممهندسی استان ،رییس شورای
اسالمی استان ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ،نماینده تشکلهای غیردولتی
معلولین ،رییس تشکلهای غیردولتی
ایثارگران ،مشاور استاندار و مسئول
هماهنگی امور ایثارگران استانداری
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ردیف

عنوان

20

ستاد هماهنگی خدمات سفر

21

هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

شرح وظایف

لیست اعضا

استاندار ،مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،روسای
واحدهای وزارتخانههای بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی،
-

هماهنگی بین بخشهای خصوصی و دولتی
برنامهریزی برای اسکان مسافرین در روزهای پیک سفر
آمادگی برای مواقع بحران

-

ثبت شکایت پس از ارائه آن ،دریافت شکایت ـ اعالم عدم صالحیت هیئت
برای رسیدگی به شکایت ـ ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت کارشناسی
برای بررسی اولیه شکایت ـ جمعآور ی و تکمیل اسناد و مستندات برای
ارائه به هیئت ـ دعوت از اعضای هیئت و تشکیل جلسات آن در زمان و
مکان مقرر ـ اعالم و ابالغ رأی هیئت ـ مستندسازی شکایات و آراء صادره
توسط هیئت ـ انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانهای ـ دریافت و ارائه
انصراف شکایت شاکی به هیئت

آموزشوپرورش ،دادگستری ،راه و
شهرسازی و سازمان تعزیرات
حکومتی هر استان ،فرمانده نیروی
انتظامی استان ،مدیرکل صداوسیمای
استان ،رئیس پلیس راهنمائی و
رانندگی استان ،شهردار مرکز استان
و مدیرعامل سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر استان

استاندار یا یکی از معاونان ذیربط
رئیس دستگاه مناقصه گزار
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی
استان
رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه
به نوع مناقصه
یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه
قضائیه
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ردیف

عنوان

22

هیئت چهار نفره استان

شرح وظایف

لیست اعضا

 تصویب ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان ،در هر استان باتوجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صالحیت در رشتههای مختلف ساختمان
حداکثر تا  20درصد افزایش یا کاهش
 تصویب ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهایساختمانی مربوط به این مجموعه شیوهنامه شاغل تماموقت نباشند
 افزایش تا  50درصد ظرفیت و تعداد کارهای ناظرانی که تمایل به انجام کارنظارت در نقاط محروم و نقاطی که فاقد ناظر به تعداد کافی باشند
 افزایش یا کاهش حداکثر تا  20درصد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقیساختمان ،د ر هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال
به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی استان
 افزایش یا کاهش حداکثر تا  20درصد ظرفیت اشتغال طراحان حقوقیساختمان ،در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صالحیت
در رشتههای مختلف ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی
استان
 افزایش حداکثر تا  50درصد ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی که خارج از کارهایساختمانی مربوط به این مجموعه شیوهنامه شاغل تماموقت نباشند به پیشنهاد
هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی استان
 تصمیمگیری در محلها یی که طراحان ،ناظران و سازندگان حقیقی یا حقوقیدارای پروانه اشتغال ،به تعداد کافی نباشد یا در مناطق روستایی به پیشنهاد بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان
 بررسی و تایید مواردی که بهمنظور سهولت در اجرای مجموعه شیوهنامهها،واصل میشود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون ،آییننامه و
اصول مندرج در شیوهنامه نباشد
 ارسال مصوبات هیأت استانی حداکثر پانزده روز پس از تصویب به حوزه معاونتامور مسکن و ساختمان وزارت متبوع (در صورتی که بعد از سی روز کاری از تاریخ
وصول در حوزه مذکور ،اظهارنظری اعالم نگردد ،پیشنهادات مربوط تصویبشده
تلقی میگردد).
 کاهش یا افزایش حداکثر تا  30درصد ظرفیت و تعداد کار سازندگان حقیقی وحقوقی بنا به مقتضیات استان و به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی
استان
 تعدیل و اعمال حقالزحمه خدمات مهندسی در بخشهای طراحی و نظارت 4رشته معماری ،عمران ،تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی متناسب با عرضه و
تقاضای خدمات مهندسی در استان و شهرستانهای تابعه و لحاظ شرایط اقتصادی
محلی تا سقف  %25نسبت به تعرفه سال 1396

معاون امور عمرانی استانداری
شهردار تبریز
مدیرکل راه و شهرسازی استان
رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان

فصل چهارم :پستهای مدیریتی معاونت هماهنگی امور عمرانی شرح وظایف و 195 ■...
-1-1-4معاون شهرسازی ،معماری و برنامهریزی شهری (شرح وظایف)

 -1تهیه و پیگیری تصویب طرحهای هادی شهرهای زیر  25هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر
اجرای آنها.
 -2انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرتهای طرحهای هادی شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت.
 -3برنامهریزی بهمنظور تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای توسعه شهری.
 -4عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده .5
 -5انجام امور محوله در اجرای بندهای «ب» و «ه» ماده  28قانون برگزاری مناقصات موضوع ترك تشریفات
مناقصات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی میباشد.
 -6انجام امور دبیرخانهای هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.
 -7ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات
عمرانی و بررسی اختالفات میان آنها.
 -8بررسی و تعیین محدوده و حریم شهرها و روستاها.
 -9نظارت و ارائه راهنماییهای الزم به شهرداریها و دهیاریهای استان در اجرای پروژههای شهرسازی،
عمرانی و تفکیک اراضی در چارچوب ضوابط و طرحهای مصوب شهری و روستایی.
 -10نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به طرحهایی که رأساً توسط دفتر فنی انجام میگیرد از قبیل تهیه
طرحها ،برآوردها و نظارت بر اجرای آن و غیره.

-11
 -12پیگیری امور مربوط به استفاده از دستگاههای اجرایی درزمینهء تأمین و استفاده از مصالح استاندارد.
 -13هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب،
بررسی و کنترل موافقتنامههای مربوط به واگذاری امالك و اراضی شهری و اعمال ماده  101قانون شهرداریها.

برق ،فاضالب ،گاز و مخابرات در صورت نیاز.
 -14نـظـارت بـر انـجـام امـور مـربـوط بـه هـمـاهـنـگی و پـیـگـیـری سـتـاد مـناسبسازی و تسهیل
تردد معلولین جسمی– حرکتی.
 -15ریاست کمیتههای چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.
 -16نظارت بر اجرای برنامههای عمرانی (احداث ،مرمت ،نگهداری و بهرهبرداری) و گزارشگیری مستمر از
پیشرفت برنامههای عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاههای اجرایی بهمنظور
رفع موانع اجرایی.
 -17انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیات  4نفره استان موضوع آییننامه اجرایی ماده  33قانون
نظاممهندسی و کنترل ساختمان.
 -18تعامل با سازمان نظاممهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظاممهندسی و کنترل
ساختمان ،مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعملهای منبعث از آن.
 -19شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی
استان ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیتههای کارشناسی مرتبط با آن.
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 -20همکاری و هماهنگی بهمنظور ارتقا کیفیت زیستمحیطی کالنشهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی
هوا ،آبوخاك استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی.
 -21نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساختوساز آنها بر اساس آییننامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و
تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال .91
 -22کـنتـرل و نـظـارت بـرسـاخـت و سـازهـای غـیـرمـجاز موضوع کمیسیون ماده  99قانون شهرداریها
و انجام امور دبیرخانهای مربوط.
 -23نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرحهای مقاومسازی ساختمانها و شریانهای حیاتی حسب
مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساختوسازها.
 -24بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک امالك و اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی
دولت و شهرداریها از طریق اعمال ماده  9الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك برای اجرای
برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی ،دولت مصوب  58/11/17شورای انقالب.
 -25هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیهنشینی و بافتهای ناکارآمد
شهری و ارائه گزارشهای مربوطه به مقامات مافوق.
 -26شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بهمنظور جلوگیری و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
ازجمله آلودگی ناشی از منابع آبوخاك ،گردوغبار ،مصرف سموم شیمیایی ،حفظ و بهرهبرداری پایدار از تاالبها،
منابعطبیعی و  ...تعامل با سازمانها و دستگاههای اجرایی استان در این خصوص.

 -27هماهنگی و همکاری بهمنظور تهیه و تصویب و اجرای طرحهای جداسازی آب شرب از فضای سبز.
 -28همکاری و هماهنگی با شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوعبند  6مصوبه سال
 1387هیات وزیران.
 -29عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرحهای هادی درزمینهء امور مربوط به حملونقل و ترافیک
استان و شهرستان.
 -30بررسی تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهارنظر در مورد برندگان
مناقصه درزمینهء رد یا قبول آنها.
 -31کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی در شهرداریها و راهنمائی الزم در اتخاذ روش صحیح و رعایت
اولویتها در تنظیم برنامههای عمرانی.
 -32ارائه مشاوره به مدیرکل
 -33سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری
 -34مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 -35تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 -36انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-2-1-4معاون حملونقل و ترافیک (شرح وظایف)

1ـ ارائه مشاوره به مدیرکل و نظارت ،کنترل و مدیریت افراد تحت سرپرستی.
2ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظائف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای
تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد ضروری.
3ـ انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و مرکز
استان.
4ـ برنامه ریزی و همکاری در راستای ارتقاء کیفیت زیستمحیطی کالنشهرها از طریق کارگروه کاهش
آلودگی هوا ،آبوخاك استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی.
5ـ ایجاد هماهنگی و ارائه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیتها و عملکرد شرکتها،
سازمانها و واحدهای ارائهدهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درونشهری.
6ـ انجام هماهنگیهای الزم بین امور حملونقل و ترافیک درونشهری و برونشهری.
7ـ بررسی و مطالعه برای تعیین تعداد وسایل همگانی موردنیاز استان.
8ـ هماهنگی الزم در زمینه توسعه جایگاههای سوخت  CNGو ارتقاء کیفیت سوخت خودروها.
9ـ برقراری ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک
برای دستیابی به آخرین اطالعات ،نوآوریها ،استانداردها.
10ـ برنامهریزی بهمنظور افزایش توان تخصصی از طریق تهیه و اجرای دورهها و برنامههای آموزشی با
هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط.
11ـ انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور اجرای مصوبات ابالغی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک
شهرهای کشور (موضوع ماده  2آییننامه اجرایی قانون تأسیسات شورایعالی مصوب  74/7/2هیات
وزیران).
12ـ نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در شهرهای مشمول موضوع مصوبه سال  93هیات
وزیران.
13ـ انجام وظایف مربوط به دبیری شورای هماهنگی ترافیک استان.
14ـ ریاست جلسات کمیته فنی شورای فنی ترافیک و کمیته فنی کارگروه معاینه فنی استان و شرکت
در جلسات کارگروه ،کمیته و کمیسیونهای مرتبط و پیگیری مصوبات مربوطه.
15ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
16ـ تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 17ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-3-1-4رئیس گروه امور شهرسازی ،معماری و امور عمرانی (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4

تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
نظارت و پیگیری در تهیه طرحهای جامع ،هادی و تفصیلی و بهکارگیری مشاورین توسط دفتر فنی
یا ادارهکل راه و شهرسازی.
نظارت و پیگیری در تهیه طرح جامع حریم شهرها و بررسی پیشنهادات رسیده در خصوص نوع
کاربریهای واقع در حریم شهر.

-5
 -6هماهنگی بین دستگاههای اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل
آب ،برق ،گاز ،فاضالب و مخابرات در صورت نیاز.
 -7همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت بر تطبیق موازین در اجرای پروژههای عمرانی
در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.
 -8بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک امالك و اراضی واقع در طرحهای عمومی و عمرانی
دولت و شهرداریها از طریق اعمال ماده  9الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك برای
اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب  58/11/17شورای انقالب.
 -9بررسی و نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز موضوع کمیسیون ماده  99قانون شهرداریها و انجام
امور دبیرخانهای مربوط.
 -10جمعبندی اطالعات و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص امور مرتبط با
حاشیهنشینی و بافتهای ناکارآمد شهری و ارائه گزارشهای مربوطه به مقامات مافوق.
 -11همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکالت مسکن در راستای سیاستگذاری شورای مسکن استان.
 -12اعمال نظارت و اقدامات الزم در خصوص رعایت آییننامهها و ضوابط و ابالغ دستورالعملهای
شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری.
 -13هماهنگی و پیگیری ستاد مناسبسازی و تسهیل تردد معلولین جسمی -حرکتی
 -14نظارت بر تهیه طرحهای آمادهسازی و نقشههای تفکیکی و پیگیری در جهت بهسازی محیط شهری
برای استفاده مطلوب معلولین.
 -15پیگیری الزم جهت تهیه طرحهای زیباسازی معابر اصلی شهرها.
 -16بازرسی ،کنترل ،هدایت و نظارت بر اجرای طرحهای شهری و سایر طرحها و بررسی و ارائه گزارش
از مغایرتهای اعالمشده از طرف شهرداریها در اجرای طرحهای شهری و طرح آنها در کمیته فنی.
 -17پیگیری تصویب طرحهای هادی شهرهای زیر  25هزار جمعیت و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر
اجرای آنها.
 -18جمعبندی اطالعات و ارائه گزارش از وضعیت طرحهای مرمت و حفاظت از آثار ملی ،مذهبی و
فرهنگی و برآورد اعتبار موردنیاز اینگونه طرحها بهمنظور تأمین اعتبار الزم از وزارتکشور.
 -19پیگیری الزم بهمنظور رفع مشکالت طرحهای جامع گردشگری و همکاری در اجرای آنها.
اظهارنظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون امالك و اراضی شهری و اعمال ماده  101قانون شهرداریها.
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 -20نظارت بر تهیه و ابالغ استانداردها و معیارها و ضوابط فنی اجرای طرحهای شبکه معابر ،میادین و
پاركها و مبلمان شهری و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها در سطح استان.
 -21پیگیری مراحل اجرایی کلیه طرحهایی که رأساً توسط دفتر فنی انجام میگیرد از قبیل تهیه طرحها،
برآوردها و ارائه گزارش الزم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان.
 -22انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-4-1-4رئیس گروه پایش محیطزیست و توسعه پایدار (شرح وظایف)

 -1شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بهمنظور جلوگیری و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ازجمله
آلودگی ناشی از منابع آبوخاك ،گردوغبار ،مصرف سموم شیمیایی ،حفظ و بهرهبرداری پایدار از تاالبها،

منابعطبیعی و تعامل با سازمانها و دستگاههای اجرایی استان در این خصوص.
 -2جمعبندی گزارشات کارشناسی و ارائه تحلیلهای مناسب در خصوص حد مطلوب فضای سبز در
مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
 -3پیگیری مراحل اجرایی دستورالعملهای قانونی و فنی مربوط به فضای سبز از طریق شهرداریها و
دهیاریها.
 -4بررسی و پیگیری مراحل اجرای طرحهای جداسازی آب شرب از فضای سبز.
 -5انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوعبند  6مصوبه
سال  1387هیات وزیران.
 -6پیگیری تحقق طرحهای توسعه فضای سبز و جنگلهای واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع
تفاهمنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها.
 -7بررسی و رصد وضعیت زیستمحیطی استان و طرحهای مربوطه (دفن زباله ،کشتارگاهها ،اماکن
عمومی ،سیستم آب شرب ،بهداشت محیط و غیره).
 -8ارشاد و راهنمائی شهرداریها و دهیاریها در مورد تهیه و اجرای طرحهای دفن بهداشتی زباله و
تفکیک از مبدأ زباله ،بازیافت و غیره.
 -9تهیه بروشورهای الزم در زمینه های مختلف محیطزیست و توسعه پایدار و ارسال به شهرداریها و
دهیاریها و انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور آموزش پرسنل شهرداریها و دهیاریها.
 -10ارتباط با مراکز علمی و مؤسسات آموزشی و تخصصی جهت استفاده از نتایج کار آنها بهمنظور پیشبرد
مسائل مربوط به محیطزیست و توسعه پایدار.
 -11ارائه گزارش از عملکرد سایر سازمانهای مرتبط با مسائل محیطزیست و توسعه پایدار در سطح استان
حسب درخواست مقام مافوق.
 -12تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 -13مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 -14انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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-5-1-4رئیس گروه حملو نقل و ترافیک (شرح وظایف)

-1
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

جمعبندی اطالعات مربوط به عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استانهای مشمول موضوع
مصوبه سال  1393هیات وزیران و ارائه گزارش به مافوق.
بررسی و ارائه پیشنهادات کارشناسی در خصوص ارتقاء کیفیت زیستمحیطی کالنشهرها از طریق
کارگروه کاهش آلودگی هوا ،آبوخاك استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی.
ایجاد هماهنگی و ارائه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیتها و عملکرد شرکتها،
سازمانها و واحدهای ارائهدهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درونشهری.
بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکتها و سازمانهای حملونقل همگانی شهری
بهمنظور سرمایهگذاری ،مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارائه به مراجع ذیربط.
شرکت در جلسات و کمیسیونها ،کمیتهها و شوراهای مربوط به حملونقل و ترافیک استان.
بررسی و مطالعه بهمنظور برآورد تعداد وسایل همگانی موردنیاز استان.
برقراری ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با حملونقل و ترافیک
برای دستیابی به آخرین اطالعات ،نوآوریها ،استانداردها.
اهتمام برای افزایش توان تخصصی از طریق تهیه و اجرای دورهها و برنامههای آموزشی با هماهنگی و
همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط.
زمینهسازی الزم بهمنظور اجرای مصوبات ابالغی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای
کشور (موضوع ماده  2آییننامه اجرایی قانون تأسیسات شورایعالی مصوب  74/7/2هیات وزیران)
انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارتکشور درزمینهء امور مربوط به حملونقل و ترافیک استان.
بررسی طرحهای جامع ترافیکی و جمعبندی نقطه نظرات کارشناسی و ارائه گزارشهای الزم به مافوق.
بررسی و تائید طرحهای ساماندهی حملونقل و ترافیک شهرها.
تائید صورتوضعیتهای مربوط به مطالعات ترافیکی در سطح استان.
پیگیری مراحل اجرایی مصوبات شورای ترافیک.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

 -2-4مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها (شرح وظایف)

 -1برنامهریزی و بررسی دورهای وضعیت شهرهای استان از حیث امکانات ،تأسیسات و تسهیالت رفاهی
بهمنظور شناخت و تعیین کمبودها ،نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی و
رفاهی و. ...
 -2همکاری با دفتر فنی ،امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری بهمنظور تهیه و تنظیم معیارها و
ضوابط الزم برای تعیین اولویتهای طرحهای عمرانی در شهرها.
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 -3نظارت بر امور مربوط به بررسی طرحهای عمرانی شهرداریها پس از اخذ نظر دفتر فنی ،امور عمرانی
و حملونقل و ترافیک ،بهمنظور استفاده از اعتبارات وزارتکشور و همچنین طرحهایی که از محل
اعتبارات عمرانی کشور انجام میگیرد.
 -4سازماندهی و هدایت منابع درآمد شهرداریها با رویکرد اتخاذ روشهای مناسب در جهت ارتقاء سطح
درآمد شهرداریها و خودکفایی آنها.
 -5کنترل ،نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداریها در سطح شهرها و سازمانهای وابسته به آنها و تهیه
گزارشهای دورهای جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 -6بررسی موردی مصوبات شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست استان.
 -7برنامهریزی و همکاری با ادارهکل مدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها ازنظر مبارزه با خطرات
ناشی از سیل و بالیای طبیعی برای تخصیص اعتبارات الزم بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات
شورای برنامهریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط.
 -8فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسالمی شهرها و فرادست آنها و ایجاد زمینه همکاری
و هماهنگی الزم بین شوراهای اسالمی شهرها و شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 -9برنامهریزی برای جمعآوری ،تهیه و بروزرسانی آمار و اطالعات موردنیاز درزمینهء شهرداریها و
شوراهای اسالمی شهر و شوراهای اسالمی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و
گزارشهای ارسالی از فرمانداریها در این زمینه.
 -10صدور و ابالغ دستورالعملهای الزم به شهرداریها بهمنظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرحهای توسعه
شهری اعم از مالی و اعتباری ،خدمات و عمرانی.
 -11نظارت بر روند توسعه فناوریاطالعات در شهرداریها و سازمانهای وابسته.
 -12نظارت بر فرایند انتخاب و انتصاب شهرداران.
 -13نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور عمومی توسط شهرداریها.
 -14ارائه خطمشیهای الزم برای حلوفصل مشکالت و اختالفات میان اعضای شوراهای اسالمی شهرها.
 -15نظارت بر فرایند انتخاب و انتصاب شهرداران و همچنین نحوه اجرای امور استخدامی شهرداریها.
 -16هماهنگی و همکاری برای نیازسنجی دورههای آموزشی و برنامهریزی و پیگیری اجرای آنها برای
شهرداران ،کارکنان شهرداریها و اعضای شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست در
قالب برنامه آموزشی مصوب.
 -17برنامهریزی و پیگیری در جهت برپایی همایشهای استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای
اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست بهمنظور تبیین سیاستها و خطمشیهای عمومی دولت
در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
 -18نظارت بر امور مربوط به بررسی شکایتهای واصله از شهرداریها ،شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای
اسالمی فرادست و رسیدگی الزم بر اساس قوانین و مقررات و از طریق مراجع ذیصالح.
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 -19ارائه خطمشیهای الزم جهت راهبری ،هدایت و نظارت بر برنامههای پژوهشی شهرداریها.
 -20بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداریها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
 -21برنامهریزی برای تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداریها و شورای پژوهشی امور شهری استان
و ابالغ مصوبات و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها.
 -22کنترل و نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداریها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه
شورای اداری و استخدامی شهرداریهای استان.
 -23بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض ،بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداریها و شوراهای اسالمی
شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی آن و ارائه پیشنهادهای الزم به مراجع ذیربط.
 -24شرکت در کارگروهها و کمیسیونهای مرتبط با شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای
اسالمی فرادست (کمیسیون ماده  ،5تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد  100و  77قانون شهرداری
و.)...
 -25اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور درجهبندی و تأسیس شهرداریها.
 -26بررسی تشکیالت اداری پیشنهادی شهرداریها و اساسنامه و تشکیالت اداری سازمانهای وابسته به
شهرداریها جهت ارسال به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای اصالح و تصویب.
 -27ارتباط مستمر با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بهمنظور هماهنگی در اجرای دستورالعملها
و سیاستهای کالن دولت در شهرداریهای استان.
 -28هدایت و پیگیری تخصیص و جذب و توزیع اعتبارات مربوط به شهرداریها از طریق وزارتکشور،
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان برنامهوبودجه استان.
 -29بسترسازی مناسب جهت جانشین پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب،
برگزاری دورههای آموزشی ،مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب
مدیریتی.
 30ـ ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد
کارکنان تحت سرپرستی.
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جدول ( )23فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور شهری و شوراها
ردیف

شورا /کارگروه  /کمیته

مستند قانونی

1

شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

شیوهنامه و دستورالعمل شورای پژوهشی مدیریت شهری و
روستایی

2

شورای اداری و استخدامی شهرداریها

ماده  8آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور

3

کارگروه ساماندهی سگهای بالصاحب

دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد
ابالغیه شماره  01/1/58910مورخ 20/11/87

4

کارگروه مدیریت پسماند استان

دستور العمل اجرائی شماره 28566ت30872ه مورخ
1384/5/10

5

کمیته طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداریهای استان

بخشنامه شماره  69/5/13- 58369وزارت کار و امور
اجتماعی

6

کمیته حسابرسی شهرداریها

تبصره ماده  44آئیننامه مالی شهرداریها

7

کمیته اجرائی آموزش و توانمندسازی

شیوهنامه و دستورالعمل کمیته اجرائی آموزش و
توانمندسازی

8

کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاهها

تفاهم نامه شماره  01/1/32701مورخ 7/7/86

9

هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای
اسالمی استان

ماده  89قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور
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جدول ( )24شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور شهری و شوراها
ردیف

عنوان

1

شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

2

شورای اداری و استخدامی شهرداریها

شرح وظایف

لیست اعضاء

معاون امور عمرانی استانداری (رئیس) -
ـ تعیین سیاستهای پژوهشی شهری و روستایی استان بهصورت ساالنه
ـ تشخیص و اولویتبندی محورهای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
استان
ـ تصویب پروپوزال طرحهای پژوهشی شهرداریها و دهیاریهای استان
ـ برنامهریزی برگزاری همایش و جشنوارههای پژوهشی در سطح استان
ـ برنامهریزی برای کاربست نتایج پروژههای اتمام یافته شهرداریها و
دهیاریها و شوراها
ـ پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی از نتایج
پروژههای مطالعاتی به کمیته اجرایی آموزش استان
ـ کنترل هزینه کرد اعتبارات پژوهشی بر اساس بخشنامه بودجه و شیوهنامه
ابالغی مرکز:
تبصره  :1طرحهای پژوهشی کالنشهرها پس از بررسی در کارگروههای
تخصصی کالنشهر و تصویب شورای پژوهشی شهرداری به شورای
پژوهشی استانداری ارسال میگردد.
تبصره  :2نماینده شورای پژوهش استانداری در کارگروههای تخصصی
شهرداری شرکت مینماید.

ـ نظارت بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای
وابسته
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله در خصوص اجرای
طرح ـ طبقهبندی مشاغل بر اساس مصوبات مالك عمل
ـ نظارت بر چگونگی اجرای آییننامه اداری و استخدامی شهرداریها و
سازمانهای وابسته
ـ نظارت بر اجرای تشکیالت ابالغی از سوی سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور
ـ نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی
براساس مجوزهای صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت و انتقال کارکنان شهرداریها
و سازمانهای وابسته
ـ بررسی پروندههای کارکنان متقاضی احراز رتبه ارشد در طرح مسیر ارتقاء
شغلی و اعطاء آن
ـ بررسی پروندههای کارکنان متقاضی احراز رتبه خبره و عالی در طرح
مسیر ارتقاء شغلی و ارائه آن به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
شهرداریها و دهیاریهای کشور برای اتخاذ تصمیم
ـ نظارت بر اجرای صحیح آئیننامهها و دستورالعملهای صادره از سوی
مراجع ذیربط
ـ بررسی و اظهارنظر درباره ساختار تشکیالتی پیشنهادی شهرداریها و
سازمانهای وابسته بر اساس ضوابط ابالغی سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها (دبیر) -
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها (دبیر
شورای پژوهش حوزه روستایی) -مدیرکل
دفتر فنی استانداری  -معاون آموزش و
پژوهش استانداری -یکی از شهرداران به
انتخاب مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها
با حکم رئیس شورا -شهردار مرکز استان
یا یکی از معاونین -یکی از دهیاران به
انتخاب مدیرکل دفتر روستایی -یک نفر
از اعضای شورای اسالمی استان بهعنوان
نماینده به تشخیص شورایاسالمی استان
که ترجیحاً دارای تحصیالت و سوابق
پژوهشی مرتبط باشد -دو نفر از افراد
متخصص ،باتجربه و صاحبنظر در مسائل
شهری و روستایی استان به انتخاب رئیس
شورا که عضو هیئتعلمی دانشگاه
باشند -رئیس کارگروه تخصصی مربوطه
-رابط پژوهشی استانداری·

معاون امور عمرانی استانداری(رئیس)
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری (دبیر شورا)
یک نفر از شهرداران شهرهای استان
ترجیحاً از میان شهرهای با جمعیت 200
هزار نفر تا یکمیلیون نفر به انتخاب رئیس
شورا
یک نفر صاحبنظر در حوزه اداری و
استخدامی با رتبه خبره یا عالی به پیشنهاد
رئیس شورا و تائید سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور
نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور.
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

3

کارگروه ساماندهی سگهای بالصاحب

ـ اجرای مصوبات ستاد مرکزی
ـ پشتیبانی از اجرای طرحها در سطح استان
ـ حمایت از فعالیت کارگروههای شهرستانی
ـ نظارت بر فعالیت آنها و برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی
ـ منطقهبندی استان جهت ایجاد مراکز کنترل جمعیت سگهای بال صاحب
ـ اخذ نظرات کارگروه شهرستانها و ارسال به کارگروه مرکزی
ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محل احداث مراکز نگهداری حیوانات
مزاحم

4

کارگروه مدیریت پسماند استان

لیست اعضاء

معاون امور عمرانی استانداری (رئیس) -مدیرکل دفتر امور شهری استانداری (دبیر)
 معاون سیاسی و امنیتی استانداری -مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری -
نماینده شورای اسالمی استان -معاون
خدمات شهری شهرداری مرکز استان -
نماینده شهرداران استان -مدیرکل حفاظت
محیطزیست استان -معاون بهداشتی
دانشگاههای علومپزشکی -نماینده نیروی
انتظامی استان  -نماینده دادستانی استان -
مدیرکل دامپزشکی استان  -مدیرکل
صداوسیمای مرکز استان  -رئیس انجمن
حمایت از حیوانات نماینده استان- ،
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری -
نماینده دهیاران استان
 -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

5

کارگری شهرداریهای استان

کمیته طبقهبندی مشاغل

6

ـ نظارت بر مدیریت اجرایی پسماندهای شهری ،صنعتی ،پزشکی و...
ـ تصمیمگیری در خصوص فرایند دفع پسماندهای شهری

شهرداریها

کمیته حسابرسی

ـ بررسی پرونده تطبیق شغل کارگران شهرداری با طرح طبقهبندی مشاغل
ـ کارگری شهرداریها و همچنین ارتقاء گروه و جابجایی شغلی آنها

ـ بررسی و رتبهبندی مؤسسات حسابرسی
ـ واگذاری حسابرسی شهرداریها و شوراها به مؤسسات حسابرسی
ـ تشکیل جلسات کمیته حسابرسی و بررسی گزارشات حسابرسی
ـ پیگیری نتایج جلسات کمیته حسابرسی

(رئیس)  -مدیرکل دفتر شهری و شوراهای
استانداری (دبیر) -مدیرکل امور روستایی و
شوراهای استانداری -رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست استان  -معاون
بهداشتی دانشگاه علومپزشکی استان-
رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت
استان -رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان -رئیس سازمان صداوسیمای مرکز
تبریز -رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان -شهردار تبریز

دو نفر نماینده استانداری
دو نفر نماینده کارگران
یک نفر نماینده سرپرستان
* برای کمیته مذکور رئیس و دبیر مشخص
نشده

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
(رئیس)  -مدیرکل امور شهری و شوراهای
استانداری (دبیر)  -معاون مدیرکل دفتر
امور شهری و شوراها -حسابرس دفتر امور
شهری و شوراها-نماینده شورایاسالمی
استان -نماینده شهرداری تبریز
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

7

کمیته اجرائی آموزش و توانمندسازی

ـ بررسی و تائید نیازهای آموزشی ساالنه شهرداریها و سازمانهای وابسته
در استان
ـ پیشبینی اعتبارات آموزشی کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته
در استان ،بر اساس سرانه آموزش مصوب
ـ برنامهریزی برای اجرای دورههای آموزشی بر مبنای سیاستها،
خطمشیها و برنامههای اعالمشده از سوی کمیته راهبری
ـ بررسی و انتخاب مؤسسات مجری و مشاور در حوزه نیازسنجی ،طراحی،
اجرا و ارزشیابی آموزش که صالحیت تخصصی و فنی آنها به تائید رسیده
است.
ـ اجرای تصمیمات کمیته راهبری در حوزه آموزش در استان
ـ نظارت بر عملکرد و فعالیتهای آموزش در استان و ارائه گزارشها از
عملکرد شهرداریها و سازمانهای وابسته در استان به کمیته راهبری
آموزش.
ـ بررسی و تائید اولیه پروندههای آموزشی کارکنان شهرداریها و
سازمانهای وابسته در استان برای اخذ گواهینامه نوع دوم و اعالم به کمیته
راهبری آموزش و توانمندسازی.

لیست اعضاء

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
(رئیس)
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری (دبیر)
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری
یک نفر از دیگر شهرداران استان به انتخاب
رئیس کمیته
شهردار شهرداری مرکز استان
کارشناس آموزش دفتر امور شهری
استانداری
کارشناس آموزش دفتر امور روستایی
استانداری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

8

کشتارگاهها

کمیته استانی هماهنگی امور

9

شکایات شوراهای اسالمی استان

هیأت حل اختالف و رسیدگی به

ـ تشکیل جلسات کمیته استانی در استانداری حسب مورد
ـ برنامهریزی و نظارت بر اجرای مفاد تفاهمنامه و اتخاذ تصمیمات مناسب
با توجه به شرایط و امکانات استان
ـ تصویب پیشنهادات وارده به دبیرخانه مبنی بر احداث کشتارگاههای
صنعتی نظارت بر اوضاع کشتارگاههای شهرستانها و تأکید بر تکمیل
کشتارگاهها و پیشگیری از هرگونه ذبح دام در خارج از کشتارگاه

ـ رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا
ـ رسیدگی به مصوبات اصراری شوراهای اسالمی شهرها

(رئیس) -معاون سیاسی امنیتی استانداری
 مدیرکل امور شهری و شوراهایاستانداری -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان -5مدیرکل امور روستایی و شوراهای
استانداری -رئیس دانشگاه علوم پزشکی -
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان -8
مدیرکل صداوسیما -دادستان استان -
مدیرکل دامپزشکی استان (دبیر) -
شهرداران مربوط
استاندار آذربایجان شرقی (رئیس)
رئیس دادگستری استان
دو نفر از نمایندگان مجلس شورایاسالمی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
(دبیر)
یک نفر از اعضای شورای استان

 -1-2-4معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها (شرح وظایف)

1ـ مطالعه و بررسی وضعیت شهرهای استان از حیث امکانات ،تأسیسات و تسهیالت رفاهی بهمنظور
شناخت و تعیین کمبودها ،نیازها ،نارسـائیهـای اجـتـمـاعی ،فـرهـنـگـی ،آمـوزشـی ،بهداشتی ،رفاهی
و غیره و ارائه راهحلهای مناسب جهت رفع تنگناها و مشکالت موجود.
2ـ هماهنگی بهمنظور شرکت در جلسات شوراهای اسالمی شهرها ،شوراهای اسالمی فرادست ،کارگروهها
و گروههای مرتبط با شهرداریها و همایشهای ملی ،استانی و شهرستانی.
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3ـ مطـالـعـه و بـررسـی در مـورد مـنابع درآمد شهرداریها بهمنظور ارائه پیشنهاد در جهت ارتقاء سطح
درآمد شهرداریها و خودکفایی آنها.
4ـ انـجـام بـازرسـی و ارائـه گـزارشـات دورهای از عـمـلکـرد شـهـرداریهـا در سـطـح شـهـرها و
سازمانهای وابسته به آنها به مقام مافوق.
5ـ بررسـی مـوردی مـصـوبـات شـوراهـای اسـالمی شـهـرها و شـوراهـای اسـالمی فـرادسـت اسـتـان
و ارائـه گـزارش بـه مـقـام مـافوق.
6ـ طرحریزی و ارائه پیشنهاد برنامههای آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای
اسالمی فرادست با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سایر مسایل موردنیاز در جهت اجرای هرچه
مطلوبتر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی آن.
7ـ ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان بهمنظور آشنایی کارکنان استانداری،
فرمانداریها و بخشداریها با قوانین ،آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به شوراهای اسالمی.
8ـ ارائه پیشنهاد ،برنامهریزی مقدماتی و هماهنگی برای تهیه و تنظیم دستورالعملهای الزم بهمنظور ایجاد
هماهنگی در تهیه طرحهای توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری ،خدماتی و عمرانی
9ـ هدایت و راهنمایی جهت تشکیل و بروزرسانی بانک اطالعاتی شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر و
شوراهای اسالمی فرادست استان از حیث آمار ماهیانه پروانههای ساختمانی صادرشده ،عملکرد رسیدگی
به تخلفات ساختمانی شهرداریها و آمار ماشینآالت و تجهیزات موجود و موردنیاز شهرداریها.
10ـ هماهنگی و پیگیری در جهت برپایی همایشهای استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای
اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست بـهمـنـظـور تـبـیـین سیاستهای و خطمشیهای عمومی
دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
11ـ هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناسان مرتبط دستگاههای
اجرایی ،فرمانداریها و واحدهای تابع.
12ـ بررسی شکایتهای واصله از شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای اسالمی فرادست
براساس قوانین و مقررات و از طریق مراجع ذیصالح.
13ـ همکاری با ادارهکل مدیریت بحران در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و
بالیای طبیعی برای تخصیص اعتبارات الزم براساس قوانین و مقررات و مصوبات شورای برنامهریزی و
توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط.
14ـ بـررسـی نـیـازهـا و اقـدامـات مـالـی شـهـرداریهـا و نـظـارت بر انـجام امـور مـربوط به
حـسابـرسـی آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق.
15ـ هماهنگی و اتخاذ تدابیر الزم جهت تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداریها و شورای پژوهشی
امور شهری استان و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آنها.
16ـ نظارت بر اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداریهای استان بهمنظور
حسن انجام امور پرسنلی و استخدامی شهرداریها.
17ـ هماهنگی بهمنظور اجرای برنامههای پژوهشی مصوب شهرداریها.
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18ـ بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در مورد تشکیالت اداری پیشنهادی شهرداریها و اساسنامه و
تشکیالت اداری سازمانهای وابسته به شهرداریها جهت ارسال به سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور برای اصالح و تصویب.
19ـ پیگیری تخصیص و جذب و توزیع اعتبارات مربوط به شهرداریها از طریق وزارتکشور ،سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان برنامهوبودجه استان.
20ـ شرکت در کارگروهها و کمیسیونهای مرتبط با شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای
اسالمی فرادست (کمیسیون ماده  ،5تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد  100و  77قانون شهرداری
و )...حسب دستور مقام مافوق.
21ـ ارائه مشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف ،مأموریتها و شرح وظایف دفتر.
22ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور
شهری و شوراها ،بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش بهمنظور یافتن راهحلهای مناسب برای رفع
تنگناهای توسعه شهری.
23ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات و ارزیابی
عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم به کارکنان
تحت سرپرستی در موارد ضروری.
24ـ مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات ،همایشها و سمینارها و تنظیم دورههای آموزشی مرتبط.
25ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-2-2-4رئیس گروه امور شهری (شرح وظایف)

1ـ هـمـاهـنـگـی امـور مـربـوط بـه بـازرسـی و نـظـارت بر اقـدامـات اجـرایی شـهـرداریهـا و
سـازمـانهـای وابـسـته در امور خدماتی.
2ـ تحلیل نتایج طرحریزی و تشکیل بانک اطالعات بهمنظور جمعآوری اطالعات و آمارهای مربوط به
شاخصهای مدیریت شهری و تجزیهوتحلیل آنها برای تصمیمگیری و استفاده در طراحی و برنامهریزی و
بهبود امور و مسائل شهری.
3ـ بـررسـی و اعـالم نـظـر در زمـیـنـه نـیـاز شـهـرها به وسـایـل نـقـلـیـه عـمومی ازجمله تاکسی،
تاکسیتلفنی ،مینیبوس و اتوبوس.
4ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل الزم و ارائه خدمات مشورتی به شهرداریها بهمنظور ایجاد هماهنگی در
تهیه طرحهای توسعه خدمات شهری.
5ـ ارائه گزارش تحلیلی از آمار و اطالعات مربوط به ماشینآالت و خدمات و محیطزیست شهری و
تجزیهوتحلیل و تلخیص آمار ارسالی از شهرداریها در این زمینه.
6ـ هماهنگی و راهنمایی جهت تشکیل و بروزرسانی بانک اطالعاتی شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر
و شوراهای اسالمی فرادست استان از حیث آمار ماهیانه پروانههای ساختمانی صادرشده ،عملکرد رسیدگی
به تخلفات ساختمانی شهرداریها و آمار ماشینآالت و تجهیزات موجود و موردنیاز شهرداریها.
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7ـ بـررسـی ،تـجـزیـهوتـحـلیل و رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها درزمینهء خدمات و
محیطزیست شهری و ارائه گزارشات دورهای.
8ـ هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با درجهبندی و تأسیس شهرداریها و سازمانهای وابسته آنها.
9ـ بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض ،بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداریها و تالش در جهت کسب
منابع درآمدی شهرداریها با رویکرد حرکت به سمت خوداتکایی و ارائه گزارشات و نظرات کارشناسی.
10ـ بـررسـی پـیـشنـویـس طـرحهـا ،نـامـههـا ،صـورتجـلـسـات ،دستورالعملها ،ابالغ قوانین و
مقررات و برنامههای مرتبط با امور شهری.
11ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
12ـ مـطالـعه و بـررسـی قـوانـیـن و مـقـررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
13ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات
-3-2-4رئیس گروه امور شوراهای اسالمی شهر (شرح وظایف)

1ـ راهنمایی و هدایت کارشناسان در جهت بهبود انجام وظایف محوله و ارائه خدمات مشورتی الزم برای
ارتقاء کارایی و اثربخشی.
2ـ بررسی و ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی و آشناسازی اعضای شوراهایاسالمی شهرها و شوراهای اسالمی
فرادست در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه
مطلوبتر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی.
3ـ ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان بهمنظور آشنایی کارکنان استانداری،
فرمانداریها و بخشداریها با قوانین ،آئیننامهها و دستورالعملهای مربوط به شوراهای اسالمی.
4ـ بررسی و اظهارنظر موردی در خصوص مصوبات شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای فرادست در راستای
اجرای وظایف نظارتی وزارتکشور و اتخاذ تمهیدات الزم برای لغو مصوبات غیرقانونی از طریق مراجع
ذیربط.
5ـ نظارت و پیگیری و هماهنگی برای برپایی همایش سالیانه استانی و شهرستانی همچون روز ملی شوراها
با حضور اعضای شوراهای اسالمی شهرها و شوراهای فرادست بهمنظور تبیین سیاستها و خطمشیهای
عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای برنامههای دولت در محدوده حوزه انتخابیه
خویش.
6ـ ارائه گزارش تحلیلی و اظهارنظر در خصوص شکایات واصله از اقدامات شوراها و ارائه گزارش به مقامات
ذیربط.
7ـ برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای
اسالمی استان.
8ـ جمعآوری ،تهیه و بروزرسانی آمار و اطالعات مرتبط با شوراهای اسالمی شهرها و فرادست و تشکیل
بانک اطالعاتی بهمنظور تهیه گزارشات تحلیلی حسب نیاز مقام مافوق.
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9ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسالمی و شناسایی موانع و مشکالت اجرای آنها
و ارائه پیشنهاد برای اصالح و بهمگامسازی آنها.
10ـ بـررسـی پـیـشنـویـس طـرحهـا ،نـامهها ،صورتجلسات ،دستورالعملها ،ابالغ قوانین و مقررات و
برنامههای مرتبط با شوراهای اسالمی شهر و فرادست.
11ـ تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارشناسان و نظارت بر حسن اجرا.
12ـ مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات ،همایشها و سمینارها و تنظیم دورههای آموزشی مرتبط.
13ـ انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-3-4مدیرکل امور روستایی و شوراها (شرح وظایف)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

-12
-13

نـظـارت بـر تـخـصـیـص ،جـذب و تـوزیـع اعـتـبـارات مـربـوط بـه امـور روسـتـایـی و
دهـیـاریهـا از طـریـق منابع مختلف اعتباری.
نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامههای مشترك سازمانها و دسـتـگاههـای اجـرایی مرتبط با امور
روستاها ابالغ شده از سوی وزارتکشور.
برنامهریزی و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی امور روستایی به منظور تحقق و ارتقاء توسعه پایدار
روستایی.
نظارت بر فرآیند نیازسنجی دورههای آموزشی و همچنین اجرای آنها برای دهیاران ،کارکنان دهیاری
ها و اعضای شورایاسالمی روستا.
نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری ها استان بر اساس دسـتـورالـعـمـل سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور.
نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری های استان در امور مختلف خدماتی ،عمرانی ،مالی و سایر موارد.
ابالغ قوانین و دستورالعملهای مرتبط به امور دهیاری ها به فرمانداری ها و دستگاههای ذیربط در
استان.
آسیب شناسی وضع روستاها ازنظر امکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی و تعیین نیازهای مالی و
خدماتی روستاها جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه استان.
همکاری با دفتر فنی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط
الزم برای تعیین اولویتهای طرحهای عمرانی در روستاها.
هماهنگی و پیگیری به منظور تهیه و بازنگری طرح های هادی و سایر طرح های روستایی با مشارکت
بنیاد مسکن و سایر مراجع ذیربط.
برنامهریزی و هماهنگی به منظور بررسی شرایط اعطاء مجوز تأسیس دهیاریها در روستاها و اعالم
اسامی روستاهای واجد شرایط به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای دریافت مجوز تأسیس
دهیاریها و پیگیری برای راهاندازی آن.
هماهنگی و برنامهریزی برای تشکیل کمیسیون رتبهبندی دهیاری های استان و پیگیری و اجرای
مصوبات آن.
نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاریهای استان.
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-14
-15
-16

-17
-18
-19

-20

-21
-22
-23

-24
-25

-26
-27

راهبری امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده  99قانون شهرداری و ساماندهی آن در سطح شهرستان
و برنامهریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به منظور بهسازی روستاها.
راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسالمی روستا و بخش.
بازرسی از برنامههای عمرانی و گزارشگیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ،قوانین و مقررات و
پیشرفت برنامههای عمرانی و روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته و محروم و تالش برای رفع موانع
پیشرفت برنامهها.
بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورایاسالمی روستا در امور برنامههای عمرانی از نظر مالی و
اعتباری.
همکاری با دستگاههای ذیربط در تدوین طرحهای توسعه اقتصادی روستایی جهت ارائه پیشنهاد به
سازمان برنامه و بودجه استان.
انجام هماهنگی و پیگیری الزم از دستگاههای ذیربط ،بانکها و مؤسسات مالی در خصوص پرداخت
کمکهای فنی و اعتباری ،تسهیالت قرضالحسنه و وامهای خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه
گزارش عملکرد در این زمینه.
همکاری با واحدهای ذیربط در وزارتکشور و سایر دستگاههای اجرایی و واحدهای تخصصی
استانداری بمنظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی جلب مشارکت روستاییان و بخش
خصوصی جهت سرمایهگذاری در طرحهای توسعه روستایی و ارتقاء خدمات عمومی.
همکاری در توسعه خدمات و بهداشتعمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی
دستگاههای اجرایی و تهیه گزارش از روند توسعه پوشش بیمهای در روستاهای استان.
همکاری با ادارهکل مدیریت بحران استان بهمنظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات
ناشی از حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات الزم.
ارائه خطمشیهای الزم بهمنظور تأمین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی الزم در این زمینه با
واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و پیگیری تأمین ماشینآالت عمرانی و خدمات روستاها از سوی
واحدهای ذیربط.
همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاریها
و شوراهای اسالمی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابالغ آنها برای اجرا.
بسترسازی مناسب جهت جانشین پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب،
برگزاری دورههای آموزشی ،مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب
مدیریتی.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )25فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور روستایی و شوراها
ردیف

شورا /کارگروه  /کمیته

استناد قانونی

1

کمیته بررسی طرحهای مشارکتی در راهاندازی واحدهای
تولیدی روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته (تفاهمنامه با
بانک پارسیان و تفاهمنامه با بانک سینا)

 96/4/18-44223و  95/3/5-26779معاون توسعه
روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور

2

کمیته راهبردی پروژه ارتقاء تولید و اشتغال پایدار در
دشتها و مناطق روستایی

 95/5/27-62951معاون توسعه روستایی و مناطق
محروم رئیسجمهور

3

کمیته راهبری بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

ماده  2منشور طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی

4

کمیته حسابرسی دهیاریها

برابر نامه شماره  87/12/3-61700سازمان شهرداریها و
دهیاریها و تبصره  2ماده  52آییننامه مالی دهیاریها

5

کمیته انضباطی کارگران استانداری و دهیاری های استان

برابر آییننامه انضباط کار ویژه دهیاران و کارکنان
دهیاریها

6

شورای هماهنگی عشایر استان

پیشنهادشماره  294/1766/1/4/41مورخ 1359/01/20
وزرات کشورومصوبه شماره  68750تاریخ 1365/07/13
شورایعالی عشایر و هیأتوزیران

7

شورایپژوهشی مدیریت شهری و روستایی

شیوهنامه و دستورالعمل شورای پژوهشی مدیریت شهری
وروستایی

8

کمیته تصویب طرحهای هادی

به استناد بند  5ماده  26قانون برنامه ششم توسعه

جدول ( )26شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر امور روستایی و شوراها

توسعهیافته (بانک پارسیان و سینا)

 اعطای تسهیالت بانکی از محل منابع داخلی بانک در قالبتأمین مالی تعدادی طرح در مناطق روستایی به متقاضیان
واجد شرایط و فعال در بخشهای اقتصادی جهت توسعه
اشتغال در مناطق روستایی

دفتر امور روستایی استانداری
بانک های پارسیان و سینا حسب مورد
جهاد کشاورزی
صنعت ،معدن و تجارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

کمیته بررسی طرحهای

1

مشارکتی تولیدی روستاها و مناطق کمتر

ردیف

عنوان

شرح وظایف

اعضاء
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ردیف

تولید و اشتغال پایدار در

دشتها و مناطق روستایی

نوسازی مسکن روستایی
دهیاری های استان

کمیته انضباطی کارگران استانداری و

5

کمیته حسابرسی دهیاریها

4

کمیته راهبری بهسازی و

3

عنوان

کمیته راهبردی پروژه ارتقاء

2

شرح وظایف

اعضاء

 -پیگیری و هماهنگیهای الزم بهمنظور اعطای تسهیالت و

دفتر امور روستایی و شوراها

حمایت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
 تهیه فهرست طرحهای اولویتدار شهرستانی و استانی ازدستگاههای مربوطه

کمیته امداد امام (ره)
بنیاد شهید و امور ایثارگران
ادارهکل بهزیستی

 بررسی و تصویب طرحهای اولویتدار با رعایت سهم تعیینشدههر دستگاه در ایجاد اشتغال و منابع پیشبینی شده

امور عشایر استان
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای

-

ایجاد هماهنگیهای الزم جهت اجرای طرح
بررسی و ارزیابی اجرای طرح
پیگیری پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح
پیگیری تأمین مصالح و امکانات الزم برای اجرای طرح
جمعبندی و ارائه گزارش نوبهای پیشرفت به ستاد ملی
هماهنگی اجرای طرح

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
(رئیس)
مدیرکل دفتر امور روستایی (دبیر)
مدیریت بحران
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مدیرکل راه و شهرسازی
بانکهای عامل (بانک ملت -بانک صادرات
بانک سپه بانک ملی -بانک مسکن -بانکتجارت -بانک رفاه)

 انجام رسیدگی و ممیزی حساب دهیاریها مطابق ماده 52آییننامه مالی دهیاریها مصوب 1384

دفتر امور روستایی و شوراها (رئیس)
بخشدار مربوطه
حراست استانداری
ذیحسابی استانداری

 رسیدگی به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاریها و کارکنانمشمول قانون کار در استانداری فرمانداری و بخشداریها

دفتر امور روستایی و شوراها (رئیس)
سرپرستان دهیاران و دهیار
نماینده کارگران (دهیار)
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ردیف

عنوان

6

شورای هماهنگی عشایر استان

شرح وظایف

اعضاء

استاندار (رئیس)  -معاونت امور عمرانی
(نایب ریس)
ادارهکل امور عشایر استان (دبیر)  -معاونت

 سیاستگذاری پیرامون چگومگی زندگی عشایر در مناطقمختلف استان
 کمک به ایجاد زمینههای الزم جهت توسعه و بسط وگسترشفرهنگ اسالمی و سنتهای اصیل عشایری
 کمک به ایجاد زمینههای الزم جهت پرورش و رشد وبکارگیری استعدادهای رزمی و نظامی عشایر در جهت حفظ
و حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی و مرزهای کشور
اسالمی
 ارائه راه حل برای حل اختالفات بین کشاورزان و عشایر اقدام در سایر مواردی که مرتبط با امور سیاسی – اجتماعیعشایر میباشد.

سیاسی و امنیتی -رییس برنامه وبودجه
استان  -مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری -معاون استاندار و فرماندارویژه
شهرستان مرند  -فرماندار شهرستان ورزقان
ـ فرماندار شهرستان هریس ـ معاون
استاندار و فرماندارویژه شهرستان مراغه ـ
فرماندار شهرستان سراب ـ فرماندار
شهرستان چاراویماق ـ فرماندار شهرستان
کلیبر ـ فرماندار شهرستان اهر ـ معاون
استاندار و فرماندارویژه شهرستان میانه ـ
فرماندار شهرستان خداآفرین ـ رییس
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ـ
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ـ
مدیرکل آموزش و پرورش استان ـ مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی
ـ رییس مرکز بهداشت ـ مدیرکل میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی  .گردشگری -
مدیرکل آموزش فنی وحرفهای -رییس
شورایاسالمی استان -مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان  -دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری  -مدیرعامل شرکت
سهامی آب منطقه ای استان مدیر شعب
بانک کشاورزی استان -مدیرکل صدا
وسیمای استان  -مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان  -مدیرعامل شرکت توزیع
برق استان  -مدیرعامل شرکت آب وفاضالب
روستایی استان ـ سازمان بسیج عشایری
استان
اتحادیه نعاونیهای عشایری  -صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان و روستائیان استان -
فرمانده ناحیه انتظامی استان

فصل چهارم :پستهای مدیریتی معاونت هماهنگی امور عمرانی شرح وظایف و 215 ■...
ردیف

عنوان

7

شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

8

کمیته تصویب طرحهای هادی

شرح وظایف

اعضاء

ـ تعیین سیاستهای پژوهشی شهری و روستایی استان به صورت

معاون امور عمرانی استانداری (رییس) -
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها (دبیر)
0مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها(دبیر شورای پژوهشی حوزه روستایی) -
مدیرکل دفتر فنی استانداری – مدیرکل
دفتر برنامهریزی ،نوساز و تحولاداری

ساالنه
ـ تشخیص و اولویتبندی محورهای پژوهشی مدیریت شهری و
روستایی استان
ـ تصویب پروپوزال طرحهای پژوهشی شهرداریها و دهیاریهای
استان
ـ برنامهریزی برگزاری همایش و جشنوارههای پژوهشی در سطح
استان
ـ برنامهریزی برای کاربست نتایج پروژههای اتمام یافته
شهرداریها ،دهیاریها و شوراها
ـ پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی از
نتایج پروژههای مطالعاتی به کمیته اجرایی آموزش استان
ـ کنترل هزینهکرد اعتبارات پژوهشی بر اساس بخشنامه بودجه و
شیوهنامه ابالغی مرکز
تبصره :طرح های پژوهشی کالنشهرها پس از بررسی در
کارگروههای تخصصی کالنشهر و تصویب شورایپژوهشی
شهرداری به شورایپژوهشی استانداری ارسال میگردد.

 مطالعه و تهیه طرحهای هادی ،تعیین محدوده روستاها وتغییر کاربری طرحهای هادی در اراضی روستایی

یکی از شهرداران به انتخاب مدیر کل دفتر
امور شهری و شوراها با حکم رییس شورا -
شهردار مرکز استان یا یکی از معاونین -
یکی از دهیاران به انتخاب مدیرکل دفتر
امور روستایی و شوراها  -یک نفر از اعضای
شورای اسالمی استان به عنوان نماینده به
تشخیص شورایاسالمی استان که ترجیح ًا
دارای تحصیالت و سوابق پژوهشی مرتبط
باشد
دو نفر از افراد متخصص ،باتجربه و
صاحبنظر در مسائل شهری و روستایی
استان به انتخاب رییس شورا که عضو
هیئتعلمی دانشگاه باشند - .رییس
کارگروه تخصصی مربوطه  -رابط پژوهشی
استانداری
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی (رییس)
نماینده معاونتعمرانی استانداری
فرماندار شهرستان
بخشدار مربوطه شهرستان
نماینده ادارهکل راه و شهرسازی
نماینده سازمان جهاد کشاورزی
رییس بنیاد مسکن شهرستان
رییس شورایاسالمی روستا (به عنوان ناظر
و بدون حق رأی)

-1-3-4معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاها (شرح وظایف)

-1
-2

-3

-4

ارائه مشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف ،مأموریتها و شرح وظایف دفتر.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به
امور زیربنایی روستاها ،بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش بهمنظور یافتن راهحلهای مناسب
برای رفع تنگناهای توسعه روستایی.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم به کارکنان
تحت سرپرستی در موارد ضروری.
نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی امور روستایی به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی.
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-5
-6
-7

-8

-9
-10
-11

-12
-13
-14
-15
-16

-17
-18
-19

پیگیری اجرای تفاهمنامههای مشترك سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط با امور روستاها ابالغ
شده از سوی وزارتکشور.
مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر امکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی به منظور شناخت و
تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه استان.
هماهنگی امور مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع ماده  99قانون شهرداری ،پیگیری مصوبات و
سازماندهی آن در سطح شهرستان و مشارکت در برنامهریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به
منظور بهسازی روستاها.
نظارت بر برنامههای عمرانی و گزارشگیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ،قوانین و مقررات و
پیشرفت برنامههای عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته و محروم و تالش برای رفع موانع
پیشرفت برنامهها.
همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای
استانی دستگاههای اجرایی و تهیه گزارش از روند توسعه پوشش بیمهای در روستاهای استان.
همکاری با ادارهکل مدیریت بحران بمنظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از
حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات الزم.
ساماندهی امور مربوط به تأمین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی الزم در این زمینه با واحدهای
استانی دستگاههای اجرایی و پیگیری تأمین ماشینآالت عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای
ذیربط.
انجام هماهنگی و پیگیری امور مربوط به جذب و توزیع اعتبارات زیربنایی و عمرانی روستاها از
طریق منابع مختلف اعتباری.
همکاری با واحدهای ذیربط در وزارتکشور و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم
معیارها و ضوابط الزم برای تعیین اولویتهای طرحهای عمرانی در روستاها.
هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط دستگاههای
اجرایی ،فرمانداریها و واحدهای تابع.
پیگیری امور مربوط به ساخت و ساز در روستاها (همکاری دستگاههای اجرایی تبصره  ،2بند ،3
ماده  99قانون شهرداری ،مقاومسازی).
همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط در استانداری بهمنظور تهیه
بانکهای اطالعاتی ،جمعآوری اطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخصها و بروزرسانی
بانک اطالعات دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاها( .در معاونت سرمایهگذاری هم هست)
نظارت بر نحوه صدور پروانه ساخت و ارزیابی عملکرد کارشناسان فنی دهیاریها.
نیازسنجی دورههای آموزشی و برنامهریزی اجرای آنها برای دهیاران و کارکنان دهیاریها.
مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات ،همایشها و سمینارها و تنظیم دورههای آموزشی مرتبط.

 -20انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-2-3-4معاون نظارت بر امور سرمایهگذاری و اشتغال روستاها (شرح وظایف)
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ارائه مشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف ،مأموریتها و شرح وظایف دفتر.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات و
ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای
الزم به کارکنان تحت سرپرستی در موارد ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به
سرمایهگذاری و اشتغال روستاها ،بیاننظرات کارشناسی و ارائه گزارش بهمنظور یافتن راهحلهای
مناسب برای رفع تنگناهای توسعه روستایی.
مطالعه و بررسی وضع روستاها ازنظر تأسیسات و تسهیالت رفاهی بهمنظور شناخت و تعیین نیازهای
مالی و خدماتی روستاهای استان.
همکاری با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق
بهمنظور توسعه سرمایهگذاری بهخصوص درزمینهء گردشگری ،صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع
مرتبط با بخش کشاورزی.
نظارت و پیگیری الزم از دستگاههای مربوطه ،بانکها و مؤسسات مالی بهمنظور پرداخت کمکهای
فنی و اعتباری ،تسهیالت قرضالحسنه و وامهای خرد جهت توسعه اشتغال روستایی.
همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری
بهمنظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی در راستای توسعه همهجانبه روستاها.
انجام امور مربوط به توزیع اعتبارات بین دهیاریهای استان از محل اعتبارات قانون مالیات بر ارزش
افزوده و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی.
انجام بررسیهای الزم بمنظور رفع موانع توسعه روستایی بهویژه در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری
با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و ارائه گزارشهای تحلیل به مقامات مافوق.
هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط دستگاههای
اجرایی ،فرمانداریها و واحدهای تابع.
ارائه خدمات مشورتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله سرمایهگذاران ،کارآفرینان و روستائیان
در زمینه امور سرمایهگذاری و اشتغال روستاها.
همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط در استانداری به منظور تهیه
بانکهای اطالعاتی ،جمعآوری اطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخصها و بروزرسانی
بانک اطالعات دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاها.
ـ انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-3-3-4معاون امور دهیاریها و شوراها (شرح وظایف)

 .1ارائه مشاوره به مدیرکل در خصوص انجام تکالیف ،مأموریتها و شرح وظایف دفتر.
 .2مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،شناسایی موانع و مشکالت اجرای قوانین و مقررات مربوط به
امور دهیاریها و شوراها ،بیان نظرات کارشناسی و ارائه گزارش بهمنظور یافتن راهحلهای مناسب
برای رفع تنگناهای توسعه روستایی.
 .3سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم به کارکنان
تحت سرپرستی در موارد ضروری.
 .4هماهنگی و همکاری برای نیازسنجی دورههای آموزشی و برنامهریزی مقدماتی اجرای آنها برای
دهیاران ،کارکنان دهیاریها و اعضای شوراهایاسالمی روستا.
 .5نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاریهای استان در امور مختلف خدماتی ،عمرانی ،مالی و سایر موارد.
 .6نظارت بر امور اداری و استخدامی دهیاریهای استان.
 .7بررسی و ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موردی مصوبات شوراهای اسالمی روستا.
 .8نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاریهای استان براساس دستورالعمل سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .9پشتیبانی در زمینه تأمین و تجهیز دهیاریها و انجام هماهنگی الزم در این زمینه با واحدهای
استانی دستگاههای اجرایی و پیگیری تأمین ماشینآالت عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای
ذیربط.
 .10همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفههای عوارضی محلی و بهاء خدمات پیشنهادی
دهیاریها و شوراهایاسالمی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تائید و ابالغ آنها.
 .11برنامهریزی جهت تشکیل کمیسیون رتبهبندی دهیاریهای استان براساس دستورالعمل مربوطه
و پیگیری و اجرای مصوبات آن.
 .12هدایت و راهنمایی شوراهایاسالمی روستا و واحدهای عمران روستایی بهمنظور پیشرفت
برنامههای عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم.
 .13هماهنگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناس مرتبط
دستگاههای اجرایی ،فرمانداریها و واحدهای تابع.
 .14همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط در استانداری بهمنظور تهیه
بانکهای اطالعاتی ،جمعآوری اطالعات و تنظیم گزارشات مرتبط با تغییرات شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی روستاهای استان و کنترل مستمر تغییرات این شاخصها و بروزرسانی
بانک اطالعات دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاها.
 .15ساماندهی امور کارشناسان مالی دهیاریها و تالش در جهت استفاده از فنآوریهای نوین نمودن
بهمنظور سرعت و شفافیت در انجام امور مالی دهیاریها.
 .16مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات ،همایشها و سمینارها و تنظیم دورههای آموزشی مرتبط.

 .17انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

فصل پنجم:
پستهای مدیریتی معاونت هماهنگی امور
اقتصادی شرح وظایف و کارگروههای مربوطه
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5ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)

.1

تعامل و هماهنگی با حوزههای درون و برونسازمانی دستگاههای اجرایی جهت توسعه متوازن استان
بویژه مناطق محروم و دورافتاده.

.2

نظارت بر اجرای سیاستها و خطمشیهای کالن توسعه سرمایهگذاری با استناد به قوانین و اسناد
باالدستی و قابلیتها و ظرفیتهای استان.

.3
 .4نظارت و هماهنگی بهمنظور اجرای سیاستهای اصالح الگوی مصرف ،قانون هدفمندی یارانهها و اصل
نظارت بر برنامهها و فعالیتهای اقتصادی استان در بخشهای مختلف.
 44قانون اساسی.

.5
 .6هدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه تعاونیهای مرزنشین.
 .7انجام هماهنگیهای الزم در امور مربوط به سیاستهای پولی و اقتصادی استانها ازجمله :پولشویی،
مدیریت و هماهنگی امور مربوط به ایجاد و راهاندازی بازارچههای مرزی و راهبری و هدایت آن.

صندوقهای توسعهای ،صادرات غیرنفتی  ،تدابیر ویژه اقتصادی و رفع موانع و مشکالت فراروی تولید
و اشتغال.

.8

بسترسازی و هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی بهمنظور استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری
توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایهگذاران خارجی
بهویژه همسایگان مرزی.

.9
 .10نظارت بر انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای استان در امر
ایجاد هماهنگی و نظارت بر مسایل ویژه اقتصادی استان بهمنظور رفع مشکالت موجود.

سرمایهگذاری ،اشتغال ،تولید و توسعه متوازن.
 .11ایجاد هماهنگیهای الزم در امر مرا ودات و مبادالت اقتصادی استان با کشورهای همسایه در
نشستهای منطقهای.
 .12نظارت بر فرآیند تدوین اطالعات اقتصادی استان.
 .13نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورایعالی اشتغال.
 .14نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کاال و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط با ستاد تنظیم بازار.
 .15هماهنگی و پیگیری موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاری ،مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای
صنعتی.
 .16مشارکت در کمیسیونهای مشترك همکاریهای اقتصادی ،همایشهای فرصتهای سرمایهگذاری و
سایر موارد بهمنظور توسعه مراودات و مبادالت تجاری استان.
 .17فراهم آوردن زمینههای الزم بهمنظور تشکیل نمایشگاههای برونمرزی استان با هماهنگی سایر
دستگاههای اجرایی.
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5ـ1ـ مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری (شرح وظایف)

 .1برنامهریزی و انجام هماهنگیهای الزم جهت برگزاری نشستهای منطقهای استان با استانهای
همجوار و کشورهای همسایه ،با رویکردهای اقتصادی ،بازرگانی و توسعه منطقهای با هماهنگی سایر
واحدها و دستگاههای ذیربط در چارچوب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط.
 .2برنامهریزی و انجام هماهنگیهای الزم جهت برگزاری همایشهای اقتصادی در امور سرمایهگذاری،
اشتغال ،تولید و بهرهوری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب اسناد باالدستی و قوانین و
مقررات مربوط.
 .3اخذ گزارشات و بررسی گزارشهای تحلیلی از وضعیت بازار کار (اشتغال ،تولید و بهرهوری) براساس
گزارشات مدون ملی و سازمان برنامهوبودجه استان و ارائه پیشنهادات الزم به شوراها و کمیسیونهای
ذیربط در استان.
 .4هدایت ،هماهنگی و پیگیری مسائل و مشکالت مربوط به سرمایهگذاران از طریق سایر سازمانهای
ذیربط.
 .5شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران ،بهخصوص در مناطق
محروم با همکاری دستگاههای اجرایی.
 .6نظارت بر روند سرمایهگذاری خارجی با همکاری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر
دستگاههای ذیربط.
 .7برنامهریزی و ایجاد هماهنگی الزم با دستگاههای ذیربط درزمینهء تشکیل نمایشگاههای داخلی و
برونمرزی با رویکرد جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
 .8هدایت و انجام هماهنگیهای الزم بین واحدهای خدمات رسان سرمایهگذاری و دستگاههای ذیربط
استان.
 .9نظارت بر نحوه پرداخت تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به سرمایهگذاران و
واحدهای تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط.
 .10نظارت و هماهنگی الزم در امر صدور مجوزهای موردنیاز سرمایهگذاران در سطح استان.
 .11تنظیم گزارش حاصل از مطالعات آسیبشناسی بنگاههای اقتصادی دارای شرایط خاص و بحرانی و
انعکاس آن به مراجع ذیربط.
 .12ن ظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع
مشکالت اجرایی و پیگیری مصوبات آن.
 .13هماهنگی بهمنظور برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی مربوط (شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ،اشتغال و سرمایهگذاری ،امور زیربنایی و شورای
برنامهریزی و توسعه استان و )...و نظارت بر اجرای مصوبات آن.
 .14هماهنگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانکهای
استان و بررسی نحوه عملکرد آنها در خصوص اعطاء تسهیالت.
 .15فراهم آوردن بسترهای الزم بهمنظور ایجاد تأسیسات زیر بنائی گردشگری و مراکز خدماتی ،فرهنگی،
رفاهی در داخل مناطق نمونه گردشگری با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط.
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 .16برنامهریزی و تأمین موجبات الزم بهمنظور رفع موانع و مشکالت اقتصادی ،تولیدی ،اشتغال و
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و نظارت بر اجرای مصوبات و آییننامههای اجرایی قانون رفع
موانع تولید.
 .17برنامهریزی و هماهنگی های الزم در خصوص استفاده از ظرفیت و توان بانکها و مؤسسات مالی در
راستای توسعه سرمایهگذاری.
 .18نظارت بر نحوه اجرای نقشهراه سرمایهگذاری استان مبتنی بر اسناد باالدستی.
 .19اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز طرحهای
سرمایهگذاری.
 .20ابالغ مصوبات کمیسیونها ،شوراها و کمیتههای اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعملهای مربوطه
به دستگاههای ذیربط.
 .21بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه سرمایهگذاری و رفع موانع تولید و اشتغال.
 .22بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
 .23شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
 .24ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
جدول ( )27فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری
ردیف

شورا/کارگروه/کمیته

استناد قانونی

1

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصویب نامه شماره  90/12/27شماره 77924
هیأتوزیران

2

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارتقاء توان
تولید ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

تصویبنامه شماره  8799مورخ  96/01/30ستاد اقتصاد مقاومتی

3

کمیته بررسی تسهیالت طرح رونق تولید

تصویبنامه شماره  8799مورخ  96/01/30ستاد اقتصاد مقاومتی
(ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)

4

کمیته بررسی تسهیالت بازسازی و نوسازی
واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی

دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شماره 87993
مورخه (96/04/14ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)

5

کمیته مشاغل خانگی

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
مصوبه شماره  306/13367مورخ  89/3/8مجلس شورایاسالمی

7

هیئت ماده  9استانی

رعایت تصویبنامه شـماره /164082ت  373هـ مورخ  1386/10/10آییننامه اجرایی
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
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جدول ( )28شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری
ردیف

عنوان

1

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

لیست اعضاء

شرح وظایف

الف  -دولت

الف  -بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر.
ب  -بررسی پیشنهادهای مربوط به اصالح ،حذف یا وضع مقررات ،اعم از
آییننامه ،بخشنامه ،دستورالعمل ،شیوهنامه یا رویه اجرایی بهمنظور بهبود
محیط کسب وکار استان و کشور.
ج  -استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی
استانی با حضور باالترین مقام صنف یا تشکل مربوطه در استان.
د  -پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی پیشنهادات در
زمینه اصالح و تکمیل طرحها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار
در استان و کشور
ه -طرح و بررسی خواستهها ،پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئوالن
دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به
منظور اقناع و تفاهم درباره خواستههای مذکور
و -بررسی و تائید پیشنهاد بهمنظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی ،اخالق کسب وکار
و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاههای اجرایی
استان
ز -بررسی گزارش اتاقهای بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در
قوانین و مقررات و رویهها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی
و تعاونی استان
ح -بررسی و تائید پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاههای اجرایی استان
با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی
و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در قراردادها
ط -زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با
همکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان بهمنظور دریافت مالیات از
فعاالن اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی
ی -تعیین و اعالم اطالعات آماری موردنیاز برای فعاالن اقتصادی استان موضوع
ماده ( )6قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ،با قید روزآمدسازی مستمر در
پایگاه اطالعات آماری خود
ك -تعیین مصادیق امتیازات تخصیصیافته به بخشهای تعاونی و خصوصی
استان موضوع مواد ( )22و ( )27قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

استاندار (رئیس)
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی
استان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان (دبیر)
مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان
ب – مجلس شورایاسالمی
حداکثر چهار نفر نماینده مجلس
شورایاسالمی به تشخیص مجمع
نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان
عضو
کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس
شورایاسالمی
ج  -قوه قضائیه
رئیسکل دادگستری استان (یا معاون)
دادستان مرکز استان
د  -تعاونی و خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی مرکز استان ،بهعنوان دبیر و
سخنگوی شورای استان
رئیس اتاق تعاون استان
رئیس اتاق اصناف مرکز استان
هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای
برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل-
های تعاونی و خصوصی مستقر در استان
از بخشها و رشتههای مختلف ،بنا به
پیشنهاد مشترك رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز استان،
رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق
اصناف مرکز استان و تصویب شورا
ه  -شهرداری و شوراها
شهردار مرکز استان
رئیس شورایاسالمی استان
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ردیف

عنوان

2

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

3

رونق تولید

کمیته بررسی تسهیالت طرح

4

واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی

کمیته بررسی تسهیالت بازسازی و نوسازی

کمیته مشاغل خانگی

5

شرح وظایف

الف -بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.
ب -انجام هماهنگی جهت توقف یا مسکوت نمودن یکماهه اقدامات قضایی و
اجرایی دستگاهها و بانکها
ج -بررسی سازوکار ممنوع الخروجی واحدهای تولیدی بدهکار
د -بررسی اختالفات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی استانی از جمله
سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب.
ه -کمک به تسریع ،تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام تولیدی.
و -حمایت و کمک به توسعه صادرات محصوالت تولیدی استان.
ز -بخشش جرایم ،امهال و تقسیطبدهی واحدهای تولیدی به بانکها و
شرکتهای خدماترسان ازجمله آب و برق و گاز و...
ح -بررسی و پیشنهاد برای اصالح شیوهها و روشهای بانکی با واحدهای تولیدی

لیست اعضاء
استاندار (رئیس)
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
(جانشین)
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان (دبیر)  -رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی -مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی ـ مدیرکل امور مالیاتی -مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ مدیرعامل
شرکت شهركهای صنعتی  -رئیس
شورایهماهنگی بانکهای استان -رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
 رئیس خانه صنعت و معدن  -روسایسایر دستگاههای اجرایی و بانکها حسب
مورد

-

بررسی پروندههای متقاضیان تسهیالت طرح رونق تولید
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و ثابت به طرحهای دارای پیشرفت
فیزیکی باالی %60

نماینده استانداری (کارشناس دفتر جذب)
 نماینده دستگاه اجرایی مرتبط -نماینده شهركهای صنعتی  -نماینده
سازمان مدیریت و برنامهریزی  -نماینده
بانک عامل

-

بررسی پروندههای متقاضیان تسهیالت طرح بازسازی و نوسازی
واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی

نماینده استانداری (کارشناس دفتر جذب)
نماینده دستگاه اجرایی مرتبط
نماینده شهركهای صنعتی
نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی
نماینده بانک عامل
صنعت ،معدن و تجارت استان (دبیر)

-

تعیین سیاستهای اجرایی مشاغل خانگی،
تعیین راهکارهای پیوند کسبوکار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از
داخلی و بینالمللی
ایجاد هماهنگی در دستورالعملهای حمایتی و نظارتی دستگاههای
اجرایی ذیربط در مورد مشاغل و کسب وکار خانگی
ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی
بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیالتی از مشاغل خانگی
بررسی پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و کارگروههای استانی جهت
اتخاذ تصمیمات مقتضی
ارزیابی عملکرد دستگاههای ذیربط در اجرا مصوبات قانونی و مقررات
حمایتی از مشاغل کسب وکار خانگی
تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی.

نماینده استانداری (کارشناس دفتر جذب)
نماینده سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
نماینده سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری
نماینده سازمان جهاد کشاورزی
نماینده سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی
نماینده سازمان فنی و حرفهای
نماینده ادارهکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی (دبیر)

-
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ردیف

عنوان

7

هیئت ماده  9استانی

شرح وظایف

-

-

بررسی و تأیید صالحیت فردی و حرفهای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه
کاریابی داخلی در چارچوب این آییننامه و ضوابط و شرایط ابالغی هیئت
مرکزی
رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی
ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آییننامه و ضوابط
ابالغی هیئت مرکزی
اعالم نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی
تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در
چارچوب دستورالعمل ابالغی هیئت مرکزی
تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب
ضوابط و شرایط ابالغی هیئت مرکزی.

لیست اعضاء
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان
(رئیس)
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان
نماینده انجمن
مدیرکل صنایع و معادن استان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی معاونت
برنامهریزی استانداری**
معرفی یک نفر نماینده از بین کاریابی
های فعال استان در صورت عدم تأسیس
انجمن استانی ،توسط مدیرکل کار و امور
اجتماعی
دعوت از نمایندگان دستگاههای ذیربط
(حسب مورد) بهمنظور بررسی درخواست
اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی
بدون حق رأی توسط رئیس هیئت

*کارگروه رونق تولید یکی از کارگروههای ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید میباشد.
**از زمان تفکیک وظایف دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جذب و حمایت از سرمایهگذاری در سال  ، 1394رئیس گروه اشتغال بهعنوان نماینده استانداری در
جلسات ماده  9هیئت استانی شرکت میکند.

-5-1-2معاون مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

شرکت در جلسات ،کمیسیونها ،همایشهای اقتصادی و تولیدی و کارگروههای مرتبط با اشتغال و
سرمایهگذاری و پیگیری مصوبات مربوطه.
انجام هماهنگیهای الزم جهت برگزاری همایشهای اقتصادی در امور سرمایهگذاری ،اشتغال ،تولید
و بهرهوری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط.
شرکت در جلسات ،کمیسیونها ،همایشهای اقتصادی و کارگروههای مرتبط با اشتغال و
سرمایهگذاری و پیگیری مصوبات مربوطه.
مطالعه ،بررسی و ارائه برنامههای امور سرمایهگذاری با همکاری کلیه سازمانهای مرتبط در راستای
سیاست های ملی و استانی در قالب سند توسعه اشتغال استان.
شناسایی تنگناهای موجود در فرآیند سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی،
بهخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاههای اجرایی.
بررسی و اظهارنظر در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس
آن به دستگاههای ذیربط.
اخذ و بررسی گزارشهای تحلیلی از وضعیت بازار کار (اشتغال ،تولید و بهرهوری) براساس گزارشات
مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پیشنهادات الزم به شوراها و کمیسیونهای
ذیربط در استان.
شرکت در جلسات مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و پیگیری مشکالت سرمایهگذاران داخلی و
خارجی.
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18
.19
.20

عضویت در کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه استان.
بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات ارائه شده کارشناسی در ارتباط با مسائل اقتصادی و
سرمایهگذاری و طرح در جلسات ،کمیسیونها و کارگروههای مربوطه.
بررسی گزارشات کارشناسی در خصوص میزان تحقق اهداف سند توسعه استان در بخش
سرمایهگذاری.
ارتباط مستمر با ستاد جذب و حمایت از سرمایهگذاری استان بهمنظور پیشبرد امور مرتبط با
سرمایهگذاری.
پیگیری مصوبات ارجاع شده از طرف کمیسیون کارگری استان مرتبط با موضوع سرمایهگذاری.
بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی در چارچوب تصمیمات کمیته.
رسیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی استان همراه با نمایندگان دستگاههای مرتبط.
ارائه مشاوره به مدیرکل.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

-2-5مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)

.1
.2
.3

.4
.5
.6

بررسی و تجزیه و تحلیل برنامههای اقتصادی دستگاههای اجرائی و نهادهای انقالب اسالمی و ارائه
نتایج و پیشنهادات الزم به مقام مافوق بهمنظور هماهنگی و انطباق با برنامهها و ضرورتهای استان.
برنامهریزی و ارائه پیشنهادهای الزم به سازمانها و نهادهای اقتصادی و تولیدی استان بهمنظور توسعه
ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی استان.
ایجاد هماهنگیهای الزم بهمنظور بررسی و شناخت کلیه منابع و امکانات اقتصادی ،تولیدی ،صنعتی
و کشاورزی استان و ارائه راهحلهای مناسب به دستگاههای اجرایی بهمنظور توسعه فعالیتهای
اقتصادی استان.
ایجاد هماهنگی بهمنظور نظارت بر انطباق فعالیتهای اقتصادی استان با اهداف و خط و مشیهای
توسعه ملی و منطقهای.
فراهم نمودن زمینههای مناسب بهمنظور برقراری گفتگوی مؤثر با بخش خصوصی بهمنظور رفع
مشکالت اشتغال و تولید و بهبود فضای کسبوکار.
نظارت و پیگیری امور مربوط به اقالم اساسی از قبیل گندم ،آرد و نان و هماهنگی الزم در ابالغ
دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در این حوزه.
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نظارت و ارزیابی فعالیتهای اقتصادی استان و گزارش پیشرفت امور اقتصادی و تولیدی استان به
مقامات ذیربط و شورای برنامهریزی استان.
ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژههای مهم اقتصادی در استان و پیگیری و هماهنگی الزم برای رفع
مشکالت و موانع احتمالی.
سازماندهی و پیگیری برنامههای مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاستهای ابالغی و
شناسایی مسایل و مشکالت در زمینه فعالیتهای صادرات غیرنفتی.
هماهنگی جهت ارتقا سطح کیفیت صا درات و انطباق با استاندارهای جهانی و تشویق و ترغیب
صادرکنندگان استانی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری.
شناسایی و پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن و شهركهای صنعتی سطح
استان.
هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع کاالها و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط با تنظیم
بازار کاال و خدمات استان.
انجام هماهنگی و همکاری الزم با سایر دستگاههای اجرای در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و پیگیری مسائل و مشکالت.
هماهنگی و نظارت الزم بر ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد در مبادالت مرزی و بازارچههای مرزی
و مناطق آزاد.
هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مشکالت زیستمحیطی واحدهای تولیدی استان و برنامهریزی
بهمنظور کاهش اثرات زیانآور آنها.
ابالغ مصوبات کمیسیونها ،شوراها و کمیتههای اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعملهای مربوطه
به دستگاههای ذیربط.
هماهنگی امور مرتبط با کمیسیون تعزیرات حکومتی.
شرکت در جلسات امور اقتصادی و توسعه منطقهای اعم از کمیسیونها ،شوراها ،کارگروهها و
کمیتههای مربوطه.
بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )29فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استناد قانونی

ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

1

شورای ارزیابی استانی ماده  6قانون حمایت از مصرفکنندگان

2

کارگروه فرش دستباف

برابر دستورالعمل ابالغی

3

کارگروه ستاد تنظیم بازار

مصوبه هیئتوزیران  /2877م ه  -مورخ 1397/4/7

4

کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم

دستورالعمل ابالغی وزارت جهاد کشاورزی به شماره -74051
 51/14مورخ 96/11/23

5

کارگروه تخصصی امور اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری

تصویب نامه شماره  / 29018ت  54487هـ 1398/3/12 -
شورای برنامهریزی و توسعه استان

6

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان

تصویب نامه هیأت وزیران /86906ت  46197ه مورخ
89/12/14

7

کارگروه ساماندهی گندم ،آرد و نان

تصویب نامه هیأت وزیران /97477ت  51252ه مورخ
893/26

8

کمیته لجستیک استان

بر اساس بند  7صورتجلسه مورخ  95/7/12هابهای لجستیک
استان

9

کمیته فنی اعطاء گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان استانی

10

کمیسیون نظارت استان

(ماده  48قانون نظام صنفی)

11

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی

بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران /40214ت  287ه مورخ
73/7/23

12

ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی

بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره /56917ت
 50582ه مورخ 93/5/25

13

هیئت اجرایی انتخاب اعضای هیئتمدیره و بازرس اتحادیه های
صنفی

(تبصره یک ماده  21قانون نظام صنفی)

(قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان موضوع تصویبنامه
شماره /258211ت  45338ك مورخ )1390/ 12/ 28

(قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان موضوع تصویبنامه
شماره /258211ت  45338ك مورخ )1390/ 12/ 28
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جدول ( )30شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر هماهنگی امور اقتصادی
ردیف

عنوان

از مصرفکنندگان

شورای ارزیابی استانی ماده  6قانون حمایت

1

شرح وظایف

استاندار (رئیس)  -معاونت هماهنگی
امـور اقتصـادی استانداری (قائممقام)
 شورای ارزیابی استانی و شهرستانی ضمن بحث و تبادل نظر در خصوصپروندهها و اطالعات دریافت شده در خصوص دستگاههای واجد شرایط ،طبق
ضوابط اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به شورای ارزیابی ملی گزارش
مینماید.

-

 مدیرکل دفتـر همـاهنگی امـوراقتصادی (دبیر)  -رئـیس انجمـن
حمایـت از حقـوق مصرفکنندگان
استان  -رئیس شورای شهر مرکز
استان  -رئیس سـازمان صـمت استان
 رئـیس صدا و سیما  -نمایندهدستگاه ارزیابیشونده (بدون حق رأی)
 کارشناس ذیربط در اسـتانداری(بدون حق رأی)

اعمال مدیریت واحد بر کلیه امورات مرتبط با فرش دستبافت استا
رصد مستمر وضعیت موجود فرش دستبافت استان و شناسایی نقاط قوت و
ضعف بالفعل و بالقوه
طراحی و تنظیم خطمشی و ارائه سیاستهای کلی در حوزه فرش دستبافتاستان
تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی جامع ،مستند و شفاف از مجموعه عوامل و

استاندار (رئیس)  -معاون همـاهنگی
امـور اقتصادی استانداری (جانشین) -
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
(دبیــر)  -مدیرکل تعــاون ،کــار و
رفــاه اجتماعی  -مدیرکل میراث

عناصر مرتبط با فرش دستبافت استان
پیشنهاد تخصصی در ارتباط با اصالح ،تغییر و یا حذف قوانین ،آئیننامهها و
بخشنامههای موجود و تدوین و ایجاد جایگزینهای متناسب با نیازهای عملی
حوزه فرش دستبافت استان
تهیه بانک اطالعاتی جامع از اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه هنر صنعت
فرش دستبافت استان
تنظیم و ایجاد شیوهها و مکانیزمهای الزم برای متعادلسازی معادله عرضه
و تقاضا در همه زمینههای حوزه میدانی فرش دستبافت استان
انسجام بخشی و جهتدهی به حوزه تولید فرش دستبافت استان در مسیر
ارتقاء توان تولید رقابتی ضمن هماهنگی با نیازهای بازار داخلی و خارجی
تأمین منابع مالی مرتبط با فرش دستبافت استان  -10کمک به شناسایی
بازارهای هدف صادراتی

فرهنگـی ،صنایعدستی و گردشگری
استان  -مدیرکل دفتـر همـاهنگی
امـور اقتصادی استانداری  -مدیرکل
آموزش فنی و حرفهای استان -
ریاست دانشکده فرش دانشگاه هنر
اسالمی  -رئیس سـازمان جهـاد
کشـاورزی استان  -رئیس اتاق تعاون
استان  -رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تبریز  -رئیس اتاق
اصناف مرکز استان  -عالوه بر اعضای
فوقالذکر در صورت نیاز در خصوص
موضوعات مطروحـه و دستورات جلسه

 تالش برای توسعه آموزش به منظور افزایش بهرهوری در حوزه فرشدستبافت
 تالش در جهت توسعه علم و فناوری در حوزه فرش دستبافت -رصد مستمر موانع و مشکالت تولید و فروش در حوزه هنر صنعت فرش

دبیرخانه میتواند از افراد دیگـر
بهعنوان کارشـناس و مهمان در
جلسات کـارگروه اسـتفاده نماید.

-

کارگروه فرش دستبافت استان

2

لیست اعضاء

-

-
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

3

کارگروه ستاد تنظیم بازار

 استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتهای استان در جهت تنظیم بازار اقالماساسی نظیر توزیع برنج ،شکر ،گوشت منجمد قرمز و مرغ و...
 اعمال نظارت و کنترلهای الزم در اجرای طرحهای تنظیم بازار -رصد مستمر وضعیت بازار و اطمینان از موجودی کاال

4

کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم

 ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای پروژه خرید تضمینی گندم مازادبر مصرف کشاورزان در چارچوب ابالغیههای وزارت جهاد کشاورزی

لیست اعضاء

استاندار (رئیس)  -رئیس سازمان
صنعت و معدن و تجارت (دبیر) -
معاون همـاهنگی امـور اقتصادی
استانداری  -رئیسکل دادگستری -
دادستان عمومی و انقالب شهرستان
تبریز  -مدیرکل اطالعات  -رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی -
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
 مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادنو کشاورزی  -مدیرکل پشتیبانی امور
دام  -مدیرکل دامپزشکی  -رئیس اتاق
اصناف  -نماینده سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان -
مدیر سازمان تعاونی روستایی -
مدیرعامل شرکت غله و خدمات
بازرگانی

استاندار (رئیس)
معاون هماهنگی امور اقتصادی
شرکت غله و خدمات بازرگانی (دبیر)
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای

مدیر سازمان تعاونی روستایی
مدیر شعب بانک کشاورزی
رئیس بنیاد ملی گندم کاران
دبیر اجرایی خانه کشاورز
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ردیف

عنوان

5

کارگروه تخصصی امور اقتصادی  ،اشتغال و سرمایهگذاری

شرح وظایف

لیست اعضاء

الف ـ ارائه برنامههایی برای اجرای سیاست های کلی اصل ( )44قانوناساسی
ب ـ پیگیری اجرای برنامههای مرتبط با اموراقتصادی و بخشهای صنعت ،معدن
و تجارت ،کشاورزی ،گردشگری و خدمات در چهارچوب برنامههای توسعه
پ ـ ارائه پیشنهاد برای اجرای سیاستها و برنامههای مصوب ستاد فرماندهی
اقتصادمقاومتی
ت ـ ارائه برنامههای حمایت از جریانهای اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در
سطح استان

استاندار (رئیس)
رئیس سازمان استان (دبیر)
معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
استان
مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی
استن
مدیرکل امور مالیاتی استان

ث ـ ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان
ج ـ ارائه شیوههای افزایش تولید ناخالص داخلی استان
چ ـ ارائه برنامههایی برای ترغیب و ترویج روشها و الگوهای تولید و مصرف پایدار
در سطح استان

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان

ح ـ ارائه برنامههایی برای ارتقاء معیشت و ظرفیتسازی اقتصادی خانوارهای
استان
خ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد برای افزایش مشارکت های مردمی در فعالیت های

مدیرکل آموزش و پرورش استان
مدیرکل امور بانوان و خانواده
استانداری

اقتصادی
د ـ پیگیری توسعه صادرات کاال و خدمات بخش های مختلف صنعتی ،تولیدی،
معدنی ،کشاورزی و خدماتی
ذ ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه راهکارهایی
برای حل مشکل
ر ـ بررسی ،پیشگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
ز ـ بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک
ژ ـ پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم
حمایت از تولید محصوالت کشاورزی خارج از الگوی کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
دبیر شورای هماهنگی بانک های
استان
ـ رییس اتاق تعاون استان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کشاورزی استان
رئیس اتاق اصناف استان
رئیس شورایاسالمی استان
یکی از روسای دانشگاه های دولتی
مرکز استان به انتخاب رییس شورا
ناظر یا مدیرکل گمرك استان
مدیرکل بهزیستی استان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان
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5

کارگروه تخصصی امور اقتصادی  ،اشتغال و سرمایهگذاری

شرح وظایف

س ـ پیگیری مصرف بهینه آب در بخش های اقتصادی
ش ـ بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزی و توسعه پوشش
بیمه محصوالت کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات
حمایتی
ص ـ ارائه راهکایی برای توسعه صنایع دستی ،صنایع تکمیلی و تبدیلی
کشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری
ض ـ ارائه ساز و کارهایی برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای قانونی
و اجرایی مناطق آزاد تجای ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های
مرزی
ط ـ ارائه برنامههایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان
ظ ـ تسهیل فرآیند تامین ،تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد
نیاز استان
ع ـ تسهیل اجرای تصمیمات شورایعالی ذی ربط از جمله شورایعالی
اشتغال و شورایعالی آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی
غ ـ ارائه برنامههایی برای حمایت از سرمایه گذاری در کار آغازیان
(استارت آپ ها) ،کسب و کارهای نوپا و دانشبنیان و توسعه کسب و
کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی ،توسعه
روستایی ،عشایری  ،شهری و امایش سرزمین و محیطزیست و کارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری
ف ـ بسترسازی ایجاد و توسعه برنامههای بلند مدت و میان مدت
اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ،روستایی و مرزی در
چهارچوب برنامه های توسعه و اهداف توسعه پایدار
ق ت ارائه ساز و کارهایی برای همسو کردن سرمایهگذاری ها و اقدامات
توسعه ای نظام بانکی و بخش های غیردولتی براساس اولویت های
اسناد توسعه ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ك ـ پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی به
ویژه در مناطق روستایی و مرزی
گ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال
با هماهنگی سازمانهای مرتبط از جمله بانک ها ،ادارهکل
تامیناجتماعی و ادارهکل امور مالیاتی
ل ـ بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطالعاتی
متقاضیان کار و استفاده از آموزشها فنی ،حرفهای و مهارتی در
چهارچوب صالحیت حرفهای ملی در سطح استان و ارائه راه حل برای
کاهش بیکاری
م ـ ارائه برنامه های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیتهای اولویتدار با
رعایت تصمیمات شورایعالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین

ن ـ بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفهای بخش
دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار

لیست اعضاء

رئیس سازمان بسیج سازندگی
استان
رئیس کانون هماهنگی شورای
اسالمی کار استان
ب ـ اعضای متغیر :
مدیرکل اطالعات استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان
مدیرکل استاندارد استان
فرماندار شهرستان حسب مورد
رییس پارك علم و فناوری استان
مدیرعامل شرکت شهرك های
صنعتی استان
مدیرعامل شرکت سهامی اب
منطقه ای استان
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
( در صورت وجود)
مدیرکل شیالت استان ( برای
استان های ساحلی)
مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان ( در صورت وجود)
روسای بانک های استان حسب
مورد
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

6

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان

 -1تنظیم خطمشیها و برنامههای توسعه صادرات استان بر اساس
سیاستهای ابالغی و تعیین کمکها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات
و رفع مشکالت و موانع آن  -2اتخاذ تدابیر حمایتی ،هدایتی ،فنی ،زیربنایی
و اعتباری بخش صادرات استان  -3شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای
ساختاری صادرات استان و اتخاذ تصمیمات الزم برای تحقق جهش صادرات
به شکل برنامهریزی شده  -4نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاههای
اجرایی و سازمانهایی که در زمینه صادرات فعالیت میکنند براساس اهداف
و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور
و سایر سیاستهای کالن صادراتی  -5تمهید امکانات و تسهیالت الزم جهت
نیل به اهداف کمی صادرات بخشهای مختلف اقتصادی استان در راستای
اهداف کالن پیشبینی شده مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات
غیرنفتی کشور  -6تدوین اولویتهای پژوهشی توسعه صادرات و ارائه به
کارگروه تخصصی ذیربط  -7بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادهای مناسب
در زمینههای زیر:
-1بررسی و تصویب طرحها و پروژههای زیرساختی و پشتیبان صادرات در
استانها و پیشنهاد به مراجع ذیربط -2 .فراهم نمودن تسهیالت الزم برای
توسعه صادرات خدمات بهویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کاال از
استان -3 .تشویق و ترغیب صادرکنندگان کاال و خدمات به دریافت
استانداردها و گواهینامههای مرسوم در تجارت بینالمللی و استفاده از
روشهای نوین در مبادله کاال که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش
میدهد -4 .افزایش سهم بخش غیردولتی در تجارت خارجی استان-5 .
تشویق توسعه سرمایهگذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت
قابلیتها ،امکانات توانمندیها و مزیتهای نسبی استان -6 .راهاندازی شبکه
اطالعرسانی بازرگانی داخلی و بینالمللی -7 .اولویت دادن به طرحها و
پروژههای صادراتی در تخصیص منابع و تسهیالت استانی

استاندار (رئیس)
معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار (جانشین)
رئیس واحد استانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (دبیر) -رئیس
واحد اسـتانی وزارت امـور اقتصادی
و دارایی  -رئیس واحــد اســتانی
وزارت جهادکشاورزی  -مدیرکل
فرهنگی،
میراث
سازمان
صنایعدستی و گردشگری استان -
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی  -رئیس اتاق تعاون
استان  -سرپرست بانک توسـعه
صـادرات استان یا سـایر بانکهای
تخصصـی استان (حسب مورد) -
مدیرکل گمرك استان -رئیس واحد
استانی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی  -مدیرکل سازمان ملـی
اسـتاندارد استان -رئیس واحد
اسـتانی وزارت راه و شهرسازی -
فرمانده نیروی انتظامی استان
مـدیرعامل شـرکت نمایشـگاهی
استان (بدون حق رأی)

7

کارگروه ساماندهی گندم ،آرد و نان

الف -مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد ونان در سطح استان
ب  -تعیین قیمت فروش انواع آرد ونان و سایر محصوالت جانبی گندم در
سطح استان بر اساس مبانی ابالغی سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان
ج  -مسئولیت انتخاب شبکه حملونقل گندم و آرد و مسئولیت کنترل آن
در سطح استان

استاندار (رئیس)  -امور اقتصادی و
دارائی  -سازمان صنعت (دبیر) -
سازمان جهاد کشاورزی  -تعزیرات
حکومتی  -ادارهکل اطالعات  -اتاق
اصناف  -سازمان مدیریت و
برنامهریزی – صدا و سیما -
استاندارد و تحقیقات صنعتی -
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تبریز  -معاونت
غذا و دارو
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عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

8

کمیته لجستیک استان

-1ایجاد هماهنگی و تعامالت بین بخشی بین اعضاء کمیته در راستای تحقق
اهداف و برنامههای لجستیک استان  -2پیگیری تهیه طرح پایه آمایش
استان متناسب و متناظر با مزیتهای نسبی و رقابتی  -3پیگیری تهیه طرح
جامع حمل و نقل استان با الهام از اسناد باالدستی داخلی و با لحاظ
رویکردهای منطقهای در حوزه لجستیک یا پاركهای لجستیکی در نقاط
مزیتدار استان  -4انتظام بخشی و هماهنگی الزم برای کاهش هزینه و
زمان سفر  -5اقتصادی نمودن فعالیت بخش لجستیک برای جابجایی بار و
مسافر و ارائه تسهیالت بانکی به فعالین بخش حمل و نقل و ایجاد ارزش
افزوده مناسب با مزیتهای نسبی استان ( نوسازی ناوگان)  -6برنامهریزی
برای جذب و جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای احداث
زیرساختهای مورد نیاز توسعه بازرگانی و لجستیکی هابهای لجستیکی و
 ...استان  -7همکاری در فرایند تهیه طرحهای لجستیکی با بخشهای
مربوطه احداث و راهاندازی هاب لجستیکی  -8همکاری برای جذب
سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای هماهنگی و انتظام بخشی به فرایند
امورات مرزی در پایانههای مرزی جادهای و ریلی استان برای تسهیل و
تسریع جریانات مسافر و کاال  -9هماهنگی با کشورهای همجوار برای مطالعه
و راهاندازی کریدورهای منطقهای با محوریت استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار (رئیس)
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای (دبیر)
مدیر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری  -رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی  -مدیرکل
امور اقتصاد و دارایی – مدیرکل راه
و شهرسازی  -ناظر گمرکات استان
 رئیس سازمان صنعت و معدن وتجارت  -مدیرکل فرودگاههای
استان  -مدیرکل راهآهن -
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی ارس  -مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی سهالن -
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تبریز  -انجمنهای
صنفی شرکتهای حمل و نقل
داخلی و بین المللی

9

کمیته فنی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان استانی

 بررسی و تصویب اعطاء گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان استانی بهواحدهای اقتصادی ( تولیدی -بازرگانی – خدماتی متقاضی

نماینده یا رئـیس سـازمان صـمت
(رئـیس)  -نماینده استانداری -
نماینده ادارهکل استاندارد و تحقیقات
صنعتی  -مـدیر نظـارت و بازرسـی
صمت (بدون حق رأی)  -نماینده
سازمان جهـاد کشـاورزی ،ادارهکل
دامپزشکی استان و دانشـگاه علوم
پزشکی (حسب مورد)  -رئـیس
انجمـن حمایـت از حقـوق
مصرفکنندگان استان  -نماینده
سازمانها ،مؤسسات و نهادهای
تخصصـی اسـتانی (حسـب مورد) -
نماینده ادارهکل امـور اقتصـادی و
دارایی  -مدیرعامل یا نماینده
تاماالختیار بنگاه اقتصادی متقاضی
(بـدون حـق رأی)  -کارشناس مربوط
در سازمان صمت (بـدون حـق رأی)
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ردیف

عنوان

10

کمیسیون نظارت استان

11

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات

12

شرح وظایف

ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی

الف ـ تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند
اتحادیه ،تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت
تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
ب  -نظارت بر انتخابات اتحادیهها و مجامع امور صنفی
ج  -رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیهها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن
اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات
د  -رسیدگی به بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب
آنها
هـ  -سایر مواردی که در این قانون پیشبینیشده است.
.تبصره  - 1کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در
حدود وظایف و اختیارات قانونی است .تبصره  - 2کمیسیون نظارت هر شهرستان
موظف است براساس امکانات و بهمنظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق
دیگران در ابتدای هرسال بر اساس دستورالعمل تعیینشده از سوی هیأت عالی
نظارت تعداد واحدهای موردنیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت
صدور پروانه کسب به اتحادیههای صنفی مربوط ابالغ کند.

 وظایفی که کارگروه تنظیم بازار تعیین مینماید نظارت بر حسن انجام مقررات تعزیرات و هماهنگی و پشتیبانی الزم ازمجریان طرح

-

تنظیم خطمشیها و برنامهها در راستای ایجاد تحرك اقتصادی و بهبود
فضای کسبوکار
شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری امور گمرکی استان و اتخاذ
تصمیمات الزم برای رونق  ،تسهیل و حمایت ویژه از صادرات
نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی
تهیه امکانات و تمهیدات الزم جهت نیل به اهداف صادراتی بخشهای
اقتصادی استان

لیست اعضاء

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
(رئیس)
نماینده مطلع و تاماالختیار استاندار-
مدیرکل امور مالیاتی  -معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مدیرکل تعزیرات حکومتی -
فرماندهی انتظامی
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 رئیس انجمن حمایت از حقوقمصرفکنندگان  -بسیج اصناف -
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی  -دبیر اتاق تعاون  -رئیس
شورای اسالمی شهر  -رئیس و نائب
رئیس اتاق اصناف مرکز استان

استاندار (رئیس)
سازمان صنعت و معدن و تجارت
سازمان جهاد کشاورزی
تعزیرات حکومتی (دبیر)

معاون هماهنگی امور اقتصادی
(رئیس)  -ناظر گمرکات استان ( دبیر)
 مدیرکل امور اقتصادی و دارائی -رئیس سازمان صنعت  -رئیس
سازمان جهاد کشاورزی  -مدیرکل
تعزیرات حکومتی  -مدیرکل تعاون کار
و رفاه اجتماعی  -نماینده ادارهکل
اطالعات  -مدیرکل استاندارد و
تحقیقات صنعتی  -فرماندهی مرزبانی
استان -رئیس ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز  -مدیرکل میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری -مدیرعامل
شــرکت شهركهای صــنعتی –
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کشاورزی
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بازرس اتحادیههای صنفی

هیئت اجرایی انتخاب اعضای هیئت مدیره و

13

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

 نظارت ،هماهنگی و تصمیمگیری برای برگزاری انتخابات اعضای هیئتمدیرهو بازرس اتحادیههای صنفی مرکز استان

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
(رئیس)
استانداری در مرکز استان و فرمانداری
در سایر شهرستانها
یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق
اصناف به انتخاب هیئت رئیسه

-1-2-5معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)

 .1انجام هماهنگیهای الزم جهت برگزاری همایشهای اقتصادی و بازرگانی دستگاههای اجرایی
ذیربط در چارچوب اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مربوط.
 .2اخذ و بررسی گزارشهای تحلیلی از وضعیت اقتصادی و بازرگانی استان و ارائه گزارشات و
پیشنهادات الزم به شوراها و کمیسیونهای ذیربط در استان.
 .3نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای الزم در زمینه اجرای طرحها و برنامههای واحدهای
اجرایی استان و شناخت استعدادهای بالقوه استان.
 .4برنامهریزی ،انجام مطالعه و بررسی شناخت استعدادهای رشد اقتصادی و تولیدی و جاذبههای
سرمایهگذاری استان در جهت کمک به سیاستها و خطمشیهای اقتصادی و تولیدی در
چارچوب اصول کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
 .5هماهنگی برای جمعآوری اطالعات الزم بهمنظور ارزیابی فعالیتهای اقتصادی استان و ارائه
گزارش پیشرفت به مقام مافوق.
 .6تأمین موجبات نظارت و مراقبت از تشکیل جلسات شورای آرد و نان استان و پیگیری اجرای
سیاستهای دولت در این زمینه.
 .7انجام بررسی های الزم در جهت رفع مسایل و مشکالت ناشی از اجرای طرحها و فعالیت
مربوط به صادرات غیرنفتی استان و فراهم آوردن موجبات تشویق و توجیه صادرکنندگان
محلی به انجام سرمایهگذاریهای بیشتر در زمینه فوق.
 .8نظارت و ایجاد هماهنگی در انجام عملیات اجرایی مربوط به مقررات صادرات و واردات.
 .9ارائه مشاوره به مدیرکل.
 .10سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در
موارد ضروری.
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 .11مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 .12تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
 .13انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
-2-2-5رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی (شرح وظایف)

.1

مطالعه و بررسی امکانات موجود استان در زمینههای اقتصادی ،کشاورزی ،دامپروری ،صنعتی،
تولیدی و ...بهمنظور بهرهبرداری و پیشبرد برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان.
تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاد و راهحل مناسب کارشناسی به دستگاههای اجرایی ذیربط و
انجام پیگیریهای الزم برای رفع نارسائیها ،مسائل و مشکالت آنها.
بررسی و ارزیابی فعالیت واحدهای اقتصادی در استان و ارائه گزارش پیشرفت امور اقتصادی
و تولیدی استان به مقامات ذیربط و شورای برنامهریزی استان.
بررسی قوانین و مقررات ،آئیننامهها و دستورالعملها و پیگیریهای الزم بهمنظور اجرای آنها
و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در جهت نیل به سیاستهای تمرکززدائی.
هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در امر احیاء ،گسترش ،توسعه و
بهرهبرداری از مراتع ،جنگلها و اراضی مستعد کشاورزی سطح استان.
اقدام و مراقبت در تشکیل فعالیت شورای کشاورزی شهرستانهای تابعه و بررسی و اظهارنظر
نسبت به پیشنهاد دستگاههای اجرایی استان در ارتباط با مسائل مربوط به کشاورزی و
دامپروری.

.7
.8
.9

بررسی ،مطالعه و هماهنگی در امور مربوط به آب و آبخیزداری و پیشنهاد طرح در امور آب استان.

.2
.3
.4
.5
.6

.10
.11
.12
.13
.14
.15

برنامهریزی و نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب تحتاالرضی و سطح االرضی استان.
برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و کاالهای اساسی و سایر مواردی که
از طریق دولت سهمیهبندی میشود و امور مربوط به تنظیم بازار کاال و خدمات.
مطالعه و تحقیق و جمعآوری اطالعات در زمینه مسایل و موضوعات اقتصادی و تنظیم و
تلخیص اطالعات مربوطه.
بررسی امکانات و ظرفیتهای توسعه اقتصادی در شهرستانهای تابعه براساس ارزیابی منابع
و نیروی انسانی و عوامل تولید.
رسیدگی و پیگیری و حل مشکالت صنایع و مراکز تولیدی بهمنظور جلوگیری از مشکالت
حاد اجتماعی ،امنیتی و سیاسی در سطح شهرستانهای استان.
اطالعرسانی و ارائه گزارش ساالنه توسعه اقتصادی استان در زمینه های مختلف.
بررسی و نظارت بر تهیه الگوهای برنامهریزی اقتصادی بر اساس شاخصهای برتر اقتصادی
استان و ارائه گزارش الزم به مافوق.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
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 .16مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 .17انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
 -3-2-5رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی ،صنایع و معادن (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

مطالعه ،بررسی و آسیبشناسی صنایع و معادن استان و قوانین و مقررات ناظر بر آنها و
پیشنهاد راهحلهای مناسب با همکاری سازمانهای مسئول استان.
همکاری با دستگاهها و سازمانهای مرتبط با صنعت و معدن استان در تهیه طرحها و
برنامههای پیشرفت صنعت استان.
مطالعه و بررسی در زمینه تدوین استراتژی صنعتی و پیشنهاد و اصالح استراتژی موجود با
همکاری سازمانهای مسئول.
تهیه و جمعآوری اطالعات در ارتباط با آمار تعداد واحدهای تولیدی و صنایع و معادن و
محصوالت صنعتی و معدنی استان و ارائه گزارشهای الزم به مقامات مسئول.
تهیه گزارشات الزم از وضعیت صنعت و معدن استان و گزارشهای موردی از واحدها ،طرحها
و کارخانجات و معادن استان.
رسیدگی به مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در حال راهاندازی با ادارات و سازمانهای مختلف
ازجمله ،صنایع و معادن ،محیطزیست ،ادارهکل جهاد کشاورزی ،شرکتهای آب و برق.
بررسی نیازهای بازرگانی استان و تهیه گزارشهای الزم در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا
در بازار.
انعکاس مشکالت و نارسائیهای بازرگانی استان به دستگاههای مسئول.
پیگیری عملکرد مبادالت کاالهای بازرگانی و چگونگی اجرای مقررات در سطح استان.
پیگیری مشکالت و مسائل مربوط به صادرات و واردات استان.
پیگیری نحوه فعالیت مجامع و اتحادیههای صنفی در سطح استان و زمینهسازی بهمنظور
ایفای نقش مؤثرتر آنان در تنظیم بازار.
اظهارنظر کارشناسی در خصوص آئیننامهها و دستورالعملهای واردات و صادرات و اتحادیهها
و سازمانها و مجامع صنفی.
همکاری و هماهنگی با سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط در برگزاری نمایشگاههای
بازرگانی داخلی و خارجی بهمنظور معرفی کاالها و تولیدات استان.
همکاری در تنظیم برنامههای توزیع کاالهای استراتژیک در سطح استان و پیشبینیهای
الزم بهمنظور جلوگیری از کمبود و یا قحطی اجناس و کاالهای ضروری.
عضویت و شرکت در جلسات کمیسیونها و کمیتهها و کارگروههای مربوط به بازرگانی و
صنایع و معدن
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.

 ■ 240راهنمای مدیریت استانداری
 .17مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
 .18انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

فصل ششم:
پستهای مدیریتی معاونت توسعه مدیریت
و منابع شرح وظایف و کارگروههای مربوطه

 ■ 242راهنمای مدیریت استانداری
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-6معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی (شرح وظایف)

-1

نظارت بر اجرای سیاستها و خطمشیهای اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی
و اداری ،رفاهی و استخدامی استانداری و واحدهای تابع در چارچوب ضوابط و مقررات.

-2
-3

نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
انـعـکاس نـارسـائیهـا و مـشـکـالت اسـتـانـداری و واحـدهـای تـابـعـه در زمـیـنـه تـوسـعه
مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط.

-4

اعالم نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام
تشریفات مربوط به بکارگیری ،جذب ،استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

-5

نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ،اعتبارات ،هزینهها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد
مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری براساس قوانین و مقررات.

-6

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به برقراری حقوق و مزایا و
فوقالعادههای مربوطه در استانداری و واحدهای تابع.

-7

نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات
مربوطه.

-8
-9

نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابالغشده استانداری.
نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای)
استانداری ،فرمانداریها و بخشداریهای تابعه براساس برنامههای تنظیمشده با رعایت مقررات و
ضوابط و دستورالعملهای بودجه.

 -10نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و
واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیشبینی آموزشهای مناسب در چارچوب سیاستها و
برنامههای ابالغی وزارتکشور و مراجع ذیصالح.
 -11نظارت و مدیریت بر امور مربوط به تهیه بستههای مناسب نرمافزاری و سختافزاری و نظارت بر
آموزش بستههای مذکور بهمنظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابع.
 -12نظارت عالیه بر نحوه اجرای برنامهها و طرحهای تحول اداری و مصوبات شورایاداری استان.
 -13نظارت بر اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه و وابسته و هماهنگی و
نظارت بر امور توسعه فنآوری استان و ارزشیابی آن.
 -14نیازسنجی و برنامهریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته در چارچوب
سیاستهای ابالغی.
 -15نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای الزم در مورد روشهای انجام کار ،تهیه و تنظیم و پیشنهاد
تشکیالت تفضیلی و شرح وظایف پستهای سازمانی استانداری ،فرمانداری و بخشداریهای تابعه
در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

 ■ 244راهنمای مدیریت استانداری
 -16نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه ای کمیته کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با
دبیرخانه ستاد وزارتکشور.
 -17نظارت بر نحوه اجرای روشها و رویههای اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه براساس
شاخصها و ضوابط ابالغی با هماهنگی وزارتکشور.
 -18نظارت بر انجام امور مربوط به بهرهوری استانداری و واحدهای تابع.
 -19نظارت بر چگونگی انجام آئیننامهها و دستورالعملها و رویههای اجرایی کار.
 -20نظارت عالیه بر نحوه اجرای نقشهراه اصالح نظاماداری اعم از برنامهها ،دستورالعملها و بخشنامهها
و مصوبات شورایعالی اداری در دستگاههای اجرایی استان.
 -21تهیه برنامههای استراتژی ،بلندمدت و سنواتی استانداری و واحدهای تابع.
 -22توسعه مدیریت و فناوریهای نوین مدیریتی در سطح استانداری و واحدهای تابع.
 -23ارتقاء فرهنگ سازمانی در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
 24ـ انجام وظایف جانشینی استاندار در شورای برنامهریزی و توسعه ،شورای راهبردی توسعه مدیریت ،و
شورایاداری استان.
-1-6مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری

-1
 -2برنامهریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 -3برنامهریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و
برنامهریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورایاداری استان.

فناوریهای مدیریتی.

-4

برنامهریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای
استانداری و واحدهای تابع.

-5

برنامهریزی و نظارت بر اجرای نقشهراه اصالح نظاماداری اعم از برنامهها ،دستورالعملها و بخشنامهها
و مصوبات شورایعالی اداری در استانداری ،فرمانداریها و بخشداریهای تابعه.

-6
 -7برنامهریزی برای استقرار نظام مدیریتدانش در استانداری و واحدهای تابع.
 -8برنامهریزی برای توانمندسازی ،بهبود عملکرد و افزایش بهرهوری کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
 -9برنامهریزی و نظارت بر استقرار نظام بهرهوری و سایر سیستمهای مدیریتی در راستای تعالی سازمانی.
 -10راهبری امور مربوط به تشکیالت استانداری و واحدهای سازمانی تابع با هماهنگی واحد تخصصی
نظارت بر تحقق برنامه اصالح نظاماداری در استان با هماهنگی مسئولین ذیربط.

ذیربط وزارتکشور.
 -11نظارت بر عدم گسترش تشکیالت استانداری و واحدهای تابع در راستای سیاستهای برنامه جامع
تحولاداری و منطقی نمودن اندازه دولت.
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 -12برنامهریزیهای الزم جهت مستندسازی و اصالح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و
واحدهای تابع.
 -13نظارت و بازخوردگیری مستمر سازمان در بعد وظایف دستگاه ،مستندسازی فرایندهای انجام کار
بهمنظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصالح و بهبود روشهای انجام
کار در سطح استانداری و واحدهای تابع.
 -14برنامهریزی و نظارت در خصوص پیادهسازی فرآیند تخصیص منابع ،طبقهبندی هزینهها و استفاده
بهینه از منابع مالی تخصیصیافته مرتبط با طرحها و برنامهها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و
ساالنه استانداری و واحدهای سازمانی تابع.
 -15برنامهریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابع در قالب برنامهها
و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.
 -16برنامهریزی و نظارت بر فرایند تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای
سازمانی تابعه براساس سیاستها ،خطمشیها و برنامههای مصوب مراجع ذیربط.
 -17برنامهریزی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم
از تعیین اولویتها و نیازهای پژوهشی و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای الزم از مبادی
ذیربط.
 -18نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامههای علمی بین استانداری و سایر سازمانها و نهادها.
 -19مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با امور
دفتر.
 -20بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
 -21شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
 -22ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تحت سرپرستی.
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جدول ( )31فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری
استناد قانونی

ردیف

شورا  /کارگروه  /کمیته

1

شورای اداری استان

2

شورای راهبری توسعه مدیریت استان

مصوبه شماره  206/93/11852مورخ  93/9/5شورایعالی
اداری

3

شورای پژوهش استانداری

آیین نامه شورای پژوهش استانداری به شماره -336427
1397/12/23

4

کارگروه منطقه  3استانی

دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات کارگروههای پنجگانه
مناطق (نامه شماره  375مورخ  93/1/7وزیر محترم کشور)

5

کارگروه توسعه مدیریت استانداری (ذیل شورای راهبری
توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی)

تصویبنامه شماره  93/9/5-206/93/11852و اصالحیه
شماره181967مورخ 98/9/11

6

کارگروه نظام پیشنهادات

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری
ویرایش سوم (نامه شماره181967مورخ 98/9/11معاون
محترم توسعه مدیریت و منابع وزارتکشور)

7

کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری (آپفن)

تصویب نامه شماره  / 29018ت  54487هـ 1398/3/12 -

8

کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی
)دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری(

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری
ویرایش سوم (نامه شماره181967مورخ 98/9/11معاون
محترم توسعه مدیریت و منابع وزارتکشور) به استناد مصوبه
شماره  206/93/11852مورخ  93/9/5شورایعالی اداری

9

تیم بهبود فرایند

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری
ویرایش سوم (نامه شماره181967مورخ 98/9/11معاون
محترم توسعه مدیریت و منابع وزارتکشور)

ماده  22مصوبه شماره  12/602مورخ  77/07/30شورایعالی
اداری و آییننامه اجرایی تشکیل شورای اداری استان به
ریاست استاندار در تمامی استانهای کشور مصوب شورایعالی
اداری به شماره  70/330مورخ 1378/02/26
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جدول ( )32شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری
ردیف

عنوان

شرح وظایف

1

شورای اداری استان

 ایجاد هماهنگی در برنامهها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و نهادها وسایر ارگانهای مستقر در سطح استان بهمنظور بهرهگیری هر چه بیشتر از
توان آنها و محقق ساختن سیاستهای عمومی دولت و برنامههای توسعه در
سطح استان و شهرستان
 ایجاد وحدت رویه و تشریکمساعی کلیه واحدهای اجرایی استان درپیشرفت امور
 بررسی مسائل و مشکالت استان و ارائه پیشنهادها و راهحلهای منطقی ومناسب بهمنظور رفع آنها به مراجع ذیربط
 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مواردی که از سوی دستگاههای اجراییمستقر در استان پیشنهاد میشود
 بررسی مسائل و مشکالت مطروحه از سوی ائمه جمعه و یا نمایندگان مردماستان در مجلس شورایاسالمی
 بررسی و اظهارنظر در خصوص مواردی که از سوی استاندار در چارچوبقوانین و مقررات مربوط مطرح میشود.

2

شورای راهبری توسعه مدیریت استان

لیست اعضاء

استاندار (رئیس)  -معاون توسعه مدیریت و
منابع (جانشین)  -مدیرکل دفتر
برنامهریزی ،نوسازی و تحول ادرای (دبیر)
 معاونین استاندار و مدیران ستادیاستانداری -باالترین مسئول اجرایی
سازمانهای مستقل و وزارتخانههای مستقر
در استان  -باالترین مسئول واحدهای
استانی مؤسسات و شرکتهای وابسته به
وزارتخانهها  -باالترین مقام قضایی مستقر
در استان  -روسای دانشگاههای مستقر در
استان  -فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی
استان  -رئیس مرکز صداوسیمای استان-
مدیران یا روسای باالترین سطح مدیریتی
نهادهای انقالب اسالمی در استان  -شهردار
مرکز استان  -فرمانداران ،مدیران و
سرپرستان بانکها و سایر  -مسئولین و
مدیران استان با تشخیص و صالحدید
استاندار

طراحی سازوکارها ی مناسب برای اجرایی نمودن سیاستهای کلی
نظاماداری ابالغی مقام معظم رهبری و نقشهراه اصالح نظاماداری موضوع
مصوبه شماره  206/93/560تاریخ  1393/1/20شورایعالی اداری در
دستگاه و سازمانهای وابسته
اتخاذ سازوکارهای الزم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون
مدیریت خدمات کشوری
پیشبینی بودجه مناسب برای اجرای برنامههای اصالح نظاماداری
تدوین و اجرای برنامههای الزم برای مدیریت عملکرد دستگاه و همچنین
ارتقاء کارایی و بهرهوری
ارائه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامهریزی تحولاداری (مستقر در
این سازمان) از طریق بررسی و مطالعه برنامههای اجراشده
تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصالح نظاماداری دستگاه و
سازمانهای تابعه و ارائه آن به دبیرخانه ستاد
هدایت و راهبری سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه و
واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامههای اصالح نظاماداری و
کنترل و نظارت بر آن ها.

استاندار (رئیس)
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی (دبیر)
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
چهار نفر مدیرکل دستگاه اجرایی یا رئیس
دانشگاه به انتخاب استاندار
یکی از فرمانداران به انتخاب استاندار
شهردار مرکز استان
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان
مدیرکل دفتر فناوریاطالعات و شبکه
دولت استانداری
دو نفر صاحبنظر درزمینه های مختلف
مدیریتی با انتخاب استاندار
مدیران کل دستگاههای اجرایی حسب
مورد
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ردیف

عنوان

6

شورای پژوهش استانداری

4

کارگروه منطقه  3استانی

شرح وظایف

لیست اعضاء

 تعیین سیاستهای کالن ،اهداف وخطمشیهای پژوهشی استانداری وواحدهای تابع ،بررسی ،تصویب و ابالغ اولویتهای پژوهشی استانداری و
واحدهای تابع در قالب شبکه تحقیقات استانداری،تصویب نهایی پروژههای
پژوهشی پس از بررسی اولیه درکمیتههای کارشناسی و تائید در گروههای
پژوهشی ،تشخیص و احراز موارد مربوط به حق تألیف و ترجمه ،حق تحقیق
و حق تصنیف در موارد مرتبط با قانون خدمات کشوری ،سیاستگذاری و
نظام مند کردن نحوه عملکرد دفاتر در خصوص پژوهش و فناوری در چارچوب

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
(رئیس شورا).
مدیرکل برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری
استانداری (دبیرشورا).
نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی
(در سطح مدیرکل).
نماینده معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
(در سطح مدیرکل).
نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی (در
سطح مدیرکل).
نماینده حوزه استاندار با معرفی مدیرکل

ضوابط و دستورالعملهای ابالغی و اهتمام در کاربردی نمودن نتایج طرحهای
مطالعاتی با مشارکت دفاتر ذیربط و استفاده از نتایج آن در سیاستگذاریها،
برنامهریزیها و طراحی پروژههای اجرائی استانداری و واحدهای تابع.

محترم دفتر استاندار و روابطعمومی.
مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری.
 2نفر از کارشناسان استانداری (به پیشنهاد
دبیر و تایید شورا و ابالغ رئیس شورا به
مدت یکسال).
مدیرکل مرتبط با طرح موضوعات ارائه شده
در شورا از استانداری (حسب مورد).
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق  -ایجاد وحدت رویه در اجرای
قوانین و مقررات
ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستهای عمومی دولت
استفاده و بهرهبرداری بهینه از تجارب استانها
تبادلنظر و هماندیشی در خصوص مسایل مهم منطقهای
ارتقاء شاخصهای نظام برنامهریزی در سطوح مختلف مناطق
تقویت نقش استانها در تصمیمگیریهای ملی و استانی
همافزایی و ایجاد تجربیات و ارائه برنامههای توسعه منطقهای.

استانداران آذربایجان شرقی ،اردبیل،
آذربایجان غربی ،زنجان و کردستان
تبصره :معاونین استاندار و مدیران کل
حسب تشخیص اعضاء کارگروه هر منطقه
دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری
(دبیر استان آذربایجان شرقی)
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

تالش برای ایجاد باور ،اعتقاد و انگیزه در مدیران واحدهای مختلف و جلب
مشارکت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای برنامههای تحول اداری

کارگروه توسعه مدیریت استانداری

کارگروه نظام پیشنهادات

6

(ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی)

5

 برنامهریزی به منظور اجرای طرحها و برنامههای تحول اداری مصوبشورایعالی اداری ،شورایراهبری توسعه مدیریت وزارتکشور و کارگروه
توسعه مدیریت استان  -اعطاء اختیارات و منابع الزم به مدیران برای اجرای
برنامههای تحول اداری  -تهیه برنامه جامع عملیاتی برنامههای تحول اداری
استانداری در چارچوب مصوبات مراجع ذیربط  -تدوین استانداردهای انجام
کار در مشاغل تخصصی و عمومی  -شناسایی ،تصویب و تفویض اختیارات به
فرمانداریها و بخشداریها در راستای تمرکززدایی  -تدوین و بهسازی روشها
و فرآیندهای کنترل کیفیت انجام کار و نظارت بر تحقق آنها  -بررسی و
تصویب پیشنهاد معیارهای الزم در جهت بهینهسازی ساختار ،ترکیب و توزیع
نیرویانسانی جهت ارائه به شورایراهبری توسعه مدیریت وزارتکشور و
شورایراهبری توسعه مدیریت استان  -پیشنهاد طرحها و برنامههای خاص
اصالحات اداری در چارچوب سیاستها و خطمشیهای ابالغی به
شورایراهبری توسعه مدیریت وزارتکشور و شورایراهبری توسعه مدیریت
استان  -تصویب و اجرای برنامههای الزم برای ارتقاء بهرهوری استانداری،
فرمانداریها و بخشداریها  -تصویب و نظارت بر اجرای برنامههای راهبردی
عملیاتی استانداری ،فرمانداریها بخشداریها  -راهاندازی و فعال نمودن
کمیتههای تخصصی جهت تصمیمسازی و پیگیری برنامههای تحول اداری -
راهبری و هدایت کمیتههای تخصصی ،بررسی و تصویب تصمیمات متخذه در
خصوص پیشنهادات واصله از سوی کمیتههای مذکور  -تهیه گزارش تحلیلی
ادواری از اجرای برنامههای تحول اداری و ارائه آن به شورایراهبری توسعه
مدیریت وزارتکشور.

 ذیل کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی (نسخهاولیه آئیننامه نظام پیشنهادات در مرحله بازنگری نهایی جهت طرح و
تصویب در کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی
میباشد).
 -اجرای بند  17شرح وظایف کمیته

لیست اعضاء

استاندار (رئیس)
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
(جانشین و دبیر)
معاون هماهنگی امور عمرانی
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحول اداری بعنوان (مسئول دبیرخانه)
مدیرکل امور اداری و مالی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی
مدیریت فناوریاطالعات و شبکه دولت
یک نفر صاحبنظر در مسایل مدیریتی
و سازمانی با انتخاب استاندار.
تبصره  :1استانداریهای که معاونت
امنیتی و انتظامی از معاونت سیاسی و
اجتماعی مجزا میباشد ،هر دو معاون
عضو کارگروه میباشند.
تبصره :2 :استانداریهای که دارای معاونت
هماهنگی و مدیریت امور زائران میباشند.
معاون مربوط عضو کارگروه می باشد.

تبصره  :3در زمان برگزاری جلسه با
ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع ،دبیری جلسه به عهده
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحول اداری می باشد.

معاون دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری بهعنوان نماینده  -معاون
توسعه مدیریت و منابع استانداری
(رئیس)  -نماینده دفتر بازرسی
(بهعنوان نماینده حوزه استاندار) -
نماینده معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی  -نماینده معاونت هماهنگی
امور عمرانی  -نماینده  /نمایندگان واحد
مربوطه حسب مورد  -رئیس گروه
نوسازی و تحولاداری دفتر برنامهریزی،
نوسازی و تحولاداری بهعنوان (دبیر
بدون حق رأی)
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ردیف

عنوان

7

کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری

شرح وظایف

لیست اعضاء

_ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی مرتبط از جمله شورایعالی
آموزش و پروروش ،شورایعالی انقالب فرهنگی و شورایعالی آموزش و
تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی
ـ هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
با مراکز تولیدی و صنعتی و بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای
تخصصی آنها برای توسعه و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی
ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقاء مراکز رشد،
پاركهای علم و فناوری و شهركهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان
و کسب و کارهای نوپا و دانشبنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی،
اشتغال و سرمایهگذاری
ـ تمهید راهکارهایی برای بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای
تخصصی سازمانها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ،تشکلها و
انجمنهای صنفی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان و کشور
ـ تمهید برنامههایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری
دراستان
ـ بررسی و ارائه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوریاطالعات
در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
ـ هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانکهای اطالعاتی طرحهای پژوهشی
استان بهمنظور ارتقاء همافزایی ،کاهش هزینهها و جلوگیری از اجرای
پژوهشها غیرضروری و تکراری
ـ بررسی و ارائه پیشنهاد اولویتهای پژوهشی استان و جهت دادن و
هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاههای اجرایی به سمت آن
ـ پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور
ـ تمهید برنامههایی برای حمایت از تجاریسازی ایدهها ،نوآوریها،
اکتشافات و اختراعات
ـ اتخاذ سیاستهایی برای انطباق رشتههای تحصیلی مراکز آموزش عالی
متناسب با مزیتهای منطقهای و نیازهای بازار کار استان
ـ بررسی راههای توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی
ـ بررسی و ارائه راهکارهای توسعه مشارکتی بخش غیردولتی در امور
مربوط
ـ بررسی و ارائه پیشنهاد اولویتهای نظام آموزش فنی ،حرفهای و مهارتی
استان به تفکیک بخشهای اقتصادی در تمام سطوح علمی براساس
آمایش سرزمین
ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهرهبرداران و
نظامهای حرفهای و کلیه ذینفعان آموزشها مهارتی در مراحل مختلف
ـ همکاری در تدوین و زمینهسازی برای استقرار چهارچوب صالحیت
حرفهای ملی در استان
ـ پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر
مناطق روستایی و محروم
ـ پیگیری توسعه آموزشها مهارتی و کاربردی
ـ تمهید برنامه هایی برای تجلیل از چهرههای برتر پژوهشی و فناوری

استاندار (رئیس) ـ یکی از روسای
دانشگاه های دولتی مرکز استان به
انتخاب شورا ـ رییس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ـ
مدیرکل آموزش و پرورش استان ـ
مدیرکل ارتباطات و فناوریاطالعات
استان ـ رئیس جهاد دانشگاه استان ـ
مدیرکل استاندارد استان ـ رئیس پارك
علم و فناوری استان ـ مدیرکل صدا و
سیمای مرکز استان ـ رییس سازمان
جهادکشاورزی استان ـ مدیرکل امور
بانوان و خانواده استانداری
اعضای متغیر :
ـ مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان
ـ مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان ـ مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان ـ مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان ـ مدیرکل
هواشناسی استان ـرئیس مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان ـ رئیس دانشگاه جامع
علمی و کاربردی استان ـ رئیس دانشگاه
ازاد اسالمی واحد استانی ـ رئیس بنیاد
ملی نخبگان استان ـ رئیس خانه
صنعت ،معدن و تجارت – فرماندار
شهرستان حسب مورد
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ردیف

عنوان

شرح وظایف

8

کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی

تهیه برنامه جامع اصالح نظاماداری استانداری ،فرمانداریهابخشداریها منطبق با نقشهراه اصالح نظاماداری  -طراحی مدل مدیریتی
نوین برای اداره و ارائه خدمات به استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها
 شناسایی واحدها ،وظایف ،فعالیتها و واحدهای قابلواگذاریاستانداری ،فرمانداریها و بخشداریها به سایر فعاالن  -تهیه برنامه
عملیاتی واگذاری تصدیها شامل عناوین خدمات و فعالیتها ،اولویتها،
اهداف کمی ،زمانبندی ،شیوه واگذاریها ،مقررات و نظایر آن  -تعیین
وظایف و اختیارات قابلواگذاری به فرمانداریها و بخشداریها جهت
تفویض اختیار و تمرکززدایی  -بررسی و ساماندهی شوراها ،کمیسیونها،
کمیتهها ،کارگروهها و سایر مجامع تصمیمگیری  -بررسی و اعالم نظر
در زمینه ساختار و تشکیالت استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها در
راستای طراحی ساختار مناسب ،چابک وتسهیلگر  -بررسی و تهیه
برنامه عملیاتی اصالح فرآیندها و روشهای انجام کار استانداری،
فرمانداریها و بخشداریها  -مستندسازی و اصالح فرایندهای انجام کار
اختصاصی ،مشترك و دارای اربابرجوع استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریها  -برنامهریزی الزم جهت استقرار فرایندهای اصالحشده
استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها در سیستم اتوماسیون اداری -
تعیین شیوههای مشارکت و واگذاری مانند برونسپاری ،مشارکت،
شراکت ،واگذاری مدیریت ،خصوصیسازی و خرید خدمات برای انجام
وظایف و فعالیتهای دستگاه  -تعیین قیمت تمامشده خدمات و
فعالیتها  -تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی
شامل ،اهداف ،روشها ،اولویتها ،زمانبندی براساس قیمت تمامشده و
استانداردهای مصوب  -طراحی و راهبری استقرار مدلهای پشتیبان
مانند نظامهای توسعه نظم و انضباط اداری و مالی ،کنترل پروژه ،کنترل
اهداف ،نظامهای شراکت (برونسپاری ،خصوصیسازی ،پیمانکاری،
خرید خدمت و )...زیرساختهای نظامهای حقوقی  -استاندارسازی
تجهیزات ،ساختمانها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن  -تعیین
شاخصهای بهرهوری و اندازهگیری آنها در استانداری و واحدهای تابعه
و اجرای طرحهای ارتقا بهرهوری  -اجرای برنامههای نظام پیشنهادات و
تصویب و حمایت و تشویق پیشنهادات در جهت گسترش فرهنگ
مدیریت مشارکتی.

لیست اعضاء

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
(رئیس)
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحول اداری (دبیر)
مدیرکل امور اداری و مالی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی
مدیریت فناوریاطالعات و شبکه دولت
کارشناس یا کارشناسان اصالح ساختار،
فرایندها و فناوریهای مدیریتی
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
هماهنگی امور عمرانی (با معرفی معاون
مربوطه)
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (با معرفی
معاون مربوطه)
تبصره  :1استانداریهای که معاونت
امنیتی و انتظامی از معاونت سیاسی و
اجتماعی مجزا میباشد و یا دارای
معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین
میباشند ،از هر معاونت یکی از مدیران
کل معرفی گردند.
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ردیف

عنوان

9

تیم بهبود فرایند

شرح وظایف

 ذیل کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی -اجرای بندهای  9، 8و  10شرح وظایف کمیته

لیست اعضاء

مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری (رئیس)  -مدیر
فناوریاطالعات و شبکه دولت  -معاون
برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری دفتر
برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری
(دبیر)  -معاون آموزشوپژوهش دفتر
برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری -
صاحبنظر  -رئیس گروه نوسازی و
تحولاداری  -کارشناس تشکیالت -
کارشناس بهره وری و تحولاداری -
کارشناس دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری

-1-1-6معاون برنامهریزی ،نوسازی و تحولاداری (شرح وظایف)

 .1هماهنگی و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه شورایاداری استان.
 .2هماهنگی و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 .3هماهنگی و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصالح ساختار ،فرآیندها و فناوریهای
مدیریتی.
 .4هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای
استانداری و واحدهای تابع.
 .5انجام هماهنگیهای الزم به منظور اجرای نقشهراه اصالح نظاماداری اعم از برنامهها،
دستورالعملها و بخشنامهها و مصوبات شورایعالی اداری در استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریهای تابع.
 .6انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور استقرار نظام بهرهوری استانداری.
 .7برنامهریزی و نظارت بر امور مرتبط با تشکیالت استانداری و واحدهای تابعه با هماهنگی واحد
تخصصی ذیربط وزارتکشور.
 .8رصد مستمر فعالیتهای سازمان در بعد وظایف دستگاه ،مستندسازی فرایندهای انجام کار
بهمنظور تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصالح و بهبود روشهای انجامکار و تقسیم درست
وظایف واحدها در سطح استانداری و واحدهای تابع.
 .9نظارت بر اجرای صحیح دستورالعملها و روشهای انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و
تخصصی استانداری و واحدهای تابعه و دستگاههای اجرایی استان ،بهمنظور بهبود روشها و
تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط.
 .10نظارت بر اجرای صحیح فرآیند تخصیص منابع ،طبقهبندی هزینهها و استفاده بهینه از منابع
مالی تخصیصیافته مرتبط با طرحها و برنامهها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و ساالنه استانداری
و واحدهای سازمانی تابع.
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.15
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پیگیری تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابع در قالب برنامهها پس از
وصول ابالغ اعتبار مصوب و تحصیل تخصیصها.
ایجاد هماهنگی الزم بین بودجههای پیشنهادی واحدها با برنامههای مصوب و نظام بودجهریزی
عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابع.
ارائه مشاوره به مدیرکل.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

-2-1-6معاون آموزش و پژوهش (شرح وظایف)

.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7
.8

.9

نیازسنجی و تدوین برنامههای آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس
سیاستها ،خطمشیها و برنامههای ابالغی مصوب.
هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی دورههای آموزشی (ارزیابی دورههای آموزشی،
صدور گواهینامه دورهها ،تنظیم شناسنامه آموزشی ،تجزیه و تحلیل گزارشهای عملکرد آموزشی)
استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی کوتاهمدت برای مدیران و کارشناسان و کارکنان
استانداری و واحدهای سازمانی تابع.
پیشنهاد برنامههای مناسب برای اصالح و بهبود دورههای آموزشی.
هماهنگی برای حسن اجرا و نظارت بر عملکرد و اثربخشی دورههای آموزشی استانداری و واحدهای
تابع.
هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی پژوهشهای کاربردی (احصاء نیازها و
اولویتهای پژوهشی ،بانک اطالعات از نتایج پژوهشی و انتشاریافتهها) استانداری و واحدهای
سازمانی تابع.
هماهنگی و نظارت بر اجرای نظام مدیریتدانش در استانداری و واحدهای تابع.
هماهنگی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم
از تعیین اولویتها و نیازهای پژوهشی و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای الزم از مبادی
ذیربط.
نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامههای علمی بین استانداری و سایر سازمانها و نهادها.
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.10
.11

.12
.13
.14

ارائه مشاوره به مدیرکل و تصمیمسازی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف دفتر ،به ویژه در
زمینه شرح وظایف مربوطه.
سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.
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-3-1-6رئیس گروه برنامه و بودجه (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

پیگیری کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورایاداری استان.
مکاتبه ،پیگیری و اخذ نظر مدیران مختلف بهمنظور تهیه برنامه پیشنهادی برای برگزاری جلسات
شورای اداری.
انجام بررسیهای الزم جهت احصاء فعالیتها و خدمات قابل واگذاری به بخش غیردولتی از طریق
کمیتهها و کارگروههای ذیربط در استانداری.
انجام بررسیهای الزم جهت احصاء وظایف و اختیارات قابلواگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
استانداری و واحدهای تابع.
پیگیری در راستای تهیه و تدوین برنامهها ،فعالیتها و اهداف کمی و کیفی واحدهای تابع در
راستای مأموریت و خطمشیهای ابالغی وزارتکشور.
پیگیری و نظارت الزم برای تطبیق برنامهها با اعتبارات مصوب و تعیین نیازهای واقعی اعم از
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استانداری و واحدهای تابع.
پیگیری و نظارت بر پیادهسازی فرآیند تخصیص منابع ،طبقهبندی هزینهها و استفاده بهینه از منابع
مالی تخصیصیافته در هنگام تهیه و تنظیم بودجه ساالنه استانداری و واحدهای سازمانی تابع.
پیگیری و نظارت بر نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرحها و برنامههای استانداری و واحدهای تابع.
بررسی و ارزیابی منابع اعتباری و مالی استانداری و ارائه گزارشهای الزم برای برنامهریزیهای آتی.
اعمال نظارت بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانداری و واحدهای تابع.
پیگیری و نظارت بر امور مربوط به بودجهریزی عملیاتی استانداری و واحدهای تابع.
ارزیابی عملکرد در حوزه بودجه استانداری و واحدهای تابعه بر اساس بودجه عملیاتی و نظارت بر
حسن هزینهکرد اعتبارات.
پیشنهاد وضع یا تجدیدنظر در قوانین و مقررات و تبصرههای بودجه در جهت رفع مسائل و مشکالت
اجرایی.
تهیه گزارشهای درخواستی و اطالعات مرتبط با امور برنامهریزی و بودجه.
پیگیری و نظارت بر اجرای برنامههای راهبردی و عملیاتی استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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-4-1-6رئیس گروه نوسازی و تحولاداری (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14

هماهنگی امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
تهیه گزارشهای تحلیلی ادواری از اجرای برنامههای تحول اداری برای طرح در کمیته اصالح
ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی.
پیگیری امور مربوط به تهیه برنامه جامع اصالح نظاماداری استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها منطبق
با نقشهراه اصالح نظاماداری و ارائه گزارش از وضعیت اجرای برنامه اصالح نظاماداری در استان.
مطالعه ،بررسی و پیشنهاد برنامههای الزم برای ارتقاء بهرهوری استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
مطالعه و تعیین شاخصهای بهرهوری و اندازهگیری آنها و پیگیری امور مربوط به پیادهسازی آن در
استانداری و واحدهای تابعه و اجرای طرحهای ارتقا بهرهوری.
بررسی و ارائه نظر کارشناسی درزمینهٔ قوانین و مقررات و مباحث مربوط به بهرهوری ،اصالح
فرایندها ،بهبود روشهای انجام کار ،اصالح نظاماداری ،امور بودجهای و سایر موارد مرتبط.
تحلیل نتایج گزارش عملکرد سالیانه شاخصهای بهرهوری.
پیگیری و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری
و واحدهای تابع.
پیگیری امور مرتبط با شرح وظایف پستهای سازمانی و تشکیالت استانداری و واحدهای تابعه با
هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارتکشور.
پیگیری برای مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصالح و بهبود
روشهای انجام کار .پیگیری بهمنظور تهیه و تنظیم دستورالعملها و روشهای انجام کار در
بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط.
پیگیری امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصالح ساختار ،فرایندها و فناوریهای مدیریتی در راستای
شرح وظیفه.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات،
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

-5-1-6دستیار ستادی (شرح وظایف)

.1

مطالعه ،بررسی و ارزیابی اسناد باال دستی ،اهداف ،چشم انداز ها و راهبردها ،قوانین و مقررات
مرتبط با حوزه فعالیت و ارائه راهکارهای مناسب برای اجرا و یا اصالح آنها.

.2

بررسی ،مطالعه و پژوهش حرفهای و تطبیقی الزم پیرامون موضوعات تخصصی مرتبط با حوزه
فعالیت و ارائه آن به مقام مافوق.

.3

جستجو و ساماندهی اطالعات مورد نیاز و مرتبط با حوزه فعالیت به منظور تسهیل دسترسی و
تصمیم سازی.

.4

همکاری در تصمیم گیری ،سیاست گذاری و برنامهریزی.
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.5

پیگیری و نظارت (کمی و کیفی) بر اجرای تصمیمات مدیر مربوطه و تحقق اهداف و مأموریت های
حوزه فعالیت ،همکاری در ارزیابی اقدامات ،تدوین و ارئه گزارشات الزم.

.6

مطالعه و ارائه پیشنهاد های تخصصی و نظام ساز برای افزایش کارآیی و اثربخشی ،تسهیل در انجام
وظایف مربوطه در حوزه فعالیت.

.7

تدوین و استقرار نظام اصالح فرآیندها ،مدیریت کیفیت و سایر نظام های مدیریتی مورد نیاز.

.8

شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستمی موانع و آسیب های عملکردی حوزه فعالیت و پیشنهاد
راهکارهای خالقانه و راهبردی.

.9

تبیین تصمیمات تخصصی مقام مافوق برای واحدهای ذیربط.

 .10برقراری ارتباط موثر با عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارائه حمایت
های پشتیبانی تخصصی الزم به مقام مافوق
 .11تص میم گیری و تصمیم سازی در خصوص موارد خاص تفویض شده از سوی مقام مافوق و تنظیم
و ارائه گزارشات الزم.
 .12همکاری در بررسی و رصد مستمر موضوعات و مسائل تخصصی ملی و بینالمللی مرتبط با حوزه
فعالیت و اطالعرسانی صحیح ،دقیق و به موقع آنها.
 .13تالش در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد و پایش مستمر شاخص های عملکردی حوزه مأموریت
مقام مافوق.
-6-2مدیر فناوریاطالعات و شبکه دولت (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مدیریت و نظارت بر اجرای سیاستهای ملی فناوریاطالعات و ارتباطات و فضای مجازی در سطح
استان.
برنامهریزی جهت اجرای فعالیتهای مربوط به فناوریاطالعات در سطح استانداری و واحدهای
تابعه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط ابالغی.
نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در راستای ارتقای امنیت داده و اطالعات.
برنامهریزی در خصوص اجرای مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان در مباحث مرتبط با
امنیت حوزه فناوریاطالعات و فضای مجازی.
ارائه خطمشی و سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوریاطالعات
در سطح دستگاههای اجرایی استان.
برنامهریزی برای برگزاری همایشها و سمینارها درزمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوریاطالعات با
همکاری سازمانها و نیز واحدهای ذیربط در استانداری.
راهبری ،هدایت ،نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر پیشخوان استان.
مدیریت و نظارت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت.
نظارت بر واگذاری امور تصدیگری ،پشتیبانی ،تعمیر و نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ،تأمین
و تجهیز لوازم و وسایل نرمافزاری و سختافزاری موردنیاز استانداری و واحدهای تابع.
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.11

.12
.13
.14
.15

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

نظارت و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی ،برنامهها و پروژههای فناوریاطالعات در استان.
همکاری و نظارت بر تهیه اسناد باالدستی مربوط به توسعه فناوریاطالعات و طرح جامع توسعه
فناوریاطالعات استان با همکاری دستگاههای اجرایی در راستای قوانین و مقررات مربوطه و اسناد
باالدستی مصوب.
حمایت و ایجاد تسهیالت الزم برای تحقق برنامهها و سیاستهای معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری در استان.
هماهنگی و نظارت در اجرای همایشها و جشنوارهها و نمایشگاههای مرتبط با تحقیقات و توسعه
فناوریاطالعات در استان.
نظارت ،هماهنگی ،بسترسازی و ایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه متوازن فناوریاطالعات در استان.
برنامهریزی و هماهنگی در برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان با هماهنگی وزارتکشور و سایر
واحدهای سازمانی استانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و دستورالعملهای
مربوطه.
هماهنگی ،برنامهریزی و نظارت بر توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهای سازمانی مربوطه
استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
برنامهریزی بهمنظور بهرهگیری از تحلیل دادههای استان در راستای دستیابی به دولت هوشمند.
برنامهریزی و نظارت بر شبکه ارتباطی دولت در استان.
برنامهریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه درگاه استانی (پورتال) بهمنظور تحقق دولت الکترونیک در
حیطه وظایف حاکمیتی استانداری.
نظارت بر کاربرد مناسب فناوریاطالعات و حسن انجام فعالیتهای امور فناوریاطالعات در
استانداری و واحدهای تابعه بهمنظور افزایش بهرهوری.
تدوین سیاستهای امنیتی ،نظارت بر انتخاب ،خرید ،بروز رسانی نرمافزارهای ضدویروس و باج افزار
و  ...بهمنظور افزایش ضریب امنیت شبکه در استانداری و واحدهای تابع.
نظارت بر حسن اجرای برگزاری مناقصه ،استعالم ،عقد قرارداد و خرید نرمافزارها و خدمات فنی و
پشتیبانی در حوزه فناوریاطالعات در استانداری و واحدهای تابع.
هماهنگی ،برنامهریزی و نظارت بر توسعه فناوری در روستاها از طریق واحدهای سازمانی مربوطه
استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
برنامهریزی و ایجاد زیرساخت در راستای ایجاد نظام یکپارچه آماری در قالب سیستم مدیریت
اطالعات در مجموعه استانداری و واحدهای تابع.
برنامهریزی و نظارت در تهیه نسخههای پشتیبان از اطالعات استانداری و واحدهای تابع.
بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
شرکت در گردهماییها ،جلسات داخل و خارج از استان و دورههای آموزشی مرتبط.
ارائه خطمشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر ،هدایت ،هماهنگی ،نظارت و ارزیابی عملکرد
کارکنان تحت سرپرستی.
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جدول (  )33فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های ارتباطات و فناوریاطالعات
ردیف

شورا ،کارگروه ،کمیته

استناد قانونی

1

کارگروه دفاتر پیشخوان (تصویبنامه شماره /145601ت  43458ه مورخ 88/07/21
آییننامه ایجاد و بهرهبردار ی از دفاتر پیشخوان وزیران عضو کارگروه)

97/4/12 - 1/44070
وزیر ارتباطات و فناوریاطالعات

2

کارگروه پروژه ملی نشانی استاندارد مکانی GNAF

آیین نامه شماره 1394/4/8-200/382
وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات

3

کارگروه توسعه مدیریت دولت الکترونیکی

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به
شماره  200/145مورخ 1393/6/11

4

کمیته فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت استانداری

ویرایش سوم (نامه شماره181967مورخ
98/9/11

5

کمیته فنی شبکه دولت

دستور العمل رئیس جمهور وقت به شماره
 146380مورخ 88/07/23

6

کمیته فناوریاطالعات ستاد انتخابات

ظبق آیین نامه انتخابات

7

کمیته فنی میز خدمت الکترونیکی

8

کمیته فنی سامانه احراز اصالت هویت برخط

9

کمیته امنیت فناروی اطالعات و ارتباطات استانداری

ساختار کمیته امنیت فناوریاطالعات
دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت
استانداری
به شماره  13880مورخ 96/2/4

10

کمیته احصاء فرآیند و مدلینگ آنها

دستورالمل رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک
فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور به شماره
 144201مورخ 97/8/7

11

کمیته ارزیابی عملکرد استانداری

12

کمیته فنی و بازرگانی مناقصات

دستور العمل رئیس دفتر و سرپرست نهاد
ریاست جمهوری به شماره  121322مورخ
96/10/3
دستورالعمل معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره
 1595344مورخ 96/10/05

هر سال طبق دستور رئیس مرکز مدیریت
عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور تشکیل می
شود
بخشنامه شماره  200/92/16129مورخ
 1392/09/19معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور
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جدول ( )34شرح شوراها ،کارگروهها و کمیتههای ارتباطات و فناوریاطالعات
ردیف

عنوان

شرح وظایف

1

کارگروه دفاتر پیشخوان

راهبری ،هدایت ،نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان  -بررسی
ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبتنام متقاضیان،
صدور موافقت اصولی و تعیین صالحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور پروانه
در چارچوب مقررات  -پیشبینی استقرار سامانهالکترونیکی برای دریافت
نقطهنظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و
دستگاههای خدمات دهنده  -بررسی مسائل و مشکالت و حلوفصل اختالفات
بین دستگاههای خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن
اختالفات ،ارجاع موارد به وزارت  -نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و
شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاههای خدمات دهنده.

2

کارگروه پروژه ملی نشانی استاندارد مکانی GNAF

مدیریت و راهبری کالن حوزه نشانی استاندارد مکانی ملی در کشور  -تشکیل
کمیته های موضوعی برای انجام پروژه های ملی نشانی محور در زیرمجموعه
کمیسیون تخصصی ،متناسب با نیاز با حضور دستگاه های متولی  -تبیین نقش
و هدایت دستگاهها به منظور یکپارچهسازی برنامههای طرحنشانی استاندارد
مکانی ملی  -بررسی و اعالمنظر در خصوص پیشنهادهای دستگاههای اجرایی
در حوزه طرحنشانی استاندارد مکانی ملی  -بررسی و ارزیابی آمادگی طرحنشانی
استاندارد مکانی ملی در دستگاههای اجرایی مرتبط  -نظارت و ارزیابی بر
فعالیتها و برنامههای مربوط به طرح نشانی استاندارد مکانی ملی در
دستگاههای اجرایی کشور  -نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه اعتبارات در طرح
نشانی استاندارد مکانی ملی  -نظارت بر تعریف و تصویب پروژهها و اعتبارات
طرح نشانی استاندارد مکانی ملی از طریق تعامل و هماهنگی با سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور  -ارائه الگوها و استانداردهای الزم برای توسعه و استقرار
طرخ نشانی استاندارد مکانی ملی  -نظارت بر حسن اجرای امور و بازرسیهای
فنی از اقدامات انجام شده  -تهیه و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ،
دستورالعملها و آییننامههای مورد نیاز  -تهیه گزارش فصلی و سالیانه در حوزه
طرحنشانی استاندارد مکانی ملی از حیث ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی
خدمات الکترونیکی مکان محور در کشور  -ایجاد زمینه مشارکت و
سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی مکان محور

لیست اعضاء

فناوریاطالعات
مدیر
وشبکهدولت استانداری
مدیرکل اطالعات و
فناوری استان (مسئولیت
کارگروه و دبیرخانه)
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان

معاون توسعه مدیریت و و
منابع استانداری با عناوین
مشابه (رئیس)
مدیر عامل شرکت پست
(دبیر)
نماینده سازمان فناوری
اطالعات (دبیر) -
نماینده وزارت کشور-
نماینده وزارت اطالعات -
نماینده معاونت حقوقی
ریاست جمهوری -نماینده
مرکز آمار ایران (مرکز آمار
و فناوری اطالعات)-
سازمان
نماینده
شهرداریها و دهیاریهای
کشور  -نماینده سازمان
ثبت اسناد و امالك کشور -
نمانیده شرکت پست
جمهوری اسالمی ایران -
سازمان
نماینده
نقشهبرداری کشور
متخصص
نفر
2
فناوریاطالعات (به انتخاب
دبیری شورایعالی فناوری
اطالعات)
 2نفر از مدیران فناوری
شهرداری
اطالعات
کالنشهرها (به انتخاب دبیر
شورای عالی فناوری
اطالعات
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ردیف

عنوان

3

کارگروه توسعه مدیریت دولت الکترونیکی

4

کمیته فناوری اطالعات و توسعه دولت الکترونیک

شرح وظایف
همکاری و تعامل با دستگاه ها در خصوص مطالعه ،طراحی و پیاده سازی و نظارت
بر پروژه های مصوب.
تعریف و تدوین پژوهشها و طرح های کالن ،برنامهها و کارگاه های آموزشی ،همایش
ها ،پروژه های تحقیقاتی و برنامه های عملیاتی موردنیاز موضوع کمیسیون و برآورد و
پیشنهاد اعتبارات و اولویت بندی آنها.
بهرهبرداری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی ،علمی ،فرهنگی ،تحقیقاتی
و دانشگاهی .
ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاههای اجرایی
نظارت بر تعریف و تصویب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت الکترونیکی از طریق تعامل
و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه استان
نظارت بر حُسن اجرای امور و بازرسیهای فنی از اقدامات انجام شده
بررسی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاههای اجرایی
تهیه و تدوین بخشنامه ها ،دستورالعملها و آییننامههای مورد نیاز
برنامهریزی برای رسیدن به شاخص های برنامه های توسعه کشور در حوزه دولت
الکترونیکی
تدوین برنامه ها ،اقدامات و دستورالعمل های اجرایی کارگروه های خوشه خدمت
تدوین برنامه ها ،اقدامات و دستورالعمل های اجرایی پنجره های واحد خدمات
دریافت گزارشهای دوره ای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به منظور ارائه
به شورایعالی اداری ،شورایعالی فناوری اطالعات و سایر مراجع ذیصالح
بررسی و اعالم نظر درخصوص پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در حوزه دولت الکترونیکی

تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیکی استانداری و واحدهای تابع با در نظر

دولت

کمیته فنی شبکه

5

گرفتن اهداف ،اولویتها ،زمانبندی در سطوح اطالعرسانی ،تعاملی و تراکنشی و
پیشنهاد آن به مرکز توسعه الکترونیک ،فناوریاطالعات و آمار وزارتکشور  -همکاری
در مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات قابل ارائه از طریق الکترونیکی استانداری
و واحدهای تابع و راهبری اجرای برنامه  -تالش در جهت ایجاد زیرساختهای فنی
و فرهنگی بهمنظور تحقق مطلوب تر سازمان الکترونیک استانداری و واحدهای تابع -
ایجاد زمینههای الزم جهت اصالح فرایندهای خدمتگرا مبتنی بر نقشه فرایندهای
استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها  -برنامهریزی و تدوین برنامه جامع
فنآوریاطالعات استانداری و واحدهای تابع  -بررسی و تصویب برنامهها و پروژههای
فناوریاطالعات استانداریها ،فرمانداریها و بخشداریها  -برنامهریزی ،راهبری و
نظارت جامع بر پورتال و درگاههای خدماترسانی استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریها و ارزیابی و رتبهبندی آنها  -پیشنهاد آموزش دورهای تخصصی
فناوریاطالعات موردنیاز کارکنان استانداری ،فرمانداریها ،بخشداریها و کلیه
ذینفعان به کمیته سرمایه انسانی و فرهنگسازمانی.

توسعه ایستگاههای کاری متصل به شبکه دولت
راه اندازی سرویس های ایجاد شده در بستر شبکه دولت در استان
پشتیبانی از شبکه دولت استان

لیست اعضاء

استاندار (رئیس)
معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداری با عناوین مشابه (نائب
رئیس)
مدیرکل فناوری اطالعات و
ارتباطات استان (نماینده وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات به
عنوان دبیر)
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
استان
شهردار مرکز استان
رئیس شورای هماهنگی بانک های
استان
 4نفر از مدیران فناوری اطالعات
دستگاه های استانی به پیشنهاد
استاندار
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات
استانداری با عناوین مشابه
مدیرعامل شرکت مخابرات استان
یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا
دستگاه های اجرایی به پیشنهاد
دبیر و تایید رییس کارگروه
معاون توسعه مدیریت و منابع
(رئیس)
مدیریت فناوریاطالعات و شبکه
دولت(دبیر)
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی
و تحولاداری
مدیرکل امور اداری و مالی
مدیرکل مدیریت عملکرد ،بازرسی
و امور حقوقی
کارشناسان
یا
کارشناس
فناوریاطالعات و شبکه دولت
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
امور عمرانی (با معرفی معاون
مربوطه)
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (با
معرفی معاون مربوط)
تبصره :استانداری های که معاونت
امنیتی و انتظامی از معاونت
سیاسی و اجتماعی مجزا می باشند
و یا دارای معاونت هماهنگی و
مدیریت امور زائرین می باشند از
هر معاونت یکی از مدیران کل
معرفی گردند.

مدیریت فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری
شرکت مخابرات استان
نهاد ریاست جمهوری
فرمانداریها استان
کلیه دستگاههای دولتی استان
دهیاریهای استان
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ستاد انتخابات

شرکت در جلسات برگزاری و بستر سازی برگزاری انتخابات
هماهنگی و اجرای انتخابات الکترونیکی
پشتیبانی از سامانه جامع انتخابات
بررسی وضعیت پوشش ارتباطی شعب اخذ رای
پیگیری تهیه تجهیزات و ملزومات سخت افزاری مورد نیاز در امر برگزاری انتخابات

میدیریت فناوری اطالعات
و شبکه دولت استانداری
شرکت مخابرات استان
فرمانداریهای استان

کمیته

6

فناوریاطالعات

ردیف

عنوان

شرح وظایف

لیست اعضاء

برگزاری دوره های آموزشی

الکترونیکی
برخط

کمیته فنی سامانه

احراز اصالت هویت

8

کمیته فنی میز خدمت

7

9

اطالعات و ارتباطات استانداری

کمیته امنیت فناوری

10

مدلینگ آنها

کمیته احصاء فرآیند و

استانداری

عملکرد

بازرگانی مناقصات

کمیته فنی و

12

کمیته ارزیابی

11

احصا خدمات رو به مردم
بستر سازی ارائه خدمات
پشتیبانی جهت ارائه سرویس پایدار

ایجاد بستر ارتباطی
اتصال نرم افزاری دستگاههای اجرایی به سامانه مذکور
توسعه ،نظارت و پشتیانی جهت ارائه سرویس پایدار

تصویب طرح ها و برنامه های کالن امنیت سازمان
تصویب سیاست ها و خط مشی های امنیت سازمان
بررسی و تصویب بودجه امنیت
نظارت عالیه بر کلیه برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت های مرتبط با امنیت
پایش وضعیت کلی امنیت فناوریاطالعات و ارتباطات سازمان
مدیریت مخاطرات امنیتی در سطح کالن و راهبری سیستم مدیریت امنیت اطالعات
()ISMS

احصاء فرآیندهای استانداری
بهینه سازی فرآیندها
مدل سازی فرآیندها
الکترونیکی کردن فرآیندها

مدیریت فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری
دفتر برنامه ریزی ،نوسازری
و تحول اداری
کلیه دفاتر مرتیط با
خدمات رو به مردم
نهاد ریاست جمهوری
مدیریت فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری
ادراه کل ثبت احوال استان
کلیه دستگاههای اجرایی
استان
رئیس یا قائم مقام دستگاه
یا سازمان (رئیس)
مسئول فناوریاطالعات و
ارتباطات دستگاه یا سازمان
(دبیر)  -مدیرکل حراست
دستگاه یا سازمان  -مدیر
فناوریاطالعات حراست
دستگاه یا سازمان  -مدیر
مالی (اداری  ،مالی،
پیشتیبانی)
نماینده مدیریت فناوری
اطالعات و شبکه دولت
(سرگروه)
نماینده دفتر برنامه ریزی و
تحول اداری
نماینده دفتر مربوط به
خدمت مدنظر
مدیریت فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری

بررسی و ارزیابی عملکرد دفاتر استانداری در حوزه توسعه دولت الکترونیک

دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و
امور حقوقی استانداری

کلیه دفاتر استانداری

تهیه اسناد و شرایط تخصصی شرکت در مناقصه
ارزیابی فنی و امتیاز دهی به شرکت کنندگان در مناقصه
اعالم نتیحه بررسی فنی

مدیریت فناوری اطالعات و
شبکه دولت استانداری
اداره کل اداری و مالی
استانداری
کل
اداره
استانداری

حراست
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-1-2-6رئیس گروه فناوریاطالعات (شرح وظایف)

.1

هماهنگی و برنامهریزی جهت اجرای فعالیتهای مربوط به فناوریاطالعات در سطح استانداری و
واحدهای تابعه بر اساس بخشنامههای ابالغی از سوی مراجع ذیصالح.

.2

ارائه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوریاطالعات
در سطح دستگاههای اجرایی استان.

.3

پیگیری برگزاری همایشها و سمینارها در زمینهء ارتقاء و انتقال دانش فناوریاطالعات با همکاری
واحدهای ذیربط در استانداری و واحدهای تابعه.

.4

برنامهریزی بهمنظور پشتیبانی ،نگهداری و استفاده بهینه از امکانات ،تأمین و تجهیز لوازم و وسایل
نرمافزاری و سختافزاری موردنیاز استانداری و واحدهای تابعه بر اساس بخشنامههای ابالغی از
سوی مراجع ذیصالح.

.5
 .6هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان در مباحث
جمعبندی اطالعات تهیهشده بهمنظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در راستای ارتقا امنیت داده و اطالعات.

مرتبط با امنیت حوزه فناوریاطالعات و فضای مجازی.

.7
 .8برنامهریزی بهمنظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی ،برنامهها و پروژههای فناوریاطالعات در استان.
 .9ارائه پیشنهادات کارشناسی در خصوص تهیه اسناد باالدستی مربوط به توسعه فناوریاطالعات و
هماهنگی امور مربوط به واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت.

طرح جامع توسعه فناوریاطالعات استان با همکاری دستگاههای اجرایی در راستای قوانین و
مقررات مربوطه و اسناد باالدستی مصوب.

.10

انجام برنامهریزیهای الزم بهمنظور تحقق برنامهها و سیاستهای معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری در استان.

.11

هماهنگی و انجام امور مربوط به ایجاد و توسعه درگاه استانی (پورتال) بهمنظور تحقق دولت
الکترونیک در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری.

.12

ارزیابی و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راهحل برای کاهش آسیبپذیری ،تهدیدات و ریسکها
در شبکههای استانداری و واحدهای تابع.

.13
.14
.15
.16
.17

تهیه نسخههای پشتیبان از اطالعات استانداری و واحدهای تابع.

.18

ساماندهی و بروزرسانی سیستمهای اتوماسیون اداری.
نظارت بر نصب و راهاندازی رایانههای اداری و انجام تنظیمات الزم جهت برقراری امنیت.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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-2-2-6رئیس گروه ارتباطات و امنیت شبکه (شرح وظایف)

.1
 .2هـمـکـاری با شـورای بـرنـامـهریـزی و توسعهی استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه شبکه و
هماهنگی الزم با دستگاههایی استان جهت ارتقاء امنیت داده و اطالعات.

فضای مجازی و شبکههای اجتماع.

.3

همکاری در تهیهی اسناد باالدستی مربوط به توسعه شبکه در استان و تهیه طرح جامع با همکاری
واحدهای استانی دستگاههای اجرایی و واحدهای مرتبط با هماهنگی سـازمـان بـرنـامهوبـودجه
اسـتـان در راسـتـای قـوانـیـن و مقررات مربوطه و اسناد باالدستی مصوب.

.4

مطالعه ،بررسی طرحهای تحقیقاتی و انتقال توسعه فناوریاطالعات در حوزه ارتباطات و امنیت
شبکه در استان و تهیه گزارش و ارزیابی استان.

.5

برنامهریزی و انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان با هماهنگی
وزارتکشور و سایر واحدهای سازمانی و دستگاههای اجرایی ذیربط.

.6

برنامهریزی بهمنظور پیشبرد امور مربوط به توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهای سازمانی مربوطه
استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

.7
 .8راهاندازی و کنترل مانیتورینگ شبکه در راستای برنامهریزیهای امنیتی.
 .9تجزیهوتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راهحل برای کاهش آسیبپذیری ،تهدیدات
راهبری امور مربوط به شبکهی ارتباطی دولت در استان.

و ریسکها.

.10

نظارت بر راهاندازی و مراقبت از شبکههای ارتباطی داخلی (اینترانت) در سطح ساختمانها و
واحدهای تابع و تأمین امکانات الزم.

.11
.12
.13
.14
.15

مدیریت و نظارت بر اجرای سیاستهای امنیتی شبکه و سیستمها.

.16

نظارت و بازرسی ،رسیدگی به شکایات و برگزاری جلسات کارگروه استانی دفاتر پیشخوان.
نظارت و ارزیابی بر فعالیتهای دفاتر پیشخوان در سطح استان.
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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 -3-6مدیرکل امور اداری و مالی (شرح وظایف)

.1

نـظـارت و راهـبـری کـلیـه امـور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها
در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

.2

نظارت بر فرآیند قانونی و کلیه تشریفات استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان
استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.

.3
.4
.5
.6
.7

هدایت امور مربوط به تکمیل و تنظیم پروندههای پرسنلی و تهیه خالصه پرونده کارکنان استانداری.
نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری.
نظارت بر تهیه و صدور احکام مرخصیهای کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط.
راهبری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و برنامهریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه.
نظارت بر تهیه و صدور احکام انتقال ،انتصاب و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری و واحدهای
تابعه بر اساس قوانین و مقررات

.8
 .9نظارت بر تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورد
نظارت و راهبری امور پرسنلی ،بازنشستگان و موظفین استانداری و واحدهای تابع.

مستخدمین استانداری و واحدهای تابع

.10

هدایت امور مربوط به ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطالعات پرسنلی بر اساس احکام صادره بهمنظور
استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابع.

.11
 .12کنترل و تائید نهایی دریافت ،ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره.
 .13نظارت بر روند مکاتبات و تفکیک و ارجاع نامههای رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این
نظارت بر اقدامات الزم بهمنظور برقراری تسهیالت رفاهی کارکنان استانداری و واحدهای تابع.

زمینه بهمنظور تسریع در انجام امور.

.14

نظارت بر عملکرد دبیرخانه و نحوه نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی استانداری
و انجام امور اداری.

.15

کنترل امور مربوط به نگاهداری دفاتر اعتبارات و تأمین هزینهها بر اساس اعتبارات تخصیصی به
تفکیک مواد و برنامه.

.16

نظارت بر امور مربوط به دریافتها و پرداختهای مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و
حوالههای رسیده.

.17

نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینههای مستمر و غیرمستمر استانداری
و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.

.18
 .19نظارت بر انجام امور مرتبط در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادرشده.
 .20نظارت بر انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
کنترل نهایی لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
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.21
 .22نظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
 .23کنترل نحوه نگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای الزم.
 .24نظارت بر تهیه لوازم موردنیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و
رسیدگی نهایی به اسناد هزینه ازنظر تکمیل مدارك و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه.

حدود اعتبارات.

.25
 .26نظارت بر انجام امور حملونقل  ،پشتیبانی و رفاهی کارکنان استانداری.
 .27هدایت و برنامهریزی و اجرای ارزشیابی ساالنه و نظارت بر رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان.
 .28بسترسازی و فراهم آوردن زمینههای الزم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از
کنترل نهایی حساب انبار و اسناد خرید.

قبیل انتقال تجربیات ،ارائه آموزشهای الزم و مشارکت دادن در انجام امور ،تفویض اختیار.
جدول ( )35فهرست شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل امور اداری و مالی
ردیف

شورا/کارگروه/کمیته

1

کمیته سرمایه انسانی و فرهنگسازمانی
(ذیل کارگروه توسعه مدیریت استانداری)

استناد قانونی

دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت
استانداری ویرایش سوم (نامه شماره181967مورخ
98/9/11معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
وزارتکشور) به استناد مصوبه شماره
 206/93/11852مورخ  93/9/5شورایعالی اداری و
ویرایش سوم
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جدول ( )36شرح شوراها ،کارگروهها و کمیته های ادارهکل امور اداری و مالی
ردیف

عنوان

1

کمیته سرمایه انسانی و فرهنگسازمانی

شرح وظایف
-

تدوین راهبردهای مدیریت سرمایهانسانی استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها و
پیشنهاد آن به کارگروه جهت تصویب.
تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطالعات نیروی انسانی استانداری و
واحدهای تابع در بستر فناوریاطالعات.
طراحی و راهبری استقرار برنامه جامع نیروی انسانی استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریها.
تهیه برنامه ساماندهی و استانداردسازی کمیته نیرویانسانی استانداری ،فرمانداریها
و بخشداریها.

-

اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به قطعی ،پیمانی به رسمی و تمدید
قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی ،بازخرید ،تعدیل نیروی مازاد و ...

-

تهیه و تدوین طرحهای مطالعاتی و عملیاتی بهمنظور ارتقاء کیفی و توانمندسازی
نیروی انسانی

-

تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی و عملیاتی بهمنظور باال بردن سطح انگیزش کارکنان

-

-

لیست اعضاء

بررسی و اجرای راهکارهای استقرار نظام شایستگی ،انتخاب و انتصاب مدیران.
ارائه راهبردهای الزم به فرمانداریها و بخشداریها در حیطه توسعه منابع انسانی
نیازسنجی دورههای پیشبینینشده برای پستهای مختلف کارکنان.
برنامهریزی الزم جهت اجرای برنامههای آموزشی و طرحهای پژوهشی.
بررسی موضوعات منابع انسانی از قبیل تشکیل جلسات کمیته طبقهبندی مشاغل و
انتصابات و نقل و انتقاالت نیروی انسانی.
بررسی ،اعالم نظر ،ارائه پیشنهادات و راهکارها در خصوص طرح ها و برنامهریزی رفاهی
و آموزشی کارکنان.
تدوین نقشهراه ارتقاء فرهنگسازمانی استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها.
سنجش و آسیبشناسی وضع موجود فرهنگسازمانی استانداری ،فرمانداریها و
بخشداریها.
تدوین برنامه بهبود فرهنگسازمانی مبتنی بر اصالح رفتار مدیران و کارکنان و اصالح
قوانین و مقررات.
راهبری استقرار فرهنگسازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.
تصویب نمرات ارزشیابی ساالنه کارکنان

معاون توسعه مدیریت و منابع
(رئیس)
مدیرکل امور اداری و مالی (دبیر)
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و
تحولاداری
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،
بازرسی و امور حقوقی
مدیریت فناوریاطالعات و شبکه
دولت
کارشناس یا کارشناسان سرمایه
انسانی
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
هماهنگی امور عمرانی (با معرفی
معاون مربوطه)
یکی از مدیران کل حوزه معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی (با معرفی
معاون مربوطه)
تبصره :استانداری هایی که معاونت امنیتی
و انتظامی از معاونت سیاسی و اجتماعی
مجزا می باشد و یا دارای معاونت هماهنگی
و مدیریت امور زائرین می باشند از هر
معاونت یکی از مدیران کل معرفی گردند.

انتخاب ساالنه کارمند و مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی.

-1-3-6معاون امور اداری (شرح وظایف)

.1
 .2هماهنگی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور ادارات تحت سرپرستی.
 .3ساماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ادارات تحت
ارائه مشاوره به مدیرکل.

سرپرستی.

.4

سازماندهی کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ،فرمانداریها و بخشداریها در
حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

.5

نظارت بر تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و
واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
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.6

نظارت امور مربوط به تکمیل و تنظیم پروندههای پرسنلی و تهیه خالصه پرونده کارکنان
استانداری.

.7
 .8اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و برنامهریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه.
 .9صدور احکام انتقال ،انتصاب و مأموریت و مرخصی مستخدمین در حوزه استانداری براساس
اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری.

قوانین و مقررات.

.10
 .11تأیید احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورد مستخدمین
سازماندهی امور پرسنلی ،بازنشستگان و موظفین استانداری و واحدهای تابع.

استانداری و واحدهای تابع.

.12

نظارت بر ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطالعات پرسنلی براساس احکام صادره بهمنظور
استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابع.

.13
 .14نظارت بر دریافت ،ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره.
 .15سازماندهی امور مربوط به دبیرخانه و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی
هماهنگی اقدامات الزم بهمنظور برقراری تسهیالت رفاهی کارکنان استانداری و واحدهای تابع.

استانداری و انجام امور اداری.

.16
 .17رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بهمنظور
نظارت بر انجام امور نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابع.
صدور رأی قطعی در موارد اختالف.

.18
 .19مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در
برنامهریزی و اجرای ارزشیابی ساالنه کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.

.20
 .21انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.

-2-3-6معاون امور مالی (شرح وظایف)

.1
 .2نظارت بر دفاتر اعتبارات و تأمین هزینهها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه.
 .3هماهنگی و نظارت بر امور دریافتها و پرداختهای مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط
ارائه مشاوره به مدیرکل.

و حوالههای رسیده.

.4

نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینههای مستمر و غیرمستمر استانداری
و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.

.5

نظارت و صدور دستور تهیه لیست حقوق و مزایای شاغلین و . ...
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

صدور دستور بررسی حسابهای تنظیمی و اسناد هزینهها.
اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادرشده.
انجام وظا یف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
هماهنگی و نظارت بر کمیسیون مناقصه و مزاریده و استعالم بهاء.
نظارت بر انجام و نگهداری حساب وجوه دریافتی از خزانه و سپردهها و اوراق.
هماهنگی و نظارت بر پیشنهاد و تنظیم بودجه و موافقتنامه و ترك تشریفات اعتبارات ابالغی.
نظارت بر میزان و نحوه پرداخت تنخواهگردان.
نظارت بر امور قراردادها.
نظارت بر اجرای قانون و ضوابط اجرایی بودجه استانداری.
ـ هماهنگی با دستگاههای نظارتی در سطح استان برای رسیدگی به اسناد مالی.
تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
پیش بینی دیون و اعتبارات و سپرده و ودیعه و نظارت بر پرداخت حق اشتراکات آب ،برق ،گاز،
تلفن ،اینترنت و فیبر نوری.

.18
 .19انجام هماهنگیهای الزم بهمنظور بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال
نظارت بر تنظیم و نگهداری دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات با سرفصلهای مختلف.
و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.

.20
 .21نظارت بر تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید.
 .22هـمـاهـنـ گی و نظارت بر چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و اسقاط و از رده خارج کردن و
نظارت بر صدور چکها.

اخذ مصوبه کمیسیون ماده  2امور اقتصادی و دارایی.

.23

سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیمکار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات
واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنماییهای الزم در موارد
ضروری.

.24

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشهای الزم ،بیاننظرات کارشناسی ،شرکت در
جلسات ،همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.

.25
 .26انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.

تقسیمکار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنماییهای الزم به آنان.
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-3-3-6رئیس اداره امور اداری و رفاه (شرح وظایف)

 .1برنامهریزی جهت ساماندهی جذب نیروی انسانی شایسته ،نخبه و توانمند موردنیاز ستاد
استانداریها و واحدهای تابعه.
 .2بررسـی و نـظـارت بر اسـتـخـدام ایـثـارگـران و فـرزنـدان شـهدا مطابق قوانین و مقررات با
هماهنگی مراجع ذیربط.
 .3هماهنگی جهت تعیین محل خدمت نیروهای غیررسمی بر اساس کارکرد.
 .4بررسی و نظارت بر امور بازنشستگی کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری و وظیفهبگیر استانداریها و واحدهای تابع.
 .5نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و رعایت فرایند مربوط به استخدام نیروی انسانی (رسمی،
پیمانی و قراردادی).

.6
 .7بررسی و نظارت بر انجام امور مربوط به غیبت و تخلفات اداری کارکنان و همچنین اجرای کلیه
بررسی و نظارت بر مطابقت نحوه صدور احکام نیروهای قراردادی بر اساس قوانین و مقررات.

آراء صادره از محاکم قضایی.
 .8هماهنگی و نظارت بر مطابقت نحوه تائید صدور احکام بازخریدی ،استعفاء و  ...کارکنان بر اساس
قوانین و مقررات.
 .9نظارت بر سامانه حضوروغیاب و تائید کارکرد و ارائه گزارشات مرتبط.
 .10بررسی و نظارت بر مطابقت نحوه صدور احکام مرخصی کارکنان (رسمی ،پیمانی و  )...بر اساس
قوانین و مقررات.
 .11نظارت بر محاسبه مانده مرخصی کارکنان و ابالغ به کارکنان.
 .12رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بهمنظور حصول اطمینان از صحت آنها.
 .13رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ،تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع،
بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.
 .14انجام امور مربوط به تعاون ،بیمه و رفاه کارمندان.
 .15برنامهریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.
 .16اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور اجرای خطمشی تعیینشده.
 .17همکاری ،هماهنگی و اظهارنظر در خصوص تهیه ضوابط و دستورالعملهای الزم.
 .18اتخاذ تدابیر الزم بهمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری (عمومی).
 .19تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 .20مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 .21انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
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-4-3-6رئیس اداره خدمات و پشتیبانی (شرح وظایف)

 .1بـررسـی و تـهیـه و نـظـارت بـر لـوازم مـوردنـیـاز و انـجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه
استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
 .2تنظیم برنامههای مربوط به سرویس تلفن ،روشنایی و تأسیسات و برنامهکار خدمتگزاران ،رانندگان
و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها.
 .3پـیـگـیـری و نـظـارت بـر اجـرای صحیح آییننامه اموال دولتی و بخشنامههای وزارت امور
اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات عمومی.
 .4نظارت بر تحویل و تحول و انتقال اثاثیه و ملزومات اداری و جابجایی آنها.
 .5کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر اموال طبق آییننامهها و دستورالعملهای
مربوطه.
 .6نظارت بر کار امین اموال و انبار در جهت مراعات اصول امانتداری و انبارداری.
 .7نظارت و اقدام الزم در جهت ثبت اموال و اثاثیه منقول و غیرمنقول در دفاتر و یا سیستم رایانه
اداره.
 .8نـظـارت بـر صـدور قـبـض انـبـار و هـمـچـنـیـن ثـبـت مشخصات اموال در دفاتر ،هنگام ورود
کاال به انبار و تهیه صورتوضعیت اموال.
 .9نظارت بر انجام امور نقلیه و حملونقل استانداری و واحدهای تابع.
 .10نظارت بر نحوه نظافت و تنظیف ساختمان ،اتاقها ،محوطه ،آبدارخانهها و باغچهها و صدور دستورات
کتبی و شفاهی در مورد بهبود امور مربوطه.
 .11نـظـارت بر انجام امور مربوط به برگزاری جشنها ،پذیرایی و سایر مراسم و تشریفات و آماده نمودن
سالن و وسایل پذیرایی در موعد مقرر.
 .12صدور دستور احداث ،تعمیر و عمران ساختمانها ،ابنیه و فضاهای سبز در حدود اعتبارات مصوب.
 .13تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 .14مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
و دورههای آموزشی مرتبط.
 .15انجام سایر امور محوله وفق مقررات.
-5-3-6رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی (شرح وظایف)

.1
 .2نظارت مستقیم بر کار کارکنان دبیرخانه ،بایگانی ،ماشیننویسی و نامهرسانان برابر سازمان مصوب.
 .3دریافت نامهها ،بخشنامهها و دستورالعملهای رسیده و تقسیم آن به قسمتهای تابع اداره
تقسیمکار بین کارکنان دبیرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظایف آنان.

براساس اختیارات تفویض شده.
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.4

ارائه برنامههای الزم در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانین و
مقررات و خطمشیهای تعیینشده.

.5
 .6پیگیری امحاء اسناد بایگانی راکد در استانداری و فرمانداریها طبق مصوبات.
 .7هماهنگی امور مربوط به دریافت ،ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا
بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرستبرداری اوراق زائد.

صادره.

.8

سازماندهی امور مربوط به دبیرخانه و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادی
استانداری و انجام امور اداری.

.9
 .10مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.

همایشها و دورههای آموزشی مرتبط.

.11

انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

-6-3-6رئیس اداره امور مالی (شرح وظایف)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

نگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای الزم.
انجام هماهنگیهای الزم در خصوص تأمین اعتبار و صدور درخواست حوالهها.
بررسی و صدور گواهی یا تخصیص بودجه و اعتبارات در مورد اسناد هزینه.
بررسی اسناد هزینه پرداخت متفرقه و راهنمائی کارشناسان در این زمینه.
کنترل حساب انبار و اسناد خرید.
رسیدگی به اسناد هزینه ازنظر تکمیل مدارك و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه.
ثبت و صدور چک و اسناد مالی مرتبط با حسابهای تملک داراییهای سرمایهای.
نگهداری و انجام امور مربوط بهحساب وجوه دریافتی از خزانه و سپردهها و اوراق.
تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
نظارت بر انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حسابها.
بررسی و کنترل سیستم رایانه ادارهکل در جهت به هنگام بودن آمار اعتبارات ،هزینهها و . ...
انجام امور مربوط به نگهداری اموال ،اثاثیه ،اسباب ،تجهیزات اداری اعم از منقول و غیرمنقول در
استانداری و ثبت آنها در دفاتر مربوطه.

.13
 .14مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ،ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایشها
تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.

و دورههای آموزشی مرتبط.

.15

انجام سایر امور محوله وفق مقررات.

