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مقدمه :
مديران عالي سازمانها ودستگاه هاي ستادي عليرغم آگاهي نسبت به تاثير واگذاري وظايف برافزايش سطح عملكررد
نظام اداري؛ متاسفانه هيچگاه تمايلي به واگذاري وظايف به سطوح پايين تر را نداشرته وتمايرد دارنرد هره همرواره مأخرذ
تصميم گيري درستادمتمرهز گردد .از طرف ديگرنيز مديران صفي ويا مديران سازمان هاي اسرتاني ،همرواره درخواسرت
واگذاري وظايف و اتخاذ تصميم درسطوح پايين سازمان را طالب هستند .در اغلب هشورهاي در حرا توسر ه و يرا نرزد
مديران با تفكرسنتي ،حوزه تصميم گيري بصورت متمرهز صورت مي گيرد .لذا ضرورت دارد هه اداره امور دولتري نيرز
از ايفاي نقش هاي سنتي فاصله گرفته و به سمت مديريت دولتي نوين حرهت نمايند.
دراين ميان؛ يكي از ابزارهاي مهم ،استفاده از مد تمرهززدايي درتصميم گيري و واگذاري وظايف واختيرارات اابرد
واگذاري به سطوح پايين را مي توان نام برد .موضوع تمرهز گرايي و نقطه مقابد آن ي ني تمرهززدايي را مي توان در سه
بخش تمرهز زدايي منطقه ايي ،تمرهز زدايي واحدي يا سازماني وتمرهز زدايي درتصميم گيري و وظيفه ايي دسته بنردي
هرد .تمرهز اصلي پروژه مذهور بر روي تمرهز زدايي درتصميم گيري و وظيفه ايي م طوف مي باشد.
در دولت يازدهم ،موضوع واگذاري وظايف و اختيرارات از واحردهاي سرتادي بره واحردهاي متنراظر اسرتاني ،پر
برگزاري جلسه مشترک ميان هيئت محترم وزيران واستانداران درتاريخ  1131/4/11و طرح موضوع " تفویض

يتیار تبهیئتبو ضخ نبرهب ستاند ر ن" ،شكد گرفته و تقويت گرديد .لذا پ

از

برخيواب ب

از مطال ه و بررسي هاي اوليه ب مرد آمرده

با استانداريها ،م اونتها و دفاتر ستادي در سطح وزارت هشور ،برخي مصاديق شناسايي و طري نامره شرماره  03216مرور
 1131/0/11براي م اون او محترم رئري

جمهرور ارسرا گرديرد .همچنرين پيشرنهادات اسرتانداران منطقره  5هشرور در

خصوص تفويض اختيارات براي رياست محتررم جمهرور ارسرا گرديرد .مجمروع عنراوين ارسرالي پر

از سرير مراحرد

هارشناسي؛ در هيات وزيران مطرح و ت داد  52عنوان طي تصويب نامه شماره/95063ت51652ه در تراريخ 1134/0/11
جهت اجرا ابرغ گرديرد .همزمران جهرت جام يرت ب خشريدن و عمليراتي نمرودن موضروع در سرطح همره وزارتخانره هرا
وسازمانهاي دولتي ،تصوبب نامه شماره /95061ت  51652هژ درتاريخ  1134/0/11برا ماهيرت كحكرم هلريو تصرويت و
ابغ شد.
به استناد حكم هلي ،وزارت هشور با استفاده از رويكر پايين به باالكBottom-UPو و تدوين برنامره زمانبنردي شرده و
همكاري استانداريها و دستگاه هاي اجرايي استان ،مبادرت بره شناسرايي مصراديق اابرد واگرذاري از سرتاد دسرتگاه هراي
اجرايي به واحدهاي متناظر استاني نموده و ت داد  1941عنوان را شناسايي ،جمع بنردي وبره مبرادي ذيرربس ارسرا نمروده
است.
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در ابتداي سا  1135و براساس تصويب نامه شماره  22022مور  35/1/16ستاد فرماندهي ااتصاد مقاومتي؛ پرروژه "
تمخكز د ضا،بو گذ ريبوبتفیض

ب يتیار تبكافابرخ يبهخب ستان " به عنروان يكري از پرروژه هراي اولويرت دار ااتصراد

مقاومتي ،به وزارت هشور ابغ گرديد .در اين راستا ،هليه مصاديقي هه با همكاري استانداري ها و دستگاه هاي اجرايري
استان شناسايي شده بود ،طي مكاتباتي براي هر دستگاه اجرايي ارسا تا پ

از بررسي هاي الزم ،موارد اابد تفرويض بره

وزارت هشور و يا واحد متناظراستاني اعغم گردد.
الزم بذهر است هه از ميان مصاديق شناسايي شده ،مجدداً مواردي نيز براي هيرات وزيرران ارسرا گرديرد هره ت رداد 11
عنوان طي تصويب نامه شماره/02111ت51652ه درتاريخ  1135/5/25براي اجرا ابغ گرديد.
گزارش حاضر ،مجموع هليه عنراوين واگذارشرده توسرس وزارتخانره هرا و سرازمانهاي ذيرد رئري

جمهرور و براسراس

مصوبات ك 52و  11گانه و هيات وزيران و حكم هلي و همچنين پيشنهادات وزارت هشور در دولت يازدهم صورت گرفته
است .الزم بذهر است هه برخي از وزارتخانه ها مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسغمي ت داد  45عنروان و وزارت هشرور
ت داد  10عنوان را ابغ مورد بررسي ارار داده و در دولت يازدهم به واحدهاي استاني خود واگذار نمروده انرد .برر اسراس
آخرين گزارش هاي دريافتي ،خغصه گزارش مديريتي نشان مي دهد هه از ميان وزارتخانره وسرازمان هراي ذيرد رئري
جمهورمحترم ،ت داد  3وزارتخانه و  2سازمان با مجموع  191عنوان ،وظايف خود را به واحد متناظر استاني خرود واگرذار
نموده اند.
وزارت هشور مصمم است هه به استناد پروژه " تمرهززدايري ،واگرذاري و تفرويض اختيرارات هرافي برراي هرر اسرتان»؛
موضوع واگذاري وظايف را پيگيري نموده و اميد است هه ساير دستگاه ها وسازمان ها نيز در اين زمينه همكاري الزم را
داشته تا بخشي از اهداف اصغح نظام اداري در هشور محقق گردد.
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خالصه گزارش مدیریتی
وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

تصویب نامه شماره /90657ت05505ه مورخ

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

 5971/6/55هیأت وزیران ( 05عنوان)

 5970/0/50هیات محترم وزیران( 99عنوان)

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس
تصویب نامه شماره /90655ت05505ه مورخ
 5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا
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نمودار تعداد عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانی به ترتیب بیشترین تعداد وظایف واگذار شده
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 .1صدور پروانه بهره برداري م ادن بزرگ در چارچوب سياست هاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .2واگذاري محدوده هاي مزايده اي به سرمايه گذاران واا ي در االب مزايده محدود كبراي متقاضيان احداث صنايع فرآوري و
چرخه صن تي ب ديو
 .1هاهش حريم پروانه هاي بهره برداري كصرفا براي سرمايه گذاران واا ي متقاضي احداث صنايع فرآوريو در چارچوب
سياست هاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .4اصغح و تغيير هميت و هيفيت ذخيره م دني و هاهش يا افزايش محدوده هاي بهره برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
در چارچوب سياستهاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .5تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واا ي همتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري در چارچوب سياستهاي ابغغي شوراي
عالي م ادن
 .0اصغح موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عملياتي م دني در چارچوب سياستهاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .9صدور جواز تاسي

ده رشته صن تي ،م دني موضوع دستورال مد  06/111090مور  32/5/26در چارچوب سياستهاي

ابغغي شوراي عالي م ادن
 .2صدور ،تمديد وانتقا مجوزهاي تاسي

وپروانه بهره برداري هليه گروههاي صن ت در چارچوب ضوابس وزارت صن ت ،

م دن وتجارت
 .3واگذاري تمام مراحد تمديد پروانه هاي اهتشاف
 .16حذف يا آزاد اعغم نمودن تمام محدوه هاي موضوع ماده  21اانون م ادن
 .11موافقت با ت طيلي موات ك تا يک سا و م ادن براي يک بار
 .12تقسيس بدهي حقوق دولتي م ادن با رعايت مقررات مربوط
 .11اعما تخفيفات و تشويقات در مبلغ حق بهره برداري اراردادهاي واگذار ي زمين در شهرک هاي صن تي
 .14ت يين ايمت گذاري اراضي محدوده شهرک ها و نواحي صن تي جديد
جمع  51 :عنوان
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1صدور مجوز م افيت حقوق ورودي موضوع ماده  113اانون امورگمرهي مصوب  1136با رعايت دستورال مد مربوط
 -2حذف و آزاد سازي محدوده هاي اهتشافي فااد ذخيره با يک بار مزايده و در صورت عدم وجود متقاضي
 -1تملک اراضي جهت ايجاد شهرههاي صن تي جديدو توس ه شهرههاي صن تي موجود
 -4صدور مجوز ورود موات مواد اوليه هارخانجات توسس گمرک استان
 -5اعما م افيت واحدهاي توليدي از پرداخت عوارض گمرهي واردات مواد اوليه و ماشين االت توسس هارگروه تسهيد و رفع
موانع توليد استان
الف:در صورتي هه ارزش ريالي صادرات واحدهاي مذهور از ارزش ريالي واردات آنها به نسبت خاصي بيشتر باشد به ميزان %5
ب  :در صورت ايجاد فرصت جديد اشتغا نسبت به هر شغد م اد پانصد ميليون ك566/666/666و ريا
 -0صدور مجوزهاي اعزام و پذيرش هيئت هاي تجاري ،بازار يابي و برگزاري نمايشگاههاي خارج از هشور به انضمام سهم يارانه
تخصيص يافته توسس هارگروه توس ه صادرات استان
 -9صدور مجوزهاي م افيت گمرهي ماشين آالت مست مد خارجي توسس سازمان صن ت ،م دن و تجارت استان ،مشروط به
ت يين سا ساخت و ايفاي نقش در اشتغا زايي
جمع  9 :عنوان
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 -1حذف يا آزاد نمودن تمام محدوه هاي موضوع ماده  20اانون م ادن با رعايت بخشنامه شماره 1134/0/11 06/144151
 -2تمديد پروانه هاي اهتشاف با رعايت مفاد بخشنامه شماره  06/90011مور 1134/1/29
 -1تخفيفات گمرهي موضوع ماده  121امور گمرهي
 -4صدور مجوز ورود ماشين آالت مست مد بند 2ماده  42آئين نامه اجرايي اانون صادرات و تجارت
 -5م رفي واحدهاي توليدي به شرهت بورس هاال براي خريد مواد اوليه پثروشيميايي از طريق سامانه هماهنگ
 -0م رفي واحدهاي توليدي به شرهت بورس هاال براي خريد مواد اوليه هاتد م

و مفتو مسي از طريق سامانه هماهنگ

 -9م رفي واحدهاي توليدي به شرهت بورس هاال براي خريد مواد اوليه شمش آلومينيوم از طريق سامانه هماهنگ
 -2صدور مجوزهاي فني مهندسي شامد جواز تاسي

و پروانه فني طبق دستور ال مد شماره  2662/1مور 1129/2/2

 -3صدور پروانه بهره برداري توليد فنآوري اطغعات
 -16صدور گواهي ايجاد واحدهاي تحقيق و توس ه در بنگاههاي صن تي و م دني
 -11صدور جواز تاسي

مرهز پژوهشهاي صن تي و م دني و پروانه پژوهش دستور ال مد شماره  2664/5مور 1125/5/21

 -12ارايه مجوز پخش استاني
جمع 55 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

 .1صدور پروانه بهره برداري م ادن بزرگ در چرارچوب  -1صدور مجوز م افيت حقروق ورودي موضروع مراده  -1حذف يا آزاد نمودن تمام محدوه هاي موضوع مراده
سياست هاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .2واگذاري محدوده هاي مزايده اي به سررمايه گرذاران
وزارت
صنعت،
معدن و
تجارت

 113اانون امرورگمرهي مصروب  1136برا رعايرت

 20اانون م ادن با رعايت بخشنامه ش 06/144151م

دستورال مد مربوط

1134/0/11

واا ي در االب مزايده محدود كبراي متقاضيان احداث  -2حذف و آزاد سازي محردوده هراي اهتشرافي فاارد  -2تمديد پروانه هاي اهتشاف با رعايرت مفراد بخشرنامه
صنايع فرآوري و چرخه صن تي ب ديو
 .1هاهش حريم پروانه هراي بهرره بررداري كصررفا برراي

ذخيره با يک بار مزايده و در صورت عردم وجرود
متقاضي

ش  06/90011م 1134/1/29
 -1تخفيفات گمرهي موضوع ماده  121امور گمرهي

سرررمايه گررذاران واا رري متقاضرري احررداث صررنايع  -1تملررک اراضرري جهررت ايجرراد شررهرههاي صررن تي  -4صدور مجوز ورود ماشين آالت مست مد بنرد 2مراده
فرآوريو در چارچوب سياست هراي ابغغري شروراي
عالي م ادن
 .4اصررغح و تغييررر هميررت و هيفيررت ذخيررره م رردني و

جديدو توس ه شهرههاي صن تي موجود

 -4صدور مجوز ورود موات مرواد اوليره هارخانجرات  -5م رفي واحدهاي توليدي به شرهت بورس هاال براي
توسس گمرک استان

هاهش يا افزايش محدوده هاي بهره برداري به تناسب  -5اعمررا م افيررت واحرردهاي توليرردي از پرداخررت
ميررزان ذخيررره و اسررتخراج در چررارچوب سياسررتهاي
ابغغي شوراي عالي م ادن

خريررد مررواد اوليرره پتروشرريميايي از طريررق سررامانه
هماهنگ

عوارض گمرهي واردات مواد اوليه و ماشين االت  -0م رفي واحردهاي توليردي بره شررهت برورس هراال
توسس هارگروه تسهيد و رفع موانع توليد استان

 .5تأثير محاسبه حقوق دولتري اسرتخراج واا ري همترر از  -0صرردور مجوزهرراي اعررزام و پررذيرش هيئررت هرراي
ميررزان منرردرج در پروانرره بهررره برررداري در چررارچوب

 42آئين نامه اجرايي اانون صادرات و تجارت

براي خريد مواد اوليه هاترد مر

و مفترو مسري از

طريق سامانه هماهنگ

تجاري ،بازار يابي و برگزاري نمايشگاههاي خارج  -9م رفي واحدهاي توليدي به شرهت بورس هاال براي
9

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

سياستهاي ابغغي شوراي عالي م ادن
 .0اصغح موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عملياتي

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

از هشررور برره انضررمام سررهم يارانرره تخصرريص يافترره

خريد مواد اوليره شرمش آلومينيروم از طريرق سرامانه

توسس هارگروه توس ه صادرات استان

هماهنگ

م دني در چارچوب سياستهاي ابغغري شروراي عرالي  -9صرردور مجوزهرراي م افيررت گمرهرري ماشررين آالت  -2صدور مجوزهاي فني مهندسي شامد جواز تاسي
م ادن
 .9صدور جواز تاسي

ده رشته صن تي ،م ردني موضروع

وزارت

دسرررررررتورال مد  06/111090مرررررررور  32/5/26در

صنعت،

چارچوب سياستهاي ابغغي شوراي عالي م ادن

معدن و
تجارت

 .2صدور ،تمديد وانتقا مجوزهاي تاسي

و

مست مد خارجي توسرس سرازمان صرن ت ،م ردن و

پروانررره فنررري طبرررق دسرررتور ال مرررد ش  2662/1م

تجارت اسرتان ،مشرروط بره ت يرين سرا سراخت و

1129/2/2

ايفاي نقش در اشتغالزايي

 -3صدور پروانه بهره برداري توليد فنآوري اطغعات
 -16صدور گواهي ايجاد واحدهاي تحقيق و توس ه در
بنگاههاي صن تي و م دني

وپروانه بهرره

 -11صدور جرواز تاسري

برداري هليه گروههاي صن ت در چرارچوب ضروابس
وزارت صن ت  ،م دن وتجارت

مرهرز پژوهشرهاي صرن تي و

م دني و پروانه پژوهش دستور ال مرد ش  2664/5م
1125/5/21

 .3واگذاري تمام مراحد تمديد پروانه هاي اهتشاف

 -12ارايه مجوز پخش استاني

 .16حذف يا آزاد نمودن تمام محدوه هراي موضروع مراده
 21اانون م ادن
 .11موافقت با ت طيلي موات ك تا يک سرا و م رادن برراي
يک بار
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

 .12تقسيس بدهي حقوق دولتي م ادن برا رعايرت مقرررات
مربوط بخشنامه ش 06/06910م 1131/1/9
 .11اعما تخفيفات و تشويقات در مبلغ حق بهره بررداري
اراردادهاي واگذار ي زمين در شهرک هاي صن تي
 .14ت يين ايمرت گرذاري اراضري محردوده شرهرک هرا و
نواحي صن تي جديد
جمع

 51عنوان

 9عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت :
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 55عنوان
 99عنوان

وزارت جهاد کشاورزی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 .1تصويب طرحهاي اجرايي موضوع ماده  1اانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بيش از ك56و هكتار تا سقف يكصد
ك166وهكتار
 .2مجوز ثبت وصدور مجوز تاسي

شرهت در استانك شرهت هاي ت اوني وسهامي زراعي و

جمع  5 :عنوان

وزارت جهاد کشاورزی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1اعتبارات  ،اختيارات و وظايف طرح تجهيز ،تكميد و راه اندازي شرهتهاي ت اوني توليد روستايي
 -2تاييد نهايي زمان بندي خريدهاي تضميني با پيشنهاد شوراي برنامه ريزي و توس ه هراستان
 -1صدور مجوز براي توليد هليه آبزيان
 -4ت يين حريم گلخانه ها
 -5اعما تخفيف ايمتهاي اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي توليدي توسس هميسيون واگذاري استان با رعايت دستور ال مد ش
 26/2020م 1129/2/1
 -0صدور مجوز صادرات محصوالت هشاورزي استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعغمي ساليانه
 -9صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نياز به خارج از هشور
 -2ت يين سقف واگذاري اراضي ملي و دولتي بيش از يكصد هكتار براي مصارف هشاورزي توسس اداره هد منابع طبي ي استان
 -3واگذاري اراضي زمين تا يكصد هكتار در هميسيون ماده 2
 -16مجوز واگذاري اراضي دولتي بيش از  166هكتار از منابع ملي براي احداث شهرههاي صن تي
 -11مجوز واگذاري اراضي دولتي براي شهرههاي صن تي تا  166هكتار
 -12واگذاري مستقيم اراضي مجتمع هاي شيغتي به بخش خصوصي
 -11صدور مجوز تكثير ماهيان گرمايي و سردابي
 -14صدور موافقت اصولي براي طرحهاي توليد داروي دامي و مكمد
جمع 51 :عنوان

12

وزارت جهاد کشاورزی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 موردي واگذار نگرديد ك گزارشي دريافت نشدو بجمع  5 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
عنوان دستگاه

نامه شماره /90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره

نامه شماره /90655ت05505ه مورخ 5971/6/55

/65555ت05505ه مورخ  5970/0/50هیات محترم وزیران

هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط
وزارت کشور

 -1اعتبارات  ،اختيارات و وظايف طرح تجهيز ،تكميد و راه
اندازي شرهتهاي ت اوني توليد روستايي
 -2تاييد نهايي زمان بندي خريدهاي تضميني با پيشنهاد شوراي
برنامه ريزي و توس ه هراستان
 -1صدور مجوز براي توليد هليه آبزيان
 .1تصويب طرحهاي اجرايي موضوع ماده  1اانون
وزارت جهاد
کشاورزی

حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بيش
از ك56و هكتار تا سقف يكصد ك166وهكتار
 .4مجوز ثبت وصدور مجوز تاسي

شرهت در

استانك شرهت هاي ت اوني وسهامي زراعي و

 -4ت يين حريم گلخانه ها
 -5اعما تخفيف ايمتهاي اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي
توليدي توسس هميسيون واگذاري استان با رعايت دستور
ال مد ش  26/2020م 1129/2/1
 -0صدور مجوز صادرات محصوالت هشاورزي استان مازاد بر
مصرف در حدود سهم اعغمي ساليانه
 -9صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نياز به خارج از هشور
 -2ت يين سقف واگذاري اراضي ملي و دولتي بيش از يكصد
هكتار براي مصارف هشاورزي توسس اداره هد منابع طبي ي
استان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
عنوان دستگاه

نامه شماره /90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره

نامه شماره /90655ت05505ه مورخ 5971/6/55

/65555ت05505ه مورخ  5970/0/50هیات محترم وزیران

هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط
وزارت کشور

 -3واگذاري اراضي زمين تا يكصد هكتار در هميسيون ماده 2
 -16مجوز واگذاري اراضي دولتي بيش از  166هكتار از منابع
ملي براي احداث شهرههاي صن تي
 -11مجوز واگذاري اراضي دولتي براي شهرههاي صن تي تا
 166هكتار
 -12واگذاري مستقيم اراضي مجتمع هاي شيغتي به بخش
خصوصي
 -11صدور مجوز تكثير ماهيان گرمايي و سردابي
 -14صدور موافقت اصولي براي طرحهاي توليد داروي دامي و
مكمد
جمع

 51عنوان

 5عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده توسط وزارت جهاد کشاورزی :

15

 56عنوان

 5عنوان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 -1صدور اعتبارنامه هاي مراجع حد اختغف
جمع  5 :عنوان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1اعما پاداش افزايش توليد توسس استانها
جمع 5 :عنوان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 موردي واگذار نگرديد ك گزارشي دريافت نشدوجمع  5 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه

شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50

شماره مورخ  5970/0/50هیات محترم وزیران(حکم

هیات محترم وزیران

کلی) یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

وزارت
تعاون ،کار و

 -1صدور اعتبارنامه هاي مراجع حد اختغف

 -1اعما پاداش افزايش توليد توسس استانها

رفاه اجتماعی

جمع

 5عنوان

 5عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
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 5عنوان

 5عنوان

وزارت نیرو
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 .1پذيرش متقاضيان در سيستم هاي انرژي هاي خورشيدي ،بادي وزيست توده شامد امكان سنجي ،ت يين محدوده و صدور
موافقت نامه در چارچوب سياستهاي ابغغي وزارت نيرو
 .2پذيرش متقاضيان در نيروگاههاي مقياس هوچک ،شامد هليه مراحد اوليه واگذاري زمين ،تامين اب وگاز ونهايتا صدور
موافقت نامه براي احداث اين مولدها
 .1پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي بازيافت انرژي در نيروگاهها براي گرمايش وسرمايش منطقه ايي
 .4پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي هاهش سبكه توزيع
 .5پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي تلفات شبكه هاي آب شهري
 .0پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در مشارهت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي مجتمع هاي آبرساني روستايي
جمع  6 :عنوان
وزارت نیرو
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1تغييرهاربري چاه هاي هشاورزي به صن تي و جابجايي آنها در همان دشت
 -2ان قاد اراردادهايي هه با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام مي شود توسس شرهتهاي آب منطقه اي و آب فاضغب
 -1صدور مجوز احداث مولدهاي مقياس هوچک به شرهتهاي توزيع برق در استانهاي فااد برق منطقه اي در چارچوب
دستورال مد
 -4صدور مجوز احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي
جمع  1 :عنوان
وزارت نیرو
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 موردي واگذار نگرديد ك گزارشي دريافت نشدو بجمع  5 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

 .1پذيرش متقاضيان در سيستم هاي انرژي هاي
خورشيدي ،بادي وزيست توده شامد امكان سنجي،
ت يين محدوده و صدور موافقت نامه در چارچوب
سياستهاي ابغغي وزارت نيرو
 .2پذيرش متقاضيان در نيروگاههاي مقياس هوچک،
وزارت
نیرو

شامد هليه مراحد اوليه واگذاري زمين ،تامين اب وگاز
ونهايتا صدور موافقت نامه براي احداث اين مولدها
 .1پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي بازيافت
انرژي در نيروگاهها براي گرمايش وسرمايش منطقه
ايي

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

 -1تغييرهاربري چاه هاي هشاورزي به صن تي و
جابجايي آنها در همان دشت
 -2ان قاد اراردادهايي هه با سرمايه گذاري بخش
خصوصي انجام مي شود توسس شرهتهاي آب
منطقه اي و آب فاضغب
 -1صدور مجوز احداث مولدهاي مقياس هوچک به
شرهتهاي توزيع برق در استانهاي فااد برق منطقه
اي در چارچوب دستورال مد
 -4صدور مجوز احداث نيروگاههاي خورشيدي و
بادي

 .4پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي هاهش
سبكه توزيع
 .5پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در طرح هاي تلفات
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عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

شبكه هاي آب شهري
 .0پذيرش متقاضيان وصدور مجوز در مشارهت بخش
خصوصي در اجراي طرح هاي مجتمع هاي آبرساني
روستايي
جمع

 6عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده توسط وزارت نیرو:

 1عنوان
 55عنوان
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 5عنوان

سازمان حفاظت محیط زیست
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

.1

جاده اصلي درجه يکك در هر مقياسو

.2

نيروگاه بادي وخورشيدي ك بيش از  166مگاواتو

.1

خطوط لوله گاز ك مساوي يا همتر از  12اينچو

.4

خطوط لوله گاز ك باالي  12تا  26اينچو

.5

تصفيه دوم روغن ك در هر مقياسو

.0

هارخانجات توليد گچ

.9

هارخانجات توليد اند وشكر

.2

هارخانجات همپوست شهري

.3

انبار نفت

 .16مجتمع تفريحي وتوريستي ك طرح ها و پروژه هاي گردشگريو  ،به استثناي حوضه آبريز بغفصد سدهاي تامين آب
شرب واستان هاي شمالي گلستان ،گيغن ومازندران
 .11مناطق نمونه گردشگري كبه استثناي حوضه آبريز بغفصد سدهاي تامين آب شرب واستان هاي شمالي گلستان ،گيغن
ومازندرانو
 .12شبكه جمع آوري فاظغب شهري وتصفيه خانه فاضغب
 .11مراهز دفن ودفن انواع پسماندها
 .14سيستم تصفيه با امحاء مرهزي پسماندهاي پزشكي
 .15خطوط انتقا نيرو فشار اوي ك216و هيلوولت به باال
 .10اليروبي رودخانه اصلي ودايمي وخورهاي بزرگ
 .19مجتمع پرورش آبزيان ك گرم آبي،سرد آبي ،ميگو وخاوياريو
 .12هشتارگاه هاي بزرگ صن تي دام وطيور
 .13شهرک هاي بزرگ دامداري ودامپروري
 .26مجتمع هاي هشت وصن ت
جمع  55 :عنوان
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سازمان حفاظت محیط زیست
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1واگذاري م ادن در مناطق شكار ممنوع
 -2اختيار ت يين محد استقرار صنايع موضوع رده هاي  4تا  9ماده  1تصويب نامه شماره /92340ت  13129ه مور 1136/4/15
جمع  5 :عنوان

سازمان حفاظت محیط زیست
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

-ببببمیرديبو گذ ربنگخدضدب(بگز رشابدرضافتبنشد)

جمع  5 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

 .1جاده اصلي درجه يکك در هر مقياسو

 -1واگذاري م ادن در مناطق شكار ممنوع

 .2نيروگاه بادي وخورشيدي ك بيش از  166مگاواتو

 -2اختيار ت يين محد استقرار صنايع موضوع رده هاي

 .1خطوط لوله گاز ك مساوي يا همتر از  12اينچو

 4تا  9ماده  1تصويب نامه شماره /92340ت

 .4خطوط لوله گاز ك باالي  12تا  26اينچو

 13129ه مور 1136/4/15

 .5تصفيه دوم روغن ك در هر مقياسو

سازمان
حفاظت

 .0هارخانجات توليد گچ
 .9هارخانجات توليد اند وشكر
 .2هارخانجات همپوست شهري

محیط

 .3انبار نفت

زیست

 .16مجتمع تفريحي وتوريستي ك طرح ها و پروژه هاي
گردشگريو  ،به استثناي حوضه آبريز بغفصد سدهاي
تامين آب شرب واستان هاي شمالي گلستان ،گيغن
ومازندران
 .11مناطق نمونه گردشگري كبه استثناي حوضه آبريز
بغفصد سدهاي تامين آب شرب واستان هاي شمالي
23

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

گلستان ،گيغن ومازندرانو
 .12شبكه جمع آوري فاظغب شهري وتصفيه خانه
فاضغب
 .11مراهز دفن ودفن انواع پسماندها
 .14سيستم تصفيه با امحاء مرهزي پسماندهاي پزشكي
 .15خطوط انتقا نيرو فشار اوي ك216و هيلوولت به باال
 .10اليروبي رودخانه اصلي ودايمي وخورهاي بزرگ
 .19مجتمع پرورش آبزيان ك گرم آبي،سرد آبي ،ميگو
وخاوياريو
 .12هشتارگاه هاي بزرگ صن تي دام وطيور
 .13شهرک هاي بزرگ دامداري ودامپروري
 .26مجتمع هاي هشت وصن ت
جمع

 5عنوان

 55عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده سازمان حفاظت محیط زیست 55 :عنوان

24

 5عنوان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 .1تهيه وآماده سازي پرونده حريم ها واصغحيه هاي آن موضوع بند ك12و ماده ك1و اانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي وگردشگري با رعايت ضوابس وسياست هاي ابغغي سازمان
 .2صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتي
 .1صدور مجوز تاسي

مراهز آموزش دوره هاي هوتاه مدت گردشگري

 .4صدور مجوزهاي سه گانه صنايع دستي مبني بر جواز تاسي

هارگاه هاي توليدي  ،پروانه هاي بهره برداري وصدور هارت

شناسايي صن تگران
 .5صدور مجوزنمايشگاههاي صنايع دستي ،هنرهاي سنتي در ضوابس ابغغي سازمان
 .0صدور مجوزبازارچه هاي موات ودايمي صنايع دستي
 .9صدور مجوز ايجاد خانه هاي صنايه دستي
 .2صدور مجوزبرگزاري نمايشگاه ها ورويدادهاي فرهنگي در چارچوب ضوابس ومقررات سازمان
 .3تهيه وآماده سازي پرونده هاي ثبت در فهرست آثار ملي بر اساس ضوابس و مقررات و دستورال مد سازمان
جمع  7 :عنوان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران
 -1تصميم گيري و ت يين تكليف جواز تاسي

( 99عنوان )

بهره برداران غيرف ا مناطق نمونه گردشگري توسس شوراي برنامه ريزي توس ه

استان
 -2صدور موافقت اصولي تاسيسات گردشگري
 -1صدور مجوز طرحهاي سرمايه گذاري با رعايت سياستهاي ابغغي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
جمع  9 :عنوان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 موردي واگذار نگرديد ك گزارشي دريافت نشدوجمع  5 :عنوان

25

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

 .1تهيه وآماده سازي پرونرده حرريم هرا واصرغحيه هراي آن  -1تصميم گيري و ت يين تكليرف جرواز تاسري

سازمان
میراث
فرهنگی،
صنایع
دستی و
گردشگری

وسياست هاي ابغغي سازمان

 .2صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتي
 .1صدور مجوز تاسي

مراهز آموزش دوره هاي هوتراه

مدت گردشگري

بهرره

 .4صدور مجوزهاي سه گانه صنايع دستي مبني برر جرواز
تاسي

برنامه ريزي توس ه استان
 -2صدور موافقت اصولي تاسيسات گردشگري
 -1صدور مجوز طرحهاي سررمايه گرذاري برا رعايرت
سياستهاي ابغغي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري

هارگاه هاي توليدي  ،پروانه هاي بهره برداري

وصدور هارت شناسايي صن تگران
 .5صدور مجوزنمايشگاههاي صنايع دستي ،هنرهاي سنتي
در ضوابس ابغغي سازمان
 .0صدور مجوزبازارچه هاي موات ودايمي صنايع دستي
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شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

موضوع بند ك12و ماده ك1و اانون اساسنامه سرازمان ميرراث برداران غيرف ا مناطق نمونه گردشگري توسس شوراي
فرهنگي ،صرنايع دسرتي وگردشرگري برا رعايرت ضروابس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه

 .9صدور مجوز ايجاد خانه هاي صنايه دستي
 .2صرردور مجرروزبرگزاري نمايشررگاه هررا ورويرردادهاي
فرهنگي در چارچوب ضوابس ومقررات سازمان
 .3تهيه وآماده سازي پرونده هاي ثبرت در فهرسرت آثرار
ملي بر اساس ضوابس و مقررات و دستورال مد سازمان
جمع

 9عنوان

 7عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 55 :عنوان
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 5عنوان

ع

وزارت امور اقتصادی و دارایی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 موردي در مصوبه واگذار نشده بودجمع  5 :عنوان
وزارت امور اقتصادی و دارایی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1بخشودگي جرايم و تقسيس بدهي مالياتي تا سقف مقرر در اانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1100با اصغحات ب دي
جمع  5 :عنوان
وزارت امور اقتصادی و دارایی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

-1تقسيس بدهي هاي مالياتي و عوارض ارزش افزوده و بخشودگي جرايم موضوعه براي شرايس خاص
 -2تقسيس بدهي هاي مالياتي منبع ارث موضوع اانون ماليات مستقيم
 -1تقسيس بدهي ماليات موضوع اانون مستقيم
 -4درآمدهاي مشمو ماليات عملكرد صاحبان وسايد نقليه و مشاغد موضوع بند ج ماده  35اانون ماليات مستقيم
 -5صدور احكام اجراي مواد  121اانون ماليات مستقيم
 -0بخشودگي جرايم موضوع اانون ماليات مستقيم
 -9بخشودگي جرايم موضوع تبصره  1ماده  0اانون موسوم به تجميع عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم موضوع اوانين بودجه سنواتي
سالهاي  1199تا 1121
 -2انتصاب اعضاء موضوع بندهاي 2و  4ماده  200اانون مالياتهاي مستقيم
 -3اعما مجازات هاي بند الف و ب ماده  3اانون رسيدگي به تخلفات اداري
 -16برخي وظايف و اختيارات اداري و انتصاب هارهنان مالياتي و نمايندگان بند 4ماده  200اانون ماليات مستقيم
 -11پاسخگويي به شكايات و دادخواست هاي تقديمي موديان مالياتي به مراجع اضايي و شبه اضايي
جمع  55 :عنوان

28

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره

شماره /65555ت05505ه مورخ  5970/0/50هیات

/90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا

محترم وزیران

عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

هیأت وزیران

 -1بخشودگي جرايم و تقسيس بدهي مالياتي تا سقف
مقرر در اانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1100با
اصغحات ب دي

موضوعه براي شرايس خاص
 -2تقسيس بدهي هاي مالياتي منبع ارث موضوع اانون ماليات مستقيم
 -1تقسيس بدهي ماليات موضوع اانون مستقيم
 -4درآمدهاي مشمو ماليات عملكرد صاحبان وسايد نقليه و مشاغد

وزارت
امواقتصادی

-1تقسيس بدهي هاي مالياتي و عوارض ارزش افزوده و بخشودگي جرايم

موضوع بند ج ماده  35اانون ماليات مستقيم
 -5صدور احكام اجراي مواد  121اانون ماليات مستقيم

-

و دارایی

 -0بخشودگي جرايم موضوع اانون ماليات مستقيم
 -9بخشودگي جرايم موضوع تبصره  1ماده  0اانون موسوم به تجميع
عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم موضوع اوانين بودجه سنواتي سالهاي
 1199تا 1121
 -2انتصاب اعضاء موضوع بندهاي 2و  4ماده  200اانون مالياتهاي مستقيم
 -3اعما مجازات هاي بند الف و ب ماده  3اانون رسيدگي به تخلفات
29

اداري
 -16برخي وظايف و اختيارات اداري و انتصاب هارهنان مالياتي و
نمايندگان بند 4ماده  200اانون ماليات مستقيم
 -11پاسخگويي به شكايات و دادخواست هاي تقديمي موديان مالياتي به
مراجع اضايي و شبه اضايي
جمع

 5عنوان

 5عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده وزارت امور اقتصاد و دارایی:

 55عنوان
 55عنوان

30

وزارت راه و شهرسازی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 موردي در مصوبه واگذار نشده بودجمع 5 :عنوان

وزارت راه و شهرسازی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 -1انجام هليه مراحد اجرايي پروژه هاي ساختماني دولتي و عمومي با اعتبار همتر از پانصد ميليارد ريا در استان
جمع 5 :عنوان
وزارت راه و شهرسازی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 موردي واگذار نگرديد ك گزارشي دريافت نشدوجمع  5 :عنوان

31

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

وزارت راه و
شهرسازی

-

جمع

 5عنوان

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

 -1انجام هليه مراحد اجرايي پروژه هاي ساختماني
دولتي و عمومي با اعتبار همتر از پانصد ميليارد ريا در

-

استان
 5عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده وزارت راه و شهر سازی 5 :عنوان

32

 5عنوان

وزارت نفت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 موردي از طريق مصوبه واگذار ك گزارشي دريافت نشدوجمع  5 :عنوان

وزارت نفت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران

( 99عنوان )

 موردي از طريق مصوبه واگذار ك گزارشي دريافت نشدوجمع  5 :عنوان
وزارت نفت
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 -1اعطاي حق مقام به رتبه هاي  Aو باالتر از سوي ستاد
 -2امكان چاپ احكام اضافات عمومي و شايستگي در اصفهان و همچنين امكان انجام مراحد براراري مستمري بازنشستگان در
استان
 -1انتصابات خاص تا پايه  10به شرهتهاي فرعي
 -4انتنصابات عادي تا پايه  Aبه شرهتهاي فرعي
جمع  1 :عنوان

33

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90657ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب
نامه شماره /65555ت05505ه مورخ 5970/0/50
هیات محترم وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه
شماره /90655ت05505ه مورخ  5971/6/55هیأت
وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت
کشور

 -1اعطاي حق مقام به رتبه هاي  Aو باالتر از سوي
ستاد

وزارت نفت

 -2امكان چاپ احكام اضافات عمومي و شايستگي در
-

-

 5عنوان

 5عنوان

اصفهان و همچنين امكان انجام مراحد براراري
مستمري بازنشستگان در استان
 -1انتصابات خاص تا پايه  10به شرهتهاي فرعي
 -4انتنصابات عادي تا پايه  Aبه شرهتهاي فرعي

جمع

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده وزارت نفت 1 :عنوان
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 1عنوان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 موردي از طريق مصوبه واگذار نگرديدجمع  5 :عنوان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران
 موردي از طريق مصوبه واگذار نگرديدجمع  5 :عنوان
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( 99عنوان )

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

الف) -معاونت امور فرهنگی:
 -1برگزاري مسابقات ،جشنواره ،مجامع و نمايشگاههاي فرهنگي
 -2مجور ف اليتهاي مرتبس با اديان توحيدي
 -1صدور پروانه نشر هتاب
 -4مجوز چاپ هتاب
 -5مجوز توزيع هتاب
 -0مجوز ورود و خروج هتاب
 -9مجوزهاي چاپ و ورود و ترخيص محصوالت چاپي صنايع بسته بندي
 -2امورات مربوط به چاپ ،موافقتنامه و نقد و انتقا و غيره
ب) -معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی:
 -1مجوز ترخيص نشريات خارجي
 -2پروانه ف اليت هانونهاي آگهي و تبليغاتي
 -1مجوز طرحهاي تبليغاتي ،فيلمهاي شبكه نمايش خانگي و سينمايي
 -4مجوز طرح تبليغاتي هاالها و خدمات
 -5انتشار نشر داخلي موسسات و سازمانها و شرهتهاي دولتي و خصوصي
 -0هارت خبرنگاري داخلي
 -9پروانه ف اليت دفتر نشر
 -2مجوز تاسي

مراهز توزيع نشريات

 -3مجوز چاپ آگهي هاي اشخاص حقيقي و حقواي غيردولتي
 -16مجوز چاپ آگهي هاي سازمانهاي دولتي
 -11پروانه فروش مطبوعات در دهه مطبوعاتي
پ) -معاونت امورهنری:
 -1مجوز اجراي برنامه هاي صحنه اي موسيقي محلي ،مقامي و پلي پک
 -2مجوز اجراي برنامه هاي موسيقي پاپ ،هغسيک و سنتي براي فضاهاي پايين تر از ظرفيت 1266نفر در استان تهران و 566
نفر در استانها
 -1پروانه ف اليت مراهز صدابرداري ،صداگزاري،ضبس و توليد  ،ش ر و ترانه هاي محلي
 -4مجوز برگزاري جشنواره هاي هنري ،ورود و خروج آثار هنرهاي تجسمي،نصب مجسمه و عغئم و يادمان ها،هارگاههاي

36

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

آموزشي هنري
 -5مجوز اجراي نمايش هاي تئاترصحنه اي و خياباني ،ت زيه و سرگرمي و سيرک
 -0مجوز آموزشگاههاي آزاد هنري در حوزه نمايشي،تجسمي و خوشنويسي
 -9برگزاري آزمون ورودي هنرستان هاي هنرهاي زيبا،امورمربوط به آموزشهاي مهارتي و صدور گواهينانه ها
 -2مجوز تاسي

موسسات تک منظوره هنري

ج) -دبیرخانه هیات رسیدگی به مراکزهنری:
 -1انجام فرآيند تغيير مكان ف اليت موسسات فرهنگي هنري چند منظوره
 -2انجام فرآيند تغييرات مفاد اساسنامه شامد :تغييرنام ،انتخاب اعضاي هيات مديره،ت يين حق امضاء ،هاهش و افزايش سرمايه
بدون ورود و خروج
 -1صدور نامه هاي م افيت مالياتي ،تغيير ت رفه هاي حامد هاي انرژي به ت رفه فرهنگي
 -4بررسي تخلفات و اعما مجازاتهاي پيش بيني شده در ضوابس و مقررات و دستورال مد هاي اجرائي
د) -سازمان امورسینمایی و سمعی،بصری
 -1پروانه نمايش تيزرهاي تبليغاتي و تجاري
 -2موافقت اصولي احداث مجتمع سينمايي
 -1ف اليت سالن نمايش فيلم
 -4هارت مديريت سينما
 -5بازسازي و نوسازي سالنهاي سينما
 -0مراهز توليد و پخش آثار سينمايي
 -9مراهز توليد و پخش آثار غيرسينمايي
 -2مراهز پخش بين المللي سينمايي
 -3پروانه ساخت فيلم ويدئويي تا سقف  366دايقه
 -16پروانه مالكيت و نمايش فيلم ويدئويي ويژه مراهز خاص
 -11پروانه نمايش نمونه،آنون

و فيلم غيرسينمايي

 -12برگزاري جشنواره ها و مجامع سينمايي استاني
 -11پروانه مراهز ارائه دهنده خدمات فني سينمايي و سم ي و بصري
 -14پروانه آموزشگاه آزاد سينمايي
جمع  10 :عنوان

37

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت

 5970/0/50هیات محترم وزیران

کشور

لف)-ببمعاونتب میربفخهنگا :ب
 -1برگزاري مسابقات ،جشنواره ،مجامع و نمايشگاههاي فرهنگي
 -2مجور ف اليتهاي مرتبس با اديان توحيدي
 -1صدور پروانه نشر هتاب

وزارت

 -4مجوز چاپ هتاب

فرهنگ و

 -5مجوز توزيع هتاب

ارشاد
اسالمی

 -0مجوز ورود و خروج هتاب
-

 -9مجوزهاي چاپ و ورود و ترخيص محصوالت چاپي صنايع بسته بندي

-

 -2امورات مربوط به چاپ ،موافقتنامه و نقد و انتقا و غيره
ب)-بمعاونتب میربمطبیعاتابوب طالعبرسانا:ب ب
 -1مجوز ترخيص نشريات خارجي
 -2پروانه ف اليت هانونهاي آگهي و تبليغاتي
 -1مجوز طرحهاي تبليغاتي ،فيلمهاي شبكه نمايش خانگي و سينمايي
 -4مجوز طرح تبليغاتي هاالها و خدمات
 -5انتشار نشر داخلي موسسات و سازمانها و شرهتهاي دولتي و خصوصي
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت

 5970/0/50هیات محترم وزیران

کشور

 -0هارت خبرنگاري داخلي
 -9پروانه ف اليت دفتر نشر
 -2مجوز تاسي

مراهز توزيع نشريات

 -3مجوز چاپ آگهي هاي اشخاص حقيقي و حقواي غيردولتي
 -16مجوز چاپ آگهي هاي سازمانهاي دولتي
 -11پروانه فروش مطبوعات در دهه مطبوعاتي
وزارت

پ)-بمعاونتب میرهنخي:

فرهنگ و

 -1مجوز اجراي برنامه هاي صحنه اي موسيقي محلي ،مقامي و پلي پک

ارشاد

 -2مجوز اجراي برنامه هاي موسيقي پاپ ،هغسيک و سنتي براي فضاهاي پايين تر

اسالمی

از ظرفيت 1266نفر در استان تهران و  566نفر در استانها
 -1پروانه ف اليت مراهز صدابرداري ،صداگزاري،ضبس و توليد  ،ش ر و ترانه هاي
محلي
 -4مجوز برگزاري جشنواره هاي هنري ،ورود و خروج آثار هنرهاي
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت

 5970/0/50هیات محترم وزیران

کشور

تجسمي،نصب مجسمه و عغئم و يادمان ها،هارگاههاي آموزشي هنري
 -5مجوز اجراي نمايش هاي تئاترصحنه اي و خياباني ،ت زيه و سرگرمي و سيرک
 -0مجوز آموزشگاههاي آزاد هنري در حوزه نمايشي،تجسمي و خوشنويسي
 -9برگزاري آزمون ورودي هنرستان هاي هنرهاي زيبا،امورمربوط به آموزشهاي

وزارت

مهارتي و صدور گواهينانه ها

فرهنگ و

موسسات تک منظوره هنري

ارشاد

 -2مجوز تاسي

اسالمی

ج)-بدریخيانهبهیاتبرسیدگابرهبمخ كزهنخي :ب
 -1انجام فرآيند تغيير مكان ف اليت موسسات فرهنگي هنري چند منظوره
 -2انجام فرآيند تغييرات مفاد اساسنامه شامد :تغييرنام ،انتخاب اعضاي هيات
مديره،ت يين حق امضاء ،هاهش و افزايش سرمايه بدون ورود و خروج
 -1صدور نامه هاي م افيت مالياتي ،تغيير ت رفه هاي حامد هاي انرژي به ت رفه
فرهنگي
 -4بررسي تخلفات و اعما مجازاتهاي پيش بيني شده در ضوابس و مقررات و
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت

 5970/0/50هیات محترم وزیران

کشور

دستورال مد هاي اجرائي
د)-بسا مانب میرسینماضابوبسمعا،رصخي ب
 -1پروانه نمايش تيزرهاي تبليغاتي و تجاري
 -2موافقت اصولي احداث مجتمع سينمايي

وزارت

 -1ف اليت سالن نمايش فيلم

فرهنگ و
ارشاد

 -4هارت مديريت سينما

اسالمی

 -5بازسازي و نوسازي سالنهاي سينما
 -0مراهز توليد و پخش آثار سينمايي
 -9مراهز توليد و پخش آثار غيرسينمايي
 -2مراهز پخش بين المللي سينمايي
 -3پروانه ساخت فيلم ويدئويي تا سقف  366دايقه
 -16پروانه مالكيت و نمايش فيلم ويدئويي ويژه مراهز خاص
 -11پروانه نمايش نمونه،آنون
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و فيلم غيرسينمايي

وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )
عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده
عنوان دستگاه

براساس تصویب نامه شماره
/90657ت05505ه مورخ 5971/6/55
هیأت وزیران

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه

تصویب نامه شماره /65555ت05505ه مورخ

مورخ  5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت

 5970/0/50هیات محترم وزیران

کشور

 -12برگزاري جشنواره ها و مجامع سينمايي استاني
 -11پروانه مراهز ارائه دهنده خدمات فني سينمايي و سم ي و بصري
 -14پروانه آموزشگاه آزاد سينمايي
جمع

 5عنوان

 10عنوان

 5عنوان

جمع کل عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  10 :عنوان
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وزارت کشور
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه

شماره /95153ت56552ه مورخ  6934/1/66هیأت وزیران ( 05عنوان)

 موردي از طريق مصوبه واگذار نگرديدجمع 5 :عنوان

وزارت کشور
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها
براساس تصویب نامه شماره /12666ت56552ه مورخ  6935/5/25هیات محترم وزیران
 موردي از طريق مصوبه واگذار نگرديدجمع  5 :عنوان
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( 99عنوان )

وزارت کشور

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 .1صدور مجوز دفاتر فرعي ش ب احزاب و گروه هاي د اراي پروانه موضوع مواد 1و 2اانون ف اليت احزاب و جم يت ها
 .2تفويض اختيار صدورحكم بخشداران
 .1تسريع وتسهيد در برخي از امور مرتبس به حوزه مالي و م امغتي شهرداري ها
 .4بررسي و اظهار نظر پيرامون سازمان اداري پيشنهادي شهرداريهاي تاب ه استان و سازمان هاي وابسته به آنها هه مطابق مفاد 54
اانون شهرداري و نيز بر اساس ضوابس و دستورال مد هاي وزارت هشور تهيه مي شود و ارسا آن جهت بررسي و
تصويب به وزارت هشور.
 .5بررسي و اظهار نظر در خصوص اساسنامه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداريها هه ابغً حسب پيشنهاد شهرداري به
تصويب شوراي اسغمي شهرها رسيده و نيز بررسي و اظهار نظر راجع به اصغحات پيشنهادي در خصوص اساسنامه هاي
مصوب موجود ابد از ارسا آنها جهت تاييد و اخذ موافقت وزارت هشور موضوع مواد ك24و وك111و اانون شهرداري و
بندك15و ماده ك91و اانون تشكيغت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسغمي هشور و انتخاب شهرداران مصوب  1195/1/1و
اصغحات ب دي آن و اانون الحاق يک تبصره به بند ك15و ماده  91اانون مذهور مصوب  1136/2/14ودستورال مد شماره
 93011/1/1/14مور  1136/5/25وزارت هشور.
 .0ت يين نمايندگان وزارت هشور و صدور حكم اشخاص مذهور و تاييد هارشناسان و يا هارشناسان عضو شوراي سازمان ها و
موسسات وابسته به شهرداري هاي استان انتخابي استانداران محترم و تاييد مديران عامد و صدور حكم بازرسان سازمان ها و
موسسات مذهور  ،به منظور انتخاب افراد ذيصغح  ،متخصص و با تجربه و مسلس به امور سازمانهاي و موسسات ياد شده
درجهت اجراي دايق مفاد اساسنامه و نيز هدايت  ،نظارت ومراابت هامد و مستمر برحسن جريان امور هميسيونهاي مذهور
وعملكرد نمايندگان موصوف و ارائه گزارش عملكرد ماهانه بر اساس چارچوب هاي م رفي شده از حوزه م اونت مورد
اشاره.
 .9براراري و صدور حكم حقوق و مزاياي شهرداران با رعايت هامد مقررات مندرج در آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران
موضوع تصويب نامه هاي شماره /2551ت 111ه مور  1196/4/1و شماره /51232ت  25522ه مور  21/11/9هيات
محترم وزيران و اصغحات ب دي آن و ساير اوانين و مقررات ذيربس.
 .2موافقت باپرداخت فوق ال اده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعايت هامد مقررات مندرج در بند
كجو ماده ك1و آيين نامه حقوق و مزا ياي شهرداران موضوع تصويب نامه شماره  / 51232ت  25522ه مور  21/11/9هيات
محترم وزيران و اصغحات ب دي آن پ

از تصويب تفريغ بودجه و انجام حسابرسي شهر داريها

 .3تاييد اجراي مفاد تبصره ك5و ماده ك2و اانون نوسازي و عمران شهري در خصوص بودجه مربوط به هزينه هاي اداري و وصو
عوارض نوسازي و تجهيز هادر فني و اداري از محد ده درصد درآمد وصولي موضوع اانون مزبور پ
اسغمي شهر.
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از تصويب شوراي

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استانها براساس تصویب نامه
شماره /95156ت56552ه مورخ  6934/1/66هیات محترم وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 .16بررسي و نظارت بر ت رفه هاي عوارض تصويبي توسس شوراهاي اسغمي شهر و بخش موضوع بندك10و ماده ك91و اانون
تشكيغت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسغمي هشور و انتخابات شهرداران مصوب سا 95و اصغحات ب دي آن و
تبصره ك1و ماده ك56و اانون ماليات بر ارزش افزوده و مطابقت آنها با آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصو عوارض مصوب
 1192و سياستهاي عمومي دولت ومراابت بر اعغم عمومي مصوبات مذهور در مهلت مقرر ،در صورتيكه در چارچوب
اوانيني و مقررات تدوين و تصويب شده باشند .ضمناً چنانچه مصوبات پيش گفته مغاير با اوانيني و مقررات موضوعه باشند
الزم است مراتب را به صورت مستند و مستند به همراه تصوير مصوبات مغاير به وزارت هشورك دفتر امور شوراهاي
اسغمي شهر و روستاو ارسا تا ضمن بررسي در اجراي تبصره ذيد ماده ك 99و اانون تشكيغت ،وظايف و انتخابات شوراهاي
اسغمي هشور و انتخاب شهرداران مصوب سا  1195و اصغحات ب دي آن نسبت به اصغح يا لغو آن اادام اانوني الزم
م مو گردد و رونوشت چنيني مكاتباتي به منظور اطغع يافتن شوراهاي اسغمي شهر و بخش مربوطه از منطبق نبودن و
مغايرت داشتن مفاد مصوبه يا مصوبات مربوط با اوانين و مقررات به شوراهاي اسغمي ذيربس ارسا گردد
 .11در اجراي تبصره  2ماده  13اانون ماليات بر ارزش افزوده تفويض هليه اختيارات و مسئوليتهاي ت يين شده در خصوص
برداشت از حساب تمرهز وجوه افتتاح شده به نام وزارت هشورو توزيع آن به نسبت %26هغنشهرها  ،و%06ساير شهرها
و%26دهياريها بر اساس شاخص جم يت و همتر توس ه يافتگي.
 .12تفويض اختيار هميسيون موضوع ماده 03اانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،رئي

ستاد مستند سازي اموا غير

منقو وزارت هشور و واحدهاي تاب ه.
 .11دادن مهلت و نحوه تقسيس بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوع ماده  49اانون محاسبات عمومي
هشور
 .14تشكيد ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ابغغي وزير هشوربه صورت همزمان
 .15اجراي برنامه هاي درون سازماني ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ابغغي وزير محترم هشور
همزمان بين ستاد و صف
 .10انجام بازرسي از دستگاه هاي اجرايي و ادارات استاني در حوزه هاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي همزمان بين
ستاد و صف
جمع  56 :عنوان
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وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و منابع

عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر در سطح استان ها ( جدول ترکیبی )

عنوان دستگاه

عناوین وظایف و اختیارات واگذار

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده

شده براساس تصویب نامه شماره

براساس تصویب نامه شماره

عناوین وظایف و اختیارات واگذار شده براساس تصویب نامه شماره /90655ت05505ه مورخ

/90657ت05505ه مورخ

/65555ت05505ه مورخ 5970/0/50

 5971/6/55هیأت وزیران (حکم کلی) و یا عناوین ارسال شده توسط وزارت کشور

 5971/6/55هیأت وزیران

هیات محترم وزیران

 .1صدور مجوز دفاتر فرعي ش ب احزاب و گروه هاي د اراي پروانه موضوع مواد 1و 2اانون
ف اليت احزاب و جم يت ها
 .2تفويض اختيار صدورحكم بخشداران
 .1تسريع وتسهيد در برخي از امور مرتبس به حوزه مالي و م امغتي شهرداري ها
 .4بررسي و اظهار نظر پيرامون سازمان اداري پيشنهادي شهرداريهاي تاب ه استان و سازمان هاي

وزارت
کشور

وابسته به آنها هه مطابق مفاد  54اانون شهرداري و نيز بر اساس ضوابس و دستورال مد هاي
-

وزارت هشور تهيه مي شود و ارسا آن جهت بررسي و تصويب به وزارت هشور.
 .5بررسي و اظهار نظر در خصوص اساسنامه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداريها هه ابغً
حسب پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسغمي شهرها رسيده و نيز بررسي و اظهار نظر
راجع به اصغحات پيشنهادي در خصوص اساسنامه هاي مصوب موجود ابد از ارسا آنها
جهت تاييد و اخذ موافقت وزارت هشور موضوع مواد ك24و وك111و اانون شهرداري و
بندك15و ماده ك91و اانون تشكيغت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسغمي هشور و انتخاب
شهرداران مصوب  1195/1/1و اصغحات ب دي آن و اانون الحاق يک تبصره به بند ك15و ماده
 91اانون مذهور مصوب  1136/2/14ودستورال مد شماره  93011/1/1/14مور 1136/5/25
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وزارت هشور.
 .0ت يين نمايندگان وزارت هشور و صدور حكم اشخاص مذهور و تاييد هارشناسان و يا
هارشناسان عضو شوراي سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداري هاي استان انتخابي
استانداران محترم و تاييد مديران عامد و صدور حكم بازرسان سازمان ها و موسسات مذهور
 ،به منظور انتخاب افراد ذيصغح  ،متخصص و با تجربه و مسلس به امور سازمانهاي و موسسات

وزارت

ياد شده درجهت اجراي دايق مفاد اساسنامه و نيز هدايت  ،نظارت ومراابت هامد و مستمر

کشور

برحسن جريان امور هميسيونهاي مذهور وعملكرد نمايندگان موصوف و ارائه گزارش
عملكرد ماهانه بر اساس چارچوب هاي م رفي شده از حوزه م اونت مورد اشاره.
 .9براراري و صدور حكم حقوق و مزاياي شهرداران با رعايت هامد مقررات مندرج در آيين
نامه حقوق و مزاياي شهرداران موضوع تصويب نامه هاي شماره /2551ت 111ه مور
 1196/4/1و شماره /51232ت  25522ه مور  21/11/9هيات محترم وزيران و اصغحات
ب دي آن و ساير اوانين و مقررات ذيربس.
 .2موافقت باپرداخت فوق ال اده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعايت
هامد مقررات مندرج در بند كجو ماده ك1و آيين نامه حقوق و مزا ياي شهرداران موضوع
تصويب نامه شماره  / 51232ت  25522ه مور  21/11/9هيات محترم وزيران و اصغحات
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ب دي آن پ

وزارت

از تصويب تفريغ بودجه و انجام حسابرسي شهر داريها

 .3تاييد اجراي مفاد تبصره ك5و ماده ك2و اانون نوسازي و عمران شهري در خصوص بودجه مربوط
به هزينه هاي اداري و وصو عوارض نوسازي و تجهيز هادر فني و اداري از محد ده درصد

کشور

درآمد وصولي موضوع اانون مزبور پ

از تصويب شوراي اسغمي شهر.

 .16بررسي و نظارت بر ت رفه هاي عوارض تصويبي توسس شوراهاي اسغمي شهر و بخش
موضوع بندك10و ماده ك91و اانون تشكيغت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسغمي هشور و
انتخابات شهرداران مصوب سا 95و اصغحات ب دي آن و تبصره ك1و ماده ك56و اانون ماليات
بر ارزش افزوده و مطابقت آنها با آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصو عوارض مصوب 1192
و سياستهاي عمومي دولت ومراابت بر اعغم عمومي مصوبات مذهور در مهلت مقرر ،در
صورتيكه در چارچوب اوانيني و مقررات تدوين و تصويب شده باشند .ضمناً چنانچه مصوبات
پيش گفته مغاير با اوانيني و مقررات موضوعه باشند الزم است مراتب را به صورت مستند و
مستند به همراه تصوير مصوبات مغاير به وزارت هشورك دفتر امور شوراهاي اسغمي شهر و
روستاو ارسا تا ضمن بررسي در اجراي تبصره ذيد ماده ك 99و اانون تشكيغت ،وظايف و
انتخابات شوراهاي اسغمي هشور و انتخاب شهرداران مصوب سا  1195و اصغحات ب دي
آن نسبت به اصغح يا لغو آن اادام اانوني الزم م مو گردد و رونوشت چنيني مكاتباتي به
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منظور اطغع يافتن شوراهاي اسغمي شهر و بخش مربوطه از منطبق نبودن و مغايرت داشتن

وزارت
کشور

مفاد مصوبه يا مصوبات مربوط با اوانين و مقررات به شوراهاي اسغمي ذيربس ارسا گردد
 .11در اجراي تبصره  2ماده  13اانون ماليات بر ارزش افزوده تفويض هليه اختيارات و
مسئوليتهاي ت يين شده در خصوص برداشت از حساب تمرهز وجوه افتتاح شده به نام وزارت
هشورو توزيع آن به نسبت %26هغنشهرها  ،و%06ساير شهرها و%26دهياريها بر اساس شاخص
جم يت و همتر توس ه يافتگي.
 .12تفويض اختيار هميسيون موضوع ماده 03اانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،رئي
ستاد مستند سازي اموا غير منقو وزارت هشور و واحدهاي تاب ه.
 .11دادن مهلت و نحوه تقسيس بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوع ماده
 49اانون محاسبات عمومي هشور
 .14تشكيد ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ابغغي وزير هشوربه صورت
همزمان
 .15اجراي برنامه هاي درون سازماني ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي
ابغغي وزير محترم هشور همزمان بين ستاد و صف
 .10انجام بازرسي از دستگاه هاي اجرايي و ادارات استاني در حوزه هاي عفاف و حجاب و
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حقوق شهروندي همزمان بين ستاد و صف
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