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 مرکز سخن

وده كشور، حائز اهميت بااليي ب مثابه محور اصلي فعاليت وزارتبه« مديريت سياست داخلي»

و نشان از حساسيت و اثرگذاری جايگاه وزارت كشور در اداره امور دارد. بر اين اساس، توجه به 

ای شناسي، تقويت و ارتقنقش كارگزاران مديريت سياست داخلي و تالش برای شناخت، آسيب

رسالتي راهبردی ارزيابي  ؛مندی شهروندانجايگاه ايشان با هدف بهبود امور و افزايش رضايت

 شود.مي

طرح تهيه، تدوين و انتشار ، از اين منظر« مركز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور»

را در دستوركار خود قرار داده است. هدف از اين طرح، « های راهنمای مديرانمجموعه كتاب»

يتي را در سطوح مختلف ابعاد مدير -اما جامع-توليد و عرضه آثاری است كه به شكلي مختصر

مديريت سياست داخلي، مورد بررسي قرار داده و درنهايت متني مرجح را برای مديران ارائه نمايد 

كه بتواند راهنمای ايشان در شناخت وظايف، تحليل مسائل و فرايند اقدام باشد. اين طرح مراحل 

لي ت در حوزه سياست داخمراتب مديريتحقيقاتي متعددی دارد كه متناسب و متناظر با سلسله

 است.

تواند يكي اكنون ميخداوند متعال را شاكر است كه هم« مركز مطالعات راهبردی و آموزش»

كه ساير از آثار اين مجموعه مهم را خدمت مديران و كارشناسان محترم ارائه نمايد. اميد آن

 مجلدات نيز در آينده نزديك، توليد و عرضه شود.

 

 الحمد هلل و                                   

 اصغر افتخاری                                   
 كشور وزارت آموزش و یراهبرد مطالعات مركزرئيس                                                            

 

 
  



 

 

 

 «مالحظه»

 ب با مستندات موجود تهيه و تدوين شده است. اثر حاضر در حكم راهنمای اقدام است و متناس

 های ابالغي در مقام اجرا باشد. ها و بخشنامهنامهتواند جايگزين ضوابط قانوني، آيينلذا نمي

  با توجه به اصالحات قانوني كه معموالً رخ داده و در نظام اداری به صورت رسمي اطالع رساني

نمايد، نظرات و اداری مرتبط با موضوع، درخواست ميهای شود؛ مركز از تمامي مخاطبان حوزهمي

 اثر حاضر برای مركز ارسال دارند. روز نمودنبهاصالحات خود را جهت 

 م صورت منظها امری ضروری است كه مركز بهآثار، ويراست مستمر آنگونه نظر به ماهيت اين

ات، مستندات تكميلي و جديد برای بار به اين امر اقدام نمايد. دريافت نظردر نظر دارد هر سال يك

 های بعدی، مورد تقاضاست.انتشار نسخه

 

 

  



 

 

 

 مقدمه

نشيبي را پشت سر گذاشته و صاحب تجارب  و های پرفرازسال نظام جمهوری اسالمي ايران

جمله تجارب ارزشمندی كه  های سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي است. ازمختلفي در حوزه

ترين همم يكي از مثابهشده در حوزه مديريت سياست داخلي است. فرماندار بهها كسباين سالطي 

شده در شهرستان معرفي يكه شخص اول حاكميتجا آناست تا  مطرح حلقه مديريت سياست داخلي

شده شده و قوانين وضعهای تدويندار و مسئول اجرای كليه برنامهبه چنين جايگاهي، عهده و بنا

 نظام است.

آوری صرفاً با رويكردی حقوقي به جمع ه،اين جايگاه صورت گرفت برای وضوح كه قبالً هاييدر تالش  

اما اين  هستندهرچند مبنای كار حاضر نيز مستندات قانوني  5شده است.قوانين و مقررات پرداخته

را در اجرای وظايف و آشنايي با اختيارات  و كاربردی فرمانداران مختصرمجلد درصدد است با ادبياتي 

های آن است كه امور فرمانداران را به بخش اثرهای ديگر اين ياری رساند. از اهداف و نوآوری

(، كنترل 53تا  2بخشي )ساماندهي و هماهنگي دروني در فصول ريزی )در فصل اول(، سامانبرنامه

بندی، هدايت و راهبری فصل يازدهم( و باالخره و اصل ماجرا، جمع و نظارت، )تأمين امنيت داخلي

عنوان متولي نظم عمومي در حوزه شهرستان( تقسيم كرده است. در فصل )در قالب نقش فرماندار به

های گذشته فاصله گرفته و نقش اخير سعي شده مديران سياست داخلي از نقش انفعالي بخش

 .شونددار تری را عهدهفعاالنه

گذر  های پرفرازونشيبيواقعيت اين است كه هرچند مديريت سياست داخلي در كشورمان از سال

را از امواج پرخروش اوايل انقالب، جنگ تحميلي، دوران سازندگي و  كرده و كشتي نظام ج.ا.ايران

ت و مناطق ناامن غربي و وجود مناطق ناامن شرق كشور و اشرار تروريس ازآن و باهای پسسال

 سالمت عبور داده است، اما راه دشواری در پيش دارد. همچنين، وزارت كشورهای منطقه بهتروريست

 اندازه جغرافيای كل كشور و مديريت سياسيای بهبا پهنه عنوان متولي سياست و امنيت داخليبه

ای هشاخص ارتقایهايي نيز مواجه بوده است. از ها، همواره با ناكامياين فضا، در كنار كام بخشي

اخلي های سياست دتوسعه در جوانب مختلف آن گرفته تا مسئله آب آشاميدني همه و همه جزو مؤلفه

و مديريت  جبران گذارونآيد كه قانهايي پديد ميها و كاستيالبته از اين رهگذر نقصان اند و صدهبود

گذار برای وزارت كشور و ها را به عهده مديران سياست داخلي وانهاده است. نقشي كه قانونآن

 نهاد برترتوان يكتبع، مديران سياست داخلي استان و شهرستان قائل شده درمجموع، ميبه

                                                             
 5344حسين خوران، مؤسسه انتشاراتي محراب قلم، « آنچه فرماندار بايد بداند»جلدی  55بنگريد به كتاب  5
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های متولي تخصصي هماهنگي ها و دستگاهكننده در حوزه سرزميني دانست كه بين نهادهماهنگ

 ريزی شهرستان از طريقرو، چه نقشي كه در برنامهآورد. فرماندار در كليه فصول پيشعمل ميبه

بخشي كند و چه در فصول سامانعنوان رئيس شورا/كميته ايفا ميهای مختلف بهشوراها و كميسيون

دوم تا دهم( و درنهايت نقشي كه در فصل مسائل اقتصادی، عمراني، اجتماعي و سياسي )فصل 

شهرستان در كنترل و نظارت دارد، نقش يك راهبر و  عنوان رئيس شورای تأمينيازدهم به

كند. بنابراين، تصوری كه برخي از فرماندار دارند و مقام وی را تا سرحد كننده را ايفا ميهماهنگ

رگيرشدن . دخواهد بودتصوری ناپخته و غير كارشناسي  ،كنندميحاكم بالمنازع شهرستان ترسيم 

هاست. هرچند به های تخصصي نيز از تبعات وجود اين ذهنيت در آنبا سازمان برخي فرمانداران

ها ستانفرمانداران شهر تری برایاختيارات گسترده تمركز سياسي در كشور،از عدم ضريبي لحاظ وجود

ها يا ستاد وزارت كشور كه تحت ورای تأمين نسبت به مديران سياست داخلي مراكز استاندر ش

كننده ها نيز نقش هماهنگاما نقش آن شود.فرض مي ،يا وزير كشور قرار دارند ژمون استانداره

 كنندگي نقشي ناشي از جايگاه حاكميتي و بسيار مهم است.است. البته هماهنگ

 كن است برخي از مردم در برخي از مناطق دوردست كشورمان احساس عدالت و شهروندیمم

ويژه مديران سياست داخلي در  ترين كارنداشته باشند. جبران و ترميم اين احساس عمده كامل را

هماهنگي با ادارات تخصصي شهرستان است. اصل مهم رضايتمندی شهروندان در يك حوزه 

 با استفاده از ابزارهای اند و وزارت كشورضايي نام نهادهفبرخي آن را عدالت ايي خاص را كه جغرافي

ادی، های اقتصتنها از طريق هماهنگي با دستگاه ،آن را دارد ارتقایاجتماعي و فرهنگي مسئوليت 

 .شوداجتماعي و فرهنگي ميسر مي

ست ، هرگز به معنای فروكارتر برای فرماندارانكننده بعالوه، قائل شدن به نقش يك هماهنگبه

اين مقام نيست. در دنيای پيچيده و مدرن امروزين هماهنگي و اصل هماهنگي اساس پايداری نظام 

اجتماعي است. به عبارت بهتر راز پايداری، ماندگاری و عبور كردن و موفقيت، هماهنگي است. 

ني های حيات بشری همخوايستمساش با ساير دهندهيلتشك هایمؤلفهنظامي كه عناصر سازنده و 

كند اما همه يمو هماهنگي داشته باشد پايدار خواهد بود. البته هركس به شيوه خود حركت 

كار تخصصي خود را به  ها نيز هر سازماني با توجه به قوانين،. در شوراها و كميسيوناندهماهنگ

 گي در سطح باالتر با فرماندار است.رساند اما هماهنانجام مي

تاب كه در كنكته ديگر كه ذكر آن در مقدمه ورود به مباحث اصلي كتاب حائز اهميت است اين

كه در العملي چنانصورت واكنشي و عكسرا صرفاً به« های فرماندارانكارويژه»حاضر سعي شده 

 ی(بخشي امور ادارر فصل نخست تا انتهای فصل دهم )سامانشده و دروشن قوانين و مقررات مربوط
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بسنده نشود. كانون توجه ما در فصل يازدهم تحت عنوان كنترل و نظارت، به امور امنيت  آمده،

ت و دريچه ورودمان به اين دسته متمركزشده اس امنيتي و شوراهای تأمين و مديريت بحران داخلي

ه طور ك. باالخره همانخواهد بودمباحث تخصصي رويكرد تفسيری از امنيت و تهديد و فرصت 

ل ايم. در اين فصكيد قرار دادهرا مورد تأ گفتيم در فصل آخر، نقش كنشي فرماندار و فرمانداری

های مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي خود را در حوزهفرماندار رصد نظم عمومي در حوزه سرزميني 

های هيئتو اقتصادی موردتوجه و تمركز قرار داده و اختالالت موجود در نظم عمومي را در 

 ردهد. متأسفانه در توابع استاني و شهرستاني وزارت كشوكارشناسي مورد بازبيني و بازيابي قرار مي

ه شود كه امكان مقايسها و اطالعات مستقلي توليد نميها(، داده، فرمانداری و بخشداریاستانداری)

ي و های استانتدريج فرايند نظارت علمي حوزهو به ايجاد كردهها را برای ستاد وزارت كشور بين آن

مختلف  ایهها و شاخصهمدلي برای سنجش ابعاد، مؤلفه شهرستاني فراهم آيد. اين تالش را با معرفي

در فرجام كتاب حاضر به انجام  های رسمي مركز آمار ايرانها و دادهنظم عمومي برگرفته از شاخص

 خواهيم رساند.

ده شای و اسنادی به كار گرفتهگانه نخست روش پژوهش حاكم روش كتابخانهدر فصول ده

ي شده بعضاً سع شد.استفادهنيز  نظرانه با صاحباست. همچنين، گاهي بر اساس ضرورت از مصاحب

با نگاهي تاريخي، عناوين بحث موردبررسي قرارگرفته و معرفي شوند. فصل آخر كه به مقوله نظم 

 های عيني متغيرهای نظم ابتناء يافته است.يافته نيز بر شاخصعمومي اختصاص

 

 تقدیر و تشکر

 تخصصي جز با همكاری صديقانه همكاران خدوم وترديد كتابي با اين گستردگي مفهومي و بي

ذير نبود. پها را بيش از بيست سال دارم امكانكه افتخار آشنايي و همكاری با آن دلسوز وزارت كشور

االختيار عنوان نمايندگان تامهای تخصصي وزارت كشور و بهمشاوران كه توسط معاونت گروهغيراز به

همكاران مركز مطالعات راهبردی و  ،پيش نهادند شان را فراتجربه حوزه تخصصي ،و فرهيخته

آموزش وزارت كشور، در قالب شورای راهبری كتاب، يارمند بنده بودند. همچنين الزم است ازسركار 

خانم مهندس صديق كه سطر به سطر و كلمه به كلمه كتاب حاضر را با دقت و حوصله بسيار مطالعه 

های ارزندشان در جهت مستندسازی كتاب استفاده به عمل آمد و از دكتر جاللي پيشنهاد از وكردند 

 ،شدندو ادبي متن نهايي را متقبل  ، محتواييپژوهشي مركز كه زحمت ويرايش فنيمعاون

ه نقش يز كبا سابقه وزارت كشور ن آقای دكتر عليرضا هدايتي از مديران و فرمانداران ارم.گزسپاس

 ارم.گزسپاس ،ای در مشاوره برای تدوين كتاب داشتندارزنده
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در تهيه و تدوين مطالب كتاب حاضر آن را با  نويسندهگفتني است بضاعت اندک علمي 

ه مايه . اما آنچها را پذيرا هستمتبع مسئوليت كاستيهای فراواني همراه ساخته است و بهكاستي

 رانايجمهوری اسالمي سازی ادبيات سياست داخلي جهت غني خشنودی است تالشي است كه در

ای از صورت گرفته است. همچنين، بديع بودن پاره های فرماندارانبا نگاهي كاربردی به كارويژه

زرگوار ب ای است كه از اساتيدعناوين و موضوعات كتاب، عالوه بر پيچيدگي ابعاد مختلف آن، انگيزه

 برداری را خواهم داشت.شان كمال بهرهپيشنهادات و تذكرات ارزنده و همكاران وفادار تقاضا كنم از

 

 

 اصغر صارمي شهاب                                                 

 5321زمستان                                                 

                                              asqarsaremishahab@gmail.com 
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 درآمد

 .دارد تقدم هاوظايف آن ساير بر و است مديران سياست داخلي اصلي وظايف از ريزیبرنامه

وبي اجرا خهای دولت را بهايد بتواند برنامهعنوان نماينده عالي دولت در حوزه شهرستان بفرماندار به

ريزی عمدتاً در های از پيش انديشيده شده راهبری كند. برنامهكرده و شهرستان را طبق برنامه

 های مربوط و همچنين سايرساله توسعه و كارگروههای پنجها بر اساس پيگيری برنامهفرمانداری

 زبان به ريزیبر اساس قانون بر عهده آنان است. برنامهگيرد كه هايي صورت ميشوراها و كميسيون

پذيرد. اين مهم با هماهنگي انجام مي افرادی چه سوی از و زمانيچه كاری، چگونه،چه يعني ساده

 گيرد.فرماندار در حوزه شهرستان صورت مي

 ریزی شهرستانبرنامه نظام بخش اول:

 ریزی عمومی و تخصصی شهرستانبرنامه .1

های دولتي و مؤسسات و نهادهای های ادارات و سازمانعريف پيگيری و هماهنگي برنامهاين ت با

 ترين نماينده دولت دراز سوی عالي ،كنندعمومي دولت استفاده مي عمومي كه به نحوی از بودجه

 مجرای ريزی شهرستان ازآنجاكه ازمكانيسم برنامه سطح شهرستان بر عهده فرماندار است. لذا

 و مسائل سياسي امنيتي، عنوان های مختلف يك برنامه مليشود، با لحاظ جنبهفرماندار انجام مي

كنيم. به عبارتي فرماندار مسئول امور داخلي است. در اين گذاری داخلي را به آن اطالق ميسياست

وده و رماندار مرتبط ببه حوزه ف های حفاظت از منابع آب شهرستان نيزتعريف مواردی از قبيل برنامه

های دولت را در اين زمينه او با مديريت و نظارت و هماهنگي بين دستگاهي درصدد است برنامه

عنوان كه سياسي يا صرف امنيتي باشد، بهنيز بيش از آن محقق نمايد. به همين سياق وزارت كشور

 شود. به همين رویهای اجرايي كشور محسوب ميرو در هماهنگي كليه برنامهخانه پيشوزارت يك

ترين در مقدمه متذكر شديم كه آمايش نظم عمومي )محور بحث در فصل آخر كتاب( از مهم

های وزارت كشوراست. از اين منظر يك دولت كارآمد و موفق دولتي است كه بتواند با حاكم اولويت

اطمينان خاطر به شهروندانش بدهد، تا ساختن نظم كالن در وجوه مختلف حيات اجتماعي، نوعي 

های تأمين ضمن يكنواختي و سازواری معنايي بين ابعاد مختلف حيات اجتماعي )از طريق مكانيسم

نظم عمومي و با درنظرداشت تغييرات اجتماعي( اعتماد راهبردی بين مردم و دولت را دنبال نموده 

ترين و يگر تأمين امنيت پايدار كه از اصليدعبارتتا درنتيجه آن امنيت پايدار شكل گيرد. به

 هماهنگي دستگاهي بين نهادهای متوليجز ترين وظيفه مديران سياست داخلي است، چيزی اساسي

ی ارشاک( و شوراهای تأمين استاني )شتا( يا شو) كارگيری شورای امنيت كشورامنيت از طريق به

 شهرستان )شتش( نيست. تأمين
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 های وزارتهای بين دستگاهي، محور فعاليتريزی از طريق همكاریتوان گفت برنامهلذا مي

نه از را بدين گو تأمين سياست و امنيت داخلي گذارو قانون استها و فرمانداری ، استانداریكشور

های نامهآيين ها در قانون وها و فرايندهای اين هماهنگيها انتظار دارد. برخي از رويهیفرماندار

ها، ها، كميتهشده و مديران سياست داخلي را مكلف به برگزاری شوراها، كميسيونبينياجرايي پيش

ارتباط  ها پرداخته و حسبترين آن. در ادامه به فهرست مهمكندميهای مربوطه ستادها و انجمن

و ساير  شودريزی( به موارد مرتبط اشاره ميموضوعي با مفاد اين فصل )مجاری عمومي برنامه

 .كنيمريزی را به فصول مرتبط موكول ميمجاری تخصصي برنامه
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 5ريزی شهرستانليست مجاری عمومي و تخصصي برنامه .5جدول شماره 

 شورا ستاد کارگروه کميته کميسيون ردیف

5 
مرز  ت و عمرانامني

 شورای تأمين

انطباق مصوبات 
شوراهای اسالمي با 

 قوانين مربوطه

كارگروه شورای 
 تأمين

ارتحال حضرت امام 
 ره() ينيخم

 شورای تأمين
 شهرستان

2 
دانشجويي شورای 

 تأمين

سازی اوقات غني
 فراغت جوانان

سالمت و امنيت 
 غذايي

ستاد هماهنگي 
 خدمات سفر

 وپرورشآموزش

3 
فرعي نظارت بر سالح 

 و مهمات غيرمجاز
 اشتغال ريزی شهرستانبرنامه

های ولگرد اتالف سگ
 و حيوانات موذی

فرعي هماهنگي 
 مبارزه با مواد مخدر

4 
 هاحفاظت از شخصيت
 ينو اماكن شورای تأم

ونقل و تسهيالت حمل
 سوخت

امور اجتماعي و 
 فرهنگي

 اداری شهرستان دفاع مقدس

 هماهنگي امور حفاری 1
تمهيد تسهيالت بخش 

 كشاورزی در اثر...

امور زيربنايي و 
 شهرسازی

 تسهيالت نوروزی
ورزش و جوانان 

 شهرستان

2 

و  توسعه عمران
خدمات شهری و 

 روستايي

 حفاظت از منابع آب

ميراث فرهنگي 
دستي و صنايع

 گردشگری

 هفته بسيج
هماهنگي مديريت 

 بحران

 نظارت شهرستان 1
ونقل و ايمني حمل

 سوانح رانندگي
 دهه فجر مسكن

هماهنگي ترافيك 
 شهرستان

 انتخابات امور اقتصادی حجاب و عفاف تنظيم بازار 4
هماهنگي ثبت 

 وقايع حياتي

2 
اقوام، فرقه و مذاهب 

 شهرستان
 پدافند غيرعامل

درآمدها و تجهيز 
 منابع شهرستان

 ساماندهي سالمندان ساماندهي امور جوانان

 533ماده  53
فاقدين شناسنامه 

 ()شورای تأمين
 

صيانت از امنيت عمومي 
 و حقوق شهروندی

 ورزش همگاني

 11ماده  55
ساماندهي مبادالت 
 (مرزی )شورای تأمين

تحول اداری و دولت 
 الكترونيك

 ساماندهي متكديان
پشتيباني 

 یسوادآموز

 22ماده  52
 یريتصوپايش 

 (شورای تأمين)
 توسعه صادرات

هماهنگي و 
سازی مناسب

 شهرستان

حفاظت منابع آب 
 شهرستان

 فرعي امنيت كوير 53
 یمرزپايش تحوالت 

 (شورای تأمين)
 مديريت پسماند

توانمندسازی 
های گاهسكونت

 غيررسمي

جانشين شورای 
 فرهنگ عمومي

                                                             
با  دفتر سياسي وزارت كشور 5324با وظايف محوله، گردآوری عبدالكريم گراوند، مهر  برگرفته از جزوه آشنايي فرمانداران 5

 از اصالحاتای پاره
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 شورا ستاد کارگروه کميته کميسيون ردیف

54 

ريزی هماهنگي برنامه
 و نظارت در مبارزه
 با قاچاق كاال و ارز

 امنيت انتخابات
 ()شورای تأمين

آمايش سرزمين، 
زيست و آمار، محيط

 توسعه پايدار

جانشين ستاد اقامه 
 نماز

های مشاركت
 مردمي

 برآورد اطالعات 51
آوری و ساماندهي جمع

 متكديان
 بانوان و خانواده

جانشين ستاد احيای 
 معروف و نهي از منكرامربه

 رانياتوبوس

52 
انون نوسازی ق 4ماده 

 شهری و عمران

مرز  كميته عمران
 های مرزی()شهرستان

امنيت  ارتقای
 اجتماعي

  ستاد بازآفريني شهری

  حفاری 51
توسعه روستايي و 

 عشايری
  

54 
قانون  5ماده  5تبصره 

حفظ كاربری اراضي 
 هازراعي و باغ

 
آموزش، پژوهش، 

 وری و نوآوریفنا
  

52   
استانداردسازی و 

كيفيت كاال  ارتقای
 و خدمات

  

23   

تخصصي امور سيل 
 و مخاطرات دريايي

 و فاضالب آب برق،

  

   آرد و نان   25

 

 آداب اداره جلسات .2

در قالب جلساتي اداره  العمومريزی در حوزه شهرستان عليمجاری عمومي و تخصصي برنامه

 ها به نكات زير توجه نمايد.ر اداره آنشوند كه ضرورت دارد فرماندار دمي

فرماندار الزم است از شركت افراد خارج از چارچوب مقررات آن جلسه خودداری كند. بعضاً  -

 ، روند اجرايي و كارشناسي جلساتاندداشتهشده است ورود برخي از افرادی كه نفوذ سياسي مشاهده

 اند.الشعاع قرار دادهمذكور را تحت

زاری جلسات با رعايت سطوح مقرر در قانون صورت پذيرد و از پذيرش سطوح ضروری است برگ -

 تر خودداری شود.پايين

د. ننمايبرگزار مقرر در قانون  یهادر محلرا جلسات  كند ها را موظففرماندار الزم است دستگاه -

 .كنندرا ايفا بايستي نقش فعال خود  در اين باب حراست و روابط عمومي فرمانداری
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شده و نام خانوادگي شخص و دستگاه بينيميز و محل اسكان نمايندگان مختلف از قبل پيش -

 شده باشد.متولي در جلوی هر يك نصب

غيبت نماينده هر درصورت مدعوين مكلف شوند رأس ساعت مقرر در محل جلسه حضور يابند.  -

 ر الزم داده شود.تذك ها، به طريق مقتضي به دستگاه مزبوريك از دستگاه

 ریزی شهرستانمجاری عمومی برنامه .3

 شورای اداری شهرستان .1-3

اين شورا متناظر با شورای اداری استان است كه تركيب اعضای آن مسئولين واحدهای شهرستان 

های اجرايي و نهادها و ساير های دستگاهها و فعاليت. هماهنگي و رفع موانع موجود در برنامههستند

چه بيشتر از توان آنان و محقق ساختن هر گيریبهره های مستقر در سطح شهرستان،ارگان

برگزاری اين شورا  شهرستان از اهداف های توسعه در سطحهای عمومي دولت و برنامهسياست

ها . همچنين بررسي مسائل و مشكالت موجود و اتخاذ تصميم و راهكار برای آنآيدحساب ميبه

طرح در شورای مسائل قابل 5.دشوند كه در شورای اداری شهرستان پيگيری ميازجمله اهدافي هست

كه توسط مديران  اند از كليه مسائل اداری و عمراني و اجرايي شهرستاناداری شهرستان عبارت

شود و از های اجرايي يا توسط رئيس شورای اداری شهرستان در شورای مذكور مطرح ميدستگاه

 اداری شورایها، از شهرستان يكدر هر  2.شودتا حصول نتيجه پيگيری ميطريق دبيرخانه شورا 

 هرستانشمستقر در اجرايي  هایدستگاه مسئول باالترين و عضويتفرماندار  رياست به شهرستان

البته جايگاه رياست شورای اداری در سفرهای استاني يا شهرستاني و حضور  .شودمي تشكيل

در شورای اداری، از آن ايشان خواهد بود. همچنين، دبيرخانه شورای اداری  جمهور يا استانداررئيس

 .استمربوط  فرمانداری بهشهرستان 

 اعضای شورای اداری شهرستان:

 فرماندار )رئيس شورا(

 معاونين فرماندار

ه های وابسته بمؤسسات و شركتها يا های مستقل و وزارتخانهباالترين مسئول اجرايي سازمان

 .را داراستواحد مربوط  ،هاها كه در شهرستانآن

 شهرستان ئيباالترين مقام قضا

 های مستقر در شهرستانسای دانشگاهرؤ

                                                             
 های بعدیشورای عالي اداری و اصالحيه 33/1/5311مورخ  52/232مصوبه شماره  22ماده  نامه داخلي شورای اداری به استنادآيين 5

 نامه داخلي شورای اداریآيين 51ماده  2
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 فرماندهان ارشد نيروهای نظامي و انتظامي شهرستان

 (هارئيس مركز صداوسيمای شهرستان )در مراكز استان

 سطح مديريتي نهادهای انقالب اسالمي در شهرستان سای باالترينا رؤمديران ي

 شهردار مركز شهرستان

 ساير مسئولين، بخشداران و مديران شهرستان با تشخيص و صالحديد فرماندار

اعالم  عضاا منظور ايجاد فرصت برایدر پايان هر جلسه تاريخ جلسه بعدی و دستور جلسه آتي به

جلسات در دبيرخانه شورای اداری اين صورت 5د.شوميغ خواهد شد و از طريق دبيرخانه شورا ابال

 گيرند.قرار مي شده در اختيار وزارت كشوربندیآوری و جمعاستان جمع

مطالعه و كار كارشناسي و  های مختلف و بابا دعوت از نخبگان حوزه شود فرماندارانتوصيه مي

توجه جلسات شورای اداری شهرستان را از قالب تشريفاتي خارج ساخته و قابل دستور كار غني و

ا و كليه ههای علميه، مطبوعات، نويسندگان، خيريهكارآمد سازد. ازجمله حضور اساتيد دانشگاه، حوزه

شا گتوانند در اين زمينه كارساز و كارمي ،ايمروابط با نخبگان شهرستان آورده كه در فصل هاييسازمان

 باشند.

 2ریزی شهرستانریزی و توسعه استان و کميته برنامهشورای برنامه .4

ای عنوان توسعه منطقه باكه  در فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران

ريزی ريزی و توسعه استان و كميته برنامهاست به معرفي شورای برنامه شدهماده تنظيم 51در 

ريزی و توسعه پرداخته است. شورای برنامه -های آن و تبصره 5123و  514ذيل مواد  -ستان شهر

حسب مورد در  شود و فرماندارانو با حضور اعضای آن تشكيل مي هر استان به رياست استاندار

اند كه عبارت 4استكارگروه تخصصي  53جلسات اين شورا شركت خواهند نمود. اين شورا مشتمل بر 

 از:

آمايش سرزمين، -4امور اجتماعي، فرهنگي  -3امور زيربنايي و شهرسازی  -2امور اقتصادی  -5

سالمت و امنيت غذايي -2 تحول اداری و دولت الكترونيك -1زيست و توسعه پايدار آمار، محيط

 -53دستي و گردشگری ميراث فرهنگي، صنايع -2اشتغال  -4ني درآمدها و تجهيز منابع استا -1

 -53آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری  -52توسعه روستايي و عشايری -55بانوان و خانواده 

 استانداردسازی و ارتقای كيفيت كاال و خدمات

                                                             
 هاها و شهرستاننامه داخلي و نحوه اداره و تشكيل جلسات شورای اداری استانآيين 5
 ه شده است.ريزی عمراني( نگاشتريزی و توسعه استان توسط سركار خانم مهندس گيتا صديق )معاون دفتر فني و برنامهنامهشورای بر 2
 مجلس شورای اسالمي 5342مصوب سال  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 512و  514مواد  3
 يزی و توسعه استان در پيوست وجود دارد.ربرنامهنامه شورای يينآ 1 ی تخصصي مندرج در مادههاكارگروهوظايف  4
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 بودجه و ريزیگيری، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهوظيفه اين شورا تصميم

 5است.های كالن كشور مشيها و خطها و سياستارچوب برنامهاستان، در چ

ريزی و توسعه استان، ارچوب وظايف شورای برنامهدر چ هابرای افزايش اختيارات شهرستان

 ريزینامهكميته بر اعضای .شودميريزی در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل كميته برنامه

نفر از  است. همچنين دو( سای اداری شهرستان )متناظر ادارات كل استانيشهرستان شامل رؤ

رای عنوان ناظر در شونمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به

ن شهرستا ريزیكميته برنامه عنوان ناظر درريزی و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان بهبرنامه

 عضويت خواهند داشت.

 ها سهم هر يكمنظور تمركززدايي و افزايش اختيارات استانبندی كشورمان بهدر نظام بودجه

به  هشود تا استانداران با توجساليانه در نظر گرفته مي صورت سرجمع در بودجهها بهاز استان

ه استاني، هزين-نمايند. بدين منظور نظام درآمدشده را توزيع نظر گرفتههای استاني بودجه دراولويت

ای و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني های سرمايهيدارايدرآمد اختصاصي، واگذاری 

صورت سرجمع در قوانين ای و مالي هركدام بههای سرمايهيدارايای و تملك اعم از اعتبارات هزينه

 ای و توزيع سرجمع اعتباراتاعتبارات هزينه« برنامه-اهدستگ». توزيع شودبودجه سنواتي درج مي

 2.ريزی و توسعه استان استها بر عهده شورای برنامهای شهرستانهای سرمايهيداريتملك 

و  3ريزی استانو عضويت معاون برنامه استاندار مسئوليتكميته تخصيص اعتبارات استان نيز با 

دار تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان، با استان عهده و دارايي تصادیرئيس سازمان امور اق

 4است. دولت عمومي های كلي ناظر بر بودجهمشيها و خطلحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست

 11ماده صدراالشاره، كميته تخصيص اعتبار استان بر اساس مفاد موضوع ماده  "و" بر اساس بند

ميته ك شود.ون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي تشكيل ميقان

و  وبودجه استانتخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه

شود و بر اساس گزارش خزانه معين استان نسبت استان تشكيل مي داراييمديركل امور اقتصادی و 

های اجرايي استان و اعتبارات عمراني برحسب يين سقف تخصيص اعتبارات جاری دستگاهبه تع

                                                             
و تصويب هيئت وزيران است كه متعاقباً به  54/34/5323مورخ ه  41225/ت 522514نامه اجرايي اين شورا به شماره آيين 5

مورخ  ه 41225/ت 534443، 32/52/5325مورخ  ه 41225/ت 42124، 24/52/5323مورخ  ه 41225 /ت211351های شماره
 تغيير كرد. 24/34/5324مورخ  ه 13225/ت 15115و  32/31/5323

 مجلس شورای اسالمي 5342مصوب  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 512ماده  2

 دار اين وظيفه است.دهريزی استان عهرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور،با تشكيل سازمان مديريت و برنامه 3

 .5342مصوب  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 512بند د ماده  4
 ريزی استان شده است.ريزی استان رئيس آن جايگزين معاون برنامهذكر است با تشكيل سازمان مديريت و برنامهقابل
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وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان  كند.گيری ميفصول تصميم

 استان است. 5وبودجهبرنامه

( 2)از مقررات دولت( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 44ماده ) "ج"با عنايت به بند   

رئيس ) كه متشكل از فرماندار ريزی شهرستانمجلس شورای اسالمي، كميته برنامه 5323مصوب 

های دبير كميته( و عضويت رؤسای دستگاه) ريزی استانكميته(، نماينده سازمان مديريت و برنامه

های پروژه اندموظف ريزی و توسعه استان هستند،ها عضو شورای برنامهاجرايي كه مديران كل آن

عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله 

 ربط به سازمان استان مذكور اعالم نمايند.های اجرايي ذینامه با دستگاهموافقت

و توسعه  ريزیهموازات شورای برنامريزی شهرستان بهكه ذيل كميته برنامه هاييزمينه كارگروه در    

شده ادهبسط د ها در فصول آينده شرح وبنا به حوزه تخصصي فعاليت آن شوداستان تشكيل مي

ريزی شهرستان هر يك به فراخور بحث در فصول آتي است. همچنين ساير مجاری تخصصي برنامه

 موردبحث و بررسي قرار خواهند گرفت.

 2بخش دوم: بودجه

 نویسیو بودجه ضرورت بودجه .1
. دست آيدهب متناسب رضايت جامعه كه حدنحویدولت سنجش امكان و هدف است به بودجه

 رگزيدنبديگر عبارتبهو از فنوني پيروی شود،  بر آن حاكم بودهمعيارها و ضوابط ضرورت دارد پس 

 سليقه شخصي باشد و درنتيجه فنو ذوق تواند تابع پوشي از نياز ديگر نميچشم ونياز يك 

 .شودبندی مطرح مينويسي و بودجهبودجه
دولت  بودجه .دانندهای نامحدود ميتخصيص منابع محدود به خواسته فرايند بندی رابودجه

ترين عامل مستقل و پويا در مالي و ازلحاظ اهميت مهم ترين سندحجم و عظمت بزرگ ازلحاظ
 .دشومي هكار گرفتهالن اقتصادی است كه جهت اداره و پيشرفت اجتماعي و اقتصادی كشور بك سطح

تورم،  انداز ملي،پسی )تواند بر سطح متغيرهای كالن اقتصاداست كه دولت مي از طريق بودجه

 هايست نقايص و كاستمؤثر قادر ا عنوان وسيله و ابزار قوی وگذارد، بودجه دولت بهتأثير ( …اشتغال و
عدم دقت در تهيه اليحه بودجه و يا درصورت  .اقتصادی جامعه را برطرف سازد یهايعدالتيو ب

 ردامل تورمي منفي وعاقدام در رفع آن از طريق افزايش نقدينگي، شاهد بروز  وبروز كسری بودجه 
 .دبو يمقدرت پول ملي خواه كاهشو كشور اقتصاد 

                                                             
 ستان.ريزی احال حاضر سازمان مديريت و برنامه در 5

 ( نگاشته شده است.ريزی و بودجهمنيره زارع )معاون دفتر برنامهتوسط سركار خانم ای اصالحات با پارهبخش دوم  2
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 تعاریف بودجه . 2

 منابع مالي به اهداف انساني بندی عبارت است از: تبديلبودجه -

 .كندساله خريداری ميدولت در پي دوره يك شرحي از كاال و خدماتي است كه بودجه -

دهي اطالعات برای اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص منابع نسازما بندی دولتي ابزارودجهب -

 .است كمياب مالي

 .شودبيني ميپيش های دولت برای يك سال مالي در آنوخرجسندی كه دخل -

به شرح زير  5322مصوب  –( قانون محاسبات عمومي كشور 5در ماده ) تعريف كامل بودجه

 آمده است:

بيني شپيكل كشور برنامه مالي دولت است كه برای يك سال مالي تهيه و حاوی  بودجه -5ماده 

ها برای انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست هانهيدرآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هز

 شود:شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميقانوني مي یهاو هدف

 زير است: یعمومي دولت كه شامل اجزا بودجه -5

ال مالي طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سمنابع تأمين اعتبار كه بهها و بيني دريافتپيش -الف 

 .شودداری كل اخذ ميخزانه هایها از طريق حسابوسيله دستگاهبه قانون بودجه

 كه از محل درآمدهای عمومي و يا اختصاصي برای اعتبارات جاری ييهابيني پرداختپيش -ب 

 .شوددر سال مالي مربوط انجام  توانديرايي مهای اجعمراني دستگاه و

 بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.ها شامل پيشهای دولتي و بانكشركت بودجه - 2

 شود.مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي بودجه - 3

 ها(بينی دریافت)پيش منابع بودجه .2-1

)درآمدهای مالياتي،  درآمدهاسنواتي مشتمل بر  واحده قانون بودجهماده 5بند الف  موضوع 

های اجتماعي، درآمدهای حاصل از مالكيت دولت، درآمدهای حاصل از درآمدهای ناشي از كمك

های داراییواگذاری ..(، .سارات وفروش كاالها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خ

های نفتي، منابع حاصل از فروش و واگذاری )منابع حاصل از فروش نفت و فراوردهای سرمایه

ای( و های سرمايهداراييهای تملك اموال منقول و غيرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح

سالمي، اوراق مشاركت، منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اهای مالی )داراییواگذاری 
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های دولتي، تسهيالت خارجي، موجودی حساب ذخيره ارزی، صندوق توسعه ملي، واگذاری شركت

 .است..( .ها ودريافت اصل وام

 ها(بينی پرداخت)پيش مصارف بودجه. 2-2

فصل شامل جبران  1)ذيل  هزینهسنواتي مشتمل بر  واحده قانون بودجهماده 2بند الف موضوع

ل )فص داراييهای اموال و خدمات كاركنان )فصل اول(، استفاده از خدمات و كاال )فصل دوم(، هزينه

فصل ششم( و ساير ) ياجتماعهای بالعوض )فصل پنجم(، رفاه چهارم(، كمك سوم(، يارانه )فصل

مل ساختمان و فصل شا 1)ذيل ی اهیسرمای هاداراییتملک ها )فصل هفتم(، هزينه

ی ثابت )فصل سوم(، هاداراييآالت و تجهيزات )فصل دوم(، ساير مستحدثات )فصل اول(، ماشين

فصل ششم( و ساير ) نيزمبها )فصل پنجم(، چهارم(، اقالم گران استفاده از موجودی انبار )فصل

ذاری ضوع واگشامل اعتبارات مو)ی مالی هاداراییتملک و  ()فصل هفتم نشده ديتولی هادارايي

 .است..( .های خارجي و تعهدات وسهام، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، تسهيالت بانكي، وام

 ی است. پس از توزيعاهيسرمای هاداراييبخش اعتبارات تملك  از منظر بودجه نقش فرمانداران

 هااناستريزی و توسعه در شورای برنامه هارستانشهای های سرمايهداراييسرجمع اعتبارات تملك 

صره ريزی شهرستان موضوع تبهای شهرستاني كه در كميته برنامهدر هرسال، اعتبار مذكور به پروژه

شود و پس از تصويب به اطالع شورای قانون برنامه پنجم توسعه مطرح و تصويب مي 514)ب( ماده 

 رسد.ريزی و توسعه استان ميبرنامه

 اصول بودجه .2-3

د و ای مفيتشريفاتي است تا بودجه تنظيمي وسيله لزوم رعايت قواعد و منظور از اصول بودجه

 .وخرج دولت باشدكنترل و شناسايي دخل منظورقاطع به

 اصل ساالنه بودن بودجه .1

بر  د. قانون بودجهشوبيني ميدولت پيش سالهكيهای ای كه در آن درآمدها و هزينهبرنامه 

سال مالي يك سال هجری شمسي است كه از اول »قانون محاسبات عمومي كشور  (2)ماده اساس 

 .«شودماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميفروردين

 اصل جامعيت یا کامليت .2

ها و مؤسسات دولتي و های دولتي اعم از وزارتخانهاههمه دستگ صورت كامل و برایبه بودجه

تهيه و به  واحدصورت بهبايد مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي  های دولتي وهمچنين شركت
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داری كل واريز عايدات و مخارج در ماليه عمومي( كليه درآمدها در خزانه . )تمركزشودمجلس تقديم 

 .شوديپرداخت مها از محل اعتبارات پرداخت و همه

 اصل وحدت بودجه .3

دی وخرج دولت در سنو كليه دخلشود برای يك سال مالي بايستي تنظيم  بايستي جهاليحه بود

 .گردد واحد ارائه

 اصل شامليت یا تفصيل بودجه .4

بندی صورت شروع و دستگاهي طبقهدها بهدرآم با ريز و تفصيل طرفين حساب است تهيه بودجه

ها، مواد هزينه و به تفكيك ارچوب برنامهو در چ يليصصورت تفي بهيهای اجراهای دستگاهو هزينه

استاني  ،ملي و همچنينی( اهيسرماهای دارايي)تملك و عمراني ی( انهيهز)های جاری هزينه

 .شودمشخص مي

 اصل تخصيص بودجه .5

تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان  دارد. مصرف جنبه عملكرد بيني وجنبه پيش دجهبو

اری م اعتبارقا .شده و مجوز آن صادرشده وصول يا به مصرف برسدبودجه تعيين وضع و ترتيبي كه در

 .دباش انطباق داشته بايد با يكديگر اندشدهتعيين بيني و عملكردپيش كه برای

 ص بودجهياصل عدم تخص .6

ای نبايد از درآمد بخصوصي و هيچ هزينه درآمدی نبايد برای هزينه خاصي تخصيص داده شود

 (.شوديو از محل اعتبارات پرداخت م داری كل واريزتأمين شود. )درآمدها از خزانه

 پذیری بودجهاصل انعطاف. 7

معروف است و استثنايي است بر اصل تخصيص، عبارت  لي به اصالح بودجهزمان ما اين اصل در

 در سرجمعكه آن های دستگاه اجرايي بدونها و برنامهجايي در ارقام هزينههتغيير و جاب است از

 لتيهای دوصل تا حدودی به مديران دستگاهااعتبارات مصوب تغييری حاصل شود، بر اساس اين 

مصوب  شود برای رفع برخي از مشكالت اجرايي بودجه تغييراتي جزئي در بودجهداده مي اختيار

 .ساالنه خود بدهند

 

 



 

 

 33              « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

 هااصل تخمينی بودن هزینه. 8

جنبه تخميني دارد و اين بدان معنا است كه منظور شدن مبلغ  بودجه شده دربينيدرآمدهای پيش

شود و در هر موردنياز به مجوز رای وصول از اشخاص نميكشور مجوزی ب درآمد در بودجه كل

موجب شده يا كمتر از آن بهبينيصول درآمد بيشتر از مبلغ پيشواساس اين اصل  قانوني دارد بر

 .بالمانع است قانون

 های بودن هزینهدیداصل تح.9

ارات مصوب در حد اعتب هاپرداختها آن است كه حداكثر منظور از اصل تحديدی بودن هزينه

اجرايي در چارچوب  هایدستگاهی هانهيهز. بر اساس اين اصل خواهد بودو تجاوز از آن ممنوع  است

ها بيش از اعتبارات مصوب ممنوع و تخلف محسوب است و انجام هزينه ريپذامكاناعتبارات مصوب 

و  زنظر سياسيرسد امينظربهشود. تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف به آن؛ ولي مي

اقتصادی نوعي الزام و تكليف وجود داشته باشد چون بعضي از ارقام از حساسيت خاصي برخوردار 

دهنده قصور و كوتاهي مسئولين مربوطه در تحقق تواند نشاناست. و عدم هزينه كرد آن مي

 های موردنظر دولت باشد.برنامه

 اصل تعادل بودجه .11

 ،شدن به استقراضمتوسل ای كه دولت بتواند بدونگونهمدها و مخارج بهبين درآ تعادل حفظ

 .داشته باشد نه مازاددولت نبايد كسری و  ديگر بودجهعبارتانجام دهد. بهتعهدات مالي خود را 

 .هاستهزينه فزوني درآمدها بر به معنيمازاد  و ها بر درآمدهافزوني هزينه يعني كسری
 

 (بودجه سيکل)ای یا چرخه بودجه ، دور بودجهبودجه مراحل

نظيم ت درها عموماً دولت .شده استاركان و عناصری تشكيلاز  مستمر است كه یفرايند بودجه

كنند سپس از مجموع اين برآوردها و بيني ميآينده پيش هدور را برای نهيبودجه نخست درآمد و هز

آنگاه  .كنندتنظيم مي شده بودجه پيشنهادی را تهيه وآوریمفروضات جمع ها با اطالعات ونتطبيق آ

گيری منظور جلوبا نظارت و بررسي نتايج عمليات بهروش و تدابير الزم را برای حسن اجرای بودجه 

 .برندميكار هاز بروز مشكالت ب

 .استقرار زیر به مراحل بودجه

 شود.و توسط قوه مجریه انجام میرا دارد مراحل زیر  و تنظيم و پيشنهاد بودجه تهيه .1

 اقتصادی گزارش تهيه .5-5
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 گزارش تأييد و ررسيب .5-2

 دور بخشنامه بودجهص .5-3

 های اجراييدستگاه بودجه ها تنظيمهيه و ارسال دستورالعملت .5-4

 ريزیو پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه تهيه و تنظيم بودجه .5-1

 و تشكيل جلسات رسيدگي نهادی ررسي بودجهب .5-2

 وزيرانهيئتو ارائه آن به شورای اقتصاد و  اليحه بودجهنويس تهيه پيش .5-1

 كشور كل اليحه بودجه تأييد .5-4

 هورجمتوسط رئيسزمان با قرائت پيام بودجه در مجلس( به مجلس )هم ه بودجهقديم اليحت .5-2

 .را داردکه مراحل زیر  تصویب بودجه .2

 كميسيون تلفيق ی تخصصي و طرح و تصويب درهاونيسيكمدر  بررسي اليحه بودجه .2-5

 شرگزا اصالحات و تهيه رسيدگي اعمال .2-2

 طرح و بررسي در جلسه علني .2-3

 (شورای نگهبان تأييدجمهور )پس از به رئيس ابالغتصويب و  گيری نهايي ورأی .2-4

 /بودجه تخصيصیاجرای بودجه .3

 جراييا هایدستگاه ابالغ بودجه .3-5

 نامه طرحمبادله موافقت .3-2

 تخصيص اعتبار .3-3

 هاعمليات و پرداخت هزينه انجام .3-4

 الف: تشخيص

 ب: تأمين اعتبار

 ج: تعهد

 5تسجيل :د

                                                             
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت  5/2/5322قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  23ماده بر اساس  5

 .كننده بدهيتاثبا مدارک واسناد  موجببه
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 ه: حواله

 و: درخواست وجه

 ز: هزينه

 /توسط سه قوه شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائيه کنترل و نظارت بودجه .4

 1تفریغ بودجه

 مالي نظارت .4-5

 شودانجام مي حسابانیذ: در قوه مجريه كه توسط الف: قبل از خرج

سي توسط سازمان بازر : در قوه مقننه توسط ديوان محاسبات كشور و قوه قضائيهب: بعد از خرج

 شود.كل كشور انجام مي

 نظارت عملياتي .4-2

 گيریگزارش :الف

 ب: بازديد از نزديك

 نظارت قانوني .4-3

 هاگزارشبه  الف: رسيدگي

 رسيدگي به تخلفات: ب

 یزیربودجهی هاروشانواع  .5

ولي  شوددر اين روش نوع و ماهيت هزينه نشان داده مي: ابتدايي( -متداول )سنتي  بودجه .5

و يا فعاليت  كه هر هزينه برای نيل به كدام هدف و منظور يا اجرای كدام برنامهشود مشخص نمي

 .شده استخاص انجام

شده مراجعه و با توجه به موردنظر گرفته ةدرزمين به تصميماتي كه قبالً :ريزی افزايشيودجهب .2

 دهد.را افزايش ميآيد و مبلغ قبلي ها به وجود ميآن نيازهای موجود تغييرات جزئي در

                                                             
عملكرد  حسابصورت"عبارت است از:  22/4/5321های پس از انقالب مصوب سال قانون تفريغ بودجه 5بر اساس ماده  5

د و پس از تأييكند مي تنظيم بعدسال  ماهدیحداكثر تا پايان وزارت اقتصاد و امور دارايي  كه هرسال "ساالنه بودجه كل كشور
 ".فرستدميبه ديوان محاسبات كشور  جهت تهيه گزارش انوزيرهيئت
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 هایكه سازمان ييهاتيها و فعالبرنامه ،وظايفاين روش اعتبارات برحسب  در :ایبرنامه هودجب .3

شود كه به عبارتي، مشخص مي .شودميبيني ؛ پيشدهنديبه اهداف خود انجام م دولتي برای نيل

 .شودالزم ميها چه ميزان اعتبار برنامه اف وهدابرای نيل به كدام 

 توجه به اشيا یجاتنظيم آن به درست ولي ای ابه بودجه برنامه عملياتي اين روش شبيه بودجه .4

 د.شومي برآورد ،كه دولت بايد انجام دهد ييهاتيهزينه فعال ؛خردمي و خدماتي كه دولت

با استفاده از اين سيستم  (:ريزیريزی، بودجهريزی، طرحبرنامه )برنامهي طرح و سينوبودجه .1

ای ت مديريت، كنترل مديريت و ارزشيابي برنامهاطالعا ريزی،ريزی، بودجهريزی، طرحتوان برنامهمي

ه ي را بايد يك نظام تلقي كرد نسينوبودجه. نكته مهم اين است اين نوع از را به هم مرتبط ساخت

ها ی ستادهزيربودجهمطرح باشد  هادادهی زيربودجهكه روش و فن خاص. در اين نظام پيش از آن

 مطرح است.

. افزايشي است ی برمبنای صفر نقطه مقابل بودجهبندودجهب: بندی برمبنای صفربودجه .2

ها هزينه كهنيای جابهی برمبنای صفر تعديل مجدد هر فعاليت از مبنای صفر است. يعني بندبودجه

شوند و هزينه سال پيش كه به مصرف رسيده بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند از صفر شروع مي

 آينده قرار نخواهد گرفت. است نقطه آغاز سال

 در تراز شهرستان بودجه .3

 های مربوط از محلريزی شهرستان ساليانه وجوه تخصيصبر اساس مصوبات كميته برنامه

يصي . وجوه تخصشودميكرد حواله استان تأمين اعتبار، استخراج و به شهرستان جهت هزينه بودجه

يگر امور ها و دری متفاوتي چون اعتبارات تمليكي، اعتبارات تجهيز و نوسازی، تنخواهاز منابع اعتبا

ان ريزی و توسعه استهای شهرستان از طريق شورای برنامه. البته اعتباراتي كه به دستگاهاست

 شود.شود رونوشت آن نيز به فرماندار ابالغ مييابد و به ادارات تخصصي ابالغ ميتخصيص مي

ای استان و توازن منطقه ور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمرانمنظبه

 –اه دستگ»شود. توزيع صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج ميساالنه استان به بودجه

ا بر های شهرستانايههای سرمای و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايياعتبارات هزينه« برنامه

 .5ريزی و توسعه استان استعهده شورای برنامه

                                                             
 23/52/5323( 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 44ماده  5
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 های عمراني شهرستان را پسپروژه اندموظفريزی شهرستان به رياست فرماندار كميته برنامه

ازمان ربط به سهای اجرايي ذینامه با دستگاهاز ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقت

 5.نمايند استان مذكور اعالم

كار انداختن هبترازهای مختلف ملي، استاني و شهرستاني بايد با  بندی درنياز بودجهلذا در پاسخ به 

آوردن معيارهای سنجش، نظارت دستهو ب هااجرای برنامه منابع موردنياز ختشنا، مفهوم مالي برنامه

 اقدام نمود. هابا برنامه ها در مقايسهو كنترل نتيجه

 

   

  

                                                             
 همان قانون 44بند ج ماده  5
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 درآمد

اقتصاد و مديريت توسعه اقتصادی پس از پيروزی انقالب اسالمي بنابر داليل مختلف و درگيری 

 هایاولويتی مختلف كشور در هاشهرستانهای سياسي و امنيتي در جنگ تحميلي و درگيری

. سياسي و امنيتي جای گرفته است هایاولويتپس از مديران سياست داخلي قرار نداشته و در عمل 

شور ی كابرنامه هایاولويتاز دوره سازندگي به بعد بود كه اصالحات و توسعه اقتصادی در صدر 

 . با توجه بهشدازپيش موردتوجه مديران سياست داخلي قرار گرفت و مسائل اقتصادی بيش

ضرورت دارد مديران سياست داخلي همچنان  ،تتوسعه پايدار و متوازن اقتصادی دول هایسياست

 به پيشبرد اين اهداف از جايگاه نمايندگان عالي دولت توجه نمايند.

 های راهبردی اقتصادی شهرستانهماهنگی در پيشبرد شاخص .1

های اقتصادی در مديريت سياست داخلي با تشكيل معاونت هماهنگي امور نقطه عطف اولويت

و اشتغال اقتصادی و دفتر  گذاریامور سرمايهو دو دفتر هماهنگي  یامنطقهاقتصادی و توسعه 

ی هایريگيپنمايان شده و  ی، در ساختار وزارت كشورامنطقهی امور اقتصادی و توسعه زيربرنامه

ن ايای يافت. عالوه بر جايگاه ويژه هاشهرستانتبع آن در و به هااستانی اقتصادی در هابرنامه

ارت گذاری وابسته به وزرياست مركز خدمات سرمايه نيز استاندار هااستانمعاونت در وزارت كشور، در 

گذاری و و در ايجاد تسهيالت و صدور مجوز برای سرمايه است دارعهدهاقتصاد و امور دارايي را 

هرچند  توان گفت. لذا ميرديگيمصورت ی الزم هايهماهنگهای اجرايي توابع دستگاه توزيع آن بين

ی گذارهيسرماذاتي وزارت كشور نيست اما تأمين امنيت اقتصادی و  هایمأموريتوظايف اقتصادی از 

 هایگذارهيسرما. حمايت از شوديمحاصل  از طريق مجاری وزارت كشور و استانداران و فرمانداران

ی و خدمات، تأمين گردشگر گذاری خارجي در بخش كشاورزی، صنعت،و ارائه تسهيالت، سرمايه

گذاری با توجه به طرح آمايشي سرزميني استان ازجمله ی سرمايههاطرحيابي اشتغال، همچنين، مكان

ته تبع آن فرمانداران قرارگرفهای اقتصادی استانداران و بههايي هستند كه در رأس فعاليتفعاليت

 است.

ترين مدهو عدارد سياسي و امنيتي  يمشكالت و مسائل اقتصادی در جامعه تبعات از سوی ديگر،

در پي آن هستند كه با تدارک سطح  هادولت. بر اين اساس، استاز اين ناحيه  هادولتمنابع تهديد 

ی هااقع، ارزشو ملي خود را تأمين كنند. درو معقول و متوازني از امنيت اقتصادی، امنيت داخلي

اقتصادی همچون درآمد سرانه باال، رشد اقتصادی پايدار، حفظ قدرت خريد و استاندارد زندگي مردم، 

وكار و غيره، شرط اساسي ی و برخورداری از محيط اقتصادی امن برای كسبگذارهيسرماامنيت 

امنيت  طوركليبه ملي همچون ثبات سياسي، انسجام اجتماعي و هایارزشبرای حفظ و تقويت ساير 
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و  ها در مناطقها و تبعات سياسي و امنيتي هر يك از اين مؤلفهداخلي است. اما توزيع ناموزون آن

ها را در چرخه سياست های فرهنگي اجتماعي مختلف كشور امری است كه لزوم مديريت آنحوزه

د. در يابادی اهميت ميدهي اقتصلذا نقش مديريت و سازمان سازد.ناپذير ميداخلي كشور اجتناب

كه ريشه های اقتصادی جامعه امروز ما بيش از آنسطح ملي نيز بسياری معتقدند مشكالت و نارسايي

ديگر عبارتمديريت هستند. بههای اقليمي و محيطي داشته باشد محصول سوءدر تحريم و پديده

درت ای است كه قگونهاقتصادی به گيری و مديريت فعاليتی تصميمهاوهيشگذاری و سياست

امنيت  یارتقاروی را چندين برابر خواهد ساخت. ازاين هایدشوارتخريبي كمبود منابع، تحريم و ساير 

است ملي كه مديران سيفرو، در سطوح شوديماقتصادی كه با عنوان كلي اقتصاد مقاومتي ناميده 

 ای برخوردار است.العادهستند از اهميت فوقمتولي آن ه داخلي مياني يعني فرمانداران

صنعت و معدن و كشاورزی برای  هایبخشموضوعات مرتبط با در اين زمينه هماهنگي در 

 يكافزايي در جهت توسعه شهرستان ايجاد همو و ادارات مرتبط  هادستگاهايجاد هماهنگي بين 

كارگروه تخصصي امور اقتصادی  ها دراين هماهنگي در برخي از شهرستان است. ت بديهيضرور

 منظورشود. بهريزی و توسعه استان است دنبال ميكه متناظر اين كارگروه در ذيل شورای برنامه

هيه های ادارات مربوط تآماری موردنياز متناسب با فعاليت هایدادهشهرستان بايد  اقتصادی توسعه

 هایو ساير نهادها و دستگاه اورزیصنعت، معدن و تجارت، كش هایبخشو مسائل و مشكالت در 

بخش  هایبنگاههای قانوني الزم برای فعال نمودن حمايت اقتصادی طرح و بررسي شوند و درنهايت

های عالوه بر هماهنگي ها در دستور كار مديران سياست داخلي قرار گيرد.آنرفع موانع  خصوصي و

های مشترک ريزیو برنامهاز سوی دولت ها و اهداف ابالغي اقتصادی در حوزه شهرستان سياست

 ازیاندراهگذاری و وری، حمايت از سرمايهجهت رفع موانع اقتصادی و حمايت از توليد، افزايش بهره

كه  از ديگر داليلي هستندبهتر در مسير توسعه شهرک صنعتي و حل موانع پيش رو و حركت هر چه

 كنند.مي های اقتصادی در سطح شهرستان را توجيههماهنگي

صادی در حوزه اقت تسهيلگریعنوان نماينده عالي دولت مسئول پيگيری، نظارت و فرماندار به

از  های ملي و استانيريزی. لذا ايجاد هماهنگي بين ادارات اقتصادی در قالب برنامهاستشهرستان 

تاني های شهرسطيف عظيمي از فعاليت است. بديهي است اين مهم ی فرماندارانهاژهيكاروترين مهم

 .ديآيم 2ها در جدول شماره شود كه عناوين برخي از آنرا شامل مي
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 مقوالت مديريت اقتصادی در شهرستان .2جدول شماره 

 عناوین یبنددسته عناوین یبنددسته

 كشاورزی

 ،منابع طبيعي

 ،امور عشاير

 ،خريد گندم

 ،توسعه كشاورزی

 ،اورزیبيمه محصوالت كش

 ،واگذاری و تغيير كاربری اراضي

 ،های كشاورزیبرقي نمودن چاه، راندمان آبياری ارتقای

 ،خريد تضميني محصوالت كشاورزی

 ،توسعه باغات
 سيلوها

 ميدان بار

  هاسردخانه

 معدن صنعتي
 های صنعتيشهرک

آمار و اطالعات توليد آرد و 
سازی سيلوها و ذخيره

 آرد كارخانجات
 ها صنعتيتحاديهنظارت بر ا

به واحدهای  يگازرسان
 توليدی

 هاپااليشگاه

 عمومي

 و كميته اشتغال، های كارآفرينيكانون
 ،گذاریهای سرمايهتعريف و تدوين مشوق

های بندی برنامهدر تهيه چارچوب و جمع با استان همكاری
 ،های اقتصادیمدت و بلندمدت توسعه بخشميان
 ،توسعه امور اقتصادی هایو پروژه هابندی نظارت بر برنامهجمع

 ،امور آب 
 های راكدطرح

 گذاریهای سرمايهصدور مجوزهای طرح

 ..(.و CDهای سرمايه گذری )گزارش، كتاب،معرفي فرصت
 گذارانبانك اطالعات سرمايه

 صدور مجوزها فرايند یسازتسهيل و ساده

 گذاریمركز خدمات سرمايه

 گذاریهای خارجي سرمايهپذيرش هيئت

 گذاریستاد سرمايه
 گذاریهای سرمايهشركت در نمايشگاه

 تعزيرات

 یگذارمتيق

 كميسيون نظارت

ها، امور نامه)تفاهم هيهمسا هایای با كشورهمكاری منطقه
 های تجاری و مكاتبات با طرف مقابل(ستادی هيئت

 قانون اساسي 44اصل 

 زيستمحيط
 

 ،مشاغل خانگي خدماتي
 تنظيم بازار

 سازیيرهذخ

 هاكشتارگاه

 هاآموزش نانوايي

 توزيع سبوس

های آزاد ساماندهي نانوايي
 پز

  شورای آرد و نان

 انتقال صنوف آالينده
 تاژوكاپ

 زوار
ترين محورهای مهم

وظايف محوله در 
های خدمات بخش

)گردشگری، آموزش، 
 بهداشت و...(

تأمين سوخت واحدهای 
 توليدی

 خطوط هوايي و فرودگاه 51

 انزيتتر
 بيمه
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 عناوین یبنددسته عناوین یبنددسته

 تجاری

 ه اقتصادیمنطقه ويژ

 المللينمايشگاه بين

 مرزی یهاامور بازارچه

 صادرات یسازروان

 های مرزیبازديدهای نظارتي از پايانه

 های تجاریهيئت جراييامور ا

 كارگروه توسعه صادرات

 گمرک تجارت فرامرزی در پنجره واحد
 ای داخلي تنظيم بازارهبرگزاری نمايشگاه

 نظارت بر توزيع كاال
 های تجاری در خارج از كشوربرگزاری نمايشگاه

 هاگذاری بخش خصوصي در بازارچهسرمايه

 امور استاندارد در صادرات

 كوله بری

 شورای ساماندهي مبادالت مرزی

 پايانه مرزی

 يامور بانك مالي
های ت طرحرفع مشكال

 ،كننده تسهيالتدريافت
 وصول مطالبات بانكي

 هاهدفمندی يارانه
 سهام عدالت

   در سايتشهرستان روز رساني درگاه اقتصادی هب وریفنا

 

های مديريت اقتصادی شهرستان فصول بديهي است شرح و بسط هر يك از زيرمجموعه 

های مربوط به مديريت اقتصادی را به كارگروهها و طلبد. در ادامه برخي از كميسيونمجزايي را مي

 كنيم.شكل اجمالي معرفي مي

 کميسيون تنظيم بازار .1-1

است كه برای حمايت از  ييهایاستراتژو  هااستيساز مقررات،  یامجموعهتنظيم بازار 

 یكشورهاد. در شوكنندگان استفاده ميكنندگان، توليدكنندگان و توزيعبازار مانند مصرف هایمؤلفه

دولت  بيشتر است و بالطبع دخالت یاقتصادمؤلفه  بين اين سه، عدم تعادل توسعه ازجمله ايراندرحال

ازار و رو بحث تنظيم ب. ازاينشودميها بيشتر و تقاضا و ثبات قيمت در عرضهبرای برقراری تعادل 

 تبع آن توليدكنندگان در اينان و بهكنندگتوازن بازار و تأمين منافع مصرف هایسياستاعمال 

گيری درزمينه تنظيم بازار به دليل تصميم فرايندای برخوردار است. كشورها از اهميت ويژه

ود. و نهاد انجام شتواند توسط يكنمي ييتنهابههای مختلف، گذاری توليدی در وزارتخانهسياست

مين در هبا اعتراض بخش توليد مواجه شود.  های تنظيم بازار هموارهاين امر موجب شده كه سياست

هيئت محترم وزيران  53/1/45-22432ت /23245نامه اجرايي مصوبه شماره آيين 54 ماده راستا،
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ارت، و با عضويت مديركل صنعت معدن و تج استاندار تيمسئولرا با  هااستانكميسيون تنظيم بازار 

ی زيرهبرناممديركل امور اقتصادی و دارايي، رئيس سازمان مديريت و رئيس سازمان جهاد كشاورزی، 

ميمات و تص هااستيسی در چارچوب امنطقهی زيربرنامهبيني كرده است. ی استان پيشهابانكو 

بازار كاالهای اساسي، حساس و ضروری از وظايف  ملي و نيز اتخاذ راهكارهای اجرايي در تنظيم

 5.تاسكميسيون تنظيم بازار 

منظور پيشبرد به ريزی شهرستان و نماينده عالي دولت وعنوان رئيس كميته برنامهفرماندار به

ريزی و توسعه استان، حداقل در سيزده كارگروه تخصصي اهداف و انجام وظايف شورای برنامه

ك از ای شهرستان را متناسب با هر يای و بودجهو شرايط برنامه 2كندمشورتي در استان شركت مي

كيل ها نسبت به تشدهد. بدين منظور هريك از فرمانداریها مورد تبيين، پيگيری و دفاع قرار ميآن

نمايند. ريزی و توسعه استان اقدام ميهای تخصصي شورای برنامههايي متناظر با كارگروهكارگروه

 پردازيم.ها ميمعرفي برخي از آن در ذيل حسب ارتباط موضوعي به

 وه تخصصی امور اقتصادیکارگر .2-1

ريزی و توسعه استان كارگروه امور اقتصادی است. فرماندار ی شورای برنامههاكارگروهجمله  از

منظور پيگيری مصوبات كارگروه استان در شهرستان كارگروه متناظری در ذيل كميته تواند بهمي

 3ريزی شهرستان تشكيل دهد.برنامه

 از بازار سرمايه جذب و تأمين منابع مالي .5-5-2

 ترجيهي، جذب سرمايه و سرمايه در گردش واحدهای توليدی هایسياست .2-5-2

منابع و مصارف شبكه بانكي استان و اظهارنظر در خصوص اولويت اعطای تسهيالت  .3-5-2

 و اعتبارات بانكي

 ی مختلف اقتصادیهابخشی حمايت از توليدكنندگان هاوهيش .4-5-2

ماهه به ها در استان و ارائه گزارش در مقاطع سهكردن يارانهی قانون هدفمندنحوه اجرا .1-5-2

 شورا

                                                             
 232 ص، 5343، وزارت كشور، زمستان گزارش عملكرد وزارت كشور 5

ريزی شهرستان ريزی و توسعه استان و كميته برنامهفهرست سيزده كارگروه يادشده در فصل اول ذيل شورای برنامه 2
 اند.ذكرشده

 24/4/5324ه مورخ  13225/ ت  15115نامه شماره ريزی و توسعه استان بر اساس تصويبنامه اجرايي شورای برنامهآيين 3
 هيئت محترم وزيران
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 ای محصوالت كشاورزیتوسعه و پوشش بيمه .2-5-2

 های صادرات استان و رفع مشكالت و موانع موجودمشيتنظيم خط .1-5-2

 ربطهای ذیهای بخشوری از منابع و نهادهارتقای بهره .4-5-2

های های قانوني و اجرايي مناطق آزاد تجاری، ويژه اقتصادی و بازارچهده از ظرفيتاستفا .2-5-2

 های توسعه استاندر راستای سياست مرزی

 گذاری خارجي در استانجذب سرمايه .53-5-2

 های نسبي گردشگری استانها و مزيتشناسايي قابليت .55-5-2

 ستي و روستايي، تكميلي و تبديلي كشاورزیدتوسعه صنايع .52-5-2

ربط نيز های مذكور و ارسال به مبادی ذیآوری پيشنهادات جهت رفع مشكالت بخشجمع

 تواند در دستور كار اين كارگروه قرار گيرد.مي

 کارگروه تخصصی اشتغال .3-1

 توانديمت. فرماندار ی و توسعه استان، كارگروه اشتغال اسزيربرنامهی شورای هاكارگروهاز ديگر 

منظور پيگيری مصوبات كارگروه استان در شهرستان مربوطه كارگروه متناظری در ذيل كميته به

 ريزی شهرستان تشكيل دهد.برنامه

دار ازنظر استفاده از تسهيالت بانكي با رعايت تصميمات های اولويتتعيين فعاليت .5-3-5

 شورای عالي اشتغال

ادی های مختلف اقتصگذاری بخش غيردولتي در بخشسب برای سرمايهبسترسازی منا .2-3-5

 يافته استان.نيافته و كمتر توسعهبا اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعه

 حل جهت كاهش ميزان بيكاری در سطح استانوضعيت بازار كار و ارائه راه .3-3-5

ها و تطبيق آموزش یور هدفمندمنظهای اجرايي بهمشيها و خطهماهنگي در سياست .4-3-5

 آن با نياز بازار كار

ای استان و تشويق بخش های آموزش فني و حرفهشناسايي امكانات و محدوديت .1-3-5

 غيردولتي برای ايجاد مراكز آموزشي موردنياز.

مختلف  ایهدستگاهتوسط احصاء آمار اشتغال ايجادشده  شود در كارگروه متناظر شهرستان،مي توصيه

بررسي مسائل و مشكالت و  و رفع موانع و مشكالت موجود جهت تحقق ميزان تعهد شهرستان
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ماهنگي هلزوم ارسال به كارگروه استان و يا معاونت درصورت اقتصادی و تشكيل جلسات و  یهاطرح

 پيگيری شود. استانداریای امور اقتصادی و توسعه منطقه

 درآمدها و تجهيزات منابع انسانی ورام کارگروه تخصصی .4-1

منظور پيگيری مصوبات كارگروه استان در شهرستان مربوطه كارگروه تواند بهفرماندار مي

ريزی شهرستان با عنوان كارگروه تخصصي امور درآمدها و تجهيزات متناظری در ذيل كميته برنامه

 ند از:اتشكيل دهد. اهم كاركرد اين كارگروه عبارت منابع انساني

 های مربوط به وصول و تجهيز درآمدهای استانگزارش .5-4-5

 های اجرايي وصول درآمدهای استانيسياست .2-4-5

كننده و پيگيری رفع های اجرای وصولنحوه وصول درآمدهای استاني توسط دستگاه.  3-4-5

 هامشكالت آن

استان ازجمله جلب  های توسعهگيری ساير منابع در راستای برنامهاركهتجهيز و ب .4-4-5

 مشاركت عمومي

 هاکارگروه هدفمندی یارانه .5-1

استان، واحد هدفمندسازی يارانه شهرستان در گروه  یهاارانهيموازات كارگروه هدفمندسازی به

ـ  جها در موارد ازدوامنظور پاسخـگويي به مشـكالت يارانهبه و امور عمراني فرمانداری یزيربرنامه

رک ـ ت ئيشدن، اعتياد و يا زنداني بودن سرپرست ـ حكم قضاطالق ـ حضانت ـ فوت ـ متواری

 هاارانهيهدفمندسازی  2و  53شده به دبيرخانه كميسيون ماده تكميل یهاانفاق و ارسال پرونده

 ،جهت اعالم حساب بانكيها و بانك 53و همچنين هماهنگي با دفاتر پليس + مستقر در استانداری

 .دينماياقدام م

 اصناف اقتصادی و نظارت بر واحدها صنفی .6-1

ازار باصناف ازجمله اركاني هستند كه امنيت اقتصادی و نبض بازار را دردست دارند. درواقع، 

 و خدمات كننده قيمت، كيفيت و كميت ارائه كاالو تعيين تقاضاكنندگانكنندگان و محل تالقي عرضه

 .كنندايفا مي وكاركسبدر اقتصاد و ای برجستهاصناف نقش  بيندراين .ستا

قانون در سال تغييرات به تصويب رسيد و آخرين  5313در سال  ايران اولين قانون نظام صنفي

 غالو اشت یگریعامل تصد ازدولت چرخش رويكرد  اتن تغييراياز داليل  صورت پذيرفت. 5322

آن گروه از  5322قانون صنفي سال  طبق و ناظر ملي است. گذاراستياجرايي به مرجع س به امور
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برابر ماده  . همچنيندهنديمافراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است، يك صنف تشكيل 

رای انجام ، بدارند مشابهيا چند صنف كه شخصيت حقوقي و فعاليت يكسان يا  كي 5342قانون  1

 .5دهندي ميصنف هياتحادتشكيل  ی مقرر در آن قانونهاتيمسئولوظايف و 

وكار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي برای منظور اشتغال به كسبای كه طبق مقررات بهاجازه

وكار يا پروانه كسب خوانده كسب مجوز شوديمو يا وسيله كسب مشخص داده  محل مشخص

هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع  شود. از تاريخ تصويب قانون، تأسيسيم

 2از اتاق اصناف مرتبط دانسته شد. پروانهكسب و حرفه مستلزم داشتن صالحيت و 

شكل زير گويای نقش دولت و هيئت نظارت بر  ،بر اساس آخرين تغييرات در قانون نظام صنفي

 3.استاصناف كشورمان 

 
 نقش دولت در اصناف كشور .5شكل 

                                                             
 1و ماده  4ماده  22نظام صنفي كشور مصوب سال  قانون 5
 1ماده  5322/32/52قانون اصالح قانون نظام صنفي كشور مصوب  2
 52/4/5321ی، مركز مطالعات راهبردی و آموزش، امنطقهملي و  در اقتصادنقش اصناف  فقيهي، هوشيار، نشست تخصصي 3

اتاق اصناف ایران

ها  اتاق اصناف شهرستان

(اتاق396)

های صنفیاتحادیه

(اتحادیه8300)

کل واحدهای صنفی 

(واحد صنفی 3/000/000)

ت عالی هیا

کمیسیون نظارت

های نظارت
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 واحدهای صنفی در قانون اصناف .1-6-1

نام  و« اتاق اصناف شهرستان»به « مجمع امور صنفي»شدن قانون اخير نام االجراخ الزماز تاري

به  «شورای اصناف كشور»و نام « اتاق اصناف مركز استان»به « مجمع امور صنفي مركز استان»

 5يابد.تغيير مي« اتاق اصناف ايران»

ريزی، منظور تعيين برنامهي است كه بهئتيهدر رأس واحدهای صنفي  لی نظارتهيئت عا

و  ها، مجامع امور صنفي، اتاق اصناف ايراناتحاديه هيبر كلهدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت 

 و باالترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است. شودمي ی نظارت تشكيلهاونيسيكم

در هر شهرستان كه واحدهای صنفي  5322بر اساس قانون صنفي سال  ی صنفیاههیاتحاد

منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي همگون وجود داشته باشد، به اهای شغلي مشابه يبا فعاليت

ثبت در  كه پس از شونديماقتصاد شهری با رعايت قانون كار تشكيل  و پيشرفتافراد صنف خود 

  2د.يابارت رسميت ميوزارت صنعت، معدن و تج

 :زير است به شرححدنصاب تعداد واحدهای صنفي برای تشكيل يك اتحاديه در كشور  

 واحد 333در تهران،  - الف

 واحد 233ی با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، هاشهرستاندر  - ب

 واحد 513 نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت، ونيليمكی دارای بيش از يهاشهرستاندر  - ج

 واحد 533، تينفر جمع ونيليمكی دارای بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يهاشهرستاندر  - د

 3واحد 13ی با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، هاشهرستاندر  - هـ

از  متشكل اين اتاق كه ديآيماز ديگر واحدهای صنفي به شمار  اتاق اصناف شهرستان

اق ات ی قانوني است.هاتيمسئولهر شهرستان برای انجام وظايف و  ی صنفيهاهياتحادسای رؤ

های صنوف توليدی، خدمات فني و توزيعي خدماتي است كه پس از ثبت يهاتحادسای مركب از رؤ

 4.يابددر سازمان صنعت معدن و تجارت استان رسميت مي

اتاق  هسيرئئتيهاز نمايندگان  از ديگر واحدهای صنفي اتاقي است كه اتاق اصناف ایران

 .شودميتقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل  باهدفهای كشور اصناف شهرستان

                                                             
 24و  21همان ماده  5
 همان 2
 5342في كشور مصوب نظام صن قانون 25ماده  3
 همان 4
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برقراری ارتباط و ايجاد هماهنگي بين  باهدفنيز كميسيوني است كه  کميسيون نظارت 

ها و اختيارات آن فيوظا یراستادولتي در  هایدستگاهو  هاسازمانها و مجامع امور صنفي با اتحاديه

 5 .شودمي ليشهرستان تشكها و مجامع امور صنفي هر و همچنين نظارت بر اتحاديه

 گيری در اصناف كشورفرايند تصميم .5نمودار شمار 

 
 2است. شدهگيری و مديريت اصناف ترسيم در نمودار فوق فرايند تصميم

 وکار و فرماندارینقش اصناف در فضای کسب .2-6-1

ها و در سطور فوق مختصری به معرفي آن اندبرده شدهنهادهايي كه در قانون نظام صنفي نام

ه ئمثل ارا يلتوان به مسائازجمله مي .فراواني دارند ريكشور تأث و توليد وكاربر فضای كسب پرداختيم

وانين قه كرد كه در گذاری، نظارت و رسيدگي به شكايات صنفي اشارپروانه كسب، آموزش، قيمت

فراواني  ريأثوكار تبنابراين قانون نظام صنفي اوالً بر محيط كسب .اندمورد تأكيد قرارگرفته مربوطه

كار وآسان يا دشوار كردن مراحل الزم برای شروع كسب نيبا كاهش يا افزايش و همچن اًيدارد ثان

ای از وكار مجموعه. محيط كسبگذارداثر مي ميزان اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشوربر 

 عبارتوكار حاكم است. بههای كسبها، شرايط حقوقي، نهادی و مقرراتي است كه بر فعاليتسياست

                                                             
 5342قانون نظام صنفي كشور مصوب  53ماده  1

 فقيهي، پيشين 2

 های صنفيهيأت عالي نظارت بر سازمان

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دبير خانه هيأت عالی  

 نظارت

 معاونت اقتصادی و بازرگانی

اتحادیه در سراسر   8/311حدود 

 کشور

 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

شهرستان 396اتاق های اصناف   

ف ایراناتاق اصنا  

سازمان های صنعت ، معدن و تجارت  

استان 31  396کميسيون های نظارت 

 شهرستان

های کشوراتاق های اصناف مراکز استان  
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 هایها، تعطيالت رسمي، ميزان تعرفهكيفيت نهادهای مالي، ميزان ماليات چونعواملي  ،ديگر

های بنگاه و عملكرد های صنفييتدر فعال رگذاريترين عوامل تأثمهم عنوانبه وارداتي و...

 عنوان حلقه ارتباطي بخش خصوصي و دولت. بنابراين ضروری است توجه به اصناف بهانداقتصادی

 وكار مدنظر مديران سياست داخلي قرار گيرد.برای بهبود محيط كسب

گزاری رظرفيت و توانمندی بازار در عرصه اقتصاد بر لزوم رفع مشكالت اين قشر تأكيد كرده و ب

جلسات فرماندار با اين دسته نخبگان اقتصادی گامي در جهت رفع مشكالت اقتصاد بازار است. لزوم 

وان عنبه ی دينيهاآموزهی و رعايت حقوق خريداران و فروشندگان در اصناف و توجه به سازفرهنگ

كه در جلسات يي هستند هاضرورتيت در بازار ازجمله و امنيجاد آرامش و نظم در اعواملي مهم 

نايي با عدم آش ليدلبهبعضي واحدها عكس بر .شوندواقع ميديدار با نمايندگان اصناف مورد تأكيد 

بروز تخلفات صنفي شده و اين امر لزوم  سازنهيزمقوانين و عدم امكان نظارت بر فعاليت آنان، 

 سازد.مي دوچندانساماندهي آنان را در سياست داخلي حوزه سرزميني 

 هاستنشاز طريق برگزاری توانند نقش مهمي را عنوان نمايندگان عالي دولت ميبه ندارانفرما

حوزه اصناف شهرستان در صدور  شهری ايفا نمايند و مشكالت مسئوالنو پيگيری برخورد قاطع 

دهي عملكرد كميسيون نظارت و سازمانی اصناف، هاهياتحاد رهيمدئتيه وكار، انتخاباتپروانه كسب

 مرتفع سازند. – شودميكه بعضاً موجبات نارضايتي  -را  واحدهای صنفي

 مناطق آزاد. 7-1

منطقه  د از:اناست كه عبارت شدهينيبشيپدر مديريت نظام اقتصادی و گونه منطقه اقتصادی د

 ی.تجاری صنعتي و مناطق ويژه اقتصاد آزاد

منظور رشد صنعت و اشتغال، دستيابي به فناوری پيشرفته، و ويژه اقتصادی به هر دو منطقه آزاد

ي است يهامشوق تفاوت اصلي آن دو در .اندشدهسيتأس ييزداتيمحرومجذب نقدينگي، مهار تورم و 

 های مالياتي، گمركي صفرزاد، معافيتمثال در مناطق آعنوان. بهدهنديمگذاران ارائه كه به سرمايه

كشور  مالياتي طبق مقررات داخلي یهافيتخفيا بسيار پايين است اما در مناطق ويژه اقتصادی فقط 

 22تجاری و  منطقه آزاد 1اكنون در كل كشور هم 5.نيستندوجود دارد و از معافيت كامل برخوردار 

 .ويژه اقتصادی وجود دارد همنطق

ا صورت گرفت ت اقتصاد دولتيق آزاد تجاری به پيشنهاد تئوری پردازان ی مناطريگشكل

عنوان ي بهنفتريغ، توسعه صادرات گريزگاهي برای اقتصاد بسته دولتي باشد. بنابراين در برنامه اول

                                                             
ست. ذكر اهای امنيتي اين مناطق قابلويژه در دستورالعملمناطق آزاد با مناطق اقتصادی به ديگر ازجمله قوانين متفاوت  5

 بخش مربوطه فصل يازدهم كتاب حاضر دراين مناطق  در بنگريد به تركيب شورای تأمين

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C


 

 

 15              « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

، سه منطقه مه اول توسعهبرنا 52يك تصميم قطعي موردتوجه قرار گرفت، در اين راستا در تبصره 

 صنعتي در كشور مورد تصويب قرار گرفت.-تجاری آزاد

طق انمند تا از طريق ستهبر آن توسعه يافته و درحالدر حال حاضر بسياری از كشورهای توسعه

اني زرگهای نسبي اقتصاد داخلي در بااز برتری كسبورود به بازار جهاني و  ی برایالهيآزاد وس

نگر امروزه اند كه توسعه اقتصادی و اقتصاد برونشده نداين كشورها معتقد .بهره گيرندالمللي بين

ها درگرو موفقيت آنان درراه نيل به اين خواسته است. ضرورتي گريزناپذير است و دوام و تداوم آن

شور از كه با خروج ك توسعه اقتصادی فرايندی است كهني، در اادشدهياكنون برای اغلب كشورهای 

 بر اين باورند كه منطقه آزاد حالنياقتصاد محدود و بسته مالزمه دارد، ترديدی وجود ندارد و درع

اين هدف ياری داده و توسعه اقتصادی آنان را شتاب  به دنيتواند آنان را دررسای است كه ميدريچه

 .بخشد

، يانزل، ارساند از: كيش، قشم، چابهار، صنعتي وجود دارد كه عبارت-تجاری زادمنطقه آ 1 ايران

های وظايف و مسئوليت 5312 /1/2 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب. در ماكوو  اروند

 است: شدهحيتصربه شرح زير  رانيوزئتيه

 های هر منطقهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتنامهتصويب آيين -الف 

 های تابعهتصويب اساسنامه سازمان و شركت –ب 

های های مالي سازمانساالنه و عملكرد صورت های عمراني، فرهنگي، بودجهتصويب برنامه -ج

 مناطق

 تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا -د

 های مناطقاعمال نظارت عاليه بر فعاليت –ه 

تشكل م مديرههيئتسازمان توسط  دهي مناطق تصريح نموده ايننامه مذكور درباره سازمانآيين

 كه رياستناسازم مديرعاملخواهند شد. اداره انتخاب  وزيرانهيئت به انتخاباز سه يا پنج نفر 

منصوب و  مديرههيئت یان اعضااز مي و جمهوررئيسحكم  موجببه، داردرا بر عهده  مديرههيئت

و اعضای  مديرعاملانتخاب  5.های اقتصادی و زير بنايي منطقه استباالترين مقام اجرايي درزمينه

همچنين، عزل مديرعامل است.  و انتخاب مجدد آنان بالمانع برای مدت سه سال بوده مديرههيئت

ار وزيران مسئوليت و اختيگيرد. هيئتكننده صورت ميمديره با همان مراجع انتخابو اعضاء هيئت

 مجامع عمومي سازمان هر منطقه را عهده دارد.

                                                             
 اداره مناطق آزادنامه چگونگي آيين 2ماده  5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88
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ور ايجاد منظباب انتصابات سازمان تصريح كرده كه به ( در5311/ 24/4 الحاقي) 21ماده 

ربط به يكي از دو روش زير عمل های مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذیهماهنگي در فعاليت

 خواهد شد:

اختيارات خود در منطقه را به رئيس ( وابسته به قوه مجريه)های اجرايي دستگاه –الف 

 های مناطق آزاد تفويض نمايند.مديره و مديرعامل سازمانهيئت

های اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس سا و سرپرستان دستگاهرؤران، مدي -ب

 شوند.مديره و مديرعامل سازمان و با حكم باالترين مقام دستگاه اجرايي منصوب ميهيئت

 های مرزیبازارچه .8-1

به تصويب  5315در سال ها نامه متمركز بازارچهآيينقانون اساسي  534به استناد اصل 

به  بازارچه مرزی بنا به پيشنهاد وزارت كشور 54تعداد  5312رسيد. بر اين اساس سال  وزيرانهيئت

 23/1/5312ک مورخ  12 /ت4335طي مصوبه شماره  4/1/5315مورخ  13/1/5/1542شماره 

از قانون ساماندهي مبادالت  1ماده  2تبصره گرفت. به استناد وزيران وقت مورد تصويب قرار هيئت

 لكرئيسحكم  و با ربطذی عزل و نصب مدير بازارچه مرزی با هماهنگي و تأييد استاندار مرزی

 ایهو پشتيباني ارگان وظيفه اصلي مديريت، هماهنگي .خواهد بود گمرک جمهوری اسالمي ايران

بروز هرگونه ناهماهنگي و يا اقدامي برخالف مقررات جاری كه ذيالً درصورت فعال در بازارچه است. 

صورت كتبي ها موظف است در وهله اول موضوع را بهها خواهيم پرداخت، مدير بازارچهبه بررسي آن

جاع جهت پيگيری ار لزوم موضوع را به فرمانداریدرصورت به مدير سازمان متبوعه منعكس نمايد و 

 دهد.

 زا مناطق اين در اطمينان و امنيت ضريباين است كه  ،مرزی هایبازارچه ايجاد داليل از يكي

 واحين اين در مردم اقامت های اصليانگيزه از سوی ديگر از .يابدافزايش مي تجارت توسعه طريق

 اهالي اقامت برای الزم انگيزه ها،گونه بازارچهايجاد اين با درواقع. ستا تجاری هایفعاليت گسترش

 اشتغال سعهتو و افزايش كه رسيد نتيجه اين به توانمي به تجربه. شودمي فراهم نواحي اين در بومي

 .دهدرا افزايش مي مناطق اين در سياسي و اجتماعي امنيت ضريب ،مرزی نواحي در

 هایبازارچه فعاليت عدم يا رونق بر مستقيمي اثرات همسايگان با كشور سياسي عالوه بر اين روابط  

 مقامات همچنين و كشور دو بلندپايه مقامات یوگوگفت محورهای از ويكي است داشته مرزی

 حيات بر رتأثيرگذا و بااهميت متغيرهای ازجمله سياسي متغيرهای رسدمينظربه .است بوده استاني،

 برخي ،باشد تأثيرگذار سياسي روابط بر تواندمي نيز تجاری روابطكه آن ضمن. هستند هابازارچه

 ميان يزست و جنگ بروز از برخي از كشورها بين اقتصادی روابط وجود دهدمي نشان تجربي مطالعات

 .است نموده جلوگيری هاآن
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 زیهای مربرخی از مقررات حاکم بر بازارچه .1-8-1

ند كتعريف مي ایمحوطه را مرزی هایبازارچه نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادالت مرزی،آيين

ين ب منعقدشده هاینامهتفاهمكه طبق  هاييمكانمحصور در نقاط مرزی و در جوار گمركات يا كه 

از  دهشتعيينمستقل و مطابق با ضوابط  صورتبهو يا  جوارهمو كشورهای  جمهوری اسالمي ايران

اين  1بر اساس ماده  5هستند.و مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال  اندشدهتأسيس ،سوی دولت

فهرست و ميزان اقالم قابل ورود در اجرای اين قانون به هر منطقه مرزی تا سقف كل ارزش قانون 

. كنترل سقف واردات بر عهده گمرک است .شودميو اعالم  تعيين توسط وزارت بازرگاني، شدهتعيين

دارد كه تصريح مي 5344نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال آيين 2ماده  3تبصره 

 های مرزیها در استانهای تعاوني آنخريدوفروش كاالهای واردشده توسط مرزنشينان و شركت

و خروج كاالهای مذكور از استان مرزی به  دانسته شددر همان استان مجاز  فروشيصورت خردهبه

رودی التفاوت حقوق وها و پرداخت مابهصورت تجميعي و تجاری با حذف معافيتساير نقاط كشور به

استان مجاز  زیو تأييديه گمرک جمهوری اسالمي و اخذ موافقت شورای ساماندهي مبادالت مر

 .است

ها استثنای اهالي ساكن در شهرهای مركز شهرستانكليه اهالي ساكن در مناطق مرزی كشور به

كارت مبادالت  2.با دريافت كارت مبادالت مرزی مشمول تسهيالت مبادالت مرزی خواهند بود

 3شود.ميسرپرست خانوار صادر مرزی توسط سازمان بازرگاني استان برای 

نقاط يا اعماق مرزی كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد  

مناطقي كه در نقطه مرزی كنار ساحل قرار  .شودهای كشور و بازرگاني تعيين ميتوسط وزارتخانه

 4هستند.الت مرزی دارند تا عمق حداكثر سي كيلومتری از ساحل مشمول تسهيالت مباد

امروزه جمعاً به  های مرزیتعداد بازارچه های وزارت كشورو پيگيری های مرزیپيشنهاد استان

اال كتوانند به مبادالت و مياست رسد كه اين تعداد از سهميه ارزی مبادالت مرزی برخوردار مي 11

مرزی عبارت از  قانون مبادالت مرزی، مبادله 5بر اساس ماده  با كشورهای مجاور اقدام نمايند.

وران، پيله مجوز، مرزنشين دارای هایتعاونيكاال توسط ساكنان مناطق مرزی و  خريدوفروش

م و تن ظرفيت در حج 133و كاركنان شناورهای دارای حداكثر  خدمه ،ملوانان، زیهای مربازارچه

ور نيز عبارت است از پيله است. صنعت معدن و تجارتوزارت  شدهتعييننوع مشخص و در سقف 

                                                             
 نامه مذكورآيين 1بنگريد به ماده  5

 نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادالت مرزیآيين -5ماده  2

 نامههمان آيين 2ماده  3
 نامه اجراييماده يك همان آيين 2برابرتبصره  4
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دره از وری صاشخص ساكن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه كارت پيله

 .را داردقانون مدني  255ماده  سازمان صنعت معدن و تجارت استان و اهليت مندرج در

يا يكي از معاونين  متشكل از استاندار رزی شورای ساماندهي مبادالت مرزیدر هر استان م

 هایهاداركشاورزی،  جهادو معادن،  صنايعبازرگاني،  هایسازمانعنوان رئيس و رئيس ربط وی بهذی

نماينده  و دادستاناستان،  نيروی انتظامي ماندهيفر گمرک، حكومتي، تعزيرات ،تعاونكل اطالعات، 

اين شورا بر حسن عملكرد و اجرای تصميمات و  .استتعاوني مرزنشينان  هایشركتاتحاديه 

 بيرد رئيس سازمان بازرگاني استان، .كنداستان نظارت مي های مرزیدولت در بازارچه هایمشيخط

 5.شورا خواهد بود

 غيرفعال های مرزیبازارچه .2-8-1

 بازارچه به دليل عدم همكاری كشور مقابل، تعطيل و 33 بازارچه مرزی رسمي 11از مجموع 

 .استبازارچه فعال  24تعداد 

های غيرفعال كشوربازارچه .3جدول شماره 
 

 محل نام بازارچه نام استان رديف

 بازارچه

 مرزکشور هم

 بازارچه

 دالیل

 شرقي آذربايجان 5
و  عدم همكاری كشورهای مقابل )آذربايجان - آذربايجان مرز جلفا جلفا

 (ارمنستان
 ارمنستان مرز نوردوز نور دوز كاهش حجم فعاليت بازارچه -

 غربي آذربايجان 2

 تركيه مرز سرو سرو
 عدم تمايل كشور مقابل )تركيه( -
روس توجه به فعاليت تجاری از طريق گمرک -  
 عدم استقبال بازرگانان -

 عراق اشنويه اشنويه
عدم رغبت كشور مقابل )تركيه( به علت  -

 یهاراه نالعبور بودشرايط اقليمي و صعب
 ارتباطي آن كشور

 تركيه سلماس كوزه رش و محصور نبودن بازارچه رساختيعدم ايجاد ز -

 اردبيل 3

عدم  - (عدم همكاری كشور مقابل )آذربايجان - آذربايجان اردبيل گرمي
 آذربايجان اردبيل بيله سوار مناسب یهارساختيانجام ز

 آذربايجان اردبيل آبادپارس

 عراق دهلران دهلران ايالم 4
 هارساختيزعدم ايجاد  -
 عدم تمايل كشور عراق -

                                                             
قانون مبادالت مرزی، به تغييرات ايجادشده در تشكيل وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون، كار و  1بنگريد به ماده  5

 رفاه اجتماعي توجه شود.
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 محل نام بازارچه نام استان رديف

 بازارچه

 مرزکشور هم

 بازارچه

 دالیل

 بوشهر 1

ارچه مرزی عدم تمايل تجار به فعاليت در باز - قطر بوشهر و قطر ايران
 توجه بازرگانانبه دليل عدم وجود امتيازات قابل

 عدم جذابيت آن نسبت به مرزهای زميني -
 كشورهای مقابل بوشهر كنگان

 كشورهای مقابل بوشهر گناوه

 (عدم توافق كشور مقابل )كشور افغانستان افغانستان خواف سنگان خواف خراسان رضوی 2

 (تركمنستان)عدم رغبت كشور مقابل  تركمنستان پرسه سو پرسه سو خراسان شمالي 1

 كشورهای مقابل خوزستان خرمشهر خوزستان 4

 دريايي ساتيتأسواگذاری محوطه بازارچه به  -
 خرمشهر

 هاينبود تحقيقات مناسب و عدم استقبال تعاون -
 در خصوص انجام امور تجاری

 پايين بودن سطح خدمات در بازارچه –

2 
و سيستان 

 بلوچستان

 پاكستان بندر پسابندر پسابندر

 عدم وجود امكانات

 ی ارتباطيهاراهمحل  عدم موقعيت مناسب
 افغانستان

 عدم تمايل مرزنشينان-

 افغانستان تولك 42 ليم
 كشور افغانستان عدم تمايل

 يرساختيز گونهچيهجانمايي شده و  صرفاً -
 ندارد

 كردستان 53

 عراق مريوان باشماق
 استقرار گمرک در پايانه مرزی باشماق ليبه دل -
الزم و مشخص و  یهارساختيعدم ايجاد ز -

 محصور نبودن بازارچه

 عراق سقز فسي
 تعطيلي بازارچه سيف از طرف كشور عراق -
 داليل امنيتي -
 الزم یهارساختيعدم ايجاد ز -

 كرمانشاه 55

 (عراقكشور مقابل )عدم موافقت - عراق كرمانشاه خسروی

 يل مشخصفاقد دل- عراق ذهابسرپل تيله كوه

 عراق قصر شيرين خان زيپرو
دستورالعمل ساماندهي  51تبصره واحده ماده  -

 مبادی ورودی و خروجي زميني كشور تيو تقو

 آذربايجان آستارا آستارا گيالن 52
 عدم تمايل كشور آذربايجان -
ساس مصوبه عدم خروج كاال از استان بر ا -
 رانيوزئتيه

 كشورهای مقابل بندر جاسك بندر جاسك هرمزگان 53
راغب نبودن بازرگانان كشورهای حوزه -
گزاری و استقرار به  سرمايه جهت فارسجيخل

 دليل وجود مرزهای دريايي
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 محل نام بازارچه نام استان رديف

 بازارچه

 مرزکشور هم

 بازارچه

 دالیل

 ی الزمهارساختيز جادياعدم - كشورهای مقابل تياب منطقه تياب

 كشورهای مقابل جزيره هرمز

 فاقد دليل مشخص-

 كشورهای مقابل بندركنگ بندركنگ

 كشورهای مقابل مكران كوهشك

 كشورهای مقابل ابوموسيجزيره ابوموسي

 كشورهای مقابل ميناب سيربك

 كشورهای مقابل بندرلنگه بندرلنگه

(پارسيان) ويش  كشورهای مقابل پارسيان 

 كشورهای مقابل ميناب يناب(مكركان)

 فعال های مرزیبازارچه .3-8-1

 .استاستان كشور فعال  53بازارچه مرزی در  24درمجموع 

 های فعال كشوربازارچه .4جدول شماره 

 مرز بازارچهکشور هم بازارچه محل بازارچه نام نام استان دیفر

 غربي آذربايجان 5

 تركيه مرز رازی رازی

 تركيه بازرگان ساری سو

 نخجوان پلدشت صنم بالغي

 عراق پيرانشهر تمرچين

 عراق سردشت قاسم رش

 عراق مهران مهران ايالم 2

 خراسان رضوی 1
 افغانستان مرز دوغارون دوغارون

 تركمنستان مرز باجگيران باجگيران

2 
 خراسان جنوبي

 

 افغانستان نهبندان دوكوهانه

 افغانستان بيرجند 13ميل 

 افغانستان يزدان يزدان

 افغانستان بيرجند 14ميل 

 عراق آبادان آبادان خوزستان 53
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 مرز بازارچهکشور هم بازارچه محل بازارچه نام نام استان دیفر

 سيستان و بلوچستان 55

 افغانستان زابل ميلك

 پاكستان ايرانشهر پيشين

 پاكستان سراوان كوهك

 پاكستان ميرجاوه ميرجاوه

 پاكستان جالق جالق

 پاكستان چابهار ريمدان

 افغانستان زابل گمشاد

 عراق بانه سيران بند كردستان 52

 كرمانشاه 53

 عراق پاوه شوشمي

 عراق جوانرود شيخ صالح

 عراق قصر شيرين پرويز خان

 

 های مرزیاهم مشکالت در بازارچه .4-8-1

 .غيرفعالمصوب  های مرزیبازارچه اندازیراهعدم همكاری كشور مقابل جهت  .5-4-4-5

نند اماكن ما غيرفعالفعال و  های مرزیمناسب در بازارچه هایزيرساختعدم وجود  .2-4-4-5

 ،دسترسي، ساختمان اداری، فضای انبار، باسكول، جاده، فنس كشي، پاركينگ هایراه، تأسيسات و

 سرويس بهداشتي...

از قبيل تخفيفات سود بازرگاني، گمركي و معافيت مالياتي در  نسبينداشتن مزيت  .3-4-4-5 

فعاليت برای تجار و بازرگانان ايراني نسبت به سايرمبادی  يزهانگ ايجادمنظور به مرزی هایبازارچه

 قانوني.

 وجود محدوديت برای ورود كاالهای مناسب با نياز مناطق مختلف. .4-4-4-5

 های مرزیبازارچه اندازیراهعدم تخصيص منابع اعتباری از سوی دولت جهت  .1-4-4-5

 .غيرفعال

 .مرزی هایبازارچهوجود شعب بانكي در  عدم .2-4-4-5

 های مرزیعدم وجود چارت سازماني مستقل و شاخص در مديريت اداری بازارچه .1-4-4-5

 در سطح كشور.
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 های مرزیهای مرتبط در بازارچهعدم استقرار كامل نمايندگان دستگاه .4-4-4-5

 ی پيشنهادیراهکارها .5-8-1

برای جلب نظر همكاری  خارجه كشورمان وزارت امور همكاری بيشتر پيگيری و .5-1-4-5

 غيرفعال. های مرزیاندازی بازارچهكشور مقابل جهت راه

 غيرفعال. های مرزیازارچهاندازی باز سوی دولت برای راه تأمين منابع اعتباری .2-1-4-5

برای فعاالن بخش خصوصي از طريق تخفيف  های مرزیايجاد مزيت در بازارچه .3-1-4-5

 ...سود بازرگاني و

 های مرزنشين.يبرای تعاون های مرزیقلم كاال از بازارچه 15رفع محدويت  .4-1-4-5

جهت ايجاد  های مرزیهای الزم برای صادركنندگان كاال در بازارچهتعيين مشوق .1-1-4-5

 گذاران متقاضي.انگيزه سرمايه

 ی مرزنشينانهایتعاون .9-1

، تای ازجمله، مهاجرها از ساكنان مناطق مرزی، اثرات منفي گستردهكاهش تسهيالت و حمايت

ي خاص برای مرزنشينان در نظر گرفته شد يمزايا لذا دارد. تخليه مناطق مرزی و رواج قاچاق كاال

طبق مقررات كشور، هر يك از ساكنان نقاط مرزی به  ها، مبادالت مرزی بود.ترين آنكه عمده

درات و انامه اجرای قانون صآيينتوانند كاال از نوعي كه در ، ميشدهييننسبت درجه محروميت تع

 د.نبار در سال وارد كنشود، برای يكواردات مشخص مي

درصد  533تا  33طبق قانون مقررات صادرات و واردات، كاالهای وارده توسط مرزنشينان از 

ت واردات كاالی موضوع مبادال معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني برحسب نوع كاال، برخوردارند.

ولي در هر مورد رعايت بهداشت و استانداردهای اجباری،  اردرزی نياز به كسب مجوز ورود ندم

توانند كاالی خود را از كشورهای مقابل استان ضروری است. دارندگان كارت مبادالت مرزی مي

منظور تسهيل در انجام محل سكونت خود يا از مناطق آزاد تجاری و صنعتي كشور وارد كنند. به

ت است. مرزنشينان در اين قالب فعالي شدهيلت تعاوني تشكمبادالت مرزی، در هر منطقه يك شرك

و طبق قانون مقررات صادرات و واردات،  ا به ازای مجموع سهميه ارزی اعضاهتعاوني ينكنند. امي

ها نياز به كارت بازرگاني ندارند. دولت به ازای هر كنند. بر اساس قانون، آناقدام به واردات مي

 523مناطق عادی و  دالر سهميه ارزی 43كمك(، ساالنه  منظوربهها )مرزنشين عضو اين تعاوني

 شود.ها اعالم ميماهه به آندر نظر گرفته كه در دو نوبت ششدالر مناطق محروم 
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مطابق  23های مرزنشين تا پايان سال بر اساس سامانه آمارهای ثبتي، وضعيت كلي تعاوني 

در )های مرزنشينان ای بالقوه و بالفعل در تعاونيهرغم وجود ظرفيتبه. است 1جدول شماره 

های اقتصادی، بازرگاني و تجاری(، متأسفانه به دليل برخي از مسائل و فقدان رسيدگي به حوزه

ربط عمالً از تمامي های ذیها و سازمانهای يادشده از سوی دستگاهوفصل مشكالت تعاونيحل

 نشده است.ازرگاني آن استفادههای موجود در مراودات اقتصادی و بظرفيت

 5323مرزنشين بر اساس آمار  هایتعاونيكلي  وضعيت .1جدول شماره 

 تعداد

 غيرفعال فعال

415 87 

 512جمع کل  
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 درآمد

حث و بررسي قرار گرفت خود بستگي به توسعه اقتصادی شهرستان كه در فصل قبل موردب

شهری و  های مختلفتوسعه زيرساختهای عمراني مديران و مديريت كارآمد و اتخاذ سياست

سازی ی عمراني، راهبری و پشتيباني و پيادههاپروژهو تأمين اعتبار  هاطرحتصويب  روستايي دارد. از

ر و شه امور عمران ی عمراني گرفته تاهاپروژهد افزارهای موردنياز و كنترل عملكرافزار و سختنرم

ای كه ازجمله بسترهای زيرساختي برای و ترافيك روان شهری و جاده شهرداری قوانين روستا،

عالوه بر توسعه اقتصادی، امنيت پايدار و ايجاد  آيند.توسعه و عمران شهری و روستايي به شمار مي

 رواست. از اين های شهری و روستاييش و آسايش مردم نيز خود وامدار مديريت عمراني پروژهآرام

را به خود اختصاص  های فرمانداریای از فعاليتفصل حاضر به اين دسته امور كه بخش عمده

خواهيم پرداخت. توجه به اين نكته ضروری است كه  های مقرر قانونيدر قالب كميسيون ،دهدمي

ي منظور آشناينويسي و تحرير كليات موضوع، محور و دغدغه اصلي بهخالصه در نگارش اين فصل

ها بوده است.با بخش
5

 

 هاکارگروه، شوراها و هاونيسيکم .1

 قانون شهرداری 77کميسيون ماده  .1-1

شده توسط در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه مؤدی و شهرداری رفع هرگونه اختالف بين
ستری و دادگ های وابسته به آن، به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشورشهرداری و سازمان

 هايي كه طبق تصميمبدهي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است.ارجاع مي 2و انجمن شهر
، ستاوسيله اداره ثبت قابل وصول االجرا بهاين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد الزم

اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه وصول طلب شهرداری 
ا به نمايندگي نفر ر نباشد رئيس دادگستری شهرستان يك ئيمبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضا

انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان  3نمايد و در غياب انجمن شهردادگستری تعيين مي
تعيين نمايندگان وزارت كشور در اين كميسيون در توضيحات كميسيون ماده  4.عمل خواهد آمدبه

 است. شدهقانون شهرداری اشاره  22

                                                             
( با ريزی عمرانيهای عمراني دفتر فني و برنامهاين فصل توسط سركار خانم گيتا صديق )معاون ساختمان و نظارت بر طرح5

وسعه ريزی و مديريت تزاده )معاون دفتر برنامهها به سرپرستي آقای مهدیسازمان امور شهرداریاستفاده از گزارش كميته تدوين 
ريزی عمراني بازنويسي و اصالح دفتر فني و برنامه 21/ 33/4 -15442و نامه شماره  52/1/21-23142شهری( طي نامه شماره 

 شده است.

 شورای اسالمي شهر2 
 شواری اسالمي شهر3 
 ( قانون شهرداری21/55/5341صالحي )ا11ماده 4 
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 ریقانون شهردا99 کميسيون ماده .2-1

وسازهای غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي منظور جلوگيری از ساختبه
وزارت راه و شهرسازی  و يهئ، قوه قضابه موارد تخلف، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور

چنانچه طرح حسب مورد و با توجه به طرح جامع ) .كميسيون5دتشكيل خواهد ش هایاستانداردر 
احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم  نامهآيين 4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 

درصد تا هفتاد درصد نسبت به صدور رأی قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه 2(5311شهرها مصوب 
يي كه هاساختمانبرای  اندموظفربط مراجع ذی اقدام خواهد نمود. شدهقيمت روز اعياني تكميل

رخواست ددرصورت  شدهها جريمه تعيين و پرداخت طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون برای آن
 ها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند. صاحبان آن

( ماده 3( ذيل بند)2( و تبصره )11ی موضوع ماده )هاونيسيكمدر  تعيين نمايندگان وزارت كشور
 و ، فرمانداریمنحصراً از بين كاركنان وزارت كشور)استانداری ( قانون شهرداری533( و ماده )22)

 و توسعه سط معاونت عمرانارچوب شرايط اعالمي توتابعه استان در چ یهایشهرداربخشداری( در 
 یهاونيسيكممتبوع و مراقبت كامل و مستمر بر حسن جريان امور  امور شهری و روستايي وزارت

ده شی معرفيهاارچوبچمذكور، عملكرد نمايندگان موصوف و ارائه گزارش عملكرد ماهانه بر اساس 
 3.رديگيماز طرف حوزه معاونت مورداشاره انجام 

قانون تشكيالت، وظايف  22ماده  55، بند قانون شهرداری 22ماده  3ذيل بند  2ر اجرای تبصره د
و اصالحات و الحاقات بعدی آن، ماده  5311اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  و انتخابات

 نامهآيين، 5344مصوب  هاآنتعيين  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه 3
اصالحي استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات خارج از حريم شهرها و محدوده روستا مصوب 

 22/52/5314مهندسي و كنترل ساختمان مصوب هيئت محترم وزيران و قانون نظام 53/32/5325
وساز اختاني و جلوگيری از هرگونه سيند رسيدگي به تخلفات ساختمدن به فرامنظور انتظام بخشيو به

دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات " ،غيرمجاز در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
مورخ  552322توسط وزير كشور به شماره  "ساختماني در روستاها و اراضي خارج از حريم شهرها

( قانون شهرداری 22(ماده )3د)( بن2دبيرخانه كميسيون موضوع تبصره ) .شدابالغ  21/34/5324
كميسيون  آرایو اعتراض به  )دفتر فني(مستقر در حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداری

 4است. قانون شهرداری ديوان عدالت اداری 22ماده 3بند  2تبصره 

                                                             
 ( قانون شهرداری21/55/5341)الحاقي 22ماده  3بند 2تبصره  5
 هيئت 53/32/5325نامه استفاده از اراضي،احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب در حال حاضر آيين2

 وزيران جايگزين آن شده است.
 وزير كشور به استانداران سراسر كشور و دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب 54/53/5322مورخ  34/3/5/554342بخشنامه شماره  4ده ما 3

عه امور شهری و و توس معاونت عمران 32/32/5323مورخ  3/4223شماره های مذكور، پيوست ابالغيهدر كميسيون نمايندگان وزارت كشور
 روستايي وزارت كشور.

رسيدگي  ها،های قانوني اجرای قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنبخشنامه وزير كشور به استانداران در رفع ابهام 4
 جهت شفافيت جوانب قانوني امر مطالعه شود. قانون شهرداری 22به تخلفات ساختماني و وصول جرايم ناشي از آن، موضوع كميسيون ماده 
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 در روستاهای كشور وضعيت مديريت ساخت و ساز .2 شماره جدول

 وضعيت نهادهای مدني موقعيت روستا
و  وضعيت طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

مرجع صدور پروانه 
ساختمان و نظارت بر 

 وسازساخت

مرجع رسيدگي به 
 تخلفات ساختماني

مرجع وضع عوارض 
 صدور پروانه ساختمان

مرجع وصول عوارض 
 صدور پروانه ساختمان

اريز عوارض و محل و
 جرايم

داخل حريم 
 شهرها

دارای شورای اسالمي روستا و 
 دارای دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

 حساب دهياری دهياری شورای اسالمي بخش 22كميسيون ماده  دهياری

شورای  اسالمي روستا و  دارای
 فاقد دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

 شده توسطنهاد تعيين
 استانداری

 شورای اسالمي بخش 22كميسيون ماده 
ط شده توسنهاد تعيين
 استانداری

 حساب شورای اسالمي

د شورای اسالمي و فاقد فاق
 دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

 شده توسطنهاد تعيين
 استانداری

 استانداری شورای اسالمي بخش 22كميسيون ماده 
حساب جداگانه توسط 

 استانداری

رج حريم خا
 شهرها

دارای شورای اسالمي روستا و 
 دارای دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

 حساب دهياری دهياری شورای اسالمي بخش 22كميسيون ماده  دهياری

دارای شورای اسالمي روستا و 
 فاقد دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط  توسعه كالبدی

 شده توسطنهاد تعيين
 استانداری

 شورای اسالمي بخش 22كميسيون ماده 
ط شده توسنهاد تعيين
 استانداری

 حساب شورای اسالمي

 فاقد شورای اسالمي روستا و
 فاقد دهياری

يا  دارای طرح هادی
 ضوابط توسعه كالبدی

 شده توسطنهاد تعيين
 استانداری

 استانداری شورای اسالمي بخش  22كميسيون ماده 
حساب جداگانه توسط 

 استانداری
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به شرح ذيل تشكيل  در هر استانداری قانون شهرداری 22ماده  3بند  2صره كميسيون موضوع تب

 5:نمايدو به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل مبادرت به رسيدگي، صدور حكم و اجرای آن مي

وصول اعالم  درصورت اندموظفمراجع صدور پروانه در روستاها و اراضي خارج از حريم شهرها 

ت خود مسئوليم بازديد مستمر از مناطق تحت حوزة از مهندسين ناظر ساختماني و يا در هنگا) تخلف

خصوص ي و هرگونه گزارش مردمي( و مشاهدة هرگونه تخلّف درهای نظارتدر قالب گشت

نفع ه ذیای باخطاريه وساز غيرمجاز و يا مخالف مفاد پروانه، توقّف عمليات ساختماني را طيساخت

 تنداتمجلس و مسم به همراه صورتقانوني ابالغ و موضوع را بالفاصله جهت اتّخاذ تصمي يا نمايندة

مستقر  ( قانون شهرداری22( ماده )3بند) (2) عكس يا فيلم( به دبيرخانه كميسيون موضوع تبصره)

 )دفتر فني( ارجاع دهند.در حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداری

د نفع يا نماينده قانوني اعالم نمايدبيرخانه كميسيون موظّف است پس از وصول پرونده به ذی

ظور منمدّت مذكور پرونده به كتباً ارسال نمايد و پس از انقضایكه ظرف ده روز توضيحات خود را 

 ةمشاهد درصورت اندموظفساختماني نيز  شود. مهندسين ناظرخاذ تصميم به كميسيون ارجاع ميات

ر شود، مراتب را بالفاصله به مرجع صدوهايي كه با مسئوليت آنان احداث ميهرگونه تخلّف ساختمان

تواند ازنظرت گروه تحقيق در رسيدگي به لزوم ميدرصورت پروانه اعالم نمايند. كميسيون 

يسيون پس از بررسي محتويات پرونده و دفاعيات های ارجاعي استفاده نمايد. درمجموع اين كمپرونده

 .نمايدنفع يا نماينده قانوني و عنداللزوم اخذ نظر گروه تحقيق، به صدور رأی مبادرت ميذی

اده نامه استفآيينعدم رعايت هر يك از شرايط و بندهای مواد درصورت كميسيون مكلّف است 

 53/2/5325شهرها و محدوده روستاها مصوب  از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم

ها عدم رعايت كاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، و در شهرهای جديد و شهرک وزيرانهيئت

سازی و همچنين مقررات ملّي ساختمان، عدم رعايت اصول شهرسازی، های تفصيلي و آمادهطرح

به قلع بنا و تأسيسات رأی دهد؛در اين صورت مهلت مناسبي فني و بهداشتي و عدم احراز مالكيت، 

نفع ماه نخواهد بود توسط كميسيون برای اجرای رأی تعيين و به نحو مقتضي به ذی دوكه بيشتر از 

لع در مهلت مقرر اقدام به قنفع يا نماينده قانوني وی شود. هرگاه ذیيا نماينده قانوني وی اعالم مي

 .ودخواهد بموظّف به اجرای رأی قلع بنا  پروانه با همكاری نيروی انتظامي ، مرجع صدوربنا نكند

نفع يا نماينده قانوني، كاربری ملك و كليه اصول شده توسط ذیچنانچه در بنای احداث

و  انامه استفاده از اراضي، احداث بنآيينشهرسازی، فني و بهداشتي و ساير مقررات ازجمله مواد 

رعايت شده  وزيرانهيئت 53/2/5325تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 

                                                             
 ابالغيه وزير كشور به استانداران. 21/4/5324مورخ  552322به شماره  قانون شهرداری 22ماده  3بند  2دستورالعمل اجرايي تبصره 5 
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تواند نسبت در خصوص استحكام بنا، مي مهندسي ساختمانباشد، كميسيون پس از اخذ تأييديه نظام

 دولك موظف است حداكثر ظرف درصد قيمت روز اعياني اقدام نمايد. ما 13تا  13به جريمه معادل 

نفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از كه ذیماه نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد. درصورتي

پرداخت جريمه خودداری نمايد، مرجع صدور پروانه مكلّف است مجدداً پرونده ملك را به كميسيون 

 ارجاع و تقاضای رأی تخريب نمايد.

است هرساله نسبت به تعيين قيمت روز اعياني به تفكيك دهستان و  موظّف 22كميسيون ماده 

نفر از كارشناسان رسمي دادگستری اقدام  هيئتي متشكل از سه تأييدبخش در هر شهرستان، پس از 

های ارجاعي خصوص پروندهوضوع اين دستورالعمل حسب مورد درنمايد. جرايم و عوارض وصولي م

عدم تشكيل درصورت واريز مي شود. حساب دهياری مربوطهبه یاز سوی روستاهای دارای دهيار

خصوص روستاهای فاقد شود. درپرداخت مي ربطشورای اسالمي روستای ذیحساب دهياری به

تا  شودمي واريز كندبه جانشيني شورا افتتاح مي دهياری و شورای اسالمي به حسابي كه استانداری

. عوارض و جرايم تخلفات ساختماني شوددر امور عمراني و خدماتي بخش با نظارت بخشداری هزينه 

 معين استان واريز حساب خزانةج از حريم شهرها و خارج از محدودة روستاها، بهو عمراني در خار

وجوه، درصد كل  533ساله معادل تا با نظارت معاون هماهنگي امور عمراني استانداری همه شودمي

های عمراني استان، تأمين نيروی انساني موردنياز جهت نظارت و كنترل، تجهيز بابت اجرای پروژه

های مربوط به اجرای اين آالت، پرداخت حق جلسات اعضای كميسيون و ساير هزينهماشين

ني در ادر مواردی كه تخلف ساختم شود.دستورالعمل با رعايت قوانين و مقررات الزم الرّعايه هزينه 

و اصالحات بعدی  35/3/5314ها مصوب اراضي مشمول قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ

 .زمان جهاد كشاورزی استان را اخذ كندصورت گرفته باشد كميسيون موظف است نظر سا

ای ونهگبه مكلفندعنوان ناظر بر اجرای اين دستورالعمل ها بهمعاونين امور عمراني استانداری

ف شود. وساز رسيدگي و تعيين تكليريزی نمايند كه در كمترين زمان ممكن به تخلفات ساختمهبرنا

های موجود در استان نسبت به افزايش تعداد توانند متناسب با حجم پروندهدر اين راستا مي

ها اقدام نمايند يا جلسات كميسيون را در مراكز شهرستان محل وقوع تخلّف تشكيل دهند. كميسيون

و عملكرد خود را  وظّف است گزارش تشكيل جلسات، آرادر هر استان م 22دبيرخانه كميسيون ماده 

امور شهری و  و توسعة عمراني حوزه معاونت عمرانريزی بار، به دفتر فني و برنامههر سه ماه يك

 5ارائه نمايد. روستايي وزارت كشور

                                                             
 همان دستورالعمل5 
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 قانون شهرداری 111ده کميسيون ما .3-1

مالكين اراضي و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك 

تواند از عمليات ساختماني شهرداری مي پروانه اخذ نمايند. اراضي و شروع ساختمان، از شهرداری

كه ساختمان در وسيله مأموران خود اعم از آنمخالف مفاد پروانه بههای بدون پروانه يا ساختمان

در موارد مذكوركه ازلحاظ اصول شهرسازی  5.زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيری نمايد

يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا 

شده باشد به تقاضای شهرداری و به استناد ساختمان احداث يا شروع به احداث بدون پروانه شهرداری

به  هايي مركب از نماينده وزارت كشورقانون شهرداری، موضوع در كميسيون 533ماده  5تبصره 

ن مانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستری به انتخاب وزير دادگستری و يكي از اعضای انج

نماينده شهرداری بدون حق رأی و صرفاً برای ادای  شود.مطرح مي 2با انتخاب انجمن شهر

كه آرای كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت درصورتي .خواهد شدتوضيحات، حاضر 

ر اين وزارت كشور دتعيين نمايندگان به  .شودمناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي

 است. شدهقانون شهرداری اشاره  22كميسيون در توضيحات كميسيون ماده 

تشكيل  -5كه به ترتيب مشتمل بر  استتبصره  55مشتمل بر  قانون شهرداری 533ماده 

نه اخذ جريمه در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربنای مندرج در پروا-2، 533كميسيون ماده 

اخذ جريمه در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت  -3،ساختماني در حوزه استفاده از اراضي مسكوني

اخذ  -4زيربنای مندرج در پروانه ساختماني در حوزه استفاده از اراضي تجاری و صنعتي و اداری،

اخذ جريمه عدم  -1ضي مربوطه،جريمه در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از ارا

تكاليف ناظر ساختماني در -1رسيدگي به تخلف ناشي از تجاوز به معابر شهر -2احداث پاركينگ، 

و نظارت  و محاسبات فني ضميمه آن هاو نقشهانطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 

تخلف ناظر درصورت ات الزم موقع از بروز تخلف و اقداممستمر بر آن و شهرداری در جلوگيری به

 هاساختمانمعافيت  -2تكاليف دفاتر رسمي، -4ساختمان و آمرين شهرداری از انجام تكاليف قانوني، 

مقام او به رأی رسيدگي به اعتراض مالك يا قائم-53قانون شهرداری،  533ماده  5از شمول تبصره 

 .استارزش معامالتي  نامهآيينساس اخذ جرايم بر ا -55و  3كمسيون بدوی در كميسيون تجديدنظر

قانون  513جرم نيست و ارتباطي به مقررات ماده  قانون شهرداری 533تخلفات مندرج در ماده 

قانون مذكور از نوع  513)ق.آ.د.ک( ندارد زيرا جرايم موردنظر ماده 5225دادرسي كيفي مصوب  آيين

                                                             
 21/55/3415الحاقي  قانون شهرداری 533ماده  5

 در حال حاضر شورای اسالمي شهر2 
 شوندآن ماده تشكيل مي 53و  5های در دو شكل بدوی و تجديدنظر مطابق تبصره قانون شهرداری 533های ماده كميسيون 3
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 كه تخلفات ساختماني صرفاً تخلف در احداث بنا واست درحالي مجازات بازدارنده يا تأميني و تربيتي

 5.ساختمان است

های ذيل آن با شهرداری با توجه به تبصره قانون شهرداری 533های ماده اجرای آرای كميسيون 
بنابراين اعضای كميسيون و يا اجرای احكام دادگستری است، و مأمورين اجراييات شهرداری 

نفع بيم صدمه چنانچه تخلف در زمين محصور واقع و يا ممانعت ذی 2.ای در اين مورد ندارنديفهوظ
 3.بدني و حيثيتي مطرح باشد، برای ورود به چنين محلي، كسب اجازه دادستان محل الزم است

لحاظ عضويت نماينده وزير دادگستری يك كميسيون شبه قانون شهرداری به 533كميسيون ماده 
قانون  533قطعي كميسيون موضوع ماده  .اعتراض به آرایداردبوده و ضمانت اجرايي  يئقضا

 4.آيدبه عمل مي شهرداری در ديوان عدالت اداری

 شهری قانون نوسازی و عمران 8کميسيون ماده  .4-1

های شهری و احداث و اصالح و توسعه ين نيازمندیو اصالحات اساسي و تأم نوسازی و عمران
های ها و باغها و حفظ و نگهداری پارکها( و ميدان)توقفگاه هاها و پاركينگمعابر و ايجاد پارک

عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات موردنياز عمومي و نوسازی محالت و مراقبت در رشد متناسب 
ها در اجرای وظايف مذكور مكلف ها است و شهرداریداریو موزون شهرها از وظايف اساسي شهر

منظور رسيدگي به اعتراضات راجع به مميزی به 1.های جامع هستندهای اساسي و نقشهبه تهيه برنامه
در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط 

به عمل خواهد اين قانون  2در شهرهای مشمول ماده  داریشده از طرف شهراعالم 4موضوع ماده 
به ارزيابي امالک و حقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط همچنين رسيدگي به اعتراضات راجعآمد. 

های كشور در كميسيوني های نوسازی و اصالح و توسعه معابر در كليه شهرداریبه اجرای طرح
كه يك نفر آن از طرف شود تعيين مي اد محلي بصير و مطلع در تقويم امالکمركب از سه نفر افر

انتخاب  شورو يك نفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف وزارت ك انجمن شهر
يون رفع حيت كميسرسيدگي به ساير اختالفات ناشي از اجرای اين قانون منحصراً در صال .شوندمي

 2است.قانون شهرداری  11اختالف موضوع ماده 

                                                             
 )ا.ح.ق( هاداره كل حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائي 21/52/5344-2412/1و1/1/5342-1222/1های از نظريه 5

 ا.ح.ق 22/2/5345-1422/1از نظريه  2

 ا.ح.ق 2/4/5343-2443/1نظريه  3
 32/33/5341مصوب  قانون ديوان عدالت اداری 53ماده 2موجب بند به 4

)ا.ح.ق( در مجموعه ی اداره كل حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيههاو نظريه نوشت آراء ديوان عدالت اداریمطالعه پي

 شود.خصوص پيشنهاد مي در اين قوانين و مقررات شهرداری

 . 31/32/5341شهری مصوب  قانون نوسازی و عمران 5ماده  1

 .31/32/5341شهری مصوب  قانون نوسازی و عمران 4ماده  2
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 کميسيون حفاری  .5-1

ها در داخل شهرها نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنآيين"به استناد 

منظور تأمين هماهنگي در امور اجرايي و به "5باشدمستلزم حفاری معابر و احداث تأسيسات مي

های ارتباطي و مواصالتي مؤسساتي كه های احداث، توسعه، اصالح شبكهها، پروژهمهها، برناطرح

كميسيون  ،خواهد بودها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسيسات خدمات آن

وزارت شهری در  عالي هماهنگي امور اجرايي شهرهای كشور به رياست معاونت امور محلي و عمران

نامه مذكور هماهنگي امور اجرايي مؤسسات مشمول آيين 4طبق ماده  .شودميتشكيل  كشور

نامه در شهر تهران و شهرهای با جمعيت باالی دويست هزار نفر از طريق كميسيون هماهنگي آيين

هنگي امور اجرايي ساير نامه، هماآيينآن  4طبق بند ج ماده  .خواهد شدبه رياست شهردار انجام 

شهرهای كشور در قالب كميسيون هماهنگي متشكله در شهرستان متبوع هر شهر و به رياست 

 شدهنامه ذكر آيينآن  1فرماندار صورت خواهد پذيرفت. وظايف كميسيون شهرستان و شهر در ماده 

ر جمعيت و نامه مذكور شهردارهای شهرهای باالی دويست هزار نفآيين 2است و طبق ماده 

دبيرخانه كميسيون هماهنگي را حسب مورد تحت نظر خود  اندموظفهای هر شهرستان فرمانداری

 اداره نمايند. شودميهای كافي تشكيل كه با پست

ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 1( ماده 1کميسيون تبصره ) .6-1

 2ی بعدیهاهياصالح

ها از تاريخ تصويب اين قانون وری آنها و تداوم و بهرهراعي و باغمنظور حفظ كاربری اراضي زبه

ها جز در موارد ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکتغيير كاربری اراضي زراعي و باغ

ها در هر استان به تشخيص موارد ضروری تغيير كاربری اراضي زراعي و باغ 3است.ضروری ممنوع 

ز رئيس سازمان جهاد كشاورزی، مدير امور اراضي، مديركل راه و شهرسازی، عهده كميسيوني مركب ا

جهاد  كه به رياست سازمان است زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندارمديركل حفاظت محيط

 5( ماده 5های موضوع تبصره )مورد تصميمات كميسيوندنظر درتجدي 4شود.ّميكشاورزی تشكيل 

ن قانون در مواردی كه مجوز تغيير كاربری صادرشده، با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی اي

ان االختيار وی و با عضويت معاونبه عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزی يا نماينده تام

                                                             
 وزيرانهيئت 34/55/5322نامه هماهنگي اقدامات عمراني مصوبه مورخ آيين 5

 به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيد. 35/34/5341كه اصالحيه آن در تاريخ  35/33/5314مصوب  2
 .35/33/5314وب ها مصماده يك قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ 3

 (35/34/5341)اصالحيه  35/33/5314ها مصوبقانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ 5ماده  5تبصره  4
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ارزيابي تقويم و  5است.زيست های راه و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محيطربط وزارتخانهذی

مان ای متشكل از نمايندگان سازنفرههای موضوع اين قانون توسط كميسيون سهاراضي زراعي و باغ

 2.پذيردها انجام مي، امور اقتصاد و دارايي استان در هريك از شهرستانجهاد كشاورزی، استانداری

 شورای ترافيک شهرستان  .7-1

 اجتماعي هایفعاليت انجـام و بزرگ شهرهای به مهاجرت پديده و جمعيت روزافزون رشد  
 هایپايه زا يكي ونقلحمل صنعت. است ونقلحمل هایسامانه از بيشتر اسـتفاده نيازمند اقتصادی

 عمومي ونقلحمل هایسامانه بـا سـالم، شـهرهايي ايجـاد امروزه. است شـهرها توسعه و رشد
ه ب ، همگان برای استفادهقابل و پذيرانعطاف حركـت قابليـت دارای و ارزان ايمـن، اعتماد،قابل

 .است شده مبدل شهرها در زندگي ناپذيراجتناب ضرورتي
 تهيه و ترافيكي هماهنگ و جامع هایسياست اعمال منظوربه و فوق هایبه ضرورت توجه با

 ريـزی،برنامـه طراحي، همانند ر،مرو و عبور امر به مربوط امور كليـه اداره بهبـود و الزم مشيخط

، شورای عالي هماهنگي  شهرها ترافيكي انتظامات و نظـارت هـدايت، همـاهنگي، دهي،سازمان

ترافيك شهرهای كشور با رياست معاون وزير كشور، شورای هماهنگي ترافيك استان به رياست 

در سطح  4ي ترافيك شهرستان به رياست فرماندارو شورای هماهنگ 3يا معاون عمراني وی استاندار

 .شوداستاني و شهرستاني تشكيل مي ملي،

 هایسياست و اصالحات برنامه تدوين بـا كشور، شهرهای ترافيك هماهنگي عالي شورای

 اثر رد تاكنون، دور هایگذشته از كـه هـايينارسـايي رفـع در جديـد اقداماتي انجام گانه،بيست

است و  هماهنگ توسعه هایبرنامه اهداف با اقدامات اين. است كرده آغاز را بار آمده، به توجهيكم

 : شودرا شامل ميجمله موارد زير  از

 ـونآزم و آمـوزش شيوه در تحول و رانندگي در صحيح رفتارهای عمومي فرهنگ ترويج و توسعه •

 ان متخلف بـا برخـورد و مقـررات دیجـ و اعمال پلـيس اقتدار رانندگي، افزايش گواهينامه صـدور

 به حركت اولويت دادن و سازیخصوصي همگاني، ونقلحمل خدمات بهبود و ناوگان توسعه •

 التتسهي تأمين شخصي، نقليه وسـايل برای حركت محدوديت و همگاني ونقلحمل هایسامانه

 نفر هزار صديك رزيـ در شهرهای همگاني ونقلحمل هایسازمان ايجاد و خصوصي بخش برای

  جمعيت

                                                             
 (35/34/5341ها )مصوب قانون اصالح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ 2ماده  1تبصره  5
 (35/34/5341ا)مصوب هقانون اصالح قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ 3ماده  3تبصره  2

 34/52/5312قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای كشور مجلس شورای اسالمي مصوب  3ماده  3

مكرر  3)ماده 21/34/5344قانون اصالح موادی از قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای كشور مصوب  4ماده  4
 (34/52/5312ك شهرهای كشور مصوب قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافي



 

 

 15  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

 ريـزیبرنامـه مهندسي علم از استفاده و مطالعه انجام به شهری مديران تشويق و ترغيب  •

 شهرهای برای ساله 23 افق بينيپيش و شهرها ترافيك بهبود و ساماندهي برای ترافيك و ونقلحمل

  بزرگ

 ـذفح و سـفر تقاضـای كاهش ع،موقبه رسانياطالع ونقل،حمل تقاضای و عرضه بر مديريت  •

 مسـيرهای و ارائه سواراندوچرخه عبور ويژه مسيرهای از برداریبهره و ايجاد غيرضروری، سـفرهای

 پياده عابران برای امـن و مناسـب

 عابر واز م برداریبهره و ساخت به مربوط امور كليه در فني معيارهای و ضوابط رعايت و تعيين  •

 هاآن از ناشي خسارات و تصادفات شدت و تعداد كاهش راهبردهای ریكارگيبه و تدوين

 لـودگيآ كـاهش خودروهـا، فنـي معاينـه توليدی، نقليه وسايل ايمني و كيفي سطح ارتقای  •

 هایسوخت ديگر و طبيعي گاز به همگاني ونقلحمل هایسامانه در مصرفي سوخت تغييـر هـوا،

 و عبور بهبود در ترافيك و ونقلحمل از ناشي درآمدهای مصرف و درآمدزايي اقتصادی و و پاک

 مرور

 ظورمنبه زمـين كاربری مطالعات در ونقلحمل ريزیبرنامه مهندسي از استفاده به جدی توجه  •

 شهری، سطوح در ترافيك و ونقلحمل اطالعات پايگاه ايجاد و عمران و توسعه هایطرح تهيـه

 يمل و استاني

 ، ـاهاسـتانداری در ترافيـك و ونقلحمل به مربوط تشكيالتي ساختار تصويب و اصالح  •

 وابسته واحدهای هاشهرداری ، هافرمانداری

 نحوه همچنين و آن دبيرخانه و شهرستان ترافيك هماهنگي شورای وظايف ،وزيرانهيئت

 ترافيك هماهنگي شوراهای و كشور شهرهای يكتراف هماهنگي عالي شورای با آن همكاری

 عالي شورای و كشور وزارت مشترک پيشنهاد به بنا 54/53/5323 مورخ جلـسه در را هااستان

 عالي شورای تأسيس قانون از موادی اصالح قانون( 4) ماده« 5» تبصره استناد به و هااستان

مورخ  ه13112/ت 523132به شماره   ـ5344وبمص ـ كشور شهرهای ترافيك هماهنگي

  .رساند تصويب به را 23/53/5323
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 5شود:زير تشكيل مي هرستان به رياست فرماندار و اعضایشورای هماهنگي ترافيك ش

 رئيس اداره راه و ترابری .5

 نماينده مسكن و شهرسازی استان حسب مورد .2

 هرستانوجود اداره آن در شدرصورت  زيست،رئيس اداره محيط .3

 فرمانده انتظامي شهرستان .4

 بخشدار هر بخش حسب مورد .1

 شهردار هر شهر حسب مورد .2

 رئيس شورای اسالمي شهر حسب مورد .1

پيگيری و هماهنگي  شامل شهرستان ترافيك هماهنگي شورای وظايف مصوبه، اين اساس بر

 ارت بر اجرایهماهنگي و نظ شورای عالي و شورای استان در سطح شهرستان، مصوبات برای اجرای

 ملي، هایسياست و اهداف شهری بر اساسمرتبط با عبور و مرور درون هایسياست و هامشيخط

 به مربوط امور در الزم تصميمات اتخاذ و هماهنگي ، استان عالي و شورای مصوبات و ایمنطقه

تان با شهری در سطح شهرسو برون مبادی ورودی و خروجي شهرها و نقاط تبادل سفرهای شهری

 های ابالغي از سوی وزارت راه و شهرسازی ورعايت استانداردهای مربوط و دستورالعمل و طرح

 .استماهه به شورای استان صورت موردی و فواصل ششبه ترافيكي وضعيت گزارش ارائه

تان مستقر بوده و معاون فرماندار، دبير شورا شهرس در فرمانداری دبيرخانه شورای شهرستان

تمام  2.صورت وجود پست معاونت عمراني، معاون عمراني فرماندار دبير شورا خواهد بوددر .است

 پيشنهاد انجام اصالح هندسي، 3.شودمكاتبات دبيرخانه با امضای رئيس شورای شهرستان انجام مي

اني ريهقدامات مربوط به تعيين جهت حركت در معابر شرو، ايجاد پياده راه و اكم كردن عرض سواره

و اتخاذ تصميم در شورای شهرستان با رعايت  پس از مطالعه و تهيه طرح توسط شهرداری

 .خواهد بوداجرا های هادی و تفصيلي قابلمراتب شبكه معابر و ضوابط طرحسلسه

                                                             
به شماره  5312قانون اصالح موادی از قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای كشور مصوب  مكرر 3ماده 5 

 ، لذا عناوين اعضا نيازمند تطبيق با شرايط روز است.51/32/5344مورخ  211/42342
قانون اصالح موادی از قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای  4 ماده 5نامه اجرايي تبصره آيين 3ماده  5تبصره  2

 كشور.

قانون اصالح موادی از قانون تأسيس شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای  4ماده  5نامه اجرايي تبصره آيين 3ماده  2تبصره  3
 كشور.
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ر د شود.مستقيم در شورای استان مطرح ميصورت های مربوط به شهر مركز استان بهموضوع

ربط و شهردار و رئيس شورای اسالمي شهر مركز استان با حق اين جلسات از فرماندار شهرستان ذی

 آيد.رأی دعوت به عمل مي

 زیست شهری و روستاییوظایف مرتبط با خدمات و محيط .2

 شورای حفاظت منابع آب شهرستان .1-2

منظور و به 32/53/5312شكيل وزارت جهاد كشاورزی مصوب قانون ت 53به استناد ماده 

و مصرف آب كشور، شورای عالي آب متشكل از  گذاری درزمينه تأمين، توزيعهماهنگي سياست

زی ريوزرای نيرو، جهاد كشاورزی، صنعت معدن و تجارت، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه

كشاورزی، آب و منابع  فر از اعضای كميسيونزيست، يك نكشور، رئيس سازمان حفاظت محيط

عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزی طبيعي با انتخاب مجلس شورای اسالمي به

ت جمهور يا معاون اول رياسرياست عاليه اين شورا با رئيس .شودميجمهور تشكيل حكم رئيسبه

يا كميسيون مذكور در اصل  نوزيران شورا با تصويب هيئتتصميمات اي خواهد بود. جمهوری

 .استاالجرا ربط الزمهای ذی( قانون اساسي برای دستگاه534سي و هشتم)يكصدو

/ه مورخ 31314/ت41522به شماره  "ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب"به اين منظور

منظور حفظ و حراست از منابع آب دارد كه بهمقرر مي 2در ماده  وزيرانمصوبه هيئت 22/31/5341

يران و با حضور مد به رياست استاندار "حفاظت منابع آب زيرزميني"زيرزميني در هر استان شورای

 ي نيرویای و فرماندهزيست، آب و برق منطقهو رؤسای دادگستری،جهاد كشاورزی، نفت، محيط

ي كه های زيرزمينشود تا نسبت به اجرای ضوابط اجرايي حفظ و حراست از آبتشكيل مي انتظامي

 در همين راستا مطابق بران اقدام شود.های آبشود با مشاركت تشكلتوسط وزارت نيرو تهيه مي

 منظور پشتيباني و حمايت از اجرایبه نداموظفپانزدهمين نشست شورای عالي آب، استانداران  4بند 

های فاقد پروانه نسبت به تشكيل جلسات منظم ماهيانه شورای حفاظت قانون تعيين تكليف چاه

های غيرمجاز و المنفعه نمودن چاهمنابع آب استان برای پيگيری و رفع مشكالت پر و مسلوب

مجاری آب و نصب كنتورهای آب اقدام  برداری غيرمجاز منابع وآوری ادوات و منصوبات بهرهجمع

صورت ماهيانه به دبيرخانه شورای عالي آب گزارش نمايند.دبيرخانه نيز هر شش و عملكرد شورا را به

 . دهدبار عملكرد شورای حفاظت منابع آب كشور را به شورای عالي آب ارائه ماه يك

، شورای حفاظت منابع آب وزيراننامه صدراالشاره هيئتدر راستای اجرايي شدن تصويب
و عضويت مدير امور آب ، رئيس سازمان جهاد  ها به رياست فرماندارانزيرزميني در شهرستان

س اداره های نفتي، رئيورده، شركت پخش فراانده نيروی انتظاميكشاورزی ، رئيس دادگستری ، فرم
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 )كشاورزی، صنعت، خدمات(، دو نفر از اعضای نفعان، سه نفر از نمايندگان ذی،نماينده صداوسيمابرق
زيست و رئيس اداره صنايع، معدن و تجارت شهرستان و ساير علمي دانشگاه، مدير اداره محيطهيئت

های گيریتصميم دامات وبران تشكيل و گزارش اقهای آبتناسب تركيب شورا با مشاركت تشكلبه
 5.متخذه را به دبيرخانه شورای عالي آب )وزارت نيرو( ارسال نمايند

 مدیریت پسماند .2-2

 ( قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران13قانون مديرت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم )
ها در تاريخ مديريت بهينه آنبار پسماندها و زيست كشور از آثار زيانمنظور حفظ محيطو به
 2.به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيد 23/32/5343

بندی در اين قانون پسماند به پنج نوع با عناوين عادی، پزشكي، ويژه، كشاورزی و صنعتي تقسيم
ها مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي ويژه در شهرها و روستاها و حريم آن 3.شده است
ها، به عهده ها و دهياریها و در خارج از حوزه وظايف شهرداریها و دهياریشهرداریبه عهده 
صورت رد مديريت اجرايي پسماندهای صنعتي ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود. .استها بخشداری

 4.ها خواهد بودها و بخشداریدهياری ها،عهده شهرداریتبديل به پسماند عادی به
ه هايي در سطوح ملي بهای موظف در قانون، كارگروهبه هماهنگي بين دستگاهبرای دستيابي 
در  و وليت معاون امور عمراني استانداریزيست، استاني به مسئن حفاظت محيطرياست رئيس سازما

مطابق  1شود.ميليت معاون فرماندار تشكيل لزوم با تركيب مشابه به مسئودرصورت شهرستان 
های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مديريت در خصوص دستگاه وزيراننامه هيئتصويبت

شهرها مجری افزايش تدريجي نرخ ، شورای اسالمي كالن2شدهبندی تعيينپسماند طي زمان
سال  1های شهری در طي حمل و دفن بهداشتي زباله آوری،شده جمععوارض پسماند تا سقف تمام

 .اندشدهعنوان ناظر عالي تعيين تكليف به وزارت كشور
و  شورای اسالمي كشور مصوبات كليه شوراهای موضوع قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات

كه پس از دو هفته از تاريخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگيرد انتخاب شهرداران درصورتي
و اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار يا شورای شهرستان  1ستالجرااالزم

                                                             
 34/53/5341مورخ  5/35/242153مطابق دستورالعمل اجرايي ابالغي وزارت نيرو به شماره  5
 نيز مطالعه شود. 31/32/5325مورخ  ه44512/ت555144قانون برنامه پنجم توسعه به شماره  523نامه اجرايي بند )الف( ماده آيين 2

 مجلس شورای اسالمي 23/32/5343قانون مديريت پسماندها مصوب  2بند ب ماده  3

 مجلس شورای اسالمي 23/32/5343قانون مديريت پسماندها مصوب  1ماده  4

 وزيرانهيئت 53/31/5344مورخ  ه33412ت241223نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها به شماره آيين 2تبصره ماده  1

های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مديريت پسماند طي خصوص دستگاه نامه در( تصويب5جدول شماره ) 2رديف  2
 وزيرانهيئت 32/33/5324مورخ  ه15324/ت24153شده به شماره تعيينبندی زمان

 ( قانون مذكور21/34/5342و  32/31/5342)اصالحي 43ماده  1
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 فلذا توجه فرمانداران 5،گيردو شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شورای استان صورت مي
 سازد.را در اين بخش به خود معطوف مي

 فضای سبز  .3-2

ن اصالح اليحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب در راستای اجرای قانو

نامه همكاری وزارت تفاهم نامه اجرايي آن، و نيزآيينمجلس شورای اسالمي و  54/52/41

 35/5/54524های كشور( با وزارت جهاد كشاورزی به شماره ها و دهياریسازمان شهرداری)شورك

های كشور( با ها و دهيارینامه همكاری وزارت كشور)سازمان شهرداریمتفاه و 52/3/44مورخ 

فضای سبز  شناسيسند آـسيب و همچنين 1/1/42مورخ  35/5/32241وزارت نيرو به شماره 

هماهنگي و ايجاد تعامل ،  22/3/24ه مورخ 15324/ت 31343به شماره وزيراننامه هيئتتصويب

ربط بخصوص در موضوع امكان تأمين منابع آب غير شرب جهت فضای های اجرايي ذیهبين دستگا

 نياز در فضاهای سبز شهری و روستايي، ازجمله انتظارات از فرماندارانسبز و استفاده از گياه هان كم

 در اين بخش است. 

 بهداشت عمومی شهر . 4-2

ها و در راستای اجرای دستورالعمل قانون شهرداری 11اده م 25و بند 51، بند4مستند به بند

كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيماری به انسان، تشكيل و برگزاری مستمر كارگروه شهرستاني كنترل 

های ولگرد به روش جمعيت حيوانات ناقل بيماری به انسان و نظارت بر اجرای طرح كنترل سگ

در حوزه رياست كارگروه  در اين بخش فرمانداران هاست كهریگيری، ازجمله وظايف ذاتي شهردازنده

 آورند. های الزم را به عمل ميمذكور همكاری و مساعدت

  نشانیامور ایمنی و آتش .5-2

ي مجلس شورای اسالم 21/53/42كشور مصوب  به استناد قانون تشكيل سازمان مديريت بحران

 51542های كشور شماره نامه اجرايي آن، دستورالعمل تشكيل ستاد مديريت بحران شهرداریآيينو 

نشاني های آتشيابي ايستگاهنشاني، ضوابط مكانهای آتش، ضوابط طراحي ايستگاه51/2/24مورخ 

ه مورخ 15324/ت523212به شماره  وزيراننامه هيئتنشاني تصويبشناسي آتشو سند آسيب

ها با رويكرد امكان استفاده ها و دهياریمابين شهرداری، ايجاد تعامل و همكاری في 54/53/23

عنوان مدير بحران شهرستان، از ديگر نشاني و خدمات ايمني بهمشترک از تجهيزات و امكانات آتش

 رود. مي در اين بخش فرمانداران انتظاراتي است كه از

                                                             
 ( قانون مذكور21/34/5342و اصالحي  32/31/5342)الحاقي 5تبصره  5
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 تأسيسات خدمات شهری .6-2

نامه های دام كشور بر اساس تفاهمتشكيل كارگروه شهرستاني ساماندهي بهداشتي كشتارگاه

های كشور( با سازمان دامپزشكي كشور به ها و دهياری)سازمان شهرداریهمكاری وزارت كشور

های دام غير صنعتي و غيربهداشتي و لي كشتارگاهو نظارت بر تعطي 52/2/23مورخ  43342شماره 

ن در اي های است كه فرمانداریای، از ساير همكاریهای دام صنعتي منطقهاستفاده از كشتارگاه

 آورد. بخش به عمل مي

 ریزی و توسعه شهری برنامه .3

 ستاد بازآفرینی شهری  .1-3

بهسازی،  ایخصوص تعيين سند ملي راهبردی احيدر 52/32/5323در جلسه مورخ  يرانوزهيئت

قانون حمايت از  52ناد ماده های فرسوده و ناكارآمد شهری به استنوسازی و توانمندسازی بافت

منظور انجام و به 5342های فرسوده و ناكارآمد شهری مصوب بهسازی و نوسازی بافت احيای

ای هها و محلهمفاد سند مذكور، ستـاد مـلي بازآفريني پايدار محدوده تمهيدات الزم برای تحقق

 5.دهدهای احياء بهسازی و نوسازی را تشكيل ميهدف برنامه

 و با عضويت شهردار شهر های كشور به رياست استاندارستادهای متناظر ستاد ملي در استان

ی شهرهای استان و به دبيری مديركل راه و شهرسازی هامركز استان به نمايندگي از شهرداری

ها و نامه نحوه فعاليت ستاد استاني بازآفريني پايدار محدودهآيينطبق  2 .شوداستان تشكيل مي

منظور ايجاد هماهنگي در تهيه و و به 3، بهسازی و نوسازی شهریاحياهای های هدف برنامهمحله

های ها و محلهاستفاده بهينه از امكانات موجود در محدوده های هماهنگ و همسو بااجرای برنامه

به رياست فرماندار شهرستان و دبيری شهردار شهر مربوط و عضويت « ستاد بازآفريني شهری»هدف 

. شودميهای عضو ستاد استان در شهرستان تشكيل های محلي متناظر ادارات و دستگاهدستگاه

ده و شهر تهران بر عهده شهردار بوستاد بازآفريني پايدار كالن رياست ،شهر تهرانكالناستثنای به

 4شود.دبيرخانه ستاد با ساختار سازماني معين تشكيل مي

                                                             
 (.52/32/5323)جلسه 32/31/5323خ هـ مور 44235/14233وزيران به شماره مصوبه هيئت  2و  5مواد  5-

 (.52/2/5323)جلسه  2/1/5323هـ مورخ  44235/14233وزيران به شماره ، مصوبه هيئت 2تبصره ذيل ماده  2-

های هدف ها و محلهدبيرخانه ستاد ملي بازآفريني پايدار محدوده 23/34/5324مورخ  24/ص 2224/235بنا به پيشنهاد شماره -3
تبصره به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهری رسيد و  4بند و  34ماده،  1بهسازی و نوسازی شهری مشتمل بر  های احيا،برنامه

 االجرا شد. از همان تاريخ الزم
 های احيا، بهسازی وهای هدف برنامهمحله ها ونامه نحوه فعاليت ستاد استاني بازآفريني پايدار محدودهآيين 3ماده  1تبصره - 4

 ری.نوسازی شه
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در شهرهای با جمعيت  تصویب برنامه راهبردی عملياتی شهر و شهرداری .2-3

 کمتر از بيست هزار نفر 

های بعدی ( و اصالحيه31/32/5341شهری )مصوب  قانون نوسازی و عمران 51مستند به ماده 

 ،برنامه عمليات نوسازیبا راهنمايي وزارت كشور مكلفنداين قانون  2های مشمول ماده آن،شهرداری

كه فاقد و عمران و اصالحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتي

ها در حدود منابع مالي باشند بر اساس احتياجات ضروری شهر و با رعايت اولويت آن نقشه جامع

 تأييد و تنظيم كرده و پس از تصويب انجمن شهر مقرر در اين قانون و ساير امكانات مالي شهرداری

اين برنامه در شهرهای با  تأييد وظيفه های مربوطه را بر اساس آن اجرا كنند.وزارت كشور،طرح

به 31/53/5324مورخ  535134هزارنفری جمعيت طي بخشنامه شماره جمعيت كمتر از بيست

لذا آشنايي كامل با مفاد دستورالعمل تهيه برنامه راهبردی عملياتي  است.شده ها تفويض فرمانداری

 34422كشور طي نامه شماره  هایها و دهياریشهر و شهرداری ابالغي از سوی سازمان شهرداری

همچنين تقويت بنيه تخصصي  5.های مرتبط با آن ضرورت داردنامهو شيوه 51/34/5324مورخ 

ساله ريزی شهرستان و تشكيل منظم و مستمر آن برای بررسي و تصويب برنامه پنجكميته برنامه

ديهي ب در اين بخش است. هزارنفری جمعيت از وظايف فرماندارانشهرهای با جمعيت كمتر از بيست

ها تطبيق مفاد آن با دستورالعمل يادشده های ارسالي از سوی شهرداریاست در بررسي برنامه

 ضروری است.

تشکيل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و متناظر آن در سطح استان و  .3-3

 شهرستان

منظور هيئت محترم وزيران به 34/55/5322ه مورخ13531/ت522321به استناد مصوبه شماره 
توسعه گردشگری داخلي و ايجاد هماهنگي و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران 

د های سفر،ستادهي و نظارت بر انجام فعاليتريزی، سازمانگذاری، برنامهو گردشگران، سياست
ستي و دسازمان ميراث فرهنگي،صنايعمركزی هماهنگي خدمات سفر با رياست معاونت گردشگری 

درمان و آموزش پزشكي، وزارت  وزارت بهداشت، ،گردشگری و مركب از وزارت كشور
وپرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروی آموزش
احمر و سازمان صداوسيمای ، سازمان امداد و نجات جمعيت هاللجمهوری اسالمي ايران انتظامي

 2شود.جمهوری اسالمي ايران تشكيل مي

                                                             
و اصالحات شهر  دستورالعمل تهيه،تصويب، اجرا و پايش برنامه عمليات نوسازی و عمران 4رجوع شود به جدول شماره  5

 های كشور به استانداران سراسر كشور.ها و دهياریسازمان شهرداری 32/34/5324مورخ  34422ابالغيه شماره 
 هيئت محترم وزيران. 34/55/5322مورخ  ه13531/ت522321مصوبه شماره  5ماده  2
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ها، ستاد اجرايي منظور اجرای مصوبات ستاد مركزی هماهنگي خدمات سفر در سطح استانبه

دستي و اث فرهنگي)دبير(، صنايع)رئيس(، مديركل ميرخدمات سفر در هر استان مركب از استاندار

 وپرورش،درمان و آموزش پزشكي، آموزش های بهداشت،گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانه

 دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزيرات حكومتي هر استان، فرمانده نيروی انتظامي

يس راهنمايي و رانندگي استان، شهردار مركز استان و استان، مديركل صداوسيمای استان، رئيس پل

 5شود.احمر استان تشكيل ميمديرعامل سازمان امداد و نجات جمعيت هالل

ها، ستاد منظور هماهنگي و پيگيری مصوبات ستاد مركزی و ستاد اجرايي استان در شهرستانبه

ي يران متناظر با اعضای ستاد اجراياجرايي خدمات سفر شهرستان به رياست فرماندار و با عضويت مد

شود.وظايف ستاد اجرايي شهرستان نيز متناظر با وظايف ستاد استان در سطح شهرستان تشكيل مي

اجرايي استان در محدوده هر شهرستان است و دبيرخانه ستاد اجرايي شهرستان در ادارات ميراث 

 2.دستي و گردشگری شهرستان مستقر استفرهنگي،صنايع

 ی و ملی امنطقه ی،اهيناح محلی، ضوابط توسعه و عمرانبرخی  .4

 ضوابط ملی آمایش سرزمين و طرح جامع سرزمين .1-4

ريزی را تجربه كرده ای بيش از هفت دهه برنامهكه سابقه مطالعات آمايش سرزمين در ايران
ره اول مطالعات آمايش سرزمين توسط شده است. دواست طي سه دوره متوالي در كشور انجام

و دوره سوم  23، دوره دوم مطالعات آمايش سرزمين اسالمي در دهه 13در دهه  "ستيران"مشاوران 
در هر دوره تعاريف مختلفي از آمايش  3.صورت گرفته است 13مطالعات آمايش سرزمين در دهه 

( 5يش سرزمين را در جدول شماره )توان مراحل تكامل آماشده است كه درمجموع ميسرزمين ارائه
 4.خالصه كرد

 مراحل تكاملي تعريف آمايش سرزمين در ايران .1 شماره جدول

 عملکرد شرح دوره
 دهي فضا از حيث كاربرهای مختلفسازمان های سرزمينوری از قابليتبهره 13دهه 

 23دهه 
تنظيم رابطه بين انسان،فضا و 

 فعاليت
مان فضايي توسعه و توزيع جغرافيايي مديريت ساز

 ها و جمعيت در سرزمينفعاليت

 13دهه 
 هایبرداری بهينه از ظرفيتبهره

 اجتماعي و طبيعي
ديدگاه درازمدت و برنامه توسعه فضايي با سازگاری 

 الزم بين ابعاد اقتصادی، اجتماعي و محيطي توسعه

                                                             
 هيئت محترم وزيران. 34/55/5322مورخ  ه13531/ت522321مصوبه شماره  3ماده  5
 هيئت محترم وزيران. 34/55/5322مورخ  ه13531/ت522321و تبصره ذيل آن مصوبه شماره  4ماده  2

 نای و آمايش سرزميم نگرشي نو به توسعه منطقهريزی كشور،برنامه ششم توسعه و لزوپرتال سازمان مديريت و برنامه 3
 خان قندهاری،عليرضا،آمايش سرزمين؛گذشته،حال و آيندهحسين 4
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 منظور ايجاد سازمانني و محيطي بهآمايش سرزمين، تنظيم كنش متقابل بين عوامل انسا
گيری بهينه از استعدادهای انساني و محيطي است.آمايش سرزمين در سرزميني مبتني بر بهره

چارچوب اصول مصوب، از طريق افزايش كارايي و بازدهي اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعي، رفع 
معقول توسعه و رفاه در نقاط و فقر و محروميت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح 

 سازیای و هماهنگمناطق جغرافيايي، ايجاد و تحكيم پيوندهای اقتصادی درون و برون منطقه
های توسعه مناطق و محورهای خاص های بخشي و سياستمكاني سياست-تأثيرهای فضايي

ديريت يكپارچه انداز درازمدت توسعه كشور و مكند كه بتواند اهداف چشمای عمل ميگونهبه
 5.سرزميني را محقق سازد

و انجام مطالعات  های فضايي در كشوروقت به ايجاد تعادل و بودجهدر خالل توجه سازمان برنامه 
 در قالب قانون« تهيه طرح جامع سرزمين»، ، برای نخستين بار5313-5315های مرتبط در طي سال

 5313مصوب« ن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعيين وظايف آنتغيير نام وزارت آباداني و مسك»
طرحي است  ،«طرح جامع سرزمين»مطابق اين قانون  2.از وظايف وزارت راه و شهرسازی قلمداد شد

های ملي و اقتصادی از طريق بررسي مشيها و خطكه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف
روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و  امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهری و

خدماتي بوده و در -های صنعتي و كشاورزی و مراكز جهانگردیهای فعلي و آينده و قطبشهرک
 با توجه به3.های عمومي و خصوصي، ايجاد نظم و هماهنگي نمايدهای عمراني بخشاجرای برنامه

های افقي و عمودی هايي از سنخ هماهنگياهنگيتدوين طرح جامع سرزمين نيازمند ايجاد همكه آن
مركز »انتظار نبود، تهيه اين طرح با تأسيس ريزی است كه از يك وزارتخانه بخشي قابلبرنامه

درنهايت متعاقب  وبودجه وقت سپرده شد.به سازمان برنامه 5313در سال « مطالعات آمايش سرزمين
وظيفه آمايش سرزمين به معنای  شد، مقرر 5315 ارديبهشت سال 2مصوبه شورای عالي اداری در 

های توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين مشتمل بر تعيين مناطق تعيين استراتژی
كار ملي دار در توسعه ازنظر پذيرش جمعيت و فعاليت، تعيين نقش نواحي مختلف ازنظر تقسيماولويت

ر عهده دست بتي و امكانات زيربنايي و مواردی ازاينصنعتي، خدما های كشاورزی،و استقرار فعاليت
-ملي«)طرح كالبدی»تهيه شود و  «طرح آمايش سرزمين» باشد و در قالب 4وبودجهسازمان برنامه

و معماری  تهيه و به تصويب شورای عالي شهرسازی 1ای( توسط وزارت مسكن و شهرسازیمنطقه
 برسد.  ايران

                                                             
 5341ريزی كشور،ارديبهشت نامه تخصصي آمايش استاني، مركز ملي آمايش سرزمين، سازمان مديريت و برنامهواژه 5
 52/34/5313ت مسكن و شهرسازی و تعيين وظايف آن)با اصالحات بعدی( مصوب نام وزارت آباداني و مسكن به وزار قانون تغيير 3ماده  2
 52/34/5313نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعيين وظايف آن )با اصالحات بعدی( مصوب  قانون تغيير 5ماده  5بند  3
 ريزی كشورحال حاضر سازمان مديريت و برنامه در 4
 زارت راه و شهرسازیحال حاضر و در 1
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د های آمايش سرزمين تدوين شگيریبرنامه ششم توسعه پيش از انقالب اسالمي متأثر از جهت
 های سوم و چهارمكه با وقوع انقالب اسالمي به مرحله اجرا نرسيد وليكن در خالل تدوين برنامه

ه اصول توان باز آن جمله مي .شدهای جديدی مطرح توسعه موضوع آمايش سرزمين با ديدگاه
)ابالغي از سوی مقام معظم رهبری(  «های كلي نظامسياست»در  5گانه آمايش سرزمينهشت

شامل مالحظات امنيتي و دفاعي، كارايي و بازدهي اقتصادی، وحدت و  31/32/5341مصوب 
 يایزيست و احای، حفاظت محيطنطقههای ميكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل

ي، حفظ هويت اسالمي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني منابع طبيع
جلي ت ها خصوصاً در مناطق روستايي كشور اشاره كرد.و بيروني اقتصاد كشور و رفع محروميت

شده منجر به تصويب قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسي جمهوری اسالمي اقدامات انجام
، مصوبه  4«هجری شمسي 5434انداز جمهوری اسالمي ايران در افق سند چشم»، تدوين 3 2ايران
و « تشكيل مركز ملي آمايش سرزمين»،  1«ضوابط ملي آمايش سرزمين»موسوم به  وزيرانهيئت

( ، 5342ان)مصوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي اير 542متعاقب آن بر اساس ماده 
ت ريزی كشور و عضويسازمان مديريت و برنامه مسئوليتبا « شورای آمايش سرزمين»تشكيل 

وزيران كشور،اطالعات، جهاد كشاورزی، امور اقتصاد و دارايي، راه و شهرسازی، دفاع و پشتيباني 
های نظر شاغل در دستگاهه نفر صاحبزيست و سنيروهای مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط

 .شد 2جمهوراجرايي به انتخاب رئيس
و كميته  1ريزی و توسعه استانشان در شورای برنامهدر چارچوب اجرای وظايف لذا فرمانداران

گيری،تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور منظور تصميمو به 4ريزی شهرستانبرنامه

های كالن آمايش سرزمين و ها، توجه به سياستها و شهرستاناستان ريزی و بودجهمهبرنا

 های منبعث از آن را مطمح نظر قرار دهند.برنامه

 

                                                             
 .31/32/5341های كلي نظام ابالغي از سوی مقام معظم رهبری مصوبسياست 52ماده  5

 24/31/5343تاريخ تصويب  2

كه منشأ تصويب اعتبارات اين ماده در  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 543همچنين مراجعه شود به ماده  3
 گيرد.سنواتي كشور قرارمي قانون بودجه

 53/34/5342تاريخ تصويب  4

 34/32/5343تاريخ تصويب  1

 و فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 542در ماده  مراجعه شود به وظايف شورای آمايش سرزمين 2
 «.ایطقهتوسعه من»تحت عنوان 

 .قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 514حسب مورد مطابق بند الف ماده  نظر به عضويت فرمانداران 1
 .قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران 514مطابق بند ب ماده  نظر به رياست فرمانداران 4
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 1ی و ملیامنطقهی،اهيناحمحلی، های توسعه و عمرانطرح .2-4

به استناد قانون تأسيس شورای عالي شهرسازی و  معماری ايران و شورای عالي شهرسازی

های شهرسازی برای هماهنگ كردن برنامه 22/52/5315)با اصالحات بعدی( مصوب  معماری ايران

منظور اعتالی هنر معماری ايران و رعايت زيست بهتر برای مردم، همچنين بهمنظور ايجاد محيطبه

های اصيل آن با درنظرگرفتن معماری سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه های مختلفسبك

های اصولي و مناسب ساختماني در مناطق های نوين علمي و فني و درنتيجه يافتن شيوهروش

 2.دوشمختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، تأسيس مي

نظر ،اظهاروزيرانياست كلي شهرسازی برای طرح در هيئتبررسي پيشنهادهای الزم در مورد س

از وظايف اين  های جامع شهرینسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح

بندی، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداری، كه شامل منطقه شورا است

ي های عمومي شهر، بررسي و تصويب نهايمومي، فضای سبز و ساير نيازمندیمسكوني، تأسيسات ع

های تفصيلي و تصويب معيارها و ضوابط و ها خارج از نقشههای جامع شهری و تغييرات آنطرح

رئيس  های اجرايي ازجمله وزير كشور،تعدادی از وزرای دستگاه 3.شودميهای شهرسازی نامهآيين

ريزی كشور از اعضای اين شورا زيست و رئيس سازمان مديريت و برنامهسازمان حفاظت محيط

  4هستند.

و شورای شهرستان و  ها نظرات استاندارهای جامع شهری و تغييرات آندر موردبررسي طرح

 1.صالح كسب و مورداستفاده قرار خواهد گرفتشورای شهر و شهردار و كارشناسان ذی

 

 

 

                                                             
ای و ملي و مقررات شهرسازی و معماری ای، منطقهمحلي، ناحيه های توسعه و عمراننامه نحوه بررسي و تصويب طرحآيين 5

 (و معماری ايران عالي شهرسازی شورای 52/32/5344اساس مصوبه مورخ  شده بركشور)اصالح
 .22/52/5315)با اصالحات بعدی(مصوب و معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 5ماده  2

 .22/52/3155)با اصالحات بعدی(مصوب و معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 2ماده  3

 .22/52/5315)با اصالحات بعدی(مصوب و معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 3ماده  4

موجب )به22/52/5315وب )با اصالحات بعدی(مصو معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 3ماده  5تبصره  1
عالي شهرسازی و معماری اختيارات خود را  مقرر شد اعضای شورای وزيرانهيئت 54/32/5311مورخ  4223نامه شماره تصويب

يری گاستانداران تصميم ها بدهند تا زير نظرهای جامع شهری به مديران كل در استانسازی و رسيدگي به طرحدر مورد شهرک
 عالي شهرسازی و معماری ارسال كنند(. ها به شورایو گزارش آن كرده
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 تصويب ها و مراجع بررسي وبندی طرحطبقه .4 هشمار جدول

 مرجع تصویب مرجع بررسی عنوان طرح فيرد
 شورای عالي كميته فني شورای عالي طرح جامع سرزمين 5

2 
های كالبدی ملي و طرح

 یامنطقه
 شورای عالي كميته فني شورای عالي

3 
طرح توسعه و 

 ایيه)جامع( ناحعمران

ني كميته ف-ريزی و توسعه استاننامهشورای بر
هزار نفر  433شورای عالي)برای جمعيت بيش از 

هزار نفر كه فاقد شهر مركز استان  433و يا زير 
 هزار نفر جمعيت نباشند(233و شهر بيش از 

 شورای عالي

-كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازی
 ريزی و توسعه استانشورای برنامه

 شورای عالي

 طرح مجموع شهری 4
ني كميته ف-ريزی و توسعه استانشورای برنامه
 شورای عالي

 شورای عالي

1 
طرح ساماندهي فضا و 

 روستايي یهاسكونتگاه
 كميته فني استان

ريزی و توسعه شورای برنامه
 استان

 طرح جامع شهر 2

ني كميته ف-ريزی و توسعه استانشورای برنامه
الی شورای عالي )برای شهرهای با

هزار نفر  233هزارنفرجمعيت و يا زير 233
 جمعيت كه مركز استان نباشند(

 شورای عالي

-كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازی 
 ريزی و توسعه استانشورای برنامه

 

 كارگروه تخصصي امور زيربنايي و توسعه استان شهر طرح هادی 1
 ريزی و توسعهشورای برنامه

 استان

 طرح تفصيلي 4
قانون تأسيس شورای عالي  1كميسيون ماده 

 و معماری ايران شهرسازی

قانون  1كميسيون ماده 
تأسيس شورای عالي 

 و معماری ايران شهرسازی

 های هادیكميته فني طرح ستاييرو طرح هادی 2
ها شورای تصويب طرح

 هادی
 شودنحوه بررسي و تصويب توسط شورای عالي تعيين مي ويژه هایطرح 53

 شهرهای جديد هایطرح 55

 های تفصيلي با پيشنهاد شركت عمرانطرح
 1شهرهای جديد و تصويب كميسيون ماده 

و  زیقانون تأسيس شورای عالي شهرسا
 معماری ايران

های جامع توسط طرح
 شورای عالي
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 مرجع تصویب مرجع بررسی عنوان طرح فيرد

 مسكوني هایشهرکطرح  52
 -كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازی

 سازی كشورستاد شهرک
 شورای عالي

 طرح فضای شهری 53
-قانون تأسيس شورای عالي  1كميسيون ماده 

 و توسعه استان ريزیشورای برنامه

قانون  1كميسيون ماده 
 شورای-تأسيس شورای عالي 

 ريزی و توسعه استانبرنامه

 هاشهرکطرح ساير  54
های صنعتي است كه تابع قانون راجع به تأسيس شركت شامل شهرک

 .شوديهای بعدی مو اصالحيه های صنعتي ايرانشهرک

 

 شده است.شورای عالي درج اختصاربه و معماری ايران شهرسازی در جدول فوق عبارت شورای عالي -

ها در شورای عالي، از ی و تغييرات آنامنطقهای و يهناحتوسعه شهری،  هایطرحدر هنگام بررسي  -

ادارات راه و شهرسازی استانداران يا معاونان عمراني ايشان و رؤسا و مديران شهرسازی و معماری 

)بدون حق رأی( و يا ارسال نظرات دعوت به عمل خواهد  ی مربوط جهت شركت در جلسههااستان

 5.آمد

هيئت دولت مبني بر ممنوعيت تهيه طرح  32/33/5342شهرها به مصوبه  برای تهيه طرح هادی -

 امع برای تمام شهرها مراجعه شود.های هادی شهری و الزام تهيه طرح جتجديدنظر برای طرح

هادی روستايي  هایطرحنامه اجرايي تهيه و تصويب آيينهادی روستايي به  هایطرحخصوص در -

نامه آيينو همچنين  5321بر اساس ماده هفت اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب سال 

 23/32/5325ا و روستاها مصوب استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهره

 مراجعه شود.

ی در كشور و نحوه صدور سازشهرکمسكوني به دستورالعمل ترويج  هایشهرکخصوص طرح در -

و  شورای عالي شهرسازی 21/52/5342ی از آن مصوب برداربهرهپروانه تأسيس شهرک و پروانه 

 جعه شود.مرا معماری ايران

ضوابط ملي آمايش سرزمين و طرح جامع سرزمين توضيح داده  طرح جامع سرزمين در بخش

  2.شودبسنده مي شد. فلذا به طرح جامع شهر،طرح تفصيلي و طرح هادی

                                                             
ای، و ملي و مقررات شهرسازی و معماری ای، منطقهمحلي، ناحيه های توسعه و عمراننامه نحوه بررسي و تصويب طرحآيين 3ماده  2تبصره  5

 عالي( ورایش 52/32/5344اساس مصوبه مورخ  شده بركشور)اصالح

 .22/52/5315)با اصالحات بعدی(مصوب و معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 5ماده  2
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 طرح جامع شهر .1-2-4

 منطقه بندی كه در آن نحوه استفاده از اراضي واست طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي 

های مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداری، و كشاورزی و تأسيسات و تجهيزات و مربوط به حوزه

های عمومي شهری، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهای تسهيالت شهری و نيازمندی

ي مها و بندرها و سطح الزم برای ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عموخط)پايانه( و فرودگاه

های مربوط به حفظ بنا و نماهای تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه بهسازی و اولويت مناطق نوسازی،

بررسي و تصويب  طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. .شودميو تنظيم 

های تفصيلي از وظايف شورای عالي ها خارج از نقشههای جامع شهری و تغييرات آننهايي طرح

 5.است و معماری ايران رسازیشه

 طرح تفصيلی. 2-2-4

حوه ن كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر،است طرح تفصيلي عبارت از طرحي 

های شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين برای استفاده از زمين

ها وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني هريك از آن

های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشكالت در واحدهای شهری و اولويت

وط ها و مشخصات مربو نقشه كنندميدر آن تعيين را شهری و موقعيت كليه عوامل مختلف شهری 

يلي شهری های تفصبررسي و تصويب طرح .شودميمدارک ثبتي تهيه و تنظيم  به مالكيت بر اساس

و  قانون تأسيس شورای عالي شهرسازی 1وسيله كميسيون ماده ها در هر استان بهو تغييرات آن

 شود.انجام مي معماری ايران

 هادی طرح. 3-2-4

 هایعبارت است از طرحي كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين طرح هادی

های حلمنظور حل مشكالت حاد و فوری شهر و ارائه راهشهری برای عملكردهای مختلف به

 شود.تهيه مي دارند،مدت و مناسب برای شهرهايي كه طرح جامع نكوتاه

 ها رک و نحوه تعيين آنمحدوده و حریم شهر، روستا و شه .3-4

ماده  52قانوني در  هامنظور تعريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنبه

به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيده است كه ضمن تعريف محدوده و  54/53/5344در تاريخ 

                                                             
 .22/52/5315ی(مصوب )با اصالحات بعدو معماری ايران عالي شهرسازی قانون تأسيس شورای 5ماده  3بند  5
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ها ر تعيين آنگيرنده مربوطه دها، در خصوص مراجع تصميمحريم شهر، محدوده روستا و شهرک

ها و ساير در ارائه خدمات و كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان ها، دهياریوظايف شهرداری

 در اين زمينه پرداخته است.  و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران

موظف به ارائه  كندميني و غيره را دريافت عوارض ساختما در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداری -

و عالوه بر آن در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت بر  5خواهد بودكليه خدمات شهری 

در داخل محدوده  احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران

 2.دارندشهر را نيز به عهده

 3.دارندوساز در داخل محدوده روستا را بر عهدهها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختدهياری -

گيرند اعم از روستاهای وسازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار ميدرآمد ناشي از ساخت -

واريز  عه و عمرانهای روستا جهت توسحساب دهياریو فاقد طرح هادی، به دارای طرح هادی

 4.دشومي

محدوده روستا پس از تصويب و تدقيق توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي به امضای فرماندار  -

 1.شودربط ابالغ ميهای اجرايي ذیو دستگاه شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياری

محدوده و حريم مستقل  ،روستايي طرح هادی شوند مطابقروستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي -

 2.وساز و ساير امور روستا را نداردشهر مجاور حق دخالت در ساخت و شهرداری دارند

اند تحت ماندهصورت غير مصوب باقيهايي كه در داخل حريم شهرها قراردادند و بهمحدوده شهرک -

 4.بود 1مربوط خواهند یكنترل و نظارت شهردار

بعدی  )با اصالحات های صنعتي ايرانبه تأسيس شركت شهرکهای صنعتي تابع قانون راجعشهرک -

 .هستند( 55/33/5312

 
 

                                                             
 .54/53/5344ها مصوب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن 3ماده  1تبصره  5
 .54/53/5344ها مصوب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن 5ماده  2
 .54/53/5344ها مصوب شهرک و نحوه تعيين آنقانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و  3ماده  3
 .54/53/5344ها مصوب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن 3ماده  4تبصره  4
 .54/53/5344ها مصوب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن 1ماده  1
 .54/53/5344ها مصوب يف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنقانون تعار 3ماده  5تبصره  2

 .54/53/5344ها مصوب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن 4ماده  5تبصره  1

حريم شهرها و محدوده  خارج از نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات دربرای اطالعات بيشتر در اين زمينه به آيين 4
 مراجعه شود. وزيرانمصوب هيئت 23/32/5325ه مورخ41321/ت35232روستاها به شماره 
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 محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک .2شكل 

ر خارج حریم شهرها و استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسيسات د نامهآیين .4-4

 محدوده روستاها

( قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و 4نامه به استناد ماده )آييناين  

 23/32/5325ه مورخ41321/ت35232)با اصالحات بعدی( به شماره  شهرسازی و تعيين وظايف آن

ها به شهر، روستا، شهرک و حريم و محدوده قانوني آن ضمن اعالم تعاريف وزيرانمصوب هيئت

الرعايه در ايجاد هرگونه بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، ذكر ضوابط الزم

نامه اذعان دارد كه آييناين  53پرداخته است. ماده  های سكونتي و اقامتيها و مراكز مجتمعشهرک

( قانون خدمات كشوری و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 1ي موضوع ماده)های اجرايكليه دستگاه

 .نامه پروانه ساختماني دريافت نمايندآيينقبل از احداث هرگونه بنا در اراضي موضوع اين  مكلفند

وساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت

 5شود.تعيين مي استانداری

 2ت تطبيق مصوباتو هيئ شورای شهر و روستای اسالمی .5

 ، شهرستان وشهر گيری امور محلي در سطح روستا، بخش،شوراهای اسالمي از اركان تصميم 

رد سريع ببرای پيش استان هستند كه به استناد اصل يكصدم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران

ي و عموم ا به آرایي و...، با اتكآموزش ی، عمراني، بهداشتي، فرهنگي،اقتصادهای اجتماعي، هبرنام

 3.شوندهمه پرسي تشكيل مي

                                                             
بخشداری تعيين ، و خارج از محدوده روستا و حريم شهر از سوی وزارت كشور مرجع صدور پروانه برای روستاهای فاقد دهياری5 

 شده است.
 شواری شهر و روستا توسط آقای علي ميرزايي الوری )رئيس گروه برنامه ريزی دفتر شوراها ( نگاشته شده است. 2
ست قوانين و مقررات مرتبط در زمين         فرمانداران 3 سته ا شاي سالمي  شوراهای ا  هبرای انجام وظايف و تكاليف محوله در رابطه با 

های داخلي شوراهای اسالمي   آئين نامهشوراهای اسالمي كشور،    وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي از جمله قانون تشكيالت ،   
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و نيز در نظارت برعملكرد  قوانين و مقررات مربوط به شوراهای اسالمي در امر برگزاری انتخابات 

اين وظايف به طور كلي به دو  5.محول نموده است و مصوبات شوراها، تكاليف مهمي به فرمانداران

نظارت برعملكرد و مصوبات شوراهای اسالمي »و « شوراهای اسالمي برگزاری انتخابات»بخش 

 شوند:به شرح ذيل تفكيك مي« شهر

 برگزاری انتخابات  .1-5

 اجرايي شهرستان به رياست فرماندار هيئتشوراهای اسالمي شهر،  به منظور برگزاری انتخابات 

و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده 

معتمدان  اجرايي، فرماندار سي نفر از هيئتشود. برای تعيين هشت نفر معتمدان شهرستان تشكيل مي

كه داوطلب عضويت در شورای اسالمي  كليه شهرهای محدوده شهرستان اقشار مختلف مردم از

 2.نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد هيئتييد نيستند را انتخاب و پس از تأشهر 

به دعوت فرماندار ظرف دو روز پس از انتخاب، تشكيل جلسه داده و معتمدان اصلي و  معتمدان

و فرماندار  نمايندرأی مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مياجرايي شهرستان را با  هيئتالبدل علي

 3كند.دعوت مي اجرايي انتخابات هيئتمعتمدان اصلي )هشت نفر( را برای شركت در جلسات 

ا و يا سه استعفدرصورت رسميت يافته و  شهرستان با حضور دو سوم اعضا اجرايي هيئتجلسات 
در اين  د.شواجرايي، به منزله استعفاء تلقي مي هيئتيك از معتمدين جلسه غيبت غيرموجه هر 
 4.به جای آنان دعوت خواهد نمود ب آراوی از اعضای علي البدل به ترتي صورت فرماندار يا نماينده

                                                             
ــهر، ــتان  ش ــتان، عالي اس ــتان، اس ــهرس ــتا، بخش، آئينش ــوراهای  ها، روس ــای ش ــه و مزايا به اعض نامه نحوه پرداخت حق جلس

شوراهای اسالمي محلي به خارج از كشور،       آئينشوراهای اسالمي كشور،     ه هزينه بودجهنامه نحوآئيناسالمي،  نامه سفر اعضای 
شهرها، آئين      آئين سالمي  شوراهای ا شكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي  سمت     نامه اجرايي ت صدی  شرايط احراز ت نامه اجرايي 

 شهردار و... را مورد توجه قرار دهند.
ست قوانين و مقررات مرتبط           فرمانداران 5 سته ا شاي سالمي  شوراهای ا ينه مدرزبرای انجام وظايف و تكاليف محوله در رابطه با 

اخلي دهای نامهآيين شوراهای اسالمي كشور و انتخاب شهرداران، يف و انتخاباتوظا : قانون تشكيالت،ازجملهشوراهای اسالمي 
ستا،      سالمي رو شهر، بخش شورای ا ستان    ،  ستان، عالي  شهر ستان ، ا ضای    آيين هاا سه و مزايا به اع نامه نحوه پرداخت حق جل

نامه سفر اعضای شوراهای اسالمي محلي به خارج   آيين شوراهای اسالمي كشور،    نامه نحوه هزينه بودجهآيين شوراهای اسالمي،  
 نامه اجرايي شرايط احراز تصدی  آيينه اجرايي تشكيالت، انتخابات داخلي و امور مالي شورای اسالمي شهرها،      نامآييناز كشور،  

هر نامه اجرائي انتخابات شورای اسالمي ش   و آييننامه تشكيالتي كاركنان دبيرخانه شوراهای اسالمي كشور      آيين سمت شهردار،  
 قرار دهند. توجه را مورد

شوراهای اسالمي كشور و  ( قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات21/4/5342و  2/1/5342)اصالحي  32ماده  2و  5تبصره 2 
 2/1/5342، 1/1/5342و الحاقات  21/4/5342و  52/53/5341با آخرين اصالحات  5/3/5311انتخاب شهرداران مصوب 

 ( همان قانون2/1/5342)اصالحي  34ماده 3 
 قانون همان 32ماده 4 
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خصاً اند، شاجرايي تا زماني كه از سمت اداری خود مستعفي يا بركنار نشده هيئتاعضای اداری 
 اجرايي هيئتو غيبت غيرموجه آنان در جلسات  هستند اجرايي هيئتر جلسات د مكلف به شركت

و فرماندار يا نماينده وی موظف است بالفاصله پس از غيبت  شودتمرد از وظايف قانوني محسوب مي
مراتب را به مقام مافوق وی اعالم نمايد؛ ولي اگر  اجرايي با ذكر علت غيبت هيئتاعضای اداری 

را  موضوع اندموظفاجرايي  هيئتبقيه اعضای  نكندون عذر موجه در جلسات شركت فرماندار، بد
 5.صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند

های اجرايي برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، پنج نفر از معتمدين محل را كه سواد هيئت
 2.نمايندفرماندارحوزه انتخابيه معرفي مي، انتخاب و جهت صدور حكم به دارندخواندن و نوشتن 

 تمبني بر شروع انتخابا فرماندار هر حوزه انتخابيه، مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور
تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهای اسالمي را ضمن  اجرايي، هيئتزمان با تشكيل و هم

و  همچنين بايد شرايط انتخاب شوندگان 3.گهي به اطالع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساندانتشار آ
تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعالم داوطلبي از طرف فرماندار، در آگهي اعالم داوطلبي قيد شود. 

 نظارت، اسامي آن هيئتاجرايي موظف است پس از وصول نظريه  هيئتفرماندار به عنوان رئيس 
نظارت قرار گرفته است را ظرف سه روز از  هيئتداد از داوطلباني كه صالحيت آنان مورد تاييد تع

 4.طريق انتشار آگهي به اطالع اهالي برساند
از تاريخ اعالم نهايي صالحيت داوطلبان تا دو  اندموظفهای اجرايي به رياست فرماندار هيئت

، شكايات واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات، روز پس از اعالم نتيجه اخذ رای انتخابات
نظارت به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم  هيئتاجرايي و  هيئتظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک 

نتيجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسالمي شهر بر عهده  بعد از برگزاری انتخابات نيز اعالم 5.نمايند

نظارت شهرستان  هيئتييد صحت انتخابات شوراهای اسالمي شهر با تأ ولي 2.بود فرماندارخواهد
 1.صورت مي پذيرد است و اعالم آن توسط فرمانداری

 درصورتدر انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و  اندمكلفهای اجرايي تهيئ

اجرايي نسبت به تعويض هر  ترای اكثريت اعضای هيئموظف است با تخلف ، فرماندار يا بخشدار 

 اجرايي ضروری باشد با تأييد استاندار دی كه انحالل هيئتت اجرايي و در موارهيئ يك از معتمدين

جام مي نت اجرايي با رعايت مقررات قانوني استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيئت نظارت او هيئ

                                                             
 همان قانون 34ماده 5 
 همان قانون 43ماده 2 
 همان قانون 41ماده  3
 همان قانون 42ماده 4
 همان قانون 12ماده  1

 همان قانون 14ماده  2
 همان قانون 12ماده  1
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ای ت اجرايي جديد قبل از انقضهيئت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله متخذه هيئگيرد و تصميمات 

 در تمام مدتي كه انتخابات 5.مهلت قانوني رسيدگي به صالحيت داوطلبان قابل تجديدنظرخواهد بود

ستان رنظارت استان و شه هيئتمركزی نظارت بر انتخابات در سراسر كشور و  هيئتشود برگزار مي

ر امل خواهند داشت و اگهای انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كهای بخش در حوزههيئتو 

 اندوظفم . فرماندارانكنندجريان يا تخلفي مشاهده نمايند آن را به بخشدار و فرماندار اعالم ميسوء

ه فع نواقص اقدام كنند و يك نسخه از صورتجلسهای مذكور طبق قانون انتخابات در رهيئتنظربهبنا 

 2.اقدامات خود را به ناظرين انتخابات تسليم نمايند

شوراهای اسالمي شهر، توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رای كه در  در انتخابات

ظارت خواهد ن مركزی ئتهينظارت استان و تاييد  هيئتسرنوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد 

ابطال  صورتبايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد و در غير اين بود. ابطال آرا

 3است.جرم  آرا

های اجرايي مي بايست با تخلفات قيد شده در قانون شوراها در زمان برگزاری هيئتو  فرمانداران

چند  اتا در جريان انتخابات در يك ي شودآشنايي داشته باشند و چنانچه وقوع جرايم موجب  انتخابات

راتب را ثر باشند، مجه انتخابات مؤی از مسير قانوني خود خارج شوند و در نتيشعبه ثبت نام و اخذ رأ

 4.نظارت استان اعالم نمايند هيئتجهت اخذ تصميم به 

اسالمي روستاهای واقع در محدوده  مايندگان منتخب شوراهایشورای اسالمي بخش از بين ن

شوراهای اسالمي بخش و شهر و همچنين شورای  و شورای اسالمي شهرستان از نمايندگان 1بخش

ها و شورای عالي استان های تابعهاسالمي استان از نمايندگان منتخب شوراهای شهرستان

ت درصوری اكثريت مطلق و ه در مرحله اول با رأك هاازنمايندگان منتخب شوراهای اسالمي استان

ی اكثريت نسبي هر يك از شوراهای مزبور انتخاب و معرفي شده اند، عدم احراز در مرحله دوم با رأ

 .شودتشكيل مي

پرست به دعوت فرمانداريا سر اولين جلسه شورای اسالمي شهر بعد از قطعي شدن نتايج انتخابات

در 2.ابديكننده يا نماينده وی تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت مياری و با حضور دعوتفرماند

و يك  ت رئيسه شورا شامل يك رئيسشود تا هيئت رئيسه سني تشكيل ميهيئاولين جلسه شورا 

                                                             
 همان قانون 13ماده  5
 ( همان قانون21/4/5342)اصالحي 23ماده 2 
 ون( همان قان2/1/5342)اصالحي 14تبصره و ماده  3
 همان قانون 21تبصره ماده  4

 همان قانون 1ماده  1
 نامه داخلي شورای شهرآيين 5ماده  2
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راها علني و با جلسات شو 5نايب رئيس و حداقل يك منشي برای مدت يك سال انتخاب شوند.

يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آرای حاضرين معتبر مي اصلي رسميت یاعضا حضور دو سوم

 2.دخواهد بوحاضر در جلسه  یرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاغي است و تشكيل جلسات

همچنين شورای اسالمي شهرستان نيز به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهای شهر و 

ه دعوت فرماندار، دوره فعاليت خود را آغاز مي نمايند. حضور مستمع بخش در محدوده آن شهرستان ب

در جلسات علني شورا با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضای كتبي شهردار و نيز فرماندار 

 د.تواند جلسه غيرعلني تشكيل شوربط و موافقت اكثريت مطلق اعضای حاضر ميو يا بخشدار ذی

قطعيت يافتن خروج عضوی از شورا به داليلي نظير استعفا، درصورت ت رئيس شورا موظف اس

تا فرماندار  3ذيربط به طور كتبي گزارش دهد فوت، جنون و سلب عضويت، مراتب را به فرمانداری

 البدل شورا با احتساب رأی وی برای شركت در جلسات دعوت نمايد.از عضو علي

دعوت شورای اسالمي شهر مركز شهرستان يا درصورت اسالمي، پس از تشكيل شوراهای 

شورای اسالمي شهرستان از فرماندار، وی در جلسات شركت خواهد كرد. اين دعوت بايد كتبي و با 

ربط درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذیدرصورت شورا تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد. 

. همچنين است العادهكيل جلسه، موظف به تشكيل جلسه فوقمشتمل بر زمان، دستور و ضرورت تش

تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشكيل جلسه شورا مي

 دهد.

ز كميته جهای تخصصي مرتبط با وظايف شوراها )بهدر كليه شوراها و كميته اندموظف فرمانداران

دهند از نماينده شوراهای بخش، شهر و زی شهرستان( كه در سطح منطقه تشكيل ميريبرنامه

. فرمانداران در حدود 4آورندعنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عملشهرستان به

 ها هستند.اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن

 نظارت برعملکرد و مصوبات شوراهای اسالمی شهر .2-5

ور و سالمي كششوراهای ا وظايف و انتخابات ،های موضوع قانون تشكيالتوبات كليه شورامص

وبات ت تطبيق مصهيئ"از تاريخ ابالغ، مورد اعتراض كه پس از دو هفته صورتيانتخاب شهرداران در

وبات مذكور، مص هيئتكه صورتيو درنگيرد الزم االجراست  قرار "شوراهای اسالمي كشور با قوانين

را مغاير با قوانين و مقررات كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، مي 

                                                             
 ( همان قانون21/4/5342و 2/1/5342)اصالحي  52ماده  5

 ( همان قانون2/1/5342)اصالحي  51ماده  2
 هيئت وزيران 24/5/5344نامه داخلي شورای اسالمي شهر مصوب آئين51ماده  3

 اصالح و به اينجا منتقل شده است(همان قانون 1مكرر  14ماده  21/4/42ه موجب قانون اصالحي )ب24ماده 4 
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طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ مصوبه ، اعتراض خود را تواند با ذكر مورد به

ده روز از تاريخ وصول  شورا موظف است ظرف .به اطالع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر كند

سي كه شورا در بررصورتيوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد. دراعتراض تشكيل جلسه داده و به موض

الف ت حل اختگيری نهايي به هيئضوع برای تصميممجدد از مصوبه مورد اختالف عدول ننمايد مو

ور ه شكايات مزبت حل اختالف و رسيدگي بشكايات ذی ربط ارجاع مي شود. هيئ و رسيدگي به

 5.موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد مكلف است ظرف مدت بيست روز به

ت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وی و عضويت يك هيئ

قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضای شورای اسالمي استان به انتخاب اين شورا 

وبات ت تطبيق مصشود و هيئورای شهر و شورای شهرستان تشكيل ميجهت تطبيق مصوبات ش

بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و 

-هيئت شود. محل تشكيليكي از اعضای شورای اسالمي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي

  2.ها استخشداریها و بهای تطبيق مصوبات در فرمانداری

نام  هايي بههيئتمنظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، به

و  حل اختالف هيئت 3شود.تشكيل مي های حل اختالف و رسيدگي به شكايات شوراهاتيئه

هرستان ويت رئيس دادگستری شرسيدگي به شكايات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار و عض

و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضای شورای استان به 

حل اختالف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراهای روستا و بخش تشكيل  هيئتانتخاب 

 4.شودمي

وظايف مقرر يا مخالف  هرگاه شورای اسالمي روستا، بخش، شهر و شهرستان اقداماتي برخالف

وميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداری آن را به مصالح عمومي كشور يا حيف

حل  هيئتنحوی به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحالل به 

سيدگي ها رمذكور به شكايات و گزارش ئتهيو  شودميو رسيدگي به شكايات استان ارجاع  اختالف

و در مورد ساير  نمايدها را منحل مياحراز انحراف هر يك از شوراهای روستاها، آندرصورت و 

ات حل اختالف و رسيدگي به شكاي هيئتانحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد درصورت شوراها 

  1شوند.ات مركزی منحل ميحل اختالف و رسيدگي به شكاي هيئتاستان و تصويب 

                                                             
 22/2/5321شوراهای اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون اصالح موادی از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات 2ماده  5
 همان قانون 2مندرج در ماده  4تبصره 2 
 همان قانون 12ماده 3 
 همان قانون 12( ماده 21/4/5342)اصالحي  3تبصره 4
 همان قانون 45ماده 1 
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گفتني است اعتراض به مصوبات شوراهای اسالمي كشور، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع 

صالح قضائي نيست و نافي صالحيت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهای 

 5خواهد بود.مذكور ن

 

 

 

                                                             
شوراهای اسالمي كشور و انتخاب  قانون اصالح موادی از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 2مندرج در ماده  2تبصره  5
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 درآمد

گذاری اجتماعي در سطح شهرستان، های سياستفصل حاضر به آشنايي مخاطبان با مكانيزم

را ناگزير وارد  شود و فرماندارانهای اجتماعي ميپردازد. عدم حل مسائل اجتماعي منجر به بحرانمي

 رفيپايان فصل حاضر به مع نمود. با اين نگاه در انتظامي( خواهد-امنيتي) های بعدی مديريتيبخش

 شود.های اجتماعي پرداخته ميمديريت بحران

 1آشنایی با مفاهيم امور اجتماعی .1

امور اجتماعي مفهوم عامي است كه دامنه شمول آن دربرگيرنده كليه موضوعات مرتبط بازندگي 

ا در نظر گرفتن ابعاد نظری، اهداف، شود. به همين دليل در سطوح مختلفي بجمعي و اجتماعي مي

ده ربط تعاريف متفاوتي از آن شهای مرتبط و همچنين با در نظر گرفتن نهادهای ذیپيامدها، سياست

 است، نظير:

 های مربوط به بهبود كيفيت زندگيامور و فعاليت .5-5 

 هاهای مرتبط با بهزيستي افراد و گروهامور و فعاليت .2-5

گذاری، مديريت، مداخله در بحران و هايي كه از طريق تحقيق، سياستعاليتامور و ف .5 -3

 پذيرد.دهي اجتماعي انجام ميسازمان

 های اجتماعيهای مرتبط با آموزش و حمايت از كساني كه تحت تأثير آسيبامور و فعاليت .5 -4

وق التي اجتماعي و يا نقض حقعدقرار دارند مانند فقر، بيماری رواني و جسمي و يا ازكارافتادگي و بي

 شهروندی

 رد.گيهايي در راستای تحقق نيازهای اجتماعي و تأمين رفاه عمومي صورت ميامور و فعاليت .1-5

درمجموع امور اجتماعي شامل موضوعات مرتبط با توسعه مسائل و آسيب اجتماعي باهدف بهبود 

 هاست.آن

 شده است.ان دادهدر نمودار زير چهار بخش مهم امور اجتماعي نش

 

 

 

                                                             
 دكترمهدی مالمير )كارشناس مركز امور اجتماعي( تنظيم شده است.اموراجتماعي توسط  آشنايي با مفاهيم 5
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 های امور اجتماعيحوزه .2نمودار شماره 

 

 و صيانت از حقوق شهروندی فرهنگی-گذاری امور اجتماعیسياست .2

مراتب مديريت امور اجتماعي ذيل مجموعه در اين قسمت تالش شده است تا تصويری از سلسله

ترين دستگاه متولي امور اجتماعي در وزارت كشور بخشي حال حاضر باالشود. درترسيم  وزارت كشور

كه سابق بر اين تحت عنوان معاونت اجتماعي و امور « مركز امور اجتماعي و فرهنگي»است با عنوان 

 گذاری،دار سياست. تشكيالت زير نظر اين سازمان عهده5كرده استشوراهای وزارت كشور فعاليت مي

ها( ها و بخشداریها، فرمانداریاعي از طريق بازوان اجرايي )استانداریهماهنگي و نظارت بر امور اجتم

 ربط در سراسر كشور است.های ذیها و دستگاهو با همكاری ديگر سازمان

های اجتماعي از طريق يك شورای باالدستي كه متشكل از همچنين تدوين و تصويب سياست

. اين گيردصورت مي« شورای اجتماعي كشور»های مختلف است با عنوان نمايندگان عالي دستگاه

قانون  سي و هشتموصددر قانون اساسي مبتني بر اصل يك وزيرانشورا به استناد اختيارات هيئت

 .شدتأسيس  5343در سال  اساسي جمهوری اسالمي ايران

 ، پيشگيری و برخورد با مسائل وبينيهای عمومي در راستای پيشبررسي و تعيين سياست 

های عمومي در تحقق توسعه اجتماعي بر مبنای وفاق های اجتماعي و بررسي و تعيين سياستآسيب

ترين مأموريت شورای اجتماعي كشور های اجرايي، مهمو نظم اجتماعي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه

 آيد.به شمار مي

 اعي كشور بدين شرح آمده است:نامه شورا، وظايف شورای اجتمآييندر  

 های اجراييهای اجتماعي دستگاهها و فعاليتها در برنامهها و اولويتـ بررسي و تعيين ضرورت 5

 ربط.ذی

                                                             
 ربط اين مركز به سازمان امور اجتماعي كشور ارتقا يافته است.در زمان تدوين اثر حاضر با تأييد مراجع ذی 5

امور اجتماعی  

عدالت اجتماعی و

حقوق شهروندی

مسائل و آسيب  

های اجتماعی  

مشارکت و 

سرمایه اجتماعی
توسعه انسانی
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 بيني، پيشگيری و برخورد با مسائل وهای عمومي در چگونگي پيشـ بررسي و تعيين سياست 2

 های اجتماعي.آسيب

 مومي در تحقق توسعه اجتماعي بر مبنای وفاق و نظم اجتماعي.های عـ بررسي و تعيين سياست 3

 های اجرايي.های دستگاهها و فعاليتـ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در برنامه 4

 ها.های اجرايي و استفاده بهينه از امكانات آنهای متقابل بين دستگاهـ تقويت همكاری 1

نظران مسائل ي و تحقيقاتي با استفاده از نظرات صاحبهای( كارشناسهای )كميتهـ تشكيل كارگروه 2

 اجتماعي.

 .استتركيب اعضای شورا به ترتيب زير 

 5شورا(رئيس ) وزير كشور . 5

 وپرورشوزير آموزش . 2

 وزير اطالعات . 3

 وزير علوم، تحقيقات و فناوری . 4

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي . 1

 وزير كار و امور اجتماعي . 2

 2دبير شورا() ربط وزير كشوراون ذیمع . 1

 ريزی كشور يا معاون اوسازمان مديريت و برنامهرئيس  . 4

 يا معاون او سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ايرانرئيس  . 2

 جمهوری اسالمي ايران فرمانده نيروی انتظامي . 53

 يهوه قضائقيس رئمعاون  . 55

 شهردار تهران . 52

                                                             
جمهور رئيس امور اجتماعي كشور رئيسمبني بر ارتقای به سازمان  21/1/5321بر اساس ابالغيه مصوب شورای عالي اداری در  5

 شورا
« رشورای عالي اجتماعي كشو»رئيس شورای عالي اجتماعي كشور هستند. الزم به ذكر است مراحل تصويب و وزير كشور نايب 

 است. توسط شورای عالي فرهنگي كشور در دست اقدام
 ر جلسات شورای اجتماعي كشور رئيس اين مركز است.با توجه به تبديل معاونت اجتماعي به مركز اجتماعي و فرهنگي، دبي 2
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 تهران استاندار . 53

 سازمان تبليغات اسالميرئيس  . 54

 دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر . 51

 فرمانده نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي . 52

 بدني يا معاون اوسازمان تربيترئيس  . 51

 سازمان بهزيستي كشوررئيس  . 54

 سرپرست كميته امداد امام خميني . 52

 مراكز امور مشاركت زنانرئيس  . 23

 های كشورو دهياری سازمان شهرداریرئيس  . 25

 سازمان ملي جوانانرئيس  . 22

 ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورسازمان زندانرئيس  . 23

عنوان رده متناظر شورای اجتماعي ها بهمور اجتماعي و فرهنگي استانداریدر ضمن كارگروه ا

 شود.ها شناخته ميكشور در سطح استان

 1شهروندی صيانت از حقوق

كه باهدف  2است دفتر صيانت از حقوق شهروندی ازجمله اركان مركز امور اجتماعي وزارت كشور

الزم است با توجه به اهداف و شرح  . فرماندارانكندفعاليت مي حفظ و صيانت از حقوق شهروندی

شده است، به تحقق اين امر در كل كشور همت  وظايف فهرست شده در زير كه بر عهده دفتر ياد

 گمارند.

خصوص ارائه  مصوبات مربوط به شورای انقالب فرهنگي و شورای فرهنگ عمومي در اجرای (5

 های مربوطهدستورالعمل ساير گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وكارهای راه

شده در زمينه برقراری امنيت اجتماعي و احقاق حقوق ها، راهبردها و اقدامات انجامتحقق سياست (2

 شهروندی

                                                             
 نگاشته شده است. مركز امور اجتماعي( مهناز ميزباني )رئيس اداره عفاف و حجابصيانت از حقوق شهروندی توسط  5

شده عرفيمبا توجه به عدم ابالغ ساختار اين سازمان از سوی سازمان استخدامي كشور مشخصات اين ستاد به استناد ساختار مركز  2
 است.
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وفاق و همبستگي ملي اسالمي،  ارتقایهای عمومي در جهت تالش در جهت اجرای سياست (3

كت اعتماد ملي و مشار مندی عمومي،يي توسعه اجتماعي، رضايتگراانضباط اجتماعي و ترويج قانون

 اجتماعي داوطلبانه

های ديني در رفتارهای اجتماعي و اخالقي جامعه و ارائه ريزی برای گسترش و ترويج آموزهبرنامه (4

 ربطهای ذیها و سازمانطرح و برنامه با كمك دستگاه

و فرهنگي كشور و صيانت از حقوق شهروندان و  ريزی، هماهنگي و مديريت امور اجتماعيبرنامه (1

های مناسب فرهنگي و تنظيم رابطه كريمانه و حفظ حرمت و كرامت مردم و استفاده از شيوه

 آميز بين عموم مردم در راستای انجام وظايف قانونيمحبت

 هاهای حقوق شهروندی و تالش در تحقق آنشاخص احصای (2

 رباره حقوق شهروندانهای عمومي دكمك به افزايش آگاهي (1

رساني پيرامون امور های جمعي و مراجع مربوطه در حوزه اطالعسطح تعامل با رسانه ارتقای (4

 بطرهای شورای اجتماعي كشور با هماهنگي واحد ذیاجتماعي حقوق شهروندی و مصوبات و فعاليت

 ل اجتماعي و صيانتخصوص مسائدر ایهای خبری نوبههای اجتماعي و بولتنگزارش ارائه اخبار و (2

 ساز در حوزه اجتماعيمنظور ارائه به مراجع تصميماز حريم امنيت اجتماعي و حقوق شهروندان به

 1آشنایی با قوانين و اسناد باالدستی در امور اجتماعی .3

مای ها و سيترين سند باالدستي در جهت تبيين سياستعنوان اصليبه 5434انداز سند چشم

ساس بر اشود. اني و جايگاه امور اجتماعي و فرهنگي در افقي بلندمدت محسوب ميجامعه مطلوب اير

 باشد:داشته هايي چنين ويژگيبايد  اندازايراني در افق چشم اين سند جامعة

 يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و توسعه

 هایآزادیساالری ديني، عدالت اجتماعي، البي با تأكيد بر مردماسالمي، ملي و انق هایارزش

 يئمند از امنيت اجتماعي و قضابهرهو  هاانسانمشروع، حفظ كرامت و حقوق 

 سرمايه برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوری، متكي بر سهم برتر منابع انساني و-

 در توليد ملي اجتماعي

 ومتجانبه و پيوستگي مردم و حكامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه 

 برابر، توزيع مناسب درآمد،  هایفرصت، تأمين اجتماعي، برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي

 مطلوب زيستمحيطمند از فقر، فساد، تبعيض و بهره دورازبهنهاد مستحكم خانواده 

                                                             
 صغری احساني )رئيس اداره طرح و برنامه مركز امور اجتماعي( نگاشته شده است.آشنايي با قوانين باالدستي توسط سركار خانم  5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 تعاون  هروحي ،، انضباطكاری وجدان، برخوردار از مندیرضايتپذير، ايثارگر، مؤمن، فعال، مسئوليت

 و مفتخر به اسالمي و شكوفايي ايران جمهوری نظامو سازگاری اجتماعي، متعهد به انقالب و 

 ايراني بودن

 كارآمد،  توسعةساالری ديني، بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم الگوی مردمالهام

ای جامعه اخالقي، نوانديشي و پويايي فكری و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقه

 ره()خمينيهای امام م اسالمي و انديشهتعالي اساس بر

شود موضوعات اجتماعي مورد تأكيد اين سند به شمار انداز مالحظه ميكه در سند چشمچنانآن

 دهنده جايگاه و وزن مهم امور اجتماعي در اسناد باالدستي است.رو نشانرود، ازاينمي

و مصوبات متعددی وجود دارند كه به  كه دايره شمول امور اجتماعي گسترده است، اسنادازآنجايي

اند؛ در ادامه برای پرهيز از اطاله كالم صرفاً جهت معرفي طرق مختلف به موضوعات اجتماعي پرداخته

 شود.ها اشاره مياين قبيل اسناد و احكام به فهرست آن

 قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران 

 در خصوص جمعيت( العالي)مدظله های ابالغي مقام معظم رهبریسياست 

 53/2/5343 مورخ هـ 23335 /ت24425نامه شماره نامه تشكيل شورای اجتماعي كشور )تصويبآيين 

 (.5324با اصالحات بعدی تا سال  وزيرانهيئت

 ساله توسعه كشورموادی از قوانين پنج 

 غذايي امنيت نامه و مصوبات شورای عالي سالمت وآيين 

 مصوبه هيئت دولت در خصوص برنامه استراتژيك كنترل و كاهش ايدز 

 محور )كنترل و كاهش سل، جهاني سالمت هایبرنامه در پيشبرد تعهدات جمهوری اسالمي ايران

 ...(در جوانان و نوجوانان و .ای.ویكنترل و جلوگيری از شيوع اچ ايدز، ماالريا،

 خاصنامه بيماران آيين 

 نقشه مهندسي كشور مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي 

 نقشه جامع علمي سالمت و نقشه تحول نظام سالمت 

 های عدالت در سالمتنامه شاخصآيين 

 ،(رفاه و منزلت سالمندان )وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سند تحول نظام سالمت 

 (سازمان بهزيستي) سند ملي برنامه راهبردی سالمندان 

 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور 

 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
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 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي 

 سند كاهش فقر 

 سرپرستقانون حمايت از كودكان وزنان بي 

 نقشه جامع علمي كشور 

 وپرورشسند تحول بنيادين در آموزش 

 های كلي نظام در بخش رشد و توسعه فناوریسياست 

 وپرورشنامه شورای آموزشآيين 

 نامه تشكيل شورای پشتيباني سوادآموزیآيين 

 نامه ساماندهي متكديانآيين 

 نامه ساماندهي كودكان خيابانيآيين 

  (امنيت اجتماعي ارتقای)دستورالعمل كميسيون بررسي مسائل اجتماعي 

 نامه شمارهبه آن )تصويب های وابستهريزی و توسعه استان و كارگروهنامه شورای برنامهآيين 

 با اصالحات بعدی(. وزيرانهيئت 2/1/5323هـ مورخ  41225 /ت534443

 و شورای امنيت كشور عالي امنيت ملي برخي از مصوبات شورای 

 عالي فضای مجازی بسياری از مصوبات شورای 

 ت كشوربرخي از مصوبات كارويژه مرز شورای امني 

 هاکارگروهو  هاتهيکمشوراها،  .4

های اين حوزه با از فعاليت روی، بسياریمديريت امور اجتماعي امری بين بخشي است. ازاين

ها در سطوح مختلف ترين آنشود. در زير مهمها محقق ميها و كارگروههماهنگي شوراها، كميته

 شوند:استاني و شهرستاني معرفي مي

 صصی امور اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخ .4 -1

 ، كارگروه تخصصي امور23/2/5342شورای اجتماعي كشور مورخ  14به استناد مصوبه جلسه 

شوند. همچنين اين ها محسوب ميها و شهرستاناجتماعي و فرهنگي رده متناظر اين شورا در استان

رود كه ستان به شمار ميريزی و توسعه اهای تخصصي ذيل شورای برنامهكارگروه يكي از كارگروه
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تان در سطح اس اجتماعي استانداری امنيتي و دبيری مديركل دفتر امور -با رياست معاون سياسي

 5.شودبرگزار مي

ير عنوان دبعنوان رئيس و مديركل بهزيستي شهرستان بهها فرماندار بهدر سطح شهرستان

ها و ها، سازمانايجاد وحدت رويه بين دستگاه نظارت ونسبت به هدايت، هماهنگي،  اندموظف

 .كنندربط، برای پيشبرد امور اجتماعي و فرهنگي شهرستان تالش نهادهای ذی

. استاز ديگر وظايف اين كارگروه طراحي، ساماندهي و بازسازی مراكز فرهنگي و گلزار شهدا 

عهده كارگروه  توسعه استان بر يزی ورنامه اجرايي شورای برنامهآيين وظايفي كه در عالوه بر

حورهای نيز، م ، دبيرخانه شورای اجتماعي كشوراستان مقرر داشته تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي

 ت:بيني و تعيين نموده اسدر سطح استان و شهرستان پيش تكميلي ذيل را برای كارگروه مذكور

 شهرستان. بسترسازی برای تحقق مصوبات شورای اجتماعي كشور در سطح .أ

های ابالغي معاونت امور اجتماعي و ها و برنامهريزی برای اجرايي و عملياتي كردن طرحبرنامه .ب

 فرهنگي مركز وزارت كشور

 بيني، پيشگيری و كاهش مسائل، مشكالت والزم در زمينه پيش و اتخاذ تدابير پيشنهاد راهكار .ت

 اجتماعي و فرهنگي شهرستان معضالت

 هایسرمايه اجتماعي( و كاهش شاخص با تأكيد بر) های ايجابيشاخص ارتقایريزی برای برنامه .ث

 های مختلف اجتماعي و فرهنگي شهرستانسلبي در حوزه

ر ويژه دهای اجرايي حوزه اجتماعي و فرهنگي شهرستان بهاقدامات دستگاه ها وارزيابي فعاليت .ج

 .ساله توسعههای پنجارتباط با برنامه

 های پژوهشي و تحقيقاتي حوزه اجتماعي و فرهنگي شهرستان.تعيين اولويت .ح

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر .2-4

جمهور است كه در سه دوره اخير، وزير كشور كشور رئيس مخدر رئيس ستاد مبارزه با مواد 

قابل تفويض( غير) استانداراستان به رياست  شود. اين شورای دركل اين ستاد منصوب مي عنوان دبيربه

اد كل ستاد مبارزه با مو . فرماندار با حكم دبيرگيردشكل ميها به رياست فرماندار و در شهرستان

 شود.شهرستان منصوب مي مخدر به رياست اين شورا در

                                                             
 13225 /ت15115نامه شماره ريزی و توسعه استان بر اساس تصويبنامه اجرايي شورای برنامهتغييرات آيين 53بند الف و ب ماده  5

 وزيرانهيئت 24/4/5324ه مورخ 
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 1الکلی مشروبات مصرف با مبارزه و کميته پيشگيری .4 -3

ميته ك به تصويب رسيده است. اساس مصوبه شورای اجتماعي كشور رب 5325سال  اين كميته در

ه معاون قابل تفويض ب) استاني پيشگيری و مبارزه با مصرف مشروبات الكلي به رياست استاندار

 شود.تشكيل مي اجتماعي استانداری اجتماعي( و با دبيری مديركل امور-امنيتي-سياسي

زارش ها جهت حضور و ارائه گشهرستان نياز از فرمانداراندرصورت كميته استاني مشروبات الكلي  

های ملي و استاني پيشگيری و مبارزه با مصرف نامه كميتهآييننمايد. دستورالعمل و دعوت مي

 شده است.مشروبات الكلي با امضای وزير كشور به استانداران ابالغ

 شورای عالی اداری( نامهآیينی و ساماندهی متکدیان )آورجمعکميته  .4-4

شورای عالي اداری برای رفع مسائل و مشكالت و موانع پيشرو در هشتاد و دومين جلسه، مورخ 

، سازمان های حقوقي و امور مجلس رياست جمهوریبنا به پيشنهاد مشترک معاونت 21/2/5314

تشكيل و وظايف اين كميته را  كشور وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامي وقت و وزارتهبرنام

های ها و سازمانبه دستگاه 21/3/5314مورخ  233/13تبصره تدوين و به شماره  3 ماده و 51 در

های نگي در فعاليت دستگاهاز وظايف اين كميته اصالح ساختار و ايجـــاد هماه 2.ربط ابالغ نمودذی

 آوری، شناسايي و تعيينهای مربوط به مبارزه با تكدی و جمعو ارتقا، كارايي و بهبود روش جراييا

خواب و موارد مشابه و همچنين تنظيم سرپرست، گمشده، متواری، درراه مانده، كارتنوضعيت افراد بي

 های عمومي و دولتي است.وظايف دستگاه

ربط در های ذیها و سازمانها باهدف هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاهستاناين ستاد در ا

شود. در امنيتي تشكيل مي –آوری و ساماندهي متكديان به رياست معاونت سياسي شناسايي، جمع

ها موظف به تعيين مسئول مجتمع نگهداری موقت، شناسايي وضعيت، سطوح شهرستاني، فرمانداری

ت و گزارش ادواری از فعالي ين تكليف افراد موضوع اين مصوبه هستند. فرماندارانبندی و تعيگروه

 كنند.ستاد استاني ارائه مي عملكرد شهرستان را به

 وپرورش شهرستانشورای آموزش.  5-4

گيری از كليه وپرورش و بهرهمنظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزشاين شورا به

های بع و امكانات جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهای آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليتمنا

 و شده است. احكام اعضای شورای شهرستاني آموزشوپرورش شهرستان تشكيلآموزش جراييا

                                                             
های ب)رئيس اداره كاهش آسيعندليبيانهوشنگاميركميته پيشگيری و مبارزه با مصرف مشروبات الكلي توسط جناب آقای  5

 مركز امور اجتماعي( نگاشته شده است.
 همان منبع 2
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شود. اما رياست جلسات با فرماندار و در وپرورش استان صادر ميپرورش با امضای مديركل آموزش

 وپرورش شهرستان است.بر عهده رئيس اداره آموزش غياب وی

بار ها بافاصله زماني حداقل ماهي يكوپرورش شهرستانجلسات شورا در مكان اداره آموزش

حاضر  یت آرای اعضارسميت يافته و تصميمات آن با اكثري اعضا و با حضور دوسوم شودميتشكيل 

 اند از:ها عبارتترين آنذارده شده كه مهممعتبر خواهد بود. وظايف متعددی بر عهده شورا گ

صورت آموزشي و پرورشي به شهرستان بين مدارس و يافته بهتوزيع اعتبارات دولتي تخصيص -

 های مختلف، تصويب ضوابط مالي مدارسفعاليت

آموزشي پيشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك -

گيری در مورد اجاره، احداث و توسعه ريزی و تصميمربط جهت تصويب، برنامهبه مراجع ذی و پرورشي

 اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان

 كرد عوارض اخذشده گيری در توزيع و هزينهتصميم  -

ارگيری كريزی نيروی انساني موردنياز، صدور مجوز برای بهگيری برای برنامهبررسي و تصميم  -

 بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهای منطقهافراد مازاد 

گيری در پرداخت ريزی و تصميموپرورش منطقه، برنامههای آموزشنظارت مستمر بر فعاليت  -

 بضاعتهزينه تحصيلي به دانش آموزان كمكمك

 5پيشنهاد برنامه ساالنه توسعه فضای آموزشي و پرورشي و نيروی انساني.  -

 تان به شرح زیر است:ترکيب اعضای شورای شهرس

 رياست شورا() فرماندار -

جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا با موازين تعليم و تربيت اسالمي امام-

 شود.معرفي مي

 وپرورش شهرستان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است.رئيس آموزش-

 شهرستان معاون پرورشي يا مسئول امور تربيتي-

 رئيس شورای شهرستان-

 شهردار شهر مركز شهرستان-

 های تحصيلي مختلفاز روسای مدارس در دوره سه نفر-

ربيان م ایآموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اوليدانش ایسه تا پنج نفر از اولي-

 شهرستان

 رئيس شبكه بهداشت يا پزشك معتمد شهرستان-

                                                             
 22/53/5312ها و مناطق كشور مصوب شهرستان ها،وپرورش در استانبنگريد به قانون تشكيل شوراهای آموزش 5
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 4/2/12مورخ  2321/4سوادی در كشور و به استناد نامه شماره دن نرخ بيبا توجه به پايين آم

نامه شوراهای پشتيباني سوادآموزی مبني آيينو متمم  معاونت امور اجتماعي و شوراهای وزارت كشور

 یوپرورش، دستور جلسات شورای پشتيباني نهضت سوادآموزبر ادغام نهضت سوادآموزی در آموزش

كاهش ميزان بازماندگي از تحصيل كودكانِ در  ارائه گرديد.وپرورش شهرستان قابلدر شورای آموزش

ي به اجتماع سوادی(، بسترسازی برای دسترسي همه اقشارسن تحصيل )انسداد مبادی توليد بي

 ایسطح كيفي آموزش عمومي و عالي، تالش در راست ارتقایهای سوادآموزی، آموزش، اجرای برنامه

به آن  بايستي نسبت كه فرمانداران ايجاد ارتباط آموزش عالي و صنعت، ازجمله دستور جلساتي است

 ای مبذول دارند.توجه ويژه

 بانوان و خانواده در شهرستان کارگروه تخصصی .6-4

سازی زمينه جهت استيفای حقوق و ، تالش درجمله اقدامات بنيادين نظام جمهوری اسالمي ايران از  

رشد و تعالي زنان و تقويت نهاد خانواده و پيشگيری از تزلزل آن بوده است. در اين راستا، طبعاً  برای

ها، ايجاد سازوكارهای نهادين و وضع قوانين و تدوين اسناد باالدستي مشيها و خطتدوين سياست

ول اهداف و اص "سند"الدستي و موارد ديگری نظير اسناد با ضروری بوده است. تأملي بر قوانين و

مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي(، منشور ) های تحكيم و تعالي آنتشكيل خانواده و سياست

 و شورای های زنان در نظام جمهوری اسالمي ايران )مصوب مجلس شورای اسالميحقوق و مسئوليت

ون تسهيل ازدواج جوانان )مصوب شورای عالي عالي انقالب فرهنگي(، قانون حمايت خانواده، قان

المي گيران نظام اسسازان و تصميمموضوع زنان و خانواده در ديدگاه تصميم انقالب فرهنگي(، اهميت

 دهد.را نشان مي

قانون اساسي مبني  25و  53ويژه اصول و در راستای اجرای اين قوانين به در همين ارتباط

تسهيل "و  "ای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی ویهای مساعد برايجاد زمينه"بر

ر ريزی شده است. ساختار و تشكيالت امو، سازوكارهای نهاديني پايه"در تشكيل خانواده و تحكيم آن

واده ستاد ملي زن و خان "گانه در اشكال مختلفي از قبيلزنان و خانواده در حوزه حاكميتي و قوای سه

ای، شورای فرهنگي اجتماعي زنان )زيرمجموعه شورای عالي انقالب فرهنگي( قوه عنوان مرجع فرابه

 هاست.ازجمله آن

)در حوزه وزارتي(،  ازجمله اين تشكيالت در قوه مجريه، دفتر امور زنان و خانواده وزارت كشور

تني ها است. گف( و زيرمجموعه آن در فرمانداریحوزه استاندار ها )دردفاتر متناظر استاني در استانداری

های نظام و نظارت بر اداره امور مناطق وزارت كشور اجرای سياست ترين وظايفاست يكي از مهم

در امور زنان و خانواده و  كشور از فراهم كردن بستر الزم برای اجرای سياست عمومي دولت
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از  ويژه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوریبههای محوله از سوی مراجع مافوق مأموريت

يت ها، مسئول. مديران دفاتر امور بانوان و خانواده استانداریاست هاطريق دفاتر استاني و فرمانداری

ريزی و توسعه استان و مرجع دبيرخانه كارگروه تخصصي بانوان و خانواده )ذيل شورای برنامه

سطح استان( را كه با رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي  گيری تخصصي در اين حوزه درتصميم

ارند دعهده ؛ برشودربط تشكيل ميادارات و واحدهای استاني ذی استاندار و با حضور رؤسا و مديران

تي، الدسشده در اسناد باسازی و راهبری امور در راستای تكاليف تعيينهماهنگ ترتيب،اينو به

و مسائل اساسي زنان و خانواده استان از طريق اين كارگروه تخصصي، محقق  های سازمانيابالغيه

 .شودمي

ي ها، حركتتا سطح فرمانداری "امور زنان"دهي تشكيالت اداریدر همين راستا، توسعه و سازمان

ر حال حاضر ددرنموده است.  و خانواده را در سطح ملي فراهم نوين و فراگير در امر پيشبرد امور زنان

 شده است و كارگروهي مشابه وبينيپيش "كارشناس امور بانوان"ها يك پست هر يك از فرمانداری

ها با ، دربرش شهرستانمتناسب با وظايف محوله كارگروه تخصصي بانوان و خانواده در استانداری

 ربط مانند؛ آموزشها و نهادهای ذیاالختيار ارگانگان تامرياست معاون فرماندار و با عضويت نمايند

ه فراخور، ب . عالوه بر اين، غالب فرماندارانشودميتشكيل  ...وپرورش، تبليغات اسالمي وآموزش عالي،

كيفي  درا جهت رش هاشهرستانعنوان مشاور فرماندار؛ همكاری زنان توانمند انشايي به صدور احكام با

 .اندنموده جلب هابرنامهو كمّي 

گذاری اجرايي، نظارت و سازی، سياستدفاتر امور زنان و خانواده موظف به هماهنگي، يكپارچه

های عمومي در حوزه زنان و خانواده در ستاد و صف اجرای سياست تسهيلگری جهت پيشبرد و

ها ازمانو س جراييهای ارتباط مستمر با دستگاه. اين دفاتر ضمن اهستندها( ها و فرمانداری)استانداری

های الزم در خصوص وضعيت مسائل و ربط به انجام مطالعات، تحقيقات و بررسيو نهادهای ذی

 های كالن جمهوری اسالميمشكالت فردی، خانوادگي و اجتماعي زنان و زندگي خانوادگي با سياست

های شغلي، باال بردن سطح كارايي و دانش عمومي حيط كار و فعاليتوضعيت زنان در م ارتقای، ايران

 پردازند.مي جامعه هدف

 ی ميراث فرهنگی کشورهاانجمن .7-4

جانبه آنان در زمينه مساعي همهمنظور جلب حمايت مالي و معنوی مردم و تشريكاين انجمن به

 رد اين انجمن عضایاست. كه اه شدو آموزش ميراث فرهنگي تأسيس  ، معرفي، احياپژوهش، حفظ

 اند از:شهرستان عبارت

 رئيس() فرماندار -
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 مسئول ميراث فرهنگي شهرستان )دبير( -
 شهردار -
 رئيس شورای اسالمي شهرستان -
 وپرورشرئيس آموزش -
 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي -
ث به پيشنهاد مسئول ميرامندان به ميراث فرهنگي شهرستان نظران و عالقهتن از صاحب چهار -

 ب اعضافرهنگي شهرستان يا شهر و تصوي
شناسايي وجوه ناشناخته ميراث فرهنگي محل، تشويق  ها سعي دراز وظايف و اختيارات اين انجمن

های عملي برای جلوگيری از هرگونه ها، مشورت دريافتن راهو ترغيب مردم به رعايت احترام به آن
های محلي و جلب مساعدت آنان های غيرمجاز، همكاری با نهادها و ارگاناقدام غيرقانوني و حفاری

همچنين اعمال نظارت فرهنگي فرماندار در حوزه سرزميني  5.استهای مادی و معنوی مردم و حمايت
 پذيرد.ها انجام مياز اداره ميراث فرهنگي از طريق اين انجمن گيریگزارشوی با 

العاده به پيشنهاد دبير و موافقت و دعوت رئيس ر و جلسات فوقباسه ماه يك جلسات انجمن هر

 انجمن تشكيل خواهد شد.

 شورای فرهنگ عمومی .8-4

شورای فرهنگ عمومي استان در مركز هر استان باهدف شناخت و اطالع از وضع فرهنگ عمومي 

گ رای فرهنشو و اصالح و ارتقای آن و نظارت و پيگيری مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و

نامه، آييناين  1به استناد ماده  2.شودعمومي زير نظر شورای فرهنگ عمومي كشور تشكيل مي

های تابعه استان، شورای فرهنگ تواند در هريك از شهرستانشورای فرهنگ عمومي استان مي

عمومي شهرستان را تشكيل دهد. تركيب وظايف شورای فرهنگ عمومي شهرستان را شورای فرهنگ 

احكام اعضای  3.شودپس از تأييد شورای فرهنگ عمومي كشور ابالغ مي عمومي استان تعيين و

 4.شورای فرهنگ عمومي شهرستان توسط رئيس شورای فرهنگ عمومي استان صادر خواهد شد

شود و تشكيل مي مقامي فرماندارجمعه شهرستان و قائمها به رياست اماماين شورا در شهرستان

 های فرهنگي شهرستان عضو آن هستند.گاهمسئولين دست

                                                             
 های ميراث فرهنگي كشوربنگريد به اساسنامه انجمن 5
نامه شورای فرهنگ عمومي استان مصوبه پانصد و هشتاد و يكمين جلسه شورای عالي انقالب فرهنگي برگرفته از مقدمه آيين 2

 22/5/5341مورخ 
 مومي استاننامه شورای فرهنگ عآيين 1تبصره يك ماده  3

 نامه شورای فرهنگ عمومي استانآيين 1تبصره دو ماده  4
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 شورای ثبت وقایع حياتی .9-4

ساير  و آيدشمار ميبهكشور  احوالثبتهای سازمان فعاليت نيترياصلثبت وقايع حياتي از 

ی پايگاه اطالعات جمعيتي يا مركز داده و توليد و و روزآمدسازهای سازمان )ازجمله ايجاد فعاليت

ظام هويتي ن گرنيتععات جمعيتي( وابسته به آن است. اين بخش از فعاليت سازمان انتشار آمار و اطال

نيازهای آماری و اطالعات انساني كشور است. مواردی مانند نرخ رشد  كنندهنيتأمتابعيتي اتباع و 

، توزيع جغرافيايي، ريوممرگ، هرم سني جمعيت، علل )تولد، فوت، ازدواج و طالق(چهار اتفاق مهم 

های گذاری كالن كشور در حوزهی اساسي برای سياستهاشاخص .ی و سني جمعيت و..اقهمنط

 5.ديآيم دستبهوقايع چهارگانه  موقعبهكه از طريق ثبت هستند بهداشتي، آموزشي و رفاهي 

حكومتي و دولتي در جامعه مؤثر  یهایزيرآمار و ثبت وقايع جهت برنامه ازآنجاكهو  حالنيدرع

 یهاشناسنامهی اموات و افراد دارای هاشناسنامهی و ابطال آورجمعتالش در جهت  منظورهب، هستند

و دقت نظر در رعايت مليت و تابعيت متقاضيان شناسنامه و جلوگيری از اهمال  هاآنمتعدد و ابطال 

عضای ا شهرستان و تركيب احوالثبتدر اين زمينه شورايي به نام ثبت وقايع حياتي با دبيری اداره 

 .شودميزير تشكيل 

اثبات آن ارائه  و مدارک الزم جهت شودواقع  ديترد افراد مورد "و تابعيت تيهو"هرگاه  نيهمچن

شهرستان  به شورای تأمين "تيتابع "و برای اثبات يبه مراجع انتظام "تيهو"نشود مراتب برای اثبات 

اين در جلسات شورای تأمين شهرستان كه به  2.شد قدام خواهدارجاع و درصورت تأييد طبق مقررات ا

 .احوال محل نيز با داشتن حق رأی شركت خواهد داشتثبت ادارهرئيس  شودميمنظور تشكيل 

 :استشورا به شرح زير  اعضای اين

 فرماندار )رئيس شورا( -

 رئيس پزشكي قانوني -

 ی علوم پزشكي و درمانهامارستانيب -

 اوقاف -

 خشدارانب -

 يتيجمعی هااستيس رديگيماين شورا قرار  موردتوجهعالوه بر موارد فوق، از ديگر مواردی كه 

و  وزارت كشور ( است.ابالغيه نهاد رياست جمهوری و 5323در سال  ابالغي مقام معظم رهبری)

                                                             
 24-21 تا، صصنا بياحوال كشور، بولتن داخلي سازمان، بيسازمان ثبت 5
 5311احوال كشور مصوب قانون اصالح قانون ثبت 41ماده برابر  2
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با اطالعات و آمار اخذشده، نسبت به  ابالغي جمعيت هایهای تابعه در راستای سياستفرمانداری

اين سند به شرح زير اقدام  های ابالغيبند سياست 54بند از  3اتخاذ رويكردهای جمعيتي مطابق با 

 نمايد.مي

ژه ويحفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزی و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيتي به .5

 های زير بناييارس و دريای عمان از طريق توسعه شبكهفدر جزاير و سواحل خليج

های كلي جمعيت با تدوين و اجرای مديريت مهاجرت به داخل و خارج و هماهنگ با سياست .2

 سازوكارهای مناسب

 وفاق و همگرايي اجتماعي ارتقایانقالبي و  -بخش ملي ايراني اسالميهای هويتتقويت مؤلفه .3

 ميان مرزنشينان و ايرانيان خارج از كشورويژه در در پهنه سرزميني به

 كشور ابالغي به وزارت های ابالغي باألخص سه بنددر اين خصوص عملياتي سازی كليه سياست

 نمايد.را طلب مي اهتمام ويژه فرمانداران

 ی عمومی شهرستانهاکتابخانهانجمن  .11-4

های هها و كتابخانتوان تشكيل دبيرخانه به رياست مسئول امور انجمنها مياز وظايف اين انجمن

ها و ساير موجب قانون شهرداریشهرستان، افتتاح حساب مخصوص برای نگهداری وجوهي كه به

اند، فراهم آوردن های عموميادارات و نهادها از محل درآمد خود موظف به تخصيص آن به كتابخانه

ها، تكميل و گسترش كتابخانه عمومي موجود، تأسيس، تجهيز و توسعه كتابخانهامكانات ساخت و 

های عمومي و خريد كتب و نشريات، ساختن كتابخانه، اخذ وام از نظارت بر نحوه اداره كتابخانه

های زمين و كتاب و كمك ق مردم منطقه به اهدایها برای احداث كتابخانه عمومي، تشويبانك

های عمومي، فراهم آوردن زمينة آموزش كتابداران، بسط و ترويج ي به كتابخانهاقتصادی و اجتماع

 5خواني را نام برد.كتاب

های عمومي، اين انجمن با تركيب : در اجرای مصوبات قانون تأسيس كتابخانهترکيب اعضا

 شود:زير تشكيل مي

 فرماندار )رئيس( -

 جمعهامام -

 شهردار -

                                                             
 23/53/5314های عمومي كشور مصوب های كتابخانهنامه انجمنبنگريد به آيين 5
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 اد اسالميرئيس اداره فرهنگ و ارش -

 وپرورشرئيس آموزش -

 رئيس اوقاف و امور خيريه -

 رئيس جهاد كشاورزی -

 وبودجهرئيس اداره برنامه -

 رئيس صداوسيمای شهرستان -

 دبير() ها در شهرستانها و كتابخانهرئيس امور انجمن -

 رسانيمتخصص علوم كتابداری و اطالع -

جمعيت با پيشنهاد مسئول فرهنگ و ارشاد اسالمي  معتمدان محل دو نفر يا بيشتر متناسب با -

 انتصابي ت اعضایو تأييد اكثري

 کميته دائمی نهضت مطالعه مفيد شهرستان .11-4

عنوان يكي از مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي و متعاقب تأكيدات مقام معظم اين كميته به

واني، قرار خفه طراحي مسابقات كتاب. وظيفه آن وظيشدرهبری بر امر افزايش مطالعه مفيد تشكيل 

دادن كتاب در دسترس جامعه و فراهم ساختن بسترهای الزم در اين خصوص برای جوانان، روستائيان 

منظور تسهيل های مختلف بهها و دستگاهدار است. هماهنگي با ادارات سازمانو ساير اقشار را عهده

ضريب  ارتقایمنظور ها و برگزاری سلسله جلساتي بهامر مطالعه در اماكن عمومي نظير قطار، اتوبوس

جمله ديگر وظايف اين كميته است. اعضای اين كميته همان اعضای انجمن  خواني ازكتاب

شود و افزاری كتاب تمركز ميها بيشتر بر امر سختهای عمومي هستند. در انجمن كتابخانهكتابخانه

 است. شدهخواني تأكيد فزاری كتاباامر مطالعه و نهضت نرم در اين كميته بر

ايين بودن دهد پداشتن آن را ضروری نشان مييكي از داليلي كه تشكيل اين كميته و فعال نگاه

اجتماعي و  هایويژه با چالش ترويج و گسترش شبكهخواني در كشور است كه بهسطح متوسط كتاب

 های وب ايجادشده است.شبكه

 یگذارنامکارگروه  .12-4

گذاری هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نام

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات  53ها، بر اساس ماده جز استانبه واحدهای تقسيمات كشوری

 25 همچنين طبق ماده 5.پذيردانجام مي وزيرانو تصويب هيئت كشوری، با پيشنهاد وزارت كشور

                                                             
 51/34/5322مصوب  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوری 5
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های ذيل آن، اراضي و عوارض طبيعي و جغرافيايي كشور نيز با پيشنهاد نامه اجرايي و تبصرهآيين

تغيير نام و های ذيل آن ماده، تبصره 5.وزيران تغيير نام خواهند دادوزارت كشور و تصويب هيئت

 ها را به عهده وزارتهای شهری و روستايي و نظاير اينگذاری ساير اماكن جغرافيايي واقع در حوزهنام

ها را با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب مجلس شورای گذاری استانكشور و تشخيص تغيير نام و نام

 اسالمي گذاشته است.

 گذارینام»نامه و آيين« ماكن عمومي و مؤسساتها و اگذاری خيابانسياست نام» 5311 در سال

به تصويب شورای عالي انقالب فرهنگي رسيد كه در « ها، اماكن و مؤسسات عموميشهرها، خيابان

دار است. همچنين شورای فرهنگ عمومي عهده شدهگذاری تصريح آن برخي از ضوابط و معيارهای نام

 ورای عالي انقالب فرهنگي در اين خصوص است.ها، ضوابط و قواعد شنظارت بر اجرای سياست

شورای  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات 15( ماده 21/4/5342)اصالحي 24با نظر به بند 

ها، خيابان ها،گذاری معابر، ميدان، تصويب نام5/3/5311اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 شايان. استها از وظايف شورای اسالمي شهر چنين تغيير نام آنكوچه و كوی در حوزه شهری و هم

ذكر است مصوبات شورای اسالمي شهر در اين خصوص پس از تطبيق با مفاد دستورالعمل اخير با 

 .شودميامضای فرماندار ابالغ 

« شهرستان گذاریكارگروه نام»دارد اشعار مي 2دستورالعمل اخير ابالغي وزير كشور به استانداران

را  گذاری و تغيير نامشوند، پيشنهاد نامحكم فرماندار به مدت دو سال منصوب ميكه اعضای آن به

 نمايند.ارسال مي بررسي و پس از تهيه گزارش به استانداری

 اند از:اعضای كارگروه شهرستان عبارت

 گروهشهرستان: رئيس كار فرماندار

 معاون سياسي فرماندار: دبير كارگروه

ديگر اعضای كارگروه: يك نفر از متخصصان زبان و ادبيات فارسي، نماينده ميراث فرهنگي و 

 يك نفر كارشناس يا متخصص جغرافيا

ه مدت ب ندارحكم استاكه اعضای آن به« استان گذاریكارگروه نام»های اين كارگروه در پيشنهاد

تأييد با امضای استاندار و در قالب گزارش توجيهي به درصورت شوند، بررسي و دو سال منصوب مي

 شود.ارسال مي وزارت كشور

                                                             
 22/31/5323مصوب  نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوریآيين 5

 وزير كشور 22/31/5321مورخ  21222ابالغيه شماره  2
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 5:اند ازگذاری در دستورالعمل اخير عبارتاهم ضوابط و معيارهای نام

 .استجغرافيايي و فرهنگي مبنا گذاری، حفظ هويت تاريخي، در نام -

 نجامد.ه تقويت حاكميت و همگرايي ملي بيگذاری بايد بنام -

گذاری بايد از نام عنصر يا واحدی كه بيشترين قدمت، جمعيت، وسعت، مركزيت يا شموليت در نام -

 .شوددارد، استفاده  را جغرافيايي

 .شودری از انتخاب نام افراد و اشخاص مگر در موارد استثنايي خوددا -

هايي است كه نامناسب بوده و با مكان متبوع ازنظر تاريخي، جغرافيايي و تغيير نام تنها شامل نام -

 فرهنگي انطباق نداشته باشد.

االجرا است و گذاری الزمها و نهادهای مرجع ناممفاد دستورالعمل يادشده برای كليه دستگاه

 قلمداد شده است. های پيشين وزارت كشورجايگزين دستورالعمل

 و نهی از منکر معروفامربه شورای ستاد احيای .13-4

مقامي فرماندار و دبيری سپاه پاسداران انقالب اسالمي جمعه، قائماين ستاد به رياست امام 

 دهد.فقيه و با تركيب اعضای زير تشكيل جلسه ميجمعه و نماينده وليدر دفتر امام شهرستان

 رئيس شورا() جمعهماما -

 مقام(فرماندار )قائم -

 رئيس اداره ارشاد اسالمي -

 رئيس سازمان تبليغات -

 دادستان انقالب اسالمي -

 رئيس اداره اطالعات -

 رئيس آموزش و پرورش -

 رئيس دادگستری -

 دبير() فرماندهي نيروی مقاومت بسيج -

 فرماندهي نيروی انتظامي -

                                                             
 22/1/5321مورخ  21222شور به شماره بنگريد به دستورالعمل ابالغي وزير ك 5



 
 و فرهنگي شهرستان فصل چهارم : سامان بخشي امور اجتماعي                                              552

 

 رئيس صداوسيما -

 های روحاني و معتمد مردمييك يا دو نفر از شخصيت -

 دهند.بار تشكيل جلسه مياين شورا با حضور اكثريت رسميت يافته و حداقل دو هفته يك

اين شورا در سطح استان متشكل از چند معاونت بوده كه در شهرستان اين وظايف بين نمايندگان 

 شود.ا تقسيم ميحاضر در شور

 شورای ستاد اقامه نماز .14-4

های دولتي و در دستگاه و اشاعه امر اقامه نماز اگذاری در جهت احيمشي و سياستتعيين خط

 های مناطق تابعه و دادنغيردولتي و مراكز آموزشي و نيروهای مسلح، استفاده از هنر، ابتكارات، طرح

های مسئوليتي از وظايف اين شورا ها و جايگاهخطابه طريق ميز های عمومي در امر اقامه نماز ازآگهي

 برشمرده شده است.

 اند از:اعضای شورا عبارت

 رئيس() جمعهنماينده مقام معظم رهبری و امام -

 مقام(قائم) فرماندار -

 وپرورشرئيس آموزش -

 رئيس سازمان تبليغات اسالمي شهرستان -

 مسئول ستاد اقامه نماز )دبير( -

 رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان -

ستاد اقامه نماز در استان كميته انديشمندان فرهنگي، كميته پشتيباني و امور مالي، واحد تحقيق 

ها و پژوهش، واحد روابط عمومي، معاونت اداری و مالي و پشتيباني، معاونت هماهنگي و امور شهرستان

چارت شهرستاني ستاد، روابط عمومي، اداره مالي و  در. اما داردو معاونت امور فرهنگي و هنری 

 5شده است.ها و مراكز و امور فرهنگي و هنری ديدهپشتيباني، امور هماهنگي دستگاه

                                                             
 برای اطالعات بيشتر بنگريد به فصل ششم بخش ارتباط با ائمه جمعه 5
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 کارگروه زکات شهرستان .15-4

از  هدف. شودميكميته امداد تشكيل  ريكارگروه زكات در شهرستان به رياست فرماندار و دب

، پيگيری مصوبات، بررسي مسائل و مشكالت و هماهنگي با ادارات وهاين كارگر تشكيل جلسات

شرعي است. زكات از گندم، دام و ساير محصوالت كشاورزی و  ضهيفراين  ایاحي منظورربط بهذی

 .شوديمداوطلبانه به كميته امداد پرداخت  صورتبهديگر توليدات 

 کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی .16-4

ت باهدف تضمين سالم و كنديمی شهرستان فعاليت زيربرنامهه كه ذيل كميته اين كارگرو

 شدهليتشكفيزيكي و رواني شهروندان جامعه، با عنوان سالمت و امنيت غذايي و محوريت سالمت 

جلسات  .استشهرستان  مركز بهداشتاست. رئيس كارگروه سالمت و امنيت غذايي، فرماندار و دبير 

 .شودميشهرستان تشكيل  فرمانداریدر حوزه اجتماعي 

 به موارد زير اشاره كرد: توانيمی اين كارگروه هاتهيكماز 

 های اپيدميكبيماری .5-52-4

 ايدز .2-52-4

 سالمت آب و غذا .3-52-4

 وبا(التور ) .4-52-4

 ی مشترک انسان و حيوانهایماريب .1-52-4

ي ها و علل اجتماعبر رويكردهای تخصصي فني و پزشكي ريشهسالمت و امنيت غذايي عالوه 

 و پيامدهایبرای پرداختن به علل  حليراه به دنبال يافتنهای اجتماعي سالمت مؤلفه .داردنيز 

اين رويكرد بين دانش فني پزشكي و اقدامات  درواقع شود.مربوط ميست كه به انسان هايي ابيماری

 .ندكاجتماعي ارتباط برقرار مي

بر اساس رويكرد عوامل اجتماعي كشور/ استان / شهرستان جامع سالمت در  ريزیلذا برنامه 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  هایبا دانشگاه فرمانداران سالمت به همكاری مجدانه استانداران و

 باشند.نياز دارد كه فرمانداران بايد به آن توجه و اهتمام داشته درماني 
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 1امنيت اجتماعی و فرهنگی ارتقایکميسيون  .17-4

 و امنيت اجتماعي و حصول جامعه به حداكثر رضايتمندی تشكيل ارتقایاين كميسيون باهدف 

كند. اهم وظايف ارسال مي ای خود را به مركز امور اجتماعي و فرهنگي استانداریهای نوبهگزارش

 ند از:اكميسيون عبارت

 احساس امنيت در جامعه ارتقایامنيت اجتماعي و اخالقي و  ارتقای (5

 گرايي در جامعهانضباط اجتماعي و قانون ارتقای (2

 پاسخگويي به مطالبات حقوق شهروندی جامعه ارتقای (3

ربط در مقابله با جرائم و تخلفات حوزه اجتماعي و اخالقي های ذیهای دستگاههماهنگي ارتقای (4

 ازیو فضاهای مج

های مردمي و برقراری تعامل اجتماعي جهت تحكيم پيوندهای ها و جلب مشاركتشناخت ظرفيت (1

 ای، نسلي، طبقاتي و سياسي افراد جامعه.قومي، مذهبي، انديشه

 يافته در جرائم اجتماعي و فرهنگيهای سازمانمقابله با باندها و گروه (2

گرايي، امنيت اجتماعي و قانون ارتقایر ربط دهای ذینظارت بر اقدامات و هماهنگي دستگاه (1

 اخالقي و احساس امنيت در جامعه

 امنيت اجتماعي و اخالقي ارتقایها و نهادهای مسئول در ها و اقدامات سازمانارزيابي برنامه (4

های و فرهنگي و آموزشي مناطق مرزی و تدوين برنامه اجتماعي تدوين مجموعه اطالعات (2

 های كارويژه مرز شورای امنيت كشورمناطق مرزی مطابق با ابالغيه ارتقایاجتماعي و فرهنگي 

 كشور( های مرزیويژه استان)

 طرح اردوهای هجرت شهرستان .18-4

سازی اوقات فراغت اجتماعي و فرهنگي از طريق غني یهایمنظور پيشگيری كاهش ناهنجاربه

های سازندگي، اردوهای هجرت با اهداف زير اجرا وانان در عرصهجوانان و استفاده از نيرو و نشاط ج

 2 :شودمي

 سازی اوقات فراغت جوانانغني .5-54-4

 گروهي یهاتيجوانان با فرهنگ كار و تالش و فعال ييآشنا .2-54-4

 رساني به روستاها و مناطق محرومكمك به سازندگي و خدمات .3-54-4

                                                             
محسن خوشاره )رئيس اداره امنيت اجتماعي مركز امور اجتماعي( كميسيون ارتقای امنيت اجتماعي و فرهنگي توسط جناب آقای  5

 نگاشته شده است.
 24/3/5341( مصوب 3نامه اردوهای هجرت )آيين 5ماده  2
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 و امور عمراني یزيرگروه برنامه ،آن نامهنييو موارد مرتبط با آدر راستای تحقق اهداف اين طرح 

مسئوليت اين طرح به عهده سازمان  .دارديالزم را معمول م یهایهمكارفعال است و  فرمانداری

رسيده و ضرورت هماهنگي  2رهای الزم به اطالع فرماندار و بخشداو هماهنگي 5است بسيج سازندگي

ت كند. مسئوليت ساماندهي، هدايت و حمايو پشتيباني از اين طرح را به مسئولين اجرايي گوشزد مي

اردوهای هجرت بر عهده سازمان ملي  اردوهای خودجوش جهادی جوانان در راستای تحقق اهداف

 3.استوزارت ورزش و جوانان( )جوانان 

 نواتیتشکيل ستادهای رسمی س .19-4

بهمن، ارتحال امام  22ويژه برگزاری ستادهای های ملي مذهبي، بهعموماً متناسب با مناسبت
های رسمي و عمومي )كه پيماييآبان، عيد فطر، روز قدس،، ستاد اجرايي خدمات سفر و راه 53)ره(، 

حل ادی در م( ستخواهد شدتوسط دفتر مركز نهاد شورای هماهنگي تبليغات اسالمي ابالغ يا ارجاع 
ثرت يا تعطيالت خاص با توجه به ك طور مثال تشكيل ستادهای نوروزی. بهشودميتشكيل  فرمانداری

كارهای متنوعي برای ادارات مختلف  تواند با تهيه دستورميهمانان نوروزی و سفرهای طول سال مي
 ريزی و اهتمام اصوليای ايفا كند. درمجموع، برنامهو تلفات جاده نقش بسيار مهمي در كاهش حوادث

ها و همچنين، قشرهای مختلف و عامه ارگان نهادها، های اجرايي،منظور جلب مشاركت دستگاهبه
جمعي شود. هماهنگي كامل وسايل ارتباطاين ستادها انجام مي ها، درها و برنامهمردم در اجرای طرح

ين و های نورساني اصولي به جامعه، ايجاد موج تبليغاتي با استفاده از شيوهت اطالعها، جهو رسانه
ی مفيد هاها و برنامهمنظور تجليل از انقالب اسالمي، فراخواني، تداركات، تدوين و ارائه طرحكارآمد به

مراسم دهي افكار و تنوير اذهان عمومي و هدايت و همسويي در اجرای باشكوه و جاذب و سازمان
 گونه ستادها در محل فرمانداری هستند.های تشكيل اينازجمله كارويژه

 در امور اجتماعی نقش و وظایف فرمانداری .5

های اجتماعي و در اجرايي نمودن سياست در پايان اين فصل با توجه به جايگاه وزارت كشور

های موضوعي زير ضمن در بخش رود فرماندارانفرهنگي، انتظار مي وظايف مركز امور اجتماعي و

آگاهي از نقش قانوني خود، اقدامات مورد انتظار را در سطح شهرستان دنبال نمايند. راهبردهايي كه 

 اند از:در اين حوزه بايد موردتوجه مديريت سياست داخلي قرار گيرد عبارت

                                                             
 نامههمان آيين 5 برابر ماده 5

 شده است.گذاشته عهده استاندار نامه برهمان آيين 4برابر وظايفي كه طبق ماده  2

 نامههمان آيين 2تبصره ماده  3
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ریزی و مدیریت امور اجتماعی در سطح ربوط به برنامهامور عمومی م .1-5

 شهرستان

 تهيه اطلس اجتماعي و فرهنگي شهرستان شامل: (5

 های اجتماعي و فرهنگيهای فرهنگي و آخرين وضعيت آسيبتوزيع جمعيت، سواد و آموزش، ظرفيت

الت و معض و همچنين امكانات بالفعل و بالقوه شهرستان برای ساماندهي، كنترل و كاهش مسائل

 شهرستان

 شناخت موضوعات، مسائل و معضالت اجتماعي و فرهنگي شهرستان، استان و كشور (2

ربط شهرستان برای بررسي مسائل و نظران و مديران اجرايي ذیهای فكر با صاحبتشكيل اتاق (3

 هاتعيين اولويت مشكالت اجتماعي و فرهنگي شهرستان و

ها و اسناد باالدستي و همچنين ساختار دستورالعمل ها،نامهآيين آگاهي، شناخت و اطالع از قوانين، (4

شورای اجتماعي كشور، شورای عالي انقالب فرهنگي، ) و جايگاه حوزه اجتماعي و فرهنگي كشور

و  ريزیكارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي استان ذيل شورای برنامه شورای فرهنگ عمومي،

 ر، و...(مخد مبارزه با مواد توسعه استان، ستاد

 اجتماعي و فرهنگي شهرستان (مدتمدت و ميانكوتاه)های ساالنه تدوين برنامه (1

ياست بار به رهرماه يك تخصصي اجتماعي و فرهنگي شهرستان برگزاری مستمر و فعال كارگروه (2

 شخص فرماندار و دبيری رئيس بهزيستي شهرستان

وت ها با استان و دعي شهرستانبرگزاری جلسات مشترک گروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگ (1

از رئيس يا دبير كارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي استان برای شركت در جلسه كارگروه شهرستان 

 بارحداقل سالي يك

فرهنگي  –ربط اجتماعي ها و نهادهای ذیها و سازمانانجام بازديدهای سرزده و مستمر از دستگاه (4

 انربط در سطح استها و انعكاس آن به مسئولين ذیهای آنشهرستان و ارزيابي عملكرد و فعاليت

ها و نهادهای ها، سازمانهای جمعي استان و شهرستان و همچنين با دستگاهتعامل با رسانه (2

ن آمده و همچنيعملهای بهها، اقدامات و فعاليتفرهنگي برای تشريح و تبيين برنامه –اجتماعي 

. مردم ..سازی ورساني، پيشگيری، آگاهمنظور اطالعفرهنگي بهطرح مسائل و موضوعات اجتماعي و 

 شهرستان

استفاده از  ها و نهادهای مردمي و مؤسسات خيريه شهرستان وسازمان معنوی از حمايت مادی و (53

های اجتماعي و فرهنگي با اعمال نظارت دقيق و ها و مسئوليتبرنامه ها در اجرایظرفيت آن توان و

 هاجوز پروانه فعاليت آنتسهيل در صدور م
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فرهنگي  –ربط اجتماعي ها و نهادهای ذیها، سازمانسازی دستگاهسازی و آگاهحساس (55

 ...های مرتبط در قوانين و اسناد باالدستي وشهرستان در وظايف و مسئوليت

 خصوصاً مسائل قومي و) شناخت، پيگيری و مديريت مسائل و مشكالت اجتماعي و فرهنگي (52

 جوار مرزیهای مرزی كشور و شناخت دقيق كشورهای همشهرستانمذهبي( در 

 5های فرهنگیامور مربوط به سرمایه اجتماعی و فعاليت .2-5

های اجرايي در جهت افزايش سرمايه اجتماعي با تقويت مشاركت تالش و همكاری با دستگاه (5

 حكومت ل ميان مردم ومردمي، آزادی و حقوق اجتماعي، رضايتمندی عمومي و تحكيم پيوند و تعام

های ورزش همگاني و ای و پايش برنامههای بومي، محلي، پهلواني و زورخانهحمايت از ورزش (2

 های بومي، محلي از طريق انعكاس به دفاتر اجتماعي و فرهنگي استانداریبانوان و جشن

يني و نشر فرهنگ ايثار و بسيج و های ملي، انقالبي و دهای مربوط به مناسبتحمايت از برنامه (3

 دفاع مقدس

تماعي اج های اجرايي در زمينه تقويت و تحكيم خانواده، رفع موانع اقتصادی وهمكاری با دستگاه (4

بسترهای الزم جهت دستيابي آسان جوانان به  تسهيالت و تداوم خانواده و فرهنگي در تشكيل و و

 مباني تربيت در نظام اسالمي سازی زوجين به اصول وآگاه منزلت نهاد خانواده و ارتقای امر ازدواج و

ال، های تحصيل و اشتغويژه در زمينههای مربوط به رفع نيازهای اساسي جوانان بهحمايت از برنامه (1

 ارتقایمسكن و ازدواج و فراهم كردن محيط مساعد برای رشد علمي و اخالقي و اعتقادی جوانان و 

ملي و فرهنگي و انقالب اسالمي و مقتضيات  های ديني وبه ارزش احساس مسئوليت و تعهد آنان

 هاهای آنان با همكاری دستگاهتوانمندی دوره جواني و نيازها و

 ويژه موارد مربوط به اوقات فراغتها و امور مرتبط با جوانان بهحمايت و پيگيری برنامه (2

قي فردی، قشری و صنفي و ترويج های اخالهای اجرايي در زمينه كاهش آسيبهمكاری با دستگاه (1

 ها و هنجارهای اجتماعيگرايي و حفظ ارزشتقويت قانون صداقت، وفاداری و

های اجرای در جهت ساماندهي مراكز گردشگری و تفريحي داخل و تالش و همكاری با دستگاه (4

 خارج شهرها

                                                             
چكيان فرد )رئيس اداره سرمايه اجتماعي مركز امور حسين كوامور مربوط به سرمايه اجتماعي و فعاليت فرهنگي توسط آقای  5

 اجتماعي( نگاشته شده است.
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 ی اجتماعیهابحرانی هایژگیو .6

ي كه . اصنافشوديمی صنفي پيگيری هاحوزهاز طريق  بسياری از نيازهای اجتماعي جامعه ايران
تماعي ی اجهابحران. البته هر يك از ندمتفاوتبسيار متنوع و  ندينمايمنيازهای اجتماعي را تأمين 

 .رديگيمی متفاوت داشته و بر اساس مخاطبين خاص خود شكل كاركردهاطبيعت، ساختار و 
ی هاروهگی، فرهنگيان، و ساير آموزدانشی، كارگر ناف متنوع دانشگاهي،در كشور ما اص كه آنجا از 

و  ی اقتصادیهاسازماناجتماعي از مشكالت ساختاری، نقدينگي و مديريت مالي )كه از مشكالت 
روی كار( ی نيوربهرهيي مانند نيروی انساني و ظرفيت توليد، هاتيمحدودصنفي هستند و همچنين 

ی بحران محدود را به وجود آورند. مفهوم هر بحران نيز بر مبنای هانهيزم تواننديم، خود برنديمرنج 
 كرارشوندهتكه ماهيتي  هابحران. اين شوديمی گذارنام ،كنديمو فرايندی كه طي  رگذاريتأثنيروهای 
يي هابحراندر  5.شوندوارد فازهای بعدی امنيتي  كه دهند به دستساختار فرصتي را  تواننديمنيز دارند 

ي اقدامات مديران سياست داخلي بيشتر ده جهينتكه ماهيت كامالً صنفي دارند امكان اثربخشي و 
شده و بدون  تردهيچيپاست ولي در بحراني كه از مرحله صنفي وارد فضای سياسي و امنيتي شود كار 

خواهد  رتشيبمات را ي هر اقدامي در احضار يا برخورد، احتمال شكست مابقي اقدانيبشيپمطالعه و 
 نمود.

 .رديگيمي قرار موردبررسی صنفي اجتماعي تشريح و هابحرانی هايژگيويي از هانمونهدر زير 

 ی صنفی معلمان و کارگرانهابحرانی هایژگیو . 1-6

 رگيرید بسيار پرتنش و توأم با تجمعات ممكن است طيفي از تجمعات آرام و بدون درگيری تا 

 ظهور يابند. های زيرها كارگری و معلمين( باانگيزهبرخي ناآرامي)نظير  فيزيكي

 دستمزدها و حقوق و مزايا مسائل اقتصادی، -

 مسائل شغلي، سختي كار، احساس تبعيض -

 وضع برخي قوانين و لوايح -

 صنف ر اعضایحمايت از ساي -

 اعتراض به برخي مسائل اجتماعي و نقايص امنيتي -

                                                             
 عنوان ايجاد ساختار فرصت سياسي در فصل پنجمبنگريد به 5



 

 

 552  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

 ی صنفی دانشجوییهانبحرای هایژگیو .2-6

مقابل درب  5311اسفند  55توان از ها كه نقطه آغازين دور جديد آن را ميدر اين طيف از بحران

 .هستيم روروبهاصلي دانشگاه تهران قلمداد كرد، با چند الگوی مختلف 

 هايي با هويت دانشجوييناآرامي -

 هويتهای فاقد هويت دانشجويي اما با مصادره اين ناآرامي -

 های تركيبي از دانشجويان و افراد متفرقهناآرامي -

 ها ويژگي خاصي دارند:اين ناآرامي

اهيت سرعت تغيير مشوند، اما حالتي چنداليه داشته و بهاگرچه معموالً با موضوعي صنفي آغاز مي -

 دهند.مي

 .نخواهد شدها مديريت شود، اما توسط آناگرچه توسط دانشجويان آغاز مي -

 ماهيت (واوباشحتي اراذل)سرعت تغيير ماهيت داده و جريانات ديگر تركيب جمعيت حاضر به -

 نمايند.صنفي جمعيت را به نفع خود مصادره مي

 .را داردحاشيه امنيتي خاص خويش  -

 های دانشجويي و حتي در مواقعي مسئولين رسمي دانشگاه حامياني جدی دارند.از درون تشكل -

 الملل دارد.توجهي در حوزه بيننعكاس قابلبازتاب و ا -

 .داردبيني تقويم سياسي منظم و قابل پيش -

 .استتابعي از جو و وضعيت نيروهای سياسي موجود جامعه  -

 هبیی مذهاتياقلی قومی و هاتنشی اجتماعی مبتنی بر هابحرانی هایژگیو . 3-6

های توان نشانهای است كه ميگونهبه های بحراني در جامعه نوسازی شده ايرانشاخص

اين قبيل  5های مذهبي مالحظه نمود.های قومي و اقليتشدت اجتماعي را در تنش های كمبحران

شهر سنندج، يا اعتراض به برنامه فتيله و  5311های سال ها كه نمونه بارز آن را در ناآراميبحران

 د:گيرمشاهده شد بر اساس الگوهای زير شكل مي هتل تارامرگ مشكوک دختر مهابادی در ماجرای 

 قومي احساس تبعيض يا تحقير
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 نظام و كشورطلبي و ضربه بهتحريك بيگانگان باهدف تجزيه

 غلبه هويت قومي بر هويت ملي

 های فرقه وهابيهای مذهبي تخاصم جويانه نظير آموزهبرخي آموزه

 ی بنيادیهايژگيوحفظ و بقای  شوديمماعي تصور اجت شدتكمی هابحراندرمجموع در ميانه 

. در چنين شوديمدر معرض تهديد واقع  كنندميو اساسي اقوام كه تحت عنوان هويت از آن ياد 

ص ، تخصيی تخصيص بودجههاحوزهيي الزم است مديران سياست داخلي موضوعاتي در هاتيموقع

های بر ضريب جنسيتي و نژادی خاصي در حوزه ديتأكهمچنين  ی قومي وهاگروهپست مديريتي برای 

 قرار دهند. ديتأكی را مورد ريگميتصم

 ی محدود/کم شدت صنفی اجتماعیهابحرانمدیریت  .7
برهم  یهاجنبشی اعتراضي و هاحركتي نيبشيپی مديريت سياست داخلي، هاضرورتيكي از 

سياست داخلي، در چنين روندی قرار گيرد از ورود  زننده ثبات اجتماعي است. به هر ميزان كه مدير
بديهي است كه اين ضرورت وابسته به اطالعات دقيق و جامع از  5.شوديمبه فاز امنيتي جلوگيری 

 ی است.برداربهرهبه همراه قدرت تحليل و بررسي، استنتاج و  محيط و حوزه اجتماعي فرمانداری
 اطالعات»ی شناسايي هانهيزمآن بتوان  موجببهد فرايندی است كه تحقق اين امر نيازمن

عات ی اطالآورجمعبا « ی اطالعاتيهاداده»را فراهم نمود. زمينه تبديل اطالعات پراكنده به « پراكنده
ابط قانوني و ضو یهاچارچوب(، تعيين ميادكردعنوان اطلس اجتماعي از آن ي)كه در قسمت قبلي به

به  ی اطالعاتي در مرحله بحراني شدنهاداده. شودميفراهم  هاآنوليد و كنترل محيطي و بازت
و  ، مدت بروزنفعیذيعني شناسايي دقيق بحران، منابع فكری و محركين « اطالعات امنيتي»
. در انتهای اين فرايند يعني زماني كه اطالعات امنيتي مورد پردازش شونديمی آن مبدل هانهيزمشيپ

ی همگرايي يا واگرايي آن مشخص شوند، مدير سياست داخلي به هانشانهو پااليش و  هقرارگرفت
 .ابدييمدست « دانش امنيتي»

ی قانوني و ضوابط محيطي در بازتوليد و كنترل اطالعات ضروری هاچارچوبدر راستای تعيين 
ي ه يك منبع اطالعاتبه شايعات، اخبار و اطالعات ارزيابي نشده و يا محدود شدن ب از پرداختناست 

با  اهآنپرهيز شود. اين مهم با دسترسي به اطالعات از منابع مختلف و مقايسه  دارجهتخاص و يا 
 حساببه ی مديريت بحرانهابيآساطالعات خود از  ازحدشيب. البته تنوع خواهد بوديكديگر ميسر 

ريت . برای مديشوديمی بحران هانشانهزان در برخورد با ري برنامهو منجر به آشفتگي ذهني  ديآيم
ی اجتماعي استفاده از كارشناس صنفي )كارگری، دانشجويي، هابحرانتنوع اطالعات و پيشگيری از 

..( كمك زيادی به مديران سياست .و خدمات عمومي و ونقلحملی، فرهنگيان، آموزدانشبازار، 
 ی دخيل در كنترل بحرانهاسازمانی علمي و تجارب هاهينظری از ريگبهرهكه در كنار  كنديمداخلي 

در اين زمينه كارساز باشد. توانديم
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 درآمد

ريزی و هماهنگي در امور اقتصادی، عمراني و اجتماعي شهرستان را در در فصول گذشته، برنامه

های های فرماندار مورداشاره قرارداديم. هماهنگي در مقوالت و مؤلفهاولويت وظايف و هماهنگي

سياسي كه موضوع بررسي در اين فصل هستند از حساسيت و اهميت خاصي برخوردارند. هرچند 

 های سياستها را در صدر اولويتكارگيری آنايم اما كاربرد و بهها را در فصول متأخرتر قرار دادهآن

 شمارند.برمي سالمي ايرانداخلي در جمهوری ا

 ی انتخاباتبخشسامان .1

 لزوم اشراف فرماندار به قوانين انتخاباتی.  1-1

مي عمو آرای و به اتكای از راه انتخابات امور كشور كه در جمهوری اسالمي ايرانبا توجه به اين
و  5جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسالمي، اعضای شوراهامله انتخاب رئيسازج -شود اداره مي

های مديريت سياست اشراف به قوانين مرتبط از ضرورت -، 2انتخابات مجلس خبرگان تعيين رهبری
ای مجلس شورای اسالمي و خبرگان دورهاحتساب انتخابات ميان بدون آيد.داخلي به شمار مي

 در جمهوری اسالمي ايران برگزارشده است. 5324راسری تا پايان سال انتخابات س 32رهبری، 
عدم دقت و  3.است حسن جريان انتخاباتبرگزاری  مأمور اجرای قانون و مسئول وزارت كشور

رخي ب در آورد. به وجود حقوقي برای فرمانداران ازنظرتواند مشكالتي را يمتوجه الزم در اين بخش 
در  شوديجرم مدر انتخابات اعالم يریگموضع كيفيت عملكرد و از انتخابات عليه فرمانداران به علت

 اندتاين موارد عبار ازجمله .بر عهده دادسراستبه تخلفات ارتكابي فرمانداران رسيدگي  اين صورت
هيئت نظارت، مسامحه و  ت به يكي از طرفين يا، ندادن امكاناجراييكيفيت انتخاب هيئت ا از:

به نفع  در انتخابات صريح يریگدر استفاده يكي از كانديداها از امكانات دولتي و موضع یانگارسهل
 4.يكي از كانديداها و نظاير آن است

 یاكيفری كساني كه تحت تعقيب جزائي هستند نبايد از حوزه دادرسي آيينقانون  524برابر ماده 

بدون رجوع به  العموميدر موردی نيز كه مدع .شوند بدون اجازه او خارج كنديه بازپرس معين مك

معين خواهد كرد بدون اجازه  العموميمدع كه یاخارج شدن از حوزه كنديبازپرس كسي را تعقيب م

 او ممنوع است.

                                                             
 اصل ششم قانون اساسي 5

 اصل يكصدو هشت قانون اساسي 2
مصوب  قانون انتخابات رياست جمهوری 35و ماده  1/2/5314مصوب مجلس شورای اسالمي  انتخابات قانون 21ماده  3
1/4/5324 

 231 ص مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و اختياران فرمانداران، بي تا. بي نا. ،وظايف و اختيارات فرمانداران 4
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فرماندار  ،انتخاباتي در تخلفات به منطقه محل وقوع جرم ،به اتهام كنندهيدگياعزام بازپرس رس

شهرهای كوچك شكايات به  خصوصاً ،محض ورود بازپرسبه شده كهيدهد برد.يزير سؤال م را

يثه شدن حالمسلوبتا اثبات مجرميت از  كنندهيدگيقاضي رساست.  شدهزيادی عليه فرماندار واصل

 ر مواردی كه لزوماًد حالينباا .جلوگيری نمايدسياسي شهر و پيامدهای جنبي آن بايد  مسئول

بايستي تحقيقات و رسيدگي توسط قاضي منسوب عنه  نمايديبه اعطای نيابت م بازپرس مبادرت

 صورت گيرد. بدون احضار فرماندار

 4بدون توجه به تبصره ماده  ،فرمانداران در مواردی كه مراجع قضائي )كيفری( محل مأموريت

 هتج را در محكمه نتقاضای حضور آنا ،با ارسال احضاريه عمومي و بعضاً یهاقانون تشكيل دادگاه

را به  نندهكيدگيصالحيت دادگاه رس مراتب عدم بايد كتباًفرمانداران  ينداتهامات نمابه  رسيدگي

بالفاصله چگونگي موضوع را به  دادگاه بدين مهم توجه ننمود كهيدادگاه اعالم داشته و درصورت

 5.اعالم نمايند حقوقي وزارت كشور ملكرد، بازرسي و امورمركز مديريت ع

طرفي ، رعايت بيهای احتمالي در برگزاری انتخاباتمنظور جلوگيری از سوءاستفادههمچنين به

مصوب ) كارمندان دولت در قوانين انتخابات ازجمله قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي

شده بيني( پيش5324/ 1/4)مصوب  اسالمي ايران ( و قانون انتخابات رياست جمهوری1/2/5314

قانون انتخابات رياست جمهوری  24قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي و  12است. طبق مواد 

زدها، له يا عليه ساير نامزدها، از انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نام

 و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری كه جنبه رسمي و دولتي دارد ممنوع است. صداوسيما

ها و به همين سياق فعاليت كارمندان در ساعات اداری و استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه

های ها و سازمانها و شركتمؤسسات وابسته به دولت و شهرداری های دولتي وادارات، شركت

ار كند و در اختيبه هر مقدار( استفاده مي)عمومي  ها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجهوابسته به آن

شود. ضمانت اجرای گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب آن مجرم شناخته مي

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي و انتخابات  44و  45موجب مواد شده بهوارد گفتهتخلف م

. مجازات مرتكبين جرائم استرياست جمهوری، مجازات از يك تا شش ماه حبس و جزای نقدی 

( آن همان 5( قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي و تبصره )12قسمت اخير ماده ) مندرج در

 خواهد بود. ( قانون مجازات اسالمي124اده )مجازات مقرر در م
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ازجمله نكات ديگری كه در كانون توجه مديران سياست داخلي است اصل همكاری با وزارت 

قانون انتخابات رياست  25ماده  موجببه است. در برگزاری انتخابات و شورای نگهبان كشور

ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به ها، سازمان، كليه وزارتخانه5324 مصوب سال جمهوری

و  كه حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران اندموظفدولت و نهادهای انقالبي 

ت دهند. بديهي اس ن و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قراربخشداران، كاركنا

موجب تبصره بردگان محسوب خواهد شد. بهايام مأموريت نام ور جزومدت همكاری كاركنان مذك

حسب درخواست شورای نگهبان و  اندموظفالذكر های فوقهمين ماده كليه نهادها و ارگان

از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار قرار دهند و وزارت كشور، استانداران،  های منصوبهيئت

قانون  42موجب ماده امكانات الزم را در اختيار آنان قرار دهند. به اندموظففرمانداران و بخشداران 

 يازخدمت دولتو تبصره آن به دو الي شش ماه انفصال 25انتخابات رياست جمهوری، متخلف از ماده 

 محكوم خواهد شد.

 مشکالت برگزاری انتخابات .2-1

مدنظر  شده است. دليل اصليبينيدوی چهار انتخابات پيشكشور برگزاری دوبه در نظام انتخابات

 اني اين انتخاباتزماست. هم جويي و افزايش مشاركت مردمي در انتخاباتاصل صرفه گذارقانون

نس نيستند. جبيني كرده كه همرا پيش ایگذار انتخابات دوگانهمشكالتي را نيز به دنبال دارد؛ قانون

شوراها( در يك مرحله و انتخابات مجلس شورای اسالمي )( و محلي انتخابات ملي )رياست جمهوری

كه انتخابات خبرگان كه انتخابات علما است. عالوه بر آن آيد باحساب ميكه انتخاب رجال سياسي به

شنوی ند. تشكيالت نظارتي در انتخابات شوراها از هم حرفمتفاوتهای اجرايي و نظارتي آن دو هيئت

 .فاوتندمتها و بخصوص ترتيبات اجرايي در هر يك كننده صالحيتها، ناظرها و بررسيندارند. مالک

 زمان بايستي ايفا كند.فرماندار نقش دوگانه هم

 اند از:است كه اهم آنان عبارت های ديگری نيز پيش روی فرماندارانچالش

ط ها توسهای جديد چالش بررسي صالحيتويژه باروی كار آمدن دولتها بهچالش رد صالحيت

ارتباط از قبل هشدارهای امنيتي ه است. دراينهای جديدی همراهمواره با حساسيت شورای نگهبان

ای خيز توسط ستادههای حفاظت فيزيكي اماكن، حفاظت گفتار و شناسايي شعب حادثهدر قالب

 شود.تنظيم و ابالغ مي انتخاباتي باالدست به فرمانداران

 ليغات و عدم مديريت صحيح آنو تب های عمومي به انتخاباتشيوه ورود رسانه
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هيچ ضمانت اجرايي قانوني برای جلوگيری  در اين زمينه متأسفانه تبليغات زودهنگام انتخاباتي 

 وجود ندارد. -های گوناگون و متنوعبه صورت –از تبليغات زودهنگام 

اساس قانون نامزد شورا به  شوراها. بر چالش احراز حضور نامزدها در حوزه موردنظر در انتخابات

 در مكان موردنظر سكونت داشته باشد. مدت يك سال بايد

پديده مشهور به اتوبوس كشي برای رأی دادن به فردی خاص ازجمله پيامدهای فاصله زماني 

 نام و اخذ روی است.بين ثبت

ای اين امر به دليل وجود پديدهگردد. برمي های قومي در انتخاباتمسئله مهم ديگر به رقابت

رها، مدارانه، طرح شعاناميد. منظور از رقابت قوم« مدارانرقابت انتخاباتي قوم»توان آن را است كه مي

 رو در جلبهايي است كه از حيث تهييج احساسات قومي، كارايي زيادی دارند و ازايناهداف و آرمان

ای مباحث قومي ممكن است تأكيد افراطي بر پاره شوند. از اين منظر،مخاطبين مؤثر واقع مي

يا درازمدت باعث شده و باعث انفكاک و شكاف  مدتای مسئله را در ميانپيامدهای سياسي و امنيتي

 .شودنيروهای اجتماعي و همبستگي ملي 

ر و نفي مظاه« خود»های قومي بر عناصر قومي منسوب به گونه نخبگان و گروهتأكيد افراط

ازجمله مواردی است كه تبعات خطرناک آن توسط مديران سياسي بايد « ديگری»فرهنگي  قومي و

 موردتوجه قرار گيرد.

 هاهر یک از آن مسائلو رصد  سه مرحله انتخابات .3-1

 را در سه مقوله توان مسائل مربوط به انتخاباتمي با توجه به تجربه جمهوری اسالمي ايران

های داخلی قبل از انتخابات )آسيب سه دورههای امنيتي و در ها، و بحرانها، چالشآسيب

اسی، های سيچالش)اعم از اجتماعی، اقتصادی، سياسی و امنيتی( حين انتخابات 

ردبررسي موهای سياسی و امنيتی احتمالی( فنی و اجرایی( و بعد از انتخابات )بحران

 5.دادقرار

 ها وضعيت بدكاری عناصر سيستم سياسي: منظور از آسيبهای داخلي قبل از انتخاباتآسيب. 5

 مديريت راهبردی كه خود ريشه در عوامل ذيل دارد:است. مانند سوء

 های موجودو كاستي مشكالت قانوني انتخابات -

                                                             
مجلس شورای اسالمي دوره دهم، مركز مطالعات راهبردی و آموزش  اصغر صارمي شهاب، گزارش نشست علمي امنيت انتخابات 5

 وزارت كشور
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 ها و ساير مؤسسات دولتي در تبليغات انتخاباتياران، بانكدعدم شفافيت مالي و دخالت سرمايه -

 شكنيهای انتخاباتي و حريمبرنامه -

 تبليغات انتخاباتي زودهنگام -

 ثباتي و اختالف بين دولت و مجلسبي -

 مخالف برانداز بيني گروهضعف در پيش -

 های سياسي و نخبگان جامعهگريزی كانديدها، گروهقانون -

 امات خرابكارانهريزی اقدغفلت از طرح -

 های جمعيغفلت از ظرفيت جريان سازی رسانه -

 به نقش و ظرفيت فضای مجازی در مهندسي افكار عمومي توجهيكم -

 و برآورد آن برای انتخابات كمبود بودجه -

ها ت كارآمدی و مشروعيت سياستمد: منظور وضعيتي است كه در كوتاههای حين انتخاباتچالش .2

ند نمايد مانو نيز انسجام در نظام سياسي را با ابهام و سؤال كنشگران سياسي فعال مواجه مي

 اند از:قطبي شدن عرصه سياست. ديگر موارد چالش زا عبارتتك

 ( در كميسيون اجرايي و نظارتتأييدو  صالحيت و عدم صالحيت )رد -

 مت انتخاباتافكني و تشكيك در سال شبهه -

 عمليات رواني و سوءاستفاده از فضای باز -

 های سياسي اجتماعي و فرهنگي در جامعهدوقطبي -

 صورت الكترونيكيبه نحوه شمارش آرا -

 هاو هماهنگي اختالف نهادهای درگير در اجرای انتخابات -

 شبهه افزايش نقش نظارتي در حين انتخابات -

 افزايش شبهات و ابهامات در سطح جامعه -

 مديريت افكار عمومي حين انتخابات -

 كاهش اعتماد به رسانه ملي و ضعف در اقناع گری جامعه -

 عدم ورود حداكثری تمامي جريانات فعال اجتماعي و سياسي درون نظام در رقابت انتخاباتي -

 عدم انسجام سياسي -

 مشاركت طبقه متوسط احتمال عدم -

 اعتمادی عموميبي -

 انشقاق سياسي در نيروهای نظام -



 

 

 521  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

: نمايانگر وضعيتي است كه بقاء و موجوديت نظام سياسي و های امنيتي بعد از انتخاباتبحران. 3

وامل ع ها بههای انقالبي. ريشه برخي از بحرانكند. مانند ظهور جنبشاركان آن را با خطر مواجه مي

 گردد:های زير برميو مؤلفه

 امنيتي شدن فضای انتخاباتي -

 تداوم پيامدهای ناشي از ناامني انتخابات -

 ورود نيروهای امنيتي در حوزه انتخابيه -

 ورود نيروهای امنيتي به سطح شهر -

 های اجتماعي، سياسيعدم وجود سناريوی پاسخ برای مقابله با شورش -

 اجرایی مجلس شورای اسالمی ئتيهدر انتخاب معتمدین نکاتی  .4-1

 انتخابات برگزاری فراينداز اولين اقدامات مربوط به  جراييهای ابا توجه به اينكه تشكيل هيئت

صورت مختصر و كوتاه به نحوه چگونگي انتخاب معتمدين محلي و تشكيل اين قسمت به است در

در انتخاب معتمدين هيئت اجرايي تجربه نشان داده است كه بايد از افرادی  .مپردازيمي جراييهيئت ا

قانون انتخابات  32 و 35 نامي داشته باشند. بر اساس مواداستفاده شود كه حسن شهرت و خوش

 ، فرماندارانطرف وزارت كشور برگزاری انتخابات از محض صدور دستورمجلس شورای اسالمي به

ابيه حوزه انتخ جراييهای اموظف به تشكيل هيئت( فرعي اصلي و) های انتخابيهو بخشداران حوزه

ل برگزاری انتخابات را تشكي جرايياصل هسته اوليه مراحل ا شهرستان كه در جراييهيئت ا .هستند

 :شوند كهنفر معتمدين محلي انتخاب مي 33تصريح مواد يادشده از ميان دهد بهمي

 همان محل )حوزه انتخابيه( باشندبومي  -5

 .محل را داشته باشند سال سكونت در 1ساكنين همان حوزه انتخابيه باشند و يا حداقل سابقه  از  -2

 .كليه اقشار واجد شرايط جامعه انتخاب شوند بين از -3

تعداد  روند چگونگي معرفي و نظر ازصرف و جراييهای اهای اعضای هيئتقبل از بيان ويژگي

مورد آنان، ذكر اين نكته ضروری  ها به هيئت نظارت شهرستان برای اعالم نظر درهرستاين ف

احوال اعضای نفر هستند اما چون فرماندار و رئيس اداره ثبت 55 جراييهيئت ا رسد كه:مينظربه

س يكي از اعضای مجل قانون انتخابات 35شوند ونيز به استناد تبصره ماده اداری هيئت محسوب مي

 جراييگيری در هيئت ااست. روی جراييشورای اسالمي شهرستان به انتخاب آن شورا عضو هيئت ا

بين معتمدين دارای شرايط فوق االشاره  ای كه ازنفره 4 جراييهيئت ا .گيردنفر انجام مي 4برای 

ه اسالم و التزام عملي بهايي نظير ويژگي ،شدههای گفتهشوند بايستي عالوه بر شاخصانتخاب مي
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را  5قانون اساسي، حسن شهرت، مورد اعتماد، عدم تخلف انتخاباتي و عدم رابطه سببي با نامزدها

 .داشته باشند

يا  ای كه دوهای انتخابيهمجلس شورای اسالمي در حوزه الزم به توضيح است كه در انتخابات

 هایهای اجرايي شهرستانهيئت ،آيندتخابيه به شمار ميچند شهرستان زيرمجموعه آن حوزه ان

 دهند و دربارهمتبوع، تشكيل جلسه مي چندگانه كنار هم و دارای حق روی در حضور فرمانداران

كنند اما خروجي و اعالم نتايج با امضای فرماندار شهرستان اصلي ها اعالم نظر ميبررسي صالحيت

 يرد.پذانجام مي

ا صورت پذيرد ب صورت جدی چندين ماه قبل از انتخاباتاگر به های دقيق فرمانداریهماهنگي

ا در طول ها رترين موفقيتتواند كمترين تنش و بزرگحضور شخص فرماندار و دستياران مجرب، مي

 انتخابات داشته باشد. ازجمله:

 زدگي انجام گردد.پرهيز از شتاب دقت و گزينش معتمدين با -

 قرار نگيرند. تأييدهای مقبول و بانفوذ باشند كه در معرض رد و عدم از چهره -

 های سطح شهرستان در تأمين نيروی انساني دخيل شوندهمه دستگاه -

 های الزم را طي نمايند.تمام اعضاء شعب آموزش -

 دعوت و مسئوليت به آنان محول شود. ها در برگزاری انتخاباتشخصاً مديران دستگاه -

 از چند ماه قبل رفع نقص شوند. های برگزاری انتخاباتمكان -

 با هيئت اجرايي و نظارت ارتباط فعال و مستمر وجود داشته باشد. -

زم ارائه های الاری تشكيل و توصيههای منظم و ادونشست اندركاران برگزاری انتخاباتبا تمام دست -

 شود.

 بخش دوم

 ی امور سياسی شهرستانبخشسامان .2

و مديريت سياست داخلي  های فرمانداریهايي از كارويژهدر اين بخش سعي شده است مؤلفه

ها كه آنها از حيث سياسي قابل اهميت است، مورداشاره قرار گيرند. در زير برخي از كه مديريت آن

 شود:اند به شكل گذرا معرفي ميهای گذشته يافتهظرفيت سياسي شدن را در سال

                                                             
سبت نبايد ن يك از اعضای هيئت اجرايي و ناظرين شورای نگهبانمجلس شورای اسالمي هيچ قانون انتخابات 33ده به استنادما 5

 . باشند )همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او( با داوطلبان انتخابات داشته برادروخواهر( و نسبي خويشاوندی سببي )پدر، مادر، فرزند،
 گيرد.های اين بند اعضای شعب ثبت نام و شعب اخذ رأی را نيز دربرميمحدوديت
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 ایجاد ساختار فرصت سياسی .1-2

مينه غالب ز گذاردطلبان مياختيار فرصت هايي كه سياست داخلي كشور دررسد فرصتمينظربه

باتي های انتخاتوان به رقابتكند. از آن جمله ميمشكالت و مسائل سياسي و اجتماعي را فراهم مي

 يدتأي، عدم های توخالي نامزدها در انتخابات، وعدهگيبرنامهاشاره كرد. عدم وجود نظام حزبي و بي

برداری شود فرصت بهره.. باعث مي.ويژه، واردكردن اتهاماتي چون سياسي و مذهبي وها، بهصالحيت

شان با منافع ملي كشورمان همخواني ندارد قرار ، گروهي و شخصيدر اختيار كساني كه منافع ملي

يابي موجبات فرصت انتخاباتي در جمهوری اسالمي ايران هایرقابت فرايندگيرد. اين وضعيت در 

های سياسي كند. درواقع، در غياب نظام حزبي، جواز ورود به عرصه رقابترا فراهم مي 5اپوزيسيون

ت شود و اين مسئله مناقشاتك كانديداها صادر ميات از طريق تأييد يا رد صالحيت تكو انتخاب

توان به عدم رضايت هواداران كانديداهای رد صالحيت ها ميزيادی را برانگيخته است كه ازجمله آن

شده اشاره كرد. اين وضعيت موجب شده است تا اپوزيسيون جمهوری اسالمي، انتخابات را فرصت 

 ي برای ساختارشكني در جامعه ايراني بداند.مناسب

وط ، عدم رضايت مربتوان گفت يكي از عوامل تهديدكننده كليت جمهوری اسالمي ايرانلذا مي

ه اجتماعي نمود يافت های اعتراضي ودر اشكال جنبش به ساختار فرصت سياسي است كه عمدتاً

اند كه ساخت روابط سياسي و اجتماعي در اين عقيده است. اپوزيسيون جمهوری اسالمي ايران بر

عليه  توان از آنويژه در رژيم سياسي آن، ساخت فرصت خيزی است كه ميفضای كنوني ايران و به

 2.برداری نمودخود نظام بهره

 احزاب و دفاتر حزبی. 2-2

مان، زهای نخست انقالب اسالمي و تشكيل مجلس اول و متعاقب فضای سياسي آن در سال

مي و های اسالهای سياسي و صنفي و اقليتها، انجمنفعاليت احزاب، جمعيت»قانوني تحت عنوان 

نامه اجرايي تشكيل احزاب نيز در آيينكه پيرو آن  شدتصويب  5323در شهريور « های دينياقليت

تاني در سطوح ملي و فعاليت اسگيری احزاب رسيد و نحوه شكل وزيرانسال بعدی به تصويب هيئت

ر سال د« های سياسينحوه فعاليت احزاب و گروه» و شهرستاني تبيين شد. اين قانون با عنوان

                                                             
كند: گروه اول نيروهای سياسي در درون دولت هستند كه كنترل دولت را در موريس دوورژه نيروهای سياسي جامعه را به سه گروه تقسيم مي 5

گروه دوم كساني هستند كه با دولت بوده ولي در درون  كنند.يگر هماهنگ عمل ميها و اصول و مباني نظام با يكددست داشته و در سياست
لي و مخالفت مي ورزند هاو يا روش هااز سياست شوند اين گروه هر چند در برخيگيرند و اصطالحاً اپوزسيون قانوني ناميده ميدولت جای نمي

ان اپوزسيون عنوها بهعارض نظام بوده و در پي براندازی آن هستندكه از اين گروهاصول كلي و مشروعيت نظام در تعارض نيستند. گروه سوم م با
 (.5321موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، فرانكلين، ) شود.بر دولت نام برده مي

 2های ويژه استراتژی. بهيا كنترل و نظارت در امنيت داخلي صل يازدهمدر اين دست بحران ها بنگريد به ف در باب چگونگي ورود فرمانداران 2
 كه مورد اشاره قرار گرفته است. گانه مديريت بحران



 

 

 بخشي امور سياسي فصل پنجم : سامان                                                                         533

 

د سازوكار رسمينظربهنشده است اما نامه اجرايي اين قانون تدوينآيينجايگزين گرديد. هرچند  5321

كند و ای نار قبلي بوده و تغيير عمدهها همان سازوكهای حزبي در شهرستانبوروكراتيك فعاليت

 5.ستادر زمينه تشكيل حزب در سطح ملي و لزوم اخذ مجوزهای دوگانه  گذارتغييرات اصلي قانون

برای ، كشوریعالوه بر مجوز احزاب  ،5323مصوب سال  قانون نامه اجراييآيينبر اساس 

بر اين اساس اجازه فعاليت به احزابي كه  .هستندستاني مجوز شهر ها نيازمندفعاليت در شهرستان

 تشكيل ، تقاضای2نامهآيين  4بر اساس ماده شود.ندارند، داده نمي دفاتر حزبي در شهرستان مجوز

 مسائل گرفتن نظر در با فرمانداری .شود تسليم محل فرمانداری شهرستان بايد به هر در حزبي دفاتر

 كندارسال مي استانداری به را نتيجه و اظهارنظر واصله درخواست به نسبت اجتماعي و سياسي امنيتي،

 تشكيل چاپخانه، انبار، محل .خواهد كردعمومي  اعالم را مراتب اظهارنظر صريح ضمن استاندار و

 جزبه های سياسيگروه .شودمي فوق ماده لمشمو آن نظاير و هاكتابخانه و هانمايشگاه و كالس

 اطالع بدون ديگر جای در خود را دفاتر حق بازگشايي 4 ماده 5 تبصره و 4ه ماد در مذكور هایمحل

 .گيرندمي قرار قانوني تعقيب تحت مشاهدهدرصورت  و ندارند وزارت كشور اجازه و

ها و ها و شهرستانتشكيل شعب و دفاتر حزبي در استاننيز به  5321قانون  53ماده  5تبصره 

وده نامه اجرايي واگذار نمآيينكرده و تفصيل آن را به اشاره و فرمانداری رساني به استانداریاطالع

 است.

فعاليت مرجع رسيدگي و صدور پروانه  5321و  5323 بر اساس قانون فعاليت احزاب مصوب

ها ازجمله صدور مجوز برای تجمع و راهپيمايي بر عهده های آناحزاب و همچنين نظارت بر فعاليت

الزم است احزاب استان با احزاب است، برای همين  53كميسيون ماده  و مشخصاً وزارت كشور

صادی اجتماعي، فرهنگي و اقت های سياسي،دار فعاليت كنند و در زمينهتابلويي شفاف و شناسنامه

 هايشان را به مردم ارائه كنند.ها و برنامهطرح

 كتباً مركزی بايد اجرايي كادر و رهبری يئته در تغيير هرگونه نامه اجرايي،آيين 2بر اساس ماده 

همچنين،  .ودش داده اطالع محل فرمانداری به هفته يك ظرف گروه، مهر به ممهور و رسمي نام طي

 شخصاً مربوطه گروه از رسمي نامهيمعرف داشتن دست در بايد با يدجد اجرايي يا رهبری يئته اعضای

 نمايند. تكميل را خود به مربوط مشخصات برگ و رفته محل یدر فرماندار

                                                             
مجوز فعاليت و به منظور راه  را جهت اخذ ای كه جنبه موقتي دارد، احزاب مي بايست ابتدا مجوز اوليه5321قانون  5ماده  51و  54طبق بند  5

اين قانون پروانه نهايي برای احزاب  2اين قانون را كسب نمايد. بر اساس ماده  2اندازی و تحصيل شرايط برای صدور پروانه فعاليت مطابق ماده 
های كشور برگزار ز استاننفر از اعضای رسمي در بيش از نيمي ا 333شود كه مجمع عمومي مؤسس با حضور حداقل ملي در صورتي صادر مي 

ت نفر از با حضور حداقل يكصد تا دويس گردد. صدور پروانه نهايي برای آن دسته از احزاب ملي كه در سطوح استاني قصد فعاليت دارند بايستي
 اعضای رسمي در بيش از نيمي از شهرستانهای استان با جمعيت تا يك و نيم و تا بيش از سه ميليون نفر برگزار شود.

 و سياسي یهاانجمن ها،جمعيت احزاب، قانون فعاليت نامه اجراييكشورآيين وزارت پيشنهاد به بنا 33/3/5325 مورخ جلسة در وزيران هيئت 2
 .نمودند تصويب را اسالمي شورای مجلس 1/2/5323مصوب  ديني هایيتاقل و اسالمي هایيتاقل و صنفي
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 ،بمعرفي مسئول يا مسئوالن دفتر حز ضمن باالترين مقام حزب يا تشكل بايد نامهآيينطبق 

شهرستان موردنظر ارائه دهد. احزاب كشوری  ای درخواست فعاليت خود را به فرمانداریطي نامه

روز مهلت دارد تا نظر صريح  41فرمانداری طي  .توانند دفاتر استاني داشته باشندنميبدون مجوز 

رستان وجود شهعيت سياسي، اجتماعي و شرايط موضخود را در خصوص فعاليت آن دفتر با توجه به 

 عدم وجود منع قانوني نسبتدرصورت اعالم كند و استانداری نيز  به همراه مستندات به استانداری

بايد  دمخالف باشمجوز دفتر حزبي با به هر دليل استانداری  كهيبه صدور مجوز اقدام كند. درصورت

 اعالم كند. رت كشورنظر خود را به دفتر سياسي وزا مشخص مذكور، طي مدت

برپائي هرگونه تجمع از سوی احزاب در فضای باز بايد با مجوز رسمي باشد و اگر در فضای بسته 

ر جريان را د روز قبل استانداریدو اگرچه نيازی به مجوز رسمي نيست اما بايد از  باشدو سرپوشيده 

احزاب و  53ي نيز رويه خود را دارد و نيازمند اخذ مجوز از كميسيون ماده قرار دهند. راهپيماي امر

 تجمعات است.

توان احزاب موجود كشور را به دودسته فعال و غيرفعال تقسيم كرد )از حيث از سوی ديگر، مي

جلس م ها و مبتني بر اساسنامه(. غير از انتخاباتها برای انتخاب اركان يا رهبران آنبرگزاری كنگره

ست. حزبي اهای حزبي و انتخابات درونهای حزبي برگزاری كنگرهيا شوراها يكي ديگر از فعاليت

اند. دهشبينيبار پيشهای حزبي عموماً سه يا چهار سال يكهای حزبي بر اساس اساسنامهكنگره

د لذا كننحزبي را برگزار نمينكرده و انتخابات درونبرخي احزاب بر اساس اساسنامه خود نيز عمل

ها در شده و حق كميسيون احزاب و گروهشان توقيفاين احزاب جزو احزابي هستند كه پرونده

های حق انحالل حزب يا كانون گذارها از دادگاه صالحه محفوظ است. قانوندرخواست انحالل آن

 ارده است. اما ادامه اقدامات احزابي كه فاقد مجوز فعاليتصنفي را صرفاً در اختيار دادگاه صالحه گذ

 5.باشد نامه اجرايي آنبيني ضمانت اجرايي الزم در قانون و آيينتواند نشانگر عدم پيشهستند مي

 های صنفیکانون .3-2

شوند. كه در فصل دوم مالحظه نموديم اصناف ذيل قوانين نظام صنفي اداره و مديريت ميچنان

يا جمعيت صنفي كه منظور مؤسسين آنان از تأسيس جمعيتشان، غيرسياسي و غيرانتفاعي كانون 

شده است )مانند كانون صنفي متخصصين چشم( از چارچوب قوانين است و از متخصصين تشكيل

ن اي های تابعه است.و فرمانداری نظام صنفي خارج و تابع قانون احزاب و مرتبط با وزارت كشور

عامل مديره، مديرگانه درباره هيئتها برای تأسيس خود و پس از استعالم مراجع سهدسته از تشكل

ز كميسيون ا و هيئت مؤسسشان با تسليم اساسنامه و مرامنامه خود در سطح ملي، استاني و شهرستاني

 كنند.مجوز تأسيس اخذ مي ده احزاب وزارت كشور

                                                             
 بسنده شده است. 22ماده  3و تبصره  23ماده  3اين گونه موارد به دادگاه بر اساس بند نيز صرفاً به ارجاع  5321در قانون سال  5
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زاری اجتماعات غيرسياسي در مكان مسقف را داشته باشند؛ های صنفي قصد برگچنانچه كانون

ها يا فضای باز نباشد( نيازی به اخذ مجوز ندارند و صرفاً به اطالع )در معابر عمومي مانند پارک

كنند. اما چنانچه تشكلي قصد تجمع در مكان غير مسقف را داشته باشد، نيازمند بسنده مي استانداری

ياز به اخذ شكل ديگر ن مجوز از استانداری )بنابر اختيارات تفويض شده به استانداران( نيازمندند.اخذ 

مجوز در زمان برگزاری راهپيمايي است. هرچند چنين شكلي از تجمع و تشكل عموماً مورد درخواست 

ي اجراينامه آيينهای صنفي نيست اما چنانچه مورد درخواست جمعي قرار گيرد، بر اساس كانون

كند و نياز به اخذ مجوز از كميسيون احزاب وزارت ها، جنبه سياسي پيدا ميقانون احزاب و جمعيت

 دارد و بنابراين جزو اختيارات تفويض شده به استانداران نيست. كشور

. تساله اسهای صنفي برخالف احزاب، مجوز موقت و سهكه مجوز كانونتوجه آننكته قابل

دارند و  سالههای صنفي غيرسياسي و غيرانتفاعي صرفاً مجوز فعاليت سهدرواقع، هر يك از كانون

مديره، مديرعامل و هيئت گانه و انتخاباتهای سهقبل از پايان سه سال، مجدداً فرايند استعالم

 ها، الزمكميسيون ده احزاب و جمعيتهای كثيراالنتشار و اخذ مجوز از و اعالن در روزنامه 5بازرسان

د را مديره خوهای صنفي انتخابات هيئتشده است. البته برخي از كانونو ضروری تشخيص داده

نامه نآييگردند. بندی ميهای صنفي راكد و غيرفعال طبقهكنند و لذا در زمره كانونبرگزار نمي

واست انحالل را برای كميسيون احزاب های سياسي، حق درخاجرايي در اين خصوص همانند گروه

های مذكور توقيف و معلق ها از دادگاه صالحه حفظ كرده و در اين مدت پروانه كانونو جمعيت

 دهند.ها حق فعاليت خود را ازنظر اين كميسيون از دست ميو كانون شودمي

ندگان هاست كه نمايآن های صنفي شهرستاني برگزاری انتخاباتنكته ديگر در خصوص كانون

عنوان ناظر بايستي در جلسات انتخاباتي حضورداشته و روند دموكراتيك انتخابات را ها بهفرمانداری

بات های صنفي به انتخادر انتخابات كانون نمايند. ازآنجاكه حضور نمايندگان وزارت كشور تأييد

های صنفي بر اساس گيرد كه كانونر عموماً زماني صورت ميلذا حضور ناظ دهد.مشروعيت مي

مواقعي  باشند. در موقع( عمل كردهمديره و بازرسان بهويژه در زمينه انتخابات هيئتاساسنامه خود )به

شده باشد های صنفي به حالت توقيف درآمده باشند و موعد فعاليتشان سپریكه پروانه فعاليت كانون

ما در ا گيردگانه( كه قبل از انتخابات صورت مياست )ازجمله استعالمات سه هايي الزمپيگيری

صناف ، چه رئيس صنف و چه رئيس اتاق اهستندانتخابات اصناف عمومي كه تابع قوانين نظام صنفي 

موضوع كمي متفاوت است. در انتخابات  شوند،ميها نيز ناظر انتخاباتي شهرستان، كه فرمانداری

های الزم انتخابات اصناف عمومي از بعد حاكميتي است و نظارت ها درر فرمانداریاخير وجه حضو

                                                             
 گيرد.بازرسان ساالنه صورت مي انتخابات 5
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صنفي و بر اساس اساسنامه اصناف عمومي از طريق كميسيون نظارت وابسته به وزارت صنعت، 

 گيرد.معدن و تجارت صورت مي

كنند.  تأسيس توانند دفاتر استانيها ميها و شهرستانهای صنفي مانند احزاب در استانكانون

 تأييدظور مناخذ و به بدين منظور درخواست تأسيس دفتر استاني يا شهرستاني از طريق فرمانداری

يب يد و تصوتأيدرصورت شود. بديهي است ارسال مي ها، به وزارت كشوركميسيون احزاب و گروه

 .شودمياعالم مراتب از طريق فرمانداری به متقاضي 

 و تصميمات جدید تقسيمات کشوری.4-2

و  5352، بعد از قوانين سال 5322در سال  سومين قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوری

ظام عناصر و ن، به تصويب مجلس شورای اسالمي رسيد. اين قانون در دو فصل، به معرفي 5332

پردازد. بر اين اساس عناصر تقسيمات كشوری شامل روستا، دهستان، شهر، مات كشوری ميتقسي

 شده است.بخش، شهرستان و استان تعريف

 روستا .1-4-2

جا آنخانوار يا صد نفر در  23آيد كه حداقل تعداد به شمار مي روستا مبدأ تقسيمات كشوری

های كشاورزی، دامداری، باغداری و صنايع روستايي و صيد اشتغال داشته سكونت داشته و به فعاليت

ترين همچنين دهستان كوچك 5.اندشدهعنوان ده، آبادی، دهكده يا قريه ناميده ميو در عرف به

شود يجوار تشكيل مواحد تقسيمات كشوری است كه از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه هم

. ذكر اين نكته نيز ضروری 2شده است نفر در نظر گرفته 4333تا  4333تان از و حداقل جمعيت دهس

است كه شهرهايي كه در محدوده جغرافيايي دهستان قرار دارند ازلحاظ نظام اداری تابع بخش 

 3.تندهساستثنای شهرهای مراكز شهرستان كه تابع نظام اداری شهرستان مربوط خواهند بود، به

ها مسكوني و نظاير اين –كشاورزی  –های صنعتي ی مستقل همچون شهرکهاهمچنين در مكان

يك نفر رابط جهت هماهنگي و تسهيل در پيشبرد وظايف مسئوالن واحدهای تقسيمات كشور 

 4شود.)بخشداری( تعيين مي

                                                             
 51/4/5322قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور مصوب  2ماده  5

 5همان قانون و تبصره  3ماده  2

 22/1/5323قانون مصوب  نامه اجرايي همانآيين 53ماده  3

 همان آيين نامه 23ماده  4
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 شهر .2-4-2

همان قانون اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت،  4در تعريف شهر در ماده 

های اداری اشتغال داشته و تعيين محدوده شهری به پيشنهاد عت، كشاورزی، خدمات و فعاليتصن

نامه اجرايي قانون آيين 2ماده  5.شورای شهر و تصويب وزارتين كشور و راه و شهرسازی خواهد بود

معيارهای مندرج در دارد تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و اشعار مي 2تقسيمات كشوری

همچنين روستاهای  3است. وزيرانو تصويب هيئت قانون موكول به پيشنهاد وزارت كشور 4ماده 

قانون( چنانچه در  4مركز بخش با هر ميزان جمعيت و روستاهای واجد شرايط )مندرج در ماده 

توانند مينفر جمعيت داشته باشند،  بر شش هزارمتوسط بالغنفر و در تراكم  هزارچهارتراكم كم 

 4.عنوان شهر شناخته شوندبه

 بخش .3-4-2

 جوار و احياناًهم پيوستن چند دهستان هم است كه از به بخش واحدی از تقسيمات كشوری 

مار ش ستان نيز واحدی بهشهر شود.شده و دو درجه تراكمي زياد و متوسط تقسيم ميشهر تشكيل

شود كه جوار و در درجه تراكمي زياد و متوسط كه تقسيم ميآيد كه از پيوستن چند دهستان هممي

موارد استثنايي تصويب مجلس شورای اسالمي  و در وزيرانميزان جمعيت آن با تصويب هيئت

 تواند تغيير كند.مي

 هایگذارمناانتزاع، الحاق و  .4-4-2

ده است. شصورت سلسله مراتبي تعيينبه فصل دوم نظام اداری عناصر تقسيمات كشوری در

همچنين هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و 

 و تصويب شنهاد وزارت كشورجر استان بنا به پي گذاری واحدهای تقسيمات كشوری، بهنام

 1.شده استتعيين وزيرانهيئت

                                                             
 و تبصره همان قانون 4ماده  5
 22/3/5323مصوب  2
هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسيس  1و اصالحات و الحاقات آن در هر محل كه جمعيت آن حداقل به  قانون شهرداری 5طبق ماده  3

 شود.مي
تبصره  و الحاق يك اد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوریقانون ايجاد هفت 2ماده  4

 23/3/5315قانون مذكور مصوب  4به ماده 
 همان قانون 53ماده  1
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نيروهای نظامي در اجرای وظايف سازماني خود و بااطالع نماينده سياسي دولت، مستثنا از 

از شمول اين ماده بنا به ساير موارد مستثني  5.هستند رعايت محدوده واحدهای تقسيمات كشوری

 2.مجاز خواهد بود وزيرانو تصويب هيئت ربط و وزارت كشورپيشنهاد مشترک دستگاه ذی

 واحدهای بندیدرجه»تهيه برای اولين بار نامه اجرايي قانون آيين (32، در ماده )5323در سال 

 .شد تكليف هايي اجرايي و سازماني دولتريزیمنظور تسهيل در برنامهبه «تقسيمات كشوری

 و هاشهرستانارتقای تشكيالت اداری برخي  ضرورتبهبا اشاره  ، وزارت كشور5342در سال 

 نمود درخواستاز شورای عالي اداری  ،(«5ويژه )درجه  هایفرمانداری»ها به تبديل آن

به معاونت  هاآنو شش اداره از ادارات  مذكور به معاونت استانداری هایشهرستان هایفرمانداری

 كندميمقرر  ،مشمول ارتقا، اداراتدولت در همان سال، ضمن تعيين مصاديق  .مديركل ارتقا يابند

عيت مركز شهرستان، )جمعيت شهرستان، جم شدهتعيين هایشاخصكه واجد  هاييشهرستاندر 

 .و مساحت( باشند فرمانداری ويژه داير شود فاصله شهرستان از مركز استان، سابقه فرمانداری

ی تمييز داد: فرماندار گريكدي از توانيمرا  موجود سه نوع فرمانداری كشوری ماتيتقس درلذا 

 ی ويژهفرماندار و استان مركزفرمانداری شهرستان، 

 كنونتا. اما حكم فرماندار ويژه شوديمخطاب  معاون استاندار عنوانبهفرماندار ويژه در مكاتبات 

است.  شدهيمعرفدر حكم كارگزيني يا حقوقي خود بدين گونه  انشايي بوده و كمتر فرمانداری عموماً

 صورتبهی الزم و هاشاخصدليل عمده آن اين است كه برخي از اين احكام انشايي بدون  يك

 است. واگذارشدهسياسي 

كارگزيني تفاوتي ندارند و حوزه سرزميني  حكم در هایفرماندارمركز استان با ساير  فرمانداری

باالتری برخوردار است. اما از همين  شأني از برخ زعمبهمركز استان است  كهآنها صرفاً به دليل آن

است.  اریاستاند بدنهو  از هژمون استاندار متأثربيشتر  هایفرماندارنيز نسبت به ساير  نظرنقطه

طح ی اجرايي در سهادستگاه، اغلب در شوراهای مختلفي كه در فصول پيشين برشمرديم، عالوهبه

ر د هادستگاهسای رؤ و كننديمی مراكز استان اعزام هایفرمانداراونين نمايندگان خود را به مع

ني در حوزه سرزمي هایفرماندار. لذا فرض بر اين است كه ساير كننديمشورهای استاني مشاركت 

 خود دست بازتری داشته باشند.

                                                             
به ماده مذكور  4عنوان تبصره و الحاق يك تبصره به قانون تعاريف و ضوايط تقسيمات كشوری 54ماده  5بنگريد به قانون اصالح تبصره  5

عنوان قانون تعاريف و ضوايط تقسيمات كشوری و الحاق يك تبصره به 54ماده  5و قانون اصالح قانون اصالح تبصره  52/32/5312مصوب 
 55/3/5312به ماده مذكور مصوب  4تبصره 

عنوان و الحاق يك تبصره به قانون تعاريف و ضوايط تقسيمات كشوری 54ماده  5انون اصالح تبصره ماده واحده قانون اصالح ق 2بند  2
 55/3/5312به ماده مذكور مصوب  4تبصره 
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قرار دارد كه بيشتر ناظر بر  در دستور كار دولت تقسيمات كشوری ةحيالدر حال حاضر نيز 

سيماتي تقاضاهای تق روزافزونيي برای تقاضاهای تقسيماتي جديد است. افزايش هاشاخصتعيين 

ي ی اجتماعهاييواگرای جاری، هانهيهزفاقد شرايط، تبعات گوناگوني مانند افزايش حجم دولت، 

ی اساسي مواجه كند. در مقاطعي از تاريخ انقالب اسالمي اهچالشبا  كشور را توانديمو دارد .و..

های كشور خصوصاً در توجهي از بحرانتعداد قابل است. شدهيي را نيز باعث هايناآرامی هانهيزم

، 5313های شهرهای قزوين بر مبنای تعصب شهری يا روستايي شكل گرفت. بحران 13دهه 

روند. اين قبيل از اين سنخ به شمار مي 5312 -5345های سبزوار نيشابور، قائنات، قوچان بين سال

های تقسيمات ای دارد در قالب مدلگرايي محلهها كه عموماً ريشه در نوعي قومها و ناآراميبحران

)بحث تبديل يك شهرستان به مركز استان و تغيير وضعيت يكي از  استشناسايي كشوری قابل

به وضعيتي باالتر(. درهرصورت بايستي اين واقعيت را متذكر  واحدهای تقسيم اداری و سياسي كشور

ای تخصصي، پيچيده و كامالً كارشناسي است كه مبتني بر علل تقسيمات كشوری مقوله شويم كه

 های گوناگون است.و عوامل متعدد و مؤلفه

زني از گيری از باال و چانههای تصميمامروزه متأسفانه تحت تأثير فشارهای سياسي و كانون

جغرافيايي و انساني  –عوامل محيطي ةطيح از ی محلي، تقسيمات كشوریهاگروهپايين توسط 

رورت است. ض قرارگرفتهاداری كشور  –الشعاع مالحظات و مقتضيات سياسيو بعضاً تحت شدهخارج

 باهدف ،صورت گرفته و تالشي كه اخيراً برای تدوين و تصويب اليحه جديد تقسيمات كشوری

ب در دولت به و تصوي ارائهپس از  اهللشاءانكه  استحاكميت بيشتر عقالنيت و تدبير در اين زمينه 

 5تصويب مجلس شورای اسالمي خواهد رسيد.

 جرم سياسی و تحوالت آن.5-2

 هر فعل يا ترک فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد

موجب بهكه آن جرم دانست مگر توانيهيچ امری را نم ،گريدعبارتبهيا  شوديم جرم محسوب

 باشد. شدهنييتربيتي تع قانون برای آن مجازات يا اقدامات تأميني يا

 .ـ ركن معنوی 3ـ ركن مادی  2ـ ركن قانوني  5اند از: جرم عبارت دهندهلياركان تشك

رم در تمام جرائم وجود دارد و اگر موردی وجود داشته باشد كه ج گانهاركان سهكه آن منظور

 نشده است. ها باشد اساساً جرمي محققفاقد يكي از آن

قانون اساسي تعريف جرم  524در اصل  گذار. قانونشودينماما اين تعريف شامل جرم سياسي 

ی مجلس يا دولت احاله داده است و رسيدگي را به طرحي از سو منصفهئتيهسياسي و نحوه انتخاب 

                                                             
وزارت كشوركه  2/5/5323مورخ  321و اصالحيه موادی از آن موضوع نامه شماره  بنگريد به اليحه جامع تقسيمات كشوری 5

 اختصاص داده است. صفحه را به خود 34بيش از 
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قانون جرم سياسي مورد  (5321به جرائم سياسي و مطبوعاتي را علني دانسته ليكن تا سال جاری )

 تصويب قرار نگرفت.

ی برای تعريف جرم سياسي به مجلس ششم شورای اسالمي ارائه شد كه در احهيال درگذشته

قانون اساسي، توسط  راديموردا 34شرعي و  راديا مورد 53مورد تصويب قرار گرفت اما با  5343

رد شد. اين اليحه با تصويب مجدد مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت  شورای نگهبان

از سوی مجلس نهم كه شامل « جرم سياسي»ي قرار نگرفت. نهايتاً طرحي با عنوان موردبررساما 

و اختالف زيادی با مصوبه مجلس ششم داشت، تهيه شد. بر اساس حقوق مجرمان سياسي بوده 

نقد عملكرد حاكميت، كسب، يا حفظ قدرت واقع  زهيباانگرفتاری  هرگاهطرح جديد مجلس نهم، 

ی بنيادين نظام سياسي را داشته هاچارچوبمرتكب قصد ضربه زدن به اصول و  كهآنشود، بدون 

 ذاشتهگن دست قاضي برای تشخيص انگيزه مجرم باز . همچنيشوديمباشد جرم سياسي محسوب 

 5.است شده

به  22/2/5321به تصويب مجلس شورای اسالمي و در تاريخ  23/2/5321اين طرح در تاريخ 

ت و نهادهای مديري هيكشور علاصالح امور  زهيانگ هركس با قانون نيدر ا رسيد. شورای نگهبان تأييد

به زدن مرتكب، قصد ضر كهآننشر اكاذيب، بدون  كشور بهی داخلي يا خارجي هااستيسسياسي يا 

ين و جرائم مقرر در قوان شدهنييتعنظام در حدود  مسئوالنبه اصل نظام را داشته باشد، توهين به 

 2.ي شده استمرتكب جرم سياسنمايد،  2/5323 1مصوب و مندرج در قانون فعاليت احزاب  انتخابات

وب جرم سياسي محس قياز مصادي پراكنعهيشاو  ديگران و ايراد تهمت، افترا ی مشروعهایآزادنقض 

 3.شودمي

توهين يا افترا به روسای سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان  اساس نيبر ا
 ن و اعضای شورای، وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسالمي، نمايندگان مجلس خبرگاجمهورسيرئ

ين طرح نكته مثبت ا شود.جرم سياسي تلقي ميو نشر اكاذيب،  آنان تيواسطه مسئولبه نگهبان
ن سياسي ديگر متهما پسنيهای كيفری است يعني ازاواگذاری رسيدگي به جرائم سياسي به دادگاه

خواهند شد. تشخيص سياسي بودن اتهام نيز  های عمومي محاكمهنه در دادگاه انقالب كه در دادگاه
 است. شدهليبر عهده دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن تشك

شده بر اساس اين طرح همچنين يك سری امتيازات ويژه برای متهمان سياسي در نظر گرفته
يت است، ازجمله: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوع

رادی صورت انفپوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعيت بازداشت و حبس به

                                                             
 قانون جرم سياسي تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. 1براساس ماده  5
 23/2/5321 قانون جرم سياسي مصوب 2و  5مواد  2

های سياسي و صنفي و ها، انجمن( قانون فعاليت احزاب، جمعيت52( و )ه( ماده )همان قانون كه به بندهای )د 2بند پ ماده  و  3
 كند.اشاره مي 1/2/5323شده مصوب های ديني شناختههای اسالمي يا اقليتانجمن
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ي بيم تباني بدهد يا آن را برای تكميل تحقيقات ضروری بداند، اما ئدر مواردی كه مقام قضا جزبه
 روز باشد. 51هرحال مدت آن نبايد بيش از  در

شوند و حق مالقات و مكاتبه با اد مجرمان نميهمچنين مجرمان سياسي شامل قانون استرد

بستگان درجه اول خود را در طول مدت حبس خواهند داشت. همچنين حق دسترسي به كتاب، 

 5.شده استنشريه، راديو و تلويزيون در مدت حبس نيز برای مجرمان سياسي در نظر گرفته

 یرقانونيغتجمعات قانونی و .6-2

های سياسي از مصاديق ها و جلسات سياسي احزاب و جريانييها، راهپيماها، همايشنشست

ي در ها و احزاب سياسهای سياسي چهرهترين آن، نشستكه از مهم هستندتجمعات سياسي قانوني 

های سياسي و امنيتي با چالش ايران اسالمي های دانشگاهي است كه در تاريخ جمهوریمحيط

 های اصلي مديران سياست داخلي نموده است.آن را جزو دغدغه ها،ستانويژه در شهرمواجه و به

است  ، صدور اجازه كتبي تشكيل اجتماعات به عهده وزارت كشور2نامه اجرايي قانونطبق آيين

حمل سالح، تشخيص كميسيون ماده  و برگزاری راهپيمايي منوط به اطالع وزارت كشور و عدم

نامه وزارت شده در اجازهمخل با مباني اسالم بوده و كليه موارد تذكر داده احزاب و عدم ( قانون53)

قانون اساسي اصل بر آزادی احزاب،  22طبق اصل  شوديادآوری مي .استاالجرا كشور الزم

مشروط  شدههای ديني شناختههای اسالمي يا اقليتهای سياسي و صنفي و انجمنها، انجمنجمعيت

 م نقض اصول استقالل، آزادی، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوری اسالمي است.بر عد

تقاضای برگزاری راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده 

و همچنين تعهدی مبني بر عدم حمل سالح و عدم اخالل نسبت به مباني 3شده گروهرسمي و معرفي

 4.تسليم شود و امنيت به وزارت كشوراسالم 

آمده است كه قبل از انجام راهپيمايي يا تشكيل اجتماعات، در موقع  نامه مذكورآيين 32در ماده 

 تسليم درخواست، موارد و مدارک ذيل نيازمند توجه است:

 موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاری آن -

 اعات آغاز و پايان آنتاريخ برگزاری و س -

 مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهای آن -
 محل سخنراني و قرائت قطعنامه -

                                                             
 بنگريد به همان قانون 5
ني های ديهای اسالمي يا اقليتنهای سياسي و انجمها و انجمننامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتآيين 31اصالح ماده  2

 4/4/5312شده مصوب شناخته

 نامههمان آيين 33ماده  3

 نامههمان آيين 35ماده  4
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 گروه مربوطه نامه كتبي ازمشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي -
 سخنرانان و موضوع سخنراني -
 پيماييشعارهای راه -
 شدهيك نسخه از قطعنامه تهيه -
 نتظامات داخلي راهپيمايي.يك نسخه از طرح و شيوه ا -

با  برسد و هرگونه تغيير در مراسم بايد حداقل سه روز قبل از برگزاری به اطالع وزارت كشور

همچنين مسئول انتظامات داخلي نيز بايد پس از  5.صورت گيرد موافقت قبلي و كتبي وزارت كشور

رت ها به وزاضميمه نوار سخنرانيارشي از مراسم بهخاتمه مراسم اعم از راهپيمايي يا سخنراني گز

 كشور تسليم نمايد.

در باب چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و  35/2/5345مورخ  وزيراننامه ديگری در هيئتآيين

های قانوني مصوب شده كه بر اساس آن برگزاركنندگان هرگونه تجمع، تحصن، راهپيمايي راهپيمايي

قانون فعاليت احزاب و  2از قبيل ماده ) گردندو غيره كه طبق قوانين و مقررات جاری برگزار مي

 ، حداقل يك هفته قبل از برگزاری مراسم از طريق فرمانداری2(5325نامه سال آيينفصل سوم 

مراتب را  تأييد درصورتو  3ساعت پاسخگو 44نمايند و فرمانداری ظرف محل، تقاضای مجوز مي

 ها از مقررات اينهای داخل دانشگاهنمايد. اجتماعات و گردهماييبه منطقه انتظامي مربوط ابالغ مي

 4.نامه مستتثني شده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهند بودآيين

ضور قرارگرفته و ح ملبس به لباس فرم تأمين امنيت و حفاظت مراسم بر عهده نيروی انتظامي

ساير نيروهای مسلح در محل، تحت عنوان تأمين امنيت و انتظامات مراسم، مگر به درخواست شورای 

البته كاركنان وزارت اطالعات از اين قاعده مستثني بوده و گزارش را به رئيس  1.ممنوع است تأمين

نند كهای مناسب برگزاری مراسم را تعيين ميمحلكنند. شوراهای تأمين شورای تأمين ارائه مي

ها نيز يكي از مأموريت قانون نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران 4ها(. در ماده ها و ميدان)پارک

های ها و فعاليتپيماييها، راهتأمين امنيت برای برگزاری اجتماعات، تشكل و وظايف اين سازمان

پيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با و ممانعت و جلوگيری از هرگونه تشكل و راه قانوني و مجاز

 2.های غيرمجاز مورداشاره قرارگرفته استنظمي و فعاليتاغتشاش، بي

                                                             
 نامههمان آيين 33ماده  5
 35/2/5345نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي مصوب آيين 5بند ت ماده  2
 نامههمان آيين 1 و 4مواد  3
 نامههمان آيين 4ماده  2تبصره  4
 نامههمان آيين 55 و 53، 2، 4مواد  1
 مجلس شورای اسالمي 5322قانون مذكور مصوب سال  4ماده  3بند  2
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طي دستورالعملي اختيارات خود را به  درخصوص برگزاری تجمعات داخل استاني، وزير كشور

رقانوني، تا زماني كه منجر به رفتارهايي چون قتل، نموده است. تجمعات غي استانداران تفويض

شاره، . در حالت وقوع رفتارهای موردادارندتعقيب كيفری نيت ، قابلشودوجرح يا توهين و افترا نضرب

زاری وقوع جرائمي است كه در ضمن برگ اعمال كيفر نيز نه به دليل تجمع غيرقانوني، بلكه به لحاظ

 5تجمع، ارتكاب يافته است.

 2اتباع و مهاجرین خارجی .7-2

های سياسي و اجتماعي است. هرچند تهديدات يكي از پديده پناهندگي و مهاجرت اتباع خارجي

های حضور اتباع های عيني در رسانه وجود دارد اما از فرصتمتعددی از اين منظر مستند به داده

 پوشي شود.ادی نبايد چشممثابه يك فرصت اجتماعي، فرهنگي و اقتصبه

و هرساله  دارندكارت اقامت  ،ميليون نفر از اتباع افغاني در ايرانبر اساس آمارها حدود يك

ر شوند. در حال حاضصورت غيرقانوني و از مجاری غيررسمي وارد كشور ميها بهميليون نفر از آنسه

شوند. آثار و تبعات ميليوني خارجيان را شامل مي 2/3 درصد جامعه آماری 22اتباع افغانستاني حدود 

 های مختلف طرحرو در رسانهها و تهديدهای پيش باب حضور آنان و همچنين فرصت گوناگوني در

های نهم و دهم در جمهوری اسالمي و تشكيل دولت مركزی در و بحث شده است. در دولت

طالباني، ساماندهي اتباع افغاني مبني بر آمايش اتباع و اقدام الزم و تضعيف نيروهای  افغانستان

در حال اجراست و  . اين وظيفه هنوزشدطرح  نسبت به بازگرداندن آنان از سوی نيروی انتظامي

 شود.ميليون نفر را شامل ميساالنه كمتر از يك

 3ن خارجیدر خصوص مهاجری مسائل ی مفاهيم وبرخ .1-7-2

به تصويب  52/32/5353در تاريخ  برای اولين بار قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي  مجلس شورای ملي رسيد.

 پناهنده، مهاجر و ،آواره) يامور اتباع خارج گذاریسياست درايجاد تمركز  منظورايران مقرر گرديد به

 اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و ، اخراج،اسكاناتباع خارجي دارای گذرنامه( در زمينه ورود، 

                                                             
قانون مجازات اسالمي  152اند از ماده كه با مسائل امنيت عمومي ارتباط دارند عبارت برخي مواد قانوني قانون مجازات اسالمي 5

در مورد تباني دو نفر يا بيشترمبني بر  253مبني بر اغوا و تحريك مردم به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار، ماده 
در باب تباني دو نفر يا بيشتر عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم، ماده  255يا خارجي، ماده  ارتكاب جرايمي برضد امنيت داخلي

 در مورد كيفر حبس برای تمرد نسبت به مأموران دولت. 231

اهيم االسالم والمسلمين ابركميته تدوين اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي به سرپرستي حجتاتباع و مهاجرين خارجي توسط  2
 نگاشته شده است. صالحي )رئيس روابط عمومي اداره اتباع(

االسالم صالحي معاون محترم پژوهش آن اداره كل باع و مهاجرين خارجي به سرپرستي حجتتوسط كميته تدوين اداره كل ات 2-1-5بخش  3
 تدوين و در اختيار قرار گرفته است.
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 زيرانوبه رياست وزير كشور و عضويت  بيگانه اتباع جراييالملل، شورای هماهنگي اروابط بين

كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  ، اطالعات، امور خارجه،وپرورشآموزش

جمعيت  و رئيس ، فرمانده نيروی انتظاميملي امنيت عاليدبير شورای  ،وبودجهبرنامهرئيس سازمان 

 5.ودب خواهد اجراقابل وزيرانهيئتكور پس از تأييد تصميمات شورای مذ .شود احمر تشكيلهالل

 متعاقب تصويب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران

 كه ذيالً نكاتي برای آگاهي فرمانداران 2قانوني مذكور صورت گرفتنامه اجرايي مادهتغييراتي در آيين

 :شودميباهدف بهبود انجام وظايف اشاره 

 ( كه تابعيتآواره، مهاجر، پناهنده، گذرنامه)دارنده اتباع خارجي، افرادی هستند  اتباع خارجی

 مياسال ریجمهورا ندارند و تحت عناوين زير متقاضي ورود به كشور  اسالمي ايران كشور جمهوری

 .استدولت جمهوری اسالمي ايران  موردقبولها هستند و تابعيت خارجي آن ايران

كه به علت ترس موجه به داليلي نظير نژاد، مذهب، مليت  شود: به شخصي گفته ميپناهنده

در  رد وگيهای اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار مييا عضويت در بعضي گروه

خود  خواهدتواند و يا به علت ترس مذكور نميبرد و نمير محل سكونت خود به سر ميكشو خارج از

 را تحت حمايت آن كشور قرار دهد.

ر المللي، بدون تشريفات قانوني، كشوفردی است كه به دليل وقوع جنگ داخلي يا بين آواره:

 5221و پروتكل  5215انسيون تواند برابر كنواما نمي شدهمتبوع خود را ترک و يا وادار به ترک آن 

 به اثبات برساند. و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار را ژنو

باشد و درخواست وی موردقبول جمهوری  متقاضي اقامت در ايران فردی است كه مهاجر:

 اسالمي ايران قرارگرفته باشد.

المللي و با اجازه ت داخلي و بينفردی است كه در چارچوب قوانين و مقررا دارنده گذرنامه:

 شود.مخصوص وارد كشور مي

                                                             
 51/35/5312مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران 543ماده  5
قانون  (129)موضوع ماده  يذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران( تنف543نامه اجرايي ماده )آيين 2

 5/3/5344مصوب  برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي وفرهنگي جمهوری اسالمي ايران
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ك سياسي، اجتماعي و معنوی يك شخص به ي تابعيت يعني تعلق حقوقي، تعریف تابعيت:

مند فرد در همه كشورهای بيگانه از حمايت سياسي دولت خود بهره ،شودميدولت. اين رابطه باعث 

 5.شود

ديد عبارت است از رواديد ورود، عبور، جهانگردی، انواع روا اجازه مخصوص یا روادید:

 مدت، كار،، فرودگاهي.مطبوعاتي، دانشجويي، سياسي و خدمت، تجاری كوتاه

بدون اسناد و داليل قانوني، مدعي  حضور دارند كه هايي در ايرانجمعيت مدعيان تابعيت:

شود آمار اين را تاكنون نپذيرفته است. برآورد ميتابعيت ايراني هستند اما دولت ايران تابعيت ايشان 

 -اييلكز-ها اند از: خاوریای از مدعيان تابعيت عبارتميليون نفر باشد. نمونه 5تا  433جمعيت بين 

 ده مرده -خروط

 الف( امكان اخراج:

ر به وتا زماني كه تابعيت خارجي كسي با ارائه اسناد و مدارک اثبات نشود امكان اخراج او از كش

 المللي است.مقصد كشور ديگری غيرممكن و ناقض قوانين و مقررات سرزميني و بين

 پذيرند:ب( كشورهای ديگر نمي

ونه افراد گو بدون ارائه مدارک مثبته تابعيتي، اين صرف ادعای كشور ايرانساير كشورها هم به

 را نخواهند پذيرفت.

ندارند، غير مجاز  كه مجوزی برای ورود اقامت و تردد در ايران : اتباع خارجيغير مجازین

 گردند:بندی ميهای ذيل طبقهشوند. اين افراد در گروهمحسوب مي

 بران مهاجر از مرزها عبور كرده و وارد ايرانمتجاوزين مرزی و افرادی كه با كمك قاچاق -5

 شوند.مي

لكن در زمان تعيين شده از  گذرنامه و رواديد( وارد كشور شده،) افرادی كه با مدارک قانوني -2

 اند.كشور خارج نشده

، لكن پس از اتمام اعتبار كارت آمايش جهت تمديد اقدام دارندافرادی كه كارت آمايش  -3

 اند.دهكرن

قانون مدني ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در  5323طبق ماده : ازدواج با اتباع خارجی 

همچنين طبق  مواردی هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

                                                             
 قانون مدني 225تا  212بنگريد به مواد  5
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در مواردی هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه  5353مرداد  23قانون ازدواج مصوب  51ماده 

بر همين اساس  را برای دادن اجازه معين نمايد. مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي

شود اجازه داده مي وزيران به وزارت كشور هيئت 2/1/5341مصوب  جرايينامه اآيين 5طبق ماده 

نامه مزبور يينآمقرر در  كه پروانه زناشويي با بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت داشتن شرايط

ها و تواند به استاندارینامه مزبور وزارت كشور ميآيين 4همچنين طبق ماده  ايند.صادر نم

 پروانه زناشويي را صادر نمايد. نامه،آيينهای كل اختيار دهد كه طبق مقررات فرمانداری

ه اوالً ك مشغول به كار شوند، مگر آن اتباع بيگانه نمي توانند در ايران اشتغال اتباع بيگانه:

ت های مربوطه، پروانه كار دريافنامهآيينو ثانياً مطابق قوانين و دارند رواديد ورود يا حق كار مشخص 

. وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار كردند

ثر نه كار با رعايت قانون حداكمشخص برای اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد. پروا

 5:برای مدت يكسال با شروط ذيل صادر و يا تمديد و يا تجديد مي شود

آماده به  در وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايران الف( مطابق اطالعات موجود

 كار افراد داوطلب واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

 باشد.داشته ( تبعه بيگانه اطالعات و تخصص كافي برای اشتغال و كار موردنظر ب

 ج( از تخصص تبعه بيگانه برای آموزش و جايگزيني بعدی افراد ايراني استفاده شود.

كار گمارند هكارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار و يا مدت پروانه كارشان منقضي باشد را ب

ها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردی گانه را در كاری غير از آنچه در پروانه كار آنو يا اتباع بي

كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار تعاون و رفاه 

 25اجتماعي اعالم ننمايند با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 

 2روز محكوم خواهند شد. 543روز تا 

 ی تخصصی امور اتباعهاونيسيکمو  هاتهيکم .2-7-2

 کميسيون ساماندهی .1-2-7-2

قانون برنامه سوم در برنامه پنجم توسعه عهده دار  543اين كميسيون متعاقب عدم تنفيذ ماده 

 نظيمت و بخشي بين جامع هماهنگي گرديد. ايجاد وظايف شورای هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه

 توسط مصوبات اجرای بر نظارت و گذاریسياست در تمركز ،خارجي اتباع امور در اداری سازمان

                                                             
 5322مصوب آبانماه قانون كار  524تا  523مواد  5

 همان قانون كار 545ماده  2
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 ،لالمل بين روابط درمان، و بهداشت اشتغال، آموزش، اسكان، اخراج، تردد، ورود، زمينه در هادستگاه

 هاجر،م آواره، پناهنده، گذرنامه، دارنده قبيل از) خارجي اتباع با مرتبط امور ساير و استمالک ازدواج،

خارجي از جمله  اتباع مورد در گيریتصميم و مديريت( خارجي حقوقي اشخاص و مدرک فاقدين

 :زاند ااعضای كميسيون ساماندهي عبارت .است كشور وزير اهداف اين كميسيون به رياست

 پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزير خارجه، امور وزير اطالعات، وزير پرورش، آموزش وزير

 لك دادستان اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزير آوری، فن و علوم وزير اجتماعي، رفاه و تعاون كار، وزير

 ان،پاسدار سپاه جانشين كل، ستاد عمليات و اطالعات معاونت ،انتظامي نيروی فرمانده كشور،

 .سپاه قدس نيروی فرماندهي

 کميته دائمی و کميته کفالت اتباع خارجی .2-2-7-2

ر به نام كميته دائمي پناهندگان زي ای در وزارت كشوريتهكمبرای رسيدگي به امور پناهندگان 

ا در لزوم كميته فرعي ردرصورت تواند يمين كميته ا ت.نظرمعاون امنيتي وزير كشورشكل گرف

نامه اجرايي ماده يينآتصويب  با 5.يا فرماندار تشكيل دهد ها با حضور استاندارها و شهرستاناستان

 انجام و الزم یهادستورالعمل و اجرايي هایقانون برنامه سوم توسعه و به منظورپيشنهاد طرح 543

 ي ايراناسالم جمهوری دولت وخط مشي مقررات و قوانين با های متناسبيزیروبرنامه عاتمطال

 اتباع دايمي مرتبط، اين كميته تحت عنوان كارگروه هایهماهنگي اجرايي دربين سازمان وايجاد

 يا كل مديران باشركت و كشوروزارت در شورای هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه دبير به رياست بيگانه

دستگاه تشكيل مي  هر مقام اجرايي باالترين معرفي با عضو نهادهای و هاوزارتخانهدر  مربوط مدير

 رسميت يافته اصلي اعضای نسبي اكثريت حضور با بيگانه اتباع ميدائ كارگروه شود. جلسات

 یهاكارگروههمچنين  برسد. كننده شركت اعضای از نفر پنج اقلحد تصويب به بايد آن وتصميمات

 استاني حضورمديران با تصويب شورا از پس و لزوم درصورت هااستان در بيگانه اتباع فرعي

 .شودميتشكيل  شورا مصوبات یمنظوراجرابه استاندار رياست به عضو نهادهای و هاوزارتخانه

 بيگانه كارشناسي موضوعات اتباع و تخصصي هایكميسيون نياز، برحسب بيگانه اتباع ميدائ كارگروه

ذكر است با عدم تنفيذ قانون ياد شده  شايان 2.دهديم تشكيل كارگروه اعضای از يكي وليتمسئ با را

های اجرايي مربوط، وظايف محوله در اين خصوص نامهيينآدر قانون برنامه پنجم توسعه و به تبع آن 

 است. شدهتعيين  رای عالي امنيت ملياز طريق مصوبات شو

                                                             
 21/2/5342نامه پناهندگان مصوب آيين 3ماده  5

 ( تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران543نامه اجرايي ماده )آيين 4ماده  2
 .5/3/5344مصوب  اقتصادی، اجتماعي وفرهنگي جمهوری اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه (129)موضوع ماده 
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 کميته عالی فرهنگی اتباع و مهاجرین خارجی .3-2-7-2

امه كميته عالي نآيينبا تشكيل كميسيون ساماندهي شورای عالي انقالب فرهنگي اقدام به تهيه 

 ارتقانمود. اين كميته به منظور  5فرهنگي اتباع و مهاجرين خارجي ساكن در جمهوری اسالمي ايران

های در كشور تشكيل شده و در اين زمينه مديريت ظرفيت های فرهنگي اتباع خارجيو توسعه فعاليت

يين ها و تعمدخل را به عهده دارد. مديريت واحد و منسجم اين گونه فعاليتهای ذیفرهنگي دستگاه

. ستاول و اخذ گزارش ساالنه و موردی ازجمله اقدامات اين كميته مسئ هایوظايف فرهنگي دستگاه

 اند از:های فرعي كميته عالي عبارتكميته

 رساني، اطالع فرهنگي، هنر و ورزش، كميته پيوست نخبگان، كميته و كميته ديني، علمايي

 آموزش و پژوهش مجازی، كميته فضای و رسانه

دهد. يه اتباع افغاني و خارجي ساكن در كشور را پوشش ميهای اين كميته كلگفتني است فعاليت

تای بايد در راسهمچنين حضور پناهندگان در كشور را مي توان فرصت مغتنمي قلمداد كرد كه مي

نيز  های مذهبي وبرداری قرار گيرد. تاكيد بر حمايت از كانونتوسعه اشتراكات فرهنگي مورد بهره

طح س ارتقایتواند در ها مينيز ايجاد امكان مشاركت فرزندان افغانمبتكر و نخبه و  جوانان خالق،

 ثر باشد. همگرايي فرهنگي پتانسيل بسيار مهمي در صحنه سياسي افغانستانمؤ همگرايي فرهنگي

 مدت و بلندمدت محسوب مي شود.در كوتاه

 راهبردیهای راه حل کميته .4-2-7-2

های بين كميساريای پناهندگان خارجي و وزرارت امور خارجه و همكاریاين كميته در نتيجه  

اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي كشورمان وبه منظور جذب منابع بين المللي برای پناهندگان 

 تشكيل شده است.

 اهداف اين كميته عبارت اند از:

های رصتف ايجاد گشت،باز برای اساسي خدمات و سرپناه به دسترسي داوطلبانه، بهبود بازگشت

 هب زيست، كمك محيط حفاظت و اجتماعي حمايت ي،غذاي امنيت تقويت افزايش و معيشتي

 ميزبان كشورهای

 اعضای كميته راهبری:

 (رئيس عنوانبه) كشور وزارت خارجي مهاجرين و اتباع امور كل اداره. 5

                                                             
 22/2/5324مصوب  5
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 خارجه امور وزارت. 2

 پناهندگان امور در متحد ملل مانساز عالي كميساريای. 3

 .ستا مستقر خارجي وزارت كشور مهاجرين و اتباع امور كل اداره محل در مزبور كميته دبيرخانه

 مرتبط با اتباع خارجیهای دستگاه .3-7-2 

ا های مرتبط بناهندگان در زمينهنهاد فعال در حوزه پهای بين المللي و مردمو سازمانها آژانس 

 پردازند. در اين ميان كميساريای..( فعاليت و به ارائه خدمات مي.زندگي )آموزش، بهداشت، اشتغال و

عالي پناهندگان سازمان ملل متحد با توجه به تعريفي كه از حوزه گسترده فعاليت آن شده است 

پردازد ها ميگان به ارائه خدمات و يا حمايت از آنهای مرتبط با زندگي پناهندتقريباً در تمام زمينه

دهند. )برنامه جهاني غذا( صرفاً موضوع تغذيه پناهندگان را هدف قرار مي WFPو برخي ديگر مانند 

 ها مي آيد:در ذيل معرفي اجمالي برخي از آن

 المللی بين هایآژانس .1

 پناهندگان امور در متحد ملل سازمان عالي كميساريای -

 يونيسف ازمانس -

 غذا جهاني برنامه -

 مهاجرت الملليبين سازمان -

 مردم نهاد داخلیهای سازمان .2

 )حمايت از كودكان مبتال به سرطان(محك  -

 مشغول به كار()باال بردن سطح فرهنگي و آموزشي كودكان و نوجوانان  كيانا -

درمان و  -آموزش –سيب كاهش آ -های معتادانخانواده -پناهندگان تولد دوباره )جمعيت: -

 ..(.بازپروری معتادان و

تشكلي غيردولتي، غيرسياسي و )دفاع از قربانيان خشونت  انجمن دفاع از قربانيان خشونت -

 غيرانتفاعي(

 ..(.آموزشي وهای سيس مدارس غيرانتفاعي در برگزاری دورهأ)ت ه علمي و فرهنگي كوثرمؤسس -

 (بضاعتبيسال  54زشكي و درماني به كودكان زير نمودن خدمات پ)فراهم زنجيره اميد -

 ..(.محروم در حوزه آموزش، درمان و هایخانواده)حمايت از كودكان و ايليا  -

 )حمايت و امداد رساني به آوارگان عراقي و افغان( حامي -
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 -كاهش آسيب -های معتادانخانواده -جمعيت: پناهندگان) انجمن حمايت از بهبود يافتگان -

 ..(.درمان و بازپروری معتادان و –زشآمو

 )ارائه خدمات درمان تكميلي به پناهندگان(بيمه آسيا  -

)توانمندسازی پناهندگان زنان افغاني با رويكرد مشاغل خانگي و خدماتي  الملل امداد جهانبنياد بين -

 ..(.و

 مردم نهاد بين المللیهای سازمان .3

 نيازمند در سراسر جهان(ساندن به افراد )ياری ر سازمان امور پناهندگي دانمارک

 )كمك به پناهندگان افغان برای آمادگي جهت بازگشت داوطلبانه( نيكو ژاپن

مشاوره  و رسانياطالع)آموزش، سرپناه، بهبود سيستم آبرساني، امرارمعاش، امور پناهندگي نروژ 

 حقوقي(

 )توامندسازی پناهندگان افغانستاني(آپريشن مرسي 

 صورت رايگان(هاورژانسي به افراد نيازمند ب -)امداد پزشكيشكان بدون مرز سازمان پز

 پناهندگان(وضعيت سالمت  ی)ارتقا رساني به پناهندگان عراقكميته كمك

 سازمان مردم نهاد ديگر 51و بيش از 

 های اسالمی و عرفانیفرقه مدیریت .8-2

ای اجتماعي و فرهنگي دارند، مورد بررسي و تجزيه ههايي كه جنبهدر اين بخش ازكتاب فرقه

ع های بيگانه با فرهنگ و اجتماگيرند و عقايدی از جمله شيطان پرستي يا عرفانتحليل قرار مي

 د.های امنيتي و انتظامي خاص خود هستناند، تابع پروتكلكه جنبه امنيتي به خود گرفته ايراني،

يت سياست داخلي اهميت دارد، رعايت حقوق مدني با توجه اما آنچه كه در اين زمينه برای مدير

ام های نظشناخت باورها و عقايد پيروان آنان است. لذا دقت در اين زمينه در راستای سياست به

 آيد.های مديران سياست داخلي به شمار ميسياسي، از كارويژه

هنگي و های سياسي، فرديگر، فعاليتهای مذهبي و مناسكي، كيفيت روابطشان با يكفعاليت

ها و آرامستان خاص فرق، اماكن و ها و قبور مورد احترام آنها )از جمله زيارتگاهتاريخي آن

اسي های سيهای خاص(، نظر پيروان فرقه در خصوص نظام سياسي و مشاركت در فعاليتمناسبت

ها به مك مالي آنهای اقتصادی و ميزان كهای جذب و تبشيری فرقه، فعاليتو اجتماعي، سياست
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ها سران فرقه و باالخره شناسايي سران يا اقطاب فرقه از جمله مواردی هستند كه برای مديريت آن

 از اهميت بسزايي برخوردار است.

 های مدیریتی فرق مذهبی و عرفانیویژگی .1-8-2

دچار اختالفات  «خالق و عرفانا»و  «احكام )فقه(»، «اعتقادات»در سه موضوع  مذاهب اسالمي

متعددی پديد آيد. مذاهب كالمي از مباحث  یهاند و اين سبب شده است تا فرقهاهفراواني شد

 اند.اخالقي شكل گرفته یهااز گزاره انه، مذاهب فقهي از مباحث فقهي و مذاهب صوفيیاعتقاد

وجود ندارد ولي اين نكته حائز اهميت است كه  ها در ج.ا.ايرانهر چند آمار دقيقي از جمعيت آن

ها در مناطق مختلف كشورحضور اجتماعي و فرهنگي فعال داشته و بعضاً در زمره موضوعات آن

های اجتماعي و يریگجهتها نيز بسته به مطرح در سياست داخلي قرار دارند. غالب جمعيت آن

های ها از ضرورتی آنهاخواستهاركت مي كنند و توجه به مش سياسي اقطاب خود در انتخابات

ي ها بايستمديران سياست داخلي است. اما به تجربه و دانش ثابت شده است كه در مواجهه با آن

 موارد زير را مد نظر قرار داد.

  يست هستند و نسبت به زدرونها های فرق مذهبي اين است كه آنيژگيونخستين جنبه از

 مون با پيشفرض ترس و بيم تماس برقرار مي كنند. اين نكته بايستي مورد توجه فرماندارانمحيط پيرا

 قرار گيرد.

 ريعتصوفيه به ش هستند. گرمسامحهذات نسبت به شريعت الها بويژگي مهم ديگر اين كه آن، 

ا نظر ظاهری و يا تعصب بلذا نبايستي يك فرماندار از م .قائل استطريقت و حقيقت در طول هم 

 ها ديالوگ برقرار سازد.آن

  ا اكتساب بكه هر كس مي تواند خودش را  داننديواليت را اكتسابي مصوفيان مسئله ديگر اينكه

ر مذهبي اقدام ها از نظو اقناع آن نسبت به القا . لذا نبايستيبه قطبيت برساندمراتب و سير و سلوک 

ن به ضروريات قانوني از جمله لزوم اخذ مجوز در اجتماعات موردنظر و شايعملنمود و صرفاً التزام 

ا به ر كند كه اين حس احتراميماقتضا  گری در وظايف فرماندارییاحرفهمحافلشان بسنده نمود. 

 ها نمي رود.كه بيش از اين انتظاری از آن كردكيد و تأوجود آورد هها بی در آناگونه

  در نزد پيروان ای كه در سلسله مراتب دراويش و صوفيان قطب و مرشد از احترام ويژهجا نآاز

ظر موردن مينتأ ها يا اجرای مصوبات شورایويژه در احضار آنها بهيری با آنگارتباطبرخوردارند در 

های عبوری فرماندار يتموقعدر  خصوصها بهها و مواجهه و مالقات با آنباشد و رعايت احترام آن

 رسد.مينظربهالزم 
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  ر ها در سايهر يك از فرق صوفيه احكام خاصي دارند كه شايد بعضي از آننكته آخر اين كه

يان عنوان رهبر صوفقطب به ،اين احكام در تصوف أو مبد أديده نشود. به دليل اينكه منش هافرقه

ها قبل از هر اقدامي از ضروريات كه آشنايي با آن هتاست لذا آداب و عقايد متفاوتي شكل گرف

 ها در سياست داخلي است.گيریيمتصم

 برای مسلمانان موردنظر مقرر داشته بر اين اساس حقوقي كه قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران

 5:اند ازعبارت ها برای مديران سياست داخلي نيز ضرورت داردو تبعيت از آن

 احترام لف.ا

مت احترام متقابل است كه اين مسال آميز بين اهالي يك كشور،يكي از ضروريات روابط مسالمت

 آميز و اخوت وبرای ايجاد روابط مسالمت قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران .كنديرا تسهيل م

. بنابراين دينماياحترام كامل تأكيد مبررعايت  یابرادری بين همه مسلمانان و پر هيز از هرگونه تفرقه

 .استقانوناً ممنوع  احترامي نسبت به پيروان مذاهب اسالميهرگونه بي

 آزادی انجام مراسم مذهبی .ب

. در جوامعي كه رديگيانجام مراسم مذهبي، عالوه بر جنبه عبادی، حالت سياسي به خود م

مخالف ايجاد  یهابين گروه جود دارد، انجام اين گونه مراسم طبعاًو مذهبي و یااختالفات فرقه

ها در مقابل اين قبيل مراسم رو بسياری از حكومتاين . ازكنديرقابت و حتي كينه و دشمني م

، اما با اين همه در جمهوری كننديشدت برخورد مبه هاتيوجود آورده و با آن اقلبه ييهاتيمحدود

غير مسلمان در انجام مراسم مذهبي  یهاتيو حتي اقل پيروان ساير مذاهب اسالمي اسالمي ايران

 .هستندآزاد و مورد احترام  خود كامالً

 رسميت تعليم و تربيت دینی و احوال شخصی .ج

ضا هب، اقت. آزادی مذهستند)ص( اكرمهمه فرق اسالمي تابع تعاليم و احكام قرآن و سنت نبي 

برخوردار باشند. از  هانهياز امكانات خاص خود در اين زم كه پيروان همه مذاهب اسالمي كنديم

رو اصل دوازدهم قانون اساسي فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت ديني آنان را به رسميت اين

 ا در اين خصوص فراهم نمايد.كه امكانات الزم ر دينمايشناخته و برای دولت تكليف م

 

                                                             
، تأمالتي درباره اهل تسنن ايران، مجموعه مقاالت، معاونت طرح در قوانين موضوعه ايران بنگريد به رضايي، حقوق اهل سنت 5

 524-531 های امنيتي، صصسيهای استراتژيك، اداره كل بررو بررسي



 

 

 بخشي امور سياسي فصل پنجم : سامان                                                                         513

 

 ایرسميت منطقه .د

، دهنديدر برخي از مناطق كشوركه پيروان يك مذهب اسالمي، اكثريت ساكنان را تشكيل م

قانون اساسي مقررات محلي را در حدود اختيارات شوراها در چارچوب موازين اسالمي و قوانين كشور 

 به آنان واگذار نموده است.

 اداریحقوق سياسی و  .ه

برای  یادهنده امتيازات برجستهعالوه بر حقوق مذكور بررسي ساير اصول قانون اساسي نشان

 :است پيروان ساير مذاهب اسالمي

اسالمي، بر های سياسي و صنفي و انجمنهای ها، انجمنتآزادی تشكيل احزاب، جمعي الف(

 قانون اساسي. 22اساس اصل 

 قانون اساسي. 24مجلس شورای اسالمي بر اساس اصل  یندگیب( نما

در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين  یج( تساو

 اسالمي، بر اساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي.

 بندی فرق اسالمی و عرفانیدسته.2-8-2

دو دسته قابل تمايزند. دسته  مي ايرانهای فرق و نحل مختلف در جمهوری اسالبندیدر دسته

ها یبندناميم. هر يك از اين دستههای نوظهور مينخست فرق سنتي مذهبي و دسته دوم را عرفان

شيع قرار و ت اسالمي اهل سنت شوند. در فرق سنتي مذهبي، فرقخود به چند شاخه ديگر تقسيم مي

نوظهور  هایرق مذهبي غير اسالمي ارامنه، كليمي، صابئين هستند. دردسته عرفاندارند. در مقابل ف

های غيرمذهبي سرخ پوستي )كه ريشه در آيند و عرفاننيز عرفان حلقه كه نوظهور به شمار مي

 5.گيرندشيطان پرستي قرار مي امريكای التين و كاستاندا دارد( و

گونه كه گفته شد در دو تمركز است كه همانكانون توجه اين بخش در فرق سنتي مذهبي م

 . درنوع تشيع آن انواع مختلف صوفيان صفوی، صوفيانهستندقلمرو تشيع و تسنن قابل تحليل 

كنيم و در بخش مذهبي سني اللهي، نوربخشيه، گناباديه، حروفيه و نقطويه را مشاهده مينعمت

كه جا نآيه و سهرورديه مولتان قرار دارند. از نقشبنديه، خلوتيه، قادريه، پيرجماليه، مولويه، حشمت

طلبد در اين بخش صرفاً به معرفي فرقي خواهيم ای را ميمجال گسترده شرح كليه فرق و نحل خود

                                                             
 اه تهران، دانشگبر اساس مصاحبه با دكتر مجيد بهرامي و نويسنده پايان نامه دكتری نقش عرفان اسالمي در سياست ايران 5
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های بارزی چون ، از جنبهگذاری داخلي مديران مياني، يعني فرماندارانپرداخت كه در سياست

 ها و آرامستانها و قبور مورد احترام آننگي و تاريخي )از جمله زيارتگاههای سياسي، فرهفعاليت

بندی فرق سنتي مذهبي مربوط های خاص( برخوردارند. عمده تقسيمخاص فرق، اماكن و مناسبت

 كنيم.به متصوفه هستند. لذا قبل از شروع معرفي شقوق مذكور به ويژه صوفيه صفويه را معرفي مي

نقاط  ها در اقصيرغم اين چالشهفتار به چندطريقت معروف از صوفيه كه ببرای تكميل اين گ

اند و در مديريت سياست داخلي آشنايي كشور هواخواهان خود را پنهاني و يا كمتر آشكارحفظ كرده

 معرفي اجمالي مي كنيم. ،به عقايد و باورهايشان اهميت زيادی دارد

 اند از:عبارت ب حروف الفبابه ترتي

 اسماعيليه .اول

 يروانپ است. ظهور اين فرقه، نتيجه اختالف مذهب شيعهاز از فرق منشعب  "اسماعيليه"فرقه 

كه  بودند )ع( بوده است. اينان معتقدبرادرش حضرت موسي بن جعفرالكاظم در امامت اسماعيل با

ته امامت محمد بن اسماعيل چون پسرش اسماعيل پيش از پدر در گذش )ع(بعد از امام جعفر صادق

منتقل شده كه سابع تام بوده و دور هفت به او خاتمه يافته است. از ديدگاه اسماعيليان، افراد بشر به 

دو گروه تقسيم مي شوند: ويژگان يا نخبگاني كه با طي مراحل مختلف به باطن شريعت دست 

ن، مفاهيم ظاهری مذهب هستند. همچنياسماعيلي كه فقط قادر به درک اكثريت غير و ديگر، يابنديم

بودند  عبارت سازمان مذهبي اسماعيليان بر مراتب و درجات منظمي استوار بود كه از پايين به باال،

 از: مستجيب )تازه وارد به گروه(، ماذون، داعي، حجت، باب و امام.

و  در ايران شانلعمده تمركز اسماعيليان در مصر بوده است، با وجود اين، حضور مستمر و فعا

عمده  از الموت از نكات برجستة تاريخ اين گروه است.ی ايران از جمله هاكوهستانی واقع در هاقلعه

ها نازل شده، به خصوص قرآن مجيد، و شرايعي كه در آن یهاكتاب اعتقادات اين فرقه اين است كه

د كه بايد آن را از معنای دروني يا دارنری يك معنای لفظي ظاه ،است ها مستخرجيا از آن مندرج

ه ظاهر احكام و شرايع ديني كه به وسيل همچنينها متمايز دانست. حقيقت روحاني نهفته در باطن آن

اطن بكه آن و حال ابديياز تاريخ مذهبي بشريت تغيير م یاپيامبران ابالغ شده است، در هر دوره

 .مانديتغيير باقي م كه دربردارندة حقايق است ثابت و بدون

انشعابي اسماعيليه است كه از زمان فوت مستنصر و پس از اختالف  یهافرقه نزاريه، يكي از فرقه

ميان دو فرزندش )نزار و مستعلي( بر سر جانشيني پديد آمد. حسن صباح منادی و رئيس فرقه نزاری 

عه الموت قرار داد. او با هدف تسخير قالع بيشتر و بود كه مركز دعوتش را در ايران، در قل در ايران

 ود.ب مستعلوی اسماعيلي، در پي تشكيل حكومتي مستقل از دولت فاطميان آيينترويج 
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هايي كه با هوش، ذكاوت، دقت عمل و . آنبود موفقيت نزاريان مرهون وجود فدائيان اسماعيلي

ده و ز آميزرعب ، دست به اقداماتيكردندياعتقاد راسخ خود عليه بزرگاني كه بر ضد نزاری عمل م

به ترور خواجه مي توان كه از اقدامات فدائيان  كردنديدر نتيجه در دل آنان وحشت ايجاد م

 5اشاره كرد. الملكنظام

 اهل حق .دوم

وعي كنند. با نزندگي مي اهل حق يك مذهب باطني است كه معتقدان آن بيشتر در مغرب ايران
شان كه آنان علي اللهي واقعي نيستند و عقايدحاليدر گويندتسامح برخي به آنان علي اللهي نيز مي

 هایآميخته از اعتقادات مانوی، اديان كهن ايراني، و مذهب اسماعيلي و تناسخ هندی است. از نشانه
پوشاند. يي را بزنند، تا بلند شود و لب بااليعني موی سبيل خود را نمي نان شاربشان است.خاص آ

مي )ع( نيز شارب خود را نمعتقدند كه شاه واليت عليدانند و شارب را معرف مسلك حقيقت مي آنان
 2دانند.زده است. از اين جهت زدن شارب را گناهي بزرگ مي

حقيقت سبب و علت خلقت موجودات است. دين آنان آكنده از اسرار  بر اساس عقايد اين جماعت،
م سر اند به پيغمبران اظهار داشته و آن سر نبوت است، از آن پس اين سر به ناست. سری كه خداو

دوازدهمين امام كه مهدی  )ع( گفته است مبدل گرديده و از او تاامامت كه حضرت محمد به علي
رسد. پس از غيبت امام دوازدهم اين سر به پيروان و اقطاب ايشان الدوام مي)ص( باشد عليآل محمد

شود. سنگ بنای ديگر اعتقاداتشان كه در يكي از كتب آيند اظهار ميز ديگری ميكه يكي پس ا
 اشاره شده تناسخ به معني حلول روح از قالبي به قالب ديگر است.« سرانجام»مذهبي آنان كتاب 

فال زدن( و ) از آداب و رسوم اهل حق نماز خواندن و قرباني كردن و سرسپردن و جوز شكستن
ن و روزه گرفتن است. محل اجتماع ايشان جمع خانه است و شرط شركت در آن عهد و ميثاق بست

وعاقل و بالغ بودن و قصد عبادت داشتن و كمربند همت بر كمر داشتن است كه با گفتن  مرد بودن
ت دا درست نيست و عبادشوند. نماز ايشان به جماعت است، و نماز فرايا علي در آن عبادتگاه وارد مي

 يپذيرد. سرسپردن يعننبور و آالت موسيقي و خواندن سرود و دعاهای مذهبي انجام ميبا نواختن ت
هل حق ا آيينآوردن و در پيش پير دليل عهد و ميثاق بستن از سرتسليم و رضا به درگاه حق فرود

 3است.
هايي از شيعه هستند كه درباره ائمه خود دانند. غالت فرقهاهل حق را از غالت شيعه مي

ل به حلول جوهر نوراني الهي در امامان خود خدايي رسانيده و يا قائهگويي كرده و آنان را بگزافه
. از وندرعشريه، زيديه و بعضي از اسماعيليه از غالت به شمار ميشدند. تمام فرق شيعه جز اثني

                                                             
تاريخ  محمد جواد، مشكور،مچنين بنگريد به ه .5343قم، اول، ،يان، انصارتاريخ تشيع در ايران جعفريان، رسول،برای مطالعه بيشتر بنگريد به  5

 .5312، تهران، پنجم،يهای اسالم تا قرن چهارم، اشراقشيعه و فرقه
 همان 2

 43-45 مشكور، صص 3
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 السالم( روايت شده كه غالت را به دليل كوچك شماری خداوند)عليهمحضرت صادق و حضرت رضا
 اند. برخي از غالت نيز مانند ابوالخطاب برای رسيدن به مقام دنيوی و نفوذنهي نموده بيزاری جسته

های غلوآميز به ايشان كه نسبتحاليبسته و در و پيدا كردن مريد خود را به ائمه شيعه در مردم
نجاه م را از صد و پپنداشتند. عدد فرق غالت در اسالدادند خود را نيز در مرتبت با آنان شريك ميمي

 5اند.فرقه بيشتر ذكر كرده

 بابيه .سوم

علي محمد شيرازی در قرن سيزدهم هجری ي هستند كه خود را از پيروان سيدها گروهآن

ثر از شيخيه و ركن چهارم كرده و خود را باب خواند. وی متأ دانند كه در شهر شيراز خروجمي

به شاگردی سيد كاظم رشتي از پيشوايان شيخيه راه يافت ها بود. باب از نوزده سالگي اعتقادات آن

ه.ش(  5223و در سلك شاگردان او درآمد. وی پس از درگذشت سيد، در بيست و چهار سالگي )

تن از علمای شيخيه به وی  54دعوی كرد كه باب و واسطه وصول به امام زمان است. از آن سال 

شود، معروف به حروف حي شدند. وی در وزده ميگرويدند و از روی حساب ابجد با خود وی كه ن

البته وی در حضور ناصرالدين ميرزا وليعهد در تبريز  2مدعي شد وی همان قائم موعود است. 5224

توبه نامه نوشت كه اكنون در كتابخانه مجلس شورای ملي در ميدان بهارستان تهران مضبوط است. 

 يربارانت ير صدراعظم ناصرالين شاه به تبريز منتقل ونيز به دستور ميرزا تقي خان اميركب 5222در 

گويند كه شبانه به تهران آورده شده و در امامزاده معصوم نزديك راجع به جسد او ميها شد. ازلي

 به مسجد ماشاءاله نزديكجا آنرباط كريم به خاک سپرده شد. بهائيان نيز گويند كه جسد وی از 

ه تهران آوردند و در نهايت به امر بهاء اهلل به عكا برده و در دامنه بجا آنچشمه علي برده شد و از 

 كوه كرمل به خاک سپردند و آن جا را مقام اعلي خواندند.

ي است عربي و فارس« بيان»ها كتاب ترين آنها و رساالتي بسيار نوشته است كه مهمباب كتاب

س تقسيمات آن را بر عدد نوزده گذاشته و كتاب تعليمات او به شمار مي آيد و طبق معمول خود اسا

 بود كه البته عمرش كفاف تكميل آن را نداد.

                                                             
 341-341 مشكور، صص 5

 41-42مشكور، پيشين، ص  2
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 بهائيت .چهارم

بنيانگذار آيين بهائيت،  5.، انشعابي از بابيگری و بابيگری، انشعابي از شيخيگری استبهائيفرقه 

. ته استلقب برگرفميرزا حسينعلي نوری معروف به بهاءاهلل است و اين آيين نيز نام خود را از همين 

پس از ادعای بابيت توسط سيد علي محمد شيرازی در شمار نخستين گروندگان به باب درآمد و به 

ويژه در نور و مازندران پرداخت. برخي از برادرانش از جمله ميرزا يحيي معروف به هترويج بابيگری، ب

يركبير، ام علي محمد باب به دستور امنيز بر اثر تبليغ او به اين مرام پيوستند. پس از اعد« صبح ازل»

پس از باب عموم بابيه به جانشيني ميرزا يحيي معروف به . ميرزا يحيي ادعای جانشيني باب را كرد

صبح ازل معتقد شدند و چون در آن زمان يحيي بيش از نوزده سال نداشت، ميرزا حسينعلي زمام 

را  ننه بابيان از ميرزا حسينعلي خواست تا ايراكارها را در دست گرفت. اميركبير برای فرونشاندن فت

به كربال رفت، اما چند ماه بعد، پس از بركناری و قتل  5221به قصد كربال ترک كند و او در شعبان 

و صدارت يافتن ميرزا آقاخان نوری، به دعوت و توصيه شخص اخير  5224اميركبير در ربيع االول 

همين سال تيراندازی بابيان به ناصرالدين شاه پيش آمد و بار ديگر به دستگيری به تهران بازگشت. در 

انجاميد، و چون شواهدی برای نقش حسينعلي در طراحي اين سوءقصد وجود داشت،  هايو اعدام باب

او را دستگير كردند. اما حسينعلي به سفارت روس پناه برد و شخص سفير از او حمايت كرد. سرانجام 

ق دولت ايران و سفير روس، ميرزا حسينعلي به بغداد منتقل شد و بدين ترتيب بهاءاهلل با با تواف

هايي كه ادعای او را نپذيرفتند و بر جانشيني ميرزا بابي. حمايت دولت روس از مرگ نجات يافت

( ی ميرزا حسينعلي )بهاءاهللنام گرفتند و پذيرندگان ادعا« ازلي»يحيي )صبح ازل( باقي ماندند، 

ه خود به اطراف و اكناف رسما بابيان را ب یهاخوانده شدند. ميرزا حسينعلي با ارسال نوشته« يئبها»

آيين جديد فرا خواند و ديری نگذشت كه بيشتر آنان به آيين جديد ايمان آوردند. ميرزا  شپذير

هبران طين و رخويش، به فرستادن نامه )الواح( برای سال« من يظهره اللهي»حسينعلي پس از اعالم 

ديني و سياسي جهان اقدام كرد و ادعاهای گوناگون خود را مطرح ساخت. بارزترين مقام ادعايي او 

 2ربوبيت و الوهيت بود.

                                                             
ای عالي انقالب فرهنگي و نظر مقام معظم رهبری بنگريد به مصوبه شور در باب جايگاه بهائيان در نظام جمهوری اسالمي ايران 5

( بي دليل آنان دستگير و زنداني 2شوند. ( بدون جهت آنان از مملكت اخراج نمي5پيرامون نحوه برخورد با بهائيان مبني بر اين كه 
 شوند....و يا مجازات نمي

 ، پايگاه اطالع رساني حوزهبهائيت از آغاز تا كنون 2
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 خاکساریه .پنجم

خاكساريه صوفياني هستند كه با شكل و شمايل درويشي كه در كوچه و بازار و خيابان كشكول 

و به امر رئيس فرقه آن را بر سر  خواننديه تاجش مبه دست و تبرزين به دوش و كاله نمدی ك

آغازی برای پيدايش زماني اين سلسله به طور يقيني موجود نيست اما 5.زننديو پرسه م گذارنديم

ای پيوستگي و قرابت آن با مسلك اهل حق، گويای ارتباط اين دو با يكديگر است. اين شباهت، عده

 اكساريه گروهي از اهل حق هستند.را به اين تفكر سوق داده است كه خ

بعد از مقام قطبيت )كه در انحصار امام معصوم بوده و از موال امام به امام  يهدر سلسله خاكسار

رسيده( مقام بعدی مقام  )ع( حضرت ولي عصرو قطبيت طي شده تا به امام مهدی مقام واليت

يخ شيخي است كه ساير مشا گويند و ايشاناصطالح شيخ الشيوخ هم مي در سرسلسله است كه

شوند. شيخ پير روشن ضميری است كه زحمت دستگيری و جهت امور سلسله با ايشان مطابق مي

 2تشرف اشخاص به سلوک و هدايت و تربيت فقرا را بر عهده دارد.

ای دسته 3،اندشدهخاكساريه به سه گروهِ غالمعلي شاهي، معصومعلي شاهي و نورائي تقسيم مي

 4شهرت داشتند. عجم شدند و بهسلسله خاكساريه محسوب ميو رويشان عهد قاجار هم جزديگر از د

معصومعلي  مروزه از سه گروه خاكساران، بيش از همه گروه غالمعلي شاهي و شمار اندكي از گروها

 .و اهواز سكونت دارند تر در تهران، مشهد، شيراز، كرمانشاهاند كه بيشباقي مانده شاهي در ايران

ز نظر حلول ا است.ترين اعتقادات قابل ذكر در مورد خاكسار اعتقاد آنان به حلول و تناسخ از مهم

 ستا تهای مختلف به كالبد اشخاص است. تناسخ عبارها و جامعهاينان وارد شدن خداوند در زمان

پس از مرگ  لاز اينكه هر انساني پس از مرگ روحش در انسان ديگری وارد شده تا جزای اعما

 د.خود راببيند اين عمل هزار بار ادامه دارد تا اينكه درمرتبه هزار و يكم به حق مي پيوند

 ذهبيه .ششم

عبداهلل  الدين سيدها پيروان ميرشهاب اند. آناين فرقه خود از فرق صوفيه )كبرويه( منشعب شده

برزش آبادی مشهدی هستند كه مريد خواجه اسحاق ختالني بود. عبداهلل وقتي كه از بيعت با خليفه 

محمد نوربخش( امتناع كرد اسحاق گفت ذهب عبداهلل و بدين روی بود كه سيد) خواجه اسحاق

ارند و مروج طريقت ايشان شيخ نجب اماميه د معرف به فرقه ذهبي شدند. اين سلسله مذهب شيعه

وره عشر در دها به علت اخالص در تشيع و كمك به واليت ائمه اثنيالدين رضا تبريزی بود. آن

                                                             
 ش 5324، تهران،يدين، خاكسار و اهل حق، اشراقچهاردهي، نور ال 5
 همان 2
 ش 5331، تهران 552، ص 5عبدالكريم مدرسي عالم، تحفه درويش، ج  3
 .ش 5334، يا، آيينه عرفا، تهران 24، ص 5عبدالكريم مدرسي عالم، گنجينه اوليا، ج  4

http://www.wikifeqh.ir/عجم
http://www.wikifeqh.ir/عجم
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صفويه نخست در خراسان و سرانجام در فارس موفق به گسترش طريقه خود در بين طبقات عامه 

 5و اهل حرف و صنايع شدند.

 هيخيش .هفتم

تي كاظم رشسيد حسايي از علمای بزرگ شيعه در قرن سيزدهم را گويند.از پيروان شيخ احمد ا
خان قاجار كرماني جانشين وی شدند. شيخيه كرمان را بنا به انتساب به و سپس حاج محمد كريم

 اقريهب خانيه گفتند. پس از وی شيخيه بر چند فرقه شدند.محمد كريم خان، كريمآن حاج مؤسس
ر خندق آبادی از كرمان مهاجرت كردند و در نائين و اصفهان و جندق و منتسب به پيروان محمد باق

بيابانك و همدان طرفداراني يافتند و فرقه شيخيه باقريه را در همدان تشكيل دادند. شيخيه 
، شيخيه حجت االسالمي، شيخيه عميد االسالمي و احقاقيه از ديگر االسالميه در آذربايجانثقه

وحيد، نبوت، امامت و ركن شيخيه هستند. شيخيه اصول دين را منحصر در چهار اصل: تهای فرقه
اين اعتقاد  2ها ركن رابع همان مبلغ و واسط بين شيعيان و امام غايب است.دانند. از نظر آنرابع مي

 .ساز فرقه بابيه شدكم زمينهكم

 قادریه شیدراو .هشتم

د اهل هرچن .است ترين فرقه صوفي اهل سنتگيالني( بزرگ)طرفداران عبدالقادر يهفرقه قادر

ردستان )ك يران. اهل سنت غرب ادارندبيت را هم قبول دارند از كشور مغرب تا اندونزی پيرو و طرفدار 

اند، تا هبرخاست حنابله در اصل از بينها آنچه اگرو نواحي غربي كشور( اكثرا صوفي قادری هستند. 

 ود.شحدود زيادی اهل تسامح و مساحمه بودند. در اين طريقت به حفظ سنت و شعائر تأكيد مي

 ند.دانپيروان مكتب قادری قائل به سماع و وجد هستند و شادی جسم را سبب پاكي روح مي

دراويش قادری  معتقد هستند و به محبت و خدمت شهرت دارند. وحدت وجود پيروان اين مكتب به

و در هنگام ذكر موهای خود را باز نموده و  گذارنديند و شارب )سبيل( بلند مدار عمدتاً گيسوان بلند

قادری امروز بيشتر در ناحيه كردستان حضور داند، هرچند اين فرقه در  شي. دراوكننديپريشان م

 3.واليات سند و بلوچستان و كشور مغرب نيز طرفداراني دارد

                                                             
 514-512به نقل از هفتاد و دو ملت، ص  524مشكور پيشين، ص  5
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 هینعمت الل شیدراو .نهم

اند. اين فرقه اهلل ولي منشعب شدههستند كه از شاه نعمت هایترين فرقه صوفي شيعه گنابادفعال

تهران، گناباد، مشهد، يزد، بروجرد و بجنورد پيرو دارد. يكي ديگر از های در حال حاضر درشهر

له سلس ا. املهيه است؛ طرفداران اين فرقه در كرمان هستندلصوفي شيعه شاه نعمت ا یهافرقه

ي كه بقعه او در ماهان كرمان واقع است و چندين طريقه ولاهللنعمتي منسوب است به شاه اللهنعمت

 از اين سلسله منشعب شده است.

دارند، مي منسوب خود را بدو انياللهنعمتاهلل ولي كه اهلل كرماني معروف به شاه نعمتسيد نعمت

ي . فرقه نعمتاستعارف و صوفي قرن هشتم هجری الدوله سمناني مشهورترين پس از شيخ عالء

اند، با فرقه حيدری سر جنگ داشته كه مخصوصاً در عهد صفويه و بعد از آن در غالب واليات ايران

 ي نيز به وی منسوب است.اللهنعمتمنسوب بدوست. چنانكه سلسله 

 ها از قرار ذيل است:تلف تقسيم شد كه عمده آنمخهای به شاخه فرقه نعمت اللهي در ايران

 نعمت اللهي صفي عليشاهي .5

 نعمت اللهي نور عليشاهي .2

 نعمت اللهي كوثر عليشاهي .3

 نعمت اللهي مونس عليشاهي .4

 نعمت اللهي سلطان عليشاهي گنابادی .1

 نعمت اللهي منور عليشاهي .2

 نقشبندی شیدراو .دهم

مد الدين محمدبن محكه توسط خواجه بهاءصوفيه است  یهاسلسله فرقة نقشبنديه يكي از

ق در بخارا متولد و  124يا  154است. او در سال  شدهبخاری در قرن هشتم هجری قمری تأسيس 

 5ق وفات يافته است. 125در سال 

 جانشينانتوسط خلفا و  به ولي .يافت رواجاطرافشنقشبند در آغاز در بخارا و  بهاءالدين طريقة

ر دو شه يك چندیاز  پسو  يافت راهو ماوراءالنهر  ديگرخراسان شهرهایدر  قهطري اين، بهاءالدين

. دانندياهلل ماين فرقه گيسوی بلند است كه آن را سنّت رسول یهااز نشانه .شدنقشبنديان ديگر مركز 

در اين فرقه كارهای خارق العاده از جمله خوردن مهتابي  آنان با شارب )سبيل(، بسيار مخالف هستند

 طوالني رواج دارد.های و سيخ زدن به بدن و رياضت

                                                             
 .252ش، تهران، ص  5343حقيقت، عبدالرفيع، عارفان بزرگ ايراني، كومش، 5
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از  وریدو  شريعتآدابو حفظ  سنّتاز  پيروی. روستميانهو  معتدل سنّتي، نقشبندی تصوّف

در  آنچه. سماع نهذكر جهر و و نه عزلت نه است خلوت نه آن. در است طريقت اين اساس بدعت

 به توجّهديگر  و شريعتو حفظ  است سنّت اتباعيكي  است شدهتكرار  همهاز  بيش نقشبندی تعاليم

 .خواطر نفيو  است حق

 طريقه دينب ديناز عالمان  بسياری كهشد  سببشريعت،  به آنان التزامو  نقشبنديان رویميانه

آنان در ميان سلسله شان امام صادق ـ عليه الساّلم ـ را به  .در آيند نقشبنديانحلقة  بهبگرايند و 

قرار داده و معتقدند، بعد از آن حضرت، خرقه درويشي به بايزيد بسطامي منتقل  عنوان قطب پنجم

 5بعدی انتقال پيدا كرده است.های شده و از او به قطب

 نوربخشيه شیدراو .یازدهم

ه صوفي شيعه است ك یهافرقه نوربخشيه )طرفداران سيد محمد نوربخش( يكي ديگر از فرقه

 تاندر شمال پاكس هستند و مستقر فداران اين فرقه در تهراندر قرن هشتم شكل گرفته است. طر

 پيرو دارد. نيز

ی مذهبيـ صوفيانه عصر تيموريان است كه پيروان سيد محمد هاسلسلهيكي از نوربخشيه 

تيموريان( متوسل وقت ). در قرن نهم به نوعي قيام عليه دولت هستند.ق( ه 422-121نوربخش )

سلسله در عصر صفويه فعال بوده و پادشاهان صفويه كه خود از طريق تصوف قدرت را شدند. اين 

آن را از سر راه خود  كرديمدست گرفته بودند ولي هر چيزی كه قدرتشان را تهديد به در ايران

 در وات در زمان شاه طهماسب داشتند، به كنترل و تضعيف تصوف پرداختند. عمده اين اقداميمبر

 زدايي انجاميد.خان زند به اوج تصوفنهايت در زمان حكومت كريم

 های دینی: زرتشتی، کليمی، مسيحيت، یهودیت و صابئيناقليت.3-8-2

هنگي آميز و غيردوستانه در ادبيات فراست كه واژه اقليت يك واژه تحقيرابتدا ذكر اين نكته الزم 

اساسي كشور ما از نظر قلت جمعيتي به گروندگان اين كه در قانون جا آنآيد اما از شمار ميبه

كار هگذاران نيز جاری شده و بمداران و سياستمذهبي اقليت گفته شده در لسان سياستهای آيين

ي مختلف استفاده شود. آيينهای ديني يا بهتر است از واژه جايگزين مانند گروه 2.شودگرفته مي

های های دولتي داشته و به مناسبتباطات خوبي با دستگاههای موصوف در كل تعامل و ارتگروه

 های نقدی وو كمك مختلف از جمله سالروز پيروزی انقالب اسالمي و شركت در جنگ تحميلي

ها در اكثر نقاط كشور با ساير اديان و مذاهب اند. آنجنسي در ايام دفاع مقدس مشاركت خوبي داشته

                                                             
 252ش، كابل، ص  5343مياخيل، محمد عمر، شجره ها و اماكن قبايل پشتون، ميوند، 5

 دكتر سعيد جاللي، دكتری تاريخ و معاون پژوهشي مركز مطالعات، تحقيقات راهبردی و آموزش وزارت كشور بر اساس مصاحبه با- 2
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ها و امورات آنان مورد توجه مسئوليت سياسي كشور خواستحسن سلوک داشته و درمقابل نيز در

 گيرد.قرار مي

ها های مدني آنیآزادديني به  هایيتاقل ها ونامه احزاب، گروهآيين چهارم بدين روی فصل

5اختصاص داده شده است. بر اين اساس
 53 اصل موضوع ديني هایيتاقل انجمن تشكيل متقاضيان 

 .2شده باشند شناخته ليتاق بايد از اساسي قانون

 ها شامل موارد زير است:مسائل ديني آن

 برگزاری مراسم مذهبي عادی - الف

 و اعياد و مراسم سوگواری مذهبي هاجشنبرگزاری  - ب

 ها و يا سمينارهای تبليغييسخنرانبرگزاری  - ج

 نشر كتب و مقاالت و مجالت مذهبي - د

 ن مذهبي ساير كشورهاادعوت از مبلغ - ه

 تعمير معابد و اماكن مقدسه - و

 .استها شامل موارد زير مسائل فرهنگي آن همچنين

 های خصوصي و نشريهنشر زبان خاص مربوط به خود از طريق تشكيل كالس - الف

 ايجاد مدارس و ساير مؤسسات فرهنگي مانند چاپخانه، زبانكده و هنركده - ب

 ند فعاليت داشته باشند:مسائل اجتماعي نيز در موارد زير مي توان در

 ايجاد صندوق و مؤسسات خيريه - الف

 ايجاد مراكز درماني - ب

 های توليد و توزيعيتعاونايجاد  - ج

 ايجاد مهد كودک و مراكز نگهداری سالمندان - د

                                                             
تحت عنوان قانون نحوه فعاليت  22/4/5321)شايان ذكر است كه قانون مذكور در تاريخ  5323نامه قانون احزاب آيين 31ماده  5

 نامه اجرايي است.(كرده و هنوز فاقد آيينهای سياسي تغيير احزاب و گروه
 نامه اجرايي فعاليت احزابآيين 31ماده  2
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 های ورزشي و تفريحات سالمايجاد باشگاه - ه

 برگزاری مراسم و اعياد قومي - و

 5تفريحي و مذهبيی علمي، هاگردشانجام  - ز

 انيزرتشت .الف

های يزد و كرمان، تهران، شيراز، اصفهان و اهواز ساكن هستند. اين گروه مذهبي عمدتاً در استان

داد هايي از اروپا نيز تعمريكا و در بخشابه اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در كشورهای هند و 

اند كه كنند. منابع داخلي زرتشتيان به اين نكته اشاره كردهقابل توجهي زرتشتي مهاجر زندگي مي

 رو به كاهش است. جمعيت پيروان اين دين باستاني ايراني

ل كه مح دارند« آدريان»يا « آتشكده»هايي به نام زرتشتيان برای انجام مراسم مذهبي مكان

ترين مكان نگهداری آتش در ترين و مقدس. قديمياستهای خاص فروزان و نيايشنگهداری آتش

رار ق. در كرمان نيز نيايشگاه شاه ورهرام ايزد در چنين جايگاهي است، آتشكدة معروف يزد ايران

 ای مقدس زرتشتيان وجود دارد.ها و فضاهگاهای از نيايشد و توابع آن مجموعهدر شهرستان يز دارد.

است كه در تهران حضور دارد و در انجمن موبدان « موبد موبدان»رياست معنوی زرتشتيان با 

ه ب به عنوان تارنمای كلي زرتشتيان ايران« امرداد»شود. سايت به اين سمت معنوی برگزيده مي

 .شودميه رسمي اين جامعه ديني تلقي پردازد و به عنوان رسانها ميرويدادها و بيانيه

های ها كه حاوی سروده. گاتداردچند متن مقدس  (mazd yasna)زرتشت يا مزديسنا  آيين

روده سكه در وصف هستي و نيايش آفريدگار به صورت منظوم و آهنگين  استمنسوب به زرتشت 

تورات و نكات و دس ودشزرتشت و كتابي آسماني تلقي مي آيين. اوستا كه متن اصلي شده است

، «ونديداد»، «اردا ويراف نامك». كتب ديگری مانند گيردرا دربر ميآسماني برای زرتشتيان 

و خرده اوستا نيز مورد احترام و عمل زرتشتيان قرار دارد. زرتشتيان يك گروه « داتستان دينيك»

 وديگر با مسلمانان زيست بوده و در عين حال از آغاز دوران اسالمي هيچ مشكليمذهبي درون

های وقت شدت عملي وجود داشته های مذهبي ايجاد نكرده و در مقاطعي كه از سوی حكومتگروه

ترين مبادرت نموده و ايجاد جماعت پارسيان هند به عنوان عمده به مهاجرت در اطراف فالت ايران

 .جمعيت زرتشتي جهان ناشي از همين موضوع تأثير گرفته است

                                                             
 همان آيين نامه 34های ماده تبصره 5
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دارند كه البته فروردين ماه گرامي مي 2ساله زاد روز اَشو زرتشت پيامبر را در همه زرتشتيان ايران

های روز است و ماه 33هماهنگي ندارند. در تقويم زرتشتي هر ماه  جامعه زرتشتيان هند با اين تاريخ

هايي از جمله ها به مناسبتروزها و شبو در برخي از دارد روزه وجود ندارد. هر روز نامي خاص  35

شروع بهار و نوروز، شروع تابستان، )تيرگان(، آغاز پائيز )مهرگان(، آغاز زمستان، )بلندترين شب سال، 

زرتشت همه ساله  آيينگيرد. پيروان هايي خاص مقرّر گرديده و مورد عمل قرار ميآيينيلدا( و... 

اين پيامبر سوگواری كرده و عود و اسپند برپا كرده و بوی  مناسبت درگذشتهپنجم ديماه را نيز ب

 افكنند.خوش در آتش مي

اندازند و به دعا ای بر سر و دوش ميدر مراسم عبادی، مردان كالهي سپيد و زنان پوشش پارچه

 هها دفن كردجای قرار دادن در دخمههپردازند. زرتشتيان مردگان خود را در نيم قرن اخير بو نماز مي

ترين دهند. گورستان قصر فيروزه در تهران يكي از مهمها قرار ميو سنگ مزار بر روی آن

رمان های يزد و ك. همچنين آرامستانداردهای زرتشتيان بوده و ارزش تحقيقاتي و تاريخي آرامستان

 .دارندنيز اهميت فراوان در اين زمينه 

های انتخابي كه عمدتاً در شهرهای تهران، ذكر است از جمعيت زرتشتيان كشور در حوزه شايان

يك نفر نماينده به مجلس شورای اسالمي راه پيدا  است،يزد، كرمان، شيراز، اصفهان و اهواز مستقر 

 كند.مي

 انيميکل .ب

خص طور مشگردد. بهبه بيش از سه هزار سال قبل بازمي سابقه حضور يهوديان در فالت ايران

يهوديان بناچار در چند دورة متوالي به سوی  ات آشور و بابل به قوم يهود در كنعان،پس از تهاجم

فالت ايران كوچ كردند و ماندگار شدند، حتي پس از رفع تهاجمات به اين قوم كه تحت تأثير سلسله 

 هخامنشيان پديدآمد، بسياری از يهود كه برای خود هويت ايراني نيز قابل بودند از بازگشت به ارض

 موعود منصرف و در ايران ماندگار شدند.

و نيز چند قرن بعد  های ناشي از حملة اعراب مسلمان به ايرانجالب اين است كه دگرگوني

پوشي كنند و حضور مداوم حمالت مغوالن به فالت ايران موجب نشد كه يهود از اين فالت چشم

آمدند باعث شد كه پس از ديگری روی كار ميهای مختلفي كه يكي آنان و تعامل با سلسله

اريخي، های تحضورشان استمرار يابد. حاصل اين اقامت طوالني ايجاد مراكز مذهبي )كنيسيه(، بقعه

 ها برجای مانده و وجود دارند.مدارس، بيمارستان و محالت تاريخي است كه در تهران و شهرستان
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 كند و معموالً يكيريزی و هماهنگ ميرا برنامه انانجمن كليميان، امور مربوط به يهوديان اير

های شاخص اين انجمن نيز به عنوان نمايندة يهوديان ايراني به مجلس شورای اسالمي راه از چهره

ها پس از تهران در اصفهان، شيراز، همدان، كرمانشاه، يزد، كرمان، جمعيت آن كند. فراوانيپيدا مي

كنيسه فعال يهودی  53. در تهران استطور پراكنده در ديگرشهرها ن، بروجرد و بهرفسنجان، سيرجا

ه های روزانكنند و حتي نيايشها را برگزار ميوجود دارد كه مراسم سال نو عبری و ديگری يادمان

 نيز دارند.

 استيان دهای كشور نيز از ديگر مراكز مورد عالقة يهواسرائيل در استانبقاع متبركه انبيای بني

 گيرند.و يا زيارت قرار مي كه در ترددهای ساالنه يهود مورد بازديد

واهر، يقه فروشي، طال و جدر صنف عت استهای صنفي ايرانيان يهودی نيز قابل توجه فعاليت

 شود.دارو و پارچه نيز آثار چشمگيری از آنان مالحظه مي

 انيحيمس .ج

ديني را از سوی خليفه اعظم رهبر ارامنه به كليه گری ارامنه تهران دستورات شورای خليفه

ها، كند. همچنين وظيفه نظارت بر مدارس، كليساها، قبرستانها صادر ميارمنيان تهران و ساير استان

هايي چون جشن سال نو نيز برعهده دارد. مناسبت های مربوطه راها و ساير مراسماعياد، جشن

رت اند و روز يادبود حضمنه كه توسط دولت تركيه كشته شدهعيد پاک، يادبود شهدای ارا مسيحي،

 .هاسته و جشن انگورنيز مورد توجه آني بودآيينهای مريم جزو مناسبت

تدريج در مناطق مجاور هترويج يافته است و ب از طريق ارامنه ارمنستان مسيحيت در ايران

 541كليساهای كوچك و بزرگ تأسيس يافته است. در حال حاضر  انارمنستان از جمله آذربايج

 امنه به داخل فالت ايرانغربي و شرقي وجود دارد. با كوچ دادن اركليسا در نقاط مختلف آذربايجان

آمد بازرگانان ارمني و گرجي مسيحيت نيز در مناطق مركز و جنوبي ايران رواج پيدا كرد. و رفت و

اطقي مثل اروميه، مشهد، همدان، قزوين، تهران، زرنديه، اراک، اصفهان، شهركرد، شيراز، آبادان من

 .دارندكليساهای قديمي و مهمي  ،و بوشهرو زرنديه

گانه جهان مسيحيت به سه گروه جامعه كاتوليك ثير انشقاق سهتأتحت های ايرانارامنه و آسوری

های جهان ها كه همانند همه كاتوليكشوند. كاتوليكارتدكس تقسيم مي و آسوريان، پروتستان و

ثير تأحترش يافتند. جامعه پروتستان تتابع پاپ و دربار واتيكان هستند در دوران صفويه در ايران گست

. جامعه ارتدكس بيشتر در شهرهای تبريز، اروميه، مراغه، دارندكليسای فعال  2های امريكايي مسيون

 آب، مهاباد و ارس باران سكونت دارند.مياندو
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نمايندگي مجلس های ويژه از طريق اختصاص كرسيمشاركت اجتماعي و سياسي ارامنه به

. همچنين شودميجنوب كشور محقق -شمال و اصفهان  -شورای اسالمي در دو بخش تهران 

 كلداني در مجلس شورای اسالمي يك نفر نماينده دارند. –جمعيت آشوری

همچون ديگر مسيحيان جهان آداب ديني خود را همچون كريسمس، عيد پاک  ان ايرانمسيحي

 انجامههای كشور وجود دارد بها را با فراغ خاطر در كليساهای متعددی كه در استانآيينو ديگر 

 رسانند.مي

 نيصابئ .د

ها را بالغ جمعيت آن 5.كنندميهای دجله، فرات و كارون زندگي های رودخانهمنداييان در كناره

در  2332نفر تا سال  11333كنند. قريب برآورد مي هزار نفر در ايران 21و  هزار نفر در عراق 13بر 

ها به اردن و سوريه و نيز مريكا و عراق بيشتر آناكردند كه پس از جنگ ميان عراق زندگي مي

آب  شنبه درها غسل تعميد در روزهای يكترين ركن ديني آند. اصليكشورهای غربي كوچ كردن

 است.« تَرميده»و پس از آن « گنجور»ها باالترين رده روحانيان در ميان آن 2روان است.

ها ها به خدا و قيامت اعتقاد دارند. برای خود زبان و خط دارند. اهل نماز و روزه هستند. آنآن

و در قرآن نيز نه تنها به اهل كتاب بودن يحيي اشاره  دارندخوانند و كتاب روزانه پنج بار نماز مي

 3است،شده بلكه در سه آيه نام صابئين همتراز پيروان ديگر اديان آسماني قرار گرفته

ای دارد و برای بسياری از فرايض از آب ها آب روان و جاری قداست و پاكي ويژهدر دين آن

ي اصل كنند. شغلهای پرآب زندگي مين رو غالباً صابئين در كنار رودخانه. ازيشودميروان استفاده 

ست. در زمان ازدواج برای محرم شدن عروس و داماد بايد اكاری ها زرگری و طالفروشي و نقرهآن

ا باپتيست ي يحيای معمدانست كه او خود به در آب رفته و غسل كنند. غسل سنت پيغمبرشان يحيي

 است.معروف بوده

م كه اولين شوييمشناسانه واژه صابئه و صابئين، به اين نكته واقف در بررسي تاريخي و زبان

كار گرفت قرآن كريم بود. قبل از آن در هيچ منبعي واژه  منبع رسمي تاريخي كه واژه صابئين را به

 صابئين به كار گرفته نشده بود.

هزار نفر مندايي دومين مركز جمعيتي اين دين است. منداييان در ايران در  23تا  51با  ايران

 يان عراقوار مندائاند و بيشتر در جنوب غربي كشور و در جهای ديني رسمي پذيرفته شدهيتاقلزمره 

جنوب عراق و در جوار دجله و فرات، و برخي از ايشان هم در شهرهای  ها نيز دركه آن مستقر هستند

                                                             
 4 ،، ص5312زمين، مسعود فروزنده، آلن برونه، تهران: نشر كليد: صابئين ايران 5
 همان 2
 زمين، تهران، نشر كليد. (، صابئين ايران5343ربيه ) برای مطالعه بيشتر بنگريد به فروزنده، مسعود، با همكاری آلن 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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طور مشخص، در استان خوزستان، و همنداييان ايران ب كنند.كونت ميسبغداد، موصل و كركوک 

هر و شوشتر هم مندايي هست؛ اما تعداد كنند. در ماهشيمبيشتر در شهر اهواز و حومه آن، زندگي 

 منداييان شهرهايي چون سربندر، شادگان، خرمشهر و آبادان و... در حد چند خانوار است.

گريه و عزا و سياه پوشيدن در ميان منداييان جزو كارهای خالف دين است. در آيين مندايي اگر 

ش ادهند و لباس عروسييماند تعميد كرده بيماری در حال مرگ بود، او را با آبي كه از آب جاری تهيه

د از سه ماند و بعيمپوشانند. منداييان معتقدند كه روح مرده تا سه روز باالی جسد در قبر يمرا بر او 

 5كند.روز حركتش را رو به آسمان آغاز مي

 اهل سنت .4-8-2

ده های اشاره شای جدا از ساير اديان و اقليترا بايستي به عنوان مقوله ايران پيروان اهل سنت

ايران كه چون هاللي اطراف مرزهای كشور را پوشش  در پايان اين فصل اشاره نمود. اهل سنت

پيروان مذهب شافعي كه در دو ناحيه جداگانه  2اند عمدتاً پيرو دو مذهب شافعي و حنفي هستند.داده

 های آذربايجانهای مهم و عمده شافعي مذهبان ايران غرب كشور، در استانند. كانوناتمركز يافته

 چنان كه پيوستگي جغرافيايي وست. اين گروه از شافعي مذهبان همغربي، كردستان و كرمانشاه ا

 ذهبي و قوميمان انسجام ميز به شمار مي روند. بنابراين توأاز يك قوم واحد كرد ن دارندمذهبي 

های اردبيل، گيالن درصد كل شافعيان ايران و در استان 51های هرمزگان و بوشهر دارند. دراستان

 3كنند.درصد از شافعيان زندگي مي 1و فارس نيز حدود 

 در سه استان سيستان و بلوچستان، گلستان و خراسان زندگي مي كنند. حنفي مذهبان ايران
ر دان، چابهار، ايرانشهر، خاش، سراوان، سرباز و كنارک بيشترين جمعيت اهل تسنن شهرهای زاهد

درصد احناف در پيوستاری جغرافيايي،  5/33در شمال كشورنيز  اند.اين استان را در خود جای داده
ايران به خاطر برخي  سنتجمعيت اهلتعداد سر مي برند. در كل همذهبي و قومي واحد )تركمن( ب

 ی از ابهام است.ادر هاله مسائل
 صورتها را بهآفريني سياسي آنو فقه سياسي تحرک دو ويژگي مهم روحانيون اهل سنت

تاريخي و ساختاری به حداقل رسانده است. نخستين عامل آن است كه يك روحاني اهل سنت تا 
كه فرهنگ جامعه اهل سنت ناجتماعي دخالت نكند و چنا -كوشد در مسائل سياسيحد امكان مي

به آن عادت يافته، فقط در مسائل فردی مبتال به فقهي اعالم نظر كند. دومين عامل، در فقه سياسي 
 .دانديماهل سنت ريشه دارد كه اطاعت از اولي االمر و حاكم را وقتي حكومت سامان گرفت واجب 

                                                             
 همان 5
ها، متعيرهای تأثيرگذار بر قدرت، مجموعه مقاالت تأمالتي درباره تحليل آماری برخورداری ايران حسين گودرزی، اهل سنت 2

 32-551های امنيتي، صص اتژيك، اداره كل بررسيهای استراهل تسنن ايران، معاونت طرح و بررسي

 43-42همان ص  3
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د دارد، نداشتن پشتوانه مالي عامل سوم به صورت ساختاری در سازمان روحانيت اهل سنت وجو
و  ی خوانين و حاكمانهاكمكمستقل است. روحانيون اهل سنت نوعاً وابسته به مواجب دولتي و يا 

ها برای بسيج مردم در جريان نيز همواره مانع آن مسئلهحتي كدخدايان روستاها هستند. اين 
های ساختاری های اخير شكافالرغم عوامل ياد شده، در سی اجتماعي بوده است. اما بههانهضت

.. .ی مذهبي وهاتيحساسی قومي، مذهبي، فرهنگي، زباني، فقر و غنا و هاشكافاز قبيل  ايران
جمعيت ها شدن رهنمون ساخته است. از جمله اين ناهمگونيسوی سياسيجامعه اهل سنت را به

يي هاانگارهر مرزهای كشور است. همچنين درصدی اقليت های قومي و مذهبي در نوا 41قريب به 
كه: دولت حامي و پشتيبان مذهب رسمي است و آنان به عنوان شهروندان درجه دوم تلقي نظير آن

ی رسانه به نهادهای مذهبي اهل سنت، شكسته نشدن تابوی ورود اپارهی آشكار هانيتوه، شونديم
ينها خط تبليغي بيگانگان به بزرگ كردن اهل سنت به جرگه مسئولين عالي مقام و افزون بر ا

. لذا مطالعه اجتماعات اهل سنت كه كنديمی اهل سنت را دچار مشكل ريپذجامعهاختالفات، فرايند 
تا پيش از انقالب بر فاصله گرفتن از مظاهر ديني قرار داشت با پيروزی انقالب اسالمي وتعميق 

بي اهل سنت به صحنه آمده و جايگزين قدرت های قدرت مذهاجتماعي ياد شده كانونهای شكاف
 5.خوانين و طبقات محلي شدند

شامل روحانيت، مدارس ديني و طالب علوم  ی مذهبي در اهل سنتهاسازمانو  هایكانون

ها در ی آنهاتيفعالهستند كه توجه و تمركز بر  ديني، مساجد و نمازهای جمعه و جماعت

 ی سني مذهب خارجي مثلهاگروهويژه نفوذ برخي است. بهداخلي بومي مناطق ی سياست هاتياولو

رب ی عهادولتعنوان ايدئولوژی قدرتمند اهل سنت امروزه كه به مدد پول فراوان برخي وهابيت به

 ی در خور توجه است.امسئلهدر اغلب مناطق نفوذ يافته 

« اسالم» رانيدين رسمي در ا انبر اساس اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوری اسالمي اير

دليل اكثريت، مذهب رسمي تلقي شده اما طبق قانون اساسي مذاهب است واگر چه مذهب جعفری به

هب و پيروان اين مذا دارندديگر اسالمي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدی احترام كامل 

دند وتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه )ازدواج، در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزا

كه پيروان  یاها رسميت دارند و در هر منطقهطالق، ارث و وصيت( و دعاوی مربوط به آن دردادگاه

هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن 

 مذهب خواهد بود.

 

                                                             
 24-22صص گودرزی، پيشين،  5
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 درآمد

ذشته چند در فصول گپي دارد. هربرقراری ارتباط با نخبگان، مديريت بهينه سياست داخلي را در

های تخصصي اشاره شد اما در اين فصل برآن هستيم سه به حضور نخبگان در شوراها و كميته

 -5ند از: ارار دهيم. اين گروه نخبگان عبارتهای متنفذ در شهرستان را مورد اشاره قدسته از گروه

های مدني يا غير تشكل -3و جماعات  ائمه جمعه-2نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمي 

 دولتي 

آفرين هستند بلكه در اداره بهينه اين بخش از جامعه نه تنها در صحنه سياست داخلي نقش

 های آنان استفاده نمود.توان از ظرفيتشهرستان نيز مي

 رابطه با نمایندگان مجلس شورای اسالمی .1

قانون اساسي حق تحقيق و تفحص  42و  44، 12نمايندگان مجلس شورای اسالمي برابر اصول 

را دارند. جمهور رئيسوزيران و يا  هيئتال و استيضاح از هريك از وزرا ، ؤدر تمام امور كشور و س

به  آيين نامه داخلي مجلس شورای اسالمي، تذكر 234ارتي برابر ماده يكي ديگر از ابزارهای نظ

ال دارند. همچنين به استناد برخي سؤيا وزرادر كليه مواردی است كه نمايندگان حق جمهور رئيس

وانند تهای مجلس شورای اسالمي ميمواد قانون آيين نامه داخلي مجلس شورای اسالمي كميسيون

 های دولتي را بررسي نمايند. ند عملكرد دستگاههر زمان كه تشخيص ده

بايد  ول بوده وئاز اين روی وزير كشور به استناد موارد فوق در مقابل مجلس شورای اسالمي مس

های زيرمجموعه پاسخگو باشد. در اين خصوص، حوزه امور مجلس نسبت به عملكرد افراد و دستگاه

اقدامات مقتضي از جمله انعكاس  زمان با انجامبايست هممي های وزارت كشورو هماهنگي استان

های زيرمجموعه و تهيه ها و وساير دستگاهها و استانداریهای نظارتي مطروحه به معاونتلفهمؤ

گزارش از ماهيت موضوع و شرح ماوقع مسائل و ارجاع موضوع به وزير كشور ، نسبت به تهيه پاسخ 

م را از و مساعي الز نمايدال و تحقيق و تفحص اقدام ي تعيين شده به نامه سؤفرجه زمان كتبي در

طريق رايزني با نمايندگان طرف موضوع و اقناع و مذاكره با آنان، برگزاری جلسه جهت حل و فصل 

 كار گيرد. هموارد مورد نظر ب

، استانداران و در مجموع ال و استيضاح، مي تواند ناشي از عملكرد بخشداران، فرماندارانسؤ

و زيرمجموعه باشد. در اين زمينه تشكيل جلساتي  هایولين وزارت كشور و استاندارئمديران و مس

سای ساير حتي رؤبا نمايندگان و مجمع نمايندگان استان و  متشكل از فرمانداران و استانداران

تواند ضمن برطرف كردن سوء ای ميههای اجرايي به صورت مرتب و دورها و مديريتسازمان
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ر د. اين جلسات عالوه بشوتفاهمات احتمالي، باعث همكاری و هماهنگي بيشتر آنان با نمايندگان 

و نمايندگان مجلس ايجاد دوستي و مودت خواهد نمود موجب آشنايي  كه بين وزارت كشوراين

با نمايندگان استان مربوطه خواهد شد كه عمالً باعث ولين اجرايي، دولتي و عمومي استان ئمس

 پيشبرد امور استان خواهد بود.

های دولتي مطابق دستورالعمل روابط دولت با مجلس شورای اسالمي، دستگاه حالبا اين

را در موعد مناسب پاسخ دهند.  ها و همچنين مكاتبات آنانتذكرات نمايندگان، كميسيون اندموظف

ها با امضای وزير كشور و درخصوص ساير مكاتبات با امضای قائم مقام رات، پاسخدرخصوص تذك

 ها ارسال خواهد شد.وزير در امور مجلس و هماهنگي استان

مطابق اصل نود قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس شورای اسالمي و همچنين قانون 

به  اندفموظهای دولتي دستگاهرسيدگي به مكاتبات كميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمي، 

شكايت های واصله كميسيون مذكور در فرجه زماني حداكثر يك ماه پاسخ دهد و اطالعات و 

صورت و درصورت شكايت كميسيون، مستندات الزم را به كميسيون ارسال نمايند. درغير اين

ل ز شش ماه تا يكسامتخلفين به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي ا

 العاده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.گونه جرائم به صورت فوقمحكوم خواهند شد. اين

ت انتصابا ،با نمايندگان مجلس حائز اهميت است نكته ديگری كه در ارتباط وزارت كشور

ون اساسي به نماينده حق اظهارنظر درباره عموم مسائل قان 44است. اصل  استانداران و فرمانداران

را داده است و آنان مستند به اين حق درباره افراد پيشنهادی جهت انتصابات اقدام به اظهار نظر 

كنند. اين موضوع با توجه به نقش حاكميتي وزارت كشور چالشي با صورت موافق يا مخالف ميبه

جاد رغم ايهب .ران، فرمانداران و استانداران، ايجاد كرده استنمايندگان مجلس را در تعيين بخشدا

 11مي بايست اصل  تنش و درگيری بين مديريت عالي استان، بخش و شهرستان با نمايندگان،

 ایقانون اساسي مبني براستقالل و تفكيك قوا مد نظر و مواظب تعريض قوا و ديگر اركان منطقه

 5.نسبت به قوه مجريه باشند

های است كه نمايندگان با شناسايي دغدغه های مختلفيها در اين ارتباط، وعدهيگر چالشاز د

شناسايي، مطرح و  از ابتدای كانديداتوری و ورود به عرصه برگزاری انتخابات موجود در بين مردم

ر ی مكرهایدهند كه ارسال مكاتبات و پيگيربرنده شدن ميدرصورت ها را قول برطرف كردن آن

                                                             
تجربه نشان داده كه دخالت در انتصابات سياسي شهرستان باعث فرافكني مسئولين در مواجهه با تخلفات ارتكابي منتصبين شده  5

ذا توصيه شده نمايندگان محترم از هرگونه دخالتي در اين باب و اصل پاسخگويي در انتصابات را تحت الشعاع قرار داده است. ل
 احتراز نمايند.
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ها گيری بسياری از استيضاحاالت، تذكرات فراوان و حتي زمينه شكلاز سوی نمايندگان، طرح سؤ

مشخص در اين خصوص مي تواند مورد تقاضای  ایرسد تنظيم رويهمينظربه .شودرا باعث مي

 ور باشد.وزارت كش قانوني محوله در جهت اجرای وظايف از مراجع ستادی فرمانداران

 های مردم نهادرابطه با تشکل  .2

)سمن( يك پاردايم نوين در  های مردم نهادها( يا سازمانNGO) های غيردولتيتوسعه تشكل

 1386 ارديبهشت توسعه اجتماعي و فرهنگي مبتني بر امنيت جامعه محور است. در همين راستا در

 حمايت ساماندهي، آن بر فعاليت و سيستأ در وزارت كشور« نهادمردم هایسازمان امور كل اداره»

 مردمي هایمشاركت ساماندهي .شد متمركز نهاد مردم هایتشكل فعاليت بر نظارت و توانمندسازی و

 هایشاركتم كليطوربه و فرهنگي اجتماعي و هایعرصه در مردم حضور تقويت جهت ريزیبرنامه و

 امور خيريه، امور اجتماعي، امور مانند در موضوعاتي -نهاد مردم هایتشكل درقالب مردمي

 و زيست محيط اجتماعي، ديدگان زنان، آسيب امور درمان، و بهداشت آباداني، و عمران بشردوستانه،

 5از اهداف اداره كل مذكور بود - امثالهم

ها ذكر شده كاركرد را برای آن به رشته تحرير آمده دوها باره سمنكه درها و مقاالتي در كتاب

های مردم به دولت نقش گروه فشار را ايفا نهاد از يك سو با انتقال خواستههای مرد م است. تشكل

عنوان ابزار مشاركت مردم، دولت را در اجرای امور ياری مي كنند. نقش كنند و از سوی ديگر بهمي

المللي ها برای ترميم چهره بينها نيز در راستای دفاع از منافع ملي و استفاده از فرصتمللي آنالبين

المللي تحت عناوني چون دفاع از حقوق های گروهي و مجامع بينخود و كشور متبوعشان در رسانه

ست يمحيط ز شر ولفان، حقوق بمادران، خبرنگاران، نويسندگان، مؤزنان، كودكان و افراد سالخورده، 

 شود.و غيره تعريف مي

 2دولت محترم هيئت مصوب نهاد مردم هایسازمان فعاليت و سيستأ اجرايي نامهاز نظر آيين

 سمت و عنوان از خارج كه درصورتي سازمان، اداره و تأسيس در دولتي كاركنان و مقامات مشاركت

 عدم از ستا اجرايي عبارتنامه آئينغيرانتفاعي نيز از نظر  اهداف .تبالمانع اس آنان باشد، دولتي

 كاركنان و مديران مؤسسان، ،بين اعضا آن منافع تقسيم منظور به انتفاعي صنفي و تجاری هایفعاليت

 مشاركت معنای به داوطلبانه ها را داوطلبانه شمرده است.همچنين ويژگي ديگر اين سازمان. سازمان

 3.است اشخاص اراده آزادی اصل اساس بر سازمان اداره و تأسيس و

                                                             
 های مردم نهادبنگريد به شرح وظايف اداره كل امور تشكل 5

 /84/5 8  31281ت / 27862شماره به نهاد مردم های سازمان فعاليت و تأسيس نامه اجراييآيين 2
 همان ماده از آئين نامه 4و  3تبصره  3
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 از شهرستان متشكل نظارت هيئت ند از:اها عبارتها درشهرستانفعاليت سمن نظارتي مراجع

 نظارت هيئت شهرستان و غيردولتي هایتشكل ونماينده شهرستان اسالمي شورای نماينده فرماندار،

 هيئت و غيردولتي هایتشكل ونماينده استان اسالمي شورای نماينده ،استاندار از مركب استان نيز

 هایتشكل نماينده و هاعالي استان شورای نماينده وزيركشور، ذيربط معاون از مركب كشور نظارت

 كشور و استان سطح شهرستان، در مربوط، ضوابط رعايت با ونامه آيين اساس بر كههستند غيردولتي

نظارتي خاص  مرجع قانون مطابق كه هاييتشكل غيراز غيردولتي، هایتشكل بر ظارتن به نسبت

 كشوری يا فرااستاني، غيردولتي هایتشكل بر نظارت كنند.مي اقدام است، شده بينيپيش هاآن برای

 سپرده شده است. كشور نظارت هيئت المللي بهبين

چنين مي توان مواد مربوط به منابع و ا را همهنامه نسبت به استقالل اين سازمانرويكرد آئين

 : شودمي تأمين زير منابع از سازمان اجرايي هزينه هاینامه آئينها جست. از نظر عوايد مالي آن

 .غيردولتي و دولتي و خارجي و داخلي از اعم حقوقي و حقيقي اشخاص هبه و اعانه هديه، .الف

  5حبس و وقف .ب

  سازمان واساسنامه اهداف فعاليت، چارچوب موضوع در شده انجام هایفعاليت از حاصل وجوه. پ

 سازمان در عضويت حق . ت

 كننده،كمك منبع مشخصات خارجي، منابع از كمك دريافت از پيش شده موظف چنينسازمان هم

. نمايد اعالم مربوط نظارتي مراجع به مورد مشروح و برحسب صورتبه را آن و چگونگي كمك ميزان

 و اطالعات هایوزارتخانه از وصول تاريخ از هفته يك حداكثر مذكورنيز موظف شدند ظرف اجعمر

 از كمك استعالم و نظرخواهي نمايد. دريافت ايران اسالمي جمهوری مركزی بانك و امور خارجه

 .دريافت مجوزندارد به نياز ملل، سازمان به وابسته هایآژانس و ایمنطقه و بين المللي رسمي مجامع

-قرارمي نظارت هيئت اختيار در و شودمي تهيه امورخارجه وزارت توسط يادشده هایتشكل فهرست

 ومديران ميان مؤسسان،اعضاء سازمان در درآمد يا و سود دارايي، تقسيم گذارهمچنين قانون 2.گيرد

 3ت.اسشمرده  انحالل ممنوع از پس و قبل آن كاركنان و

                                                             
س در امور مدني عقدی است شبيه وقف با اين تفاوت كه برای مثال در حبس ملك از مالكيت حبس كننده خارج نمي شود حب 5

 و در واقع حبس نوعي حق انتفاع از ملك ديگری را تحت شرايطي ايجاد مي كند.

 نامه و تبصره آنآئين 2ماده  2
 آئين نامه 1ماده  3
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 كشور نظارت هيئت در نظارت هيئت تأييد از پس مربوط اوراق امضای و پروانه بدين روی صدور

 . 5دانسته است فرماندار با شهرستان نظارت هيئت در و استاندار با استان نظارت هيئت وزيركشور، در با

 محدوده با غيردولتي هایتشكل اب رابطه در ترتيب به شهرستان، و استان نظارتي مراجع وظائف

 : باشدمي زير شرح به وشهرستان استان در سطح فعاليت

 پس از آنها فعاليت پروانه صدور اقدام به و تأسيس سازمان متقاضيان بررسي اساسنامه و دريافت .الف

 .آيين نامه اين در مقرر وضوابط احراز شرايط

 .مقطعي موارد لزومدرصورت  و النهسا مالي و اجرايي عملكرد هایگزارش دريافت.ب

 .ضرورتدرصورت سازمان  مالي و اجرايي عملكرد به رسيدگي موردی. پ

 .نامهآيين اين مقررات اجرای بر نظارت .ت

 و استانداران ها با مشكالتي مواجه هستند كه ياری و مساعدت فرمانداراندر عين حال تشكل

انك و نبود ب آنهاايجاد وحدت رويه در خصوص  مشكالت مراحل ثبت،ظير ي نمشكالترا مي طلبد. 

رفع ابهامات صدور مجوز تاسيس، تداو م مستمر جلسات مذكور ،  اطالعاتي كامل در اين خصوص،

از  ت، تسريع در اعالم پاسخ استعالماهایگيردر تصميم های غيردولتيهای تشكلاستفاد از ظرفيت

 .. .وشان طريق نيروی انتظامي و نبود مكان مناسبي برای فعاليت

دولت نيز آن را مصوب نموده(  هيئتبه منظور رفع اين مشكالت، اليحه جديدی به مجلس )كه 

نامه ينآئ»دولت عنوان  هيئتپيشنهاد شده است. اليحه جديد كه فعالً با توجه به تصويب آن در 

م گرفته در سير مراحل تصويب در مجلس شورای اسالمي قرار دارد و هنوز نا« های مردم نهادتشكل

ه را ب« هاتشكل»قرار نگرفته است. عالوه بر عنوان كه نام  های مردم نهادمالک عمل اداره سازمان

كه هنوز  44ال مصوب سنامه آئينبه خود گرفته از چند جهت با « های مردم نهادسازمان»جای 

است تفاوت دارد.  هایو فرماندار هایها در وزارت كشور و استاندارمالک عمل مديريت اين سازمان

مراجع نظارتي، رويكرد اجتماعي، محل تامين منابع و تامين مالي، استعالم برای اخذ مجوز، مراحل 

ا، هدولت، تعريف تشكل ها، نقش وزارت كشور، منع ورود كاركناناخذ مجوز، حيطه عملكرد تشكل

 2های اليحه پيشنهادی جديد مي باشند.از جمله تفاوت

                                                             
 همان آئين نامه 51ماده  1تبصره  5

شماره  2/2/5321های مردم نهاد تاريخ ابالغيه نامه تشكلآئينهای مجلس شورای اسالمي، بنگريد به سايت مركز پژوهش 2
 ه 5331/ت 21131
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ك هايي كموجود چنين تشكلشمرده شد و مشكالت بسياری كه  مسائلبا توجه به معهذا؛ 

ها واسطه ی مهمي در ها مي تواند باشد سمنشايان توجهي در راستای رفع و يا حداقل كاهش آن

شناسان از آنها به عنوان گروههای فشار هستند كه جامعهنهادهای دولتي  ارتباط بين افراد جامعه و

 و های مشترک فرماندارانو برگزاری نشست تشكيل جلسات كنند. لذايا نهادهای مدني ياد مي

 شد. اداشته ب آنها انديشي و آشنايي با مسائلتواند نقش مهمي در هممي استانداران با اين نهادها

 و جماعات  رابطه با ائمه جمعه .3

مستقيماً از سوی شورای سياستگذاری ائمه جمعه زير نظر مقام معظم رهبری منصوب  ائمه جمعه

های رهبری نظام در اقصي نقاط كشور هستند. امام گردند مسئوليت ترويج و گسترش سياستمي

اند توشود. امام جمعه دائم ميگذاری ائمه جمعه كشورانتخاب ميی سياستجمعه دائم از طرف شورا

ا از هيك يا چند نفر را بعنوان امام جمعه موقت همان شهر انتخاب كند. امام جمعه دائم مراكز استان

جمعه  . امامانخواهند بوددر آن استان نيز  نماينده ولي فقيهطرف رهبر معظم انقالب منصوب شده و 

 نيز هستند. نماينده ولي فقيهها در اكثر مراكز استان

اط ارتب با نيروهای مؤثر سياسي در شهرستانفرماندار  ارتباطبدين روی و در راستای لزوم 

 قرارجلب حمايت از دولت امل در جهت پيشبرد امور و تعدر راستای نيز  با ائمه جمعه فرمانداری

گيرد. در شوراهای مشترک از جمله ستاد اقامه نماز و شورای فرهنگي يا خارج از آن در مراسم مي

د به توانكاری يا هر افتتاح و اختتام رسمي ديگر حضور و همراهي امامان جمعه ميافتتاحيه و درخت

ای اخير هن مذهبي فرهنگي شهرستان كمك نمايد. هر چند در سالتحكيم روابط فرماندار با نخبگا

بيش ازگذشته با هماهنگي و رايزني با نمايندگان مجلس شورای اسالمي صورت  انتصاب فرمانداران

ها نيز در دستور كار برخي از استانداران كشور قرار گيرد اما هماهنگي با ائمه جمعه شهرستانمي

گونه كه در قسمت قبلي اشاره شد با اصل تفكيك قوا و اصول قانون اساسي ه است كه همانگرفت

در اين رابطه هماهنگ نيست. به عالوه، ائمه جمعه جزو نخبگان مذهبي جامعه هستند و چنانچه 

اجرايي از سوی منتصبين يا متصديان اجرا پيش آيد موجبات فرافكني مسئولين مسائل قصوری در 

 شود.ويي شفاف نسبت به عملكرد خود مياز پاسخگ

ا معاون فرماندار در مراسم نماز جمعه و حضور ائمه يريزی شركت فرماندار برنامهرفته، همروی

ارسال گزارش از مراسم نماز جمعه و ارائه تحليل تبعات  ،در جلسات رسمي و مراسم دولتي جمعه

 نداریبه دعوت فرما ركت نماينده در جلسات رسمي فرمانداریريزی جهت شبرنامه ،احتمالي آن

و  تجزيه و ريزی جهت برگزاری جلسات مشترک ميان نماينده و فرماندار...( برنامه)شورای اداری و

مختلف شهرستان و نحوه  مسائلمباحث و  های دولت در شهرستانتحليل نحوه اعمال سياست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
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ي رسانجانبه در مسير خدمتها و حركت همهيشتر در راستای تقويت همكاریتعامل و هماهنگي ب

ند تواهای مشترک با ائمه جمعه و جماعات مينشستگونه ايناز جمله مباحث به مردم شهرستان 

اری گذها از جمله وظايف شورای سياستوالن شهرستانئباشد. از سوی ديگر، تنظيم روابط با مس

 ائمه جمعه نيز هست.
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 درآمد

المللي و در بسياری از كشورها، نهادهای تنها در سطح بينبايد اذعان كرد كه در حال حاضر نه

گيری است حتي در داخل برخي كشورها و در گرفته و يا در حال شكلشكل ويژه مديريت بحران

. است توجههايي برای مشاركت در امدادرساني قابلها، اقدام به ايجاد سازماناز دولتتر نييسطوح پا

منظور ها و بهنيز در راستای ايجاد آمادگي برای مواجهه با حوادث و بحران جمهوری اسالمي ايران

 25يش از اركت بكاستن اثرات آن، سازوكارهای مختلفي ازجمله ستاد حوادث غيرمترقبه كشور با مش

هايي همچون زلزله بم، كه در ادامه و بر اساس تجارب بحران 5دهي نموده استسازمان را سازمان

 های تأسيس سازماني كامالًشده و زمزمهتبديل اين ستاد به سازمان مديريت بحران در وزارت كشور

های طبيعي ازنظر اين سازمان ت بحرانذيالً به معرفي مديري 2رسد.مستقل نيز به گوش مي

 3.پردازيممي

 و مراحل چهارگانه مدیریت بحران فرمانداران .1

 و به منابع قرار داده تأثير تحت را كشورها توسعه روند و... سيل ،توفان زلزله، ويژهبه سوانح طبيعي

 رساند.های موجود در يك جامعه آسيب ميمادی و زيرساختانساني، 

 سال 43 طول در ...و زمين رانش ،توفان سيل، فشان،آتش زلزله، وقوع سوانحي مانند روند هرچند

 واسطهبه تلفات درصد معتبر هایگزارش و آمار اساس بر ولي است شدهگذشته در جهان تشديد 

 5513 حدود در كشورمان از يافته است. ایمالحظهقابل كاهش ،بحران مديريت و آمادگي، آموزش

 با زلزله 52 حداقل تاكنون ش..ه 5333 قرارگرفته و از سال زلزله گسل روی بر هاآن درصد 11 شهر،

 .ايمكردهتوجه تجربه بيشتر را با خسارات مالي و جاني قابل و ريشتر 1 بزرگي

                                                             
كشور  مديريت بحران ريزی ملي و نظارت عاليه بر امركلي، برنامه یگذاراستيمنظور سبه ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور 1

وزير بهداشت، درمان و  ـ 2وزير كشور  ـ 5شده است:تشكيل های زيربا شركت سازمان ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور
وزير راه  ـ 2 دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح وزير ـ 1 وپرورشوزير آموزش ـ 4 وزير پست و تلگراف و تلفن ـ 3پزشكي  آموزش

وزير امور  ـ 55 اسالمي وزير فرهنگ و ارشاد ـ 53ير جهاد كشاورزی وز ـ 2وزير مسكن و شهرسازی  ـ 4وزير نيرو  ـ 1و ترابری 
 ريزی كشوررئيس سازمان مديريت و برنامه ـ 54 وزير علوم، تحقيقات و فناوری ـ 53وزير امور خارجه  ـ 52اقتصادی و دارايي 

 یمايرئيس سازمان صداوس ـ 51 بسيج فرمانده نيروی مقاومت ـ 52 احمر جمهوری اسالمي ايرانرئيس جمعيت هالل ـ 51
فرمانده نيروی  ـ 23 های كشوررئيس سازمان شهرداری ـ 52 نيروهای مسلح رئيس ستاد كل ـ 54 جمهوری اسالمي ايران

 .رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ـ 25 جمهوری اسالمي ايران انتظامي
 گونه آمده است:پيشنهادی به دولت اين قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 51و  2نامه اجرايي مواد در آيين 2
شود، شخصيت حقوقي، مالي واداری مستقل دارد و اختصار سازمان ناميده مينامه بهكشور كه در آيين سازمان مديريت بحران»
 شود.ساالنه كشور برای آن منظور مي ای مجزا در اليحه بودجهديف بودجهر
كميته تدوين سازمان مديريت بحران )بهنام سعيدی، محمد حسين يزداني، رسول حاج احمدی، ميثم عليپور، اين فصل توسط  3

  مهرداد فتوحي مهر( نگاشته شده است.
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هرهای ما در مسير درصدی ش 31های شهری با شرايط قرارگرفتن مشكالتي مانند سيالب

سالي با شرايط كاهش چشمگير سطح ها، خشكسازهای غيرمجاز در حريم رودخانهوسيالب و ساخت

های منسوخ مصرف آب در بخش كشاورزی، های غيرمجاز و شيوهچاه های زيرزميني و حفرآب

بار ها و مراتع و ساير عوامل خسارتسوزی جنگللي، آتشالملداخلي و بين گردها با منشأپديده ريز

 توسعه كشورمان را تحت تأثير قرار داده است.

 نجای مديريت بحراای، استاني و محلي بهبنابراين ضرورت دارد مديران در سطوح ملي، منطقه

ها و ر برابر آن را در اولويت برنامهو مقابله با حوادث غيرمترقبه مديريت ريسك و افزايش آمادگي د

ها در كاهش خطرپذيری ناشي بندیتوسعه مناطق مختلف كشور قرار داده و با استمرار اين اولويت

 نمايند.ايفای نقش از سوانح طبيعي

 تعاریف

 بحران .1

جز موارد موضوعه شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهای طبيعي و انساني )به

آيد و موجب ايجاد كنترل به وجود ميطور ناگهاني يا غيرقابلهای امنيتي و اجتماعي( بهدر حوزه

و برطرف كردن آن نياز به اقدامات  شودميمشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني 

ه و يا عملكرد نامناسب تواند ناشي از بزرگي يك سانحبحران مي 5العاده دارد.اضطراری، فوری و فوق

 اندركاران در مديريت سوانح و حوادث غيرمترقبه باشد.مديران و دست

 سانحه .2

از منظر سازمان بهداشت جهاني سانحه عبارت است از يك پديده محيطي با ابعاد وسيع كه 

ديدگي، مصدوميت، خسارت و نابودی اموال و محصوالت ومير، آسيبامكان دارد در جريان آن مرگ

 برداشته و به شيوه زندگي و جامعه صدماتي وارد نمايد... را در.وليدی وت

 :شوندسوانح به دودسته كلي تقسيم مي

 .دارند ...كه منشأ طبيعيو توفانسالي، ل زلزله، سيل، خشكسوانحي از قبي :سوانح طبيعي .1-2

ها انسان ديگرعبارتآيند بهوجود ميها بهنسانسوانحي كه در اثر اشتباه ا ساخت:انسان سوانح .2-2

 طور مستقيم يا غيرمستقيم دخالت دارند.ها بهدر رخ دادن آن

 

                                                             
 كشور. ازمان مديريت بحران، قانون تشكيل س5بند الف، ماده  5
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 مدیریت جامع بحران .3

ي و های دولتي، غيردولتريزی، عملكرد و اقداماتي اجرايي است كه توسط دستگاهبرنامه فرايند

خطرپذيری( و مديريت عمليات مقابله عمومي پيرامون شناخت و كاهش سطح مخاطرات )مديريت 

ده پذيرد. در اين فرايند با مشاه( صورت ميديده )مديريت بحرانو بازسازی و بازتواني منطقه آسيب

كپارچه، صورت يشود بهها و منابع اطالعاتي در دسترس تالش ميوتحليل آننشانگرها و تجزيهپيش

ها بروز آندرصورت ها پيشگيری نموده يا ده از ابزارهای موجود از بحرانجامع و هماهنگ با استفا

با آمادگي الزم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت 

 5.عادی بازگردد

 سوانح طبيعي . 2جدول شماره 
 بندی سوانحدسته عنوان سوانح بندی سوانحدسته عنوان سوانح

رانش زمين/ -زمين لرزه
ريزش -فرسايش خاک
ريزش -سنگ از ارتفاعات

كارستي/ريزش در 
-های آهكيحوضچه
-سقوط بهمن-آتشفشان

فرونشست/ -سونامي 
روانگرايي/ -ريزش زمين

 های گليروانه

 

 
 
 
 شناسي(زمين2)

 

 
Geological 

Disaster 

 رعد و برق/-سوزی جنگل و مرتعآتش
 يخبندان سرما/-و كوالک فبر-صاعقه

وج م گرمای شديد/-بيابان/كويرهايي-
 گردباد/-خشكسالي -تگرگ -گرما

 تندباد
ار توفان ب-توفان دريايي-توفان شن

-توفان استوايي/حاره ای-الكتريكي
نفوذ و -ها ذغالخودسوزی ميدان
ي گرفتگسيالب/آب-پيشروی آب دريا

سيالب -در مناطق شهری و روستايي
-زاييباتالق/مرداب-آسا/برقناگهاني

 ريزش ساحلي/حاشيه مسيرهای آب

 

 
 
 

 (اقليمي5)
Climatologically 

meteorological 

Disasters 

 

 

 
 
 

سوانح 
 طبيعي

 
Natural 

Disaster 

 

 

 

-زيست )آب، خاک، هوا(آلودگي محيط-ای، هوايي(ريلي، جاده) ونقلحمل
 تروريسم/بيوتروريسم

مسكوني، صنعتي، تجاری، اداری ) انفجار-انفجار، ريزش، گازگرفتگي و...() نمعد
 ایآلودگي هسته-و...(.

 مهاجرت پناهندگان و آوارگان-)شيميايي، مسموميت(-آلودگي-درگيری قومي/نزاع
-هجوم حشرات و جانوران-های واگيرداراپيدمي/بيماری -جنگ-به داليل مختلف()

 های نباتيآفات و بيماری

 

 

 ساختسوانح انسان

 

 
Manmade Disaster 
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 مدیریت خطرپذیری )ریسک( سوانح .4

ها و انجام اقدامات الزم وتحليل آنعلمي است كاربردی كه با مشاهده سامانمند حوادث و تجزيه

ريزی و آمادگي قبلي در جهت كاهش آثار صورت بروز آن با برنامهشگيری و يا دراز بروز سوانح پي

 عادی ها، جامعه را به وضعای صحيح اقدام و با ايجاد موازنه نسبي بين منابع و نيازمندیلهآن به مقاب

 گرداند.برمي

  مراحل چهارگانه مدیریت بحران .2

 مرحله پيشگيری .أ

بار آن، سطح مجموعه اقداماتي است كه باهدف جلوگيری از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيان

اهش قبول كو با مطالعات و اقدامات الزم ميزان آن را تا حد قابل كندميی جامعه را ارزيابي خطرپذير

كرد نههزي. هرگونه است پيشگيری يكي از مراحل مهم و تأثيرگذار در چرخه مديريت بحران 5.دهدمي

ن مرحله موضوعات ذيل حائز در اي .شودميگذاری در توسعه كشور محسوب در اين مرحله سرمايه

 :استاهميت 

 سوانح؛ از، تفسير و ارزيابي اطالعات از محيط و خطرات ناشي آوریجمع-

 ها در برابر سوانح؛پذيری آنتحليل عناصر در معرض خطر و آسيب-

 آن؛های آتي و برآورد هزينه های احتماليبحرانبا توجه به  سوانحارزيابي خطرات  -

 سب بر اساس محيط زندگي مردم در مناطق شهری و جمعيتي؛تشكيل ساختارهای منا-

جانبه ميان مسئوالن و مردم برای افزايش و ارتقای سطح های ارتباطي همهايجاد سيستم-

 های عمومي؛آگاهي

 مدت و يا بلندمدت.مدت، ميانهای پيشگيرانه كوتاهريزی در جهت انجام طرحبرنامه-

 مرحله آمادگی .ب

ترين دهد. از مهمكه توانايي جامعه را در مقابله با سوانح افزايش مي مجموعه اقداماتي است

دهي، ايجاد ساختارهای ريزی، سازمانآوری اطالعات، برنامهتوان به جمعهای اين مرحله ميويژگي

در اين مرحله  2دكردهای امدادی، تأمين منابع و امكانات، تمرين و مانور اشاره مديريتي، آموزش

 :هستندحائز اهميت موارد زير 

                                                             
 همان قانون 2بند الف، ماده  5

 همان قانون 2بند ب، ماده  2
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 شناسايي نقاط ضعف و اصالح امور؛-

 گيری از تجارب ديگران؛انتقال و بهره-

 ايجاد ساختارهای مديريتي؛-

 تقويت فرهنگ همياری و كمك به هم نوعان در شرايط بحران؛-

 سازی تجهيزات و اقالم استراتژيك امدادی؛ذخيره-

 های نيروی انساني؛ارتقای توانمندی-

 اساس سناريوهای مختلف وقوع حوادث در مناطق مختلف كشور. ريزی بربرنامه-

 مرحله مقابله .ت

دنبال وقوع سوانح است كه باهدف نجات جان و مال انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به

قابله شود. عمليات مها و جلوگيری از گسترش خسارات انجام ميها، تأمين رفاه نسبي برای آنانسان

در اين مرحله  5.... است، امداد و نجات، بهداشت، درمان ووجوني، هشدار، جسترساشامل اطالع

 :هستندموارد ذيل مهم 

 ؛ديدههای اجرايي به منطقه آسيبورود اضطراری و هماهنگ شده نيروها و امكانات دستگاه -

 تشكيل ستادهای محلي جهت ساماندهي نيروها، امكانات و استفاده بهينه از منابع؛ -

 اضطراری معابر اصلي و فرعي، جهت انجام عمليات امداد و نجات؛ بازگشايي -

 فعاليت گروه آمار و اطالعات جهت ارزيابي خسارات مالي و تلفات انساني؛ -

 تأمين مايحتاج آسيب ديدگان و توزيع امكانات الزم ميان آنان؛ -

 ... و يای، بهداشتي، پزشكي و اجتماعهای تغذيهاسكان اضطراری آسيب ديدگان و مراقبت -

 مرحله بازسازی و بازتوانی .ث

بازسازی شامل كليه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع سانحه است كه برای بازگرداندن 

جام های توسعه پايدار و ضوابط ايمني انديده با در نظر گرفتن ويژگيوضعيت عادی به مناطق آسيب

ازگرداندن شرايط جسمي، روحي و گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بمي

در اين مرحله موارد ذيل حائز  2.رسدديدگان به حالت طبيعي به انجام ميرواني و اجتماعي آسيب

 :است اهميت

                                                             
 ، همان قانون.2بند ج، ماده  5

 ، همان قانون.2بند د، ماده  2
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 ديدگان؛اسكان موقت آسيب -

 ؛های حياتيبازسازی شريانمرمت و   -

 ؛بازسازی موقت و دائم اماكن مسكوني، تجاری، دولتي و عمومي  -

 ديدگان؛تأمين معيشت آسيباسكان دائم و   -

 ...ای، بهداشتي، پزشكي و اجتماعي وهای تغذيهمراقبت -

 سطوح مختلف سانحه .3

سانحه ملي: شرايطي است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت سوانح استان   -5

ه و امكانات دهای معين ميسر يا كافي نبوباشد و برای كنترل و مهار آن نيرو و امكانات استان و استان

 طلبد.كشوری را به كمك مي

ای: اين سانحه به لحاظ وسعت، پراكندگي، ميزان تخريب و خسارات و شرايط سانحه منطقه  -2

معين  هایای داشته و نيروهای استاني با كمك گرفتن از استاناقليمي در زمان وقوع، ابعاد منطقه

 .هستندقادر به كنترل و مهار سانحه 

اين سانحه با توجه به وسعت، پراكندگي و ميزان خسارات وارده، نيرو و  سانحه استاني:  -3

 نمايد.امكانات موجود در استان برای كنترل و مهار سانحه كفايت مي

سانحه محلي: اين سانحه در سطح شهرستان، شهر يا حوزه بخشداری به وقوع پيوسته و  -4

 .استي امكانات و نيروهای موجود در شهرستان برای كنترل آن كاف

 کشور قانون و ساختار مدیریت بحران .4

دانش ساير تجارب و و استفاده از  زلزله بم گيری از تجربيات فاجعهبا بهره 5342در سال 

قت و كشور از جانب وزارت كشور خيز جهان، اليحه تشكيل سازمان مديريت بحرانی حادثهكشورها

، در همان سال نيز مجلس شورای اسالمي آن را وزيرانپس از تصويب هيئت تقديم دولت شد و

عد از ب در ايران سوانح طبيعيمديريت  خصوص درجامع اولين قانون  ترتيباينبهو  مصوب نمود

وقت ارسال و پنجم دولت به  5341در اواخر خرداد سال اين قانون شكل گرفت.  (5311) انقالب

ابالغ شد تا فعاليت سازمان  جمهور وقت جهت اجرا به وزارت كشوررئيستيرماه همان سال توسط 

 5.شودطور رسمي آغاز بهبحران كشور  مديريت

 :استبه شرح ذيل  در اين قانون ساختار مديريت بحران

                                                             
 22/33/5341، مورخ 231/54141مصوب مجلس شورای اسالمي، شماره  5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%85
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ز و يكي ا يهجمهور، معاون اول قوه قضائرئيست به رياس شورای عالی مدیریت بحران -5

سازمان، نهاد و فرماندهان  53سای وزير و رؤ 53ورای اسالمي و عضويت مجلس شرئيس نواب 

 5؛نيروهای نظامي و انتظامي

 2 ؛کشور سازمان مدیریت بحران  -2

ر سازمان مديريت بحران كشورئيس به رياست  کشور شورای هماهنگی مدیریت بحران  -3

 3؛ربطهای ذیتگاهسای دسنفر از معاونين وزرا و رؤ 54حضور و با 

 و اعضای متناظر استاني به رياست استاندار استان شورای هماهنگی مدیریت بحران  -4

 4؛شورای هماهنگي مديريت بحران كشور

وجه به شرايط ويژه و كشور با ت قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 2به استناد بند د ماده  تبصره:

عنوان پايتخت كشور شورای هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست اهميت شهر تهران به

 .شودميشهردار تهران تشكيل 

ربط های ذیبه رياست فرماندار و دستگاه شهرستان شورای هماهنگی مدیریت بحران  -1

 1؛مديريت بحران شهرستان

ل: كشور شام مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران گانهها تخصصی چهاردهکارگروه  -2

خشكسالي، سرمازدگي، مخاطرات  -3بهداشت و درمان،  -2مخابرات و ارتباطات،  -5 هایكارگروه

 -1 ،توفانهای حياتي، باليای جوی و ونقل، شريانكارگروه حمل -4كشاورزی و منابع طبيعي، 

آالت، آواربرداری بيمه، بازسازی و بازتواني، تأمين و توزيع ماشين -2نهاد، های مردمتشكل

سيل  -4امنيت و انتظامات،  -1نشاني، مواد خطرناک و انتقال و تدفين متوفيان، ها، آتشساختمان

زله، مخاطرات زل -53تأمين سوخت و مواد نفتي،  -2و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضالب، 

مخاطرات  -52تأمين مسكن،  -55های زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازی، لغزش اليه

 امداد و نجات و آموزش همگاني. -54رساني، آموزش و اطالع -53محيطي، زيست

 

 

                                                             
 همان قانون.، 1ماده  5

 ، همان قانون.2ماده  2

 كشور. نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران، آيين52ماده  3

 نامه اجرايي.، همان آيين52، ماده 2، همان قانون و تبصره 2بند ج، ماده  4

 ، همان قانون.2بند ج، ماده  1
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 كشور ساختار مديريت بحران .3نمودارشماره 

 
 

 شهرستان اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران .5

 شهرستان(؛ شورای هماهنگي مديريت بحرانرئيس فرماندار ) .5

 (؛رئيسريزی و امور عمراني فرماندار )جانشين معاون برنامه .2

 شهرداران شهرستان؛ .3

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان؛رئيس  .4

 احمر شهرستان؛جمعيت هاللرئيس  .1

 های نفتي؛وردهشركت پخش فرارئيس  .2

 اداره راه و شهرسازی شهرستان؛رئيس  .1

 مدير امور آب و فاضالب شهرستان؛ .4

 مدير امور آب و فاضالب روستايي شهرستان؛ .2

 اداره مخابرات شهرستان؛رئيس  .53

 اداره گاز شهرستان؛رئيس  .55

 مدير بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان؛ .52

 مدير برق شهرستان؛ .53
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 مدير جهاد كشاورزی شهرستان؛ .54

 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان؛رئيس  .51

..( .ای نظامي مستقر در سطح شهرستان )فرماندهان انتظامي، سپاه پاسداران، بسيج، ارتش ويگانه .52

 با توجه به شرايط و موقعيت شهرستان؛

ی ها و نهادهاهای ذيل و يا ساير دستگاهتواند حسب ضرورت از دستگاهفرماندار مي تبصره:

 :عمل آورددعوت به جهت شركت در جلسات شورای هماهنگي مديريت بحران مستقر در شهرستان

 )ره( شهرستان؛كميته امداد امام خمينيرئيس  .5

 زيست شهرستان؛اداره حفاظت محيطرئيس  .2

 بخشداران شهرستان؛ .3

 دهياران شهرستان؛ .4

 اداره منابع آب شهرستان؛رئيس  .1

 اداره امور عشاير شهرستان؛رئيس  .2

 شبكه دامپزشكي شهرستان؛رئيس  .1

 اداره هواشناسي شهرستان؛رئيس  .4

 وپرورش شهرستان؛مدير آموزش .2

 اداره دادگستری شهرستان؛رئيس  .53

 اداره بهزيستي شهرستان؛رئيس  .55

 نماينده مركز صداوسيمای استان؛ .52

 مهندسي مستقر در شهرستان.نماينده سازمان نظام .53

  منابع مالی در اختيار مدیریت بحران .6

 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 24بندم ماده  -5

 ؛5 5323

 2؛كشور نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحرانآيين 21ماده  -2

 

                                                             
 عمومي ساالنه كل كشور به مديريت بحران درصد از بودجه 1موضوع اختصاص  5

 .درصد از اعتبارات استاني ساالنه به مديريت بحران 1موضوع اختصاص  2
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 وظایف فرماندار در مراحل چهارگانه مدیریت بحران .7

و در راستای اجرای  5شهرستان شورای هماهنگي مديريت بحرانرئيس عنوان فرماندار به

، اعمال 2و حوادث غيرمترقبه های كلي پيشگيری و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعيسياست

 1و به استناد تبصره ماده  3بحران كشورقانون تشكيل سازمان مديريت  4ماده  54و بند  2ماده 

عنوان وظايف اعضای شورای هماهنگي بايستي موارد ذيل را بهمي ،4نامه اجرايي همان قانونآيين

 ربط پيگيری، نظارت و ارزيابي نمايد.های ذیمديريت بحران )در سطح شهرستان( از طريق دستگاه

 بينی و پيشگيریمرحله پيش .1-7

 امانه پايش مخاطرات طبيعي محتمل در حوزه مسئوليتي؛پيگيری ايجاد س .5

نگاری محلي موقت باهدف ثبت نگاری و شتابهای لرزهاندازی و نگهداری شبكهنصب، راه .2

 ربط؛ها از طريق دستگاه ذیلرزهاطالعات پس

ماه دوهر صورت مستمر و شهرستان به برگزاری جلسات شورای هماهنگي مديريت بحران .3

ربط در مراحل چهارگانه مديريت های ذیمنظور اطمينان از انجام وظايف محوله دستگاهبار بهيك

 بحران؛

بندی انواع مخاطرات طبيعي و تدوين و اجرای برنامه جامع كاهش خطرپذيری تهيه نقشه پهنه .4

 ربط؛های ذیدر شهرستان در برابر حوادث مختلف از طريق دستگاه

پذير، سوانح به وقوع امع اطالعات از مخاطرات، نقاط و مناطق مسكوني آسيبتهيه بانك ج .1

ها و استعدادهای شهرستان از طريق افزاری، ظرفيتافزاری و سختپيوسته، امكانات، تجهيزات نرم

 ربط؛دستگاه ذی

شهرستان به  های مصوب شورای هماهنگي مديريت بحرانها و دستورالعملصدور بخشنامه .2

 ها؛ربط و نظارت بر اجرای آنهای ذیدستگاه

كشور و استان  ها و مصوبات شورای هماهنگي مديريت بحرانها، دستورالعملاجرای بخشنامه .1

 ربط؛بيني و پيشگيری از طريق دستگاه ذیدر خصوص امور پيش

با ميزان خطرپذيری شهرستان از طريق مدت و بلندمدت متناسب های كوتاهتعيين اولويت .4

 سالي؛ويژه زلزله، سيل و خشكمترقبه بهريزی و كاهش خطرپذيری حوادث غيربرنامه

                                                             
 به استناد بند ج، همان قانون. 5

 .33/32/5344های كلي نظام، مصوب مقام معظم رهبری، سياست 2

 ربط در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحرانهای ذیارزيابي اقدامات دستگاه نظارت عاليه و 3

كاری نمايند، انگاری و كمسهل ربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحرانهای ذیهركدام از مديران و كاركنان دستگاه 4
 و فرماندار و ساير مقامات مافوق به مراجع ذيصالح برای برخورد قانوني معرفي خواهند شد. توسط رئيس سازمان، استاندار
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ويژه مقاوم موجود در سطح شهرستان به ها و تأسيسات غيرسازی و يا نوسازی ساختمانمقاوم .2

 ط؛ربهای ذیهای دولتي و امدادی از طريق دستگاهها، ساختمانبيمارستان

وسازهای غيرمجاز از طريق ها و سواحل و جلوگيری از ساخترعايت حريم و بستر رودخانه .53

 ربط؛دستگاه ذی

های غيرمجاز از های برداشت آب از منابع زيرزميني و جلوگيری از حفر چاهاجرای سياست .55

 ربط؛طريق دستگاه ذی

 بط؛رط دستگاه ذیرعايت اصول فني و ايمني در احداث تأسيسات جديد در شهرستان توس .52

های ترويجي و تبليغي در جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه و استفاده از تسهيالت حمايت از برنامه .53

ديده های نامقاوم بازسازی مناطق آسيبهای نوسازی بافتبرنامه منظور تسريع دربهره بهبانكي كم

 ربط؛از طريق دستگاه ذی

ها و تسهيالت اعتباری به جهت جبران خسارات ناشي هترويج و تبليغ استفاده مؤثر از انواع بيم .54

تگاه از طريق دس از وقوع حوادث در سطح شهرستان و نيز بيمه مسئوليت كارگزاران مديريت بحران

 ربط؛ذی

 ؛ربطای اماكن مسكوني در سطح شهرستان از طريق دستگاه ذیگسترش پوشش بيمه .51

وتحليل ساز بزرگ و تجزيهمربوط به وقوع حوادث طبيعي و انسان آوری آمار و اطالعاتجمع .52

 ربط؛های جديد از طريق دستگاه ذیها جهت استفاده در طرحنتايج آن

ها در جهت پيشگيری از وقوع حوادث در استفاده از تجربيات و اقداماتي كه در ساير شهرستان .51

 ربط؛ز طريق دستگاه ذیلزوم ادرصورت كارگيری شود و بهبخش مربوطه انجام مي

های عضو شورای هماهنگي مديريت در مستحدثات دستگاه اجرای الزامات مديريت بحران .54

ريق .. از ط.های ارتباطي وها، سيستمبحران شهرستان جهت افزايش پايداری تأسيسات، زيرساخت

 ربط؛دستگاه ذی

و  وزيرانهيئت 22/52/5343ی مواد خطرناک مصوب اونقل جادهنامه اجرايي حملآييناجرای  .52

 ربط؛توسط دستگاه ذی 5ونقل مواد خطرناکنيز حمل

 سازی در مديريت بحرانرساني و فرهنگهای آموزشي، ارتقای تجهيزات اطالعايجاد زيرساخت .23

 ربط؛های ذیمردم توسط دستگاههای مرتبط و عموم و آموزش تمامي كاركنان بخش

و يا  وساز شهری و روستاييهای در معرض خطر و اصالح شيوه ساختگاهپايدارسازی سكونت .25

 ربط؛.. توسط دستگاه ذی.جايي روستاهای در معرض رانش زمين، سيل وهجاب

                                                             
 ، به پيشنهاد وزارت راه، مسكن و شهرسازی )راه و ترابری وقت(22/52/5343، جلسه مورخ وزيرانمصوب هيئت 5
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 ربط؛وسازها از طريق دستگاه ذیكارگيری مصالح مرغوب و استاندارد در ساختبه .22

های ساختماني های الزم جهت جانمايي اصولي محل تخليه نخالهطالعات و بررسيانجام م .23

 ربط؛ديده توسط دستگاه ذیناشي از آواربرداری مناطق آسيب

سازی اماكن مسكوني در منظور مقاومنظارت بر اجرای طرح ويژه بهسازی مسكن روستايي به .24

 ربط؛های ذیاستان توسط دستگاه برابر زلزله و ارائه گزارش به اداره كل مديريت بحران

 ربط؛های فرسوده شهری از طريق دستگاه ذینظارت بر چگونگي نوسازی بافت .21

 لغزش وهای هشدار و پاسخ سريع زلزله و زمينروز نمودن سامانهحمايت از ايجاد، توسعه و به .22

نگاری مستقر در ها با مراكز لرزهب آنای برای اطمينان از عملكرد مناسمنظم دوره گيریگزارش

 نگاری كشوری؛امكان با همكاری مركز لرزهدرصورت شهرستان و همچنين 

 مرحله آمادگی .2-7

در سطح  ايجاد هماهنگي و انسجام ميان كليه واحدهای سازماني مرتبط با مديريت بحران .5

 شهرستان؛

 های عضو شورای هماهنگي مديريت بحرانجانشينان دستگاهتهيه بانك اطالعات از مديران و  .2

 شهرستان جهت دسترسي سريع در شرايط الزم؛

مان استفاده در زآالت سبك و سنگين قابلتهيه بانك اطالعات از تجهيزات، امكانات و ماشين .3

 ؛ع در شرايط الزمهای دولتي، عمومي و خصوصي به تفكيك جهت دسترسي سريحادثه در بخش

ها، مدارس ها، دانشگاهها، بيمارستانمنظور تخليه مراكز حساس مثل زندانهای الزم بهبينيپيش .4

 ربط؛های ذیهای فرسوده و پرجمعيت در شرايط اضطرار توسط دستگاهها و سرپناهو يا مكان

ساس ايوهای مختلف )برر قالب تهيه سنارهای آموزشي با رويكرد آمادگي دبرگزاری مستمر برنامه .1

های حوادث محتمل( و مانورهای دور ميزی و ميداني جهت ارتقای ميزان آمادگي و مقابله دستگاه

 اجرايي؛

بيني مسيرهای تردد اصلي، فرعي و جانشين در سطح شهرستان جهت دسترسي سريع در پيش .2

 ربط؛رساني در شرايط بحران از طريق دستگاه ذیمديريت و كمك

ح كارگيری در هنگام بروز سوانهای موجود در سطح شهرستان جهت بهها و قابليترفيتارزيابي ظ .1

 بار؛ماه يك ششصورت مستمر هر احتمالي به

تأمين اقالم و تجهيزات اساسي مندرج دربسته حمايتي امدادی و توزيع و دپوی آن در انبارهای  .4

 ربط؛كارگيری در مواقع لزوم توسط دستگاه ذیشهرستاني برای به
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های اسكان اضطراری و موقت برای مراكز جمعيتي در معرض خطر توسط بيني سايتپيش .2

 ربط؛دستگاه ذی

 های مرتبط و عضو شورایبيني وقوع باليای جوی به ساير دستگاهآگاهي و پيشاعالم پيش .53

 شهرستان؛ هماهنگي مديريت بحران

فن .(، تل.های ارتباطي راديويي )دكل، آنتن و.يم، سيستمسيم، با سايجاد امكانات الزم بي .55

ای جهت برقراری ارتباط مؤثر با مديران حادثه در هنگام مقابله با بحران های ماهوارهرقمي، شبكهسه

 ربط؛و حصول اطمينان از ارائه خدمات وسايل ارتباطي در شرايط بحران توسط دستگاه ذی

ز منابع موردنياز بازسازی )اعم از نيروی انساني متخصص و شناسايي و تهيه بانك اطالعاتي ا .52

 ربط؛..( توسط دستگاه ذی.آالت موردنياز، مصالح استاندارد وماهر، ماشين

ريزی و مديريت امنيتي و انتظامي شرايط اضطراری ناشي از حوادث و بررسي تأسيسات و برنامه .53

ای هن وقوع حوادث طبيعي از طريق دستگاهامكانات موجود جهت برقراری امنيت و انتظامات در زما

 ربط؛ذی

شهرستان با مشخصات فني متناسب جهت تمركز بانك  احداث مركز كنترل و مديريت بحران .54

 جامع اطالعات و استقرار اعضای شورای هماهنگي مديريت بحران شهرستان در زمان بحران؛

ه ظور كمك به تهيمنبه مديريت بحران ده خدمات درزمينةدهنهای ارائهكتابالغ تدابير به شر .51

 حين و پس از بحران؛سريع تجهيزات در

از طريق تعيين  موقع حوادثآگاهي و هشدار بهپيش ،رسانيمنظور اطالعريزی الزم بهبرنامه .52

 شهرستان؛ سخنگوی شورای هماهنگي مديريت بحران

ها ماهيانه از حوادث و سوانح غيرمترقبه در سطح شهرستان و ارسال بندی گزارشهيه و جمعت .51

 استان؛ و مديركل مديريت بحران آن به استاندار

های ابالغي در سطوح ملي و ها، ضوابط و دستورالعملها، بخشنامهها، برنامهاجرای سياست .54

 استاني؛

هر  ها و گزارش عملكرد اعضای شورای هماهنگي در مراحل چهارگانه مديريت بحرانخذ برنامها .52

 شده و اتخاذ تصميمات جديد برای اصالح امور؛بار و ارزيابي اقدامات انجامماه يكشش

منظور اعمال سطح شهرستان بهدر  مراتب فرماندهي و ساختار مديريت بحرانايجاد سلسله .23

 مديريت هماهنگ و يكپارچه در شرايط اضطراری؛

ودفن شرعي اموات ناشي از حوادث بزرگ شهرستان از ديده جهت كفنهای آموزشتشكيل تيم .25

 ربط؛طريق دستگاه ذی
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 ودفنمنظور اسكان اضطراری و موقت، تدفين اموات، تخليه مواد زائد، كفنبيني بهجانمايي و پيش .22

 ربط؛های ذی.. در شرايط اضطراری از طريق دستگاه.شدگان، مراكز درماني موقت وفوت

كنندگان حياتي در شرايط بحران تعيين نوع و ميزان سوخت جايگزين موردنياز برای مصرف .23

 ربط؛كنندگان گاز طبيعي( توسط دستگاه ذیخصوص برای مصرف)به

ويژه بازماندگان حادثه، نيروهای داوطلب جامعه بهساماندهي، فراخوان و افزايش ظرفيت مشاركت  .24

 ؛ربطهای ذیكارگيری در شرايط الزم و اضطراری توسط دستگاهنهاد برای بههای مردمو تشكل

آالت، مراكز نگهداری صحيح و اصولي تجهيزات و امكانات امدادی شهرستان ازجمله ماشين .21

نشاني و اطفاء حريق و... توسط جهيزات آتشرساني، مراكز بهداشتي، ذخاير استراتژيك، تسوخت

 ربط؛های ذیدستگاه

شهرستان بر  های عضو شورای هماهنگي مديريت بحراناخذ برنامه جامع هر يك از دستگاه .22

اساس مقابله علمي با يك حادثه بزرگ شهرستاني و تمرين و مانور آن جهت افزايش آمادگي ازجمله: 

انتقال اجساد، تخليه جمعيت، اسكان اضطراری و موقت، تأمين مايحتاج زندگي، برقراری ودفن، كفن

 ..؛.های حياتي، تأمين مواد سوختي نفتي وهای شرياناندازی شبكهامنيت، بهداشت و درمان، راه

های نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال اجرای دستورالعمل .21

 ربط؛ونقل، توسط دستگاه ذیها ازجمله حملوادث به دستگاهوقوع ح

های چند عملكردی در سطح شهرستان از طريق اجرايي نمودن ضوابط و دستورالعمل مانَك .24

 ربط؛دستگاه ذی

كارگيری آنان منظور بهجوار )معين( بههای همشهرستان ريزی و هماهنگي با فرماندارانبرنامه .22

 شرايط بحران؛ در

مندی از خدمات بخش خصوصي )تهيه تأمين تجهيزات، های الزم در راستای بهرهبينيانجام پيش .33

 .. جهت استفاده در عمليات مقابله و بازسازی..نامه و..( از طريق انعقاد تفاهم.آالت وماشين

 مرحله مقابله .3-7

ردم در سطح شهرستان، تشكيل ها و عموم ماعالن وضعيت شرايط اضطراری به كليه دستگاه .5

شهرستان و فراخوان اعضای اين شورا جهت اخذ  جلسات شورای هماهنگي مديريت بحران

 تصميمات مقتضي تا رفع شرايط اضطراری؛

ربط و ايجاد هماهنگي و همچنين اعمال های ذیفرمان آغاز عمليات مقابله به كليه دستگاه .2

جات، جو و نو، پزشكي، جستتاارزيابي خسارهای اعزام گروه)ايند عمليات مقابله مديريت واحد در فر
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ديده با در نظر گرفتن اقشار رساني به مردم آسيبمنظور خدمتبه( ...اسكان اضطراری و موقت و

 پذير مانند معلولين، سالمندان، كودكان وزنان؛آسيب

 ينمماندها و... همچنين برقراری امنيت وتأودفن، دفع پسل اجساد، كفنفرايند انتقا نظارت بر .3

 ه خدمات موردنياز به آسيب ديدگان بر اساس استانداردهای موجود؛.. ونيزارائ.معيشت و

ای و همچنين احداث مركزی برای تهيه بانك اطالعات صورت لحظهمديريت اطالعات به .4

فاده عموم مردم و منظور استسرپرستان، معلولين بهشدگان، بيمصدومين، مجروحين، فوت

ربط جهت جلوگيری از سردرگمي مردم و مسئولين و هجوم جمعيت به منطقه های ذیدستگاه

 ربط؛های ذیبا همكاری دستگاه ديده پس از وقوع سانحهآسيب

گيری از ظرفيت كليه امكانات دولتي و غيردولتي و نيروهای مسلح در سطح شهرستان در بهره .1

 5؛ساعت اوليه وقوع حادثه 12 در ظرفويژه طول زمان بحران به

ت و مديركل مديري ارسال گزارش مستمر شرايط ناشي از حوادث و پيشرفت كار برای استاندار .2

رساني به نيروهای امدادی بار و همچنين اطالعساعت يكششصورت مستمر و هر استان به بحران

 و جلب مشاركت آنان برای مقابله با حوادث؛ داوطلب و عموم مردم

منظور نظارت و هماهنگي امور به جهت انجام امور بهداشتي ربط بههای ذیهماهنگي با دستگاه .1

ها، كننده برای انسانزا و آلودههای امور درماني و رفع و معدوم نمودن عوامل بيماریبا اولويت

 ها؛ترش آن.. و ممانعت از گس.زيست وحيوانات و محيط

آالت تردد، آواربرداری، حمل نخاله شده جهت تهيه ماشينبندیريزی زمانگيری و برنامهتصميم .4

.. با همكاری .و اقالم موردنياز اعم از غذا، آب آشاميدني، لوازم اسكان، بهداشتي، پزشكي و

 های مسئول؛دستگاه

های استان و دستگاه ، مديركل مديريت بحرانتأمين نيازهای آسيب ديدگان از طريق استاندار .2

 ربط برحسب ضرورت؛ذی

های حياتي شامل: تردد، مخابرات، آب، برق، گاز برای ايجاد برقراری مجدد ارتباطات و شريان .53

از ای، هوايي، ريلي های جادهآرامش در هنگام وقوع حادثه و ابالغ مسيرهای بهينه تردد در بخش

 های تخصصي؛طريق دستگاه

، شهرستان اجرای كليه تصميمات مرحله مقابله و مصوبات شورای هماهنگي مديريت بحران .55

 ربط؛های ذیاستان و كشور در زمان مقابله از طريق دستگاه

                                                             
 نامه.، همان آيين4ماده  5
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ربط های ذیها از طريق كليه دستگاهوتحليل آنشده و تجزيهمستندسازی حوادث و اقدامات انجام .52

 شهرستان؛

في ها در مرحله مقابله و معررسيدگي به تخلفات، تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاه .53

 5؛آنان به مراجع قانوني

 ربط؛های داخلي و خارجي از طريق دستگاه ذیهای مردمي و اهدايي توسط سازمانتوزيع كمك .54

های امدادی، اماكن ويژه حفاظت از محمولههديده بتأمين امنيت و انتظامات مردم مناطق آسيب .51

حساس و امنيتي و همچنين اماكن دولتي و خصوصي كه با مسائل مالي در ارتباط هستند از طريق 

 ربط؛های ذیدستگاه

همكاری  ديده برایكارگيری سيستم تشخيص هويت ناجا و پزشكي قانوني در منطقه آسيببه .52

 شدگان حسب ضرورت؛وتدر احراز هويت و ثبت دقيق مشخصات ف

 ها،ها، صرافيها، طالفروشيشده حساس و مهم شامل: بانكهای تخريبجوی محلوجست .51

منظور های اعتباری و مراكز نگهداری اسناد و اوراق بهادار بهالحسنه و تعاونيهای قرضصندوق

 ربط؛های مسئول ذیكشف و انتقال به نقاط امن توسط دستگاه

 ديده،ي افراد سرشناس و مشهور جامعه، نيروهای داوطلب، نيروهای آموزشفراخوان و سامانده .54

 رساني و حفظ آرامش منطقه؛منظور كمكنهاد، روحانيون، ورزشكاران، افراد معتمد بههای مردمتشكل

نگاری محلي موقت باهدف ثبت نگاری و شتابهای لرزهاندازی و نگهداری شبكهنصب، راه .52

 ربط؛ز طريق دستگاه ذیها الرزهاطالعات پس

ها و هشدارهای صادره و همچنين ارائه نكات خصوص اخطاريهها درسازی مردم و دستگاهحساس .23

 ... الزم در شرايط وقوع سانحه از طريق اصحاب رسانه، وسايل ارتباطي جمعي و

 

  مرحله بازسازی و بازتوانی .4-7

 ربط؛ستگاه ذیديده از طريق دنظارت بر ارزيابي خسارات مناطق آسيب .5

خسارات )جاني ومالي( ناشي از مخاطره و همچنين مميزی عملكرد در مراحل  بررسي علل بروز و .2

 مختلف اقدامات مديريتي باهدف جلوگيری از تكرار و يا كاهش آثار آن؛

ربط های ذیها از طريق دستگاهوتحليل آنشده و تجزيههای انجامو فعاليت مستندسازی اقدامات .3

 ؛شهرستان

                                                             
 نامه اجرايي همان قانون.نآيي 1تبصره ماده  5
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 های ابالغي سازمان مديريت بحرانها و دستورالعملبرآورد صحيح و دقيق خسارات در قالب برگه .4

 ربط؛موقع به اداره كل مديريت بحران استان توسط دستگاه ذیكشور و انعكاس به

ارگر ماهر ك ،ديده )استفاده از مصالح استانداردنظارت بر چگونگي عمليات بازسازی مناطق آسيب .1

منظور حصول اطمينان از اجرای ديده همچنين حضور مستمر مهندسين ناظر تا پايان كار بهآموزش

اه ديده توسط دستگهای حياتي و مهم آسيبوساز فني و اصولي اماكن مسكوني و شريانساخت

 ربط؛ذی

های ريق دستگاهنظارت بر عمليات بازتواني آسيب ديدگان مطابق با طرح جامع بازتواني از ط .2

 5؛اجرايي مرتبط

ط ديده توسدار در بازسازی مناطق آسيبها و پيمانكاران صالحيتنظارت بر فعاليت شركت .1

 ربط؛دستگاه ذی

نهاد، نيروهای تخصصي و داوطلب مردمي جهت های مردماستفاده از ظرفيت خيرين، تشكل .4

 ربط.ديده از طريق دستگاه ذیبازسازی مناطق آسيب
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 درآمد

ر به صورت مؤثشود كه چنانچه بهمي بردهنامابزاری جهت توسعه  عنوانبه از دولت الكترونيك

تماعي قای مشاركت اجزيست، ارتسازی فقر، حفاظت از محيطكنكار گرفته شود نقشي مهم در ريشه

های جديد اقتصادی در شهرستان ايفا خواهد نمود. فصلي مجزا را بنا به چنين نقشي و ايجاد فرصت

 5به اين عنوان اختصاص داديم.

 های مختلف دولت الکترونيکمدل .1

ها، است. ازجمله اين مدل شدهعنوان  های مختلفي برای تحقق دولت الكترونيكتاكنون مدل

( ارائه 2( ارائه خدمات اطالعاتي مقدماتي، 5توان به تحقق دولت الكترونيك در چهار مرحله:مي

( خدمات متصل اشاره نمود. در مرحله 4( ارائه خدمات تبادلي و 3، بهبوديافته يخدمات اطالعات

ده، شن، مقررات، اسناد و انواع خدمات ارائههای عمومي، قوانينخست، اطالعاتي در رابطه باسياست

شده و امكان دسترسي شهروندان به اطالعات های دولتي در اختيار آحاد جامعه قراردادهسايتدر وب

رفه ط. در مرحله دوم، امكان برقراری ارتباطات يكشودميشده فراهم روز و نيز اطالعات بايگانيبه

ومين . در سشودميهای دولتي ميسر سايتدان با استفاده از وبيا دوطرفه ساده ميان دولت و شهرون

در مرحله . شودهای دولتي فراهم ميسايتاز طريق وب هروندانارتباط دوطرفه با ش مرحله، امكان

ها ها و وزارتخانهبخش ميانالكترونيك در  یكارهاو راه نيخدمات آنالآخر )خدمات متصل(، 

 ایهبا استفاده از برنامه يهای دولتدستگاه ميان و اطالعات استشده فراهم كپارچهي صورتبه

 ه وتغيير نمود محورشهروند محور به ها از دولتدولت حقيقت رويكرد. در يابدانتقال مي كپارچهي

 .شودميبستر الزم جهت مشاركت بيشتر شهروندان فراهم 

 انواع تعامالت الکترونيک دولت .2

، دولت با شهروندانتحت عناوين تعامل ميان  ، غالباًالكترونيك تعامالت و ارتباطات در دولت

 گيرد. در تعامل ميان دولتوكار، دولت با دولت و دولت با كارمندان مورداشاره قرار ميدولت با كسب

ياز های موردنياز، امكان دريافت خدمات و اطالعات موردنكارگيری سامانهو شهروندان، با به

ر . دشودميهای دولتي فراهم صورت الكترونيك و بدون مراجعه حضوری به سازمانشهروندان به

ز ها اعم ادولت با شركت وكار، برقراری تعامالت الكترونيك ميانتعامالت ميان دولت و كسب

ی موردتوجه قرارگرفته و تبادل خدمات و اطالعات موردنياز و تجار يصنعت ،يخدمات یهاشركت

های دولتي با كاركنان خود در بستر . تعامالت دستگاهشودميدهي صورت الكترونيك سامانهب

                                                             
 .دكتر سارا هاشميان )كارشناس مركز نوسازی، فن آوری اطالعات و آمار( نگاشته شده استاين فصل توسط سركار خانم  5
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الكترونيك از ديگر موارد حائز اهميت بوده كه در قالب تعامل دولت با كاركنان مورداشاره قرار 

ات كهای موردنياز كاركنان جهت دسترسي به خدمات و اطالعات موردنياز از نگيرد. تهيه سامانهمي

 ها ودستگاه انيم توجه در اين حوزه خواهد بود. در تعامالت ميان دولت با دولت، ارائه خدماتقابل

 كيصورت الكترونها بهاستعالم انجام و شدهدهي صورت الكترونيك سامانبه يدولت یهاسازمان

 .پذيردصورت مي

 های موردنياز:وهکشور و کارگر نقشه راه دولت الکترونيک .3

اجرايي توسعه دولت  –، مشتمل بر دو بخش ضوابط فنيايران نقشه راه دولت الكترونيك

های به دستگاه 5323های اجرايي درسال نامه توسعه خدمات الكترونيك دستگاهآيينالكترونيك و 

های ريزیباالدستي در تعيين اهداف و انجام برنامهعنوان سندی و به شدهاجرايي كشور ابالغ 

الب های اجرايي در قنقشه راه، دستگاه گيرد. در اينموردنياز كشور در اين حوزه مورد استناد قرار مي

های اجرايي هر خوشه بيشترين تعامل و همكاری را جهت كه دستگاه اندشدهبندی خوشه تقسيم 54

دار خواهند بود. های موردنياز در راستای تحقق اهداف خوشه عهدهيتبادل اطالعات وانجام هماهنگ

شده است. الزم به نشان داده53جدول ها به همراه دستگاه متولي هر خوشه در اسامي اين خوشه

 عنوان متولي خوشه امور داخلي كشور لحاظ گرديده است:به ذكر است وزارت كشور

 كشور خوشه مورداشاره در نقشه راه دولت الكترونيك 54مي اسا .53شماره  جدول

 دستگاه متولي عنوان خوشه رديف

 وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت و تجارت 5
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك سالمت و بهداشت 2
 وزارت امور خارجه المللامور بين 3

 ت کشوروزار امور داخلی کشور 4
 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يو اجتماع يفرهنگ 1
 وزارت نفت یانرژ 2
 وزارت جهاد كشاورزی یو كشاورز يعيمنابع طب ،زيستمحيط 1
 يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع ياجتماع نيرفاه و تأم 4
 هيقوه قضائ يئحقوقي قضا 2
 ييو دارا یوزارت امور اقتصاد يو مال یاداقتص 53
 وزارت اطالعات بحران تيريامنيت و مد 55
 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور ارتباطات و اطالعات 52
 یوزارت راه و شهرساز یونقل و شهرسازحمل 53
 یو فناور قاتيوزارت علوم، تحق آموزش و پژوهش 54
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 ایران ین اقدامات مورداشاره در نقشه راه دولت الکترونيکترمهم .1-3

كشور، اقداماتي چند جهت تحقق اهداف دولت الكترونيك لحاظ  در نقشه راه دولت الكترونيك

 :استترين اقدامات موردنياز به شرح ذيل مهم است كه برخي از شده

 ريزی تهيه شناسنامه خدمات دستگاه منطبق با فرمت اعالمي از سوی سازمان مديريت و برنامه

وكار در های اجرايي و كسبشده به مردم، ساير دستگاهكشور )در احصای خدمات، خدمات ارائه

 (هستنداولويت 

 يندهای ارائه خدماتفرا بازمهندسي 

 اهها و فرمانداریهای اجرايي، استانداریاههای دستگاستانداردسازی، توسعه و تكميل درگاه 

 ارائه خدمات الكترونيك و اطالعات مربوط به ارائه خدمات از طريق درگاه دستگاه اجرايي 

 اتی وابسته به شبكه ملي اطالعوكارهاكسبهای اجرايي و واحدهای تابعه و اتصال كليه دستگاه 

 رونيك و با استفاده از مركز تبادل اطالعاتصورت الكتانجام استعالمات و تبادالت دستگاهي به 

  ی نظام جامع مديريت دانش و حكمراني فناوری اطالعاتسازادهيپتدوين و 

 های اجراييايجاد سامانه دريافت پرسش، انتقاد، پيشنهاد و شكايت دستگاه 

 های الزم به كاركنان و آحاد جامعهارائه آموزش 

  دستگاه اجرايي )نظام ذخاير ديجيتال كشور(تبديل رقومي ذخاير اطالعاتي موجود در 

   ياماكن كشور مبتن هيكل يپست ينشانقرارگيری ( بر اطالعات مكان محورGNAF5) 

  مكان محورايجاد منظومه ملي اطالعات (NSDI2) 

 ها و اليه اطالعات كاداستر كل كشورتهيه نقشه 

 الکترونيک های مطرح در حوزه توسعه دولتمروری بر عناوین و برنامه .2-3

. برای استلحاظ استانداردهای موردنياز در اين حوزه  درگروارائه موفق خدمات الكترونيك، 

رين سند تعنوان مهمامنيت فضای توليد و تبادل اطالعات كشور( بها )نمونه، در حال حاضر سند افت

رارگرفته و رعايت استانداردهای امنيتي باالدستي در حوزه امنيت اطالعات كشور مورد استناد ق

ی احتمالي ضروری هابيآسی، به جهت پيشگيری از افزارنرمهای سازی سامانهموردنياز در پياده

 .ودشميی توصيه افزارنرمهای سازی سامانه. در اين راستا تهيه پيوست امنيتي در پيادهاست

                                                             
5 Geocoded National Address File (G-NAF) 

2 National Spatial Data Infrastructure 
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ی، تنها محدود به مبحث استانداردهای افزارنرم هایسازی سامانهاستانداردهای موردنياز در پياده

 هایازمندين، تحليل RFP5امنيتي نبوده و توجه به استانداردهای مربوطه در تمامي مراحل اعم از تهيه 

ی متداول در اين امر، عدم نظارت بر تهيه و تحويل مستندات هابياز آسنياز خواهد بود.  .. موردو.

ای كه در مواردی، امكان پشتيباني و اعمال تغييرات آتي در گونه. بهاستی افزارنرمهای فني سامانه

 سامانه را ناممكن خواهد نمود.

، امكان برقراری استعالمات الكترونيك هایازمندينهمچنين، ضروری است تا در هنگام تحليل 

 موردتوجه قرارگرفته و تمهيدات الزم جهت برقراری تعامالت موردنياز به عمل آيد.

نيروی تخصصي دستگاه نيز از ديگر مواردی است كه چنانچه موردتوجه  نيتأمريزی جهت رنامهب

قرار نگرفته يا اقدامات الزم جهت حفظ نيروهای متخصص موجود به عمل نيايد، در عمل توسعه 

 نمود. های مربوطه را با چالش مواجه خواهدسازی برنامهو پياده دولت الكترونيك

 مورداشاره قرار ها در حوزه توسعه دولت الكترونيكترين عناوين و برنامهدر ادامه، برخي از مهم

 گيرد:مي

 استفاده از کارت هوشمند ملی در توسعه دولت الکترونيک 

و  برشمرده شده دولت الكترونيكعنوان ابزاری مؤثر جهت تحقق اهداف كارت هوشمند ملي، به

 . در ادامه، برخياستهای اجرايي كشور از اهميت بسزايي برخوردار گسترش كاربرد آن در دستگاه

 گيرد:های اين كارت مورداشاره قرار ميترين قابليتمهم از

 شناسایی 

م، نام خانوادگي و تاريخ تولد كارت هوشمند ملي، دربرگيرنده اطالعات هويتي شخص نظير نا

ای آن ترين كاركردهترين واصليبوده و بدين ترتيب، استفاده از آن در شناسايي هويت فرد از مهم

شود. بديهي است شناسايي الكترونيك اشخاص، نقشي مؤثر در پيشگيری از تخلفات برشمرده مي

 احتمالي در اين حوزه ايفا خواهد نمود.

 تیهو قیتصد 

. در كارت هوشمند ملي عالوه استيت از ديگر كاركردهای اصلي كارت هوشمند ملي تصديق هو

بر امكان ذخيره تصوير فرد در كارت، امكان تخصيص رمز ورود و ثبت اثرانگشت شخص نيز وجود 

توان در . در اين صورت برای مثال مياستداشته و بدين ترتيب امكان تصديق هويت كاملي ميسر 

لي شده در كارت هوشمند مانگشت متقاضي را ثبت نموده و آن را با اثرانگشت ثبتارائه خدمات، اثر

                                                             
5 Request For Proposal 
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 . با استفاده ازكردها، انجام عمليات موردنياز را آغاز تطابق آندرصورت مورد مقايسه قرارداد و تنها 

 آيد.اين سناريو از تخلفات مرتبط با جعل هويت فرد جلوگيری به عمل مي

 

 امضای دیجيتال 

ديجيتال با استفاده از كارت هوشمند ملي از ديگر كاركردهای مهم لحاظ شده برای اين امضای 

كاری شود. بدين ترتيب كه با استفاده از امضای ديجيتال، امكان بررسي عدم دستكارت برشمرده مي

كه داده دريافتي از طرف شخص موردنظر ارسال  كردتوان اطمينان حاصل و مي شدها فراهم داده

است. همچنين از حيث قانوني نيز امكان عدم انكار امضا ميسر نيست. در اين حالت دستگاه  شده

 شده در فضای ديجيتالاجرايي با بررسي امضای لحاظ شده، قادر به بررسي صحت درخواست ارائه

 تواند به ارائه خدمت بدون نياز به مراجعه حضوری شخص اقدام نمايد.بوده و مي

 عه دولت الکترونيکتشکيل کارگروه توس  .4

ه دولت و توسع یراهبر« كيتوسعه دولت الكترون ونيسيكم»، در نقشه راه دولت الكترونيك

متعاقباً هريك از  است.دار مصوبات مربوطه را عهده یاجرا تيريدر كشور و مد كيالكترون

 كارگروه توسعهی، ملزم به تشكيل خدمات كشور تيريانون مدق 1موضوع ماده های اجرايي دستگاه

و  كينظارت بر توسعه خدمات الكترون ،اجرا ،یزيردر برنامه هستند تادستگاه  كيخدمات الكترون

 كيتوسعه دولت الكترون ونيسيو كم كيمصوبات مربوط به توسعه دولت الكترون هيكل یاجرا

سعه دولت تو»ر نيز متعاقباً، مكلف به تشكيل كارگروه های كشواستانداری .هماهنگي ايجاد كنند

و هوشمند  كياستان الكترون جادياو  كيخدمات الكترون كپارچهيمنظور توسعه به« الكترونيك استان

 ضوابط دولت الكترونيكدر چارچوب « توسعه دولت الكترونيك استان»مصوبات كارگروه بوده و 

 اند از:. اعضای اين كارگروه عبارتاستاالجرا زمالهای اجرايي استان برای كليه دستگاه

 (سئي)ر استاندار .5

 رئيس(مشابه )نايب نيعناو اي یاستاندار يو منابع انسان تيريمعاون توسعه مد .2

عنوان عات بهاطال یوزارت ارتباطات و فناور ندهي)نما اطالعات و ارتباطات استان یفناور ركلي. مد3

 (ريدب

 استان ييو دارا یامور اقتصاد ركليمد .4

 شهردار مركز استان .1

 استان یهابانك يهماهنگ یشورا سئير .2
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 استاندار شنهاديبه پ يهای استاناطالعات دستگاه یفناور رانينفر از مد دو .1

 مشابه نيعناو اي یاطالعات استاندار یدفتر فناور ركلي. مد4

 مديرعامل شركت مخابرات استان .2

 كارگروه سئير تأييدو  ريدب شنهاديبه پ ييهای اجرادستگاه اينظر از دانشگاه نفر صاحب كي .53

 كارگروه سئير تأييدو  ريدب شنهاديصنف مربوطه به پ ندهينفر نما كي .55

ر كشور، د تحقق اهداف دولت الكترونيك توجه به اين نكته ضروری است كه با توجه به اهميت

 توانند درخواست خودمي فرماندارانضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيك،  2بنابر تبصره 

ارائه  تانداربه اسرا  كارگروه توسعه دولت الكترونيك شهرستان در سطح فرمانداریمنظور تشكيل به

 انيهای استربط و مشابه كارگروههای ذیدستگاه گاننمايند متشكل از نمايند. كارگروه مربوطه

 خواهد بود.

  

 اداست. در يك تعريف، ايج شدهتاكنون، تعاريف متعددی برای دموكراسي الكترونيك عنوان 

برقراری انواع ارتباطات الكترونيك ميان دولت و شهروندان،  منظوربهدنياز ها و ساختارهای مورفرايند

از اهداف دموكراسي الكترونيك  وگوردوبدل كردن اطالعات، نظرسنجي، سرشماری و بحث و گفت

. ودشهای دولت فراهم گيریزمينه مشاركت شهروندان در تصميم ای كهگونهبه برشمرده شده است،

های يندهای سياسي از طريق شبكهادرگير ساختن مردم در فر یمعنارونيك )بهتعهدات الكتايجاد 

فع( و نهای ذیتعامل ميان دولت، شهروندان و گروه یفكری الكترونيك )به معناالكترونيك(، هم

يك(، صورت الكترونخدمات سازماني بهارائه نظارت الكترونيك )ناظر بر مديريت هزينه، عملكرد و 

ای اهميت مقوله مذكور تا اندازه .است كيالكترون يدموكراس يف برشمرده شده برایديگر تعاراز 

و دموكراسي الكترونيك تحت عنوان كلي حاكميت الكترونيك  است كه از دو مفهوم دولت الكترونيك

 شود.برده مينام

موكراسي الكترونيك مورداشاره سطوح پيشنهادی برای د 3شكل با توجه به مفاهيم ذكرشده، در 

منظور هتوان زمينه الزم بقرارگرفته است. با توجه به اين شكل، با استفاده از پورتال دستگاهي مي

تعامل با شهروندان را فراهم ساخته و سپس در سطحي باالتر با ايجاد سازوكارهايي نظير تشكيل 

يری و گد مختلف نظير مقاطع پيش از رأیوگو امكان مباحثه الكترونيك را در موارتاالرهای گفت

رهای نظر در تاالالكترونيك فراهم نمود. بدين ترتيب شهروندان قادر به بحث و تبادل انتخابات

 انتخابات الکترونیکو برگزاری  ترونیکدموکراسی الک .5
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منظور اتخاذ تصميمات الزم از ديگر وگو بوده و امكان دسترسي به اطالعات موردنياز بهگفت

 شود. برشمرده مي كاركردهای اين مباحثات الكترونيك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زير سطوح پيشنهادی برای دموكراسي الكترونيك.  3شكل 

 

اقدامات  ترينالكترونيك از مهم گيری و درنهايت برگزاری انتخاباتگونه كه اشاره شد، رأیهمان

قق منظور تحشود. با توجه به اين امر و بهق دموكراسي الكترونيك برشمرده ميدر راستای تحق

س شورای ، مجليندهای چهار انتخابات رياست جمهوریه فراانتخابات الكترونيك، مكانيزاسيون كلي

 تخاباتاسالمي، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسالمي شهر و روستا در قالب سامانه جامع ان

ش از يندهای پيرنده فراسازی شده، دربرگييندهای پيادهرفته است. فراصورت پذي در وزارت كشور

ع ها(، روز اخذ رأی )نظير تجمينام داوطلبين و رسيدگي به صالحيت آنيند ثبتر فرااخذ رأی )نظي

 .هستندآرا(  ازآن )نظير رسيدگي به شكايات انتخاباتي و امحایآرا( و پس

كارگيری تجهيزات اخذ رأی الكترونيك در شعب در روز اخذ رأی، تاكنون تجارب موفقي در به

آمده است. طراحي تجهيزات مذكور در چندين مرحله مورد بازبيني قرارگرفته عملاخذ رأی كشور به

ه ی مربوطهانهيهزعت، دقت و كاهش ، افزايش سرها در انتخاباتكارگيری آنو اميد است تا با به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كينورتكلا تلود لاتروپ

كينورتكلا تاثحابم

كينورتكلا تكراشم

كينورتكلا يريگ يار

كينورتكلا تاباختنا

 زا هدافتسا ،يعامتجا فياظو ماجنا
كينورتكلا تلود

 هديچيپ لئاسم دروم رد يريگ ميمصت
وگ و تفگ ياهرالات رد

 ،يمومع ياه هژورپ رد تكراشم
يريگ ميمصت ينابم هعسوت

 ياه هنيزگ صوصخرد يريگ ميمصت
يسايس ثحابم رد يداهنشيپ

 تكراشم شيازفا
نادنورهش

 يگديچيپ شيازفا
تاعوضوم
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دهندگان با استفاده از كارت ملي )و در آينده كارت هوشمند ملي( از حاصل آيد. احراز هويت رأی

عنوان جايگزيني مناسب برای استفاده از كه به استديگر اقدامات مؤثر صورت گرفته در اين حوزه 

ظير ثردر جلوگيری از تخلفات احتمالي نمؤ قشيشناسنامه در امر انتخابات موردبررسي قرارگرفته و ن

نمايد. الزم به ذكر است كه در هر دوره برگزاری انتخابات، مستندات جلوگيری از آرای تكراری ايفا مي

اندركاران مربوطه در سطوح مختلف در اختيار دست های الزم از سوی ستاد وزارت كشورو آموزش

ين ترتيب ضروری است تا تمهيدات موردنياز جهت برگزاری انتخابات الكترونيك گيرد. بدقرار مي

های اجرايي ارسالي از سوی ستاد وزارت كشور در امر آمده و دستورالعملعملصورت كامل بهبه

 انتخابات با دقت مورداجرا قرار گيرد.

 اقدامات ضروری .6

های در كشور، هر يك از دستگاه نيك، در راستای تحقق دولت الكتروشدبا توجه به آنچه ذكر 

 ور. بديهي است در اين راستا وزارت كشدارنداجرايي با توجه به نقشه راه دولت الكترونيك وظايفي 

يز ها و نها، بخشداریها، فرمانداریبا دارا بودن وظايف حاكميتي مهم و در اختيار داشتن استانداری

ين . در اداشتد نهای تابعه، نقشي مهم در تحقق توسعه دولت الكترونيك در كشور خواهسازمان

در راستای توسعه دولت الكترونيك از اهميت بسزايي  هاشهرستانتوجه به موارد ذيل در  راستا،

 :استبرخوردار 

 تحقق  های موردنياز جهتريزینجام برنامهشهرستان و ا تشكيل كارگروه توسعه دولت الكترونيك

 اهداف دولت الكترونيك در شهرستان.

 های ارتباطي مورداشاره در اسناد باالدستي نظير ضرورت ارائه خدمات توجه به توسعه زيرساخت

 در شبكه ملي اطالعات.

 ر مركز بصورت الكترونيك و مبتني برقراری تعامالت ميان دستگاهي و انجام استعالمات الزم به

 تبادل داده.

 شهرستان. های توسعه دولت الكترونيككارگيری كارت هوشمند ملي در برنامهلحاظ به 

 اده های اجرايي با استفمدارک كاغذی در دستگاه افتيو درمنظور كاهش مكاتبات ريزی بهبرنامه

 های فناوری اطالعات و ارتباطات.از قابليت

 اطالعات و خدمات موردنياز آحاد جامعه  قرار دادنهای اجرايي به لحاظ رتال دستگاهارتقای پو

 ها در پورتال دستگاه(.يي به آنگوپاسخو شكايات و  هاپرسشنظير امكان دريافت )

 اده ی چندگانه )نظير استفهاكانالاز  آحاد جامعهمنظور ارائه خدمات الكترونيك به ريزی بهبرنامه

 (...وتلفن همراه های گويا، اپليكيشن یهاتلفناز 
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 شده به و خدمات ارائه های موردنياز و آگاهي الزم در خصوص دولت الكترونيكارائه آموزش

 كاركنان و آحاد جامعه.

 ي و های اجراياحصای شناسنامه خدمات دستگاه با تمركز بر خدماتي كه به مردم، ساير دستگاه

)فرمت الزم جهت تهيه شناسنامه خدمات از سوی سازمان مديريت و  شودميارائه  وكاركسب

 5.ريزی كشور ابالغ گرديده است(برنامه

 ی موردنياز جهت ارائه بندزمانسازی و تهيه برنامه ی خدمات احصا شده جهت پيادهبندتياولو

ق دفاتر پيشخوان دولت ی ارائه خدمات از طريسپاربرونخصوص خدمات غير حاكميتي، )در هاآن

 (.استي بررسقابل

 سازی.اصالح فرايندهای خدمات منتخب جهت پياده 

 افزارنرمها بر اساس استانداردهای مهندسي فرايندسازی پياده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ستگاه     5 سازمان و ارائه خدمات الكترونيك به كاركنان د سيون كامل فرايندهای  های اجرايي از ديگر موارد مهم در تحقق مكانيزا

 در كشور است. دولت الكترونيك
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 درآمد

 بعضاً از سوی فرمانداران هاآناب ارتككه پردازيم و تخلفاتي مي از جرائم یاپاره فصل به در اين

گيرد. بدين روی در فصل حاضر برخي موارد های قانوني صورت ميمجازات به لحاظ عدم توجه بهو 

های عمومي و انقالب، تخلفات قانوني از قوانين مجازات اسالمي، تعزيرات، آئين دادرسي دادگاه

 52نفوذ و غيره به لحاظ ارتباط موضوعي با وظايف فرماندار در  اداری، ديوان عدالت اداری، اعمال

 5.عنوان گزينش شده است

 یا نشر کذب به فرماندار یا فرمانداری انتساب اهانت، افترا .1

 ی تنظيمي فرماندارانهاو در گزارش 2يي وجود داردهاتفاوت و نشر اكاذيب بين اهانت، افترا

به اعالم  مبادرت« وسقم آن معلوم نيستگرچه صحت، شايع است»از عبارتي نظير شود يمپيشنهاد 

به  كه قصد اضرار مطالبي در مورد افراد ثالث نمايند. اصوالً توجيهي كه فرمانداران دارند اين است

شود  گزارش يدبا يزچغير يا تشويش اذهان عمومي و مقامات را نداشته و برای ادای تكليف كه همه

گفت  ايدب بارهيندرا .انداند و تكليفي در بررسي صدق و كذب قضيه نداشتهنموده عنوانمواردی را 

 حرازقصد اضرار را ا توانديكه اين توجيهي نادرست است چراكه قاضي با تحقيقات و سوابق امر م

 نمايد.

در هر  هرچنددهيم. يمرسي قرار را مورد بر هاواژهدر زير برخي افتراقات و اشتراكات بين اين 

 و وقتي كسي به سازدميلطمه وارد مقابل عمل مرتكب به حيثيت طرف دو مورد اهانت و افترای 

رتكابي امسئول اعمال  ،مرتكب ولي قانوناً شود.ميعمل او اهانت هم تلقي  عرفاً زندمي ديگری افترا

 غالباًكه  استو قصد و نيت مرتكب  ءنيتسوـ همان  3ركن معنوی. است در موارد مربوط به افترا

 ند از:اها عبارتترين آنهايي نيز دارند كه مهمحال، اين دو تفاوتدرعين .شودمياحراز  راحتيبهنيز 

تشخيص  گيرد.ميالفاظ و گفتار و حركات ركيك صورت  وسيلهبهمستقيم و  طوربه اهانت عموماً ـ 5

ظير و با وسايل خاص ن غيرمستقيم صورتبهبيشتر  افترا كهدرصورتيبا عرف است  اكثراًهم آن

 همآنمشابه ديگر صورت گرفته و موارد  وسايلچاپي، اوراق خطي، آالت و ادوات  نشريات، اوراق

 .نقش داردعرف نيز در تشخيص آن بسيار كم  .استمشخص  غالباً

 طوربهاهانت  رخالفب افترا كهدرحالي گيردميحضوری صورت  صورتبه اهانت عموماً ـ 2

ر د اهانت و انعكاس آن نسبت به افتراشعاع عمل و دامنه  عالوه،به. گيردميصورت غيرحضوری 

                                                             
 تا، فصل سومنا، بي، بيوظايف فرمانداران 5
ماده  4قانون مجازات اسالمي، همچنين بند  224و عنصر مادی جرم نشر اكاذيب در ماده  221عنصر قانوني جرم افترا در ماده  2
 شده است. مجلس شورای اسالمي اشاره 22.52/5324قانون مطبوعات مصوب  33و ماده  2

 درباره اركان جرم بنگريد به سرفصل جرم سياسي در فصل پنجم 3



 

 

 231  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

زياد بوده و لذا به حيثيت اجتماعي افراد نيز  عموماً افترا شعاع عمل برعكس، .خارج بسيار كم است

يدتر انت اجرای كيفری آن نيز شددشوارتر بوده و ضم رفع آن نيز درنتيجه سازد.ميبيشتر لطمه وارد 

 است.

د قص اكثراًنيست و  چنين ولي در افترا شودميعمل جرم محقق  ،ارتكاب صرفبهدر اهانت  ـ 3

 شرط شده است. موردنظر،نتيجه 

ناه و انتساب گ افترا و آن است كه در تهمت و افترا فرق بين نشر كذب با تهمتاز سوی ديگر 

عملي موردنظر بوده كه اساس آن عمل  در نشر كذب انتساب به هكيجرمي مدنظر بوده درصورت

 ،دارهبگوييم فالن مسئول ا فرضاً سازد.يكن نشر موضوع موقعيت فرد را متزلزل ميل ،جرم نيست

 موجب تشويشيت كه درنها ،در فالن محل شركت داشته يركلمد ،سوء مديريت دارد يا برفرض

د نداشته خو دليلي برای ادعای گونهيچي مسئول است كه هبديهي است مرتكب وقت .شوداذهان عامه 

 .باشد

 قانون برخالفاز قدرت و اعمال قدرت رسمی  سوءاستفاده .2

تورات ها و دس، جلوگيری از اجرای احكام دادگاهيرقانونيتحت اين عنوان جرائمي نظير بازداشت غ

 توانيا مر هاينو غيره و نظاير ا مراكز كسب يرمجازنفوذ، توقيف اموال مردم، تعطيل غاعمال ،يئقضا

مجلس شورای اسالمي  2/3/5311و مجازات های بازدارنده مصوب قانون تعزيرات  12ماده  .نام برد

 مقامي هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در هر رسته و دارديناظر به موضوع است و مقرر م

تي يا اجرای قوانين مملكتي يا اجرای احكام كه باشند هرگاه برای جلوگيری از اجرا اوامر كتبي دول

 ،ها و دادسراها يا هرگونه امری كه از مقامات قانوني صادرشده باشد برخالف قانوناوامر دادگاه يا

ا استانداران ي مواردی كه بعضاً .د شدنمنفصل خواه يت دولتاخود را اعمال كند از خدم قدرت رسمي

و  ندپردازيخشداران با توجيه اينكه اقدام، به مصلحت نظام است به اعمال قدرت ميا ب فرمانداران

كتبي به نيروهای انتظامي خواستار توقف اجرای حكم يا عدم اجرای دستور  با صدور دستور بعضاً

 نمايند.يبدون هماهنگي با دادستان شهر ميا مجوز قانوني  بدون واحد تجاری، ييا تعطيل يئقضا

جرای حكمي ا و بعضاً هستند استانداران و فرمانداران مسئول امنيت استان يا شهرستان نونيقا ازنظر

 آن است كه استانداران موارد ارجح گونهيندر ا .كند يرا مختل مجا آندر استان يا شهرستان امنيت 

ه بهتر شهرستان ك استان يا و بالفاصله با تشكيل شورای تأمين نكردهاقدامي  و فرمانداران رأساً

ي نتايج اجرای چنين حكم نمايد،امضا را  جلسه شورای تأميناست دادستان شهر نيز دعوت و صورت

  .صالح گزارش شودذی ازلحاظ عواقب منفي آن به دادگستری مربوطه و مقامات
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 دخالت در امر قضاء  .3

از  اعم يئتخدمين و مأمورين غير قضا، هرگاه مسداردياعالم م ياد شده قانون تعزيرات 11ماده 

 حكام و مأمورين انتظامي و غيره در اموری كه داخل در صالحيت محاكم دادگستری حكام و نواب ـ

 ،ها يا رؤسای محاكمدادستان از قبيل داريتد و يا وجود اعتراض مقامات صالحناست دخالت نماي

  .دد شنحبس خواه بهه الي سه سال محكومد از خدمت دولتي منفصل و از دو مانرفع مداخله ننماي

نكه به اي اعتقاد بعضي از فرمانداران باشد، ازجمله از علل وقوع اين جرم توانديهايي مانگيزه

فرمانداران ي برخديگر اينكه  دهند.يشهر وظايف و تكاليف قانوني خود را انجام نم يئقضا مسئولين

ها را به سياسي آن یهاازنظر قانوني حاكميت دارند و تنش هيئبه قوه قضا كهفرض نادرستي دارند 

موارد دخالت در امر قضاء نشانه آن بوده كه با دادستان شهر  كند ياضافه م .نمايديترغيب م اين كار

 ،شخص وجود هماهنگي، برفرض وارد بودن اتهامي بهدرصورت اينكه  هماهنگي وجود نداشته چه

ذيرش فرمانداران از پ شوديفلذا پيشنهاد م شد.يدادسرا اعالم م بالفاصله مراتب توسط فرماندار به

وصول چنين شكاياتي بالفاصله مراتب را درصورت نموده و  شكايت مختلف مردم از همديگر احتراز

 صرفشده كه بهمشاهده محل ارجاع نمايند. بعضاً به دادسرای یاظهارنظر گونهيچو بدون ه عيناً

 توسط فرماندار به پاسگاه انتظامي ارجاع شده و شكايت شخصي عليه ديگری مراتب جهت رسيدگي

ه اضاف .موارد دخالت در امر قضاستگونه ينا .در تقاضا رسيدگي به موضوع خواستار شده است

جمله من يئدولتي غير قضا قانون مذكور سلب آزادی افراد توسط مقامات 44در ماده  نمايديم

ت است و تذكر مقاما بايد گفت صرف سلب آزادی جرم بارهيندرا .شده استفرمانداران جرم شناخته

 الزم نيست. يئقضا

 در اموال دولتی یرقانونيغتصرف   .4

ي در اموال دولت غيرقانونيقانون تعزيرات به ترتيب ناظر به اختالس و تصرف  12و  11ماده 

 یهاها و مؤسسات و شركترمندان و كاركنان ادارات و سازمانكا از هر يك بر اين اساس، .است

بات و ديوان محاس يررسميمأمورين به خدمت عمومي اعم از رسمي و غ دولتي و يا وابسته به دولت يا

وه يا وج ،يئقضا هایيهو دارندگان پا شونديكمك مستمر دولت اداره م كه به يعمومي و مؤسسات

 ،قرار دهد يرمجازاختيار دارد مورداستفاده غ مال را كه برحسب وظيفه در اموال مندرج در آن ماده يا

وب و محس يرقانونيمتصرف غ ،باشد كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگری داشتهبدون آن

همچنين  شود.يضربه محكوم م 14المثل به شالق تا عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت

في و يا آن را به مصار شودوجوه دولتي  اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال وبه علت  كهيدرصورت

وده معين يا زائد بر اعتبار مصرف نم برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده يا در غير مورد
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ر د يرقانونيآنچه موردتوجه است اينكه در تحقق جرم يا تصرف غ .مشمول همين مواد است باشد

 11آنكه در اختالس سوءنيت شرط است و اين معني در ماده حال. لتي سوءنيت شرط نيستاموال دو

تحقق جرم مشروط به آن است كه مرتكب به نفع خود يا  دارديم صراحت آمده است و اعالمبه

 برداشت و يا تصاحب كرده باشد. ديگری اموال مندرج در آن ماده را

 تصرف اراضی اشخاص .5

و باير يكي از عناويني است كه  يراعم از كشاورزی، دا اراضي خصوصيو تملك اصوالً تصرف 

ران در كه فرماندا شوديناشي مجا آنموضوع از خورد.يبيشتر به چشم م فرمانداران در شكايات عليه

 تخويش دخال و اختيارات دولتي با ناديده گرفتن وظايف یهاو كليه طرح عمراني یهااجرای طرح

يفا كننده و ناظر را اعالي دولت نقش يك هماهنگ عنوان نمايندهبه بايستيآنكه محال كنند،يم

وظايف قانوني خود به شكل صحيح و با  ادارات مختلف مكلف به انجام یهادر اجرای طرح .نمايند

 ودشيديده م ولي بعضاً ؛هستند در نظر گرفتن مصالح و منافع دولت بدون تضييع حق اشخاص

ر اين كه اكث شونديم ها الزم و به نفع دولت است وارد قضيهفرمانداران با توجيه اينكه دخالت آن

كه مردم آنان  شوديموجب م حتي دخالت جزئي .ها سوءاستفاده از قدرت را نيز به دنبال دارددخالت

 .ندن طرح شكايت نمايقلمداد نموده و عليه آنا را محرک و يا مباشر و يا معاون در تصرف غيرقانوني

 يصتشخدخالت نداشته بلكه شاكي به علت عدم كه فرماندار در قضيه شوديالبته در مواردی روشن م

ضروری گرچه  یهاهرحال اجرای طرحبه مرز دخالت و نظارت مبادرت به طرح شكوائيه نموده است.

انون قانون نحوه تملك و يا ق جملهبه نفع دولت است ولي بايد اين اقدام با رعايت كليه قوانين من

ه قوانين ب دقيقاً ذكر اين نكته مورد تأكيد است كه در تملك اراضي بايد .زمين شهری صورت گيرد

 بنابراين .مربوطه، خصوصاً تأمين اعتبار بهای آن، نبودن اراضي موات و امثالهم توجه داشت

كه مربوط به ادارات  ييهاجرای طرحفرمانداران بايد سعي وافر داشته باشند كه از داخل شدن در ا

پرهيز نموده و فقط در مواردی كه عدم  جداً استوپرورش و ديگر ادارات فرض آموزش ديگر به

اخذ  و با در جريان گذاشتن مسئولين وزارت كشور نمايديامنيت شهرستان را مختل م اجرای طرح

 دخالت كه نياز به ييهابديهي است آن قسمت از طرح .معمول دارند اقدامات الزم را ،دستور

، خصوصاً ماده 21/52/5323مصوب  ، فرمانداران با در نظر گرفتن قانون زمين شهریدارد فرمانداری

 طرح اقدام خواهند نمود. آن نسبت به انجام مقدمات اجرای 52

 موارد زير را برشمرد: توانيم در اموال دولتي يرقانونيمصاديق تصرف غاز 

عدم پرداخت  ـ 2 بوده است. بندیسهميهكه بنزين آزاد در زماني طوربهفروش سهميه بنزين  ـ 5 

مانده پس از باقي صرف بودجه ـ 3 .معينوجوه اضافي مأخوذه به دولت و خرج آن در موارد غير 
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صرف بودجه در غير محل خود و مواردی كه  ـ 4 .استديوان محاسبات شاكي  اكثراًپايان سال كه 

 در قانون مذكور است.

 افشای اسناد محرمانه و سری .6

های بازدارنده مصوب قانون مجازات اسالمي )يا قانون تعزيرات و مجازات4موجب ماده به

ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور هر كس نقشه»( 2/3/5311

ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن لماً و عامداً در اختيار افرادی كه صالحيت دسترسي به آنرا عا

كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال نحویمطلع كند، به

متضمن نوعي جاسوسي » تحقق اين جرم منوط به آن است كه عمل فرد «.شودحبس محكوم مي

عنوان خبرچيني و در راستای عمل جاسوسي انجام يعني اينكه وی بداند كه اين كار را به«. شدبا

 .ای باشدكاررفته، ضرورتي ندارد كه مرتكب، جاسوس حرفههرچند با توجه به عبارت به دهد.مي

مصوب ) موجب ماده يك قانون مجازات انتشار و افشای اسناد مجرمانه و سری دولتيبه

 شده مربوط بهاند از: هر نوع نوشته يا اطالعات ثبت يا ضبط(، اسناد دولتي عبارت22/55/5313

يل های دولتي، از قبها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و شركتهای وزارتخانهوظايف و فعاليت

ارهای وها و نها، ميكروفيلمها، نمودارها، فيلمها، كليشهها، نوشتهها، عكسمراسالت، دفاتر، پرونده

صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن مراجع رسيده باشد. اسناد دولتي سری، اسنادی است ضبط

ها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه، اسنادی است كه كه افشای آن

 های مذكور در اين ماده باشد.ها مغاير با مصالح خاص اداری سازمانافشای آن

های مذكور كه حسب وظيفه، مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه يك از كاركنان سازمانهر  

ها را انتشار يا افشا نمايد يا خارج از دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آن

سازد در  ها مطلعحدود وظايف اداری در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو ديگران را از مفاد آن

سال و در مورد اسناد محرمانه از شش ماه تا سه سال محكوم  53تا  2مورد اسناد سری به حبس از 

خواهد شد. اين مجازات در مورد كساني كه اين اسناد را با علم و اطالع از سری يا محرمانه بودن 

 يز مقررشده است.كنند نآن افشا يا منتشر نموده يا موجبات افشا و يا انتشار آن را فراهم مي

كه افشای مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه درصورتي 

موجب ها صورت گرفته باشد مجازات او از سه ماه تا شش ماه حبس خواهد بود. بهمأمور حفاظت آن
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ه يا ه تقاضای مؤسساين قانون، تعقيب كيفری هر يك از جرائم مذكور در اين قانون منوط ب 4ماده 

 .5سازماني است كه اسناد آن منتشر و يا افشاشده است

طابق م حساب آمده است.شده نيز بر اساس قانون، جرم بهبندیمباالتي در حفظ اطالعات طبقهبي

كه مسئول امور حفاظتي و  چنانچه مأمورين دولتي»2/3/5311قانون مجازات مصوب  132ماده 

مباالتي و عدم شده است در اثر بيها آموزش الزم دادهو به آن هستند شدهبندیاطالعاتي طبقه

تا شش ماه حبس محكوم  رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان تخليه اطالعاتي شوند به يك

مذكور وجود چند شرط ضروری است: نخست، ارتكاب  132برای تحقق جرم موضوع ماده «. شوندمي

مي، م و نيز پيماني، رسستخدامي اعم از موقت يا دائكه رابطه ا اين جرم تنها توسط مأمورين دولتي

پذير است، بنابراين ماده فوق شامل اشخاصي كه امكان دارند،روزمزد، خريد خدمت و غيره با دولت 

شود. شرط دوم، ای را به هر دليل ديگر در اختياردارند نميمأمور دولت نبوده ولي اطالعات محرمانه

دولتي آنان  ديگر شغلعبارتو به« شده باشندبندیمسئول امور حفاظتي و طبقه» يداينكه مأمورين با

شده باشد با مسائل امنيتي و حفاظتي مرتبط باشد. شرط سوم، بايد به مأمور دولتي آموزش الزم داده

 و شرط چهارم اينكه، مأمورين مذكور، توسط دشمنان، تخليه اطالعاتي شوند.

منظور استفاده غيرمجاز نيز ازجمله مصاديق افشای شده بهبندیطبقهآوری اطالعات جمع حتي

قانون مجازات  131موجب ماده به شده است.اسناد محرمانه به شمار آمده و مستوجب جزا شناخته

وشش با پشده را بندیزدن امنيت كشور به هر وسيله، اطالعات طبقه، هر كس باهدف بر هماسالمي

آوری كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع

 به حبس ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت

 شدهبندیآوری اطالعات طبقهاز يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. عنصر مادی اين جرم جمع

. عنصر رواني اين جرم عالوه بر عمد استكلي سری( اعم از محرمانه، خيلي محرمانه، سری و يا به)

شده، قصد خاص بر هم زدن امنيت كشور از طريق در اختيار بندیآوری اطالعات طبقهدر جمع

های دولتعام بوده و محدود به دشمن يا « ديگران». واژه استگذاردن اين اطالعات به ديگران 

شده بندیصالحي است كه نبايد به اطالعات طبقهشود، بلكه شامل هر فرد غير ذیخارجي نمي

 اين جرم هم توسط كارمندان دولتي و هم اشخاص عادی قابل ارتكاب است. دسترسي پيدا كند.

                                                             
سری در     5 سناد  شخص نمودن      آيين»نحوه تهيه و طرز نگهداری ا سری و محرمانه دولتي و نحوه م سناد  نامه طرز نگهداری ا

 شده است.مشخص وزيرانهيئت 5/53/5314مصوب « نوع اسناد و اطالعات
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 اشخاص یرقانونيغتوقيف و حبس  .7

قانون اساسي و هم قانون و هم در  شودياين جرم از جرائم عليه آزادی اشخاص محسوب م

بازداشت و توقيف خودسرانه افراد از مصاديق نقض آزادی شخصي  .شده استاشاره مجازات بدان

و در فصل  42تا  52منظور از حقوق مقرر در قانون اساسي نيز حقوقي است كه در اصول  است.

ن، انتخاب شغل و مسكوآمد، حق اند از آزادی رفتشده است. اين حقوق عبارتبينيحقوق ملت پيش

 مصونيت منازل و اماكن خصوصي، مكاتبات و مكالمات و مخابرات و اسرار شخصي و..

هر كس از » دارديمقرر م 2/3/5311های بازدارنده مصوب و مجازات قانون تعزيرات 42ماده 

ير در غ ردايتها بدون حكمي از مقامات صالحيا غير آن گانها قوای سهيمقامات يا مأمورين دولتي 

ر د شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً ،نمود مواردی كه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز

 ...«شوديمحروميت از خدمات دولتي محكوم م محل مخفي نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و

د رااين ماده هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخالف قانون، آزادی شخصي اف موجببه 

ت ازخدمملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، عالوه بر انفصال

 و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ام و قواسطه سوءاستفاده از مذكر است كه سلب آزادی شخصي و حقوق اساسي افراد بايد بهقابل

 موقعيت حكومتي صورت گرفته باشد.

ضبط، بازرسي، استراق سمع و افشای مراسالت يا مخابرات يا مكالمات تلفني نيز ازجمله مصاديق 

قانون اساسي هرگونه استراق سمع، تجسس يا بازرسي و  21آيد. اصل حساب مياين قوانين به

قانون  41حكم قانون. ماده رده است؛ مگر بهمكالمات تلفني را ممنوع اعالم ك و افشاینرساندن نامه 

 صدرالذكر ضمانت اجرای نقض اين اصل از قانون اساسي است.

قانون يادشده، هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسالت يا مخابرات  41موجب ماده به 

ا توقيف ي يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردی كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا

ا ها را افشها مطالب آنمعدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن

نمايند به حبس از يك سال تا سه سال يا جزای نقدی از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد 

 شد.

وآمد فرد، به مدت منظور از توقيف، عبارت است از دستگيری يا ممانعت از تردد و آزادی رفت

كند، اعم از اينكه در خانه يا اتومبيل يا هر محل ساعت تجاوز نمي 24نسبتاً كوتاه كه معموالً از 

 استالح ي صمتهم توسط مأمورين نزد مقام قضائو هدايت  یديگری باشد. مقصود از جلب، دستگير

 منجر به نگهداری وی در محل معيني شود.كه آن بدون
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بدون بايد به بازداشت غيرقانوني عادی است و عمل مأمور دولتي در اينجا اين ماده ناظر  

مول واال عمل ارتكابي مشباشد، ناسبت با شغل و وظيفه دولتي وی سوءاستفاده از قدرت و بدون م

حق بازداشت ندارند خواهند شد. دراين ماده مأمورين دولتي قانوناً 5 قانون مجازات اسالمي 113ماده 

 .استو بازداشت صورت گرفته بدون مناسبت با شغل و وظيفه رسمي ايشان 

دار تحقق جلب و توقيف غيرقانوني، منوط به بازداشت افراد بدون داشتن حكم از مقام صالحيت 

و بازداشت نمودن در غير مواردی است كه قانون تجويز نموده است. همچنين مخفي نمودن اشخاص 

 ای است كه بر اساس اين ماده قابل مجازات است.رضايت و با قهر و غلبه از مصاديق مجرمانهبدون 

 ارتکابی جرائمعدم گزارش  .8

ها و مؤسسات دولتي، تكليفي عمومي مبني بر اعالم ها، سازمانخانهمقامات و مأمورين وزارت 

های عمومي ين دادرسي دادگاهقانون آي 22موجب ماده جرائم ارتكابي در حوزه كاری خود دارند. به

به هنگام برخورد  اندموظف، مقامات و اشخاص رسمي 5314و انقالب در امور كيفری مصوب سال 

ي و يا معاون وی اطالع دهند. هرچند ئحوزه قضارئيس ی خود مراتب را به با امر جزايي در حوزه كار

 لي فرماندار و مسئول يك سازمان باتكليف مزبور ناظر به كليه كارمندان و مقامات عمومي است. و

توجه به نقشي كه در مديريت آن مجموعه بر عهده دارد بيشتر از ديگران مورد خطاب ماده فوق 

 است.

گذشت است، زيرا اساساً جرائم الذكر جرائم غيرقابلفوق 22منظور از جرائم مذكور در ماده  

كور، الق ماده مذرسد با توجه به اطمينظربهگذشت نيازمند شكايت شاكي خصوصي است. قابل

گذشتي در حوزه كاری خود، مكلف به صورت مواجهه با هر نوع جرم غيرقابلمقامات عمومي در

 .هستندجرم اعالم

قانون رسيدگي به تخلفات اداری، مستوجب  4ماده  51تخلف از مفاد اين ماده بر اساس بند  

صورت اختصاصي و مشخص، بعضي موارد را مشخص به گذارتنبيه اداری است. از سوی ديگر، قانون

های دولتي مكلف به ويژه رؤسای ادارات و سازمانكرده است كه طي آن مقامات عمومي و به

، اگر هر يك از رؤسا يا مديران يا قانون مجازات اسالمي 232موجب ماده جرم هستند. بهاعالم

گانه قانون مجازات اسالمي كه كاركنان قوای سه 124ها و مؤسسات مذكور در ماده سئولين سازمانم

وضوع برداری يا جرائم مشوند از وقوع جرم ارتشاء يا اختالس يا تصرف غيرقانوني يا كالهمحسوب مي

                                                             
های حكومتي كه برخالف قانون، آزادی شخصي افراد ملت را سلب كند هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه 5

ازخدمت و محروميت يك تا پنج محروم نمايد عالوه بر انفصال  يا آنان را از حقوق مقرر در قانوني اساسي جمهوری اسالمي ايران
 حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.سال از مشاغل 
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مطلع شده  قانون مجازات اسالمي در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود 233 و 122مواد 

ي يا اداری اعالم ننمايند، عالوه بر حبس از شش دار قضائسب مورد به مراجع صالحيتو مراتب را ح

ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. پس مديران دولتي 

 ي را در جريان موضوع قرار دهند.در اين حاالت مقامات قضائ اندموظف

اسناد سجلي مصوب  قانون تخلفات، جرائم و مجازات مربوط به شناسنامه و 54در ماده  

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مقررشده است كه هر يك از كارمندان  53/1/5313

محض اطالع از وقوع هر يك از جرائم موضوع به مكلفندها احوال در تهران و شهرستانسازمان ثبت

عقيب متهمين به سای واحدهای مربوطه جهت رسيدگي و تز طريق رؤقانون مراتب را فوراً ا اين

قانون  4ماده  51ي اعالم نمايند. متخلف از مفاد اين قانون بر اساس بند صالح قضائمراجع ذی

 شود.رسيدگي به تخلفات اداری، به مجازات اداری محكوم مي

 از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادرشدهعدم اجرای دستور موقت  .9

ها و مأموران طرف ها، ادارات، هيئت، سازمانقانون ديوان عدالت اداری 22 موجب مادهبه 

نكاف، استدرصورت  بر طبق آن اقدام نمايند و مكلفندشكايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، 

ال و س به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يكشعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را 

 جبران خسارت وارده محكوم نمايند.

شود. عدم حضور در شعب ديوان جهت توضيح نيز موجب انفصال موقت از خدمات دولتي مي

 برای ن دعوی راتواند هر يك از طرفيشعبه ديوان مي» قانون ديوان عدالت اداری 35موجب ماده به

اين قانون  535كه شكايت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده تيصوراخذ توضيح دعوت نمايد و در

ها ، آنشكايت از ادارات دولتيدرصورت باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. بنابراين، 

                                                             
 قرار زير است:صالحيت و حدود اختيار ديوان به 53ماده  5
 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: -5

ها و تشكيالت و شهرداری های دولتي وها و شركتها و سازمانالف( تصميمات و اقدامات واحدهای دولتي اعم از وزارتخانه
 ها؛نهادهای انقالبي و مؤسسات وابسته به آن

 ها.ب( تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور دربند )الف( در امور راجع به وظايف آن
د نهايي مانهای بازرسي و كميسيونهای اداری، هيئترسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه -2

ها، قانون شهرداری 533كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده  های مالياتي، شورای كارگاه، هيئت حل اختالفكميسيون
ها و منابع طبيعي و اصالحات بعدی آن منحصراً از حيث نقض قوانين و برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 12كميسيون ماده 

 مخالفت با آن. مقررات يا
( و 5رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور دربند ) -3

ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از جهت تضييع حقوق مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن
 استخدامي.
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ن نماينده توسط طرف همين ماده، عدم تعيي 3موجب تبصره مكلف به معرفي نماينده هستند. به

شده از سوی شعبه ديوان، موجب انفصال شكايت يا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعالم

 .شودسال مي موقت وی از خدمات دولتي از دو ماه تا يك

و هيئت عمومي ديوان نيز در مواد قانوني  استنكاف از رأی صادره ديوان عدالت اداری

( عدم اجرای آراء 5341مصوب )قانون ديوان عدالت اداری  31موجب ماده به شده است.ينيبپيش

 عليهبر اساس اين ماده هرگاه محكوم صادره از شعب ديوان عدالت اداری موجب انفصال خواهد بود.

 رأی شعبه صادركننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج از اجرای رأی خودداری كند، با

 شود.سال و جبران خسارات وارده محكوم مي

شده است كه استنكاف از اجرای رأی بينيپيش قانون ديوان عدالت اداری 41همچنين در ماده 

ربط، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي خواهد بود. هيئت عمومي ديوان توسط مسئوالن ذی

ربط از اجرای ت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسئوالن ذیهرگاه پس از انتشار رأی هيئ

فصال ديوان و با حكم يك شعب ديوان، مستنكف به انرئيس آن استنكاف نمايند به تقاضای ذينفع يا 

ون ميليون تا پنج ميليسال و يا پرداخت جزای نقدی از يك موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك

 شود.وارده محكوم ميريال و جبران خسارت 

 تأثير دادن نفوذ اشخاص در تصميمات اداری .11

های اداری شفاف و منطبق بر قانون يكي از اركان ضروری نظام اداری سالم است. فرايندوجود  

نفوذ برخالف حق است. تواند به اين سالمت خدشه وارد نمايد. اعماليكي از جرائمي كه مي

اين  22/2/5351مصوب « نفوذ برخالف حق و مقررات قانونيقانون مجازات اعمال»ر د گذارقانون

 عمل را جرم انگاری كرده است.

 يا كشوری يا مأمورين مستخدمين دولتي يا شهرداری»دارد: الذكر بيان ميقانون فوق 3ماده  

اداری خود تأثير دهند به محروميت به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات 

كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم شوند و درصورتياز شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي

به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر اينكه تقويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم

 .«مل مشمول قوانين جزايي ديگر باشدع

 

 گزاران کشور در ساعات اداریادامه تحصيل کار .11

)مصوب « قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداری»موجب به 

قوه  اعم از (، اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوری اسالمي ايران54/53/5312

اتي های تابعه دولت و كليه مؤسسای انقالب اسالمي و شركتو نهاده يهمجريه، قوه مقننه و قوه قضائ
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در ساعات اداری روزهای كاری هفته در داخل  كنند،عمومي كشور استفاده مي كه به نحوی از بودجه

و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم  استو خارج از كشور ممنوع 

 شوند.مي

و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده و هزينه  اين قانون، استفاده از بودجه 3صره طبق تب 

عنوان متصرف غيرقانوني در اموال و با متخلف به استاياب و ذهاب برای ادامه تحصيل ممنوع 

 دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

وپرورشي خود مأموريت اند برای ادامه تحصيل كاركنان آموزشتووپرورش ميوزارت آموزش 

وقت نيز صادر كند؛ مشروط بر اينكه مدت مأموريت تحصيلي آنان در طول خدمت از تحصيلي نيمه

 5ماه تجاوز نكند. 32

 تصدی بيش از یک شغل دولتی .12

ران و جمهور، وزيرئيسجمهور، معاونان رئيس»دارد كه قانون اساسي مقرر مي 545اصل 

توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگری در كارمندان دولت نمي

مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي 

مجلس شورای اسالمي و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل با 

های تعاوني ادارات و های خصوصي، جز شركتمديره انواع مختلف شركتيت در هيئتعضو

ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين های آموزشي در دانشگاهمؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك »واحده عالوه بر ماده موصوف، ماده«. حكم مستثني است

 نيز تصدی بيش از يك شغل دولتي را ممنوع كرده است. (55/53/5313)مصوب « شغل

منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل يا پستي  

.2واحده(ماده 2شود )تبصره وقت انجام ميطور تمامكه به

                                                             
 33/2/5312ه قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداری اصالحي واحدماده 5. تبصره 5

پاسخ اداره حقوقي دادگستری به اين سوال كه اگر كسي پست ثابت سازماني نداشته باشد ولي در خدمت دولت باشد آيا بازهم از تصدی  2
ع است يا خير؟ عبارت است از : : با توجه به اين كه ماده واحده قانون ها ممنوهای آموزشي و اشتغال به عضويت در هيئت علمي دانشگاهسمت

قانون اساسي تنظيم شده و در صدر ماده واحده مذكور تصريح شده  545با توجه به اصل  5313ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل مصوب سال 
توان نتيجه ماده واحده از شغل آمده، مي 2ي كه در تبصره كه هر شخصي مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود و با توجه به تعريف

ي عنوان وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستگرفت كه اگر سمت آموزشي يا تحقيقاتي در مؤسسه موضوع استعالم به
اغل توانند مششوند، نميل كارمند دولت تلقي ميشود، تعيين شده باشد؛ چون در هر حال دارندگان اين مشاغكه به طور تمام وقت انجام مي

عنوان كارمند دولت داشته دار شوند. اما اگر اشخاصي بدون اين كه پست ثابت و سازماني بهقانون اساسي را هم عهده 545ديگر موضوع اصل 
قانون  545د؛ چون اين اشخاص از شمول اصل های آموزشي يا تحقيقاتي در مؤسسات مذكور در قانون ياد شده باشنباشند، صرفاً عهده دار سمت

رسند، داشتن مشاغل مذكور در اصل ياد شده از جانب آنان فاقد اساسي و مقررات قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل خارج به نظر مي
 (52/1/5343مورخ  1/1252اشكال قانوني است. )نظريه شماره 
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 درآمد   

 ها در وزارتبر اساس آنچه كه در شرح شغلي آن اير فرمانداریدر اين فصل به شرح وظايف دو

خشي امور اداری بپردازيم. ناگفته پيداست پيگيری وظايف و سامانمورد تصويب قرارگرفته مي كشور

 ه از لوازم اصلياز سوی فرماندار و فرمانداری سيستمي كارآمد و منظم را به دنبال خواهد داشت ك

گذاری داخلي است. بدين روی مروری بر شرح شغلي اهم دواير فرمانداری را در زير به سياست

 آوريم. صورت برگزيده و مي

 شغل فرمانداری .1

كننده امور عمومي در حوزه مأموريت عنوان نماينده عالي دولت و هماهنگمتصدی اين شغل به

 توان موارد زير را بيان كرد:اين پست مي وظايف متصديان. ازجمله استخود 

ها و نهادهای منظور حفظ نظم و استقرار امنيت با هماهنگي ساير دستگاهاعمال مديريت به 

های عمومي و های مناسب و هماهنگي الزم در راستای اجرای طرحآوردن زمينهربط، فراهمذی

 انجام امور مربوط به اتباع و حوادث غيرمترقبه. ،عمراني، برگزاری انتخابات

 نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران .1-1

و بخشداران در آخرين تحول خود كه در قالب دستورالعملي  نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران

صاصي نحوده انتخاب و انتصاب فرمانداران دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اخت»تحت عنوان 

در  5شورای عالي اداری به تصويب رئيس محترم جمهور رسيد 21/2/5321در جلسه « و بخشداران

اين دستورالعمل وزارت  2قالب جدولي شرايط انتصاب آنان را ارائه كرده است. براساس تبصره ماده 

و اختصاصي متناسب با ماهيت و ی عمومي هايكشور موظف است به منظور احراز شايستگ

رزيابي های اهای مورد نياز اقدام به تشكيل كانونی اختصاصي منطقه ماموريت و تخصصهايويژگ

 3ماده  2ييد صالحيت شده در اين زمينه استفاده نمايد. البته بند های ارزيابي تأنموده و يا از كانون

زير را توسط معاونت توسعه مديريت و منابع  اين دستورالعمل احراز شرايط عمومي مندرج در جدول

بيني پيش های فرماندار و بخشدارساله در پستچهار وزارت كشور تعيين نموده است. دوره خدمت

همين ماده شرايط  2كند كه بر اساس بند  تواند اين دوره را تمديدصورتي ميشده و وزارت كشور در

 . شودزير احراز 

                                                             
 اداری و استخدامي كشور شورای عالي 5/4/5321 -114232ابالغيه شماره  5
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متياز ارزشيابي عملكرد ساالنه شخص و واحد سازماني در طول ا% 41كسب حداقل ميانگين 

 تصدی پست مديريت

 پيشنهاد مدير های آموزشي تعيين شده برای سطوح فرماندار و بخشدار مورد تصدیطي دوره

 الزم است. بالفصل و تأييد مقام مافوق وی
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 و بخشداران شرايط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران .55جدول شماره 
معيارهای عمومي و 
 اختصاصي

 سطوح
 هافرمانداری 

 هاو بخشداری

 نوع استخدام مدرک تحصيلي
امتياز ارزيابي 

 عملكرد

 های آموزشيدوره سوابق

 سابقه تجربي
سابقه مديريتي و كارشناسي )افراد درون 

 سازماني(

سابقه مديريتي و 
كارشناسي )افراد درون 

 سازماني(
 حين انتصاب دو انتصابب

و  ويژه فرمانداران    
 مراكز

 هااستان 
 فرماندار 

 درجه يك 

حداقل ليسانس و ترجيحا 
فوق ليسانس و دكتری در 

های تحصيلي يكي از رشته
 5تعيين شده در تبصره 

رسمي، پيماني 
 و قراردادی

كسب ميانگين 
اميتاز  41%

ارزيابي عملكرد 
 ماقبل سال 2در 

بررسي تجربيات 
گذشته به همراه 

های برنامه
پيشنهادی آتي برای 

 اداره شهرستان

سال تجربه در مشاغل مديريتي 53حداقل 
 و سرپرستي در وزارت كشور

سال سابقه كه  51
سال آن در  53حداقل 

های مديريتي پست
 مياني به باال باشد 

- 
های آموزشي گذراندن دوره

 يشغلي و مديريتي اختصاص
 مرتبط با وظايف

انتصاب برای    فرماندار درجه دو
 كاركنان دولت

سال تجربه در مشاغل مديريتي  1حداقل  
و سرپرستي در وزارت كشور با اولويت 

 و بخشداری 4و  3فرمانداری درجه 

سال سابقه كه  51
سال آن در  1حداقل 

پست های مديريت 
 مياني به باال باشد 

های گذراندن دوره
توجيهي آموزشي 

بر اساس  فرمانداران
ای كه توسط برنامه

-وزارت كشور تدوين مي

 گردد

های وزارت كشور بر و ماموريت
اساس برنامه آموزشي كه توسط 
وزارت كشور به تفكيك سطوح 

و بخشداران تدوين  فرمانداران
 گرددمي

 فرماندار درجه سه

 ار درجه چهارفرماند

سال تجربه در مشاغل مديريتي  1حداقل 
و سرپرستي در وزارت كشور با اولويت 

 و يا بخشداری 4فرمانداری درجه 

 

سال تجربه در وزارت كشور با  3حداقل 
 اولويت پست های مديريت پايه

 بخشدار

حداقل ليسانس در يكي از 
رشته های تحصيلي 

 5تعيين شده در تبصره 

بررسي تجربيات 
گذشته به همراه 

های پيشنهادی برنامه
 برای اداره بخش

سال تجربه كارشناسي در وزارت  1حداقل 
 كشور

سال سابقه كه  53
سال آن در  1حداقل 

پست های مديريت 
 پايه باشد

های گذراندن دوره
آموزشي توجيهي 
بخشداران بر اساس 

ای كه توسط برنامه
-وزارت كشور تدوين مي

 ددگر
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 هانمونه وظایف و مسئوليت .2-1

چنان كه  وارالمقدور تشريح نموديم در زير فهرستاختياراتي كه در فصول گذشته حتي وظايف و

 شمريم:در شرح وظايف شغلي آمده است برمي

 منظور اجراييبه .ها نهادهای مختلف اجرايي، امنيتي، اقتصادی و..ايجاد هماهنگي بين دستگاه 

 های كلي نظام جمهوری اسالمي ايرانتشدن سياس

 ربطمنظور حفظ نظم و استقرار امنيت با هماهنگي نهادهای ذیاعمال مديريت به 

 های مناسب و هماهنگي الزم در راستای نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و فراهم آوردن زمينه

 های عمومي و عمرانياجرای برنامه و طرح

 طبق قوانين و مقررات انتخابات مراقبت و نظارت در برگزاری 

  فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج ضروری مردم و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگيری

 از پيامدهای نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسيب ديدگان

 يابي جهت استقرار، تأمين امنيت، انجام يل: مكانانجام امور مربوط به كنسولگرهای خارجي از قب

 ربط برحسب ضرورتهای ذیالمللي با هماهنگي ساير دستگاهتشريفات الزم، مالقات بين

 ها طبق قوانين و مقررات.در امور شهرداری انجام وظايف محوله به فرمانداری 

  ساير قوانين.نظارت و تطبيق مصوبات شوراهای اسالمي شهر با 

 .مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه مطابق قوانين و مقررات مربوط 

 های مضر و خالف قوانين.ها و احزاب و جلوگيری از فعاليتنظارت در امور جمعيت 

 های های كارگری صنفي و انجمناتحاديه سنديكاها، ها،نظارت بر تشكيل و فعاليت احزاب، جمعيت

 های الزم در محل برابر قوانين و مقررات مربوط.ها و هيئتها، كميتهكميسيون شوراها، اسالمي،

  مراقبت دقيق از اوضاع سياسي محل مأموريت و اتخاذ تصميمات الزم بر اساس قوانين و مقررات

 مربوط.

 .مراقبت كلي در بهبود و پيشرفت امور آموزشي، اجتماعي، اقتصادی و بهداشت درمان در شهرستان 

  های مربوطو مراقبت در بهبود و پيشرفت امور عمراني محل و نظارت بر حسن جريان طرحنظارت 

ها از طريق كميته های عمراني با در نظر گرفتن اولويتو همچنين نحوه تقسيم اعتبارات طرح

 شهرستانريزی برنامه

  ر امونظارت و مراقبت در پيشبرد امور كشاورزی و بهبود وضع كشاورزان و همچنين گسترش

 پروری و توزيع بذر و علوفه با همكاری مسئولين مربوطدامداری و دام



 

 

 فصل دهم : سامان بخشي امور اداری                                                                             223

 

 ها و روستاها، انجمن آوری اطالعات و آمارهای الزم در مورد تعدادمديريت امور مربوط به جمع

تراكم جمعيت و شناخت حوزه مأموريت و آشنايي با موقعيت جغرافيايي محل ازنظر اقليمي، سياسي 

 5و انتظامي

 ون فرماندارمعا .2

 واحدهای عملكرد بر و برعده دارد را ايشان هایمسئوليت فرماندار غياب در فرماندار معاون

های داشت. ازنظر تعداد معاونت خواهد نظارت مستمر صورتبه امور اجرای حسن نيز جهت فرمانداری

 ر وجود دارد:ها سه نوع وضعيت در حال حاضفرمانداری

های مختلف حوزه سرزميني شهرستان اعمال نظارت ٔ ٔ ٔ فرمانداری با يك معاونت كه درزمينه (5

 كند.مي

 شود.فرمانداری با دو معاونت كه شامل معاونت سياسي و عمراني مي (2

ريزی های سياسي، امنيتي و انتظامي و عمراني و برنامهفرمانداری با سه معاونت كه شامل معاونت (3

 گونه وجود دارد.های استان تهران ايند و صرفاً در شهرستانشومي

 .نمايدمي پيگيری و اقدام زير هایدرزمينه مجموع معاونين فرماندار در

 :بازرسي و نظارت) الف

 فرماندار هماهنگي با ماهانه جلسات تشكيل 

 شهرستان ادارات عملكرد بر نظارت 

 غيرمترقبه حوادث و نان و آرد يياجرا هایكميته عملكرد برويژه نظارت اعمال 

 آنان كار نحوه از اطالع جهت شهرستان مسئولين با تلفني و حضوری هایتماس 

 ادارات بين هماهنگي ايجاد 

 هاآن كار كميت و كيفيت بررسي و اجرايي هایدستگاه كليه عملكرد پيگيری 

 اداری شهرستان شورای جلسه دبير 

 فرمانداری كاركنان و ادارات مسئولين نهساال ارزشيابي به مربوط امور پيگيری 

                                                             
 هاآن نصب و عزل و نحوه فرمانداران و استانداران وظايف تعيين»بنگريد به  درباب جزئيات اختيارات و وظايف قانوني فرمانداران 5

 «اداری عالي شورای 1377/7/28 مصوب اجرايي هایدستگاه مسئولين با هاآن ارتباط چگونگي و
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 :اجتماعي امور) ب

 آنان با مستمر و مستقيم ارتباط طريق از مسئولين به مردم اعتماد جلب 

 برخورد جهت مسئولين به جلسات در الزم تذكرات دادن و ادارات از مردی تقاضاهای پيگيری 

 مردم با صحيح

 فرماندار هماهنگي با روستا و شهر در عمومي مالقات برگزاری 

 هاآن مصوبات پيگيری و مرتبط جلسات تشكيل 

 :اقتصادی امور) ج

 بنايي زير واحدهای و هاكارخانه ايجاد منظوربه گذاریسرمايه برای اطمينان و انگيزه ايجاد. 

 مقتضي اقدام و شهرستان ريزیبرنامه شورای در ادارت پيشنهادی هایطرح بررسي 

 و...  انرژی مولد از اعم مختلف هایدستگاه استقرار پيگيری و تعاوني هایشركت ايجاد رد تالش

 شهرستان در

 :آموزشي و فرهنگي مسائل) د

 فرهنگي مسائل درزمينه دولت عمومي هایسياست اعمال 

 راستا اين در مربوطه جلسات تشكيل 

 با منطقه فرهنگي سطح رتقایا منظوربه شهرستان در عالي آموزش و علمي مراكز ايجاد پيگيری 

 فرماندار هماهنگي

 و تفريحي هایبرنامه آموزش و اشتغال جوانان، به مربوط مسائل پيگيری ... 

 مافوق و استان جانب از محوله امور ساير خصوص در الزم اقدامات و پيگيری 

 فرماندار دفتر .3

و اجرايي الزم را در  های اداریمسئول دفتر فرماندار مانند مسئولين دفتری ديگر هماهنگي

شود كه دهد. غالباً از افرادی برای اين منظور استفاده ميانجام مي خصوص فرماندار و فرمانداری

داری برخوردار باشد. های خاصي چون رازداری و امانتهای عمومي از ويژگيعالوه بر مشخصه

 ار برشمرد:توان برای دفتر فرماندعموماً موارد زير را مي

 آنان با هماهنگي با و هااولويت به توجه با معاون و فرماندار تلفني ارتباط و مالقات اوقات تنظيم. 
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 همكاران به نسبت احترام و پاسخگويي 

 رجوعارباب راهنمايي 

 كنندگانمراجعه بين در تبعيض اعمال از جلوگيری 

 جلسات تنظيم در هااولويت رعايت 

 نتيجه لحصو تا هانامه پيگيری 

 واحدها به معاون و فرماندار شفاهي دستورات ابالغ و هانامه ارسال 

 مهم وقايع از فرماندار دادن قرار جريان در 

 معاونت و فرماندار به تحويل و هانامه كردن مرتب و بندیدسته 

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 حراست .4

 كاركنان جهت تردد و شناسايي كارت صدور مورد در پيگيری 

 اداری امور انجام جهت حفاظتي كشيك برقراری 

 حراستي آموزش منظوربه الزم اقدامات انجام 

 استانداری حراست با هماهنگي 

 كاركنان ساالنه ارزشيابي برنامه تهيهدرزمينة  پيگيری و همكاری 

 ضعيف يا و برجسته آنان كار ارزيابي و خدمت كه كاركناني خصوص در اطالعات آوریجمع 

 شده داده تشخيص

 و مأموريت انتقال، اشتغال، داوطلبين مورد در حفاظتي صالحيت اعالم و پيگيری و بررسي 

 سالح متقاضيان

 شده نقض موارد به رسيدگي و حراستي مقررات نقض امكان از پيشگيری منظوربه الزم اقدام 

 خروج و ورود كنترل و تأسيسات و نكاركنا از نگهداری و حراست جهت مناسب سيستم تنظيم 

 مقررات رعايت جهت در مردم روزانه مراجعات به پاسخگويي در آنان بر عملكرد نظارت و كاركنان

 هادستگاه به مربوط محرمانه امور كليه انجام 

 مافوق به هانارسايي و مشكالت ارائه و شهرستان سطح از حراست ادارات سركشي 
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 مافوق به گزارش ارائه و استان و تانشهرس مختلف جلسات در شركت 

 هابخشداری و فرمانداری دواير مسئولين جلسات تشكيل 

 تلفن و سيمبي فاكس، تلكس، به حراستي مربوط امور انجام 

 سياسی دفتر .5

گزار فرماندار دفتر سياسي است. اين دفتر در امور سياسي و امنيتي يكي از بازوهای يارمند و دست

كند و نسبت به فراهم مي حوزه شهرستان اطالعات الزم را برای فرماندار و رئيس شورای تأمين

تحوالت سياسي و انتظامي هشدارها و پيشنهادهای بهنگام ارائه داده تا در شورای تأمين شهرستان 

 انتظارمي رود: گيری شود. از اين نظر وظايف زير از دفاتر سياسي فرمانداریتصميم

 مكاتبه يا و مطرح مجلس نمايندگان جانب از كه انتقادهايي و مطالب و هانامه بررسي  

 فرمانداری به مربوط كيفری دعاوی تعقيب و طرح 

 خارجي مهاجرين و اتباع به مربوط امور بر نظارت و رسيدگي 

 تأمين شورای در طرح جهت فرماندار به الزم هایطرح پيشنهاد و بررسي 

 معاونت و فرماندار سوی از شده ارجاع موارد به رسيدگي 

 و تجهيز و انتظامي نيروی دهيسازمان و ايجاد منظوربه عملي تدابير اتخاذ و بررسي و مطالعه 

 آن تقويت

 وسايل و مهمات و اسلحه آوریجمع و كشف به مربوط جلسه تشكيل برای الزم هایبينيپيش 

 (...و سيمبي( غيرمجاز جمعيارتباط

 عمومي وظيفه مقررات اجرای حسن در مراقبت 

 تأمين شورای جلسه در نتيجه طرح و شناسنامه و تابعيت به مربوط امور پيگيری 

 مافوق به گزارش و منطقه شايعه و اخبار آوریجمع 

 هانارسايي و مشكالت مورد در اجتماعي و انتظامي سياسي اطالعات آوریجمع و گزارش تنظيم 

 غيره و كارگری و ایطايفه قومي، هایتنش و

 اين در هاپيشنهاد و هاراه ارائه و انتظامي هایپاسگاه عملكرد مورد در اطالعات و اخبار كسب 

 خصوص

 مربوطه مصوبات پيگيری و شهرستان تأمين شورای جلساتصورت تهيه 
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 مربوطه مصوبات پيگيری و انتخابات امنيتي كميته و سرقت قاچاق، كميسيون جلساتصورت تهيه 

 امنيتي و سياسي و فرهنگي اجتماعي، مشكالت رفع جهت در ممكن هایحلراه و هاپيشنهاد ارائه 

 مصوبات پيگيری و مخدر مواد كميسيون جلسه تشكيل 

 سياسي هایتشكل به مربوط امور پيگيری 

 و فرماندار به انعكاس و شهرستان وقايع شناسايي و بندیجمع... 

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی و عمومی روابط .6

و ارزيابي عملكرد كاركنان فرمانداری در اين  تمركز در امور مجازی و سمعي بصری فرمانداری

های داشتن سايت فرمانداری، تصويربرداری از مراسمروز نگههشده است. همچنين ببينيدايره پيش

سازی نيز از ديگر انتظاراتي است كه از اين ها و در برخي مواقع بولتنفرمانداری، هماهنگي با رسانه

 دايره وجود دارد.

 فرمانداری به مربوط اخبار و اطالعات ركزتم و آوریجمع 

 فرمانداری با ارتباط در گروهي هایرسانه در منتشرشده مطالب وتحليلتجزيه و بررسي 

 مسئولين ديگر و فرماندار راديوتلويزيوني و مطبوعاتي مصاحبه هایبرنامه ترتيب 

 هایگزارش تهيه و فرمانداری توسط متشكله هایگردهمايي و سمينارها برگزاری در همكاری 

  گروهي هایرسانه طريق از آن انعكاس و بصری و سمعي

 ادارات و استانداری عمومي روابط با مستقيم ارتباط 

 سالميا شعائر تعظيم و جماعت نماز برپايي و مذهبي مراسم برگزاری در مستمر همكاری 

 فرمانداری چاپي و انتشاراتي امور انجام 

 روزنامه و فيلم نوار، اطالعاتي، آرشيو اداره و ايجاد 

 اعتبار( تأميندرصورت ) فرمانداری كتابخانه اداره 

 مهمانان بدرقه و استقبال مراسم امر در همكاری 

 فرمانداری بصری و سمعي امور انجام 

 مافوق مقام دستور حسب اعضا از دعوت و جلسات مقدمات تهيه 
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 مقام به قوت و ضعف نقاط و احتمالي مشكالت بيان و مراسم برای نهايي گزارش و تحليل ارائه 

 مافوق

 مافوق به ارائه و اجرايي هایدستگاه همكاری با شهرستان مشكالت از گزارش تهيه 

 مختلف مناطق دائمي و فصلي مشكالت از آگاهي و روستايي و ریشه جامعه ميان در حضور 

 مافوق به گزارش ارائه و شهرستان

 تهيه و هابرنامه از آگاهي منظوربه شهرستان ورزشي و فرهنگي مسابقات و جلسات در حضور 

 مافوق به ارائه و گزارش

 مافوق مقام دستور حسب استان به شهرستان هایگزارش و اخبار ارسال 

 شهرستان اسالمي تبليغات هماهنگي شورای جلسات تشكيل درزمينه كاریهم 

 مختلف ابعاد در شهرستان هایبرنامه به مربوط هایگزارش ساالنه بندیجمع و بولتن تهيه 

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 های روابط عمومی وزارت کشوربر اساس سياست اصول حاکم بر روابط عمومی

های روابط ای را مبنای سياستگانه 11اصول  مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت كشور

 .5دهيمزير ارائه مي ها را درعمومي برشمرده كه برخي از آن

طبق فرمايش امام علي)ع( حكومت چيزی برای پنهان ندارد مگر  پرهيز از هرگونه خودسانسوری .5

 خاص موارد امنيت و در

 ایمشورت با نخبگان رسانه .2

 های نوين در انتقال و انتشار عملكردهااستفاده از فناوری .3

 هاتعامل با رسانه .4

 سازی، جلب اعتماد شناسي در راستای شفافمخاطب. 1

 بسرساني منااطالع دستگاه و های مردم وسنجش افكار و شناخت نياز و اولويت نيازسنجي و .2

 المللي( در سطح محلبين داخلي و) تشريفات اجرای مناسب تبليغات و. 1

بان يا ها، مخاطايجاد فضای مناسب كاری با توسعه ارتباطات با بدنه دستگاه، مسئولين، رسانه .4

 همان مردم

                                                             
گانه  11به منظور پيشنهادهايي برای درج در كتاب حاضر با همين سرفصل اصول  الع رساني و روابط عمومي وزارت كشورمركز اط 5

 زير را برشمرده است.
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 استفاده از نيروهای ماهر و تجهيز روابط عمومي .2

 طقه كاریهای منارزيابي حوزه روابط عمومي نظارت و.53

ها بخصوص رسانه ملي، رسانه عملكرد خبری و مديريت های سياسي وآشنايي با جريان.55

 ها و جرايد در انتشار اخبار و رويدادهای دستگاه مربوطهخبرگزاری

53. ... 

 بازرسی .13

ها هرستاندر برخي شتمركزيافته است كه البته  بازرسي از جنبه حاكميتي در اين دايره فرمانداری

از  های دولتيمعناست كه آيا سازمان بازرسي بدان از يك دايره يا اداره مجزايي برخوردار نيستند.

پردازند يا رسيدگي به شكايات رجوع امور مي و رجوع تكريم نموده و در ساعات اداری به رفعارباب

ف اين دايره در فرمانداری را در زير مواردی از وظاي .مردمي به اشكال محسوس و غير محسوس

 شمريم.برمي

 شهرستان هایدستگاه از موردی يا و ایدوره مستمر، بازرسي هایبرنامه تنظيم و تهيه مطابقت 

 و هادستورالعمل ها،برنامه اهداف، با كنندگان اقدا «عملكرد و مطابقت عمل«ن ميزا سنجش برای

 دستگاه ارزيابي مورد هایشاخص و ضوابط

 نحوه و مختلف واحدهای از مردم رضايت ميزان سنجش و كاركنان و مديران عملكرد از سيبازر 

 رجوعارباب با كاركنان و مديران برخورد

 اطالع برای ساالنه و ماههنه ماهه،شش ماهه،سه ماهانه، فواصل در اینوبه هایگزارش تهيه 

 .مختلف واحدهای عملكرد از فرماندار

 شدهانجام هایبازرسي اساس بر كاركنان و هامديريت واحدها، عملكرد وتحليلتجزيه 

 مديران به الزم هایگزارش ارائه و پنهان و آشكار هایبازرسي طريق از اداری مفاسد كشف 

 دستگاه مقام اجرايي باالترين و ربطذی

 مافوق مقام به مديران و كاركنان عملكرد از مردم رضايت ميزان مورد در نظر اعالم 

توانند ها نيز ميهای اداری برای اين دفتر برشمرده است برخي بازرسينامهآييننار وظايفي كه در ك

شده ها و ادارات شهرستان صورت گيرد و به تجربه ثابتتوسط شخص فرماندار از عملكرد سازمان

ها توسط شخص فرماندار موجد تحوالت مثبت بسياری در شهرستان شده كه اين دست بازرسي

 های زير برشمرد:توان در حوزههای فرماندار را ميازجمله بازرسي است.
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 هاها و كالنترینشانيها و آتشروزی و غير محسوس از بيمارستانهای شبانهبازرسي 

 تشويق مديران موفق و توبيخ مديران غير كارآمد 

 های عمراني و بازرسي فني به منظور دقت در انجام امور فني سركشي از پروژه 

 سركشي از روستاها و مناطق مختلف شهرستان 

 ها در محدوده سرزميني حوزه مأموريتها و كارخانهبازديد از صنايع و شهرک 

 ربطديدارهای مردمي با حضور مسئولين ذی 

 حضور در مجالس و محافل عمومي حسب ضرورت 

 كنترل اپراتورهای مراكز امدادی و خدماتي 

 سياسي، عمراني و اقتصادی كه از ديرباز در مقر ای، بررسي معضالت و مشكالت منطقه

 تحت اقدام بوده  فرمانداری

 امور جوانان از بعد ورزشي، تفريحي، مطالعاتي، معنوی و اجتماعي... 

 شکایات به پاسخگویی .7

ی مورد پيگيری های ادار، يا ساير دستگاهدر اين واحد شكايات واصله از مجلس، استانداری

 توان به موارد زير اشاره كرد:شود. ازجمله وظايف اين دايره ميقرارگرفته و پاسخ داده مي

 دستگاه كاركنان و واحدها از) مراجعين ( مردم مكتوب و حضوری شكايات دريافت 

 منظوربه نهايي نتيجه اخذ تا پيگيری و شكايات موضوع سقم يا صحت پيرامون تحقيق و بررسي 

 شاكي به خگوييپاس

 استاندار ويژهبه بازرسي و نظارتي نهادهای بازرسان با همكاری 

 منظوربه واصله شكايات با ارتباط در تخصصي واحدهای پيشنهادهای و نظريات اخذ و پيگيری 

 شاكيان پاسخ به اعالم و رسيدگي

 مقام به گزارش ارائه و شكايات وزبر علل وتحليلتجزيه و ماههسه مقاطع در شكايات بندیجمع 

 مافوق

 شدهتهيه هایگزارش نتايج از پيگيری 

 شاكيان به پاسخ ارسال برای پيگيری 
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 مالی و اداری دایره .8

از دايره تا معاونت اداری و مالي وجود دارد كه به كليه امور اداری و  متناسب با درجه فرمانداری

 موارد زير متمركز است:مالي فرمانداری ازجمله 

 بانكي امور انجام و مالي هایطرح خصوص در اظهارنظر و اعتبارات تنظيم و نگاهداری 

 و صورتحساب كنترل و بانكي هایبه حساب مربوط دفاتر تهيه و ديون و تعهدات صورت تنظيم 

 هاهزينه اسناد از مراقبت

 بودجه تهيه خصوص در گزارش ارائه و همكاری 

 كارپرداز به تنخواه دادن و مستمر هایهزينه پرداخت.. .كاركنان مزايای و حقوق ليست تهيه 

 پرداخت و مطالبات خصوص در اقدام و هابخشداری و فرمانداری مشكالت رفع جهت در اقدام 

 ديون

 و كاركنان تخدامياس احكام صدور درزمينه پيگيری و اداری كاركنان امور انجام در مراقبت 

 هایپرونده

 استخدام داوطلبان و استخدامي 

 انتقاالت به مربوط امور انجام 

 مستمر غير و مستمر مزايای برقراری به مربوط احكام پيگيری 

 فرمانداری واحدهای كمك به كاركنان ساالنه گروه تغيير و ترفيعات پيگيری 

 الزم پيشنهادهای ارائه و بالتصدی هایپست به انتصاب ایبر شرايط حائز ين مورد در بررسي 

 هابخشداری و واحدها تنظيمي هایحساببه رسيدگي 

 واحدها به مصوب هایاساسنامه و هانامهآيين ها،نامهتصويب قوانين، ابالغ 

 قرارداد طبق شدهانجام كارهای گرفتن تحويل و تعميراتي و ساختماني امور كليه به رسيدگي 

 مكاتباتي هاینمونه تنظيم و يهته 

 خدماتي نيروهای وظيفهانجام نحوه بر نظارت 

 هابخشداری و فرمانداری هاینيازمندی و واحدها ساالنه كاركنان احتياجات تنظيم 

 كاركنان آمارهای و اطالعات تهيه 
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 كاركنان رفاه تأمين درزمينه چگونگي الزم هایبررسي انجام 

 كاركنان درماني و بهداشتي بيمه به مربوط امور تنظيم و تهيه 

 شودمي نگهداری انبار در كه لوازمي و ابزار حفظ در مراقبت 

 جديد كارهای تناسببه جديد هایپست پيشنهاد 

 اموال و اداری امور درزمينه استانداری درخواست مورد اطالعات و آمار هایگزارش تنظيم و تهيه 

 رمانداریف

 كاركنان كشيك ليست تهيه 

 مدتكوتاه آموزش و توجيهي هایكالس در شركت جهت كاركنان معرفي 

 بينيپيش و اداری تأسيسات و تجهيزات پيگيری و فرمانداری نقليه به مربوط امور به رسيدگي 

 ساالنه هاینيازمندی

 انكاركن حضوروغياب بر نظارت 

 اداری لوازم و وسايل تعمير جهت در الزم اقدام 

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 انتخابات و اجتماعی دایره امور .9

در شهرستان از رياست  در اين دايره امور مربوط به شوراهای اسالمي و برگزاری انتخابات 

ا ر گرفته تا مجلس و شوراها متمركز است. ازآنجاكه مبحث انتخابات و اقدامات فرمانداری جمهوری

ايم؛ در اين قسمت مانند دواير ديگر صرفاً بخشي از وظايف در مباحثي مجزا موردبررسي قرار داده

 شماريم:اين دايره را برمي

 هرستانش اجتماعي فرهنگي، خصوصيات شناسايي و بررسي 

 منطقه فرهنگي و اجتماعي هاینيازمندی و هااولويت تعيين 

 رفع برای مناسب هایحلراه ارائه و اجتماعي هایآسيب و مشكالت و مسائل پيرامون تحقيق 

 هاآن

 اجتماعي آفات و هاناهنجاری عوامل يابيريشه و بررسي 

 اجتماعي مفاسد و راتمنك با مبارزه هایطرح اجرای حسن بر نظارت و هماهنگي ايجاد 
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 مخدر مواد قاچاق و اعتياد با مبارزه به مربوط تبليغات و تحقيقات در هماهنگي ايجاد و بررسي 

 شوراها انحرافات و تخلفات نيز و شوراها مصوبات به نسبت اعتراضات و شكايات بررسي 

 اسالمي شوراهای یاعضا آموزش به مربوط امور پيگيری 

 انتخابات امر انجام منظوربه الزم هایبينيپيش و نگيهماه ايجاد و ريزیبرنامه 

 انتخابات موردنياز لوازم و مسائل و انساني نيروی اعتبارات، برآورد 

 انتخاباتي شناسنامه تهيه 

 فرماندار به انتخابات كنترل و بازرسي اعمال جهت شرايط واجد افراد پيشنهاد و شناسايي 

 الزم هایگزارش تهيه و هاآن وتحليلتجزيه و انتخابات هر به مربوط آمارهای نتايج استخراج 

 استان به هاآن ارسال و انتخاباتي هایپرونده تكميل 

 شهرستان در كشوری تقسيمات به مربوط امور انجام و بررسي و مطالعه 

 كشوری تقسيمات و شهر محالت گذارینام به مربوط امور خصوص در الزم لعهمطا 

 بهينه رسانيخدمات راستای در روستا بندیاولويت و مذكور اطالعات حاوی روستا شناسنامه تنظيم 

 بهداشتي و خدماتي آموزشي، فرهنگي، ابعاد در مردم به

 تا شهرستان در رجوعارباب مشكالت پيگيری و روستاها در هشدانجام كارهای از گزارش تهيه 

 نتيجه حصول

 روستا و شهر اسالمي شوراهای به مربوط امور خصوص در مكاتبه و پيگيری 

 بانوان امور كميته سوادآموزی، پشتيباني شورای بهداشت، شورای اجتماعي، شورای جلسات دبير 

 جلسات ساير و اداری شورای مصوبات پيگيری جوانان و

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 عمرانی دایره .11

ه گيرد كهايي صورت ميها و پيگيریدر اين دايره بررسي امور عمراني شهرستان و هماهنگي

ها و پيشرفت عمليات عمراني های عمراني گرفته تا امور شهرداریماهيت عمراني دارند. از نيازمندی

 آيد:. در ذيل برخي از وظايف اين دايره مياسته متمركز های شهرستاني در اين دايرطرح
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 تعيين و كشور وزارت هایمسئوليت رچوبچا در شهرستان عمراني هاینيازمندی تشخيص 

 هاآن اجرای موجبات نمودن منظورو  هااولويت

 شهرستان جامع و هادی هایطرح خصوص در همكاری و مطالعه و بررسي 

 شهرداری كارهای بر نظارت و شهرداری امور خصوص در الزم همكاری و گيهماهن 

 ه ريزی توسعريزی شهرستان و در چارچوب وظايف شورای برنامهانجام وظايف در كميته برنامه

 استان

 هاطرح اجرای و تصويب برای هادستگاه ساير و مديريت سازمان با ارتباط 

 هاطرح نمودن پياده مختلف مراحل در اراتاد مسئولين با همكاری 

 و شهرداری عمراني اعتبارات بررسي و كنترل ... 

 شهرستان حوزه عمراني عمليات پيشرفت ها وگزارشپروژه اجرای در تأخير علل بررسي  

 هتج در پيگيری لزومدرصورت  و عمراني هایطرح و هاپروژه بر دقيق نظارت و بهنگام بازديد 

 اعتبارات دريافت

 ماسه و شن معادن توزيع به مربوط امور در مراقبت و نظارت 

 شدهمصرف مصالح ميزان كنترل و دارند نقص كه هاييپروژه نواقص به مربوط فرم موقعبه ارائه 

 سازماني منازل به مربوط امور پيگيری 

 شهر سطح در حفاری به مربوط امور پيگيری 

 خسارت به مربوط امور پيگيری لزومدرصورت  و كميته اعضاء اتفاقبه دهديخسارت مناطق از بازديد 

 مصوبات پيگيری و روبيبرف كميته جلسه تشكيل 

 همچنين كشور وزارت اعتبارات از استفاده برای هاشهرداری و روستاها عمراني هایطرح بررسي 

 يردگمي انجام عمراني اعتبارات محل از كه هاييطرح

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 روستا و شهر دفتر .11

 منظوربه رفاهي تسهيالت و تأسيسات ازنظر شهرستان شهرهای و روستاها وضع بررسي و مطالعه 

 .هاشهرداری و روستاها خدماتي و مالي نيازهای تعيين و شناخت



 

 

 فصل دهم : سامان بخشي امور اداری                                                                             232

 

 الزم ضوابط و معيارها تنظيم و تهيه با رابطه در فرمانداری عمراني ريزیبرنامه درزمينه همكاری 

 شهرها و روستاها در عمراني هایطرح هایاولويت تعيين برای

 جهت در مناسب هایروش اتخاذ و مشي خط ارائه منظوربه شهرداری درآمد منابع مورد در بررسي 

 هاآن خودكفای و شهرداری درآمد سطح ارتقای

 ربطذی مراجع جهت ماهانه هایگزارش تهيه و روستا و شهر سطح در عمومي خدمات زا بازرسي 

 اعتبارات تخصيص برای سيل از ناشي خطرات با مبارزه ازنظر هااولويت تعيين 

 هاآن حساببه مربوط امور انجام و هاشهرداری مالي نيازهای بررسي 

 مافوق جانب از محوله امور ساير انجام 

 1های مکاتباتی وزارت کشورتعيين رده-21

ها( در ها، دهياریها، بخشداریها، شهرداریها، فرمانداریاستانداری)پراكندگي واحدهای تابعه 

عنوان نمايندگان عالي دولت، برای به و بخشداران سراسر كشور، و حضور استانداران، فرمانداران

های داخلي، های خطير ازجمله حفظ نظم و امنيت، اجرای سياستسئوليتانجام وظايف و م

و توسعه شهری و روستايي و هماهنگي امور اقتصادی كه حول محور  های بحران، عمرانمديريت

رايي، امنيتي های اج، مستلزم حجم زياد مكاتبات با كليه دستگاههستندتثبيت حوزه حاكميتي نظام 

 .استهای دولتي و بعضاً خصوصي ي و نظارتي و كليه سازمانئي، قضاو انتظام

لذا برای تسهيل و تسريع در ارائه جواب قانوني و دريافت پاسخ متقن، رعايت سطوح سازماني  

ای هكارگيری و انتخاب روشمراتب اداری و درنهايت نيل به اهداف مطلوب سازماني، بهو سلسله

ور منظرسد. بهمينظربههای مكاتباتي ضروری سالت و تعيين ردهمناسب در فرايند ارسال مرا

 های وزارتاستانداردسازی اين امر مهم و تسهيل درروند انجام كار، دفتر تشكيالت و بهبود روش

 گيری از نظرات معاونين وزير، استانداران، مديران كل و كارشناسان امر، دستورالعمل، با بهرهكشور

 های مكاتبات اداری را تهيه كردند.مربوط به تعيين رده

 شودمیوزیر کشور ارسال  ه با امضایمکاتباتی ک. 1-12

 مقام معظم رهبری .5-52 -5

 گانهسای قوای سهرؤ .5-52 -2

                                                             
 5323ها، مهرماه دستورالعمل تهيه شده معاونت توسعه مديريت ومنابع، دفتر تشكيالت و بهبود روش 5
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 رئيس مجلس خبرگان رهبری .5-52 -3

 جمهوریمعاونين رئيس .5-52 -4

 ياست جمهوریها، مؤسسات تحت نظر نهاد رسای سازمانو رؤ وزرا .5-52 -1

 رئيس ديوان عالي كشور .5-52 -2

 دادستان كل كشور .5-52 -1

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام .5-52 -4

 دبير شورای نگهبان .5-52 -2

 رئيس ستاد كلي نيروهای مسلح .5-52 -53

 استانداران .5-52 -55

 رئيس بازرسي كل كشور .5-52 -52

 ي امنيت مليرئيس شورای عال .5-52 -53

 و بخشداران فرمانداران احكام معاونين و مديران كل وزارتخانه، .5-52 -54

هايي كه بايد به تصويب مجلس شورای اسالمي و اساسنامه هانامهتصويب لوايح قانوني، .5-52 -51

 ی مذكورهانامهو هيئت دولت برسد و اظهارنظر در خصوص لوايح و تصويب

 ها در حدود اختيارات وزيرقانون اساسي صدور بخشنامه 534با توجه به اصل  .5-52 -52

 شود.قانون اساسي و استيضاح مطرح مي 44پاسخ به سؤاالتي كه برابر اصل  .5-52 -51

 ایمربوط با امض ها و احكام كاركناني كه به استناد مباني قانونيصدور اجازه پرداخت .5-52 -54

 .شودن مقام دستگاه بايد صادر وزير يا باالتري

 های هيئت دولتدبير كميسيون .5-52 -52

 شودمیارسال  معاونين وزارت کشور مکاتباتی که با امضای. 2-12

و وابسته به  ها و ستادها و مؤسسات تحت نظر رياست جمهوریسای سازمانو رؤ وزرا .2-52 -5

 هاوزارتخانه

 مقام وزير در امور مجلس(فقط قائم) رئيس مجلس شورای اسالمي .2-52 -2

 دبير و معاونين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام .2-52 -3

 جز معاون اول(جمهور )بهمعاونين رئيس .2-52 -4

ها و توسعه امور شهری و روستايي و رئيس سازمان شهرداری تبصره: معاون هماهنگي عمران

تواند با رئيس مجلس و كشور بر اساس دستورالعمل روابط كاری دولت و مجلس مي هایدهياری

 جمهور مكاتبه نمايد.رئيسه و همچنين معاون اول رئيسهيئت

 رئيس ديوان عالي كشور .2-52 -1
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 دادستان كل كشور .2-52 -2

 بازرسي كل كشور .2-52 -1

ير در امور مقام وزكشور و قائم رئيس ستاد انتخابات)فقط معاون سياسي و  شورای نگهبان .2-52 -4

 مجلس(

 رئيس ستاد كل نيروهای مسلح )معاون امنيتي و انتظامي( .2-52 -2

 )معاون امنيتي و انتظامي( دبير شورای عالي امنيت ملي .2-52 -53

 انتظامي( فرماندهان عالي نظامي و انتظامي )معاون امنيتي و .2-52 -55

 هاها و بيمهكل بانك مركزی و مديرعامل بانكرئيس .2-52 -52

 معاونين وزرا .2-52 -53

 استانداران .2-52 -54

 ها و نهادهای زير نظر مقام معظم رهبریرؤسای سازمان .2-52 -51

 مقام وزير در امور مجلس(های مجلس شورای اسالمي )فقط قائمرؤسای كميسيون .2-52 -52

 هاها و مراكز استانشهرشهرداران كالن .2-52  -51

 ديوان محاسبات .2-52 -54

 های كشوررؤسای دانشگاه .2-52 -52

 مقام وزير در امور مجلس(نمايندگان مجلس شورای اسالمي )قائم .2-52 -23

 تفويض اختيار توسط وزير كشور(درصورت های هيئت دولت )دبير كميسيون .2-52 -25

 شودمیارسال  رؤسای مراکز وزارت کشور مکاتباتی که با امضای. 3-12

 وزير كشور و معاونين وزارتخانه .3-52 -5

 استانداران .3-52 -2

 هاوزارتخانه و ها و مؤسسات تحت نظر رياست جمهوریرؤسای سازمان .3-52 -3

 ها و مؤسسات تحت نظر رياست جمهوریسای سازمانن رؤمعاوني .3-52 -4

 معاونين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام .3-52 -1

 شهرهاجز شهرداران كالنشهرداران سراسر كشور به .3-52 -2

 هااستانداران و معاونين استانداری .3-52 -1

 های كشورمعاونين رؤسای دانشگاه .3-52 -4

 ها و نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبریمعاونين رؤسای سازمان .3-52 -2

 هارئيس شورای عالي استان .3-52 -53

 معاونين بازرسي كل كشور .3-52 -55
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 جمهوررئيسمعاونين  .3-52 -52

 معاونين ديوان عالي كشور .3-52 -53

 معاونين دادستان كل كشور .3-52 -54

 دشوارسال می مدیران کل ستادی وزارت کشور مکاتباتی که با امضای .4-12

 هامعاونين وزارتخانه .4-52 -5

 ها و مؤسسات تحت نظر وزارتخانهانسای سازمن رؤمعاوني .4-52 -2

 هاشهرها و مراكز استانجز كالنشهرداران سراسر كشور به .4-52 -3

 هامعاونين استانداری .4-52 -4

 هاها و استانداریو وزارتخانه مديران كل نهاد رياست جمهوری .4-52 -1

 هبریها نهادهای تحت نظر مقام معظم رمعاونين سازمان .4-52 -2

 )مديران كل حوزه امنيتي( دبيرخانه شورای عالي امنيت ملي .4-52 -1

 هاشورای عالي استان .4-52 -4

 هارئيس شورای اسالمي استان .4-52 -2

ارچوب ضوابط كاری )مديران در چ معاونين و مديران كل نيروهای نظامي و انتظامي .4-52 -53

 كل حوزه امنيتي(

ارچوب ضوابط كاری شور در چدر خارج از ك جمهوری اسالمي ايرانهای نمايندگي .4-52 -55

 الملل(رساني و امور بين)مديران كل سياسي و مركز اطالع

 مديركل امنيتي() معاونين دادستان كل كشور .4-52 -52

 هاها و بخشداریها، فرمانداریمکاتبات استانداری .5-12

 دفتر مقام معظم رهبری  .1-5-12

 مكاتبات با دفتر مقام معظم رهبری .52دول شماره ج
 رئيس دفتر ارتباطات مردمي معاونين دفتر رئيس دفتر مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری 

 + + + + استاندار
 + + - - معاونين استاندار

 + - - - مديران كل
 + - - - فرمانداران
 - - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 ریاست جمهوری .2-5-12

 های وابستهو سازمان مكاتبات با رياست جمهوری .53جدول شماره 

معاون  جمهوررئيس 
 اول

رئيس دفتر 
 جمهوررئيس

رئيس دفتر 
 معاون اول

معاونين 
 جمهوررئيس

های معاونت
 معاونين

های وابسته رؤسای سازمان
 به رياست جمهوری

های وابسته معاونين سازمان
 به رياست جمهوری

های مديران كل سازمان
 وابسته به رياست جمهوری

دبيرخانه 
 هيئت دولت

 + + + + + + + + + + استاندار

 - + + + + - - - - - معاونين استاندار
 - + - - - - - - - - مديران كل
 - - - - - - - - - - فرمانداران
 - - - - - - - - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 مجلس شورای اسالمی  .3-5-12

 مكاتبات با مجلس شورای اسالمي .54جدول شماره 
رؤسای  نواب مجلس هرئيسهيئت رئيس دفتر رئيس مجلس 

 هاكميسيون
نمايندگان 

 مجلس
رئيس ديوان 

 محاسبات
معاونين ديوان 

 محاسبات
 مديران استاني ستادی مديران كل

 + + + + + + + + + + استاندار

 + + + - - - - - - - معاونين استاندار

 + + - - (5* ) - - - - - مديران كل

 + + - - (2* ) - - - - - فرمانداران

 - - - - (3* ) - - - - - بخشداران

 بت )+(: مجازعالمت مث
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 مكاتبه مستقيم نمايندگان محترمدرصورت  (5

 نماينده حوزه انتخاباتي مرتبط (2

 مكاتبه مستقيم نمايندگان محترم حوزه انتخابيهدرصورت  (3

  شورای عالی امنيت ملی .4-5-12

 ت با شورای عالي امنيت مليمكاتبا .51جدول شماره 

 هامعاونت دبير رئيس 

 + + + استاندار
 + + - معاونين استاندار

 - - - مديران كل
 - - - فرمانداران
 - - - بخشداران

  قوه قضائيه .5-5-12

 مكاتبات با قوه قضائيه .52اره جدول شم
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 + + + + + + + + + + + + + + + استاندار

 + + + + + - - - - + - + - - - معاونين استاندار

 + + + + + - - - - - - - - - - مديران كل

 + + + + + - - - - - - - - - - فرمانداران

 - + + - - - - - - - - - - - - بخشداران
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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  مجمع تشخيص مصلحت نظام .6-5-12

 مكاتبات با مجمع تشخيص مصلحت نظام .51شماره جدول 
 مديران كل هامعاونت اعضای مجمع دبير مجمع دفتر رياست رياست 

 + + + + + + استاندار
 + + - - - - معاونين استاندار

 - - - - - - مديران كل
 - - - - - - فرمانداران

 - - - - - - خشدارانب
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

  شورای نگهبان .7-5-12

 مكاتبات با شورای نگهبان .54جدول شماره 
هيئت نظارت  دبير شورای نگهبان 

 كشور اتانتخاب
 هيئت نظارت شهرستان هيئت نظارت استان

 + + + + استاندار
 + + + - معاونين استاندار

 + + - - مديران كل
 + + - - فرمانداران
 + - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 مجازريغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

 . مکاتبات با وزارت کشور8-5-12
 مكاتبات با وزارت كشور .52جدول شماره

 ريوز 
 كشور

حوزه 
 وزارتي

ادارات  معاونين
 كل

های رؤسای سازمان
 وابسته

های معاونين سازمان
 وابسته

مديران كل 
 های وابستهسازمان

 + + + + + + + استاندار
 + + + + + + - معاونين استاندار

 + + - + - + - مديران كل
 - - - - - - - فرمانداران
 - - - - - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 وزارتخانه سایر  .9-5-12

 هامكاتبات با ساير وزارتخانه .23جدول شماره 

حوزه  وزرا 
 وزارتي

معاونين 
 وزرا

ها و رؤسای سازمان
مديران عامل 

ها و شركت
 مؤسسات وابسته

معاونين 
 هاسازمان

مديران كل 
ستادی و 

های سازمان
 وابسته

ها رؤسای سازمان
يا مديران كل 

 استاني

مديران 
 شهرستاني

 + + + + + + + + استاندار
 + + + + + + + - معاونين استاندار

 + + + + - - + - مديران كل
 + + - - - - - - فرمانداران
 + - - - - - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 نياستا درون *(:ستاره )عالمت 

  نيروی انتظامی .11-5-12

 مكاتبات با نيروی انتظامي .25جدول شماره 
فرمانده نيروی  

 انتظامي
رئيس عقيدتي، 
سياسي نيروی 

 انتظامي

رئيس 
حفاظت 
 اطالعات

رؤسای پليس  معاونين نيرو
 شورك

فرمانده نيروی 
 استان انتظامي

فرمانده انتظامي  معاونين
 شهرستان

 + + + + + + + + استاندار
 + + + + + - - - معاونين استاندار

 + + + - - - - - مديران كل
 + + + - - - - - فرمانداران

 + - - - - - - - خشدارانب
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 نيروهای نظامی  .11-5-12

 مكاتبات با نيروهای نظامي .22جدول شماره 
رئيس ستاد  

كل نيروهای 
 مسلح

رؤسای ستاد 
مشترک 

 سپاه و ارتش

فرماندهان 
نيروها 

 )كشوری(

يدتي رؤسای عق
سياسي و نمايندگي 

 ولي فقيه

فرماندهي 
ارشد استاني 
 سپاه و ارتش

فرماندهان 
 نيروها

 )استاني(

فرماندهان 
های رده

 شهرستاني
 + + + + + + + استاندار

 + + + - - - - معاونين استاندار

 + + ( +1) - - - - مديران كل

 + + + - - - - فرمانداران

 + - - - - - - بخشداران
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

 صداو سيما  .12-5-12

 مكاتبات با صداو سيما .23جدول شماره 

 مديران كل استان مديران شبكه هامعاونت حوزه رياست شورای نظارت رياست 

 + + + + + + اراستاند

 + + - - - - معاونين

 + ( +1) - - - - مديران كل

 + + - - - - فرمانداران

 - - - - - - بخشداران
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 
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 های اجراییدستگاه .13-5-12

هالل احمر، كميته امداد امام خميني )ره(، بنياد پانزده خرداد، سازمان تبليغات اسالمي، ) .24ول شماره جد
 بهزيستي و...( ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره(، سازمان بازنشستگي كشوری،

 نماينده ولي فقيه رياست 
 وجود(صورت  در)

حوزه 
 رياست

مديران كل  هامعاونت
 )ياعناوين مشابه(

مديران كل استاني 
 )ياعناوين مشابه(

مديران شهرستاني 
 وجود(درصورت )

 + + + + + + + استاندار

 + + + + + + + معاونين

 + + + - + - - مديران كل

 + + + - + - - فرمانداران

 + - - - - - - بخشداران
 عالمت مثبت )+(: مجاز

 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

 هاشوراها و شهرداری .14-5-11

 هامكاتبات با شوراها و شهرداری .21جدول شماره 

رئيس شورای  
 هاعالي استان

رئيس 
شورای 
 استان

رؤسای  معاونين شهردار
ها و سازمان

 مؤسسات وابسته

رياست شورای 
 اسالمي شهر

اعضای شورای 
 اسالمي شهرها

رئيس 
شورای 

 شهرستان

رئيس شورای 
 بخش

 + + + + + + + + + استاندار

 + + + + + + + + + معاونين استاندار

 + + + + + + + + - مديران كل

 * * * * * * * + - فرمانداران

 * * * * * * * - - بخشداران

 جازعالمت مثبت )+(: م
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

 

 

 



 

 

 243  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

 هاو بيمهها بانک .15-5-12 

 هاها و بيمهمكاتبات با بانك .22جدول شماره 

 مديران شهرستاني مديران استاني مديران كل معاونين مديرعامل 

 + + + + + استاندار

 + + + + + معاونين استاندار

 + + + - - مديران كل

 + + + - - فرمانداران

 + - - - - بخشداران

 عالمت مثبت )+(: مجاز
 رمجازيغ (:-) يمنفعالمت 
 استاني درون *(:ستاره )عالمت 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل یازدهم

 نظارت در امنيت داخلي شهرستان و كنترل
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 درآمد

ها چنان كه در فرمانداری است. مدير سياست داخلي ديگر وظايف از كنترل و نظارت امنيتي

فصول قبلي اشاره شد، بيشتر ابزارهای نرم و ايجابي امنيت داخلي )سياسي، اجتماعي، اقتصادی و 

سخت  وهای امنيتي بيشتر با ابزارهای سلبي كه ديگردستگاهكنند درحاليفرهنگي( را مديريت مي

رماندار را ف دست گذارشايد به همين دليل بوده كه قانون هستند. جوی تأمين امنيت مليودر جست

آفريني در باالتر قرار داده است. فرماندار عالوه بر نقش مينی تأدر نقش كنترلي و نظارتي در شورا

ها و مديريت سياست داخلي حوزه سرزميني را ريزیبرنامه مشوراهايي كه در فصول قبلي برشمردي

ت غير اعالمي دول های اعالمي وتواند بسياری از سياستنيز مي سازد، در شورای تأمينهماهنگ مي

 دولت را در پيش گيرد. 5را اجرايي نموده و فرايندهای امنيت زدايي يا امنيت زايي

ن بازوی يارمند فرماندار در كنترل و نظارت امنيتي، شوراهای تأمين به شمار تريترديد مهمبي

های مختلف عادی و فوق العاده، مين امنيت آن در موقعيتي و تأروند كه در كنترل حوزه سرزمينمي

های متولي امنيت را برجسته مي سازد. لذا در اين كار نقش هماهنگ كننده فرماندار در بين دستگاه

بخشي )مبحث فصول های سامانريزی )مبحث فصل اول( يا كارويژهيز همچون كارويژه برنامهويژه ن

گيری با نخبگان سياسي، اجتماعي، امنيتي و نظامي حرف دوم تا دهم( هوش اجتماعي باال و ارتباط

 زند.ها و خصائل شخصي وی مياول را در ويژگي

 امنيت انواع مفهوم  .1

يي از خطر، تهديد، اضطراب، ترس يا وجود آرامش، اطمينان و اعتماد امنيت در لغت به معنای رها

شناختي اندازهای نظری علوم جامعهای وجود ندارد بلكه چشماست. بر سر معنای لغوی امنيت مناقشه

شود و مفروضات و اصول يا مطالعات امنيتي است كه باعث تفاوت در حوزه مفهومي امنيت مي

 رد.آومتفاوتي را به بار مي

كارگيری آن توسط مديران سياست داخلي موردتوجه ای كه در ادبيات امنيتي و بهترين نكتهمهم

واژه امنيت، مانند بسياری از واژگان سياسي ديگر، به تعبير فالسفه علم،  گيرد اين است كهقرارمي

ر مي ديگنشيني با مفاهياست و به مدلول مشخصي اشاره ندارد و فقط در متن و هم« دال تهي»

ين رفت از اكند. راه برونملت يا ساير مفاهيم است كه مدلول پيدا مي -ازجمله قدرت، ملت، دولت

 توانيم وجه خاصي از امنيت را در نظر آوريم.سياليت مفهومي، گفتمان است. با گفتمان مي

                                                             
5 Securitization and desecuritization 
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تمان از شود. اين گفامنيت در گفتمان سلبي آن، با نبود عامل ديگری به نام تهديد تعريف مي
پيشينه بلندی برخوردار است و شاخصه بارز آن تأكيد بر بعد نظامي در مقام تحليل وضعيت امنيتي 
است. راهبرد اصلي در اين رويكرد امنيتي تقويت توان نظامي برای مقابله و سركوب دشمنان است. 

يجاد ان توانمندی اتوشود، پس امنيت را ميدر اين گفتمان بر وجه رهايي از خطر و تهديد تأكيد مي
شود بلكه شرايط عاری از خطر تعريف كرد. اما در گفتمان ايجابي، امنيت به نبود تهديد تعريف نمي

. پس تعريف امنيت استهای مردم نيز موردنظر وجود شرايط مطلوب برای تحقق اهداف و خواست
ظ ظور افزايش منافع و حفمنها بهگيری بهينه از فرصتتوان توانمندی بهرهدر اين گفتمان را مي

مان ای كه از اين دو گفتافزاری داريم. نتيجههای نرمكرد. در اين وجه نياز به تواناييها تعريف ارزش
نيت در ديگر، امعبارتبه دارد.توان گرفت اين است كه امنيت دو عنصر تهديد و فرصت امنيتي مي

اين هر بنابراستوار است. « رضايت»مفهوم و در گفتمان دوم بر « قدرت»گفتمان نخست بر مفهوم 
 توان دانست.تهديدی امنيتي نيست و امنيت را نيز مساوی با تهديد نمي

خورند كه هر يك تعريف خاص خود های مختلفي به اين واژه پيوند ميدر ادبيات امنيتي مدلول
يت ملي به دنبال برقراری امنيت در چارچوب هاست. در امندست واژهيكي ازاين . امنيت مليدارندرا 

 قلمرو جغرافيای حاكميت دولت هستيم. 
شتر بر شود. در گفتمان سلبي بيو امنيت خارجي تقسيم مي به دو قسم امنيت داخلي امنيت ملي

در گفتمان ايجابي بر وجوه شود اما های خارجيان تأكيد ميخارجي امنيت و زدودن دسيسه وجه
لي رو در امنيت داخشود. ازاينمحيطي يا اقتصادی امنيت تأكيد ميديگری ازجمله شرايط زيست

هرچند تهديدات متوجه حاكميت دولت، مشروعيت و قلمرو سرزميني دولت، منافع مالي و مادی 
عيت شهروندان و سطح دولت موردتوجه هستند؛ اما در كنار آن به امنيت وجه ايجابي داده و وض

توان انواع امنيت داخلي ها ميبندی دولتالبته برحسب دسته 5نسبي زندگي آنان نيز موردنظر است. 
يافته و در سوی ديگر حكومت مطلقه توتاليتر قرار سوی طيف، دولت توسعهرا تعريف نمود. از يك

. يعني امنيت داخلي به نحوی تأمين 2دارند. در نظام توتاليتر امنيت مردم متأثر از امنيت دولت است
شود كه دولت نگراني از سوی مردم نداشته باشد. در اين جوامع، نظام توتاليتر چون دغدغه حفظ 

امكانات نيست بلكه فرصت سوز نيز هست و  ها و احيایتنها قادر به كسب فرصتخود را دارد نه
های خود را تأمين كنند. اما در دولتتوانند امنيت های خود ميمردم صرفاً از طريق توانمندی

يافته به دليل به رسميت شناختن حقوق مردم و كوچك بودن دولت، دولت اجازه فرصت سوزی توسعه
 های جديدی است.نداشته و همواره درصدد ايجاد فرصت

                                                             
های امنيت در گفتمان سلبي وجود دارد كه جدای از برنامه homland securityواژه ديگری نيز تحت عنوان امنيت وطني  5

 شده است.ريزیخارجي نيست و هدف آن در راستای تروريسم برنامه
و دولت تصور نمود. در  وری دانست و مرجع آن را نيز فرد ، مردمرا سطوح فردی، گروهي و كش توان سطوح امنيت داخليمي 2

 گيرند.های توتاليتر مرجع فرد و مردم ذيل مرجع دولت قرار مياينجا منظور اين است كه در نظام



 

 

 فصل يازدهم : كنترل و نظارت در امنيت داخلي شهرستان                                                    244

 

 تهدید و فرصت

ای م، اشارهيهای مختلف به دست دادبندی كه از پيچيدگي امنيت در قالب گفتمانبا توجه به جمع

هم به پيچيدگي مقوالت دوگانه امنيت، يعني فرصت و تهديد داشته باشيم. آنچه بايستي يك مدير 

سياست داخلي همواره در مورد تهديدات امنيتي مدنظر قرار دهد اين واقعيت است كه تهديد قبل از 

ت. ي مبدل شده اسبوده است و طي فرايندی به يك تهديد امنيتاجتماعي  دهيپد، يك و ظهوربروز 

به كند. در اين فرايند بيش از همه تلقي بازيگران امنيت در پهنه ملي و داخلي نقش اصلي را ايفا مي

همين دليل است كه درسطور پيشين از دو گفتمان ايجابي و سلبي نام برديم و ماهيت تهديد را با 

احساس » ست كهاز همين روديم و توجه به نگاه گفتمان حاكم يا بازيگران امنيتي موردبررسي قراردا

 يابد.بيشتری مي تياهم« تهديد»از « تهديد

اصول »، «اعتقادات»، «شرايط زماني و مكاني»، «هافرضپيش»، «اهداف»، «عاليق» 

احساسي از شود تا وجود دارد كه موجب مي يمتفاوت« هایتوانايي»و « اصول عرفي»، «فرهنگي

ازيگران از نگاه ب طور مثال جمهوری اسالمي ايرانشكل گيرد. به تهديد يا فرصت در بازيگر امنيتي

عنوان تهديدی برای امنيت منطقه برساخته شده است كه ممكن است از نگاه بازيگران عرب منطقه به

، «ر مجازیتصوي»بيروني با آن « عينيت»ديگر عبارتبهديگر چنين تصوری واقعي قلمداد نشود. 

 .ستين« انطباق» ابلق ضرورتاً

ای تهديد امنيتي بازنمايي شود تغييرات شود پديدهنكته ديگر اين است كه آنچه باعث مي

بلكه با توجه  شوداجتماعي هستند. البته اين به معني آن نيست كه هر تغييری تبديل به تهديد مي

ر( خارج امنيتي )فرماندابه مطالب فوق هر تغييری كه احساس شود از كنترل و نظارت و توان بازيگر 

به نبايد ا تنهنهتهديدزا قلمداد شود. لذا فرماندار  تواند از سوی اواست و قادر به كنترل آن نيست مي

ی امنيتي مثابه بخشي از استراتژها را به، بلكه استقبال از آنبپردازدنفي تغييرات با اغراض امنيتي 

 .دكار قرار ده در دستورخود و تأكيد بر جوانب فرصت ساز آن 

اصل ديگری كه در رابطه بين امنيت و تهديد وجود دارد و از آن به معمای امنيت )چه درصحنه 

منيتي ا احساس ناامني نزد بازيگرشود اين است كه المللي( هم تعبير ميداخلي و چه درصحنه بين

كند، درنتيجه ، انگيزه افزايش قدرت جهت ارتقای ضريب ايمني را در او احيا و تقويت ميما

 اما اين اقدام در عمل به .گذارد كه افزايش قدرت بازيگر را به دنبال داردهايي را به اجرا ميسياست

. شوديتبديل مها روز احساس ناامني بيشتر در ديگر بازيگران و انجام واكنش مشابهي از سوی آنب

ان گرفته و در مواجهه با بازيگرپس از مدتي بازيگر اول در وضعيت نخستين خود قراركه آن نتيجه

ر رغم قدرتمندتبهبازيگران  ةهمكند. درنهايت ای خود اقدام ميشده جديد، به تقويت دورهتقويت

و احساس تهديد و ناامني و نگرش سلبي به تغييرات و  كنندشدن احساس ناامني بيشتری مي
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ك فرصت انجامد. البته يسل ناامني ميتهديدهايي در بازيگران عمالً به تنوع و تكثر و درنهايت تسل

ه اجتماعي ب -انحراف افكار عمومي از مسائل سياسي  دهد و آنموقتي را در اختيار بازيگر قرار مي

های را برای بحران« مسكن»ا ي« سرپوش»تواند نقش و درنتيجه مي است موضوعات امنيتي شده

 .داخلي ايفا نمايند

 شورای تأمين .2

تای كه در راستشكيل شده است های امنيتي و انتظامي و نظامي منطقه اين شورا از دستگاه

 ماه دربارود حداقل صورتبه . جلسات شورای تأمينكنديت مينت شهرستان فعالايجاد و برقراری امي

ظيم تن نحوه . تشكيل جلسات واست اين جلسات به عهده فرمانداری رياست ،شودمي تشكيل

 .خواهد بودجلسات و ابالغ مصوبات و پيگيری مفاد آن نيز به عهده فرمانداری صورت

مجلس  5322مصوب  «قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيالت شورای امنيت كشور»در 

وزارت ه ها و اماكن و تأسيسات بر عهدامنيت كشور و حفاظت از شخصيتآمده: شورای اسالمي 

است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه بايد هماهنگ با وزارت كشور در حفظ و برقراری امنيت  كشور

مانند شورای امنيت كشور صرفاً  شورای تأمينشده در همين قانون اشاره 5.دننككشور عمل  داخلي

گيری با نمايندگان وزارت كشور و حق تصميم شودمير امور امنيتي تشكيل منظور مشورت دبه

 2.است، فرماندارو بخشدار( )استاندار

مل تعا از سوی ديگر، اعضای شورا كامالً برای انجام وظايف تخصصي خود به ياری همديگر و

ود آوردن وجهرا نقش اساسي را در بعنوان رئيس شومثبت در سطح شهرستان نيازمندند. فرماندار به

ی های شخصي وكه گفته شد شخصيت فرماندار و ويژگياين حس همكاری و تعامل دارد. لذا چنان

 ها نقش اساسي دارد. وجود آوردن اين فضای همكاری بين دستگاههدر ب

دود و ح های مربوط به وقايع حساس امنيتي و تبيينوتحليلها و تجزيهبررسي اخبار و گزارش

ها و نهادها در رابطه با شهرستان در چارچوب وظايف قانوني وظايف و اختيارات هر يك از ارگان

 های تابعه، ازجمله وظايفاستان و بخش ها و برقراری ارتباط مستقيم با شورای تأمينهريك از آن

 3.استشورای تأمين شهرستان 

ه شود و مسائلي كمنيت عمومي در جلسات شورا طرح و بررسي ميطوركلي مسائل مرتبط با ابه

تواند در .. تنها در صورتي مي.ماهيتي غيرامنيتي دارد ازجمله مسائل اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و

                                                             
 قانون 2ماده  5
نامه نيز آئينكشور. در اين نامه اجرايي قانون وظايف و تشكيالت شورای امنيت قانون ياد شده، همچنين بنگريد به آيين 2ماده  2

 گيری با فرماندار است.شود و حق تصميممنظور مشورت در امور امنيتي تشكيل ميصرفاً به تصريح شده شورای تأمين
 4/2/12نامه اجرايي قانون تعيين وظايف و تشكيالت شورای امنيت كشور مصوب آيين 2و  1بنگريد به ماده  3
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وفصل مشكالت و معضالت ربط برای حلهای ذیمطرح شود كه دستگاه جلسات شورای تأمين

ها نبوده و استمرار اين قبيل موارد ممكن اشند؛ ولي به داليل مختلف قادر به رفع آناقدام كرده ب

أمين جلسات شورای ت. مصوبات و صورتشودگيری ناآرامي و تحركات ضد امنيتي است باعث شكل

رای و دبيرخانه شو سرعت تهيه و با امضای معاون سياسي فرماندار به اعضای جلسهشهرستان به

 .شودميارسال  تأمين استان

 اند از:شهرستان عبارت اعضای شورای تأمين .5-2

 فرماندار )رئيس شورا(. 5-5-2

 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي مستقر در شهرستان .2-5-2

 فرمانده نظامي محل )رده نظامي موجود در حوزه سرزميني شهرستان( .3-5-2

 ي محلفرمانده انتظام .4-5-2

 رئيس اداره اطالعات .1-5-2

 صورت اختياری و به اذن فرماندار(دادستان شهرستان )به .2-5-2

 هايي كه حداقل صد هزار نفر جمعيت داشته باشد شورای تأمينالزم به توضيح است در بخش

 و اعضای آن شودميبا وظايف مشابه شورای تأمين شهرستان تشكيل 

 )رئيس شورا( بخشدار

 فرمانده سپاه

 فرمانده انتظامي بخش

 هاشهرستان ضمانت اجرای مصوبات شورای تأمين

قانون مجازات جرائم  32ها ذكر ماده شهرستان منظور ضمانت اجرای مصوبات شورای تأمينبه

نيز ضروری است. برابر اين ماده هريك مجلس شورای اسالمي  2/53/5342نيروهای مسلح مصوب 

شورای  ،از فرماندهان و مسئوالن نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شورای عالي امنيت ملي

امنيت كشور و شورای تأمين استان يا شهرستان را در مواردی طبق قانون موظف به اجرای آن 

موجب ساير قوانين مستوجب ازات محارب نباشند يا به، اجرا نكنند، چنانچه مشمول مجهستند

 شوند.مجازات شديدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي
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منظور افزايش آسايش آحاد به ها در سراسر كشورشهرستان های شورای تأميندرمجموع جلسه

های خود را سامان داده ثبات ي امن و آرام فعاليتمردم در حوزه شهرستان است تا بتوانند در محيط

و  ديگر برقراری نظم عموميعبارت. بهشودسياسي و امنيتي الزم برای توسعه پايدار كشور فراهم 

نامه اجرايي قانون وظايف و آيينهای آرامش و آسايش همگاني در جامعه بر اساس ايجاد زمينه

 شده است. تعريف عنوان امنيت داخليبه 12تشكيالت شورای امنيت كشور مصوب سال 

 های مختلف در عمليات امنيت داخلیوضعيت .3

با توجه به انواع رويدادها چهار وضعيت سفيد، خاكستری، زرد و قرمز  در عمليات امنيت داخلي

 5شرح زير مشخص گرديده است. شده كه تعريف وضعيت به در نظر گرفته

 وضعيت سفيد .1-3

گونه رويداد و قرائني دال بر برهم زدن نظم عمومي و امنيتي وجود ندارد. در اين وضعيت هيچ

لذا شوراهای تأمين چه استان و شهرستان و چه بخش به روال عادی قانوني خود تشكيل و وظايف 

 دهند.محوله در قانون را انجام مي

 خاکستری )غيرعادی(:وضعيت  .2-3

در اين وضعيت احتمال دارد نيروهای مخالف نظام به عمليات خصمانه دست بزنند و يا عمليات 

ای را آغاز كرده باشند، در اين وضعيت اقداماتي در جهت كسب اطالعات نشدهضد امنيتي هماهنگ

نيروی  ادامه دارد. يافته وسياسي و رواني جامعه( توسعه و برهم زدن نظم )اقتصادی، اجتماعي،

منظور برقراری دار بوده و اقدامات الزم را بهمسئوليت برقراری امنيت و حفاظت را عهده انتظامي

ر آورند. سپاه پاسداران بامنيت و خنثي كردن عمليات ضد امنيتي برابر وظايف محوله به عمل مي

كنند. اداره اطالعات كسب اخبار و وظيفه ميانجام های محوله در شورای تأميناساس مأموريت

 دهد.گيری در اختيار شورا قرار ميبندی جهت تصميماطالعات را توسعه داده و پس از جمع

. پس شوديمبخش به شورای تأمين شهرستان پيشنهاد  وضعيت خاكستری توسط شورای تأمين

 شور گزارش خواهندبه شورای امنيت كرا و مراتب استان اعالم خواهد شد  ورای تأميناز تصويب ش

ان در شورای تأمين شهرست های مربوط به عمليات امنيت داخلي. در اين وضعيت كليه فعاليتداد

 .شودميهماهنگي 

                                                             
 52/55/23نامه اجرايي مصوب شورای امنيت كشور در تاريخ آيين 5
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 العاده(فوق) زردوضعيت  .3-3

ح( ای )اعم از مسلح و غيرمسلا مقياس بزرگ و هماهنگ شدهدر اين وضعيت عمليات ضد امنيتي ب

شورای  أييدتشهرستان به استان پيشنهاد كرده و با  يافته است. اين وضعيت را شورای تأمينتوسعه

ی الزم را برا اقدامات تأمين استان و سپس شورای امنيت كشور اعالم خواهد شد. نيروی انتظامي

های محوله در شورای تأمين آورده و سپاه پاسداران بر اساس مأموريتاعاده نظم و آرامش به عمل

ها تشديد همچنين حفاظت و كنترل نقاط و تأسيسات حساس ارتش و سربازخانه كند.وظيفه ميانجام

ر و تصويب فرمانده های الزم با نيروهای انتظامي بعد از درخواست شورای امنيت كشوو همكاری

كل نيروهای مسلح انجام خواهد شد. اداره كل اطالعات فعاليت كسب اخبار و اطالعات را توسعه 

 دهد.گيری در اختيار شورای تأمين قرار ميهای امنيتي جهت تصميمداده و به همراه طرح

 قرمز تيوضع .4-3

است كه دامنه فعاليت نيروهای ای گونهالعاده( بهاين وضعيت ادامه توسعه وضعيت زرد )فوق

نيت يافته شده است. لذا شورای اميافته و منجر به عمليات ضد امنيتي سازمانمخالف نظام گسترش

هي كل يد كرده و به فرماندتأيشهرستان و استان اين وضعيت را  يد شورای تأمينتأيكشور پس از 

های يمشها و خط. لذا سياستشودمييشان وضعيت ابالغ تصويب ادرصورت دهد. قوا پيشنهاد مي

هايي كه تبليغي، سياسي، اجتماعي، نظامي، امنيتي و ساير زمينه -های فرهنگيكلي الزم در زمينه

در اعاده امنيت مؤثر است توسط شورای امنيت كشور اتخاذ و جهت اجرا به شورای تأمين استان 

تحت كنترل عملياتي يك نيروی نظامي كه از  وی انتظامي. در اين وضعيت نيرخواهد شدابالغ 

گيرند و عمليات نظامي با فرماندهي واحد بر اساس قرار مي شود،ميطريق شورای عالي دفاع تعيين 

 گرفته و گزارشهای اتخاذشده توسط شورای امنيت كشور و شورای تأمين استان انجامسياست

. اطالعات عمليات در تمام مراحل عمليات از شودميشده ارائه به شوراهای گفته ای تهيه ونوبه

های نظامي حضورداشته و كليه اطالعات الزم از گسترش مرحله طراحي گرفته تا اقدام در قرارگاه

دهند و اطالعات مكتسبه را ها را در اختيار نيروهای نظامي قرار مينيروهای مخالف و وضعيت آن

و  ارتش گانه( حفاظت و كنترل نقاط حساسنمايند. ارتش نيز )نيروهای سهگزارش ميسريعاً 

 كننده را پس از تصويبهای واگذارشده از طرف نيروی نظامي عملها را تشديد و مأموريتسربازخانه

 فرمانده كل نيروهای مسلح انجام خواهند داد.

ا ربط، در رابطه بها يا مراجع غير ذینهای فوق هرگونه اقدام عملي توسط ارگادر كليه وضعيت

ني غيرقانو ،باشدو تصميمات شورای امنيت كشور  حوزه وظايف وزارت كشور امور امنيتي كه در



 

 

 213  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

با رعايت مسائل  های مختلف تعيين محل شورای تأميندر وضعيت همچنين 5آيد.حساب ميبه

 های عادی و به لحاظ حفظ جنبة حاكميتي. البته در وضعيتاستبا مسئول شورا  حفاظتي و امنيتي

كه  ااز اعض و از قبل جايگاه هر يك شودميجلسات شورا عموماً در اتاق فرماندار تشكيل  فرمانداری

 ه است.شددر صفحات قبل معرفي شدند مشخص و تعيين 

 امنيت و انتظاماتکارگروه  .4

 های مركز استاندر برخي از فرمانداری های شورای تأمينوه امنيت و انتظامات از زيرشاخهكارگر

 ،شودو انتظامي كه بروز و يا ايجاد مي يبه فراخور موضوعات امنيت اين كارگروه گذاری شده است.نام

ل را شام )در سطوح معاونين( ميناالختيار اعضای شورای تأنمايندگان تام و ساختار آن شدهتشكيل

سات و جل لي. تشكشودميصورت موضوعي برگزار . جلسات كارگروه امنيت و انتظامات بهشودمي

 .استبه عهده حوزه سياسي و اجتماعي ها در برخي شهرستانپيگيری آن 

 ريزی جهت پيشگيری ازمنظور هماهنگي و برنامههای تخصصي امنيت و انتظامات بهكارگروه

های امنيتي و انتظامي و مقابله با حوادث احتمالي با شرح وظايف ذيل در محل ها و بحرانبروز تنش

 2.شوديمها تشكيل ها و شهرستاناستان های شورای تأميندبيرخانه شورای امنيت كشور و دبيرخانه

 ان:شرح وظايف كارگروه امنيت و انتظامات در شهرستان مركز است

 های ابالغي از سوی استان.ها و طرحاجرای دقيق دستورالعمل -

 های پيشنهادی متناسب با وضعيت شهرستان به استان.ارائه نقطه نظرات كارشناسي و طرح -

 های مهم و فوری نيروهای عملياتي.بيني الزم نسبت به تأمين نيازمندیپيش -

 امنيت و انتظامات با توجه به تدابير های مردمي در خصوصريزی نسبت به جلب مشاركتبرنامه -

 ابالغي در سطح شهرستان.

هماهنگ نمودن وظايف و اختيارات و مسئوليت كليه واحدهای شهرستان مرتبط با امر مديريت  -

 .بحران

 های ابالغي.سازی و اجرای مانورهای آزمايشي برابر برنامهآماده -

 های امنيتي و انتظامي با توجه به تدابير ابالغي.چارچوب مأموريت اندازی بانك اطالعاتي درراه -

 ای كارگروه به استان.ارائه گزارش عملكرد نوبه -

                                                             
 به تصويب شورای امنيت كشور رسيده است. 52/55/5323نامه اجرايي كه در آيين 55بنگريد به ماده  5

يئت محترم ه 23/5/5342مورخ  هـ 24452ت / 2242طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب شماره  34ماده  4با استناد به بند  2
 آن اصالح شد. 2ماده 2/2/5343ران كه در تاريخ وزي
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يس رئكه بحران به حدی گسترده باشد كه از عهده مسئولين شهرستان خارج گردد درصورتي

 1گرفت.مسئوليت آن را به عهده خواهد  كارگروه استان و استاندار

 و نظم عمومی: های ضد امنيت داخلیشناسه .5

موارد  4/2/5312نامه اجرايي قانون وظايف و تشكيالت شورای امنيت كشور مصوب در آيين 

 اند. تشخيص و تصويب اعضای شورای تأمينشدهمعرفي عنوان موارد ضد امنيت داخليمتعددی به

ود. اين رعنوان مصداق ناامني شرط اصلي و اساسي به شمار ميها بههر يك از اين شناسه تأييددر 

 شده در اين مصوبه پيداست:ويژه از نخستين مورد تصريحموضوع به

الف( هرگونه اقدام غيرقانوني اعم از فردی يا جمعي كه مخل نظم عمومي و مانع فعاليت جاری مردم 

 قصد براندازی باشد.و يا به شوند

ب( اعالم و يا اقدام به برگزاری تظاهرات، تحصن، راهپيمايي و موارد مشابه كه بدون كسب مجوز 

 قانوني و تحت هر نام و عنوان صورت پذيرد.

ها و معابر عمومي كه بندان جادهها از قبيل ايجاد راههرگونه اقدام در جهت مسدود نمودن راه( ج

 خالفت با قانون انجام گيرد.منظور مبه

د( اقدام به هرگونه انفجار، ترور، خرابكاری و ايجاد آشوب از طريق مختلف جهت تخريب و زيان 

رساندن به تأسيسات، اموال و امكانات دولتي و خصوصي و اختفای اسلحه و پخش شايعات مخل 

 مصالح و حيثيت جمهوری اسالمي و جاسوسي.

به منكرات و اقدام عملي جهت اشاعه مفاسد اجتماعي و يا ايجاد مراكز ه( تظاهر به فسق و تظاهر 

 صورت تشكيالتي.فساد به

)مسلحانه و غيرمسلحانه( تحت عنوان اهداف سياسي اعم  آميزهای ايذايي و شرارتو( كليه فعاليت

 ای و موارد مشابه آن در مناطق مختلف كشور.از گروهي و قبيله

گيری و موارد مشابه آن تحت هر عنوان و باهدف ، هواپيماربائي و گروگانز( هرگونه اقدام به سرقت

 سياسي و غيرسياسي.

و تحت هر عنوان صورت  های بدون مجوز و غيرقانوني كه از سوی اتباع خارجيط( كليه فعاليت

 گيرد.

                                                             
 1پيشين، ماده  5
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 های تخصصی شوراهای تأمين و امنيت کشورکميسيون .6

رامش و حفظ آ ، امنيت داخليترين كارويژه شورای تأمينات گذشته آورديم مهمكه در صفحچنان

اين هدف كالن در راستای اهداف تخصصي  .استو آسايش مردم در حوزه سرزميني خود 

لي شورای هدف اص . پيشگيری و مقابله و ترميم دوشودانجام ميهای امنيتي و انتظامي نيز دستگاه

 تأمين است.

 در جهت تأمين هدف نخست های شورای تأمينگيریرود كه غالب مصوبات و تصميمانتظار مي 

كنند.  انديشيای يا بحراني چارههای متولي بتواند قبل از وقوع حادثهباشد و با هماهنگي دستگاه

شند. كوادث امنيتي شوراهای تأمين را پشت سر يدک ميهرچند تجربه نشان داده كه غالباً اين ح

حوادث و وقايع متنوعي در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و امنيتي در كشور سطوح 

له كند. ازجمها عزمي حاكميتي را طلب ميكه پيشگيری و مقابله با آن دهندمحلي و ملي رخ مي

 ها، سرقتها و فرقهرين دولتي، فعاليت احزاب و گروهارتشاء و اختالس، ارتكاب جرم توسط مأمو

جمعي عادی و مسلحانه( پرتاب ربايي، قتل، خودكشي، درگيری، )نزاع دستهمسلحانه، راهزني، آدم

سوزی، شرارت، قاچاق كاال، سالح و مهمات و مشروبات الكلي، مواد مخدر، مواد منفجره، آتش

ها، ركود و كاهش توليد، ، اغتشاش، كمبودها، نارسائيهايي ناشي از اعتراض، اعتصابنارضايتي

 و...( ذاریگعملكرد ضدانقالب )درگيری نظامي، شعارنويسي، پخش اعالميه و تراكت و نشريه، بمب

ای های موجود، شور، برحسب ضرورتمنظور افزايش ضريب امنيتي حوزه سرزميني فرمانداریبه

و اخذ تصميم  تواند تشكيل جلسه دهد و راجع به يكايك موارد ذكرشده پيشگيریشهرستان مي تأمين

امنيت  ها يا در شورایويژه در استانكند. بدين منظور يكي از ابزارها و بازوان كمكي شورای تأمين به

ر ههای تخصصي هستند كه بنا به موقعيت سرزميني و تهديدات پيش روی كشور كميسيون

تواند شعبات شهرستاني خاص خود را داشته باشد. تنوع بسيار زياد و گستردگي شهرستان مي

ر ها دسو و اهميت زياد تعدادی از اين موارد )كه ذكر برخي از آنها و مسائل امنيتي، از يكموضوع

 يهای زيرمجموعه خود را برای رسيدگسطور فوق اشاره شد( باعث شده شورای تأمين، كميسيون

ای گونههها بهای گذشته عملكرد و فعاليت برخي از اين كميسيوندهند. در سالها تشكيل ميبه آن

تي را های امنيمشيبوده كه جايگاه مهمي در ساختار امنيتي كشور برای خود باز كنند و هدايت خط

داشته و  د ضعيفيها نيز عملكردار شوند. البته در كنار اين عملكرد مناسب برخي از كميسيونعهده

 فعال نيستند. 
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های موجود در شورای امنيت كشور و كميسيون ها، در زيرهای آنمنظور آشنايي با فعاليتبه

كه فعال يا غيرفعال بوده يا در شهرستان خاصي موجود بوده باشند( ها )اعم از اينبرخي مراكز استان

 شوند.معرفي و برخي توضيح داده و تشريح مي

 5هاها و شهرستاناستان های شورای امنيت كشور و شورای تأمينفهرست كميسيون .21ارهجدول شم

 هافهرست کميسيون رديف
شورای 

 امنيت کشور
 شورای تأمين

 هااستان
 شورای تأمين

 هاشهرستان

 - * * كميسيون حفاظت اماكن و تأسيسات 5
 - * * هاكميسيون حفاظت شخصيت 2
 - * * كميسيون نظارت بر مواد ناريه صنعتي و تجاری 3
 * * * كميسيون ورزشي 4
 * * * هاها و همايشكميسيون حفاظت اجالس 1
 * * * كميسيون خلع سالح و مبارزه با قاچاق سالح 2
 - * * كميسيون صدور پالک محرمانه 1
 - - * نامهمانكميسيون اعطای ا 4
 * * * اجتماعيهای كميسيون بررسي نارضايتي 2

 - * * امنيتي باكشورهای كميسيون بررسي اسناد همكاری 53
 * * * های امنيتيكميسيون بررسي طرح 55
 * * * يافتهكميسيون بررسي جرائم سازمان 52
 * * * ستاد امنيت انتخابات 53
حال ارت منيتي و ترافيكي مراسم سالگردكميسيون ا 54

 حضرت امام )ره(
* - * 

 - - * حفاظت نخبگان 51
 * * * تروريستيهای بررسي وضعيت گروهك 52
 - * * پيشگيری و مقابله با تهديدات بيو تروريسم 51
 - * * كميسيون مديريت امنيت عمومي در فضای مجازی 54
 * * * كميسيون پيشگيری از سرقت 52
 * * * شهرستان ها()ها كميسيون امور امنيتي استان 23
 * * * كميسيون امنيت گردشگران 25
 - - * كميسيون تشكيل يگان حفاظت سازمان ها 22
  * * كارگروه بررسي و نظارت بر ستاد مقابله با جعل اسناد 23
  * * ستاد مقابله با جعل 24
  * * كميسيون بررسي اطالعات و اخبار 21
  * * كميسيون نظارت بر پايش تصويری 22
  - * استاندارد سازی سامانه حفاظتي اماكن و تأسيسات 21

                                                             
 شده استاداره كل امنيتي برای درج در كتاب حاضر ارسال 54/3/21 352اين فهرست در نامه شماره  5
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 هافهرست کميسيون رديف
شورای 

 امنيت کشور
 شورای تأمين

 هااستان
 شورای تأمين

 هاشهرستان

  * * كميسيون بررسي تهديدات امنيتي كشورهای همسايه 24
  - * تيراندازیها كميسيون نظارت بر تشكيل باشگاه 22
  * * كميسيون دانشجويي )حوزه سياسي( 33
  * * حوزه سياسي(كميسيون كارگری ) 35
  * * كميسيون اقوام )حوزه سياسي( 32
  * * كميسيون فرق و مذاهب )حوزه سياسي( 33
  * * و اطالع رسانيای كميسيون رسانه 34

  21 34 جمع 

 

ائم های امنيتی با سایر کشورها )قکميسيون تهيه پيش نویس اسناد همکاری . 1-6

 به برگزاری در شورای امنيت کشور(

آوردهای علمي و فني و تحقيقاتي كشورهای مختلف در گيری از آخرين دستمنظور بهرههب

ه های گذشتطي سال جرائم و همچنين گسترش روابط با كشورهای مختلف، وزارت كشورة زمين

ها نموده از كشورصورت موافقت نامه و يادداشت تفاهم( با برخي اقدام به انعقاد قراردادهای امنيتي )به

اچاق يافته، مبارزه با قفني و تحقيقاتي كشورهای مختلف در جرائم سازمان،های علمياست. همكاری

چند . هراست.. از اهداف اين كميسيون .مواد مخدر، مبارزه با تروريسم، مبارزه با جعل اسناد دولتي و

عنوان دارد ولي در هر صورت بههای زيادی وجود ها بحثراجع به كارايي، اهميت و عملي شدن آن

 توان نام برد:های امنيتي زير را ميكارويژه اين كميسيون موافقت نامه

 فدراسيون روسيه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد

 كويت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد

 تركيه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد

 مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد آذربايجان

 جمهوری دمكراتيك خلق كره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد

 يافته و تروريسمازبكستان مبارزه با جرائم سازمان

 های امنيتي و مرزیهمكاری پاكستان

 يمن مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد

 يافته و قاچاق كاالرزه با جرائم سازمانايتاليا مبا
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 بحرين مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد

 يافته و قاچاق كاالعربستان سعودی مبارزه با جرائم سازمان

 يافتهقزاقستان مبارزه با جرائم سازمان

 قبرس مبارزه با مواد مخدر

 تروريسم يافته وقطر مبارزه با جرائم سازمان

 کشور امنيت شورای کارگری نکميسيو . 2-6

 نمودن باهدف هماهنگ اعتصابات، و كارگری مسائل و مشكالت نقيصه رفع جهت اين كميسيون

 عام هایبه سياست توجه با و كارخانجات و امنيتي،كارگری سياسي، امور در ربطذی هایارگان كلية

هايي و فرمانداریها كز استانهمچنين در كليه مرا 5.شودمي تشكيل مختلف زماني مقاطع در امنيتي

 كه مسائل حاد كارگری وجود دارد با تركيب كمسيون كارگری شورای كشوربا شرح وظايف زير

 .خواهد شدتشكيل 

مسائل  با رابطه در هاآن از يك هر وظايف حدود تبيين و ربطذی هایارگان كليه نمودن ماهنگ. ه5

 .كارگری امنيتي و سياسي،

 توصيه آن و يك درجه كارخانجات مديران يجايهجاب و نصب و ل عز مورد در رتبادل نظ و بحث .2

 .ربطذی مسئولين به

 است. كشور امنيت شورای اختيارات حدود در كه يهايزمينه در واحد گيریتصميم .3

 مربوطه هایزمينه در مسئولين راهنمائي و مشاوره .4

 مقاطع مختلف در تشنجات و اعتصابات با برخورد شيوه مورد در گيریتصميم جهت پيشنهاد ارائه .1

 زماني

 مسئولين به آن انعكاس و كارخانجات معضالت ها،نارضايتي تحليل و بررسي .2

 كارگری مسائل با برخورد در مختلف شرايط در امنيتي سياسي مسائل نمودن هماهنگ .1

 استان أمينت شورای توسط كشور هایناستا كليه در فوق موارد در هماهنگي .4

 كشور امنيت شورای طريق از هاآن پيگيری و فوق امور در تخلفات جمع آوری .2

-معاونت سطح در كننده شركت اعضای كشورشامل كليه امنيت شورای كارگری كميسيون تركيب

 ند از:اباشند عبارتمي ونهادها هاوزارتخانه های

                                                             
 كشور امنيت شورای 25/52/5322 مورخ م ش / 11063شمارة نامهاساس بر 5
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 كشور وزارت .5

 وزارت كار .2

 صنايع وزارت .3

 سنگين صنايع وزارت .4

 فلزات و معادن وزارت .1

 )كارگری اطالعات (اسالمي انقالب پاسداران سپاه .2

 دادستاني .1

 مستضعفين بنياد .4

 اسالمي انقالب كميته .2

 کشور امنيت شورای دانشجویی کميسيون .3-6

 حسب مورد ديريت آنم و ريزیبحران، برنامه وقوع هایزمينه شناسايي منظوربه اين كميسيون

 ي تشكيلدانشجوي هایبحران با مواجهه برای مربوطه استان تأمين شورای و كشور امنيت شورای در

 5.شودمي

 است:زير  شرح به كشور امنيت شورای دانشجويي كميسيون وظايف

دانشجويي،  رفاهي -صنفي و سياسي امنيتي، هایبحران و تحركات وقوع هایزمينه شناسايي -

 كشور امنيت شورای نيز و ربطذی هایدستگاه ها از طريقريزی جهت پاسخ و مديريت آنبرنامه

های بحران و مسائل درخصوص ربطذی هایسازمان و نهادها كليه ميان در هماهنگي ايجاد -

 كشور تامني شورای مصوبات اساس بر كشور دانشجوييهای محيط رفاهي صنفي و امنيتي سياسي،

 مربوطه هایدستگاه ذاتي وظايف و

 هایمسائل محيط درخصوص كشور امنيت شورای كه مواردی در آن اجرای و تصميم اتخاذ -

 باشد نموده اختيار تفويض كميسيون به دانشجويي

 :باشدمي زير افراد شامل كشور امنيت شورای دانشجويي كميسيون اعضای 

 كميسيون رئيس سياسي اونمع ( كشور وزارت( 

 سياسي كل يرمد ( كشور وزارت( 

 كل امنيتي يرمد (كشور وزارت( 

 كشور( كل دادستاني يندهنما (كشور كل دادستاني 

                                                             
 كشور امنيت شورای دبير 22/1/5342ورخ م ش  5 / 6 / 3 / 9989شمارة نامه اساس بر 5
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 دانشجويي امور كل يرمد (فناوری و تحقيقات علوم، وزارت( 

 دانشجويي( امور كل يرمد (شكي پز آموزش و درمان بهداشت، وزارت 

 پژوهشي و آموزشي مراكز يركلمد (اطالعات وزارت( 

 اطالعات( كل يرمد ( ايران اسالمي جمهوری انتظامي نيروی 

 نمسا فرمانده يندهنماپاسداران انقالب اسالمي ) سپاه بسيج مقاومت نيروی( 

 سياسي( معاون ( هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمايندگاني نهاد 

 دانشجويي امور معاون ( اسالمي آزاد دانشگاه( 

 هاینمايندگان دستگاه يا مطلع افراد از كميسيون تصويب يا و رئيس تشخيص به نياز،درصورت 

 شاک دانشجويي كميسيون دبير .آمد خواهد بعمل دعوت رأی حق بدون جلسه در حضور جهت مرتبط

 صورتبه شاک دانشجويي كميسيون ابل توجه است كه جلساتاست. ق شورك وزارت سياسي كل مدير

 :شودمي برگزار) شرايط زير از يكي لحاظ با العاده وفوق بصورت مورد حسب و (ماهيانه

 كشور امنيت شورای درخواست الف

 كميسيون اعضای از يكي درخواست ب

 كميسيون دبيرخانه درخواست ج

 تصويب با و نيازدرصورت  است و مستقر كشور وزارت كل سياسي اداره در كميسيون اين دبيرخانه 

 هایدستگاه نمايندگان حضور با های كارشناسيكميته كشور امنيت شورای دانشجويي كميسيون

 شد.خواهد  تشكيل دانشجويي هایمحيط مسائل پيشنهاد درخصوص ارائه و بررسي باهدف ربطذی

كميسيون  رئيس پيشنهاد به كشور امنيت شورای دانشجويي كميسيون نياز مورد اعتبار ينهمچن

 .شودمي تأمين كشور وزارت امنيتي اعتبارات محل از كشور امنيت شورای رئيس تأييد و مذكور

 استان تأمين شورای دانشجویی کميسيون . 4-6

 :است زير شرح به استان هر تأمين ورایش دانشجويي كميسيون وظايف

 رفاهي- صنفي و امنيتي سياسي، هایبحران و تحركات وقوع هایزمينه بينيپيش و بررسي -

 ربطذی هایدستگاه نيز و استان تأمين شورای به پيشگيرانه راهكارهای ارائه و دانشجويي

- هایبحران و مسائل درخصوص ربطذی هایدستگاه و نهادها كليه انمي در هماهنگي ايجاد -

 و استان تأمين شورای مصوبات اساس بر دانشجويي هایمحيط رفاهي صنفي و امنيتي سياسي،

 مربوطه هایدستگاه تيآ وظايف
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 در استان مينتأ شورای و كشور امنيت شورای مصوبات چارچوب در آن اجرای و تصميمذ اتخا -

 باشد نموده اختيار تفويض مذكور كميسيون به استان تأمين شورای كه مواردی

 :است زير افراد شامل استان تأمين شورای دانشجويي كميسيون اعضای

 كميسيون رئيس سياسي معاون ( استانداری( 

 وزير انتخاب به استان در فناوری و تحقيقات علوم، وزارت به مربوط هایاهدانشگ از يكي رئيس 

 مربوطه

 به در استان شكي پز آموزش و درمان بهداشت، وزارت به مربوط هایدانشگاه از يكي رئيس 

 مربوطه وزير انتخاب

 مياسال آزاد دانشگاه رئيس انتخاب به استان در اسالمي آزاد دانشگاه واحدهای از يكي رئيس 

 دادستان يندهنما (استان دادستان( 

 فرمانده يندهنما (استان بسيج مقاومت منطقه فرمانده( 

 معاون (اطالعات كل اداره( 

 اطالعات معاون (انتظامي نيروی( 

 رئيس نهاد انتخاب به استان هایدانشگاه در رهبری معظم مقام نمايندگي نهاد مسئولين از يكي 

 هادانشگاه در رهبری معظم مقام نمايندگي

 كميسيون درجلسه شركت جهت نيز استان دانشگاهي مراكز ديير سایؤر و فرماندار از مورد حسب

 استان تأمين شورای دانشجويي كميسيون دبير .آمد خواهد به عمل دعوت تأمين شورای دانشجويي

  .استمربوطه  استانداری سياسي كل مدير

 صورتبه مورد حسب و (ماهيانه بصورت هااستان در تأمين برای دانشجويي كميسيون جلسات

 :شودمي ار برگز) زير شرايط از يكي لحاظ با و العادهفوق

 استان تأمين شورای درخواست الف

 شتا دانشجويي كميسيون اعضای از يكي درخواست ب

 شتا دانشجويي كميسيون دبيرخانه درخواست ج

 مكاتبات كليه و مستقر مربوطه استانداری انتظامي سياسي كل اداره در مذكور كميسيون دبيرخانه

 مربوطه استان از نهادهای خارج و ادارات با شتا دانشجويي كميسيون دبيرخانه هایپيگيری و
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 مربوطه استان تأمين طريق شورای از يا و شاک شجوييدان كميسيون دبيرخانه طريق از بايستمي

 .پذيرد انجام

 رئيس كميسيون پيشنهاد به نيز در استان تأمين شورای دانشجويي كميسيون نياز مورد اعتبارات

 مي شود.تأمين  اناست امنيتي اعتبارات محل از مربوطه استان تأمين شورای رئيس تأييد و مذكور

 کميته امنيتی و ترافيکی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره(. 5-6

دارد. های الزم جهت برگزاری مراسم را به عهدهريزی و هماهنگياين كميته همه ساله برنامه

های يتبهشت فعالو همه ساله از اوائل اردي است مسئوليت امنيتي و ترافيكي به عهده وزارت كشور

خود را جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم، تأمين امنيت و حفاظت مطلوب و نيز سهولت رفت و آمد 

 دهد.های عضو كميته انجام ميزائران و رفاه بيشتر با تشكيل جلسه بين سازمان

 هایتیررسی اخبار نارضاکميته ب.  6-6

ها مينهز . اين كميته جهت بررسي و رسيدگي بهاست های شورای تأميناين كميته نيز از زيرشاخه

شكل شود. اعضای آن متتشكيل مي ،كندكه در سطح شهرستان بروز مي ييهايتينارضا و يا ايجاد

نگي، های سياسي، فرهمشكالت و نارسايي .هستنداالختيار اعضای شورای تأمين از نمايندگان تام

ها به ها ممكن است به ايجاد نارضايتي در مردم و كشاندن آني دستگاهاجتماعي و اقتصادی در برخ

ها و ايجاد آشوب و بلوا منجر شود. در اين زمينه كميسيون بررسي مسائل اجتماعي در شاک خيابان

و شورای های عضها نيز مشابه آن با عضويت نمايندگان دستگاهبه تصويب رسيد كه در شهرستان

ها غير از مسائل كارگری و دانشجويي كه ندگان حوزه اجتماعي ساير دستگاهتأمين به اضافه نماي

ها مانند مشكالت ناشي از قطع آب و كميسيون خاص خود را دارند، ساير علل و عوامل نارضايتي

 .كندهای فرهنگيان را بررسي و رسيدگي ميبرق و كمبود سوخت، اعتراض

 شهرستانکميسيون پيشگيری و مقابله با سرقت  . 7-6

و  هاگزارش ...و اين كميسيون در خصوص گزارش آمارهای سياسي و اجتماعي اعم از سرقت

زارش نماز تهيه گ ،. اخبار سياسي، امنيتي، انتظامي، اجتماعي و فرهنگيكندفعاليت مياخبار روزانه 

 یهاو نشستويژه، تجمعات  یهاگزارش ،اخبار انتخاباتي و تحركات كانديداهای احتمالي ،جمعه شهر

 تهيه و به استانداری صورت روزانه در فرمانداریو مناظره كانديداها به سياسي اجتماعي انتخابات

  .شودميارسال 
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 شهرستان کميسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز.  8-6

امور پيشگيری و اجرايي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در  هماهنگي و نظارت در حوزه ريزی،برنامه 

و...  يئاقتصادی، فرهنگي و قضا یها، ابزارها و اهرمهاتيشهرستان با استفاده از كليه ظرف سطح

كاال و ارز و ايجاد  با قاچاق یاشهيمنظور تأمين سالمت در مبادالت تجاری و مقابله و برخورد ربه

قاچاق به افراد جامعه و  ناشي از یهاتبليغي برای شناساندن خسارت زمينه و بسترهای فرهنگي

همگاني با پديده قاچاق كاال و ارز در  جلب مشاركت عمومي در مقابله وو ملي  یااقتصاد منطقه

 .است از وظايف اين كميسيون سطح شهرستان

 مخدر کميسيون مبارزه با مواد.  9-6

 :را دارد زير تهيكم 4كه  استخدر استان اين كميسيون زيرمجموعه شورای مواد م

 كميته فرهنگي و پيشگيری با دبيری آموزش و پرورش  -

 كميته مقابله با عرضه با دبيری نيروی انتظامي  -

 كميته درمان و كاهش آسيب با دبيری مركز بهداشت  -

 ي با دبيری دادگستریئكميته حقوقي قضا  -

 .استشورای فرعي در شهرستان، ادارات شهرستان اعضای اين    

 دانشجویی و کميسيونها ساماندهی خوابگاهکميسيون .  6 -11

 ستادانشجويي  یهاخصوص نظارت بر مشكالت، مسائل و عملكرد خوابگاهون دراين كميسي

امور يری . پيگشودميبار تشكيل  چندو در اين خصوص با توجه به موقعيت زماني و مكاني در سال 

 .است دانشجويي و مصوبات كميسيون دانشجويي شهرستان ازجمله وظايف حوزه اجتماعي

 از: اندتعبارهای تخصصي ساير كميسيون

 کميسيون نظارت بر اسلحه و مهمات غيرسازمانی.  11-6

 پالک محرمانه )قائم به برگزاری در شورای امنيت کشور( کميسيون.  12-6

 ها )قائم به برگزاری در شورای امنيت کشور(و همایش جالسکميسيون حفاظت ا.  13-6

 ها )قائم به برگزاری در شورای امنيت کشور(کميسيون حفاظت از شخصيت.  14-6

 کميسيون ورزش و امور جوانان.  15-6
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 کميسيون رسيدگی به اسناد سجلی فرزندان اتباع خارجی.  16-6

 امنيتی )قائم به برگزاری در شورای امنيت کشور( کميسيون حقوقی.  17-6

 کميسيون امنيتی و ترافيکی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره(.  18-6

 برداریکميسيون پيشگيری و مقابله با کاله.  19-6

 ها )قائم به برگزاری در شورایکميسيون بررسی تشکيل یگان حفاظتی سازمان.  21-6

 امنيت کشور(

 هايسيون بررسی مسائل اجتماعی و نارضایتیکم.  22-6

 کارگروه پيشگيری و مقابله با جعل )قائم به برگزاری در شورای امنيت کشور(.  21-6

 کميسيون نظارت بر مواد ناریه.  21-6

 کميسيون حفاظت اماکن و تأسيسات.  22-6

 وزارت کشور عنوان سازمان وابسته بهبه سيس نيروی انتظامیأت .7

گردد و پيش از آن نظميه قسمتي از قشون برمي 5222های پيشينة پليس يا نظميه به حدود سال

كشور  و بدنة پليس پيدا كردندآمد. ژاندارمری و شهرباني كه بعدها سازمان حساب ميبه يا نظام ايران

طوری كه انتصاب رئيس شهرباني و ژاندارمری با بودند. به وررا تشكيل دادند در تابعيت وزارت كش

گرفت. با اين تفاوت ماموريتي كه شهرباني )نظميه( مسئوليت ايجاد پيشنهاد وزير كشور صورت مي

نظم و امنيت درون شهری و ژاندارمری )در دوبخش ژاندارمي مرزی و ژاندارمری روستايي(مسئوليت 

 23دار بودند. تا تشكيل ستاد كل نيروهای مسلح در اواخردهه ی نظم و امنيت را عهدهبرون شهر

 نخورده باقي ماند.همچنان ساختار سازمان ژاندارمي و شهرباني دست

 ها و تثبيت انقالب درنيروهای انتظامي و به منظور حفظ ارزش پس از انقالب اسالمي و در خأل

ها تشكيل شدند و تا سال الب اسالمي در تهران و شهرستانهای انقدرون مرزهای كشور كميته

ها مشتركاً وظايف نيروی انتظامي فعلي را در دست سه نهاد ژاندارمری، شهرباني و كميته 5313

با تركيب اين سه نهاد قانون نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران )ناجا(  5313داشتند. در سال 

سيد و اين سازمان در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به ر به تصويب مجلس شورای اسالمي

سيس شد. در اوايل ادغام بين وزارت كشور ونيروی انتظامي كامالً هماهنگي برقرار تأ شوروزارت ك

شد و كاركنان بود به نحوی كه گزارش اقدامات ناجا در معاونت امنيتي وزارت كشور تنظيم مي

 سازماني شد كه كردند. اما از سوی ديگر، نيروی انتظاميبازرسي مي شده اقدامات ناجا رامعاونت ياد
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ي است ئي؛ نيروی انتظامي ضابط دستگاه قضائدستگاه قضا -5كند. مستقيم با سه سازمان عمده كار 

روهای انتظامي صورت ابالغ و ارجاع و دستگيری و كشف جرم و تشكيل پرونده و... با كمك ني

از بعد انضباط، آموزش، تجهيزات،  -3برابر قانون سازماني است وابسته به وزارت كشور و  -2گيرد. مي

امكانات و استخدام نيز تابع مقررات نيروهای مسلح است. در گذشته زماني كه پليس متشكل از 

وارد تشويقات و تنبيهات و ساير م شهرباني و ژاندارمری بود نيز از نظر استخدامي، مقررات انضباطي،

پليس تابع مقررات ارتش بود. در آن زمان كه در حقيقت ستاد ارتش وجود داشت، فرمانده شهرباني 

 شدند.و ژاندارمری با پيشنهاد وزير كشور و با حكم فرمانده ارتش وقت منصوب مي

در طول بيش از دو دهه گذشته ابعاد  كشور به وزارت بااين حال؛ وابستگي نيروی انتظامي

از اختيارات سابق آن ای و قسمت عمده ای مواجه شدهاعتبارات، ساختار و سازمان با تغيرات عمده

اكنون وابستگي ناجا به وزارت كشور از طريق شورای امنيت كشور و براساس است. هم شدهحذف 

طوركلي در دستورالعمل روابط كاری كه نخستين بار به 5.گيردت ميدستورالعمل روابط كاری صور

عريف شده است و معني و تتدوين شد حدود وابستگي ناجا و وزارت كشور تعيين و تصريح 11در سال 

  2.بند روابط كاری آمده است 42وابستگي در

جمهوری اسالمی  انتظامیبا سازمان نيروی  هاو فرمانداری ارتباط وزارت کشور

 ایران

ز های تخصصي يكي ا)كميسيون فرمانده نيروی انتظامي محل از ديگر بازوان شورای تأمين

 تواند بازوی اجرايي فرماندار يا شورایكه مي استابزارهای پيشگيرانه شورای تأمين معرفي شدند( 

، استقرار نظم و امنيت نيروی انتظامي موريتمأترين مهم 3.شمار آيدار پيشگيرانه بهتأمين در كنار ابز

در  تأمين امنيت عمومي است كه با رسالت وزارت كشور 4و تامين آسايش عمومي و مرزی است

 1.داردپوشاني بسياری هم تأمين امنيت داخلي

                                                             
 ابالغ گرديد. 23/2/24و آخرين در  1/53/11اولين روابط كاری در  5

  23/2/24برابر آخرين دستورالعمل روابط ناجا با وزرات كشور و شورای امنيت كشور در تاريخ  2

ها و ها، بخشداریها، فرماندارینيست. استانداری ه نيروی انتظاميبازوهای اجرايي زيادی دارد و فقط محدود ب وزارت كشور 3
درحقيقت بدنه دولت و نمايندگان عالي دولت در مناطق، از نقطه صفر مرزها گرفته تا مركز در اختيار وزارت كشور است. حكم 

 كنند. ها تأييد مياسالمي شهر و روستاها را فرمانداری دهد. حتي مصوبات شوراهایشهرداران كالن شهرها را وزير كشور مي
 
 22/4/5322قانون نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران مصوب  4ماده  5بند  4

 د.كننحوه همكاری و مقابله و مبارزه با هرگونه خرابكاری با وزارت اطالعات را شورای امنيت كشور تعيين مي 4ماده  2بند  1
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از نظر  و با نيروی انتظامي روابط فرماندار با فرمانده انتظامي كامالً متأثر از روابط وزارت كشور

است.  «روابط كاری وزارت كشور با نيروی انتظامي»و « اختيارات تفويضي» قانون و مقررات متأثر از

ين دو نداشته باشيم قادر به فهم ميزان تعامل فرماندار با فرمانده انتظامي مادامي كه دركي از روابط ا

نخواهيم بود. هرچند در اين زمينه نيز حس همكاری و  شهرستان از نظر قانون و مقررات مربوطه

بط ادر مديريت اين رو پذيری و به عبارتي هوش اجتماعي و ارتباطي رئيس شورای تأمينانعطاف

نيز از اهميت بسزايي « روابط كاری»و « اختيارات تفويضي»بسيار اهميت دارد اما حدود و قيود 

 برخوردار است.

شور به وزير ك از ابتدای ادغام مكانيزم تفويض اختيارات فرماندهي كل قوا در نيروی انتظامي

( جانشين فرمانده كل قوا در 5314تا  5312ساله  2جز يك دوره تقريبا انتخاب شد و وزير كشور)به

 رار داد:ق نيروی انتظامي را وابسته به وزارت كشور گذارنيروی انتظامي شد. به دو دليل عمده، قانون

منيت عمومي است مانند در برقراری ا برای اينكه نيروی انتظامي بازوی اجرايي وزارت كشور -5

كه همه در فضای امنيت عمومي  مبارزه با سرقت، زورگيری، نزاع و درگيری، قاچاق مواد مخدر و...

 مردم است.

گوی بايد پاسخ شوند لذا وزارت كشورييد ميتوسط نمايندگان منتخب مردم تأ لتكه دوجا آناز  -2

ی انتظامي در برابر نمايندگان مجلس از طريق طرح پرسش از گويي عملكرد نيرومردم باشد. پاسخ

گيرد. به عالوه، مسئوليت هماهنگي مرزها نيز به وزارت كشور و استيضاح وزير كشور صورت مي

وزارت كشوراست. وزارت كشور مسئول برقراری امنيت و هماهنگي های الزم در مرزهای  عهده

 شود در وزرارت كشورهای مختلفي تشكيل ميز دستگاهكشور است. از اين روی، ستاد مرزها كه ا

 .آيدحساب ميبهمستقر است و نيروی انتظامي بازوی اجرايي آن 

ی ابه وزارت كشور مسئله در وابستگي نيروی انتظامي 12به همين دليل بود كه تا حدود سال 

ني در ارتباط با فرمانده كل قوا به وزير كشور مطرح نبود. به اين معني كه اختيارات كامل جانشي

انتصاب هريك از فرماندهان با وزير كشور بود. هر فرمانده استاني نخست  شد. به عالوه،تفويض مي

سپس با استانداران مصاحبه مي شد و تعامل مناسبي با استانداران برقرار بود. همچنين  در وزارت كشور

وه، عالدرجه، تنبيهات و خلع درجه داشت. به ارتقایاتي ازجمله جانشين فرماندهي كل قوا اختيار

شد. اين برای وزير كشور تهيه مي گونه مرخصي رده فرماندهان با ناجا نبود و بايد گردش كاریهيچ

 5.اختيارات به منزله ابزارهای كنترلي بود كه البته در روابط فعلي كاری اين ابزارها وجود ندارند

                                                             
تعيين و  تدوين شد حدود وابستگي ناجا و وزارت كشور 11ستورالعمل روابط كاری كه نخستين بار در سال به طوركلي در د 5

بند روابط كاری آمده است. )برابر آخرين دستورالعمل روابط ناجا  42شده است به عبارت ديگر معني و تعريف وابستگي درتصريح
 (23/2/24ور در تاريخ با وزرات كشور و شورای امنيت كش
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كه  هايي، لوايح و همچنين دستورالعملو اعتبارات ساالنه نيروی انتظامي دجهبه عالوه، هم بو

 شد. اما اكنون دركارشناسي و بعد از تصويب برای اجرا ارسال مي در وزارت كشور شد حتماًصادر مي

شود و از آن دی نيروی انتظامي در ستاد كل بررسي ميسايه اختيارات تفويضي جديد بودجه پيشنها

حث ب گيرد. اين روند برای وزارت كشور مشكالتي ازجملهطريق در بودجه نيروهای مسلح قرار مي

آورده است. طبيعتاً هر مكاني كه تبديل به  وجودبهرا  واحدهای انتظامي در تقسيمات كشوری خأل

 شود بايد متناسب با آن، واحدهای انتظامي مستقر شوند. اين استقرار نياز به منابعي ازشهرستان مي

جايي و هدر تغيير، جاب های تخصصي دارد.جمله ساختمان پاسگاه، كالنتری، فرمانده انتظامي، پليس

 وزارت كشور مشكالتي را در پي دارد. نيز برای ايجاد گلوگاه بازرسي

 های زيرقررات و رويه موجود، وزارت كشور وظايف و اختيارات و مسئوليتدر عين حال، برابر م

 را در امور انتظامي به عهده دارد:

 ابالغ، پيگيری و ارزيابي اجرای مصوبات شاک -

های عمومي و كلي در جهت استقرار نظم و امنيت در چارچوب صدور تدابير و ابالغ دستورالعمل -

 كشور يا جانشين مصوبات شاک يا تدابير ابالغي وزير

های مربوط به گذرنامه، امور مرزی، ستاد زوار، شورای اجتماعي، شورای ترافيك، تعيين سياست -

 های مربوط به امور ناجا كه طبق قانون مي بايستيها و دستورالعملاتباع بيگانه، بررسي لوايح، طرح

 توسط وزارت كشور بررسي گردد يا به تصويب وزير كشور برسد.

 منيت كشور يا امنيت داخلي وزير كشور است.مسئول ا -

 ترين مقام حاكميت، است.به عنوان عالي ،ها در هر استان، استاندارمسئول امنيت استان -

ی های ستاد كل نيروهاهای ناجا صرفاً توسط تيمست نظارت و بازرسي از عملكرد ردهگفتني ا

چارچوب اختيارات  فرمانده معظم كل قوا حكم دارند )در هايي كه از جانب جانشينمسلح يا گروه

های ياد شده مطابق دستورالعمل مصوب ستادكل است. گيرد. نحوه بازرسي گروهتفويضي( انجام مي

گذاری، حوادث و جرائم و تصادفات با تلفات جاني البته در مواقع بروز حوادث و وقايع خاص )بمب

ع تواند با تصويب وزيركشور و با اطالتي انتظامي وزارت كشور ميباال( با اثرات ملي، معاونت امني

ناجا، با اعزام نماينده از واقعه گزارش تهيه نمايد و ناجا موظف به همكاری با نمايندگان وزارت كشور 

 است.
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ز با ها نيها و استانداریفرمانداری روابط با سازمان نيروی انتظامي متأثر از روابط وزارت كشور

دستخوش « روابط كاری فرماندهان نواحي انتظامي با استانداران»در  5ای اين نيروشعب منطقه

العمل روابط كاری سال در ماده نخست دستور. در عين حال، 2اساسي قرارگرفته استهای دگرگوني

آرامش عمومي در استان و شهرستان  كه مسئوليت حفظ نظم و امنيت وشده صدرالذكر تصريح  11

و فرماندار است و در قالب مقررات سازماني ناجا مسئوليت اجرايي  با استاندار از طريق شورای تأمين

ها با فرمانده ناحيه يا استقرار نظم و امنيت و آرامش عمومي در حوزه سرزميني استان و شهرستان

كه ناحيه يا منطقه انتظامي موظف به اجرای  شده. همچنين، در اين دستورالعمل تصريح استمنطقه 

جز وضعيت بحراني كه منظور وضعيت قرمز است و مسئول نظامي هب 3.استمصوبات شورای تأمين 

رين مرجع ت، مطابق اين دستورالعمل نيز، شورای تأمين عالياستدار مسئوليت تأمين امنيت را عهده

ة رئيس گيری نهايي به عهدسي مسائل امنيتي در استان و شهرستان است و در اين شورا تصميمبرر

هدايت و فرماندهي ناجا در چگونگي انجام مصوبات شاک و  4،. وفق مقررات موجودخواهد بودشورا 

ه دهای وزارت كشور و تدابير جانشين فرماندهي معظم كل قوا در ناجا صرفاً به عهده فرمانمسئوليت

های وزارت كشور، وزير كشور، جانشين فرماندهي معظم كل قوا ناجا است و مطالبات و درخواست

در ناجا نبايد در امور تاكتيكي و فرماندهي جنبه دخالتي داشته باشد. فرماندهي صحنه، هدايت و نحوه 

مين تأ ای شورایها و تدابير رؤسبا فرماندهان انتظامي و مرزباني است. تصميماجرای مصوبات صرفاً

ند. از ای وارد نكنيز بايد در حدی باشد كه به توان عملياتي ناجا و فرماندهي انتظامي استان لطمه

های مهم و سراسری مرتبط با ند طرحاسوی ديگر، فرماندهان انتظامي و مرزباني ناجا نيز موظف

ن اجرا نمايند. همچنين، فرماندهامين ا اطالع استاندار و رئيس شورای تأامور انتظامي و حفظ نظم را ب

ند تمهيدات الزم جهت ارائه آمار و اطالعات مربوط به امور امنيتي انتظامي در سطح اانتظامي موظف

                                                             
 سلسله مراتب فرماندهي ناجا به شرح زير است: 3/55/14بر اساس ابالغيه ستاد كل نيروهای مسلح در مورخ  5

فرماندهي معظم كل قوا )جانشين مقام معظم فرماندهي كل قوا در امور ناجا( كه همان وزير كشوری است كه اختيارات  -
 تفويضي به وی ابالغ شده است.

 ج.ا.ايران ده نيروی انتظاميفرمان -

 فرمانده ناحيه -

 فرمانده منطقه -

 فرمانده حوزه -

 فرمانده پاسگاه -
تفاوت چنداني ندارند و  14و  12بار دستخوش بازنگری شده كه البته روابط كاری سال  4 روابط كاری بين ناجا و وزارت كشور 2

اشكاالت زيادی داشت كه با تالش كارشناسان دفتر  22به دليل تغيير وزرای كشور )عبداهلل نوری و الری( ابالغ شد. سال  صرفاً
معاونت امنيتي وزارت كشور ديدگاه  جانشيني فرمانده معظم كل قوا در امور ناجا و اداره كل انتظامي و اداره كل امنيتي و

 و ابالغ شد. حاكم 24بط كاری سال تری در دستورالعمل روابينانهواقع
 22دستورالعمل روابط كاری فرماندهان نواحي انتظامي با استانداران سال  3بنگريد به ماده  3
 5324دستورالعمل روابط كاری  4
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ای درخواستي استاندار يا معاون سياسي امنيتي استاندار را در چارچوب خط های نوبهاستان، گزارش

 يع روزانه در سطح استان را فراهم نمايند. های عمومي نيروهای مسلح و گزارش حوادث وقامشي

های نظامي رسمي )صبحگاه( اقدامات جمعي برای در مراسم و ميدان حضور استانداردرصورت 

درخواست وی، از يگان حاضر سان خواهد ديد. همچنين وی درصورت استاندار انجام خواهد شد. و 

ای ارزيابي خود از توان و عملكرد دريافتي، به صورت نوبه هایتواند با بهره گيری از گزارشمي

انتظامي استان به همراه پيشنهادهای الزم برای وزير كشور و فرمانده ناجا ارسال نمايند. به منظور 

وارد مربوطه توانند متقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف استاندار و معاون سياسي امنيتي مي

امي يا مرزباني منعكس كنند و فرماندهان انتظامي هم نتايج اقدامات خود را به را به فرماندهي انتظ

های ارجاعي )استاندار، فرماندار، بخشدار( به فرماندهان انتظامي و استاندار گزارش كنند. اين گزارش

 .شودمرزباني بايد توسط شخص فرمانده بررسي و نتايج به امضای ايشان منعكس 

امي و فرماندهي انتظ و فرماندهي انتظامي شهرستان، مشابه روابط استاندار روابط بين فرماندار

و اعتراض و اشكال فرماندار يا استاندار نسبت به عملكرد فرمانده انتظامي شهرستان  5استان است

ف است ظشود و فرمانده انتظامي استاني نيز موتوسط استاندار به فرمانده انتظامي استان ارائه مي

رمانده ها اقدامات فرسيدگي و رفع اشكال نموده و نتيجه را به استاندار اعالم نمايد. چنانچه از نظر آن

رجاع ا انتظامي كفايت الزم را نداشته باشد مراتب توسط استاندار برای رسيدگي به وزارت كشور

يني و نيروی انتظامي موضوع را بررسي شود. در چنين مواقعي گروهي متشكل از حوزه جانشمي

 .شودنموده و چنانچه اختالف به قوت خود باقي بماند موارد به ستاد كل نيروهای مسلح منعكس مي

و شورای امنيت كشوردر شهرستان  دستورالعمل روابط ناجا و وزارت كشور 43 ماده 2برابر بند 

عنوان نماينده رئيس پليس پيشگيری فرماندهي انتظامي استان، بهمركز استان، معاون عمليات و يا 

 نمايد.درشوارای تأمين شهرستان شركت مي

 های مرزی کشورامنيت مرزها در شهرستان .8

لحاظ به ،(2كشور مرز آبي 2كشور مرز خشكي و  1)كشور همسايه  54با  جمهوری اسالمي ايران

ترين عامل يه و چين در رده سوم جهان است. مرزهای سياسي مهمتعداد همسايگان بعد از روس

تشخيص و جدايي يك واحد سياسي از واحدهای ديگر است. امروزه مناطق مرزی به دليل پيوندهای 

به همين سبب جايگاه و اهميت  دارند، را در خودهايي خاصي ها و ويژگيپذيریدو سوی مرز، آسيب

. ورود و خروج اشخاص و كاالهای قاجاق، خواهد بودو نظارت  ی كنترليهاريزیای در برنامهويژه

                                                             
 24دستورالعمل روابط سال  43ماده  3بند  5
 بدون احتساب كشورهای حاشيه درياچه خزر 2
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مواد مخدر و وسايل منكراتي كه باعث اختالل در سيستم اقتصادی، فرهنگي، امنيتي و بهداشتي 

طور حتم م بهيجاد يك مرز مطلوب را داشته باشيشود. اگر ما توان ااز طريق مرزها انجام ميشده 

 .شودميوجود آيد برطرف هممكن است ب در بعد امنيت داخليبسياری ازمشكالتي كه 

 اند از:عبارترا دارند، مرز كشور  ي كههايبرخي از عوامل مؤثر در امنيت مرزهای شهرستان

روابط سياسي دو كشور همسايه: داشتن روابط حسنه منجر به تسهيل در تأمين امنيت مرزی  -5

 شود. وفصل مشكالت ميحل طرفه در های دومشترک همكاری

مسائل اقتصادی هستند كه تفاوت قيمت كاال و خدمات و تسهيالت و بازار كار در دو سوی مرز   -2

شود. جمعيت مناطق مرزی امني مرزی مي باعث قاچاق كاال و تردد غيرقانوني از مرز و درنتيجه نا

دات غيرقانوني ابرخوردار نيستند اقدام به ور كه عموماً بيكار هستند و از وضعيت اقتصادی مناسبي نيز

 كنند. تر ميداران بزرگكاال برای سرمايه

های قومي و مذهبي مرزنشينان دو طرف مرز كه عامل تاثيرگذار در امنيت مرزی است. وابستگي  -3

بعضاً مرزنشينان دو سوی مرز از يك قوم و خويشاوند هستند. اين مناطق عموماً از نظر زبان، 

 . دارند های اجتماعي، آداب و رسوم و مذهب تشابهسنت

ايي هلذا مرزها را نبايد صرفاً در قالب تهديدات سياسي و امنيتي مورد ارزيابي قرار داد. فرصت

شود وزن بيشتری از كه از طريق شهرهای مرزی برای رشد و توسعه اقتصادی كشورها فراهم مي

مختلف را از يكديگر متمايز مي های كه قلمرو حاكميت ها دارند. مرزها در عين حالتهديدات آن

آورند. جوار پديد ميهای همای نيز بين دولتسازند غالباً روابط سياسي، اقتصادی و فرهنگي حسنه

در برخي از مرزهای نواحي آباد و حاصلخيز مانند اتحاديه اروپا، مناسبات مرزی دول مجاور به تبع 

ورهای تدريج و با بهبود شرايط زندگي كشاند. بايد در نظر داشت كه بهرشد و گسترش فراواني يافته

مللي الها در راه توسعه اقتصادی، در همه جا مناسبات مرزی بينهای سريع آنجهان سوم و پيشرفت

 5ای پيدا خواهد كرد.مانند اروپا، ارزش فوق العاده

نظيری فرهنگي بي-ر تاريخيكه سابقه حضواست ملت قدرتمندی  –يك دولت صاحب كشور ما 
ف تواند به مناطق مختلاست كه مي ایگونهبه های ژئوپليتيك ايرانجوار دارد. ويژگيدر مناطق هم
ل ای وصل شود. چرا كه ايران نقطه اتصاسياسي در سطوح منطقه -های مختلف هويتيو زير سيستم
ليج فارس و جهان عرب است. لذا در گوشه گوشه ی مركزی و قفقاز، آسيای جنوبي، خمناطق آسيا

های قدرتمند اقتصادی، سياسي، فرهنگي وجود دارند كه های مرزی پتانسيلكشور و شهرستان
 اند.سياست گذاران داخلي كشورمان را مجهز به ابزارهای مختلف نموده

                                                             
 همان 5
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است و در  داخليدر عين حال اقدامات كنترلي و نظارتي بر مرزها ازجمله لوازم تأمين امنيت 

توانند اقدامات الزم كنترلي و نظارتي را به ها ميها با تعامل با استانداریهمين راستا فرمانداری

ايجاد حريم منتقل نمايند. ( 5كار ويژه مرز شورای امنيت كشور) كميسيون مرزی شورای امنيت كشور

های جوار مرز منطقه ممنوعه و استفاده حداكثری از زمينمرزی با حداقل  استان 52امنيتي مرزها در 

عالوه، حريم امنيتي در دستور كار اين شورا بوده است. به های مشترک و مرزیو بهره برداری از آب

غربي، كردستان، كرمانشاه، خراسان شمالي، اردبيل با تعيين چگونگي  های آذربايجانمرزهای استان

 2 صويب و ابالغ شده است.ت عمل،

صورت تهديد و چه فرصت متصور شويم آنچه كه هر دو مرزهای سياسي را چه به مجموع در

-بسيار حساس و پيچيده مسئلههای مرزی هستند. همكاری مرزی دهد همكاریزمينه را پوشش مي

شناسي ه روانگيرد؛ بلكهای اقتصادی و سياسي يك كشور را دربرميتنها نگرانيای است كه نه

ثير تأ را نيز تحت شوندرو مياعتمادی جمعيت كشور همسايه روبهجمعيت مرزنشين كه اغلب با بي

 هاست. موجود ميان آنهای های مرزی، كاهش نابرابریدهد. هدف از همكاریقرار مي

 ه( پرداخت2332شناسي همكاری بين مرزی در كتاب همكاری ميان مرزی )چارلز ريكو به گونه

بندی او همكاری بين مرزی به هفت شاخه تقسيم شده است: محيط زيست، است. در تقسيم

ريزی فضايي و توسعه پايدار، حمل و نقل و ارتباطات، اقتصاد، اشتغال و توريسم، آموزش و برنامه

مرحله برای همكاری  1بندی وی مرزنشين و تحقيق و خالقيت. عالوه بر اين تقسيم فرهنگ، جمعيت

ار های مرزنشين قرهای مرزی در فرمانداریتواند الگوی همكاریمرزی نيز تعريف كرده كه ميبين 

 3گيرد: اطالعات و تبادل آن، مشاوره، همكاری، هماهنگي و در آخر يكپارچگي قرار دارند.

های قانوني است كه به استحكام و عمق همكاری بين همچنين همكاری وابسته به زيرساخت

گذاری و توانمند سازی يك همكاری بين های قانوني كه برای پايه. زيرساختاردارتباط دمرزی 

جود مو نوع شركای مرزی است با استقرار نهادی كشور و يا منطقه در ارتباط است كه بسته به

گذاری نيز هست. سرمايه گذاری عالوه، همكاری نيازمند سرمايهتواند كامالً متفاوت باشد. بهمي

نفعان صورت بگيرد. البته ذی ای، ملي و فراملي و يا حتي توسطات منطقهمؤسسط تواند توسمي

                                                             
كارگروه امنيتي و انتظامي و حقوقي مرز، كارگروه سواحل و بندرها، كارگروه  اند از:عبارت ويژه مرزهای تخصصي كاركارگروه 5

، انسداد و كنترل الكترونيكي، كارگروه اجتماعي و فرهنگي، كارگروه هماهنگي و اطالعاتي، كارگروه توسعه و تقويت عمران
 رزنشينانهای مرزی، كارگروه ارتقای معيشت مهمكاری

 برای كارگروه امنيت پايدار برنامه ششم توسعه 5324گزارش اداره كل مرزی  2

با كشورهای همسايه و هدف، مركز مطالعات و تحقيقات و  های مرزیهای همكاری استانآجرلو، محمد جعفر، بررسي زمينه 3
 43، ص 5323، آموزش وزارت كشور
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سرمايه گذاری به اهداف همكاری بين مرزی نيز بستگي دارد. كنشگران بيشتر راغب هستند تا در 

گذاری گذاری، سطوح باالتر را هدفمواردی كه سود عيني دارند سرمايه گذاری كنند. چنانچه سرمايه

ر گذاری در سطوح باالتر را متأثطلبد. ازجمله عواملي كه سرمايههای فراملي و ملي را ميمانكند ساز

سازد وضعيت اجتماعي مرزهای كشور است كه در زير از نظر تنوع قومي و زباني به تشريح بيشتر مي

 آن مي پردازيم.

 جمعيت و مناطق مرزی

 ،عراق كشور 1 با آبي و خشكي مرز كيلومتر 4133 از بيش نداشت با طور كه گفته شد ايرانهمان

 روسيه كشور 2 با و خشكي مرز دارای تركيه و افغانستان ،پاكستان ،تركمنستان ،ارمنستان ،آذربايجان

 زمر( جنوب در) بحرين، عمان و عربستان عربي، متحده امارات قطر، كويت، ،(شمال در) اقستانقز

 رزم. دارد ارمنستان كشور با را مرز ترينكوتاه و عراق با را خود مرز ترينطوالني ايران. دارد آبي

 ايران مرز طول همچنين. است كيلومتر 31 تنها ارمنستان با ايران مرز و كيلومتر 5414 عراق با ايران

 ،222 ،232 ،232 ترتيب به نيز تركيه و آذربايجان تركمنستان، پاكستان، ،افغانستان كشورهای با

 5است.  كيلومتر 422 و 112

 در سرشماری آخرين براساس كه شوندمي محسوب مرزی استان، 52 كشور استان 35 بين از

 جمعيت سرشماری اين طبق. اندداده جای خود در را ركشو جمعيت درصد 41 از بيش 5323 سال

 دهندهنشان خود جمعيت ميزان اين و است نفر 411 و هزار 245 و ميليون 32 كشور مرزی استان 52

 تانسرپرس تعداد از كشور وزارت آمار ديگر سوی از. است مرزی هایاستان زياد بسيار اهميت

 مرزی نقاط در خانوار سرپرست 453 و هزار 244 و ميليون سه دهدمي نشان هم مرزی خانوارهای

 .كنندمي زندگي كشور

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (15: ، صفحه1388، زمستان 52، شماره 2. دوره توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزی ايران 5344عندليب و مطوف،  5
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 ساكن، مذهب و زبانهای از نظر قوميت مرزیهای وضعيت استان .24جدول شماره 

 زبان وضعيت مذهب هاقوميت کشور هم مرز نام استان

 غربي آذربايجان
، تركيه، آذربايجان

 عراق

شيعه، سني،  كرد، آذری، فارس
 مذهبيهای اقليت

، فارسي، ی، كردآذری -يترك
 ،آشوریارمني

 شرقي آذربايجان
های شيعه، اقليت آذری، فارس ، ارمنستانآذربايجان

 مذهبي

 آذری، فارسي -يترك

 آذری، فارسي -يترك شيعه آذری، فارس ، ارمنستانآذربايجان اردبيل

 كردی، فارسي شيعه، سني كرد، فارس عراق كردستان

 ردی، فارسيك شيعه، سني كرد، فارس عراق كرمانشاه

 ايالم
كرد، لر، عرب،  عراق

 ، لكفارس

 ، لكيكردی، عربي، فارسي شيعه، سني

 ، فارسي، عربيبختياری-لری شيعه، سني عرب، لر، فارس ، مرز ابيعراق خوزستان

 ، بختياریفارسي، عربي شيعه، سني فارس، عرب مرز آبي بوشهر

 ، بشاگردیفارسي، عربي شيعه، سني ربفارس، ع مرزآبي هرمزگان

سيستان و 
 بلوچستان

، مرزآبي، پاكستان
 افغانستان

 بلوچي، فارسي شيعه، سني فارس، بلوچ

 )گويش محلي( -فارسي شيعه، سني فارس، بلوچ افغانستان خراسان جنوبي

 خراسان رضوی
، افغانستان

 تركمنستان

بلوچ، تركمن، كرد، 
 فارس

 )گويش محلي( -فارسي شيعه، سني

 ، كردی، تركيفارسي شيعه، سني كرد، ترک، فارس تركمنستان خراسان شمالي

 مازني، فارسي، تركمني شيعه، سني تركمن ، مرزآبيتركمنستان گلستان

 ، كردیمازني، فارسي شيعه مازني، فارس مرز آبي مازندران

 آذری -، تالشي، تركي گيلكي، فارسي شيعه يلكيفارس، گ مرزآبي، آذربايجان گيالن

 

 با طقمنا اين سازد فاصلهمتأثر مي مناطق گذاری را در ايندر كنار اين تنوع قومي كه سرمايه

ور كش در زندگي كيفيت سطح ترين پايين و بيكاری از محروميت، ی است كهمركزهای استان

 مي كشور مركزی شهرهای وها استان مراكز بهها مهاجرت بيشترين سبب برخوردارند و ساالنه

 .شوند

ند، الي مرتبط شدهو داخ ، عمدتاً با امنيت مليسفانه مسائل قومي در جمهوری اسالمي ايرانمتأ

سو برخي اقوام ايراني مستعدند كه انسجام اجتماعي جامعه ايران را تحت الشعاع قرار دهند زيرا از يك

توانند رو، مياند و گروه قومي متناظر خود را در آن سوی مرز يافته و از اينو از سوی ديگر، مرزنشين
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اين ويژگي باعث شده جايگاه مسائل  5.دتهديدی برای تماميت ارضي جمهوری اسالمي ايران باشن

ياست س های سياسي قومي در مديريتها و جريانانتخاباتي، نقش و تركيب گروه هایقومي در رقابت

داخلي جمهوری اسالمي ايران از اهميت راهبردی روزافزوني برخوردار شود. نتيجه آن كه آگاهي از 

 تواند در استحكام و انسجام ملي مفيد باشد.ميها مطالبات درست اقوام و پاسخ متناسب به آن

اه نگ زيردولت در سه حوزه آيا اين است كه  سياست داخليقضاوت جامعه قومي نسبت به 

توزيع عادالنه ثروت -2 توزيع عادالنه قدرت -5 :های موجود در كشور دارد يا خيريكساني به قوميت

و حتي جهان از احساس محروميت اقتصادی آغاز  مسائل قومي در ايران. توزيع عادالنه منزلت -3

ين د و اشوثروت به آنان تحميل مي توزيعكند كه عدم عدالت درشود و جامعه قومي احساس ميمي

 شود.ياز سوی آنان م موضوع باعث استحاله هويتي و سپس سهم خواهي متوازن

شود. منظور از رقابت متبلور مي« رانهمدارقابت انتخاباتي قوم»سهم خواهي متوازن اقوام در 

هايي است كه از حيث تهييج احساسات قومي، كارايي زيادی مدارانه، طرح شعارها، اهداف و آرمانقوم

داف ای اهشوند. از اين منظر، تأكيد افراطي بر پارهرو در جلب مخاطبين مؤثر واقع ميدارند و از اين

ش خواهي نيز پيكه ممكن است تا مرز خودمختاری و استقالل قومي از سوی حزب يا نامزد انتخابات

های تبليغاتي خاص چون تمركز افراطي بر زباني خاص و نفي رود و همچنين استفاده از روش

 نمادهای زباني يا ساير نمودهای فرهنگي غيرقومي در اين راستا قرار دارد.

 صنعتی جمهوری اسالمی ایران-تجاری منطقه آزاد ویژه شورای تأمين .9

ذكر اين نكته افتراقي الزم است  2مناطق آزاد قبل از شرح و نحوه اعمال وظيفه شورای تأمين

سالمي ا شورای تأمين استان و شهرستان بر اساس قانون مجلس شورای كه در نظر داشته باشيم،

ولي شورای تأمين مناطق آزاد بر اساس مصوبه هيئت وزيران شكل گرفته است، لذا  شدتأسيس 

ه . با توجه بخواهد بودفعاليت و مصوبات شورای تأمين استان بر شورای تأمين مناطق آزاد ارجح 

ها و يانمنظور بررسي وقايع، جرمقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد به 2اينكه بر اساس ماده 

ی و انديشيدن تدبيرهای هماهنگ برای پيشگيرها رويدادهای عمده و اساسي امنيتي و گرفتن تصميم

                                                             
های فرهنگي ايران در سياست خارجي ها و ظرفيتازای اقوام در آن سوی مرز مي تواند فرصتي برای اعمال سياستوجود مابه 5

 های تمدني و فرهنگي تمامي اقوام آن سوی مرزها منشعب از تمدن و فرهنگ ايران است.به شمار آيد. چراكه ريشه 

 صنعتي جمهوری اسالمي ايران –مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاری " 22/4/5313خ ک تاري 23/ت 21552شماره  2

با توجه به  2/1/5313ری اسالمي ايران در جلسه مورخ صنعتي جمهو -اكثريت وزرای عضو شورای عالي مناطق آزاد تجاری "
( قانون 4د( ماده )) به استناد بند (53/2/5313ه مورخ  33/ت  52232اختيار تفويضي هيئت وزيران )موضوع تصويبنامه شماره 

معظم فرماندهي و با عنايت به تأييد مقام  - 5312مصوب  -صنعتي جمهوری اسالمي ايران -چگونگي اداره مناطق آزاد تجاری
 صنعتي جمهوری اسالمي ايران را تصويب نمودند. -كل قوا، مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاری
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دير صنعتي به مسئوليت م -و رويارويي با موارد مربوط، شورای تأمين مناطق ويژه مناطق آزاد تجاری

 ،شودميتشكيل  5رای تأمين استانزير نظر شو مديره منطقه آزاد هيئترئيس عامل سازمان و 

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كه مدير عامل سازمان منطقه آزاد باالترين  2همچنين تأكيد در ماده 

 هيئت رسد الزم باشدمي نظربهلذا  2است،های اقتصادی و زير بنايي منطقه مقام اجرايي در زمينه

تأمين مناطق آزاد را در دستور كار خود قرار دهد.  نامه تشكيل شورایمحترم وزيران بازنگری آيين

كه شورای تأمين مناطق با رياست فرماندار تشكيل و دبير شورای مذكور به پيشنهاد مدير  نحویبه

تا مشكالت ناشي از عدم هماهنگي بين  شودميمنصوب  عامل منطقه و صدور حكم توسط فرماندار

 برسد.های ملي و مناطق به حداقل ريزیبرنامه

 3:از اندتعبارويژه مناطق آزاد  وظايف شورای تأمين

های مربوط به وقايع حساس امنيتي، وتحليلها و تجزيهبندی و بررسي خبرها و گزارشالف. جمع

بيني و پيش منظور ترسيم وضع موجودبرای بهره برداری سريع، به سياسي و اجتماعي منطقه آزاد

 آيندههای تحول

 استان ب: گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي منطقه به شورای تأمين

ه منطق ها و نهادها در رابطه با امنيت داخليج. تبيين حدود وظايف و اختيارات هريك از ارگان

 هادر چارچوب وظايف تعيين شده آن

 شده در شورای تأمينگرفتههای آمده از اجرای تصميم دستبهيری و ارزيابي نتايج د. پيگ

 جوارهای همشهرستان ه. ايجاد هماهنگي و ارتباط نزديك با شورای تأمين

 كند بيشتر در تركيبيجاد ميمناطق آزاد تفاوت ا آنچه كه در تركيب اعضای شورای تأمين

 از: اندتعباراعضای آن است. اعضای شورای مذكور 

 دارد عهدهرا به مديره منطقه، كه رياست شورای تأمين هيئترئيس الف. مدير عامل سازمان و 

 )معاون سياسي يا فرماندار مربوط( ب. نماينده استاندار

 نده منطقه ويژه انتظاميج. فرما

 (استقرار در منطقه آزاددرصورت ) د. فرمانده نيروی نظامي مستقر در منطقه

 مسئول اداره اطالعات منطقه ه.

                                                             
 شدهمقررات اشاره 2ماده  5
 ت.اس قانون برنامه پنجم اقتصادی نيز اشاره دارد كه باالترين مقام اجرايي اين مناطق رئيس منطقه آزاد 552ماده  2
 3پيشين ماده  3
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امور مذكور  يری درگشود و تصميممنظور مشورت در امور امنيتي تشكيل ميتنها به شورای تأمين

 5ت.مديره منطقه اس هيئترئيس عهده مدير عامل سازمان و  رب

س رئيزير نظر مدير عامل سازمان و  ،مستقر در منطقه ،در محل ستاد دبيرخانه شورای تأمين

 يئتهرئيس دبيرخانه با حكم مدير عامل سازمان و رئيس شود. مديره منطقه تشكيل مي هيئت

 جلسات شورای تأمين استان كه مربوط به منطقه آزاد . همچنين استاندارشودمديره منطقه تعيين مي

العاده جلسات فوق 2دهد.مديره منطقه تشكيل ميهيئترئيس را با حضور مدير عامل سازمان و  است

شورای س رئيبه تشخيص استاندار يا پيشنهاد  ستاشورای تأمين استان كه مربوط به منطقه آزاد 

 شود.تأمين تشكيل مي

نه گونيز به شكل خاص ديده شده است. در همين قانون اين ترتيبات انتظامي منطقه آزاد

صنعتي –بيني شده كه تأمين امنيت و آسايش عمومي و ايجاد نظم در قلمرو مناطق آزاد تجاری پيش

است و نيروی انتظامي برای انجام ماموريت فوق موظف به تشكيل  ه عهده نيروی انتظاميجمهوری ب

منطقه ويژه انتظامي از نظر سلسله مراتب و تشكيالت  برای هر منطقه خواهد بود. منطقه ويژه انتظامي

فرمانده منطقه ويژه انتظامي بنا به پيشنهاد  .كندخدمت مي سازماني زير نظر فرمانده نيروی انتظامي

. شودمديره منطقه و تصويب فرماندهي نيروی انتظامي منصوب مي هيئترئيس مدير عامل سازمان و 

فرمانده منطقه ويژه انتظامي در اجرای قوانين و مقررات با هماهنگي مدير عامل سازمان منطقه 

به ايجاد ارتباط و هماهنگي الزم با فرماندهي ناحيه انتظامي ی ملزم همچنين و د.كنوظيفه ميانجام

عالوه، كليه امكانات منطقه ويژه انتظامي از لحاظ تاسيساتي، تجهيزاتي و تداركاتي، به 3است.محل 

ي تهيه و تجهيزات خاص نظام البته پشتيباني و غيره توسط سازمان تأمين و نگهداری خواهد شد.

های عمومي و تخصصي در سطوح مختلف آموزشهمچنين  .نيروی انتظامي استانتظامي به عهده 

شود های پرسنل منطقه ويژه انتظامي كه از سوی نيروی انتظامي تعيين ميبا توجه به درجات و پست

بعد از تأمين اعتبارات مورد ، استيس منطقه ئهای اضافي كه مورد درخواست رو نيز ساير آموزش

 4.حداقل زمان ممكن توسط نيروی انتظامي انجام خواهد شد در، نياز از سوی منطقه

                                                             
 همان منبع 4ماده  5بند  5
 همان منبع 1ماده  2

 همان منبع 2ماده  3

 همان منبع 1ماده  4
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 ایرانمهوری اسالمی در ج امنيتی مدیریت بحران .11

و  هاتظاهرات، اعتصاب های اوليه انقالب شاملهای سالدر اين قسمت كانون توجه ما بحران 

های سياسي ها شاهد فعاليت احزاب و گروهجنگ مسلحانه نيست. در آن سال ي وهای خيابانشورش

های و گروه داشتندای های متنوع و گستردهكه طيفبوديم احزاب ماركسيستي  متعارض از جمله

، كمنستانتر ،قوميتي متنوع در آذربايجان هایهای اسالمي التقاطي يا گروههمچون گروه ايدئولوژيكي

 وجود آوردند. الگوی مديريت بحرانههای متعددی را بكردستان، بلوچستان و خوزستان كه ناآرامي

كارگيری قدرت موجود نظام انقالبي توان بر اساس بسيج نيروهای اجتماعي و بهها را ميدر آن سال

ركز دهي و تمها ساختار سياسي و امنيتي كشور فاقد سازمانن سالحاكم مورد تأكيد قرار داد. در آ

ا و سال بعد مريكانيروهای امنيتي به شكل گذشته بود. عمليات دلتا توسط نيروهای واكنش سريع 

 عليه كودتای نوژه نيز تحت همين شرايط به شكست انجاميد. اما از مقطع حمله نظامي عراق

به بعد شاهد نظام ارزشي مركزی يكدستي بوديم كه زمينه را برای مقابله با  رانجمهوری اسالمي اي

خوبي فراهم آورد. به اين ترتيب نهادهای جديد امنيتي برای مقابله با تهديدات ههای بعدی ببحران

اكم حضد حكومتي پديد آمدند. نظام ارزشي مركزی بر مقدس پنداشتن ساختار سياسي و ايدئوژی 

 های مختلف سياسي و امنيتي مقابله كند.بر آن تأكيد كرد. لذا نظام حكومتي توانست با بحران

-های ضدانقالب و جنگ تحميلي به مطلوبيتتوانست در مقابله با گروه حال كه جمهوری اسالمي   

د ها نيازمنشد كه كنترل آن روروبههايي های الزم نائل شود از فردای پذيرش قطعنامه با بحران

. از آن .های قوميتي، دانشجويي، كارگری و.بحران های پيچيده و چند بعدی بود.كارگيری روشبه

نوع ها متعالوه ازآنجاكه ماهيت بحراناند. تمركز و توجه ما از اين مقطع زماني به بعد است. بهجمله

ت در پي تبيين الگوی های خاص خود اسو متكثر بوده و در هر موقعيت مكاني نيازمند طراحي

كنيم تا شناخت اجمالي در مديريت بحران را به نبوده بلكه الگوهايي را معرفي مي مديريت بحران

 مخاطب كتاب منتقل سازيم.

 تعریف بحران .1-11

 اشد امواژه بحران ابتدا در حوزه مطالعات روابط بين الملل و بحران خارجي به كار گرفته مي

های مختلف اجتماعي، سياسي، امنيتي، پزشكي و علوم ها و زمينهدر ساير حوزهاين واژه را تدريج هب

چون آشوب،  عالوه با مفاهيميكه باعث پيچيدگي بيشتر اين مفهوم شد. به كار گرفتندبه ...سياسي و

ن نويسندگان اي كه به مراتب تعريف آن را برای داردهايي پوشانيجنبش، اعتراض، شورش و... هم
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اين واژه نيز چون مفاهيم ديگر علوم اجتماعي در  5.تبديل به يك بحران شد حوزه دشوار و خود

چارچوب رويكردهای مختلف تعاريف مختلف دارد. در چارچوب رويكرد سيستميك، بحران وضعيتي 

خود  یاست كه نظم سيستم اصلي يا قسمت هايي از آن )خرده سيستم( مختل شده است و پايدار

از منظر رويكرد گفتماني بحران وضعيتي است كه كنترل بر خود و بر ديگری  2را از دست داده است.

های دچار تهديد شده و هويت فرد متأثر از اقدامات دشمن است. پس مديريت آن نيز از طريق قالب

ماني رايي در زگيرد. بحران از منظر كاركردگادراكي، الگوهای رفتاری و ابزارهای مختلفي شكل مي

عدم كاركردی ساختار های در رويدادها مواجه شويم و نشانهای است كه با پيامدهای غيرمنتظره

 هويدا شوند.

كارگيری مي رسد چنانچه بخواهيم تعريفي كاربردی از بحران كه در كتاب حاضر قابليت بهنظربه

 نن از سوی فرماندار و شورای تأميكنيم كه در آداشته باشد را ارائه كنيم آن را وضعيتي تلقي مي

روز گيری احساس شود. از منظر عوامل بتر نياز به تصميمصورت ملموسيا به نياز به مديريت بحران

 به شرح زير است:3 ،گيری مي شناسندعنوان روش تصميمها را بهبحران كه برخي آن

 كند. )عامل تهديد(صميم گيرنده را تهديد مياهداف حياتي واحد ت .5

 كند. )عامل زمان(زمان واكنش برای اتخاذ تصميم را محدود مي .2

 كند. )عامل غافلگيری(عوامل تصميم گيرنده را با بروز ناگهاني خود غافلگير مي .3

ی هاداشتن ويژگيدرصورت طبق تعريفي كه ارائه شد مفاهيم شورش، آشوب و اعتراض هم 

 توانند به بحران تبديل شوند.فوق مي

 فوقهای ها در هر يك از حوزهبه عبارتي ديگر، وقوع تهديدات و يا رخداد حوادث ناشي از آسيب

های حياتي جامعه )عامل نخست( و كمبود )جغرافيايي و موضوعي( اگر با عامل ضربه زدن به ارزش

ورد وجود خواهند آههای امنيتي را بغافلگيری( برای واكنش همراه باشد؛ بحران) گيریزمان تصميم

ماهيت  متناسب با ها نيازمند سازوكاری خاص از مديريت، تحت عنوان مديريت بحرانكه مقابله با آن

 بيني شونده استای از معيارهای پيش. لذا منظور از مديريت مؤثر بحران، مجموعهخواهد بودبحران 

                                                             
ه اعتراض شدكشور گفته تعريف بحران در اينجا اعم از شورش و اغتشاش است. در تعريف شورش برابر مصوبات شورای تأمين 5

چ تدريگيرد و از يك نقطه شروع و بهای برعليه نهادهای دولتي و خصوصي انجام ميعده شديدی است كه همراه با تخريب
ای از شهر، بخش، روستا و يا جاده يابد. اغتشاش يا ناآرامي و آشفتگي در يك اداره، محله، ميدان و يا در يك نقطهگسترش مي

فاق ای اتون يا حكمي و يا در اثر اختالفات قومي و قبيلهمنظور اعتراض به حكومت، اجرای يك قانعمومي و... را گويند كه به
 افتد.مي

( الميالمللي )دفتر نشر فرهنگ اسالملل، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينهای بيناصغر، مديريت بحرانكاظمي، سيد علي 2
 53-54 صص

 51كاظمي، پيشينٍ، ص  3
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سازد. مديريت مؤثر نگي، كنترل و عكس العمل در مواقع اضطراری قادر ميكه سازمان را به هماه

ها بيشترين استفاده را نموده و تهديدها را به دهد تا از فرصتبحران به سازمان اين فرصت را مي

ر كه گفته آمد ددر حوزه شهرستان اين هماهنگي و كنترل و نظارت چنان كمترين ميزان برساند.

 شود.گيری ميتصميم شورای تأمين

 های امنيتی در جمهوری اسالمی ایرانمحيط امنيتی ومدیریت بحران .2-11

يت گيران امنيتي قرارگيرد. وضعتواند موردتوجه تصميمسطوح مختلفي از بحران مي در كشور ما

ايي های و از سوی ديگر نشانههای منطقهثير بحراناز سويي تحت تأ ايرانامنيتي جمهوری اسالمي 

المللي را های بزرگ دارد لذا سطوح جغرافيايي بحران از نظام داخلي تا نظام بينقدرت از مداخله

گيرد. همچنين هر يك از اين ابعاد جغرافيايي به لحاظ موضوعي )طيف اجتماعي، سياسي، دربرمي

مديريت  گيرندگان امنيتي قرار گيرد. لذاو توجه تصميم ورد تأكيدتواند ماقتصادی و فرهنگي( نيز مي

 هایتواند با توجه به ويژگيآميزی است و ثانياً ميدر كشور ما اوالً كار دشوار و مخاطره بحران

گيری از سطحي به سطحي ديگر منتقل شود. تمام سطوح جغرافيايي و موضوعي كه گانه تصميمسه

دهند و چنانچه همبستگي اجزای اين نام برده شد مجموعه محيطي امنيت كشورمان را تشكيل مي

 دهد.رخ مي مجموعه دچار اختالل شود بحران امنيتي

 های ضدامنيت داخلي ونظممتناسب با تعريفي كه در قسمت تعريف وضعيت قرمز و شناسه

 اند از:وضعيت بحراني عبارت عمومي ارائه شد معيارهای تشخيص

 اقدام قهرآميز توسط عوامل مخرب -

 اختالل در امنيت و نظم در يك محدوده جغرافيايي -

 مخدوش شدن حاكميت -

 يافتهعمليات ضد امنيتي سازمان -

علت تفسير پذير بودن آنان، امكان تشخيص ارهای فوق بسيار كلي بوده و بهيمع واضح است 

های مختلف شورای شده توسط دستگاههای تعريفوضعيت .ستنيقطعي درصحنه عمل متصور 

های مختلف ازهر وضعيت نيز با هم متفاوت است. ، با هم فرق دارد. همچنين تعريف دستگاهتأمين

گويد و ممكن است دستگاه ديگری همان اوضاع را زرد يك دستگاه به وضعيت معيني قرمز مي

دهد تفاوت هست. ها رخ ميگذرد و آنچه در خيابانبين آنچه در شورای تأمين ميعالوه، هبنامد. ب

گيرد در فضای ديگری است )حتي در زمان بحران( و اقتضائات تصميماتي كه شورای امنيت مي

واهند خصحنه بحران چيز ديگری است. چون تصميم گيرندگان از وضعيت خيابان خبر ندارند و مي
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ه گيری كنند. شورای تأمين ممكن است تصميم بگيرد كات و قوانين تصميمبيشتر بر اساس مقرر

ه سفانه در عمل اتفاق افتادرد. متأشود صحنه را كنترل كآور زده نشود اما بدون آن هم نميگاز اشك

تغيير شرايط از يك وضعيت به وضعيت ديگر را درک كنند. ضمن  توانندگيرندگان نميتصميم كه

قدر زياد است كه تا حصول فهم كامل از يك صحنه، صحنة ديگری الت صحنه آناينكه سرعت تحو

گام به هن شود كه استانداران و فرماندارانپديدار شده است. برای رفع اين نقيصه پيشنهاد مي

 نهای نظامي و انتظامي درخواست كنند تا امكاگيری در شورای تأمين مشاوری را از بخشتصميم

ها و اقتضائات صحنه ايجاد شود. برخي از مشكالت به عدم ايجاد حداكثر نزديكي بين تصميمات آن

ردد و فرماندار گميمختلف بر های امنيتيآشنايي اعضای شورای تأمين به وظايف و توانمندی دستگاه

 بايد در طول همكاری اعضای شورای تأمين به رفع اين مشكل بپردازد.

ها، وضعيت بحراني از وضعيت عادی تميز داده با استفاده از برخي شاخصه شودميدر اينجا سعي 

 ها وضعيت بحراني را تشخيص داد.شود تا بتوان با دريافت اطالعات مربوط به اين شاخصه

 وجود يا افزايش التهاب در افكار عمومي -

 های امنيتيافزايش نگراني در سيستم -

 باش نيروهااعالم آماده -

 ربطبحراني از طرف مراجع ذی اعالم وضعيت -

 افزايش شديد فعاليت نيروهای اطالعاتي و امنيتي -

 های جاریاز اولويت خارج شدن فعاليت -

 افزايش حجم ارتباطات -

 تهديد مراكز حياتي و حساس -

 بر هم خوردن نظم در جامعه -

 ايجاد خلل در تأمين نيازهای اساسي مردم مانند ترافيك و... -

 سطوح باالترهای مكرر مسئوالن تماس -

 احساس نياز شديد به حضور مسئوالن در محل كار خود -

 گيری از منابع فرا استانياحساس نياز به بهره -

 های سياسيگيری پرخاشگرانه جناحموضع -
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 افزايش ميزان استفاده از خشونت در اعتراضات -

 گسترش تخريب اموال عمومي و خصوصي -

 احتمال گسترش دامنه اعتراضات به ساير نقاط -

 هيت اعتراضات و ميزان حساسيت آن برای جامعهما -

تنهايي ربط بهها همانند اعالم وضعيت بحراني توسط مراجع ذیبديهي است برخي از اين شاخصه

كه ممكن است وضعيت بحراني از تركيب تعدادی از اين بيانگر وضعيت بحراني بوده درحالي

 5ها شكل بگيرد.شاخصه

 هاآن یتفرایندهای بحران و مدیر .3-11

كه اعم ) آميز يك بحران امنيتيسازد كه از ميان بردن موفقيتشواهد متقن و متنوع آشكار مي

از بحران اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادی و سطوح جغرافيايي است( مستلزم بررسي روشمند، 

ست كه مديران سياست داخلي آن است. چه، با چنين شناختي ا «فرايند تحول»منظم و عالمانه 

 توانند سير زوال بحران پديد آمده را تسريع بخشند.مي

اساس اصول و قواعد معيني شكل گرفته و استمرار  بحران طي يك پروسه زماني معين و بر

های آن و درک فرايندها و اصول رواني، پويايي «شناخت»آن مستلزم  «مديريت»يابد و الجرم مي

آميز بحران مستلزم درک سه نوع فرايند حاكم بر آن است. لذا مديريت موفقيتاجتماعي و سياسي 

 پوياست:

 وقوع بحران فرايندهای پيش از. 5

 فرايندهای حين بروز، ظهور و استمرار بحران. 2

 فرايندهای پس از خاتمه و از ميان بردن بحران. 3

بيني كانون رود ابتدا با تعيين و پيشاز مديران سياست داخلي انتظار مي امنيتي در مديريت بحران

بحران با انجام اقدامات اصالحي از بروز بحران جلوگيری نمايند و حين وقوع بحران از شيوه و 

ها و برخوردهای الزم و متناسب بهره جسته و بعد از بحران به تدوين تجارب بپردازند. از اين تكنيك

ومي های بكه استراتژيست توان نام برد كه درتدبير اعضای شورای تأمينلفه را ميمؤظر چهار من

های شخصيتي و روحي اعضا ميزان نگراني و هستند بايد وجود داشته باشد. ويژگي امنيت داخلي

                                                             
 54-53ن صفحه ، پيشيحسيني، مديريت بحران 5



 

 

 فصل يازدهم : كنترل و نظارت در امنيت داخلي شهرستان                                                    242

 

ران مولفه اول در مديريت بحران توسط اضطراب و يا خونسردی و حفظ آرامش در زمان وقوع بح

حران ان بهاست. مولفه دوم منش و شخصيت فرهنگي جامعه است كه شناخت آن نيز برای مديرآن

لفه سوم ميزان ارتباطات اعضای شورای تأمين است كه بتوانند هنگام اهميت مضاعفي دارد. مؤ

صورت به كنندهت بين نيروهای كنترلاغتشاش سريعاً ارتباط برقرار كرده و با مبادله سريع اطالعا

عنوان رئيس شورای تأمين در اين زمينه و تحكيم و نقش فرماندار به هماهنگ عمل كنند. عملكرد

ها برای هر يك از مراحل های دستگاهآخر تدوين استراتژیروابط اعضاء بسيار مؤثر است. دست

 ر هر يك از مراحل را برشماريم.گانه يادشده است. در ادامه سعي داريم عوامل دخيل دسه

 بحران ازپيش  .1-3-11

 چنين برشمرد: توانفرايند پيش از بروز بحران را مي 

 (ایمرحله تك نشانه) های ناخرسندی و چالشگيری نطفهمرحله شكل. 5 

 (ایمرحله چند نشانه)های ناخرسندی و نارضايتي و تراكم نشانه مرحله تصعيد. 2

 گيری كامل سندرم بحران(مرحله شكل) برای فروپاشيمرحله آمادگي . 3 

چنانچه متوليان مقابله با بحران و كارگزاراني كه مداخله در آن را وجهه همت خويش قرار 

های وقوع بحران را از ميان برند و مانع از ظهور و بروز آن شوند، جامعه دهند، نتوانند زمينهمي

عمول م چنين شرايطي است كه با فرايندهای مرسوم ودر  های اعتراضي خواهد شد.دستخوش كنش

شده، پرداخت. از همين روی مديران و توان به مقابله با معضل و كژكاركردی حادثاداره جامعه نمي

های پديد آمده كارگزاران مسئول ناگزير بايد با طرح و تدبير از پيش تدارک شده، به مقابله با آسيب

 ای ازه جامعه را اعاده نمايند. بدين منظور درک مشترک و گستردهرفتبپردازند و تعادل ازميان

های محيط امنيتي منظور رفع آسيبهای خرد و كالن زير پيش از وقوع بحران و بهموقعيت

 جغرافيايي و موضوعي( الزم است.)

، اسيو احوال سي المللي و موقعيت كشور، اوضاعدر حوزه كالن: شرايط عمومي جامعه، فضای بين

های اقتصادی موجود، مالحظات امنيتي ها و فرصتمسائل فرهنگي كالن مطرح در جامعه، چالش

 .سازدترين مسائلي است كه ذهن مردم و دولت را به خود مشغول مياجتماعي از مهم ملي و

اند ررسيحائز ب تيامني هايي كه در اين مرحله از مديريت بحراندر سطح خرد نيز شناسايي مؤلفه

 اند از:عبارت

 نقاط جرم خيز -

 شناسايي اماكن حساس و حياتي -
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 شناسايي نقاط احتمالي تجمع -

 مسيرهای راهپيمايي -

 نقاط آماج احتمالي اغتشاشگران -

 مسيرهای حركتي معترضين -

 نها انتظامي، امنيتي شهرستاگسترش نيروهای خودی و مناطق مسئوليتي سازمان -

 جمعيت شامل:

 تعداد جمعيت به تفكيك زن و مرد -

 جمعيت نقاط شهری و روستايي -

 جمعيت بر اساس سن -

 وضعيت مهاجران شهرستان -

 ميزان رشد جمعيت -

 جمعيت فعال و غيرفعال شهرستان -

 كردهميزان جمعيت تحصيل -

 ميزان اشتغال و بيكاری -

 :وضعيت اقتصادی شامل

 های اقتصادی شهرستانترين فعاليتمهم -

 يزان سرمايه موجود در استانم -

 مراكز تجاری مهم -

 وضعيت بازرگاني -

 اقتصاد مبتني بر صنعت توريست() وضعيت جهانگردی -

 ونقلحمل -

 های شهرستان و اهميت آنانوضعيت راه -

 ها و مراكز مهم اقتصادی و بازارهای مالي شهرستانوضعيت بانك -

 های شهرستان در رابطه با بهداشت و درمانتوانائي  -

 :زش شهرستان شاملآمو

 مقاطع تحصيلي -

 مراكز دانشگاهي -

 تعداد دانشجويان بومي و غيربومي -
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ها پيش از وقوع لذا مديران سياست داخلي برای ايجاد آمادگي در سازمان خود در مواجهه با بحران

 آورند:توانند اقدامات زير را به عملمي

بندی س اهميت آنان را دستههای محتمل در حوزه مسئوليت خود را مشخص و بر اسابحران -

 كنند.

زی ريطرح فرايندريزی در مواجه با هر بحران را در دستور كار خود قرار داده و سعي شود در برنامه -

 شخصاً حضورداشته داشته باشند.

 شده را با توجه به تغييرات محيط امنيتي مورد بازنگری قرار دهند.های تهيهطرح -

ها با انجام مانور و تمرينات ستادی و جلسات ی بايگاني سازمانها در كشوهااز خاک خوردن طرح

 سي جلوگيری نمايند.كارشنا

ها ضمن دريافت نظرات آنان زمينه همكاری درصحنه سعي شود با برقراری تعامل با ديگر سازمان -

 عمل را افزايش دهند.

شنا شده و سعي شود ها آهای موجود در اين سازمانهای ديگر با توانمندیبا حضور در سازمان -

 كارگرفته شوند.هها بها را در مديريت بحراناين توانايي

 هایها به موضوع بحرانتوجه كليه سازمانهای موجود در نهادهای امنيتي برای جلباز فرصت -

 متصور و ضرورت ايجاد آمادگي بهره گيرند.

أثير را ادی كه بيشترين تهای نظامي و غيرنظامي به برگزاری تمرين ستبا حضور كليه سازمان -

 در ايجاد آمادگي خواهد داشت اقدام نمايند.

مدت حداكثر استفاده های عرضي كوتاهآموزش را در كليه سطوح موردتوجه قرار داده و از آموزش -

 شود.

 فن سعي شود محيط امنيتي خود را بهتر بشناسند.با دعوت از اساتيد اهل -

های خود را مورد تجديدنظر قرار به را كسب نموده و طرحهای ساير مناطق حداكثر تجراز بحران -

ها در منطقه و برگزاری جلسات كارشناسي و دهند. برای اين منظور دعوت از مديران اين بحران

 تواند بسيار مفيد باشد.سخنراني مي

 5 و درنهايت اعتبار سازمان را در افكار عمومي افزايش دهند. -

 هاشهرستان رعامليغپدافند 

ه پدافند است كميت شدهي از اقدامات در مرحله پيش از بحران كه به شكل ساختاری تشكيل يك

منظور برآورد تهديدات عليه مراكز تأسيسات نظامي و غيرنظامي مستقر غيرعامل شهرستان است. به

                                                             
 12 حسيني، پيشين، ص 5
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قانون برنامه چهارم و مواد  525ماده  55نامه اجرايي بند آييندر محدوده شهرستان در اجرای 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي كشور كميته پدافند  251، و 235، 524،522

ار ريزی شهرستان توسط فرماندعنوان يكي از اعضای شورای برنامهغيرعامل تشكيل و دبير آن به

بندی و پذير، طبقهشود. برآورد تهديدات و اقدامات دشمن، نقاط آسيبمنصوب و معرفي مي

ای ههای شهرستان، تداوم چرخه خدمات اساسي و تأمين نيازمندیبندی مراكز و زيرساختيتاولو

ضروری مردم در شرايط تهديد نظامي دشمن و آمادگي دفاع غيرنظامي و پدافند غيرعامل در 

 ای ازجمله وظايف اين كميته است.های دورهشهرستان با برگزاری آموزش، تمرين و رزمايش

برآورد  دتأييمنظور بررسي و شورای پدافند غيرعامل شهرستان با اعضای زير بهبه همين منظور 

 نمايد:وظيفه ميشده به دبيرخانه شورا انجامهای ارائهو طرح

 عنوان رئيس شورافرماندار به .5

 معاونين فرماندار .2

 حضور در شهرستان(درصورت فرمانده ارتش ) .3

 فرمانده سپاه شهرستان .4

 فرمانده ناجا شهرستان .1

 مدير اطالعات شهرستان .2

 حضور در شهرستان(درصورت )فرمانده پدافند هوايي شهرستان   .1

 مدير صدا و سيمای شهرستان .4

 حضور در شهرستان(درصورت )ای وزارت دفاع مدير منطقه .2

 مديران راه و شهرسازی، نيرو و صنعت، معدن و تجارت شهرستان و ساير مديران بنا به نياز .53

 شهردار  .55

منظور كارهای مناسب بهها و ارائه راهپذيریه برای شناسايي تهديدات و آسيبهمچنين اين كميت

 هايي زير را در تابعيت خود دارد:های احتمالي و افزايش ايمني مردم كارگروهكاهش خسارت

 كارگروه امنيتي، انتظامي .5

 كارگروه بهداشت و سالمت بيولوژيك .2

 كارگروه انرژی و آب .3

 تكارگروه صنعت، معدن و تجار .4

 كارگروه فرهنگي، آموزشي و اجتماعي .1

 كارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات )سايبری( .2
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 كارگروه پشتيباني و خدمات شهری .1

 كارگروه امداد و نجات .4

 كارگروه راه و شهرسازی .2

 دهي و مشاركت مردميكارگروه سازمان .53

 كارگروه جهاد و كشاورزی .55

 حين بحران .2-3-11

های آوری اطالعات امنيتي موردنياز است. مؤلفهاز همه، جمع گيری بيشتصميم در اين مرحله از

 كند.زير نحوه مواجهه با بحران پيش رو را تعيين مي

 معضالت امنيتي منجر به بحران -

 گریها سياسي محور ناآرامي و ميزان قدرت بسيجيگروه -

 افراد شاخص محورهای ناآرامي -

 يانات سياسيها و جرمتحدين و مؤتلفين بالفعل و بالقوه گروه -

 شده و درجه اهميت آنبندیمراكز طبقه -

 های مهم اجتماعي بسيج شونده و ميزان آمادگي آنان در بسيج شدناليه -

 های مهم اجتماعي بسيج شوندههای اعتراضي اليهمحركه -

 های قابل بسيج توسط مديريت بحراناليه -

 محالت جرم خيز  -

 ر شهرستانوضعيت نيروهای مستقر د -

 های احتمالي معترضينآماج -

 ای اعتراضي گذشتهمحله -

 آينده (های اعتراضي )احتماليمحل -

 مسيرهای راهپيمايي -

 های اعتراضي گذشتهروش -

 ميزان اثرگذاری -

 های موجود در سطح شهرستانبررسي تشكل -

 قدرت تأثيرگذاری در تصاعد بحران و ميزان تأثير آنان -

 عوامل تأثيرگذار -
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 بازيگران، بسيج شوندگان، موضوع نارضايتي، كاتاليزور) گيری بحرانمحتمل شكلسناريوهای  -

اه، های همرهای اعتراضي، گروههای ثانويه، روشدهنده(، واكنش اوليه به كاتاليزور، واكنش)شتاب

 گيری(كننده، پتانسيل اوجحجم افراد شركت

 نرمی هایاستراتژ اول:

عنوان  هايي از تقابل گرايي الگوی مديريت بحرانهای ادراكي موجود جلوهنتاگرچه در س

رايي توان از تقابل گهای اجتماعي بيانگر آن است كه نميهای امنيتي و ضرورتشود، اما واقعيتمي

ين دليل به هم كرد. ها استفادهعنوان الگوی مؤثر و مطلوبي برای كنترل تهديدات و عبور از بحرانبه

 توانها ميشده است. زيرا در درون هر يك از مدلهای پيشنهادی حذفتقابل گرايي از استراتژی

 هايي از تقابل گرايي را مالحظه نموده و مورداستفاده قرارداد.جلوه

 آورد كه استفاده ازمي وجودمعموالً اين تصور را به در اختيار داشتن قوای قهری توسط دولت،

در عمل نيز موارد  ها استترين ابزار در كنترل ناآراميالوصولترين و سهلنيروی قهری، فوری

يي مسئوالن كه عدم آشناكننده گستره اين تصور باشند؛ ضمن آنتأييدتوان يافت كه بسياری را مي

زايد. اما ر بيفتواند بر اين تصوهای اجتماعي نيز ميو فرماندهان نظامي و امنيتي از مسائل و پديده

كارگيری آن، دقت، سرعت و وسواس حال كه، اقدامي پرهزينه بوده و بهاستفاده از اين ابزار، درعين

 يافته بحران و عدم توانايي سيستم مديريت در كنترل بحرانآور سطح گسترشطلبد، پيامزيادی را مي

ايي مخالفين يا توان سيستم دولتي وافزاری است كه خود بيانگر نوعي ضعف در های نرمبا كاربرد روش

 5است.در گسترش دامنه بحران 

شود از روش و ابزارهای ديگری استفاده شود كه تالش مي در ساير الگوهای مديريت بحران

 مندی و تحرک استراتژيك بيشتری از سوی مديران باشيم.نيازمند زمان، اقتدار، قاعده

 رلیاستراتژی کنتالف. 

بيني است و كه شدت تهديدات محدود بوده و زمان ظهور تهديدات نيز قابل پيشزماني

اد نشوند اين الگو پيشنه روروبههای اجرايي، اطالعاتي و انتظامي با غافلگيری چنداني دستگاه

گان مايندن ساز و مطالباتشان است. ارتباطات باشود. كنترل بحران نيازمند شناخت نيروهای بحرانمي

 د.دهي كرشود تا بتوان انتظاراتشان را سازمانهای اجتماعي و فرهنگي و هويتي برقرار ميگروه

كند كه از روش متقاعدسازی استفاده كرد و بخصوص كنترلي ايجاب مي های مديريت بحرانضرورت

 ها حذر كرد.از به وجود آوردن شرايط تحقيری برای آن

                                                             
 همان 5
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 ژی بازدارندگیاستراتب. 

جود و ها باالست و غافلگيری كميهايي كه تهديدات نسبتاً شديد و درجه آگاهي از آندر بحران

رتباطات ها، اكارگيری در اين مدل متنوع است و رسانهشود. ابزارهای بهدارد اين استراتژی استفاده مي

 با شيوه بازدارنده مبتني بر نمايش اند. در الگوی مديريت بحرانو نهادهای ارتباطي ديگر از آن جمله

. به عبارتي تقابل گرايي محدود عامل بازدارنده استشدت قدرت كارگيری كمقدرت، ارتباطات و به

شنهاد آميز در اين استراتژی نيز پيشود. البته رفتار خشونتدر برابر تهديدات رشد يابنده تلقي مي

آميز باشد بايد ماهيت رواني، ادراكي و كه ملموس و مخاطرهدگي بيش از آنشود. زيرا بازدارننمي

 انگيزشي داشته باشد.

 ی کنشمحدودسازاستراتژی  ج.

هرگاه تهديدات شديد و درجه غافلگيری باال ولي زمان زيادی برای مقابله با تهديدات وجود 

 های ظهور ناآرامي وتوان زمينهشود. بدين طريق است كه ميداشته باشد از اين مدل استفاده مي

طبعاً توليد  همچنين تهديدات را كاهش داده و از اين راه از تصاعد بحران جلوگيری به عمل آورد.

ين در ا ای را به وجود آورد.تواند مخاطرات امنيتي و تهديدات گستردهناآرامي و گسترش بحران مي

 اما ازآنجاكه تأمين انتظارات ي بايد تأمين شود.های حامل بحران اجتماعمدل بخشي از انتظارات گروه

رو از ابزار و الگوهای سازد ازاينهای افزايش انتظارات و ظهور انتظارات جديد را فراهم ميزمينه

 شود.تقابل گرايي نيز برای محدودسازی استفاده مي

 استراتژی تصعيد بحراند.

واسازی ساختاری و با انتظارات فراگيری شدت زياد و حاملين بحران درصدد  چنانچه تهديدات با

يری زياد شدت و غافلگ باشند اقدام متقابل مديران امنيتي برای كنترل شرايطي كه با تهديدات پر

همراه است طبيعي است. بازی امنيتي در اين الگو ماهيت تعارضي داشته و از الگوی حاصل جمع 

حران خرداد ب شود.گرفته مي ك بااليي به كارگيرد. تقابل گرايي در اين مدل با ريسصفر بهره مي

دهنده تهديدات پر شدت و غافلگيركننده بود و ورود به فاز امنيتي و تئوری جنگ مسلحانه نشان 23

 شدت تهديدات متوازن باشد. اما بايستي شدت تقابل گرايي با گيری شد.و نظامي تصميم

 ی کنشسازنهینهاداستراتژی  ه.

اند اما غافلگيری مديران باالو زمان مقابله با هديدات محدود و غيرسياسيهايي كه تدر بحران

سازی كنش دست به كاهش شدت تهديد لذا از طريق نهادينه تهديد و فرصت مديريت وجود دارد.

شود. حاملين بحران كه نيروهای قومي، اجتماعي يا صنفي هستند، از طريق نهادهای اجتماعي زده مي

 شوند.دولتي برای كنترل كنش اجتماعي استفاده ميو نهادهای نيمههای صنفي و گروه



 

 

 242  « فرماندار »كتاب راهنمای 

 

 ییجومشارکتاستراتژی و.

تهديدات كم شدت و زمان باالی مقابله برخوردارند نيروهای  ها كه ازبرای اين نوع بحران

هايي متناسب با ميزان ظرفيت و كنشگری ها نقشاجتماعي را از وضعيت انفعالي خارج كرده و به آن

جويي كنترل شوند و محدود هستند. در شرايط و فضای نمايند. اما اين نوع مشاركتانونمند اعطا ميق

طور مثال دانشجويي قرار دارند هايي كه درروند بحران بهگروه بحران امكان افزايش تضاد وجود دارد.

كان افزايش و ام كنندفقيه و بسيج دانشجويي اعتماد ميهايي نظير دفتر نمايندگي وليبه مجموعه

 يابد.تهديد كاهش مي

 سخت یاستراتژ دوم:

عنوان ضابط قوه و نحوه اجرای آن برای پليس به 5كارگيری سالحدر شرايط بحراني، قانون به

أمورين م» گويدقانون مورداشاره مي 4بسيار بااهميت است. ماده  و رئيس شورای تأمين قضائيه

هايي های غيرقانوني و فرونشاندن شورش و بلوا و ناآراميانتظامي برای اعاده نظم و كنترل راهپيمايي

به دستور فرمانده  كارگيری سالحپذير نباشد، حق بهها امكانكارگيری سالح، مهار آنكه بدون به

 تحقق شرايط زير را دارد:درصورت عمليات، 

 2.شده و مؤثر واقع نشده باشدبق مقررات استفادهقبالً از وسايل ديگری مطا  -

استان و  حسب مورد بر عهده رئيس شورای تأمين 4های موضوع ماده تشخيص ناآرامي  -

كه فرماندار معاون سياسي شهرستان و در غياب هريك بر عهده معاون آنان خواهد بود و درصورتي

 3يكي از اعضای شورای تأمين محول خواهد نمود.نداشته باشد اين مسئوليت را به 

طبق مقررات مأموريت  در مواردی كه برای اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروی انتظامي  -

 4شوند.كارگيری سالح، مشمول اين ماده مي، ازلحاظ مقررات بهكنندپيدا 

ورين نيروی نظامي و انتظامي برای اعاده نظم و مأم گويد:همين قانون نيز چنين مي 1ماده 

های مسلحانه مجازند از سالح های غيرقانوني مسلحانه و ناآرامي و شورشامنيت در راهپيمايي

به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراری  اندموظفاستفاده نمايند. مأمورين مذكور 

 يئهمات و دستگيری افراد و معرفي آنان به مراجع قضاآوری منظم و امنيت و خلع سالح و جمع

 اقدام نمايند.

                                                             
 54/53/13كارگيری سالح توسط مأمورين نيروهای مسلح در موارد ضروری مصوب قانون به 5
 همان قانون  4بند الف ماده  2

 همان قانون 4بند الف ماده  5تبصره  3

 همان قانون 4بند الف ماده  2تبصره  4
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بنابراين با توجه به موارد قانوني مورد اشاره، دستگيری و بازداشت عناصر اصلي بحران درصحنه 

رورت شده است و ضكارگيری سالح، وظائف نيروهای پليس دقيقاً مشخص و معينعمليات، ازنظر به

برای دستگيری عاملين و اعاده وضع به حالت عادی از اين اختيارات قانوني  دارد در شرايط بحراني،

 خود استفاده نمايند.

 دستگيری و بازداشت عناصر اصلی پس از بحرانالف.

 آيد:در دستگيری عناصر اصلي بحران دو حالت پيش مي

های ي دادگاهقانون آيين دادرس 54ها مشهود نيست، در اين صورت برابر ماده الف( گاهي جرم آن

محض اطالع از وقوع جرم در جرائم غير عمومي و انقالب در امور كيفری، )ضابطين دادگستری به

ند( با كني اعالم ميئصالح قضامشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور الزم به مقام ذی

حنه ند و درصصحنه هستمعموالً عناصر اصلي بحران پشت ي اقدام خواهند كرد.ئدستور مقام قضا

ها از مقوله جرائم غير مشهود است و حداكثر، شوند. به همين دليل، اقدام آناغتشاشات كمتر ظاهر مي

ايد آورد، لذا در اين صورت، بپليس از طريق دستگيرشدگان اطالعاتي از عناصر اصلي به دست مي

 ند.ها اقدام كتعقيب آني، به دستگيری و ئي اعالم و با دستور مقام قضائمراتب را به مقام قضا

ها جرم مشهود است. در اين صورت، ب( گاهي عناصر اصلي درصحنه حضور دارند و اقدامات آن

تگيری توانند نسبت به دسمي عنوان ضابط قوه قضائيهطور كه قبالً بيان شد، مأمورين ناجا بههمان

ای نيست دهسا كار جه شود دستگيری عناصر اصلي بحران،اقدام كنند. اما بايد تو (ها )عناصر اصليآن

 نگردد. اخاللگران بايد اصول فني دستگيری و امنيتي كامالً رعايت شود تا موجب تهييج ساير و

 تشکيل پرونده برای متهمانب.

راد، شوند تا اينكه بازجويي از افي منع ميئها از تشكيل پرونده قضاها معموالً در بحرانكالنتری
ي ئوسط افراد آشنا به اصول اطالعاتي و امنيتي انجام شود. طبق قانون، وظيفه تشكيل پرونده قضات

ستور ي دئاست، ولي ممكن است مقامات قضا برای متهمان دستگيرشده به عهده نيروی انتظامي
ود. در زمان امنيتي انجام شها و يا ساي توسط خود آنئدهند كه انجام بازجويي و تشكيل پرونده قضا

های عمومي و انقالب در امور كيفری، ضابطين قانون آيين دادرسي دادگاه 52اين صورت طبق ماده 
تخلف به سه ماه تا يك سال درصورت ي را اجرا كنند؛ ئدستورات مقام قضا مكلفنددادگستری 

 شد.ازخدمت دولت و يا از يك ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند انفصال

 گراندریافت خسارت از اغتشاشج.

احتياطي به جان، بي اساس قانون مسئوليت مدني، هركس بدون مجوز، عمداً يا درنتيجه بر
موجب قانون برای افراد سالمتي، مال، آزادی، حيثيت، شهرت تجارتي يا به هر حق ديگری كه به
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ی ديگری شود مسئول جبران ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی و معنو، لطمهشودايجاد ضرر 
 .خواهد بودخسارت ناشي از عمل خود 

ا الً ييا به هر نحو ك كندهركس عمالً اشياء منقول و يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب 
 5.شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و يا از كار اندازد به حبس از بعضاً تلف كند

 های آب و فاضالبستفاده عمومي از قبيل شبكههمچنين هركس در وسايل و تأسيسات موردا
پست و تلگراف و تلفن، مراكز فركانس و ماكروويو )مخابرات(، راديو و تلويزيون و  گاز، و برق،

قال های توليد و توزيع و انتكشي و نيروگاهها اعم از سد و كانال انشعاب لولهمتعلقات مربوط به آن
ها كه به های توليد و توزيع و انتقال آنميني يا نوری( و دستگاههای هوايي يا زنيرو مخابرات )كابل

ای غيردولتي يا توسط بخش خصوصي بر هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش
منظور استفاده عمومي ايجادشده است همچنين در عالئم راهنمايي و رانندگي و ساير عالئمي كه به

شده است مرتكب تخريب يا ايجاد حريق ها نصبتأسيسات فوق يا جادهحفظ جان اشخاص يا تأمين 
منظور او اخالل در نظم و امنيت جامعه كه آن يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاری ديگر شود، بدون

كه . به عبارتي ديگر درصورتي2باشد، مجازات محاربه را خواهد داشت و مقابله با حكومت اسالمي
باشد، مجازات  منظور اخالل در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسالمياعمال مذكور به

 4. مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است3محاربه را خواهد داشت
وانند تي زماني ميئي است و مقامات قضائدريافت خسارت از اغتشاشگران از وظايف مقام قضا

ا صادر كنند كه دليل و مدارک كافي در پرونده موجود باشد حكم پرداخت خسارت از اغتشاشگران ر
ها به خسارت وارده اشاره و در تنظيم گزارش به موارد بايد در گزارش لذا مأمورين نيروی انتظامي

 زير توجه كنند:
 واردشده است. گرمأمورين بايد مشخص نمايند، خسارت توسط كدام اغتشاش( الف

ای كه به آن، خسارت وارده شده است مشخص همؤسسمورين بايد نوع و ميزان خسارت و ب( مأ

 ي فراهم باشد.ئگيری و اقدامات قضاكنند تا امكان تصميم

های خود وجود ابهام، بايد داليل و مدارک الزم را باراهنماييدرصورت ي هم ئج( مقامات قضا

 آوری كنند.توسط پليس جمع

مجازات  باال و ايجاد خسارت عمدی عالوه بر اينكه يك جرم جزايي است و با دقت نظر در موارد

طوری كه قبالً بيان شد، ي است. همانئطرح در مراجع قضا، ازنظر دريافت خسارت هم قابلدارد

ود شگران زماني ميسر ميدريافت خسارت و صدور حكم در خصوص خسارت وارده توسط اغتشاش

                                                             
 قانون مجازات اسالمي 211ماده  5
 همان قانون 214ماده  2
 همان ماده قانوني 5تبصره  3

 همان ماده قانوني 2تبصهر  4
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اساس موازين قانوني، ادعای خسارت شده باشد و  جود داشته باشد و بركه در پرونده داليل كافي و

يار مقامات شده و در اختآوریي ناجا بايد توسط پليس جمعئبسياری از اين داليل برحسب وظيفه قضا

 ي قرار گيرد.ئقضا

 گرانی اجتماعی برای اغتشاشهاتيمحرومایجاد د.

ي و تابع قوانين و ئاز وظايف مقامات قضا های اجتماعي برای اغتشاشگرانايجاد محروميت

توانند بدون جهت برای فردی ايجاد محروميت ي نميئ. مقامات قضااستمقررات مربوط به خود 

 ای را داده باشند.اجتماعي كنند مگر اينكه قانون و مقررات چنين اجازه

بازدارنده محكوم تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تعزير يا مجازات دادگاه مي

عنوان تعميم حكم تعزيری يا بازدارنده، تا مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از كرده است به

 .5محل معين مجبور كند اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در

در بعضي يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباری در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل 

بعيد يا به تكه محكومدرصورتي معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد.

ای معين دراثنای اجرای حكم را ترک كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، اقامت اجباری در نقطه

ندان ا زتواند با پيشنهاد دادسرای مجری حكم، مجازات مذكور را تبديل به جزای نقدی و يدادگاه مي

 2.نمايد

های اجتماعي برای اغتشاشگران از اختيارات دادگاه است و با عنايت به مفاد مواد باال محروميت

های خود تواند مستقالً چنين اقدامي را بكند مگر اينكه در اين خصوص در تهيه گزارشپليس نمي

 .خواهد بودد پيشنهاد هايي را برای دادگاه ارائه كند و دادگاه مختار به قبول يا رپيشنهاد

 کنترل عناصر اصلی پس از رهایی از محکوميته.

در پيشگيری از جرائم، كنترل مجرمين پس از ترخيص از  يكي از وظايف عمده نيروی انتظامي

تحمل مدت محكوميت كيفری است. بايد اذعان كرد كه نحوه كنترل مجرمين امنيتي با  زندان با

عاتي های اطالمتفاوت است لذا بايد اين كنترل توسط افرادی كه توانمندی عادی بسيارمجرمين 

 و با امور امنيتي، اطالعاتي و تعقيب و مراقبت امورات مربوط به امنيتي آگاهي دارند انجام شود.دارند 

مثل شود و واحدهای اجرايي اين اقدامات درناجا معموالً توسط معاونت اطالعات ناجا انجام مي

شوند. ها و فرماندهي انتظامي شهرستان هم در شرايط خاصي از اين اقدامات معاف ميكالنتری

ت و تواند چنين مراقبهرحال، عوامل اطالعاتي كالنتری فرماندهي انتظامي شهرستان و استان ميبه

                                                             
 قانون مجازات اسالمي 52ماده  5

 23ماده  2
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ايد ع اقدامات بهای اطالعاتي باالتر انجام دهند و اين نوي و ردهئهايي را با نظر مقامات قضاكنترل

 5های مشابه انجام شود.در راستای پيشگيری از ايجاد بحران

 پس از بحران .3-3-11

های اعتراضي و ها و كنشبا زوال بحران و از ميان رفتن اعتراضات، آشوب «مديريت بحران» 

حران از سو بچه، از يك يابد.مي ازآن نيز استمرارها پسبلكه تا مدت پذيرد.غيرامنيتي، پايان نمي

اگزير بايد نهد كه نحيث فيزيكي، رواني، سياسي، اقتصادی، امنيتي و جز آن اثراتي از خود برجای مي

، زمينه سياسي– برای ترميم آن گام برداشت و اقدام نمود. افزون بر آن، با پايان يك بحران امنيتي

را از ميان  «هازمينه»مديران بحران كه آن مگر شود؛های بعدی فراهم ميگيری بحرانبرای شكل

 بسترهای جديد شوند. «گيریشكل» برده و مانع از

رت برای ثبت اثرات بحران صو «اقدامات تكميلي»از آن گذشته، پس از زوال بحران ناگزير بايد  

های الزم گردد و روشنگری شده پردازش شود، مستندسازی تكميلآوریگيرد، اطالعات جمعمي

از بحران قبلي بهتر و مؤثرتر  هاهای آموختهصورت گيرد. اگر بحران بعدی با استفاده از نتايج و درس

ای اند؛ در غير اين صورت تجربهها نتايج مثبتي داشتهتوان گفت كه درسحل شود، آنگاه مي

ز بحران های ناشي از برای شناخت آسيبناخوشايند بيش نخواهند بود. البته اين امر فرصتي را ني

توان اين ها بهتر ميآسيب نمايد و با شناختبرای ورود به مرحله ترميم و بازسازی نيز فراهم مي

ن تواند بالفاصله پس از پايان يافتاقدام مديريتي را نيز به انجام رسانيد. هر مدير موفق بحران مي

 .عاتي ترتيب دهدبحران با چند نشست، تخليه روحي و اطال

 زير را پديد آورد: تواند نتايجمي اين مرحله از اقدامات مديريت بحران

 از بين بردن آثار و پيامدهای بحران در جامعه -

 بازگرداندن معترضين به آغوش نظام سياسي -

 های اپوزيسيون براندازهای قدرت گروهاز بين بردن زمينه -

 بازسازی اقتدار و مشروعيت نظام سياسي -
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ي از در اين رابطه يك های ديگر در بستر بحران قبليگيری بحرانو نهايتاً جلوگيری از شكل

كه بايد موردنظر قرار  استتخليه رواني و اطالعاتي  ،خصوص نيروهای خودیدر اقدامات اساسي

 5.گيرد
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 درآمد

 هدايت .است راهبری و هدايت مديران سياست داخلي، وظايف تريناسحس و ترينپيچيده از يكي

و راهبری  ايفای نقش هدايت. دارد سازماني هر شكست يا موفقيت در ایكنندهتعيين نقش راهبری، و

ای در امور و نقش فعاالنه صورت كنشي عمل كردهبه نفرماندارا كه است تحقق قابل صورتي در

 د. نی حوزه سرزميني خود داشته باشجار

(، ی اجتماعي و سياسيهانظاماز تنوع و اختالف در  نظر)صرف ياسيسوظايف كنوني مديريت 

ي اقتصادی، اجتماعي، عمراني، كنترل و نظارت و غيره در بخشسامانی، زيربرنامه تنها محدود به

 شهرستان در راستای دستيابي به توسعه پايدار و اندازمچششود. بلكه ترسيم امور جاری نمي

ود. روظايف مديران سياست داخلي به شمار مي نيترمهمی جاری به آن سمت هاتيفعال يدهجهت

ي و واكاوی قرار بررس موردمدير سياست داخلي از رهگذر سنجش نظم عمومي كه در اين فصل 

خود را شناخته و درصدد تقويت مزايای رقابتي  سرزميني حوزهنقاط قوت و ضعف  توانديم رديگيم

 آن برآيد. 

گيرد مقابله و ترميم صورت مي غالب مصوبات شوراهای تأمين درزمينه در فصل پيش گفته شد كه   

پيشگيری  بيني وهای مختلف كه بتواند پيشد مستمر حوزهو برآورد امنيت شهرستان مبتني بر رص

نظر بحث و تبادل از وقوع حوادث امنيتي را در دستور كار مدير سياست داخلي قرار دهد، كمتر مورد

شود پس از مروری نظری به مفاهيم مرتبط با نظم عمومي فصل سعي مي گيرد. لذا در اينقرار مي

برای راهبری امور مختلف شهرستان در اين زمينه تحت عنوان  بردیو اجتماعي، به معرفي مدلي كار

 .بپردازيمبرقراری نظم عمومي 

 نظم عمومی .1

های مختلف )سياسي، اجتماعي، اقتصادی ای از ارتباطات هنجاری بين حوزهنظم عمومي به شبكه  

ها، عت از ارزشو فرهنگي( نظام اجتماعي اشاره دارد كه ضمن ترغيب آحاد اجتماعي جامعه به اطا

های جديد پاسخگو های اجتماعي حاصل منافع و آگاهيقوانين و مقررات به تغييرات و دگرگوني

 .است

موفق، دولتي است كه بتواند با حاكم ساختن نظم در وجوه  از اين منظر يك دولت كارآمد و

ع، مينان خاطر و به تبمند ساخته تا نوعي اطها را قاعدهمختلف حيات اجتماعي شهروندانش، رفتار آن

 آيد كهای فراهم مياحساس ايمن بودن بدهد. از همين منظر، بستر مناسب برای طرح مفهوم تازه

ت شود. به همين علت اسها تعريف ميمندی رفتار آنها و قاعدهكنش انسان آن امنيت با توجه به در

 ن سيستم و نظم مستور است.و در بطن آن مفاهيمي چو شودميكه از دولت به نظام نيز تعبير 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
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ه است. ها پرداختمندی رفتار و كنش انسانهايك يكي از نويسندگاني است كه به نقش قاعده

های هدفمند بشری به وجود اند و در اثر فعاليتانضمامي هايي وجود دارند كه غيرازنظر او نظم

 دانگيخته مستقل از نيت انسانيهای خوها خودانگيخته و انتزاعي هستند. نظماند. اين نظمنيامده

رايط ها در دل آن شتوان دست به توليد شرايطي زد كه اين نظمزعم هايك ميگيرند. اما بهشكل مي

داند. او به مسئله قانون و كار اجتماعي را هايك مصداق چنين نظمي ميوجود آيند. تقسيم به

دهي يعني نظمي كه بشر خود زمانپردازد و وجود درصدی از ساگيری نظم خودانگيخته ميشكل

مندی دركنش انساني ضروری نظر وی ميزاني از قاعده داند. لذا ازايجاد كرده است را ضروری مي

است. عالوه بر قواعد رفتاری كه در اين فصل در ابعاد مختلفي بنا به همين ضرورت معرفي و سنجش 

آوريم؛ هستند حياتي به شمار مي( استاني ملي )شهرستاني و تری كه فروها را برای مجموعه كليآن

كنند. يعني قواعدی كه صرفاً از سرشت از قواعد عرفي معيني نيز پيروی مي بايد اضافه كرد كه مردم

ها برنيامده باشد بلكه در جامعه خاص ايشان تبديل به عادت شده باشد. قواعد دانش و اهداف آن

 اخالقي نمونه آن است.

دهي حقوقي نظم عمومي خوانديم كه نوعي سازمانجا آن ا در اين فصل را ازنظر م نظم مورد   

و قانوني برای هدايت و راهبری جامعه مورد تأكيد قرار داده باشيم. نظم اجتماعي كه در كتب 

مي به رود. اما نظم عموشناسي بيشتر مورد تأكيد و اشاره است نظمي خودانگيخته به شمار ميجامعه

د شده )ضرورت وجود نظمي كه بشر خوتكي است كه بر اساس طرحي از پيش تعيينهايي مفعاليت

 و تعديل و تنظيم اندشده دهينوعي سازمان وجور واز نظر هايك( با يكديگر جفت -ايجاد كرده

اند. تعديل و تنظيمي كه از خالل محدود ساختن كنش هر يك از نسبت به يكديگر وابسته شده

شود. دولت نيز برای ارائه خدمات قواعد عمومي معين توسط دولت حاصل مي واسطهها بهفعاليت

ر دهي و نه صرفاً ب( كه نظمي از جنس سازمانيافته است )وزارت كشورنيازمند دستگاهي سازمان

تاً د عمددهنده باي دهي نمايد. اين سازمانپايه نظم خودانگيخته، قواعد رفتاری را در جامعه سازمان

عالوه، اين قواعد رفتاری نبايستي كامالً از نظم خودانگيخته مجزا و منزوی بر قواعد اتكا كند. به

و  اتيهپوشاني داشته و مبتني بر بديهايي با قواعد نظم خودانگيخته همتلقي شود بلكه در بخش

هي دين سازماناصول حياتي آن باشد. كارشناسان نظم اجتماعي و كارشناسان نظم حقوقي در ا

 دارند.سياست داخلي به عهده سهيم هستند و مديريت آن را مديران

 انواع نظم .1-1

ای دارد. نظم در سه نوع نظم اجتماعي، اخالقي و حقوقي جايگاه ويژه جايگاه نظم عمومي

يم ای ترسگونههای استاني و شهرستاني وزارت كشور بهعمومي توسط دولت و از مجرای دستگاه
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های شود كه جايگاه آن نسبت به نظم حقوقي، يعني نظمي كه در روابط اجتماعي از اجبار قدرتمي

شود، نظم اجتماعي خودجوش، يعني نظمي كه در روابط اجتماعي بدون اجبار برقرار ناشي مي عمومي

قي رماني، برترين نظم تلها با معيار عدالت آشود و نظم اخالقي يعني نظمي كه در روابط انسانمي

شود موضعي هژمونيك دارد. به عبارت بهتر، نظم عمومي برايندی از نظم اجتماعي، نظم اخالقي مي

و نظم حقوقي است. ويژگي پويايي نظم عمومي از همين روست. مديران سياسي نيز در مقايسه نظم 

ظم ای رفع اين نواقص به نها چنانچه نواقصي مشاهده كنند، طبيعي است كه برحقوقي با واقعيت

رو  آورد،اجتماعي خودجوش، يعني به آنچه تجربه برای زندگي و نيازهای روابط جديد به ارمغان مي

 آورند.مي

 در نظام حقوقی کشور جایگاه نظم عمومی .1-1-1

حسن جريان های حقوقي و قواعد مربوط به يكي از حقوقدانان، نظم عمومي را مجموعه سازمان

 5داند.ها ممكن نيست ميامور راجع به اداره كشور و حفظ نظم و امنيت و اخالق كه تجاوز به آن

برخي ديگر از نويسندگان نظم عمومي را قواعدی مربوط به اصول تمدن و نظام خاص هر كشور 

ماد فرهنگ و برخي ديگر آن را بارزترين ن 2اند كه بانظم عمومي كشور ديگر متفاوت است.دانسته

برخي نيز معتقدند نظم عمومي مربوط به اساس اعتقادات بنيادين اخالقي  3اند.هر جامعه تلقي كرده

رسد نظم عمومي فراتر از قواعد آمره هر كشور، مينظربهلذا  4كننده است.و سياسي مرجع رسيدگي

دودسته نظم عمومي اندازد و به كه نقض آن نفع عمومي را درخطر ميرا دارد اين ويژگي اساسي 

 شودشود. هرچند نظم عمومي داخلي محدود به كشور خاص ميالمللي تقسيم ميداخلي و نظم بين

های متبلور شده در قوانين كشور تواند به معنای مجموعه ارزشالمللي مياما در نظم عمومي بين

پس نظم عمومي تواند تحمل كند. الملل نميها را حتي در عرصه بينخطاب شود كه نقض آن

المللي نظم عمومي مشترک بين كشورها نيست بلكه نقطه تعادل بين منافع و نظم عمومي يك بين

هاني های برتر جامعه جالمللي نسبت به ارزشكشور بانظم عمومي و منافع ديگر ملل يا اجماع بين

 1المللي در دل نظم عمومي داخلي وجود دارد.است. لذا نظم عمومي بين

                                                             
 151، ص 1531 . تهران: گنج دانشترمينولوژی حقوق جعفری لنگرودی، 5
 53 ص ،5341الماسي،  2
 521 ، ص5341كسيجان، 3
 312، 5245وندربرگ، 4
، 24المللي دوره  نيي بر رأی داوری تجاری بئدر نظارت قضا« نظم عمومي»بررسي معيار  ،5323عليرضا ايرانشاهي، 1

 14 ص)بهار و تابستان(، بهار و تابستان  44شماره 
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 جایگاه نظم عمومی در نظم اجتماعی و اخالقی .2-1-1

نظم عمومي فراتر از مفهوم سنتي خود در متون حقوقي، پيوند عميقي به مطالبات جامعه و 

طور كه در سطور اوليه اين فصل اشاره داشتيم پيدا كرده است. ها همانمند رفتار انسانكنش قاعده

حال روابط ( و درعينوجه ثابت نظم عمومي) طوركلي جامعه بدون نظم و حقوق وجود نداردبه

رو نظم حقوقي در اجتماعي افراد در نوسان و تغيير و تحول )وجه پويای نظم عمومي( است. ازاين

گيرد و ساختار نظم حقوقي كه واجد عنصر پيوند بانظم اجتماعي موردنظر جامعه شناسان قرار مي

نظم اجتماعي كه واجد عنصر احترام به شخصيت آزاد انسان و جرم و مجازات است با ساختار 

كنند. نظم حقوقي خصيصه تغييرات اجتماعي است منظور نگارنده را از نظم عمومي بيان مي

كه نظم اجتماعي خصيصه پويا و ديناميكي را دارد. نظم عمومي تحرک و ثابتي را دارد درحاليبي

تواند باشد. نظم اجتماعي آنچه را كه ها ميبه هردو آنگذاران داخلي ناظر كه موردنظر سياست

ظم حقوقي كند. نرا توصيف مي خود جوامع بشری)خودانگيخته( يا نظم طبيعينظم خودبه هست يعني

د خوخودیگذارد. ولي حقوق و قواعد و مقررات بهبه آنچه بايد باشد فراتر مي آنچه هست پا را از

پيش رود. بنابراين نظم  تعيين فضيلتي كه از فرد مورد انتظار استپای اخالق و توانند پابهنمي

عمومي از طريق هيئت حاكمه و نظام سياسي در موضعي بين نظم اجتماعي خودجوش، يعني نظمي 

دالت آل عشود و نظم اخالقي يعني نظمي ناشي از ايدهكه از رويه حقوقي، تجربه و عرف ناشي مي

. نظام سياسي نواقص نظم حقوقي را با تكيه به عقالنيت خواهد شدل شود اعماكه از عقل ناشي مي

از نظم اجتماعي خودجوش يعني به آنچه تجربه برای زندگي و نيازهای روابط جديد به ارمغان 

 كند.آورد استخراج و عرضه ميمي

های دروني وسيله ارزشوسيله فرايند درون اذهاني انسان و بهتنها بهرسد نظم عمومي نهمينظربه

ن گيرد. ايشده بر انسان از خارج شكل ميوسيله فشارهای اعمالشده اخالقي، بلكه همچنين به

لكه ب –تعامل مردم در سطوح فردی  -گذرد فقط ناشي ازآنچه در جهان خُرد ميفشارهای بيروني نه

رو . ازاينشودميال ها و افكار عمومي اعماز باال، يعني از سوی دولت، مجامع فرهنگي، ديگر سازمان

مديران سياست داخلي كشور ضمن تأكيد و آشنايي با قوانين و مقررات موضوعه در برقراری نظم 

 كنند.عمومي و در مكانيسم تأمين آن از فرايند تغيير نيز استفاده به عمل مي

 های سنجش نظم عمومی در وزارت کشورمحدودیت .2-1

-م و امنيت را فراگرفته سنجش عيني آن را با محدوديتسياليت و نسبيت مفهومي كه مفاهيم نظ

افزايش ميزان متغيرهای مثبت ابعاد مختلف  هايي مواجه ساخته است. مراد از سنجش نظم عمومي

 كاهش ميزان تخلفات و سوفرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي( از يك نظم عمومي )اقتصادی،
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سرزميني استان و شهرستان است. نظمي در محدوده زماني و ن يا بيناشي از متغيرهای منفي آ

شوند و های مستقلي توليد نمياحوال( دادهاستثنای ثبت)به های تابعه وزارت كشورسفانه در حوزهمتأ

 و متغيرهای مثبت نظم ارتقایهای ديگر در سنجش به دليل وابستگي اين وزارتخانه به سازمان

م. لذا ياداره آمار اكتفا نمايهای موجود نظمي توسط مديران سياست داخلي بايستي به دادهكاهش بي

در انتها  های ابعاد مختلف پيش گفته موجود كهگذاری هر يك از شاخصدهي، نمرهاستخراج ، وزن

داخلي  سياستنظمي را در قلمرو زماني و مكاني با ترسيم نموداری، فراز و نشيب نظم عمومي و بي

دهد. بدين روی سيستمي برای رصد دائمي را نمايان خواهند ساخت فرايند سنجش را تشكيل مي

 حال گذار ايرانحادث در جامعه در ها و تغييرات اجتماعيهای نظم و كشف موانع و پوياييشاخص

 شود كه كاركردی دوگانه دارد:سيس ميتأ

 يرد گمورد سنجش قرار مي هایی زماني مختلف ميزان عملكرد فرماندارهااز يكسو با مقايسه بازه -5

 دهد.مي دستبهاخلي دبری شهرستان توسط مديران سياستاقدامي برای راهاز سوی ديگر برنامه -2

و هضم تغييرات اجتماعي  «نظم پويا»در راستای تحقق  ایسيس چنين سامانههمچنين، تأ
گانه در بازه زماني معيني توسط مديران  1مودارهای هر يك از ابعاد آفريني خواهد كرد. چراكه ننقش

های بررسي جلسات كارشناسي قرار گرفته و موانع و فرصت تواند موردسياست داخلي كشور مي
های نظم شاخص ارتقایانديشي شده اقدامات هماهنگ برای نهايت چاره تغييرات، استخراج و در

 دستور كار قرار گيرد.در  عمومي
ی هاوزهحبنابراين با كاربست مدل نظم عمومي پويا بايد گفت هر يك از مشكالت مختلف در 

 موردی تريجزئ هایشاخصمتغيرها و  ( به)اجتماعي، اقتصادی، سياسي، فرهنگي و امنيتي 5گانه 1
 وفصللحی دخيل هاگاهدستو  هاسازمانو با مشاركت  جيتدربهو  قرارگرفتههای كارشناسي يبررس

ای از نهادها و توان، يك سازمان بزرگ دانست كه مجموعهرا مي هاشهرستان ازآنجاكه. گردنديم
و  تو مشاركهستند  فرماندارها، در تعامل برای دستيابي به اهداف مشترک و تحت هماهنگي شيوه

؛ لذا يك مدير سياست داخلي با روديمبه شمار آن  تعامل، مفاهيمي محوری در مديريت سياسي
ی هاحوزهكوشد تا بين نهادهای عمومي، خصوصي و مدني ناشي از هر يك از راهبری مناسب مي

ي، كوشد تا بين سه وجه سياسي، اقتصادی و اجتماعرقابت و توازن ايجاد كند. همچنين، مي گفتهشيپ
ضای كه در مقدمه كتاب حاضر گفتيم پيدايي عدالت قهای مايد تا زمينهتعادل و هماهنگي فراهم ن

 را برای چارچوب ملي فراهم كند.

                                                             
ها و ادهسو دكنيم به اين دليل است كه از يكرا برشمرده و قابل استناد در مديريت نظم عمومي تلقي  گانه 1های های اين حوزهاگر شاخص 5

های ويژه بندی كاروجود دارند و از سوی ديگر مفصل وزارت كشور حوزه نزد مركز رصد اجتماعي 1شده و موجود در اين آمارهای استخراج
 گانه انطباق دارد. 1های مختلف طور نسبي با حوزهبه فرماندار در كتاب حاضر
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 هادر شهرستان کاربست نظم عمومی 

نقش دولت و حاكميت نقش اصلي و اساسي در  كه در تعريف ارائه شده نظم عموميجا آناز 
كنند، سازوكارهای ايجادشده بدين منظور، در ابعاد مختلف آن و در يبرقراری نظم عمومي ايفا م

گيرند. در مرحله نخست ميانگيني از مورد تجزيه و تحليل آماری قرار مي های زماني متفاوت،بازه
آيد و در مرحله بعدی جايگاه شهرستان مورد مي دستبهكل كشور برای هر يك از ابعاد گفته شده 

گيرد. در واقع، معدل كل كشور يا عدد مبنا، الگوی كشور مورد سنجش قرار مي مطالعه با معدل كل
گيرد تا هم مدير سياسي شهرستان جايگاه حوزه سرزميني قرار مي اصلي قابل مقايسه هر شهرستان

خود را در ابعاد مختلف كشوری بسنجد و هم ستاد وزارت كشور برای مقايسه عملكرد مديران سياسي 
 ای و قابل سنجش داشته باشد.ايسهمكانيزمي مق

های هر يك از اين ابعاد ممكن است محدوديت موضوعي و زماني داشته باشند هرچند شاخص

كه در همه جا آناز  آيد؛ اماشمار ميهای سنجش بهو چنان كه گفتيم اين نكته جزو محدوديت

 هایگيری از روشن با بهرهآماری وجود دارد مي توا خألها و به نوعي كل كشور چنين شهرستان

و محاسبه نهايي مبنايي علمي داد. در واقع، معدل نظم ها مختلف پژوهش عملياتي به شاخص

موجود در كشورمان محك قابل مقايسه مناسبي فرض شده است كه هر چند خود در مقايسه  عمومي

 . را نشان دهد ست جايگاه متفاوتيبا نظم عمومي كشورهای ديگر ممكن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.2



 



 

 

 نمایه

. 541. 544. 543. 542. 545. 543. يخارج اتباع
542 .214 .224 

 21. يمسكون ياراض
. 22. 14. 12. 44. 43. 24. 21. 22. 54. استاندار
13 .13 .12 .14 .45 .44 .21 .535 .532 .

534 .553 .551 .533 .531 .544 .515 .
512 .542 .541 .544 .523 .524 .522 .
221 .231 .232 .231 .234 .232 .243 .
245 .242 .243 .242 .214 .221 .224 .
222 .211 .212 
. 13. 22. 21. 24 .23. 42. 23. 52. یاستاندار
14 .42 .535 .532 .531 .553 .554 .551 .

533 .535 .532 .531 .524 .522 .222 .
224 .221 .222 .225 .222 

. 212. 215. 554. 13. 53. یمرز یهااستان
213 

. 241. 543. 522. 43. 23. 52. 51. يداخل تيامن
242 .215 .214 .211 .221 .213 .215 .
211 .245 

. 234. 233. 544. 545. 533. 53. يمل تيامن
231 .234 .242 .241 .213 .213 
. 44. 41. 42. 14. 23. 13. 21. 24. د. انتخابات

42 .23 .25 .22 .553 .522 .523 .524 .
521 .522 .521 .524 .522 .535 .532 .
531 .544 .522 .233 .252 .252 .224. 
222 .233 .234 .232 .212 .222 .214 
 11. 24. 21. 22. شهر انجمن

 521. 524. 512. 513. 542. سنت اهل
 513. 524. 552. جمعه ائمه

. 12. 14. 13. 12. 41. 43. یمرز یهابازارچه
11 .14 
 223. 242. 245. 212. 211. 52. يتيامن بحران

. 31. 34. 33. 32. 35. 33. 22. 24. 22. بودجه
32 .15 .12 .43 .41 .523 .523 .522 .512 .

544 .231 .254 .224 .221 
 22. ييروستا و یشهر یهاپروژه

 512. 513. غيردولتي هایتشكل
. 531. 534. 533. 553. 532. یكشور ماتيتقس

532 .233 .221 
 12. شهرستان یشورا رخانهيدب

. 521. 524. 523. 21. 24. 53. كيالكترون دولت
522 .521 .524 .522 .235 .232 

 42. 41. 22. 24. یاريده
 234. 253. 252. 24. 23. یادار عدالت وانيد
. 531. 531. 532. 13. 53. یجمهور استير

522 .523 .524 .233 .222 .233 .234 .
231 .232 
 551. يسازندگ جيبس سازمان
 512. 513. نهاد مردم هایسازمان
 551. ینوروز یستادها
 541. 545. 514. 511. 512. 53. يعيطب سوانح
 43. نيسرزم شيآما یشورا
. 531. 13. 21. 24. 22. 54. 53. نيتأم یشورا

532 .544 .231 .223 .242 .242 .213 .
215 .212 .213 .214 .211 .212 .214 .
212 .223 .225 .222 .221 .222 .224 .
214 .211 .212. 214 .212 .245 .242 

 14. 13. 43. یمرز مبادالت يسامانده یشورا
 44. 43. 42. 45. 12. یشهرساز يعال یشورا
. 233. 531. 524. 524. 34. 53. نگهبان یشورا

234 .232 
. 545. گانهيب اتباع يياجرا يهماهنگ یشورا

543 .544 
. 41. 11. 12. 24. 21. 21. 23. 22. یشهردار
21 .534 .253 .235 .232 



 

 

 فصل دوازدهم : ارتقای نظم  عمومي در شهرستان                                                             334

 

 523. 552. 14. مايصداوس
 41. 44. 43. 42. 24. یهاد طرح

. 22. 24. 22. 23. 22. 25. 32. 21. 24. عمران
15 .11 .14 .45 .42 .43 .41 .513 .232 .

233 .215 
. 35. 21. 24. 23. 52. 54. 51. 53 .فرمانداران

43 .45 .13 .13 .11 .11 .43 .42 .41 .42 .
23 .24 .21 .532 .534 .531 .534 .553 .

551 .522 .523 .524 .524 .522 .545 .
544 .515 .524 .522 .513 .512 .513 .
512 .542 .522 .234 .231 .232 .231 .
252 .254 .223 .232 .233 .231 .232 .
231 .234 .232 .243 .245 .242 .243 .
243 .222 
. 23. 22. 12. 42. 42. 22. 21. 52. یفرماندار
12 .12 .44 .23 .553 .551 .523 .524 .

533 .535 .533 .531 .532 .544 .513 .
522 .234 .231 .252 .252 .223 .225 .
223 .224 .222 .221 .224 .222 .232 .
242 .213 .211 .222 

. 255. 232. 543. 523. يالماس مجازات قانون
225 .222 

. 515. 532. 535. 533. 524. 23. 51. گذارقانون
255 .253 .242 .222 

. 521. 542. 22. 24. 23. 31. 53. هيقضائ قوه
232 .253 .234 .242 .223 
 553. 532. یگذارنام كارگروه

. 522. 523. 11. 24. 52. 54. بحران تيريمد
512 .511 .514 .512 .545 .542 .543 .
544 .541 .542 .541 .544 .542 .523 .

522 .521 .213 .211 .214 .212 .245 .
242 .242 .241 .244 .223 

 333. 222. 51. ياسيس تيريمد
 513. 542. 544. ياسالم مذاهب
 511. 515. عهيش مذهب
 212. 211. 214. 15. 13. آزاد منطقه
 212. 211. يانتظام ژهيو منطقه

 335. 333. 222. 224. 221. عمومي نظم
. 22. 14. 11. 13. 21. 14. 53. يانتظام یروين

555 .532 .543 .545 .544 .512 .223 .
243 .215 .212 .223 .225 .223 .224 .
221 .222 .221 .224 .212 .242 .223 .
225 .222 

. 24. 23. 22. 52. 54. 51. 51. 53. كشور وزارت
21 .43 .44 .12 .13 .22 .23 .22 .21 .24 .
22 .15 .14 .11 .12 .11 .42 .44 .21 .21 .

535 .532 .534 .531 .534 .532 .553 .
555 .551 .522 .523 .524 .521 .521 .
533 .535 .532 .533 .534 .531 .534 .
532 .543 .544 .541 .542 .514 .524 .
522 .512 .545 .521 .233 .235 .231 .
252 .221 .235 .232 .233 .234 .231 .
232 .242 .212 .211 .212 .223 .222 .
224 .221 .222 .221 .224 .222 .215 .
212 .221 .333 

 252. 25. اختالف حل ئتيه
. 15. 22. 21. 11. 12. 15. 31. 34. رانيوزئتيه

13 .14 .11 .12 .43 .45 .41 .42 .21. 22 .
533 .535 .532 .522 .534 .531 .532 .
545 .545 .542 .232 

 

  



 

 

 

 رود رد پايان کتاب:ااظتنر می

ری و سياست داخلی ایجارتی از کاروژیهصورت نظری و کارکردی ردك جامعهب -1  د شود.اهی فرماندا

گاه امور اقتصا -2 ری و تصمي دی، اجتماعی، سياسی و امنيتی رد سياستجاي  اهی ملی و محلی مشخص شود.گيری مگذا

 آشنایی با ساختار و سلسه مراتب سازمانی رد سطوح مختلف وزارت كشور حاصل شود. -3

گاه -4 ری، خارج از مجموهع وزارت ك ربط رد کاروژیهاهی ذیآشنایی با نهاداه و دست عامل شور و نوع ت اهی فرماندا
ری با آن  اه حاصل شود.فرماندا

كام و اسناد باالدستی حاكم رب سياست داخلی حاصل شود. -5  آشنایی با قوانين، مقررات، اح

ری ردخصوص امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی و امن  -6 ر و فرماندا يتی آشنایی با نقش و وظايف فرماندا
 حاصل شود. 




