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.استانها معطوف می داریم 



نهاد های موثر در توسه  مطقه   ی 

 شورا و كااررروه و 100بر اساس اطالعات موجود ،بيش از ...
.در استانها تشکيل ميشوند

شده اندالبته تنها تعداد كمی از آنها به موجب قانون ایجاد.

 ئی كاه  البته آنها–( نهادها)نحوه اقدام و عملکرد این شوراها
خشی از یا   بایدبه عنوان ب-به موجب قانون تشکيل شده اند 

مركاز ،  مبتنای بار  عادم ت   ( استانی )نظام مدیریت منطقه ای 
.مورد توجه قرار ريرند



...  وكه به موجب قانون(نهادها)فهرست برخی از شوراها 
:تشکيل شده اند( مناطق)در استانها 
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2ند ب ماده ب)هيأت رسيدری به شکایات قانون بررزاری مناقصات استان-23
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:قابل توجه آنکه 
ان مورد اشاره بر عهده استاندار( نهادها)ریاست کلیه شوراهای 

است
ي دبیرخانه این شوراها در استان عموما دستگاه های تخصص

ذیربط مي باشند

مزبور توسط قانونگذار( نهادها)اعضای هر یک از شوراهای 
.  مشخص شده اند

ویب برای هر یک از این شوراها شرح وظایف مبسوطي به تص
.  قانونگذار رسیده است 



به عنوان مثال ؛

:نیمرا مرور مي کشورای برنامه ریزی و توسعه استان



1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب31ماده 

وانین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله کهه در قه  –الف 
اختیارات تفویضي رئیس جمههور و دستورالعملها مشخص میشود و همچنین اجرای

رمایه در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مدیریت و توسعه سه 
مرکززدایهي،  گذاری همه جانبه وپایدار استان، پیگیری عدالت سهرزمیني، توویهت ت  

و مهدیریت  افزایش اختیارات استانها و توویهت نوهش و جایگهاه اسهتانها در راهبهری     
رکیهب  توسعه درون و برونگرای منطوهه ای و تحوها اههداق اقتصهاد موهاومتي، بها ت      

. اعضای زیر تشکیل میشود

صویب هیأت آیین نامه اجرائي این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به ت
.وزیران مي رسد



:اعضا
(رئیس)استاندار1
(دبیر)رئیس سازمان برنامه و بودجه استان٢
(یک نفر)رئیس واحد استاني وزارتخانه های دارای واحد استاني ٣
رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری استان4
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان5
(حسب مورد)فرمانداران ۶
فرمانده سپاه استان٧
دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمي به انتخاب 8

(به عنوان ناظر)مجلس شورای اسالمي 
مدیرکل صدا و سیمای استان٩



:ادامه 
در نظارتشورای برنامه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم گیری و:1تبصره 

.خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي درسطح استان میباشد
ه بدر مورد وزارتخانه هایي که چند واحد استاني دارند یکنفر از مدیران : ٢تبصره 

.انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند
عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حا رأی ندارد و در غیاب : ٣تبصره 

.استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر میباشد
مصوبات با . جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و رأی گیری با ورقه و مخفي است

.اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است
اههای دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک ازدستگ: 4تبصره 

ان و هنگام استاجرائي غیر عضو در شورا، از باالترین موام دستگاه اجرائي مرتبط در 
دعوت (بدون حا رأی)طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان 

.به عمل آورد
با سه را همراه دبیر شورا موظف است یکهفته قبل از تشکیل جلسه دستور جل: 5تبصره 

المي ی اسدعوتنامه رسمي برای کلیه اعضاءارسال کند و از دو نماینده مجلس شورا
.دعوت به عمل آورد



:ودوظایف و اختيارات شورا به شرح زیر تعيين می ش-ب 

عه استان كه بررسی، تأیيد و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توس-1
رنامه  شامل جهت ريری های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام ب
مه های ریزی كشور و در راستای جهت ريری های آمایش سرزمين و برنا
روژه های ميان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پ
مينی و بخشی بخشی وشهرستانی در چهارچوب سياستهای كالن، آمایش سرز
.و سازرار با برنامه های بلندمدت و ميانمدت استانی و ملی است

ان و نيز بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل است-2
تعادل سياستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای كاهش عدم
هت ريری درون استانی درراستای نظام برنامه ریزی كشور و در راستای ج

های آمایش سرزمين و برنامه های توسعه استانی
رنامه های تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب ب-3

سرزمين و توسعه استان در چهارچوب سياستهای مصوب شورایعالی آمایش
شورایعالی شهرسازی و معماری



:ادامه 

و ایجاد زمينه شناخت و اولویت بندی قابليتها و مزیتهای نسبی استان-4

ارجی از های الزم و تشویق و توسعه مشاركت و سرمایه رذاری داخلی و خ

طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد

ا و اتخاذ سياستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه رذاری ه-5

در راستای اقدامات توسعه ای بخشهای دولتی و غيردولتی در سطح استان

نيازها و ت ها، انطباق آنها با سياستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولوی

برنامه های توسعه ای استان

تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعيت در -6

چهارچوب سياستهای ابالغی شورایعالی شهرسازی ومعماری 



:ادامه

نی و ارسال بررسی رزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستا-7

آن به سازمان برنامه و بودجه كشور

وب اتخاذ سياستها و ارتقای صادرات غيرنفتی استان در چهارچ-8

سياستهای كلی تجارت خارجی كشور و توسعه همکاریهای

هارچوب تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با كشورهای همسایه در چ

سياستهای دولت

دولتی بررسی راههای تجهيز و جذب منابع و پساندازهای بخش غير-9

در استان



:ادامه

گیریمیمتصتواندمياستانتوسعهوریزیبرنامهشورای

مدیرانیاوهاکارگروهبهراخاصیاومستمرغیرمهم،موارد

وماتتصمیگزارش.کندتفویضمشخصاجرائيهایدستگاه

بررسيموردوشودميمطرحشورابعدیجلسهدراقدامات

.نیستوراشمسؤولیتهایرافعاختیارتفویضاین.گیردميقرار



: لذا 
ه ای عملکرد  این قبیل نهادهای منطو”هدفگرایانه ”با پایش 

:نتیجه را در دسترس قرار داد” 2”  ، میتوان  ( شوراهای قانوني )

روند تغییر متغیرهای اثر گذار در توسعه منطوه ای-1
توسط ( شوراهای استاني) چگونگي  استفاده از ابزار مذکور-٢

مدیریت منطوه به عنوان بخشي از یک نظام عدم تمرکز

.انجام نشده است“ نظام مند”موضوعي که تا کنون بطور 



ط ریاست  با مراجعه به برنامه دولت دوازدهم، ابالغی توسبه این منظور 
رهای محو،روزارت كشومحترم جمهور به وزرا و برنامه های پيش روی 

ي در ابالغاساسي ارزیابي پیشرفت امور در استانها، میزان تحوا اولویتهای
:حوزه های ذیل خواهد بود

امور زیست محیطي -1
امور فرهنگي و اجتماعي -٢
امور اقتصادی -٣
امور سیاسي -4
امور امنیتي و انتظامي-5
امور عمومي -۶



گذاریهاتوجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست-
ی توجه جدی به محدودیت منابع آب و ارتوای حکمراني و بهره ور-

در مصرق آن
ر حفاظت از جنگلها، مراتع ، خاک و اراضي کشاورزی و اقدام موث-

برای موابله با بیابان گستری و پدیده گرد و غبار
ور کاستن از مصرق کود و سموم شیمیایي در کشاورزی به منظ-

اشت و  ارتوای سالمت عمومي و کاستن از هزینه های فزاینده بخش بهد
درمان و تشویا به تولید محصوالت ارگانیک

اورزی توجه به توویت کشت گلخانه ای در تولید محصوالت کش-
فاده از بهبود مدیریت پسماندهای شهری و روستایي با اولویت است-

ظرفیتهای بخش خصوصي

اولویتهای زیست محيطی



اهتمام الزم در اجرای منشور حووق شهروندی -
توویت اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي به منظور انسجام ملي-
رصد و پایش مستمر وضعیت فرهنگي و اجتماعي استان-
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعي و فرهنگي-
حمایت های الزم از شوراهای اسالمي شهر و روستا و نهادهای مردمي -
و نوش آفریني آنها در حل مسائل اجتماعي و فرهنگي( سمن ها)
ت گذاری تسهیل فعالیت و توویت نوش سازمانهای مردم نهاد در سیاس-

و تنظیم گری در اداره امور محلي
مذاهب بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان و شهرونداني از اقوام و-

در مدیریت  در سطوح مدیریتي وکارشناسي و افزایش نوش آفریني زنان
استان

اولویتهای فرهنگی و اجتماعی



طح پیگیری برای اجرای کامل نظام تامین اجتماعي چند الیه در س-
استان

اری و توویت فرهنگ دیني و ارزشهای انوالب اسالمي و ارتواء هوشی-
آگاهي در موابل نفوذ جریانات ضدفرهنگي 

زی افزایش مشارکت بخش خصوصي و نهادهای مردمي در برنامه ری-
های فرهنگي و هنری 

صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگي و قومي -
ه نظارت و پیگیری و مراقبت از سالمت روحي و اخالقي مدارس ب-

ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی

اولویتهای فرهنگی و اجتماعی



ا صیانت توسعه نوش آفریني فضای مجازی در عرصه فرهنگ  ، توام ب-
اجتماعي و فرهنگي و موابله با انحصارهای رسانه ای 

االها و  حمایت از حووق مولفان، مصنفان و سایر تولید کنندگان ک-
خدمات فرهنگي 

سایر عرصه کتاب وتئاتر ،حمایت وتوویت اقتصاد سینما، موسیوي ،-
های فرهنگي و هنری 

ای  حمایت وارتوای امنیت سرمایه گذاری در تولید خدمات و کااله-
فرهنگي و هنری

داشت لزوم توجه ویژه به طرح تحول سالمت و ارتوای شاخصهای به-
و درمان در سطح استان 

اولویتهای فرهنگی و اجتماعی



ي در توویت و گسترش ورزش عمومي و توویت نوش بخش خصوص-
ورزش حرفه ای 

تسهیل ایفای نوش بخش خصوصي در مدیریت ورزش و کاهش-
تصدی گری دولت

افزایش سهم جوانان ، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش استان -
ر حمایت از تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و واگذاری امو-

اجرایي به سازمانهای مزبور در حوزه جوانان

اولویتهای فرهنگی و اجتماعی



همکاری و تالش جهت کاهش عدم توازنهای منطوه ای و فراهم آوردن زمینه-
اطا  رشد و توسعه همه جانبه و متوازن در مناطا و بخشهای مختلف باالخص من

مرزی
اهتمام الزم جهت بهبود فضای کسب و کار-
و اخلي تالش در جهت جذب سرمایه بیشتر و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری د-

خارجي باالخص در مناطا آزاد و ویژه اقتصادی  
یدی و در بخشهای تول(پنجره واحد)افزایش نوش مراکز خدمات سرمایه گذاری -

تایي وسمسکن بویژه بافتهای فرسوده، مسکن اولي ها، زوج های جوان و مسکن ر
برنامه ریزی الزم برای تحوا اهداق اقتصاد مواومتي  -
تالش در جهت رفع موانع واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری و پیگیری-

مشکالت استان در حوزه بانکي
ژه در ویتوویت نوش تعاونیها و بازارچه ها در تولیدات و مبادالت اقتصادی ب-

مناطا مرزی

اولویتهای اقتصادی



ش سهم  تشویا فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزای-
بخش خصوصي

توجه ویژه به توسعه صنعت توریسم خارجي و داخلي-
ویم رفع موانع جذب سرمایه خارجي با اولویت سرمایه گذاری مست-

خارجي صادرات محور
ستفاده از برنامه ریزی برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با ا-

مزیت های منطوه ای
دی به تالش مجدانه به منظور تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصا-

بخش خصوصي
دن آناهتمام کافي جهت توویت نوش صنعت بیمه و فراگیر نمو-

اولویتهای اقتصادی



ه رعایت پیاده سازی الگوی مناسب کشت و هدایت تولیدکنندگان ب-
این الگو

الت اساسي نظارت بر تنظیم قاعده مند و پیش بیني پذیر بازار محصو-
رشد آنهاتوانمندسازی بنگاههای خصوصي بمنظور فراهم کردن زمینه-
درصد در صادرات 15تالش برای افزایش تولید و تحوا رشد بیش از -

غیرنفتي طي سال های دولت دوازدهم 
ور جلوگیری به منظ) ارتوای سهم ونوش فعالیتهای معدني وصنایع مرتبط-

در تولیدات استان ( ازخام فروشي
ش  توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزای-

داخلي با رقابت پذیری از طریا همکاریهای بین المللي میان شرکتهای
شرکتهای پیشروی خارجي 

اولویتهای اقتصادی



يحفظ حووق و آزادیهای فردی و اجتماعي در چارچوب قانون اساس-
افزایش سطح مشارکت سیاسي مردم-
ه سالیا تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتي زدایي و احترام نهادن به هم-

سیاسي متعهد به چارچوبهای حووقي و قانوني
نوش آفریني توویت و توسعه تشکلهای سیاسي و اهتمام الزم نسبت به-

مؤثر احزاب وتشکلهای سیاسي
افزایش و مشارکت نوش نهادهای مدني در تصمیم سازی-
و صیانت از پیشگیری از برخوردهای نامناسب با فعاالن سیاسي و مدني-

تجمعات و گردهمایي های قانوني 
رعایت حووق اقوام، مذاهب و اقلیتهای قانوني-
اجرای نظام ارزیابي عملکرد معاونین، فرمانداران و بخشداران-

اسیاولویتهای سي



توسعه مشارکت مردم و سازمانها در ارتوای امنیت-
بهره گیری بهینه از فناوریهای نوین در ارتوای امنیت-
اجرای طرحهای امنیتي و ارتوای کنترل مرزها در استانهای مرزی-
نافع مليارتوای سطح امنیت عمومي و امنیت پایدار و تضمین کننده م-
اجرای جدی برنامه های مبارزه و موابله با قاچاق کاال و ارز -
اهش ارتوای نظم و ایمني حمل و نول و بهبود عبور و مرور با هدق ک-

دتصادفات و بروزرساني سامانه های کنترلي و مراقبتي هوشمن
اهش  برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدق ک-

درصدی ساالنه10
اجرای برنامه های مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها -

اولویتهای امنيتی و انتظامی



مگاني به ارتوای سالمت نظام اداری ، شفافیت مالي، بهبود دسترسي ه-
یار اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر ، حفاظت از اموال دولتي و مع

قرار دادن قانون در همه امور
همکارانمراقبت بر اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار انتخاب-

اباتو مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتص
ار تحت توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتي در کن-

کنترل قرار دادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری
اعمال اولویت ویژه بر استورار دولت الکترونیک-

اولویتهای عمومی



تها بویژه بهبود عملکرد مدیریت شهری و روستایي و توویت زیرساخ-
در شهرهای کوچک ، متوسط و روستاها

بهبود حمل و نول عمومي در شهرهای بزرگ -
توسعه ایمني و افزایش تاب آوری در موابل حوادث و کاهش -

خطرپذیری در شهرها و روستاها
محیط تمرکز بر حفظ هویت تاریخي و معنوی در توسعه و بهسازی-

شهرها  و روستاها
انیت ، تعامل الزم با نخبگان، نمایندگان مجلس شورای اسالمي، روح-

ائمه جمعه و جماعات، دادگستری و اصحاب رسانه

اولویتهای عمومی



شاخصها و سنجه های اعالمي ها در هر مورد بر اساس این اولویت
.پایش خواهد شدمراکز / توسط معاونتها 

Indicators-2ndround-961003.xlsx


بر ی تحهق هدف سوم

طریا ریها از و استاندااصلي ترین فعالیتهای وزارت کشور پایش 
.یممدیریتي را مد نظر قرار مي دهفعال سازی یک داشبورد  

:توضیح اینکه 
در ازدحام ناشي از تعدد ماموریت های روزانه ممکن است 

ها قرار برخي از اقداماتي که در دستور کار ستاد و استانداری
:دارند با وقفه زماني مواجه شوند، لذا

”ت ایجاد ی  داشبورد مدیریتی كار ساز اس” 



Gant chart 96 (2).xlsx


:اقدامات اساسی

تعیین. به)ایوهمنطتوسعهدرمؤثرفرابخشيوبخشياصليشاخصهای1
(شوراتصویبومراکزومعاونتهاپیشنهاد

وبرنامهعه،توسششمبرنامهنظیرباالدستياسنادبهمراجعهباهاشاخصاین*
.شوندميتدوینوزارتعاليموامهایبرنامهودوازدهمدولتمشيخط

تعیین. پیشنهادهب)مدیریتيداشبورددردرجبرایفعالیتهاتریناصلي2
(استانهاومراکزمعاونتها،

تدوین. تناوبوجهسنتعیینتعریف،شاملذیربطهایدستورالعملابالغو3
(شوراتصویبومعاونتهاپیشنهادبه)اطالعاتاخذزماني

استورار. ناوریفمرکز)ستادومناطاازوبتحتگیریگزارشسامانه4
(اطالعات

تدوین. رکزموبودجهوریزیبرنامهدفتر)ایمنطوهتحلیلهایبرنامه5
(راهبردیمطالعات



باشندهای پیشنهادی معاونتها و مراکز بدین شرح میشاخص

Indicators-2ndround-961003.xlsx


:برنامه زمانبندی 
ز توجیه نمایندگان ستاد در سطح معاونین، مدیران کل یا معاونین مراک•
رخانهاحصاء و تعیین شاخصها توسط معاونین وروسای مراکز با همکاری دبی•
بررسي و تصویب شاخصها در شورای برنامه ریزی وزارت کشور•
خانهتهیه  مدلهای تحلیل منطوه ای، توسط مرکز مطالعات با همکاری دبیر•
نشست توجیهي برای استانداران•
تدوین وابالغ دستورالعملهای ذیربط•
نشست توجیهي برای همکاران ذیربط در استانداریها•
لت راه اندازی سامانه تحت وب و داشبورد مدیریتي توسط مرکز توسعه دو•

الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار
در قالب سامانه( منطوه ای ) اخذ اولین سری گزارشات استاني•
ارائه اولین  گزارش به موام عالي وزارت در چارچوب برنامه های تحلیلي•




