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 شوري یک
  

  ها عالی استان شوراي
  

   قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي) 10(اصالح ماده طرح 
  

  

  
  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

  امور داخلی کشور و شوراها - اجتماعی
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  تعالی باسمه
  

  1005/98: شماره
  7/1/1398: تاریخ
  محترم مجلس شوراي اسالمی رئیسه هیأت

  

رت اوز قانون تشـکیل ) 10(اصالح ماده «به پیوست یک نسخه از طرح 
عـالی   که در پانزدهمین اجالس شوراي» 10/10/1379مصوب جهاد کشاورزي

لذا مسـتند بـه   . شود می به تصویب رسیده، تقدیم  16/12/1397ها مورخ  استان
 88(مــاده ) 3(قــانون اساســی و در اجــراي بنــد ) 102(اصــل یکصــد و دوم 

قانون تشکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي     20/4/1396مورخ ) تنقیحی
انتخاب شهرداران، خواهشمند است دسـتور فرماییـد مطـابق     اسالمی کشور و

نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی ضـمن اعـالم وصـول در      آیین) 136(ماده
  .سیر مراحل تصویب مجلس شوراي اسالمی با قید دوفوریت قرار گیرد

  
  ها رئیس شوراي عالی استان

  مرتضی الویري
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  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
یکی از مهمترین چالشهاي مطرح در شهرها و روستاهاي کشور، مسأله 
بحران آب ناشی از کاهش سـرانه بارشـی تـوأم بـا کـاهش سـطح منـابع آب        

بـرداري آب در   زیرزمینی، توزیع نامتناسـب منـابع و الگوهـاي ناصـحیح بهـره     
ریزي اصولی منطبق بر شـناخت   همین امر لزوم برنامه. استشهرها و روستاها 

یح از وضعیت شهرها و روسـتاهاي کشـور، بـه منظـور اعمـال روشـهاي       صح
برداري بهینه از منابع آبی موجـود و لـزوم آمـوزش و ارتقـاي      مدیریتی در بهره

سطح آگاهی مردم و ترویج مدیریت اصالح الگوي مصرف و استفاده پایدار از 
  .دارد منابع آب را محرز می

تشـکیل   قـانون ) 10( ادهمـ عـالی آب بـه موجـب     در این راستا شوراي
بـــه منظـــور همـــاهنگی  10/10/1379مصـــوب جهـــاد کشـــاورزي رتاوز

سیاستگذاري در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور متشکل از جمعـی از  
هـاي حفاظـت محـیط زیسـت و مـدیریت و       هیأت وزیران و رؤساي سازمان

این در حالی است که نقش شـوراها، بـه   . ریزي کشور تشکیل شده است برنامه
لت و دستگاههاي اجرائی متولی امر بـه  عنوان حلقه اصلی اتصال بین مردم، دو

هـاي موجـود در    اي شوراها با مردم و حساسـیت  ویژه با توجه به ارتباط ریشه
  .گردد مغفول مانده است حوزه آب که با عموم مردم مرتبط می

ها که به موجب اصل یکصـد و   عالی استان که عضویت شوراي در حالی
یض و همکــاري در تهیــه قــانون اساســی در راســتاي رفــع تبعــ) 101(یکــم 
هاي عمرانی و رفاهی و نظارت بر اجـراي هماهنـگ آنهـا شـکل گرفتـه       برنامه

ها، نیازهـاي اساسـی   کننده چالش عالی به عنوان منعکس تواند در سطح است می
دهنده پیشنهادهاي الزم جهت رفع موانع موجود و  موجود در این حوزه و ارائه

بـه   .اي با محوریت آب باشد هاي توسعه جلوگیري از تبعیض در اجراي برنامه
قـانون توزیـع   ) 21(ذیـل مـاده   ) 2(عالوه با عنایت به اینکه به موجب تبصـره  

آوري و  تقسیم و توزیـع آب شـهري جمـع    16/12/1361عادالنه آب مصوب 
پـذیرد، لـذا عضـویت     دفع فاضالب تحت نظارت شوراي شهرها صورت مـی 

ب موجبات پیگیري اجراي قـوانین در  ها در شوراي آ عالی استان رئیس شوراي
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و بنـد  ) 4(ذیل مـاده  ) 3(حوزه مدیریت بهینه و توزیع عادالنه آب نظیر تبصره 
سازي آب شرب شـهري و روسـتایی    قانون توسعه و بهینه) 5(ذیل ماده » الف«

قـانون توزیـع   ) 37(و همچنین تبصره ذیـل مـاده    24/12/1394کشور مصوب 
  .آورد را فراهم می 16/12/1361عادالنه آب مصوب 

هـا در   عالی استان ناپذیر شوراي از این رو، نظر به نقش کلیدي و اجتناب
) 88(ذیـل مـاده   ) 3(هاي سراسر کشور وفق بنـد   تعامل با شوراها و شهرداري

قانون تشکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی سراسـر کشـور و       
طـرح اصـالح    1/3/1375انتخاب شهرداران و اصالحات بعـدي آن مصـوب   

مبتنـی بـر عضـویت رئـیس      جهـاد کشـاورزي   رتاوزتشکیل  قانون) 10(ماده
ها در ترکیب اعضاي شوراي عالی آب جهت سـیر مراحـل    عالی استان شوراي

  :شود قانونی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می
  

  :طرحعنوان 
   رت جهاد کشاورزياقانون تشکیل وز) 10(اصالح ماده 

  

ــاده  رت جهــاد کشــاورزياقــانون تشــکیل وز) 10(مــاده  - واحــده م
  :شود به شرح ذیل اصالح می 10/10/1379مصوب

به منظور هماهنگی سیاسـتگذاري در زمینـه تـأمین، توزیـع و      - 10ماده
عـالی آب متشـکل از وزراي نیـرو،     نام شـوراي  مصرف آب کشور، شورایی به

یت و جهــاد کشــاورزي، صــنایع و معــادن، کشــور و رئــیس ســازمان مــدیر 
عـالی   ریزي کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شـوراي   برنامه
و  منــابع طبیعــی ،یســیون کشــاورزي، آبمهــا، یــک نفــر از اعضــاي ک اســتان
با انتخاب مجلس شوراي اسـالمی بـه عنـوان نـاظر و دو نفـر از       زیست محیط

ریاسـت  . شـود  جمهور تشکیل می متخصصان بخش کشاورزي به حکم رئیس
. جمهور یا معاون اول ریاست جمهـوري خواهـد بـود    عالیه این شورا با رئیس

تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یـا کمیسـیون مـذکور در اصـل     
ربــط  قــانون اساســی بــراي دســتگاههاي ذي) 138(م یکصــد و ســی و هشــت

  .باشد االجراء می الزم
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

 رتاوزقـانون تشـکیل   ) 10(اصالح مـاده  طرح در مـورد   قوانینمعاونت 

  .شود یتقدیم م جهاد کشاورزي

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود یکل به شرح زیر تقدیم م نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی تقدیمی آیین طرحدر 
  
 :)شكلي(مجلس  نامه داخلي از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
  موضوع و عنوان مشخص - اول

  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - دوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - سوم
  

     مسؤول راامضاء مقامات  - 132ماده  - ب
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                     طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ج

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت طرح  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم تقدیمی با سیاست طرح  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  تقدیمی با قانون برنامه مغایرت طرح  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
   
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  

  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند طرح -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
قانون مزبور . بدرستی درج نشده است طرحمتن در  قانون موضوع اصالحتاریخ تصویب  - 1

  . به تصویب رسیده است که باید مدنظر قرار گیرد 6/10/1379در تاریخ 
ریزي کشور اشاره شده است  در قسمتی از طرح تقدیمی به سازمان مدیریت و برنامه -2

در حالی که چنین سازمانی اکنون وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور جایگزین 
همچنین عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح به درسـتی درج   .ده استآن ش

کمیسیون کشاورزي، آب و «در انتهاي عنوان » و محیط زیست«ضمناً عبارت . نشده است
  .باید اضافه گردد» منابع طبیعی

آمده در مـاده جزئـی    طبق اصول نگارش متون قانونی در صورتی که اصالح به عمل -3
در طرح حاضر نیز با توجـه بـه اینکـه     .ماده خودداري گردد بازنویسی کل باشد باید از

گردد از تکـرار   اضافه شده است، پیشنهاد می» ها عالی استان رئیس شوراي«عبارت  صرفاً
  :بطور مثال. شدن عبارت مزبور اشاره شود مفاد سابق قانون خودداري و فقط به اضافه

 6/10/1379کشـاورزي مصـوب    وزارت جهـاد  قانون تشکیل) 10(در ماده -واحده ماده
رئـیس سـازمان حفاظـت    «ت پـس از عبـار  » هـا  رئیس شـوراي عـالی اسـتان   «عبارت 

 .گردد اضافه می» زیست، محیط
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  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  سهتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
ها در شوراي عالی آب به ترتیبـی کـه در    استانبراي اینکه عضویت رئیس شوراي عالی 

قـانون اساسـی    )60( شصـتم  و )57( پنجاه و هفـتم  این طرح دیده شده است با اصول
گردد عضویت این مقـام هماننـد عضـویت نماینـدگان      تداخلی نداشته باشد پیشنهاد می

 .مجلس شوراي اسالمی به صورت عضو ناظر لحاظ گردد
 

  سوابق قانوني - ب
  

   کشاورزي جهاد رتوزا تشکیل قانون) 10(جدول سوابق قانونی طرح اصالح ماده 
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 و اصالحات با جهادکشاورزي وزارت تشکیل قانون  1
  10  06/10/1379  بعدي الحاقات

 قانون هشتم و سی و یکصد اصل و یکم و یکصد اصل 2
      اساسی

 37-21 16/12/1361  بعدي الحاقات و اصالحات با آب عادالنه توزیع قانون 3

 در روستایی و شهري شرب آب سازي بهینه و توسعه قانون  4
  5- 4 24/12/1394  کشور

 اسالمی شوراهاي انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  5
  88 1/3/1375  شهرداران انتخاب و کشور

  
 بعدي الحاقات و اصالحات با 06/10/1379 کشاورزي مصوب جهاد وزارت تشکیل قانون

 بنـام  شـورایی  ، کشـور  آب مصـرف  و توزیـع  ، تـأمین  زمینـه  در سیاسـتگذاري  هماهنگی منظور به - 10 ماده
 سـازمان  رئـیس  و کشـور  ، معـادن  و صـنایع  ، کشـاورزي  جهـاد  ، نیـرو  وزراي از متشـکل  آب عالی شوراي
 کمیسـیون  اعضـاي  از نفـر  یـک  ، زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  رئـیس  ، کشـور  ریزي برنامه و مدیریت

 متخصصـین  از نفـر  دو و نـاظر  عنـوان  بـه  اسـالمی  شـوراي  مجلس انتخاب با طبیعی منابع و آب ، کشاورزي
 معـاون  یـا  جمهور رئیس با شورا این عالیه ریاست.  گردد می تشکیل جمهور رئیس حکم به کشاورزي بخش
 در مـذکور  کمیسـیون  یـا  وزیـران  هیـأت  تصویب با شورا این تصمیمات.  بود خواهد جمهوري ریاست اول
  . باشد می االجرا الزم ذیربط دستگاههاي براي اساسی قانون)  138(  هشتم و سی و یکصد اصل

  

  قانون اساسی اصل یکصد و یکم
  استانها و نظارت  و رفاهی  عمرانی  هاي برنامه  در تهیه  همکاري  و جلب  از تبعیض  منظور جلوگیري به

. شود می  استانها تشکیل  شوراهاي  از نمایندگان  استانها مرکب  عالی آنها، شوراي  هماهنگ  اجرايبر 
  .کند می  معین  شورا را قانون  این  و وظایف  تشکیل  نحوه

  
  قانون اساسی اصل یکصد و سی و هشتم

ـ آ  مور تـدوین أم  یا وزیري  وزیران تأهی  که  بر مواردي  عالوه شـود،   مـی   قـوانین   اجرایـی   هـاي  نامـه  ینئ
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  بـه   اداري  سـازمانهاي   و تنظـیم   قوانین  اجراي  مینأو ت  اداري  وظایف  انجام  دارد براي  حق  وزیران تأهی
  و مصـوبات   خـویش   نیـز در حـدود وظـایف     از وزیـران   هر یک. بپردازد  نامه ینئو آ  نامه وضع تصویب

  و روح  نبایـد بـا مـتن     مقررات  مفاد این  را دارد ولی  و صدور بخشنامه  نامه نیئوضع آ  حق  وزیران تأهی
  کمیسـیونهاي   خود را بـه   وظایف  از امور مربوط به  برخی  تواند تصویب می  دولت. باشد  مخالف  قوانین
ییـد  أاز ت  پـس   قـوانین   کمیسـیونها در محـدوده    ایـن   مصـوبات . از چنـد وزیـر واگـذار نمایـد      متشکل

مـذکور    کمیسـیونهاي   و مصـوبات   دولت  هاي نامه ینئها و آ نامه تصویب.  است ءاالجرا جمهور الزم یسئر
  کـه   رسد تا در صـورتی  می  اسالمی  شوراي  مجلس یسئر  اطالع  به ءاجرا  براي  ابالغ  ، ضمن اصل  در این

  .بفرستد  وزیران تأهی  ر بهتجدیدنظ  براي  بیابد با ذکر دلیل  قوانین  آنها را بر خالف
  

 با اصالحات و الحاقات بعدي 16/12/1361مصوب  قانون توزیع عادالنه آب
تخصیص و اجازه بهره برداري از منـابع عمـومی آب بـراي مصـارف شـرب ، کشـاورزي ،        - 21ماده 

  .صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است 
  .کشاورزي ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزي است تقسیم و توزیع آب بخش  -  1تبصره 
تقسیم و توزیـع آب شـهري و اداره تاسیسـات و جمـع آوري و دفـع فاضـالب در داخـل         - 2تبصره 

محدوده شهرها بعهده شرکتهاي مستقلی بنـام شـرکت آب و فاضـالب شـهرها و یـا دسـتگاه مناسـب        
در . ارت شوراي شهر و وابسته بـه شـهرداریها میباشـند    دیگري خواهد بود که در هر صورت تحت نظ

تا تأسیس شرکتها و دستگاههاي فوق الذکر . شهر نظارت با وزارت کشور است  صورت نبودن شوراي
مسئولیت آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضالب آنها بعهده دستگاههائی اسـت کـه فعـال بـر عهـده      

ماه پس از تصویب این قـانون   6زارت نیرو حداکثر تا وزارت کشور موظف است با همکاري و. دارند 
  .اساسنامه شرکتهاي فوق الذکر یا دستگاههاي مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند 

تقسیم و توزیع آب بخشهاي صنعتی در داخل محدوده هـاي صـنعتی ، بـا بخـش صـنعتی       - 3تبصره 
  .ذیربط خواهد بود 

وزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با تقسیم و ت - 4تبصره 
  .وزارت بهداري خواهد بود 

هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده هـاي عمـومی و امـاکن متبرکـه و      - 37ماده 
و وسائط نقلیـه و   باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت براي ساکنین و عابرین

اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبـق مشخصـات فنـی وزارتخانـه هـاي      
در صورتیکه مالـک یـا مـالکین از    . مربوطه اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند 

یکمـاه طبـق مشخصـات     حداکثر بمدت) در شهرها(اجراي اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداري 
مذکور ، در رفع خطر اقدام نکنند دولت براي رفع خطر راساً اقدام و هزینـه آنـرا از مالـک یـا مـالکین      

  .دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید 
و یـا بـرق   احداث نهر یا جوي و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حـریم تاسیسـات آب    -تبصره 

موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها بـا جلـب موافقـت شـهرداري و وزارت نیـرو      
  .مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه الزم االجراست. خواهد بود 

  
  24/12/1394 کشور مصوب در روستایی و شهري شرب آب سازي بهینه و توسعه قانون

 آب اتـالف  و آب تصـفیه  بـاالي  هاي هزینه از جلوگیري منظور به است مکلف نیرو وزارت – 4 ماده
 کیفیـت  بـا  آبی منابع داراي که مواردي اولویت با خانوار دویست باالي روستاهاي و شهرها در ، شرب
 . نماید اقدام مصارف سایر از شرب آب جداسازي به نسبت ، هستند شرب آب از تر پایین
 بـراي  الزم هـاي  زیرسـاخت  سـازي  فـراهم  بـه  منـوط  ، جدیـد  شـهرهاي  ساخت و طراحی – تبصره

 . است بهداشت آب و شرب آب جداسازي
 کشور روستاهاي در شرب آب از مندي بهره شاخصهاي ارتقاي منظور به است مکلف دولت – 5 ماده

Eitaa.com/dotic

http://eitaa.com/dotic


١٢ 

 انجـام  را زیر اقدامات سال هر ، قانون این ابالغ زمان از متوالی سال سه مدت به آب بحران مدیریت و
 : دهد
 آشـامیدنی  آب از کشـور  متوسـط  از کمتـر  کـه  هـایی  شهرسـتان  بـین  تـوازن  ایجـاد  منظـور  به – الف

 از%) 5( درصـد  پـنج  ، خـانوار  بیسـت  بـاالي  روسـتاهاي  و هـا  دهستان مراکز اولویت با ، برخوردارند
 هـاي  مجتمـع  اولویـت  با آبرسانی تأسیسات توسعه براي ، ملی اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات
 . دهد اختصاص روستایی آبرسانی

 تملـک  طرحهـاي  اعتبـارات  از% ) 10(  درصـد  ده حـداقل  مکلفند ها استان ریزي برنامه شوراي – ب
 . دهند اختصاص روستاها به آبرسانی براي را استانی اي سرمایه دارایی

 کلـی  هـاي  سیاسـت  اجـراي  قـانون )  3(  ماده)  ب(  و)  الف(  بندهاي)  1(  تبصره اجراي راستاي در – پ
 از مکلـف  دارایـی  و اقتصـادي  امـور  وزارت ، 1387/ 3/ 25 مصوب اساسی قانون)  44(  چهار و چهل اصل
 حـداقل  و اقـدام  دولـت  اختیار در سهام و ها دارایی ، اموال فروش به نسبت ، سازي خصوصی سازمان طریق
 خزانـه  بـه  واریز از پس یافته تخصیص% ) 100(  صددرصد صورت به را حاصل درآمد از% ) 10(  درصد ده

  . دهد اختصاص روستاها شرب آب تأمین به ، ساالنه بودجه در درج و کشور کل داري
 

 1/3/1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي 
  :وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از -  ٨٨ماده 

ارجاع به مقامات  بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و  - ١
  .ربط اجرائي ذي

وظايف شوراها   اعالم نارسائی ها و اشكاالت نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و -  ٢
  .به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها

  .ا در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي يا دولتبررسي پيشنهادها و ارائه آنه -  ٣
  .تصويب، اصالح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها -  ٤
هاي  لوايح برنامه نويس  ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش سازمان مديريت و برنامه - ٥

. عالي استانها قرار دهد راي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شو
و بودجه مذكور به سازمان مديريت   شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصالحي خود را در مورد برنامه

  .ريزي كشور اعالم خواهد كرد و برنامه
  .به شوراها وزيران  نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابالغ آن پس از تصويب هيأت  تهيه آیين -  ٦
طريق برگزاري   ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضای شوراها با وظايف خويش از برنامه -  ٧

هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير  دوره
  .ربط ها و سازمانهاي اجرائي ذي وزارتخانه

. گردد تشكيل مي حداكثر به مدت سه روز بار و  جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك  -  ٨
  .العاده تشكيل دهد تواند جلسات فوق در موارد ضروري شورا مي

مالي دبيرخانه كليه  امور  تشكيالتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و   نامه سازماني، آئين -  ٩                      
و هرگونه پرداختي به اعضای شوراها توسط شوراي  هاي مربوط شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه

كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از  به. رسد عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
  .باشد نامه ممنوع مي اين آئين

نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط   شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص - ١٠
باشد طرح الزم  شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي دولتي انجام مي ا و سازمانهاي ه وزارتخانه

 .ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايدواگذاري آن امور به شهرداري جهت 
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