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بسمه تعالی

عادي

استانداريهاي سراسر كشور ( معاونت توسعه مديريت و منابع )
هَضَع:ابالؽ ضاخع ّاي ػوَهي اسصيابي ػولكشد سال  1391دستگاُ ّاي اخشايي استاى

استانداريهايسراسركشور 


دس اخشاي بٌذ (الف) هادُ  3آيييًاهِ اخشايي هَاد  82 ٍ 81قاًَى هذيشيت خذهات كطَسي (بهِ ضهواسُ 44327/4225
تاسيخ  ٍ )1389/1/14تبػشُ  2هَاد  7 ٍ 3دستَسالؼول اخشايي هشبَط (ضواسُ  200/27911تاسيخ  ٍ )1389/5/28بِ هٌظَس
سٌدص هيضاى هَفقيت ٍاحذّاي اخشايي استاى دس ساستاي تحقق اّذاف ٍ ٍظايف هحَلضذُ ٍ ًيض تكاليف تؼيهييضهذُ دس
قاًَى هذيشيت خذهات كطَسي ٍ هػَبات ّيأت هحتشم دٍلت ،ضاخعّاي ػوَهي سغح استاى ٍ هسهتٌذات ّهش يهز اص
ضاخعّا بشاي اسصيابي ػولكشد سال  1391بِ ّوهشاُ دسهتَسالؼول اهتيهاصدّي ،دس ٍ سهايت هؼاًٍهت تَسهؼِههذيشيت ٍ
سشهايِاًساًي سييسخوَْس بِ ًطاًي  www.mdhc.irقشاس گشفتِاست .ضشٍسي است ضوي ابالؽ ضاخعّاي ههزكَس
بِ تواهي دستگاُّاي اخشايي هطوَل قاًَى هذيشيت خذهات كطَسي هستقش دس استاى ،بِ گًَِاي بشًاهِسيضي ضَد كِ پس
اص دسيافت فشمّاي تكويل ضذُ ضاخعّاي ػوَهي(ستَىّاي "ّذف" ٍ "ػولكشد" ٍ خذاٍل "ًتايح ػولكشد" ٍ "تحليل
ػولكشد" ضاهل ًقاط قَت ،ضؼف ٍ اقذامّاي الصم بشاي بْبَد) ٍ ّوچٌيي فشم تكويل ضذُ ضاخعّهاي اختػاغهي(فشم
الف ٍ ) بِ ّوشاُ هستٌذات الصم اص عشيق ًشمافضاس «ساهاًِ خاهغ هذيشيت ػولكشد دٍلت» هسهتقش دس اسهتاى ٍ بشسسهي ٍ
تأييذ آى دس كاسگشٍُ تخػػي پژٍّص ،فٌاٍسي ٍ تحَل اداسي استاىً ،تايح ًْايي اص عشيق ًشمافضاس هزكَس حذاكثش تا تاسيخ
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 1392/3/31بِ «ساهاًِ خاهغ هذيشيت ػولكشد دٍلت» هستقش دس ايي هؼاًٍت اًتقال يابذ .دس ايي استباط الصم اسهت ًكهات
صيش هَسد تَخِ قشاس گيشد:
اص آىخا كِ اهتياص ٍاحذّاي استاًي تواهي دستگاُّاي اخشايي (بش اساس گضاسش دسيافتي اص استاًذاسيّا) دس اهتياص
ًْايي دستگاُّاي اخشايي سغح هلي هحاسبِ ٍ هٌظَس هيگشدد ،الصم است ضهوي يهادآٍسي هَضهَع بهِ توهاهي
ٍاحذّاي استاًي ٍ پيگيشي هؤثش دس خْت دسيافت بهشش اسهتاًي ضهاخعّهاي اختػاغهي دس اسهشع ٍقهت ،دس
خػَظ هطاسكت فؼاالًِ ٍ هؤثش ٍاحذّاي استاًي دس ًظام اسصيابي ػولكشد استاى توْيذات الصم اًذيطيذُ ضَد.
بِ هٌظَس آگاّي ستاد دستگاُ ّاي اخشايي اص ػولكشد ٍاحذّاي استاًي خهَد ٍ هطهاسكت دادى آىّها دس اسصيهابي
ػولكشد ٍاحذّاي استاًي ريشبظ ،ضشٍسي است ،استاًذاسيّا گضاسش خَداسصيابي دستگاُّهاي اخشايهي هسهتقش دس
استاى كِ بِ تاييذ ستاد هشكضي دستگاُ هشبَط سسيذُاست سا هالک قشاس دٌّذ.
با تَخِ بِ دسخَاست استاًذاسي ّا ،اص هدوَع  1000اهتياص ضاخعّاي ػوَهي 100 ،اهتيهاص بهِ اسهتاًذاسي -بهِ
ػٌَاى هتَلي اهَس استاى -اختػاظ دادُ ضذُاست .دس ايي استباط ،الصم است استاًذاسيّا ضوي اػالم ضهاخع-
ّاي هَسد ًظش ٍ دسج آًْا دس ريل ضاخع "هيضاى هطاسكت خوؼهي دسهتگاُ دس اسهتاى" – كهِ دس ضهاخع 8/8
هحَس ضْشًٍذهذاسي آهذُاست -دس ًشم افضاس ساهاًِ خاهغ هذيشيت ػولكشد دٍلت ،اقذام بهِ اهتيهاصدّي اص عشيهق
ًشم افضاس هزكَس ًوايٌذ.
بِ هٌظَس اًدام اسصيابي دقيق ضاخعّاي اختػاغي دستگاُّاي استاًي ،ضشٍسي اسهت هؼاًٍهت بشًاههِ سيهضي
استاًذاسيّا دس ايي خػَظ هطاسكت فؼال داضتِ باضٌذ.
 -5هؼاًٍتّاي تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌابغاًساًي استاًذاسيّا بِ ػٌَاى هتَلي اخهشاي اههش اسصيهابي ػولكهشد دس اسهتاى،
هيتَاًٌذ با تطكيل كويتِّاي تخػػي هشتبظ دس اسصيابي ضاخع ّاي ػوَهي ٍ اختػاغي ،اص تَاى كاسضٌاسهي
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ًيشٍّاي هتخػع دس سايش هؼاًٍتّا ،دفاتش استاًذاسي ٍ سايش دستگاُّاي اخشايي بهِ هٌظهَس پيطهبشد اّهذاف ٍ
استقاء كيفيت اسصيابي استفادُ ًوايٌذ.
 -6اص آىخا كِ بِ استٌاد تبػشُ  2هػَبِ ضواسُ  206/6653تاسيخ  1390/3/23ضَسايػالياداسي ،تأييذ سهغحبٌهذي
اػالم ضذُ اص سَي استاًذاسيّا تَسظ ايي هؼاًٍت بش اساس اسصيابي ػولكشد اًدام ضذُ اص سَي استاًذاسي ّها ٍ
ٍسٍد ًتايح آى بِ ساهاًِ خاهغ ًظام هذيشيت ػولكشد دٍلت اًدام هي پزيشد ،لزا ضشٍسي است تواهي استاًذاسيّا،
توْيذات الصم سا بشاي اًدام اسصيابي ػولكشد دستگاُّاي اخشايي استاى اص عشيق ًشمافضاس فهشاّن ًوايٌهذ ،دس ريهش
ايٌػَست هسَليت پاسخگَيي ػذم اخشاي ايي بٌذ بش ػْذُ خَد استاًذاسي خَاّذ بَد.
بذيْي است بش اساس ههادُ  7دسهتَسالؼول اخشايهي اسهتقشاس ًظهام ههذيشيت ػولكشد(هَضهَع بخطهٌاهِ ضهواسُ
 200/27911تاسيخ ً ،)1389/5/28تايح حاغل اص اسصيهابي دس ساسهتاي استقهاي پاسهخگَيي ٍ ضهفافيت ،تػهحيح
اّذاف ،سياستّاٍ ،ظايف ٍ بشًاهِّا ٍ ًْايتاً پشداخهت فهَ الؼهادُ كهاسايي ٍ ػولكشد(هَضهَع بخطهٌاهِ ضهواسُ
 200/43512تاسيخ  )1389/8/22هَسد استفادُ قشاس خَاّذ گشفت.
بِ هٌظَس حفظ ٍحذت سٍيِ ،استاًذاسيّاي هحتشم سأسا" ًسبت بِ حزف ٍ خايگضيٌي ضاخعّا اقهذام ًٌوايٌهذ ٍ
چٌاًچِ پيطٌْاد اغالحي دس هَسد ضاخع ّا داسًذ ،بِ اهَس هذيشيت ػولكشد ايي هؼاًٍت هٌؼكس ًوايٌذ تا پهس اص
بشسسي كاسضٌاسي بِغَست اغالحيِ بشاي اخشا ،بِ تواهي استاىّا ابالؽ ضَد.
اص اّتوام ٍ تالش اسصضوٌذ هسَليي هحتشم استاًذاسي دس تحقق ايي اهش سپاسگضاسم.
احمد بزرگيان
معاون
سًٍَضت :
 -هؼاًٍت هحتشم حقَقي ،اهَس هدلس ٍ استاًْا ،بشاي استحضاس ٍ غذٍس دستَس پيگيشي
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 -هؼاًٍت هحتشم بشًاهِ سيضي ٍ اهَس اقتػادي ٍصاست كطَس  ،بشاي استحضاس ٍ غذٍس دستَس هقتضي

بدون مهر ربجسته افقد اعتبار است.

