
 فرماندار اختیارات و وظایف

 همذهِ

 لبًَى 31 تجػشُ هفبد اخشای دس اداسی ػبلی ضَسای 28/7/1377 هَسخ خلسِ ّطتبدهیي دس فشهبًذاساى ٍ استبًذاساى ّبی هسئَلیت ٍ ٍظبیف

 ایي ثِ ػٌبیت ثب.  گشفت لشاس تػَیت هَسد تجػشُ 16 ٍ هبدُ 24 دس ایشاى اسالهی خوَْسی فشٌّگی ٍ اختوبػی ، التػبدی تَسؼِ دٍم ثشًبهِ

 سا اختیبسات ٍ ٍظبیف ّوبى ًیض فشهبًذاساى است گشدیذُ هحَل استبًذاساى ػْذُ ثش کِ اختیبساتی ٍ ٍظبیف کلیِ» فَق هػَثِ 24 هبدُ ثشاثش کِ

 ّبی هسئَلیت ٍ اختیبسات اص استفبدُ ثب ریال لزا«  ّستٌذ داسا خَد هبهَسیت هحل ضْشستبى دس(  ضْش ضَسای همبم لبئن استثٌبی ثِ) 

 : گشدد هی تجییي فشهبًذاسی هختلف ٍاحذّبی ٍظبیف ٍ فشهبًذاس اختیبسات ٍ ٍظبیف ،استبًذاساى

 ٍصاستخبًِ ثب استجبط دس کطَس ػوَهی ّبی سیبست اخشای هسئَلیت ، دٍلت ػبلی ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ خَیص هبهَسیت للوشٍ دس فشهبًذاساى -1    

 ، اسالهی اًمالة ًْبدّبی ، ًوبیٌذ هی استفبدُ دٍلت ػوَهی ثَدخِ اص ًحَی ثِ کِ ّبئی دستگبُ سبیش ٍ دٍلتی ّبی ضشکت ٍ هَسسبت ٍ ّب

 اًتظبهی ًیشٍّبی ّوچٌیي.  ثَد خَاٌّذ داس ػْذُ سا دٍلتی غیش ػوَهی هَسسبت ٍ ّب ضْشداسی ٍ ضْش اسالهی ضَساّبی ، اًتظبهی ًیشٍّبی

 ، ضذُ یبد هػَثِ 1 هبدُ 2 تجػشُ ثشاثش.  کشد خَاٌّذ ػول فشهبًذاس ًظبست تحت ، داسًذ هٌغمِ اهٌیت ثب استجبط دس کِ ٍظبیفی چبسچَة دس

 اخشای هسئَلیت کطَس ٍصیش ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ ٍ ثَدُ هسئَل ٍصیشاى ّیبت ٍ خوَْس سئیس ثشاثش دس دٍلت ػبلی ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ استبًذاس

 هسئَلیتْبی ًیض فشهبًذاس تشتیت ّویي ثِ ٍ پبسخگَست کطَس ٍصیش همبثل دس ٍ ثَد خَاّذ داس ػْذُ استبى دس سا ٍصاست آى اختیبسات ٍ ٍظبیف

 . ثبضذ هی داس ػْذُ دٍلت هحتشم ّیئت همبثل دس سا هزکَس

 . است ضْشستبى اهٌیت ٍ ًظن حفظ ٍ ثشلشاسی هسئَل فشهبًذاس -2    

 . آى هػَثبت اخشای حسي ثش ًظبست ٍ تبهیي ضَسای خلسبت هشتت تطکیل ٍ ّذایت -3    

 سا فشهبًذاس اهٌیتی دستَات ٍ تبهیي ضَسای هػَثبت هَظفٌذ ضْشستبى اخشایی ّبی دستگبُ سبیش ٍ تبهیي ضَسای ػضَ ّبی اسگبى کلیِ -4    

 . ضذ خَاّذ سفتبس سهمشسات ثشاثش هتخلفیي ثب.  کٌٌذ گضاسش فشهبًذاس ثِ سا سیبسی ٍ اهٌیتی سٍیذادّبی ٍ ًوبیٌذ اخشا

 اختیبسات ٍ ٍظبیف حذٍد تؼییي ٍ اهٌیتی ّبی سیبست ٍ ّب اٍلَیت تذٍیي ٍ تؼییي ، ضْشستبى اهٌیتی هؼضالت پیطگیشی ٍ ثیٌی پیص -5    

 . ّب آى لبًًَی ٍظبیف چْبسچَة دس ضْشستبى اخشایی ّبی دستگبُ کلیِ اهٌیتی

 ّبی اثالغیِ ٍ ّب دستَسالؼول ، لبًًَی هشاخغ هػَثبت ، اًتظبهی ٍ اهٌیتی ػبم ّبی سیبست ٍ ّب عشح اخشای هَخجبت آٍسدى فشاّن -6    

 . اهٌیتی

 . هشثَعِ ّبی دستَسلؼول ٍ لَاًیي چْبسچَة دس ضْشستبى سغح دس اًتظبهی سدُ اًحالل یب ٍ دائن یب هَلت تطکیل پیطٌْبد -7    

 . ػوَهی ٍظیفِ ٍ گزسًبهِ ، ساًٌذگی ٍ ساٌّوبیی همشسات ٍ لَاًیي اخشای حسي ثش ًظبست -8    

 . هػَة ّبی هطی خظ ٍ ّب سیبست چْبسچَة دس هدبص غیش اًتمبالت ٍ ًمل ٍ تشدد گًَِ ّش اص خلَگیشی -9    

 . اسص ٍ کبال ، هٌفدشُ هَاد ، سالح لبچبق ، هخذس هَاد ثب هجبسصُ خػَظ دس الصم ّبی ّوبٌّگی ٍایدبد ّذایت ، سیضی ثشًبهِ -10    

 ّبی ًوبیٌذگی ٍ اتجبع ثِ هشثَط اهَس سبیش ٍ استوالن ، تبثؼیت ، البهت ، تشدد ثِ هشثَط همشسات ٍ لَاًیي اخشای حسي ثش ًظبست -11    

 . آٍاسگبى ٍ هْبخشیي ، هؼبٍدیي ، پٌبٌّذگبى ، خبسخی

 ٍ پزیش هطبسکت اهَس دس ضْشستبى هشدم خبًجِ ّوِ هطبسکت خلت هٌظَس ثِ اسالهی ضَساّبی تمَیت ٍ تطکل هَخجبت آٍسدى فشاّن -12    

 هشثَعِ ٍهمشسات لَاًیي چْبسچَة دس فَق ضَساّبی ثش ًظبست اػوبل ٍ آى هغلَة سبصهبًذّی

 هٌبثغ اص حفبظت ضَسای ،پشٍسش ٍ آهَصش ضَسای هبًٌذ ؛ ثبضذ هی فشهبًذاس ػْذُ ثش ّب آى هسئَلیت کِ ضَساّبیی ّذایت ٍ تطکیل -13    

 لَاًیي عجك هزکَس ضَساّبی هتخزُ تػویوبت سػبیت ٍ...  ٍ اداسی ضَسای ،ثبصاس تٌظین ستبد ،هخذس هَاد ثب هجبسصُ ّوبٌّگی ضَسای ،عجیؼی

 . هشثَعِ ٍهمشسات



 ثش ًظبست ٍ تخػػی ٍ سیبسی ، اختوبػی ، فشٌّگی گًَبگَى ّبی تطکل ٍ هدبهغ تَسؼِ ٍ تبسیس ثشای الصم ّبی صهیٌِ ایدبد -14    

 . اختوبػی ٍ سیبسی ّبی آصادی ضذى ًْبدیٌِ ٍ ّب صهیٌِ ّوِ دس هشدهی ّبی هطبسکت گستشش هٌظَس ثِ ّب آى ّبی فؼبلیت

 . گشدد هی ثشگضاس لبًَى هَخت ثِ کِ ّبیی اًتخبة کلیِ ٍ پشسی ّوِ ثش ًظبست ٍ اخشا -15    

 . کطَسی تمسیوبت خػَظ دس پیطٌْبدات اسائِ ٍ هغبلؼبت اًدبم -16    

 . احَال ثجت ثِ هشثَط اهَس اخشای حسي ثش ًظبست -17    

 ٍ سثظ ری ّبی دستگبُ ثیي ّوبٌّگی ایدبد ٍ ثبًَاى اختوبػی ٍ التػبدی ، سیبسی ، فشٌّگی استمبء ٍ سضذ خْت هٌبست صهیٌِ ایدبد -18    

 . ّب آى فؼبلیت ثش ًظبست

 آهَصش ، ػوَهی ثْذاضت ، ّوگبًی ٍسصش ، پشٍسش ٍ آهَصش گستشش ٍ پیطشفت ٍ سضذ ثشای هٌبست ّبی صهیٌِ آٍسدى فشاّن -19    

 . تحمیمبت ٍ ػبلی

 . اسالهی اغیل فشٌّگ گستشش ٍ ایشاى اسالهی خوَْسی همذس ًظبم ّبی اسصش اص حشاست ٍ حفظ -20    

 . اختوبػی هفبسذ ٍ هٌکشات اص پیطگیشی ثِ هشثَط الذاهبت ّوبٌّگی ٍ ّذایت -21    

 . صدایی فمش ٍ اختوبػی ػذالت ّبی صهیٌِ اٍسدى فشاّن -22    

 ٍ سیل لجیل اص عجیؼی ثالیبی ٍ حَادث اص ًبضی ّبی ثحشاى هْبس ٍ کٌتشل ، پیطگیشی هٌظَس ثِ الصم ّوبٌّگی اػوبل ٍ تذاثیش اتخبر -23    

 . صلضلِ

 . ء ضْذا هؼظن ّبی خبًَادُ ٍ ایثبسگشاى اهَس ثش ًظبست -24    

 . آًبى سفبّی اهَس ًوَدى ّوبٌّگ ٍ دٍلتی کبسکٌبى سفبّی هسبئل ثش ًظبست ٍ ّوبٌّگی -25    

 . همشسات ٍ لَاًیي اخشای حسي ثش ًظبست -26    

 ثَدخِ اص ًحَی ثِ کِ ّبئی دستگبُ سبیش ٍ دٍلتی ّبی ضشکت ٍ هَسسبت ٍ اداسات اص اػن دٍلتی ّبی اسگبى کلیِ اص ثبصسسی ٍ ًظبست -27    

 هَسسبت ٍ ّب ضْشداسی ، سٍستب ٍ ضْش اسالهی ضَساّبی ، اًتظبهی ًیشٍی ، اسالهی اًمالة ًْبدّبی ًیض ٍ کٌٌذ هی استفبدُ دٍلت ػوَهی

 . هزکَس ّبی اسگبى کبسکٌبى کلیِ اػوبل ٍ سفتبس دس هشالجت ّوچٌیي ٍ ثبضذ ضذُ هستثٌی لبًَى حکن ثِ کِ هَاسدی خض ثِ دٍلتی غیش ػوَهی

 . غالح ری هشاخغ ّبی دستَسالؼول ٍ هػَثبت اسبس ثش هذیشاى ػولکشد اسصضیبثی -28    

 ،اسالهی اًمالة ًْبدّبی ، هحلی ّبی سبصهبى ، دٍلتی ّبی دستگبُ ّبی فؼبلیت ثیي ّوبٌّگی ایدبد ٍ ّوکبسی صهیٌِ آٍسدى فشاّن -29    

 . هشثَعِ همشسات ٍ لَاًیي چْبسچَة دس هحلی ضَساّبی

 ثِ هشاتت اػالم یب ٍ اخشایی هسئَلیي ثِ تزکش دادى لضٍم غَست دس ٍ(  استبًی ،هلی) ػوشاًی ّبی ثشًبهِ اخشای دس هشالجت ٍ ًظبست -30    

 . احتوبلی ًَالع سفغ خْت دس هشثَعِ کل اداسُ ٍ سبصهبى

 . ضْشستبى هَخَد ٍ ثبلمَُ اهکبًبت ٍ هٌبثغ اص ثْیٌِ استفبدُ ٍ صیست هحیظ ٍ عجیؼی هٌبثغ اص حشاست ٍ حفظ ثش ًظبست -31    

 ثَدخِ دسخَاست ٍ سیضی ثشًبهِ ّذایت ٍ ّوبٌّگی ، گیشی تػوین ٍ ضْشستبى ّبی ًیبصهٌذی تؼییي ٍ هٌغمِ استؼذادّبی ضٌبسبیی -32    

 . هلی تَسؼِ ساّجشدّبی ٍ ّب سیبست چْبسچَة دس هٌغمِ تَسؼِ ّبی اٍلَیت ثش تبکیذ ثب ضْشستبى ثشای

 ّبی ثشًبهِ ٍ ّب سیبست چْبسچَة دس ثبًکی تکلیفی تسْیالت اػغبی دس ّب اٍلَیت تؼییي ٍ ثبًکی ّبی فؼللیت ّوبٌّگی ٍ ّذایت -33    

 هحل ّبی سشهبیِ خزة ٍ دٍلتی غیش اػتجبسی هَسسبت تطکیل عشیك اص گزاساى سشهبیِ تطَیك ٍ کطَس فشٌّگی ٍ اختوبػی ،التػبدی تَسؼِ

 . ػوشاًی ٍ تَلیذی ّبی فؼبلیت سوت ثِ ّب آى دادى سَق ٍ

 ،آهبسگیشی هلی عشح هبًٌذ گشدد هی هحَل فشهبًذاس ػْذُ ثش غالح ری هشاخغ عشیك اص ضْشستبى دس کِ ٍظبیفی سبیش اخشای -34    

 ... ٍ اعفبل فلح کٌی سیطِ ،کبسگبّی آهبسگیشی ٍ سشضوبسی

 ّوبٌّگی ثب کل هذیشاى تَسظ سیوب ٍ غذا ًوبیٌذُ ٍ اًتظبهی فشهبًذُ ، اسالهی اًمالة ًْبدّبی هسئَلیي ٍ ضْشستبى هذیشاى ًػت -35    

 . گیشد هی غَست فشهبًذاس



 . گیشد هی غَست فشهبًذاس اعالع ثب سثظ ری ّبی دستگبُ هدبص ّبی همبم تَسظ ضْشستبى ٍ اداست هسئَلیي ٍ سٍسب تغییش ٍ ػضل  -36    

 ثِ خذهت هحل دس سا خَد حضَس ػذم هَظفٌذ اًتظبهی هٌغمِ فشهبًذُ ٍ ضْشستبى دس اخشایی همبم ثبالتشیي یب ٍ اداسات سٍسبی کلیِ -37    

 . ًوبیٌذ هؼشفی ٍی ثِ سا خَد هَلت خبًطیي ٍ ثشسبًٌذ فشهبًذاس اعالع

 اص است هَظف اداسُ سئیس یب هذیش ، ثذاًذ ضشٍسی هؼیي صهبى دس ضْشستبى دس سا ای اداسُ سئیس حضَس فشهبًذاس کِ هَاسدی دس -38    

 . یبثذ حضَس خذهت هحل دس ٍ ًوَدُ ًظش غشف صهبى اى دس هبهَسیت یب هشخػی

 هسبئل ٍ ػوَهی ّبی سیبست ٍ تَسؼِ ّبی ثشًبهِ ثب ًحَی ثِ کِ ضْشستبى دس اخشایی ٍاحذّبی ٍظبیف اخشای دس تَاًذ هی فشهبًذاس -39    

 ٍ لَاًیي سػبیت ثب ّب آى اهکبًبت اص ثْیٌِ استفبدُ ٍ هزکَس ٍاحذّبی ثیي ّوبٌّگی ایدبد ّوچٌیي ٍ است هشتجظ ػوَهی آساهص ٍ اهٌیتی

 . ًوبیذ اخشایی ّبی الؼول دستَس اثالؽ ٍ تْیِ ثِ هجبدست همشسات

 ، ثبضذ هی هشتجظ ضْشستبى ػوَهی اهٌیت ٍ آساهص ثب ًحَی ثِ کِ هسبئلی خػَظ دس هَظفٌذ ضْشستبى دس لضبیی ٍاحذّبی کلیِ -40    

 کطَس ٍصاست ّوکبسی ثب کطَس استخذاهی ٍ اداسی اهَس تَسظ ساثغِ ایي دس اخشایی ًبهِ آئیي  ، داسًذ هؼوَل فشهبًذاس ثب سا الصم ّبی ّوبٌّگی

 . سسیذ خَاّذ اداسی ػبلی ضَسای تػَیت ثِ ٍ تْیِ دادگستشی ٍصاست ٍ

 آخشیي ٍ آهذُ ػول ثِ الذاهبت ٍ سبصهبًی ّبی هبهَسیت اص فشهبًذاس کِ ًوبیٌذ اتخبر تشتیجی هَظفٌذ اخشایی ّبی دستگبُ کلیِ -41    

 . ثبضذ داضتِ آگبّی غبدسُ ّبی ًبهِ ثخص ٍ ضَاثظ ٍ ّب دستَسالؼول

 هی تطکیل همشسات ٍ لَاًیي عجك ضْشستبى دس اخشایی ّب دستگبُ ٍظبیف اًدبم ّوبٌّگی ثشای کِ هدبهؼی ٍ ستبدّب ، ضَساّب کلیِ -42    

 . ًوَد خَاٌّذ فؼبلیت فشهبًذاس ًظش صیش گشدد

 لضٍم غَست دس تَاًذ هی فشهبًذاس.  ثبضٌذ هی فشهبًذاس ثِ خَیص ای دٍسُ ػولکشد گضاسش اسائِ ثِ هَظف ضْشستبى اخشایی ٍاحذّبی -43    

 . ًوبیذ دسیبفت سا اهَسهشثَعِ گضاسش ضْشستبًی ٍاحذّبی اص ًیض هضثَس دٍسُ اص خبسج هَسد حست

 ٍ اخشایی ّبی دستگبُ کبسایی ، ّب لبثلیت افضایص ٍ هختلف ّبی فؼبلیت ثیي ّوبٌّگی خْت هٌبست صهیٌِ سبختي فشاّن هٌظَس ثِ -44    

 ،ٍظبیف ، تشکیت.  گشدد هی تطکیل فشهبًذاس سیبست ثِ ضْشستبى اداسی ضَسای ضْشستبى دس تَسؼِ ّبی ثشًبهِ ٍ ػوَهی ّبی سیبست تحمك

 کطَس ٍصاست ّوکبسی ثب کطَس استخذاهی ٍ اداسی اهَس سبصهبى تَسظ کِ ثَد خَاّذ ای ًبهِ آئیي اسبس ثش هضثَس ضَسای کبس ًحَُ ٍ اختیبسات

 .سسیذ خَاّذ اداسی ػبلی ضَسای تػَیت ثِ ٍ تْیِ

 ثِ ًوبیٌذ هی سفش ضْشستبى ثِ سسوب کِ خبسخی ٍ داخلی ستجِ ػبلی همبهبت اص(  هطبیؼت ، پزیشایی ، استمجبل) تطشیفبت هشاسن اًدبم -45    

 .ثبضذ هی فشهبًذاس ػْذُ


