
 

 

به استان ها در  احکام مربوط  

توسعه هایائمی برنامهداحکام

 ( 31) مـاده 

 سرزمین و محیط زیست آمایش،اموربرنامه ریزی 
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  ٣١ ماده

 هادستورالعمل و قوانين در که محوله وظایف اجرای در استان توسعه و ریزیبرنامه شورای ( الف

 جهت در و بودجه و برنامه امور در جمهور رئيس تفویضی اختيارات اجرای همچنين و شودمی مشخص

 سرزمينی، عدالت پيگيری استان، پایدار و جانبههمه گذاریسرمایه توسعه و مدیریت بر نظارت و هماهنگی

 توسعه مدیریت و راهبری در هااستان جایگاه و نقش تقویت و هااستان اختيارات افزایش تمرکززدایی، تقویت

 نامه آیين .شود می تشکيل زیر اعضای ترکيب با مقاومتی، اقتصاد اهداف تحقق و ایمنطقه برونگرای و درون

 :رسدمی وزیران هيأت تصویب به کشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد با ماده این اجرائی

 (رئيس)استاندار .1

 )دبير(استان بودجه و برنامه سازمان رئيس  .2

 )یک نفر( استانی واحد دارای هایوزارتخانه استانی واحد رئيس .3

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، ميراث سازمان رئيس .4

 استان زیست محيط حفاظت مدیرکل .5

 (مورد حسب) فرمانداران .6

 استان سپاه فرمانده  .7

 به)اسالمی شورای مجلس انتخاب به اسالمی شورای مجلس در استان مردم نمایندگان از نفر دو   .8

 (ناظر عنوان

 استان سيمای و صدا مدیرکل .9

 توسعه درخصوص نظارت و گيریتصميم نهاد باالترین استان توسعه و ریزیبرنامه شورای :١ تبصره

 .باشدمی استان درسطح فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 جلسات در وزیر انتخاب به مدیران از نفر یک دارند استانی واحد چند که هاییوزارتخانه مورد در :٢ تبصره

 .کندمی شرکت شورا

 شورا جلسه اداره استاندار، غياب در و ندارد رأی حق جانشين و است فرد به قائم اعضاء، عضویت :٣ تبصره

 مصوبات .است مخفی و ورقه با گيریرأی و یابدمی رسميت اعضاء دوسوم با جلسات .باشدمی دبير عهده بر

 .است اجراء قابل حاضر اعضای اکثریت با

 در عضو غير اجرائی هایدستگاه از یک هر به مربوط مباحث طرح هنگام است موظف شورا دبير :۴ تبصره

 از شهرستان، هر به مربوط مباحث طرح هنگام و استان در مرتبط اجرائی دستگاه مقام باالترین از شورا،

 .آورد عمل به دعوت (رأی حق بدون) شهرستان آن فرماندار
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 رسمی دعوتنامه با همراه را جلسه دستور جلسه تشکيل از قبل هفته یک است موظف شورا دبير : ۵ تبصره

 .آورد عمل به دعوت اسالمی شورای مجلس نماینده دو از و کند ارسال اعضاء کليه برای

 :شود می تعيين زیر شرح به شورا اختيارات و وظایف ( ب

 توسعه هایگيریجهت شامل که استان توسعه هایبرنامه و ایتوسعه اسناد تصویب و تأیيد بررسی،  (1

 و سرزمين آمایش هایگيری جهت راستای در و کشور ریزیبرنامه نظام درچهارچوب استان بلندمدت

 شهرستانی و بخشی هایپروژه و هاطرح و ایتوسعه اسناد تصویب و استان توسعه مدت ميان هایبرنامه

 ميان و بلندمدت هایبرنامه با سازگار و بخشی و سرزمينی آمایش کالن، هایسياست چهارچوب در

 .است ملی و استانی مدت

 پایش و هماهنگی سياستگذاری، نيز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادی توسعه بر نظارت و بررسی  (2

 در و کشور ریزیبرنامه نظام چهارچوب در استانی درون تعادل عدم کاهش برای مؤثر اقدامات

 . استانی توسعه هایبرنامه و سرزمين آمایش هایگيری جهت راستای

 چهارچوب در استان توسعه هایبرنامه قالب در روستا و شهرستان عمران و توسعه هایطرح تصویب  (3

 .معماری و شهرسازی شورایعالی و سرزمين آمایش شورایعالی مصوب هایسياست

 توسعه و تشویق و الزم هایزمينه ایجاد و استان نسبی هایمزیت و  هاقابليت بندیاولویت و شناخت (4

 .نهاد مردم و تعاونی خصوصی، بخش طریق از خارجی و داخلی گذاریسرمایه و مشارکت

 هایبخش ایتوسعه اقدامات و هاگذاریسرمایه مشکل رفع و جذب مناسب هایسياست اتخاذ   (5

 و مقاومتی اقتصاد هایبرنامه و هاسياست با آنها انطباق راستای در استان سطح در غيردولتی و دولتی

 .استان ایتوسعه هایبرنامه و نيازها ها،اولویت

 ابالغی هایسياست چهارچوب در جمعيت نفر هزار پنجاه تا شهرهای جامع هایطرح تصویب  (6

 . معماری و شهرسازی شورایعالی

 بودجه و برنامه سازمان به آن ارسال و شهرستانی و استانی بودجه و برنامه عملکرد گزارش بررسی  (7

 .کشور

 خارجی تجارت کلی هایسياست چهارچوب در استان غيرنفتی صادرات ارتقای و هاسياست اتخاذ  (8

 چهارچوب در همسایه کشورهای با فرهنگی و علمی اقتصادی، تجاری، هایهمکاری توسعه و کشور

 . دولت هایسياست

 . استان در غيردولتی بخش اندازهای پس و منابع جذب و تجهيز هایراه بررسی (9
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 به را خاص یا و مستمر غيرمهم، موارد گيریتصميم تواندمی استان توسعه و ریزیبرنامه شورای :١ تبصره

 جلسه در اقدامات و تصميمات گزارش .کند تفویض مشخص اجرائی هایدستگاه مدیران یا و هاکارگروه

 .نيست شورا هایمسؤوليت رافع اختيار تفویض این .گيردقرارمی بررسی مورد و شود می مطرح شورا بعدی

 هایدارایی تملک اعتبارات سرجمع تعيين مسؤوليت صرفاً استان توسعه و ریزیبرنامه شورای :٢ تبصره

 مناطق سطح ارتقای برای کشور امکانات از متوازن استفاده » ، براساس را هاشهرستان سهم اعتبارات و ایسرمایه

 در دخالت حق شورا این و دارد عهده به محروميت و جمعيت هایشاخص قانون موضوع « یافته کمترتوسعه

 .ندارد را شهرستان ریزیبرنامه کميته تصميمات

 از ( 5 %) درصند  پنن   تا حداکثر استان اعتبارات ابالغ از پس است مجاز استان ریزیبرنامه شورای :٣ تبصره

 ریزیبرنامه شورای تصویب و استان بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد با را استان ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات

 همنان  کشناورزی  بخش توسعه از حمایت هایصندوق سرمایه افزایش  برای اعتباری و فنی هایکمک قالب در

 اعتبنارات  از  (2٠ %) درصند  بيسنت  حنداکثر  اسنت  مجاز شورا این همچنين .دهد اختصاص شهرستان یا استان

 هنای طنرح  جنرای  و تکمينل  اولویت با اعتباری و فنی هایکمک قالب در را استان ایسرمایه هایدارایی تملک

 .دهد اختصاص مقاومتی اقتصاد

 مذکور اشخاص به وابسته مؤسسات و هاشرکت و سازندگی هایقرارگاه و مقدس هایآستان :۴ تبصره

 .شوندمی ماليات پرداخت مشمول خود، اقتصادی هایفعاليت تمامی به نسبت

 سازمان اسالمی، انقالب مسکن بنياد ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح مدیریت خدمات هزینه : ۵ تبصره

 نقل و حمل زیربناهای توسعه و ساخت مادرتخصصی شرکت عمومی، و دولتی تأسيسات و هاساختمان مجری

 شرکت ایران، نيروی و آب منابع توسعه سهامی شرکت حرارتی، برق توليد تخصصی مادر شرکت کشور،

 تخصيص عملکرد (5/2%نيم درصد )و دو  تا حداکثر نصر، جهاد مؤسسه و ورزشی اماکن نگهداری و توسعه

 .گرددمی تعيين کشور عمومی بودجه منابع از دریافتی اعتبارات احتساب با ذیربط اعتبارات


