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ریزی و توسعهاز روند تدریجی و سیر تکاملی شورای برنامهمختصری   

 

ریزی موضوعاتی همچون آمایش و برنامه ها و مناطق، ای و سطوح متفاوت برخورداری بخشهای منطقهدر کشور ما به دلیل وجود عدم تعادل

های توسعه عمرانی ، مورد توجه قرار گرفته است و در هر ریزی کشور بوده و از زمان شروع تدوین برنامههای برنامهای همواره جزء اولویتمنطقه

 ای نقاط محروم تعیین شده است. های و ارتقاء شاخصهای منطقهها به منظور ایجاد تعادلبرنامه توسعه نیز تکالیفی برای دولت

های برخوردار های محروم از امکانات آموزشی و بهداشتی، اشتغال، راه و برق به اندازه بخشدر برنامه اول توسعه  ضمن تاکید بر برخورداری بخش

 ها برای رشد و توسعه این مناطق در نظر گرفته است.ها و معافیت، برخی مشوق 

تر گردید و مقرر شد اعتبارات عمرانی و جاری ها در بودجه مشخصکه با رویکرد عدالت اجتماعی تنظیم گردید نقش استان در برنامه دوم توسعه

 ریزی استان تعیین شود.و درآمدهای استانی به صورت مجزا در قوانین بودجه درج گردد. همچنین سهم هر شهرستان نیز توسط کمیته برنامه

تاکید بر مقوله تمرکززدایی به موضوع نهادسازی نیز توجه شده و عالوه بر تأکید بر تهیه برنامه آمایش سرزمین، تشکیل در برنامه سوم توسعه  ضمن 

ریزی شهرستان ، خزانه معین استان و ستاد درآمد و تجهیز منابع استان ذیل فصل هشتم قانون برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامهشورای برنامه

وظیفه ، نقش راهبری ، هدایت و نظارت بر فرآیند توسعه استان را به  18ریزی و توسعه استان با قانون برنامه ، شورای برنامه 70ردید و در ماده بینی گپیش

 فزایش دهد.استانی را به پنجاه درصد ا عهده دار شد.  در کنار تشکیل نهاد متولی توسعه در استان ، دولت نیز مکلف گردید سهم اعتبارات عمرانی 

ریزی و توسعه استان در مواد و احکام قانون و همچنین نهادهای شکل گرفته در برنامه در برنامه چهارم توسعه ضمن حفظ ساختار شورای برنامه

ن، تهیه اسناد ها، تهیه نظریه پایه توسعه استان در چارچوب مطالعات آمایش سرزمیمند کردن اقدامات دولت در سطح استانسوم و در راستای نظام

 ریزی قرار گرفت.ملی توسعه استان و سند بودجه استان در دستور کار شورای برنامه

های ها و دستگاههای اجرایی به تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی در قالب اسناد توسعه استانی گامی دیگر در برنامه محور کردن استانالزام دستگاه

 چهارم دنبال شده است.استانی بوده است که در برنامه 

ریزی و توسعه استان، به منظور اجرایی کردن نظام درآمد هزینه قانون، مجدداً تشکیل شورای برنامه 178در برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 

 و نهادهای متولی در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته است.  179استان در ماده 

ریزی و توسعه استان به صورت قانون تشکیل شورای برنامه،  1395مصوب  ،های توسعهن احکام دائمی برنامهقانو 31سرانجام براساس حکم ماده 

 ریزی کشور تثبیت شد.قانون دائمی درآمده و به نوعی نهاد متولی توسعه استان در نظام برنامه

ئه شد نشان از روند تدریجی و تکاملی نهاد متولی توسعه ریزی و توسعه استان اراسیر مختصری که احکام و قوانین مربوط به شورای برنامه

 ریزی کشور است.ای دارد که حاصل تجارب بیش از شصت سال نظام برنامهمنطقه

 نامه اجرایی بوده است. که در آن اعضا،ریزی و توسعه استان دارای آیینهای سوم و چهارم و پنجم توسعه ، شورای برنامهبه هر حال در طول برنامه

 نامه واگذار نموده است( مشخص شده است.گذار موضوع را به آیینگیری و چگونگی نظارت و ... )در مواردی که قانونها، سازوکار تصمیموظایف، کارگروه

زیادی  به تصویب دولت رسیده است نشان از تغییرات شکلی و ماهوی 1394و  1390، 1387، 1382های ها که در سالنامهبررسی سیر این آیین

سال از عمر شورا در اینگونه مباحث  16رسد بعد از گذشت حداقل ها ، وظایف و اختیارات و ... که به نظر میدارد. تغییراتی از نظر تعداد اعضا، کارگروه

 انجامید. بایست به ثبات نسبی و توافق حداکثری میمی

قانون به سازمان  31های توسعه و واگذاری وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی ماده برنامهبه هر حال با توجه به تصویب و ابالغ قانون احکام دائمی 

نامه پیشنهادی خود را با استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران این حوزه تدوین و آیین 1396برنامه و بودجه کشور ، این سازمان در تیرماه سال 

کارگروه با  11شورا دارای  ،که بر اساس این پیشنهاد عاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم نمود.برای طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران به م

 عناوین ذیل بود که رئیس و دبیران پیشنهادی نیز ذکر شده است:
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 ( سازمان سیرئ : دبیراستاندار  رئیس :) ی اقتصادکارگروه  -1

 ( تعاون ،کار و رفاه رکلیمد : دبیراستاندار  : رئیس ) یگذارهیو سرما اشتغالکارگروه  -2

 ( یراه و شهرساز رکلیمد دبیر: استاندار یمعاون عمران رئیس: ) یو شهر یریعشا ،ییتوسعه روستا ،یربنائیز کارگروه -3

  (سازمان سیرئ دبیر :استاندار  رئیس :)  ستیز طیو مح نیسرزم شیآما کارگروه -4

 (بهزیستی رکلیمد دبیر: استاندار سیاسیمعاون  رئیس:)  زنان و خانواده ،یفرهنگ ،یاجتماعکارگروه  -5

 (استان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دبیر: استاندار سیاسیمعاون  رئیس:)  سالمت کارگروه -6

 (معاون سازمان :دبیر سازمان سیرئ رئیس : ) یو نوآور یآور، فنپژوهش آموزش، کارگروه -7

 (راثیم رکلیمد دبیر: استاندار یمعاون عمران رئیس:)  یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثیمکارگروه  -8

 (جهادکشاورزی رکلیمد دبیر: استاندار اقتصادیمعاون  رئیس:) آب تیریو مد یعیمنابع طب یکشاورزکارگروه  -9

 (صنعت معدن تجارت رکلیمد دبیر: استاندار اقتصادیمعاون  رئیس:)  معدن و توسعه تجارت صنعتکارگروه  -10

 (سازمان سیرئ دبیر :استاندار  رئیس :)ی و بهره ور تیریمد توسعهکارگروه  -11

های بر اساس نظر معاون اول محترم رئیس جمهور بررسی پیش نویس آیین نامه به کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک که یکی از کمیسیون

کارگروه تایید و برای تصویب  7آیین نامه را با  1397اصلی دولت می باشد واگذار شد.این کمیسیون پس از برگزاری جلسات متعدد نهایتا در تیر ماه 

 به دولت تقدیم نمود که فهرست کارگروه ها و رئیس و دبیر هر یک به شرح ذیل بوده است.

 (سازمان سیرئ دبیر :استاندار  رئیس :) ی اقتصادکارگروه  -1

 (تعاون ،کار و رفاه رکلیمد دبیر :استاندار  رئیس :) ی گذارهیو سرما اشتغالکارگروه  -2

 (یراه و شهرساز رکلیمد دبیر: استاندار رئیس:)ی و شهر یریعشا ،ییتوسعه روستا ،یربنائیز کارگروه -3

  (سازمان سیرئ دبیر :استاندار  رئیس :) ستیز طیو مح نیسرزم شیآما کارگروه -4

 (بهزیستی رکلیمد دبیر: استاندار رئیس:)  زنان و خانواده ،یفرهنگ ،یاجتماعکارگروه  -5

 (استان یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دبیر: استاندار سیاسیمعاون  رئیس:) سالمت کارگروه -6

 (رئیس سازمان دبیر :استاندار  رئیس :)ی و نوآور یآور، فنپژوهش آموزش، کارگروه -7

کارگروه به  4ها در هم ادغام شده و کارگروهموضوع مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از  5/10/1397در جلسه هیئت محترم وزیران در تاریخ 

 شرح ذیل مصوب شد.

 (:رئیس سازمان استاندبیر : استاندار رئیس ) .یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد - 1

 (راه و شهرسازیمدیر کل  :دبیر : استاندار رئیس  ).ستیز طیو مح نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز - 2

 (: مدیر کل اجتماعی استانداریدبیر : استاندار رئیس ) سالمت، زنان و خانواده. ،یفرهنگ ،یکارگروه اجتماع -3

 (:رئیس سازمان استاندبیر : استاندار رئیس ) .یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور - 4

کارگروه های جدید ، موضوع مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و پس از تعیین دبیران با توجه به ادغام کارگروه ها در دولت و عدم تعیین دبیر 

 ابالغ شد. 12/3/98موضوع به تصویب نهایی هیئت محترم وزیران رسید و در تاریخ  5/3/1398کارگروه ها به شرح فوق در نهایت در جلسه مورخ 

 

 

 


