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 نستااتوسعه ي و يزربرنامهراي شورات ختياو اظايف و

 

هیات محترم وزیران، وظایف و اختیارات شورا به  1۲/3/98هـ مورخ 54487ت  /۲9018مصوبه شماره  ۲بر اساس ماده 

 :شرح زیر است

 

 :شامل .قانون( ۳۱وظايف و اختيارات مندرج در بند )ب( ماده ) -الف 

 توسعه هایگیری جهت شامل که استان توسعه هایبرنامه و ایتوسعه اسناد تصویب و تأیید بررسی،  -1

 و سرزمین آمایش هایگیری جهت راستای در و کشور ریزیبرنامه نظام درچهارچوب استان بلندمدت

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

 مدت میان و بلندمدت هایبرنامه با سازگار و بخشی و سرزمینی آمایش کالن، هایسیاست چهارچوب در

 .است ملی و استانی

 پایش و هماهنگی گذاری،سیاست نیز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادی توسعه بر نظارت و بررسی  -۲

 راستای در و کشورریزی برنامه نظام چهارچوب در استانی درون تعادل عدم کاهش برای مؤثر اقدامات

 .استانی توسعهی هابرنامه و سرزمین آمایش هایگیری جهت

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

 . معماری و شهرسازی شورایعالی و سرزمین آمایش شورایعالی مصوب هایسیاست

 توسعه و تشویق و الزم هایزمینه ایجاد و استان نسبی هایمزیت و هاقابلیت بندیاولویت و شناخت -4

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

 و دولتی هایبخش ایتوسعه اقدامات و هاگذاریسرمایه مشکل رفع و جذب مناسب هایسیاست اتخاذ   -5

 اولویتها، و مقاومتی اقتصاد هایبرنامه و هاسیاست با آنها انطباق راستای در استان سطح در غیردولتی

 . استان ایتوسعه هایبرنامه و نیازها

 شورایعالی ابالغی هایسیاست چهارچوب در جمعیت نفر هزار پنجاه تا شهرهای جامع هایطرح تصویب  -6

 .معماری و شهرسازی

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

 .کشور

 کشور خارجی تجارت کلی هایسیاست چهارچوب در استان غیرنفتی صادرات ارتقای و هاسیاست اتخاذ  -8

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

 . دولت

 . استان در غیردولتی بخش اندازهای پس و منابع جذب و تجهیز هایراه بررسی -9

 به را خاص یا و مستمر غیرمهم، موارد گیریتصمیم تواندمی استان توسعه و ریزی برنامه شورای :1تبصره

 شورا بعدی جلسه در اقدامات و تصمیمات گزارش .کند تفویض مشخص اجرائی هایدستگاه مدیران یا و هاکارگروه

 .نیست شورا هایمسؤولیت رافع اختیار تفویض این .گیردقرارمی بررسی مورد و شودمی مطرح
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 هایدارایی تملک اعتبارات سرجمع تعیین مسؤولیت صرفاً استان توسعه و ریزیبرنامه شورای :۲ 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 محرومیت و جمعیت هایشاخص قانون موضوع « یافته کمترتوسعه

 .ندارد را شهرستان ریزی برنامه کمیته تصمیمات

 از( 5%) درصدپنج تا حداکثر استان اعتبارات ابالغ از پس است مجاز استان ریزی برنامه شورای :3 تبصره

 ریزی برنامه شورای تصویب و استان بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد با را استان ایسرمایه دارایی تملک اعتبارات

 همان کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق سرمایه افزایش  برای اعتباری و فنی هایکمک قالب در

 اعتبارات از (۲0%)  درصد بیست حداکثر است مجاز شورا این همچنین .دهد اختصاص شهرستان یا استان

 هایطرح اجرای و تکمیل اولویت با اعتباری و فنی هایکمک قالب در را استان ایسرمایه هایدارایی تملک

 .دهد اختصاص مقاومتی اقتصاد

 به نسبت ،مذکور اشخاص به وابسته مؤسسات و هاشرکت و سازندگی هایقرارگاه و مقدس هایآستان :4 تبصره

 .شوندمی مالیات پرداخت مشمول خود، اقتصادی هایفعالیت تمامی

 سازمان اسالمی، انقالب مسکن بنیاد ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح مدیریت خدمات هزینه : 5 تبصره

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

 و توسعه شرکت ایران، نیروی و آب منابع توسعه سهامی شرکت حرارتی، برق تولید تخصصی مادر شرکت کشور،

 ذیربط اعتبارات تخصیص عملکرد( ۲.5%دو و نیم درصد ) تا حداکثر نصر، جهاد مؤسسه و ورزشی اماکن نگهداری

 .گرددمی تعیین کشور عمومی بودجه منابع از دریافتی اعتبارات احتساب با

 

دبير شورا براساس  برنامه، با پيشنهاد -اي استان به تفکيک دستگاه بررسی و تصويب توزيع اعتبارات هزينه -ب 

 .قوانين، مقررات و اسناد باالدستی

اي استان با سرمايه هايدارايی هاي اعتبارات تملکهاي تعيين پروژهها و اولويتبررسی و تصويب سياست -پ 

 .پيشنهاد دبير شورا

 .شده از طرف هيأت وزيران درچهارچوب قوانين و مقررات و اسناد باالدستیساير وظايف محول -ت 

 


