
 بسمه تعالی

 هاي توسعه كشورقانون احكام دائمی برنامه

 -۳۱ماده 

شود و ها مشخص میریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعملشورای برنامه -الف

مدیریت و جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس

جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات گذاری همهتوسعه سرمایه

ای و تحقق اهداف گرای منطقهها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برونها و تقویت نقش و جایگاه استاناستان

نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه شود. آییناقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می

 رسد:وزیران میکشور به تصویب هیأت

 . استاندار)رئیس(۱

 . رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر(۲

 های دارای واحد استانی )یک نفر(. رئیس واحد استانی وزارتخانه۳

 ستی و گردشگری استان. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع د۴

 . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان۵

 . فرمانداران )حسب مورد(۶

 . فرمانده سپاه استان۷

 . دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر(۸

 . مدیرکل صدا و سیمای استان۹

گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، وسعه استان باالترین نهاد تصمیمریزی و تشورای برنامه -۱تبصره 

 باشد.اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می



نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا هایی که چند واحد استانی دارند یکدر مورد وزارتخانه -۲تبصره 

 کند.شرکت می

ست و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده عضویت اعضاء، قائم به فرد ا -۳تبصره 

گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت یابد و رأیباشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت میدبیر می

 اعضای حاضر قابل اجراء است.

ستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از د -۴تبصره 

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

 عمل آورد.شهرستان )بدون حق رأی( دعوت به

مه رسمی برای هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنادبیر شورا موظف است یک -۵تبصره 

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

 شود:وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می -ب

های توسعه بلندمدت گیریهای توسعه استان که شامل جهتای و برنامه. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه۱

مدت های میانهای آمایش سرزمین و برنامهگیریریزی کشور و در راستای جهتبرنامه استان در چهارچوب نظام

های کالن، های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای و طرحها و پروژتوسعه استان و تصویب اسناد توسعه

 .مدت استانی و ملی استهای بلندمدت و میانآمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه

. بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات ۲

های آمایش گیریکشور و در راستای جهتریزیاستانی در چهارچوب نظام برنامهدرون مؤثر برای کاهش عدم تعادل

 های توسعه استانیسرزمین و برنامه

های های توسعه استان در چهارچوب سیاستو عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه . تصویب طرحهای توسعه۳

 عالی شهرسازی و معماریعالی آمایش سرزمین و شورایمصوب شورای

های الزم و تشویق و توسعه مشارکت و ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینهبندی قابلیت. شناخت و اولویت۴

 نهادو خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم گذاری داخلیسرمایه



ای بخشهای دولتی و غیردولتی ها و اقدامات توسعهگذاریهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه. اتخاذ سیاست۵

های ها، نیازها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها و برنامهدر سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست

 ای استانسعهتو

عالی های ابالغی شورای. تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست۶

 شهرسازی و معماری

 کشور بودجه و برنامه سازمان  . بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به۷

های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستها و ارتقای صادرات . اتخاذ سیاست۸

 های دولتهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاستهمکاری

 اندازهای بخش غیردولتی در استان. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس۹

گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به تواند تصمیمتان میریزی و توسعه اسشورای برنامه -۱تبصره 

کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی 

 های شورا نیست.گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیتشود و مورد بررسی قرار میشورا مطرح می

ای های سرمایهریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک داراییرنامهشورای ب -۲تبصره 

، سهم «یافتهاستفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه»و اعتبارات موضوع قانون 

دخالت در تصمیمات کمیته  عهده دارد و این شورا حقها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت بهشهرستان

 ریزی شهرستان را ندارد.برنامه

% ( از اعتبارات  ۵درصد )ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنجشورای برنامه -۳تبصره 

در قالب  ریزیای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامهتملک دارایی سرمایه

های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق

های ( از اعتبارات تملک دارایی%۲۰شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد )

میل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکسرمایه

 دهد.



های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به آستان -۴تبصره 

 شوند.های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میتمامی فعالیت

، سازمان ای بنیاد مسکن انقالب اسالمیهای سرمایههزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی -۵تبصره 

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

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

ربط با ( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%۵/۲درصد)، حداکثر تا دوونیمنگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر

 گردد.احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

 


