تبصره  -2در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجداد
جايگاههاي عرضه سوخت ،وزارت جهاد كشاورزي نسدبت بده واگدذاري حدق
بهره برداري اراضي مندابع ملدي خدارج از حدري شدهرها بده صدورت قيمتهداي
ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست هاي مصدوب شدوراي اقتصداد بدا معرفدي
وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
ماده-31
ا ف -شوراي برنامهريوي و توسعه استان در اجراي وظايف محو ه كه در
قوانين و دستورا عملها مشخص ميشود و همچنين اجراي اختيارات تفويضدي
رئيس جمهور در امدور برنامده و بودجده و در جهدت همداهنگي و نظدارت بدر
مديريت و توسعه سرمايهگذاري همه جانبده و پايددار اسدتان ،پيگيدري عددا ت
سرزميني ،تقويت تمركوزدايي ،افوايش اختيدارات اسدتانهدا و تقويدت نقدش و
جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و بدرونگدراي منطقدهاي و
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ،با تركيب اعضاي زير تشكيل ميشود .زيديننامده
اجرائددي ايددن مدداده بدا پيشددنهاد سددازمان برنامدده و بودجدده كشددور بدده تصددويب
هيأتوزيران ميرسد:
 -1استاندار(رئيس)
 -2رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)
 -3رئيس واحد استاني وزارتخانههاي داراي واحد استاني (يك نفر)
 -4رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
 -5مديركل حفاظت محيط زيست استان
 -6فرمانداران (حسب مورد)
 -7فرمانده سپاه استان
 -8دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب
مجلس شوراي اسالمي (به عنوان ناظر)
 -9مديركل صدا و سيماي استان
تبصره  -1شوراي برنامهريوي و توسعه استان باالترين نهاد تصمي گيدري
و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مدي
باشد.
تبصره  -2در مورد وزارتخانههايي كه چند واحد استاني دارند يكنفدر از
مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميكند.
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تبصره  -3عضويت اعضاء ،قائ به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و
در غياب استاندار ،اداره جلسه شورا بر عهده دبير ميباشد .جلسات بدا دوسدوم
اعضاء رسميت مييابد و رأيگيري با ورقه و مخفي است .مصوبات با اكثريدت
اعضاي حاضر قابل اجراء است.
تبصره  -4دبير شورا موظف است هنگام طر مباحث مربوط به هر يدك
از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شدورا ،از بداالترين مقدام دسدتگاه اجرائدي
مرتبط در استان و هنگام طر مباحث مربوط به هدر شهرسدتان ،از فرمانددار زن
شهرستان (بدون حق رأي) دعوت بهعمل زورد.
تبصره  -5دبير شورا موظف است يكهفته قبل از تشكيل جلسه دسدتور
جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نمايندده
مجلس شوراي اسالمي دعوت بهعمل زورد.
ب -وظايف و اختيارات شورا به شر زير تعيين ميشود:
 -1بررسي ،تأييد و تصويب اسناد توسعهاي و برنامههاي توسعه استان كه
شامل جهتگيريهاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامدهريدوي
كشور و در راستاي جهتگيريهاي زمايش سرزمين و برنامدههداي ميدانمددت
توسعه اسدتان و تصدويب اسدناد توسدعهاي و طرحهدا و پدروژههداي بخشدي و
شهرستاني در چهارچوب سياسدت هداي كدالن ،زمدايش سدرزميني و بخشدي و
سازگار با برنامههاي بلندمدت و ميانمدت استاني و ملي است.
 -2بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل اسدتان و نيدو
سياستگذاري ،هماهنگي و پايش اقدامات مسثر براي كداهش عددم تعدادل درون
استاني در چهارچوب نظام برنامهريويكشدور و در راسدتاي جهدتگيدريهداي
زمايش سرزمين و برنامههاي توسعه استاني
 -3تصدويب طرحهداي توسدعه و عمددران شهرسدتان و روسدتا در قا ددب
برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياستهاي مصوب شورايعا ي زمايش
سرزمين و شورايعا ي شهرسازي و معماري
 -4شناخت و او ويتبندي قابليتها و مويتهداي نسدبي اسدتان و ايجداد
زمينههاي الزم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايهگذاري داخلدي و خدارجي
از طريق بخش خصوصي ،تعاوني و مردمنهاد
 -5اتخاذ سياستهاي مناسب جذب و رفع مشكل سدرمايهگدذاريهدا و
اقدامات توسعهاي بخشهاي دو تي و غيردو تي در سطح استان در راستاي انطباق
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زنها با سياستها و برنامههاي اقتصاد مقاومتي و او ويتها ،نيازها و برنامههداي
توسعهاي استان
 -6تصويب طرحهاي جامع شدهرهاي تدا پنجداه هدوار نفدر جمعيدت در
چهارچوب سياستهاي ابالغي شورايعا ي شهرسازي و معماري
 -7بررسي گوارل عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال
زن به سازمان برنامه و بودجه كشور
 -8اتخاذ سياسدتهدا و ارتقداي صدادرات غيرنفتدي اسدتان در چهدارچوب
سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاريهاي تجاري ،اقتصدادي،
علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياستهاي دو ت
 -9بررسي راههاي تجهيو و جذب منابع و پساندازهاي بخش غيردو تي
در استان
تبصره - 1شوراي برنامهريوي و توسعه اسدتان مديتواندد تصدمي گيدري
موارد غيرمه  ،مستمر و يا خاص را بده كارگروههدا و يدا مدديران دسدتگاههاي
اجرائي مشخص تفويض كند .گوارل تصميمات و اقددامات در جلسده بعددي
شورا مطر ميشود و مورد بررسي قرار مي گيدرد .ايدن تفدويض اختيدار رافدع
مسسو يتهاي شورا نيست.
تبصره  -2شوراي برنامهريوي و توسعه اسدتان صدرفاً مسدسو يت تعيدين
سرجمع اعتبارات تملدك دارايديهداي سدرمايهاي و اعتبدارات موضدوع قدانون
«استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسدعهيافتده»،
سه شهرستانها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميدت بدهعهدده دارد و
اين شورا حق دخا ت در تصميمات كميته برنامهريوي شهرستان را ندارد.
تبصره  -3شوراي برنامهريوي استان مجاز است پدس از ابدالغ اعتبدارات
استان حداكثر تا پنجدرصد ( )%5از اعتبارات تملك دارايي سدرمايهاي اسدتان را
با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامهريدوي در قا دب
كمكهاي فني و اعتباري براي افوايش سرمايه صندوق هداي حمايدت از توسدعه
بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد .همچندين ايدن شدورا
مجاز است حداكثر بيست درصد ( )%20از اعتبارات تملك داراييهداي سدرمايه
اي استان را در قا ب كمكهداي فندي و اعتبداري بدا او ويدت تكميدل و اجدراي
طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.
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تبصددره -4زسددتانهدداي مقدددس و قرارگاههدداي سددازندگي و شددركتها و
مسسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعا يتهاي اقتصادي خود،
مشمول پرداخت ما يات ميشوند.
تبصره -5هوينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سدرمايهاي
بنياد مسكن انقالب اسالمي ،سازمان مجري ساختمانهدا و تأسيسدات دو تدي و
عمومي ،شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقدل كشدور،
شركت مادر تخصصي تو يد برق حرارتي ،شركت سدهامي توسدعه مندابع زب و
نيروي ايران ،شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مسسسده جهداد نصدر،
حداكثر تا دووني درصد( )%2/5عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتسداب
اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين ميگردد.
ماده  -32بهمنظور استقرار نظام راهبري توسدعه سدرزمين و نظدارت بدر
اجراي زن «شورايعا ي زمايش سرزمين» با مسدسو يت رئديس سدازمان برنامده و
بودجه كشور با وظايف زير تشكيل ميشود:
ا ف-
 -1بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبدري توسدعه سدرزمين و تنظدي
روابط اركان و اجواي زن
 -2بررسي ،تصويب ،هماهنگي و نظدارت مسدتمر بدر تهيده برنامدههدا و
طرحهاي توسعه سرزمين در سطو ملي ،منطقهاي و استاني
 -3بررسي برنامههاي اجرائدي زمدايش سدرزمين و اسدناد زمدايش ملدي،
منطقهاي و استاني
 -4نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملدي زمدايش سدرزمين در سدطو
ملي ،منطقهاي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذيربط
تبصره  -1دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامدههداي عمليداتي خدود را بده
گونهاي تنظي و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهتگيدريهداي زمدايش سدرزمين
فراه زيد.
تبصره  -2نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهدده دبيرخانده (سدازمان
برنامه و بودجه كشور) است .شورا ميتواند براي انجام وظايف خدود نسدبت بده
تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.
تبصره  -3تركيب اعضاي شورا عالوه بر رئيس سازمان برنامده و بودجده
كشور عبارتند از :وزيران كشور ،اطالعات ،جهاد كشداورزي ،امدور اقتصدادي و
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