
هـ مورخ 47221ت/162178تصويبنامه شماره (آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 

هيأت وزيران 14/8/1390 ) 

جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه  

ريزي و نظارت راهبردي  بنا به پيشنهاد معاونت برنامه 20/7/1390هيئت وزيران در جلسه مورخ 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ) 178(ماده ) هـ(به استناد بند جمهور و  رييس

را به شرح زير تصويب » ريزي و توسعه استان نامه اجرايي شوراي برنامه آيين« - 1389مصوب سال  -

 :نمود

ريزي و توسعه استان نامه اجرايي شوراي برنامه آيين  

تعاريف -فصل اول   

روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي آيين در اين -1ماده  : 

1389مصوب  -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران : قانون -الف  - 

جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه: معاونت -ب  

وزارت كشور: وزارت -ج  

ن و كارگروههاي تخصصيريزي و توسعه استا شوراي برنامه: شورا -د  

ريزي و توسعه استان دبيرخانه شوراي برنامه: دبيرخانه - هـ  

ريزي و توسعه استان كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه: كارگروه -و  

تركيب و وظايف شورا -فصل دوم   

انها ريزي و بودجه است گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه به منظور تصميم -2ماده 

هاي كالن كشور، شورا با اعضاي مندرج در قانون به رياست  مشي ها و سياستها و خط در چارچوب برنامه

شود مي استاندار تشكيل  . 

هاي تخصصي از مسئول  هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرايي و كارگروه -1تبصره 

آيد سه شورا بدون حق رأي دعوت به عمل ميآن دستگاه و رييس كارگروه مربوط براي شركت در جل . 



هاي تخصصي شركت  هاي تخصصي شخصاً در جلسات شورا و كارگروه اعضاي شورا و كارگروه -2تبصره 

االختيار آنها با هماهنگي  ها در جلسه، نماينده تام در صورت عدم امكان حضور اعضاي كارگروه. نمايند مي

يابند كتبي در جلسه مذكور حضور مي نامه رييس يا دبير كارگروه با معرفي . 

نظر بدون حق رأي دعوت به عمل  توانند حسب مورد از افراد صاحب رؤساي شورا و كارگروه مي -3تبصره 

 .آورند

شود وظايف شورا با رعايت قانون به شرح زير تعيين مي -3ماده  : 

ه بلندمدت استان، در چارچوب هاي توسع گيري هاي توسعه استان شامل جهت بررسي و تأييد برنامه -الف

گيري آمايش سرزمين ريزي كشور و در راستاي جهت نظام برنامه . 

ها و  هاي ميان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها، سياست بررسي و تصويب برنامه -ب

هاي توسعه استان و نظارت بر آنها مشي خط . 

بررسي و تصويب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان -ج . 

هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي  پيشنهاد برنامه -د

ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه و فرهنگي استان به مراجع ذي . 

تهيه، تدوين و نظارت بر برنامه عملياتي پنجساله استان و شهرستان - هـ . 

هاي  و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه تصويب طرحهاي توسعه و عمران -و 

هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسعه استان، با رعايت سياست . 

اتخاذ تدابير الزم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان و پيشنهاد كسب منابع  -ز 

اتيجديد درآمدي جهت درج در لوايح بودجه سنو . 

ها و دستورالعملهاي تهيه و  بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان، در چارچوب بخشنامه - ح 

 .تنظيم بودجه كل كشور و ارايه به معاونت

اي استان به تفكيك شهرستان براساس  هاي سرمايه بررسي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي -ط 

 .پيشنهاد دبير شورا

اي شهرستان هاي سرمايه ويب و ابالغ ضوابط توزيع اعتبارات تملك داراييبررسي، تص -ي  . 

» برنامه -دستگاه « اي دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك   بررسي و توزيع اعتبارات هزينه - ك 

هاي دستگاههاي  اي كه توزيع نهايي منجر به عدم تعادل در پرداخت براساس پيشنهاد دبير شورا، به گونه



ي نگردداجراي . 

هاي  مشي گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و در صورت لزوم خط بررسي و تصميم - ل 

هاي كلي تجارت  ها، تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياست اجرايي مبادالت مرزي اعم از بازارچه

 .خارجي كشور

ربط و تنظيم  تان به مراجع ذيهاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح اس پيشنهاد برنامه -م 

هاي اجرايي مربوط سياست . 

اندازهاي بخش غيردولتي و نيز توسعه مشاركتهاي مردمي در امور  بررسي راههاي تجهيز و جذب پس -ن 

 .استان

هاي   ربط و تنظيم و ابالغ سياست هاي اجرايي توسعه منابع انساني به مراجع ذي پيشنهاد برنامه -س 

 .اجراي مربوط

طرح و تصويب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استاني براي مصوبات شوراهايي كه به حكم مقررات  -ع 

گردند قانوني ايجاد گرديده و يا مي . 

هاي  قانون و برنامه) 179(ماده ) ب(ارايه يك نسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان موضوع بند  -ف 

د برنامه و پيشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارتمصوب استاني و شهرستاني و گزارش عملكر . 

تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه -ص  . 

اتخاذ تدابير الزم درخصوص ساير وظايف مرتبط با شورا - ق  . 

باشد و وظايف آن به شرح زير  ريزي استانداري مستقر مي دبيرخانه شورا در حوزه معاونت برنامه -4ماده 

ودش تعيين مي : 

هاي شورا، يك هفته قبل از برگزاري جلسه با هماهنگي رييس شورا و ارسال  تهيه دستور كار جلسه -الف 

براي اعضا  مستندات به همراه دعوتنامه . 

ارسال تصميمات شورا، ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه، براي اعضاء و دستگاههاي اجرايي  -ب 

ربط ذي . 

پيگيري مصوبات شورا - ج  . 

ربط در معاونت و وزارت  رسال يك نسخه از صورتجلسه تصميمات شورا به معاونتهاي ذيا -د  . 

زمانبندي تشكيل جلسات شورا و كارگروههاي تخصصي آن و ارسال يك نسخه از آن به   تهيه برنامه - -ه

ربط در معاونت و وزارت معاونتهاي ذي . 

هاي اجرايي استان  ريزي شهرستانها و دستگاه بررسي پيشنهادهاي رسيده از كارگروهها، كميته برنامه -و 



 .به منظور تطبيق با قوانين و مقررات و اسناد باالدستي

سازي پيشنهادهاي كارگروههاي تخصصي جهت طرح و تصويب در شورا آماده -ز  . 

كارگروههاي تخصصي -فصل سوم   

ظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، هشت كارگروه تخصصي مشورتي به شرح زير در به من -  5ماده 

شود همه استانهاي كشور تشكيل مي : 

كارگروه تخصصي امور اقتصادي -الف   

كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي -ب   

كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده - ج   

زيست و توسعه پايدار سرزمين، محيطكارگروه تخصصي آمايش  -د   

كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري - -ه  

كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي -و   

كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني -ز   

كارگروه تخصصي اشتغال - ح   

هاي  هاي استاني وزارتخانهبه ترتيب در واحد) ح(و ) ب(دبيرخانه كارگروههاي تخصصي بندهاي  - تبصره 

 .راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد بود

شوند اعضاي كارگروه تخصصي امور اقتصادي به شرح زير تعيين مي - 6ماده  : 

رييس(ريزي استانداري  معاون برنامه -الف  ) 

دبير(مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري  -ب  ) 

ستاني وزارت جهاد كشاورزيرييس واحد ا - ج   

رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي -د   

رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت - -ه  

رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي -و   

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -ز   

و رفاه اجتماعي رييس واحد استاني وزارت تعاون، كار - ح   

بدون حق رأي(مديركل منابع طبيعي استان  -ط  ) 

نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير - ك   

بدون حق رأي(مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان  - ل  ) 



بدون حق رأي(مدير كل گمرك استان  -م  ) 

در استان تهران به (ي بانكها سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگ -ن 

 (پيشنهاد استاندار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي

نظر به پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و  دو نفر از كارآفرينان برتر استان يا افراد صاحب -س 

 معادن و رييس اتاق تعاون استان و تاييد رييس كارگروه

شود ور اقتصادي، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين ميوظايف كارگروه تخصصي ام -7ماده  : 

جذب و تأمين منابع مالي از بازار سرمايه -الف   

هاي ترجيحي، جذب سرمايه و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي سياست -ب   

بانكيمنابع و مصارف شبكه بانكي استان و اظهارنظر درخصوص اولويت اعطاي تسهيالت و اعتبارات  - ج   

هاي حمايت از توليدكنندگان بخشهاي مختلف اقتصادي شيوه -د   

ها در استان و ارايه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه - -ه  

اي محصوالت كشاورزي و دامي توسعه و پوشش بيمه -و  

موجودهاي صادرات استان و رفع مشكالت و موانع  مشي تنظيم خط -ز   

ربط هاي ذي هاي بخش وري از منابع و نهاده ارتقاط بهره - ح   

هاي مرزي در  هاي قانوني و اجرايي مناطق آزاد تجاري، ويژه اقتصادي و بازارچه استفاده از ظرفيت -ط 

هاي توسعه استان راستاي سياست  

گذاري خارجي در استان جذب سرمايه - ك   

بي گردشگري استانهاي نس ها و مزيت شناسايي قابليت - ل   

توسعه صنايع دستي و روستايي، تكميلي و تبديلي كشاورزي -م   

قانون اساسي در استان) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم  اجراي قانون اجراي سياست -ن   

شوند اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين مي -  8ماده  : 

رييس(عمراني استانداري معاون هماهنگي امور  -الف  ) 

دبير(رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي  -ب  ) 

در سطح مديركل(ريزي استانداري  نماينده معاون برنامه - ج  ) 

مديركل مديريت بحران استان -د   

رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي - -ه  

رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت -و   



وزير نيرو در استان به انتخاب وزير نماينده -ز   

مديرعامل شركت مخابرات استان - ح   

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان -ط   

زيست استان  مديركل حفاظت محيط -ي   

يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان - ك   

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان - ل   

ل شركت ملي گاز استانمديرعام -م   

مديركل ثبت اسناد و امالك استان -ن   

وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين  -9ماده 

شود مي : 

هاي بهسازي،  اي، طرح هاي جامع ناحيه هاي شهري، طرح هاي توسعه عمران شهري، مجموعه طرح - الف

قانون تأسيس ) 5(مت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده نوسازي و مر

 .شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از  وظايف مرتبط با اجراي آيين -ب 

 محدوده قانوني و حريم شهرها

و روستايي) طراحي شهري(هاي فضاهاي شهري  ع شهرها، طرحهاي هادي و جام طرح - ج   

سازي مصرف انرژي در استان هاي بهينه برنامه -د   

وري و  هاي توسعه حمل و نقل استان، كنترل و نظارت بر حمل كاال و مسافر و ارتقاي بهره برنامه - -ه

هاي مختلف حمل و نقل افزايش ايمني در فعاليت  

هاي نفتي تقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآوردههاي ان توسعه سيستم -و   

محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان -ز   

هاي پدافند غيرعامل در استان طرح - ح   

هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان برنامه -ط   

نيهاي بزرگ عمرا هاي روستايي و پروژه ساماندهي فضاها و سكونتگاه -ي   

شوند اعضاي كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده به شرح زير تعيين مي -10ماده  : 

رييس(معاون سياسي و امنيتي استانداري  -الف  ) 

دبير(مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري  -ب  ) 



در سطح مديركل(ريزي استاندار  نماينده معاون برنامه - ج  ) 

انوان و خانوادهمديركل دفتر امور ب -د   

رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش - -ه  

مديركل صدا و سيماي مركز استان -و   

رييس واحد استاني وزارت اطالعات -ز   

دادستان مركز استان - ح   

االختيار وي فرمانده ناحيه انتظامي استان يا نماينده تام -ط   

رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان -ي   

يس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيري - ك   

مديركل سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي - ل   

رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -م   

رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران -ن   

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -س   

ره(مديركل كميته امداد امام خميني  -ع  ) 

مديركل سازمان تبليغات اسالمي -ف   

فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان -ص   

مديركل ثبت احوال كشور - ق   

مدير كل اوقاف و امور خيريه -ر   

وظايف كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد  -11ماده 

شود ر تعيين ميزي : 

مسايل، مشكالت و نيازهاي بانوان، ايثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و آموزشي  -الف 

ربط هاي ذي و بهبود شاخص  

هاي مرتبط به ويژه  پذير اجتماعي و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهبود شاخص كانونهاي آسيب -ب 

هاي زير ميانگين كشوري شاخص  

هاي اجتماعي مانند طالق، اعتياد، خودكشي، سرقت، فرار از خانه كاهش اثرات ناشي از آسيب - ج   

پذير كمك به اقشار آسيب -د   

هماهنگي نهادهاي متولي امور فرهنگي در استان - -ه  



بازيابي هويت و ارتقاي خودباوري در نسل جوان -و   

تحكيم بنياد نهاد خانواده -ز   

هنگي استانهاي فر ارتقاي شاخص - ح   

طراحي و ساماندهي مراكز فرهنگي و گلزار شهدا -ط   

زيست و توسعه پايدار به شرح زير تعيين  اعضاي كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط - 12ماده 

شوند مي : 

رييس(ريزي استانداري  معاون برنامه -الف  ) 

دبير(ريزي و بودجه استانداري  مديركل دفتر برنامه -ب  ) 

ل دفتر آمار و اطالعات استانداريمديرك - ج   

مدير كل مديريت بحران استان -د   

زيست استان مديركل حفاظت محيط - -ه  

نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير -و   

رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت -ز   

رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي - ح   

زمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانرييس سا -ط   

رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي استان -ي   

نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير - ك   

زيست و توسعه پايدار بررسي و ارايه پيشنهاد  وظايف كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط -13ماده 

شود در موارد زير تعيين مي : 

انداز توسعه استان د چشمسن -الف   

برنامه آمايش و اجراي آن در استان -ب   

مدت استاني و شهرستاني هاي توسعه ميان برنامه - ج   

محيطي و  هاي بزرگ عمراني با توجه به اسناد توسعه استان و مالحظات زيست يابي پروژه مكان -د 

 .آمايش سرزمين

اي طرحهاي توسعه ناحيه - -ه  

هاي اصلي ت نقشهتدابير الزم جه -و   (GIS) استان 

محيطي در استان هاي توسعه با مالحظات زيست طرح -ز   



زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي  سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط - ح 

 اجرايي استان

اي تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه -ط   

هاي جمعيتي با هماهنگي كارگروه تخصصي امور  حم به خارج از محدودهانتقال صنايع آالينده و مزا -ي 

 زيربنايي

شوند اعضاي كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري به شرح زير تعيين مي -14ماده  : 

رييس(معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري  -الف  ) 

دبير(استانداري مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري  -ب  ) 

در سطح مديركل(ريزي استاندار  نماينده معاون برنامه - ج  ) 

مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري -د   

رييس واحد استاني وزارت جهادكشاورزي - -ه  

رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت -و   

وزير نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري در استان به انتخاب -ز   

نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در استان به انتخاب وزير - ح   

رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش -ط   

رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي -ي   

رييس پارك علم و فناوري استان - ك   

رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مركز استان - ل   

دانشگاهي استانرييس جهاد  -م   

مديركل صدا و سيماي استان -ن   

رييس دفتر نخبگان استان -س   

وظايف كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير  -15ماده 

شود تعيين مي : 

راهكارهاي تحول نظام اداري در استان -الف   

رايي به بخش غيردولتيفعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اج -ب   

استانداردسازي بانكهاي اطالعاتي موجود و تشكيل بانكهاي اطالعاتي جامع مورد نياز دستگاههاي  - ج 

 اجرايي سازمان



مدت كاركنان آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه -د   

وري در حوزه خدمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن ارتقاي بهره - -ه  

ها وزيع بهينه نيروي انساني دستگاهساختار، تركيب و ت -و  . 

اي هاي تحقيقاتي استان برمبناي شناسايي نيازها، تواناييها و مزيتهاي منطقه اولويت -ز   

توسعه پاركها و مراكز رشد علم و فناوري - ح  . 

هاي حمايت از تحقيقات و توليد فناوري و عرضه نوآوري استان جهت ارايه به شورا به منظور  برنامه -ط 

قويت انگيزه پژوهشگران برگزيده استانت  

شوند اعضاي كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي به شرح زير تعيين مي -16ماده : 

رييس(معاون سياسي و امنيتي استانداري  -الف  ) 

دبير(رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  -ب  ) 

در سطح مديركل( ريزي استاندار نماينده معاون برنامه - ج  ) 

مديركل صدا و سيماي مركز استان -د   

زيست محيط استان مديركل حفاظت محيط - -ه  

رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي -و   

مديركل دامپزشكي استان -ز   

رييس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - ح   

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان -ط   

ل شركت آب و فاضالب روستاييمديرعام -ي   

دادستان مركز استان - ك   

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان - ل   

رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان -م   

رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش -ن   

رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت -س   

و امنيت غذايي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين وظايف كارگروه تخصصي سالمت  -17ماده 

شود مي : 

اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي -الف   

مشكالت استاني مربوط به سالمت و امنيت غذايي استان و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به دبيرخانه  -ب 



 شورا

سطح استان ارتقاي خدمات سالمت و امنيت غذايي در - ج   

وضعيت سالمت جسمي در گروه سني كودكان و نوجوان به ويژه دختران و راههاي بهبود آن -د   

پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و كنترل آن -ه  

هاي تربيت بدني در جهت سالمت عمومي بسته -و   

شوند مياعضاي كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني به شرح زير تعيين  -18ماده  : 

رييس(ريزي استانداري  معاون برنامه -الف  ) 

دبير(رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي  -ب  ) 

دادستان مركز استان - ج   

ريزي و بودجه استانداري مديركل دفتر برنامه -د   

رييس واحد استاني سازمان امور مالياتي -ه  

رييس واحد استاني وزارت اطالعات - و   

ييس شوراي اسالمي استانر -ز   

نظر در امور اقتصادي و مالي ترجيحاً در اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي به  دو نفر صاحب - ح 

 انتخاب رييس كارگروه

وظايف كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيزات منابع استاني بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد  -19ماده 

شود زير تعيين مي : 

مربوط به وصول و تجهيز درآمدهاي استانگزارشهاي  -الف   

سياستهاي اجرايي وصول درآمدهاي استاني -ب   

كننده و پيگيري رفع مشكالت آنها نحوه وصول درآمدهاي استاني توسط دستگاههاي اجرايي وصول - ج   

هاي توسعه استان از جمله جلب مشاركت عمومي تجهيز و بكارگيري ساير منابع در راستاي برنامه -د   

شوند اعضاي كارگروه تخصصي اشتغال به شرح زير تعيين مي -20ماده  : 

رييس(ريزي استانداري  معاون برنامه -الف  ) 

دبير(رييس واحد استاني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي  -ب  ) 

رييس واحد استاني وزارت اموراقتصادي و دارايي - ج   

ترييس و واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجار -د   

رييس واحد استاني وزارت جهادكشاورزي - -ه  



رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي -و   

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -ز   

رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران - ح   

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري -ط   

درصورت وجود(منطقه آزاد مديرعامل سازمان  -ي  ) 

استان) ره(مديركل كميته امداد امام خميني  - ك   

سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكها - ل   

شود وظايف كارگروه تخصصي اشتغال بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي -21ماده  : 

دار از نظر استفاده از تسهيالت بانكي با رعايت تصميمات شوراي عالي  هاي اولويت تعيين فعاليت -الف 

 اشتغال

گذاري بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي با اولويت ايجاد  بسترهاي مناسب براي سرمايه -ب 

يافته استان نيافته و كمتر توسعه اشتغال در مناطق توسعه  

هش ميزان بيكاري در سطح استانحل جهت كا وضعيت بازار كار و ارايه راه - ج   

ها و تطبيق آن با  هاي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزش مشي ها و خط هماهنگي در سياست -د 

 نياز بازار كار

اي استان و تشويق بخش غيردولتي براي  هاي آموزش فني و حرفه شناسايي امكانات و محدوديت - -ه

 ايجاد مراكز آموزشي مورد نياز

ريزي شهرستان كميته برنامه - فصل سوم  

ريزي شهرستان با  برنامه  براي افزايش اختيارات شهرستانها در چارچوب وظايف شورا، كميته -22ماده

، نمايندگان شهرستان و به )متناظر با ادارات كل استاني عضو شورا(عضويت رؤساي ادارات شهرستان 

) بدون حق رأي(ريزي استانداري دبير كميته  امهنماينده معاونت برن. شود رياست فرماندار تشكيل مي

باشد مي . 

ريزي شهرستانها موظفند با رعايت دستورالعمل ابالغي شورا و در چهارچوب  هاي برنامه كميته -23ماده 

ها اقدام نمايند بندي پروژه سند توسعه استان نسبت به تعيين و اولويت . 

به (هاي ناتمام  وظفند نسبت به تأمين اعتبار براي پروژهريزي شهرستانها م  هاي برنامه كميته -24ماده 

اقدام نمايند) هاي واگذارشده استثناي پروژه . 

هاي جديد، مشروط به تأمين اعتبار مناسب پروژه به طوري كه اعتبار سال اول  تصويب پروژه - تبصره 



كمتر نگردد، مجاز ) سالبرحسب (اجراي آن از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي پروژه 

 .است

شود مي 6/7/1390مورخ  -ه47221ت/134880نامه شماره  نامه جايگزين تصويب اين تصويب -25ماده  . 

محمدرضا رحيمي -معاون اول رئيس جمهور   

 


