وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی باالدست بر اساس قانون مصوب سال 5631
الف) وظایف و اختیارات شىرای اسالمی شهرستان (ماده : )33





 1ـ ثررضی ٔ تصٕیت طرحٓبی عًراَی پیشُٓبدی ْر يحم در قبنت اعتجبرات يصٕة ثب در َظر گرفتٍ أنٕیتٓب.
تبصره 1ـ أنٕیتٓب ثر اضبش َیبزيُذیٓبی ْر يُطقّ تعییٍ يیگردد.

تبصره 2ـ در شرایط يطبٔی حق تقذو ثب يحهی اضت كّ درصذ ثیشتری از اعتجبرات طرح را تأيیٍ ًَبیذ.

2ـ شٕرای شٓرضتبٌ يٕظف اضت َبرضبئیٓب ٔ اشكبالت َٓبدْب ٔ ضبزيبَٓب را ثّ يطئٕالٌ يرثٕطّ اثالغ ٔ در صٕرت
عذو تٕجّ درخٕاضت تٕثیخ یب ثركُبری آَبٌ را ثب ركر يٕارد تخهف ٔ َبرضبیی از يطئٕالٌ ثبالتر ثًُبیذ.

ب) وظایف و اختیارات شىرای اسالمی استان (ماده : )04







1ـ شٕرای اضاليی يٕظف اضت طرحٓب ٔ پیشُٓبدْبی ٔاردِ از شٕرای ْر شٓرضتبٌ را ثررضی ٔ يٕرد تجبدل َظر
قرار دادِ أنٕیتٓب را تعییٍ ٔ ثّ يقبيبت يطئٕل ارجبع ًَبیذ.
2ـ رضیذگی ٔ اظٓبر َظر درثبرِ ثرَبيّ عًراَی ٔ َیبزيُذی شٓرضتبَٓبی تبثعّ اضتبٌ ٔ ارضبل آٌ ثّ يطئٕالٌ
يرثٕطّ.
3ـ عضٕیت در كًیتّ ثرَبيّریسی اضتبٌ ثب داشتٍ حق یك رأی
4ـ شٕرای اضتبٌ در اجرای ثٕدجّ اضتبٌ حق َظبرت دارد.
5ـ اعضبی شٕرای اضتبٌ راثط ثیٍ شٕرای خٕد ٔ شٕرای يبدٌٔ يیثبشُذ.

ج) وظایف و اختیارات شىرای عالی استانها (مىاد  00الی : )22












1ـ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب يكهف اضت ظرف يذت ضّ يبِ از تبریخ تشكیم ،آئیٍَبيّْبی داخهی شٕراْب را
تٓیّ ٔ پص از تصٕیت جٓت اجرا ثّ كهیّ شٕراْب اثالغ ًَبیذ.
2ـ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب يٕظف اضت طرحٓب ٔ پیشُٓبدْبی ٔاصهّ از طرف شٕراْب را ثررضی ٔ يٕرد
تجبدل َظر قرار دادِ ،أنٕیتٓب را تعییٍ ٔ ثّ يقبيبت اجرایی ارجبع ًَبیذ.
3ـ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب يٕظف اضت َبرضبئیٓب ٔ اشكبالت َٓبدْب ٔ ضبزيبَٓبی اجرایی را ثّ يطئٕالٌ
يرثٕطّ اثالغ ًَبیذ.
4ـ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب يٕظف اضت طرحٓبی تٕنیذی ،صُعتی ،كشبٔرزی ،آيٕزشی ،اداری ،خذيبتی ٔ
َظبیر آَٓب را كّ از ضٕی شٕراْبی اضتبَٓب در جٓت جهٕگیری از تجعیض ٔ جهت ًْكبری ٔ ایجبد ًْبُْگی يیبٌ
اضتبَٓب رضیذِ  ،يٕرد ثررضی قرار دْذ ٔ در صٕرت تبییذ ثعُٕاٌ طرح قبََٕی ثّ يجهص شٕرای اضاليی تقذیى
ًَبیذ.
5ـ شٕرای عبنی اضتبَٓب در تُظیى ثرَبيّ ٔ ثٕدجّ عًراَی اضتبَٓب يشبركت دارد.
6ـ شٕرای عبنی اضتبَٓب يیتٕاَذ در جٓت جهٕگیری از تجعیض ٔ جٓت ًْكبری ٔ ایجبد ًْبُْگی يیبٌ اضتبَٓب
پیشُٓبد تغییر طرح یب جبثجبیی ثٕدجّ عًراَی اضتبَٓب را در چٓبرچٕة يقررات يرثٕطّ ثًُبیذ.
7ـ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب در اجرای ثرَبيّ ٔ ثٕدجّ عًراَی َظبرت داشتّ ٔ دضتگبْٓبی يرثٕطّ يٕظفُذ
گسارظ يبْیبَّ ٔ ضبنیبَّ ٔ ْسیُّ پیشرفت كبر عًراَی خٕد را ثّ اطالع شٕرای عبنی ثرضبَُذ.
8ـ شٕرای عبنی اضتبَٓب حق دارد در حذٔد ٔظبیف قبََٕی ،طرحٓبیی تُظیى ًَٕدِ ٔ تقذیى يجهص شٕرای
اضاليی ًَبیذ ٔ ًَبیُذِ شٕرای عبنی اضاليی اضتبَٓب حق حضٕر در يجهص ٔ دفبع از طرح را دارد.
9ـ اعضبی شٕرای عبنی اضتبَٓب راثط ثیٍ شٕرای خٕد ٔ شٕرای يبدٌٔ يیثبشُذ.

