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  دستور كار نشست : 
 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي .1

 استان 1396ي سال  بودجه توزيع .2

 ساير موارد  .3

  

     مذاكرات : اهم  

          شــورايمحتــرم بــه اعضــا و مــدعوين در ابتــدا جنــاب آقــاي دكتــر زرگرپــور اســتاندار محتــرم ضــمن خيرمقــدم      
، از درگاه  رئيس محترم سازمان فوت برادر جناب آقاي دكتر اكبريو ابراز تاثر بخاطر ي استان  برنامه ريزي و توسعه

ايشان همچنين با توجـه بـه گـزارش ارائـه شـده       مودند.ن مرحومآمرزش و قرائت فاتحه براي آن  طلبمتعال خداوند 
هـاي اعتبـاري و تسـهيالتي قـانون     گيـري از تمـام ظرفيـت   ريزي، با تاكيد بر لزوم بهرهتوسط سازمان مديريت و برنامه

هاي اجرايي اسـتان در ارتبـاط   خواستار پيگيري مجدانه مسئولين دستگاه 1396برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 
از طريـق مركـز   جهت پايدار نمودن سهم مناسبي بـراي اسـتان   هاي موجود در قوانين مزبور فرصتاستفاده بهينه از ا ب

هـاي شناسـايي   يافته و روستايي، تجديدنظر در شـاخص شدند. ايشان با اشاره به توجه ويژه نظام به مناطق كمتر توسعه
  .تندسناپذير دانمناطق كمتر توسعه يافته استان را اجتناب

، ابتدا مصوبات كـارگروه تخصصـي امـور زيربنـايي و شهرسـازي بـالغ بـر        براساس دستور كار نشست و  در ادامه     
كـارگروه فضـا و سـاختمان اداري اسـتان در خصـوص واگـذاري سـاختمان        مصوبه طرح و پروژه و سپس  94حدود 

چگونگي . در اين جلسه همچنين مطرح گرديد كل ديوان محاسباتشار به ادارهآموزش و پرورش واقع در خيابان آب
اي اي و اعتبـارات هزينـه  هـاي سـرمايه  اسـتان اعـم از اعتبـارات تملـك دارايـي      1396سـال   ي توزيع بودجهو پيشنهاد 
تمديـد تفـويض اختيـار شـورا جهـت       موضـوع  قرار گرفت و در پايـان نيـز  بررسي بحث و هاي اجرايي مورد دستگاه

    به بحث گذاشته شد.ني هاي استا برگذاري همايش
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                                                                                                                                       مصوبات:
و  19/10/1395و  23/8/1395مورخ  هاي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست .  1

نشست و  14/02/1396مورخ  6633/96/11ي  ي شماره ) موضوع نامه رديف پنجبرگ و  دوشامل  ( 15/12/1395
مورخ  8027/96/11ي  ي شماره (شامل هشت برگ وسي و هشت رديف) موضوع نامه 12/02/1396كارگروه مورخ 

ي  برگ وچهل و نه رديف) موضوع نامه(شامل دوازده  17/02/1396و نشست كارگروه مورخ  19/02/1396
 2249/96/11 و 21/02/1396مورخ  8549/96/11ي  هاي شماره و نامه 25/02/1396مورخ  9181/96/11ي  شماره
  13098/96/11 و 02/03/1396مورخ  10912/96/11و  10/02/1396مورخ   5651/96/11و   26/01/1396مورخ 
  تصويب شد . ذيلي  به استثناي موارد مشروحهبه شرح پيوست  ، 11/03/1396مورخ 

 10912/96/11ي  ي شماره نامهو  19/02/1396مورخ  8027/96/11ي  ي شماره نامه پيوست از  37  رديف الف)
از دستور كار خارج و جهت بررسي مجدد به كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي  02/03/1396مورخ 

  برگشت شد.
پيوست از  15و رديف  19/02/1396مورخ  8027/96/11ي  ي شماره نامهپيوست از   38رديف در خصوص  )ب
هاي مورد نظر در اسرع وقت توسط  محدودهمقرر شد   25/02/1396مورخ  9181/96/11ي  ي شماره نامه

  .هاي ذيربط ابالغ گردد به دستگاه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي تعيين و
بررسي و ضمن مقرر شد  25/02/1396مورخ  9181/96/11ي  ي شماره نامهپيوست از  24رديف درخصوص  )ج

 كارگروه پابرجاقبلي ي  ي طرح الغدير قرار دارد، مصوبه تطبيق مجدد،چنانچه زمين مورد درخواست در محدوده
  مطرح شود. جهت تصميم گيري در جلسه آتي شورااز طريق كارگروه موضوع ، صورت  و در غير اين بماند

             به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ نمايند. مصوبات و تصميمات شورا را دبير محترم كارگروه موظف است

   ي  موضوع مصوبه آبشار خيابانواقع در  آموزش و پرورشي كل  موضوع تغيير بهره بردار ساختمان متعلق به اداره .2
  ي كل  ادارهي كل به  هاي اداري استان از آن اداره كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان 31/02/1396مورخ  نشست 
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با توجه به مباحث مطرح شده توسط مديركل محترم ديوان  وقرار گرفت تصويب مورد ديوان محاسبات استان 

عوض ساختمان فعلي واگذاري م موضوعمقرر گرديد  محاسبات مبني بر نياز مبرم آن دستگاه به ساختمان موجود 
در پس از بررسي مجدد و ي كل آموزش و پرورش ،  بهمن) به اداره 22ديوان محاسبات (واقع در مجتمع اداري 

  شود. به تشخيص كارگروه مذكور ، انجام صورت مازاد برنياز بودن
تصويب و  اي هزينهعتبارات ااي و  هاي سرمايه اعم از اعتبارات تملك دارايياستان  1396ي سال  بودجهتوزيع .3

، استان معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي ي مشتركي با شد طي جلسهمقرر 
  براي فرمانداران محترم تشريح گردد.  موضوع الزامات قانوني و ساير موارد مربوط به اجراي بودجه

شورا در خصوص صدور مجوز  ي به دبيرخانه  و توسعهقبلي شوراي برنامه ريزي تفويض اختيار مقرر شد  .4
توسعه مديريت و عاونت م 19/10/1389مورخ  54030/200 ي شماره هاي استاني موضوع بخشنامه برگزاري همايش

قانون احكام دائمي ، براي اجرا طي  31سرمايه انساني رياست جمهوري ، به استناد تبصره (يك) بند (ب) ماده 
  د.دشم توسعه تمديد گرهاي برنامه ش سال

هاي اجرايي قرار  مقرر شد گزارش ارائه شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، در اختيار دستگاه .5
هاي  هاي متمركز كشور در ارتباط با فعاليت ي از ظرفيت ها نسبت به پيگيري مجدانه گيرد و مديران محترم دستگاه

  انجام شده را به شورا گزارش نمايند.ي اقدامات  خود اقدام و نتيجه
  

  

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 ي محترم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح استان نماينده  –جناب سردار زين العابدين  .1

 مديركل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي استان –حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر ارزاني  .2
 مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان –جناب آقاي مهندس شفيعي  .3

  


