
 
 

  
 

 
  

ي  شماره
 نشست

ي نشست  شماره
 در سال جاري

 رياست نشست محل برگزاري تاريخ برگزاري
تعداد اعضاي 
 اصلي حاضر

تعداد اعضاي 
 اصلي غايب

تعداد حاضرين 
 غير عضو

زمان شروع و 
 خاتمه

سالن اجتماعات  30/9/1396 8 176
 12 1 29 استاندار استانداري

الي 8/30
 صبح10/15

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلي غايب ، تعداد  -   

                                                                                                                                              
  

 

   
 

 

 دستور كار نشست : 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي     .1

 هاي توسعه  هاي فني و اعتباري ارتقاء شاخص توزيع اعتبارات كمك     .2

 الگوي مناطق برنامه ريزي ها بر اساس تشريح ساختار حساب توليد شهرستان  .3

 "هاي توسعه استان هاي ملي آمايش سرزمين واولويت جهت گيري "ارائه گزارش     .4

 ساير موارد   .5

 

   مذاكرات : اهم  

 شورا دبيرازمان وس آقاي دكتر اكبري رئيس محترم توسطاهللا مجيد و خير مقدم  از كالم وت آياتيتالپس از       
ابتدا  براساس دستور كار نشست استاندار، حضور اعضاي محترم بويژه مهندس مقدس زاده و دكتر شجاعي معاونين

باشد و قبال طي دعوتنامه  مي طرح و پروژه  62تعداد ه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كه مصوبات كارگرو
ها و نقطه نظرات خود راجع به بندهايي  مطرح و اعضاي محترم نيز ديدگاهليه اعضاي محترم ارسال شده بود براي ك

هاي سرمايه گزاري  با توجه به گزارش مطرح شده از وضعيت نامناسب طرحو در همين رابطه از آن را بيان نمودند. 
)  پيرو CHP , CCHP , DGهاي توليد برق با مقياس كوچك ( هاي خورشيدي و همچنين طرح نيروگاه

ظرف ماه اي  منطقه برق شركتبا محوريت  قررگرديدبات جلسه قبل شورا و بنا بر پيشنهاد اعضاي محترم ممصو
اران و متقاضيان ورود به اين عرصه در استان و حضور گذ مشتركي با دعوت ازكليه سرمايهعملياتي جاري جلسه 
مجلس با نمايندگان محترم  همفكريو هاي اجرايي و نظارتي) (اعم از دستگاه هاي ذيربط فعال دستگاه

رفع موانع فراروي اين موضوع تشكيل و نتيجه همفكري در دقيق مسائل و مشكالت و  آسيب شناسيدستوركارويژه 
 نتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب رسيد. به استحضار استاندار محترم برسد.
توزيع  فعاليت هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و  زارش جمعبنديابتدا گپس از آن و بر اساس دستور دوم،

ها و  شهرداريجرائم ، سهم اعتبارات توزيع همچنين  ودر حمايت از اين بخش  هاي توسعه  اعتبارات ارتقاء شاخص
 با راي اعضاي محترم بشرح هماهنگي امور برنامه ريزي و بودجه سازمان ارائه و  معاونآقاي ناطقي  ها توسط دهياري
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هاي  عالوه برآن موضوع برداشت بخشي از اعتبارات هزينه اي و تملك داراييتصويب رسيد.  مستندات پيوست به

در ها تاكيد شد. دستگاه انوني در اقدامات مديران كلها مطرح و بر رعايت موازين ق سرمايه اي بر اساس آراء دادگاه
هاي اليحه بودجه  و تشريح وضعيت منابع ومصارف استان و رديف 1397اليحه بودجه سال ادامه نيز گزارش كليات 

سازمان  دكتر اكبري و كاركنانآقاي هاي  ن قدرداني از زحمات و پيگيريبه تفصيل ارائه گرديد.استاندار محترم ضم
امه و بودجه كشور ، به برخي از هاي مغتنم تنظيم اليحه بودجه در سازمان برن در فرصت مديريت و برنامه ريزي استان

همفكري و بحث بيشتر  هاي شايسته است نشستفرمودند ها و رويكردهاي خاص بودجه سال آينده اشاره و  ويژگي
تشكيل جلسات و تبادل نظر در رابطه با اليحه بودجه و ارائه پيشنهادات كاربردي به نمايندگان محترم مجلس قبل از 

ها و عملكرد  تغييرات اساسي در استراتژي الزم دانستند همچنينتشكيل شود ايشان  بودجهنهايي تلفيق و تصويب 
تشويق و توسعه ورود بخش ازجمله هاي اجرايي استان در راستاي تحقق اهداف دولت محترم در سال آينده  دستگاه

رئيس  نيز توسط ينكات ديگر رابطه هميندر يد.آهاي عمراني و زيرساختي كشور بوجود  خصوصي در فعاليت
مهندس فوالدگر نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي در خصوص مديريت و برنامه ريزي استان و سازمان 
به خصوص اين هاي استان در  مسائل و دغدغههاي مهم و  طرحبرخي از و  1397هاي اليحه بودجه سال  ويژگي

ها  ي از ساختار اقتصادي استان و جايگاه شهرستانزارش مبسوطو بر اساس دستور سوم گدر پايان جلسه ارائه گرديد.
هاي بخشي توليد استان با تاكيد بر مناطق برنامه ريزي توسط جناب مهندس لعلي معاون محترم آمار و  در حساب

با ذكر صلوات حاضرين خاتم و موضوع ارائه گزارش  15/10.جلسه راس ساعت  اطالعات سازمان ارائه گرديد
  .به جلسه بعدي شورا موكول گرديد "هاي توسعه استان آمايش سرزمين و اولويتهاي ملي  جهت گيري"
 
  صوبات:م

  موضـوع نامـه    7/8/1396مـورخ     مصوبات كارگروه تخصصي امـور زيربنـايي وشهرسـازي در نشسـت     . 1

( شـامل   13/9/1396مـورخ   49480/96/11 شـماره   هـاي  نامـه  و 12/9/1396مورخ  49284/96/11  شماره

و ( شامل دو برگ و پنج رديـف)   13/9/1396مورخ  49504/96/11و شماره پنج برگ و هفده رديف)  

 ( شامل يك برگ  18/9/1396مورخ  50262/96/11شماره و  14/9/1396مورخ  49846/96/11شماره 
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  رديـف) موضـوع نامـه    سـي و چهـار   بـرگ و  هشـت (شـامل   5/9/1396مورخ  نشستو  چهار رديف)  و

  د.به شرح پيوست تصويب ش ، 18/9/1396مورخ  50264/96/15  شماره

       اي استان جلسه عمليـاتي مشـتركي بـا     منطقه برق شركتبا محوريت آينده بيست روز ظرف مقرر شد  .  2        
هـاي توليـد بـرق بـا مقيـاس       هـاي خورشـيدي و طـرح    اران و متقاضيان احـداث نيروگـاه  گذ دعوت ازكليه سرمايه

هـاي اجرايـي و نظـارتي) و بـا مشـاركت       هـاي ذيـربط (اعـم از دسـتگاه     كوچك در استان و حضور فعال دستگاه
نمايندگان محترم مجلس تحت عنوان آسيب شناسي دقيق مسائل و مشكالت و همفكري در رفـع موانـع فـراروي    

 اين موضوع تشكيل و نتيجه در اسرع وقت به استحضار استاندار محترم برسد.
 

و مقـرر شـد   تصويب  و فعاليت هاي قابل واگذاري  استانهاي توسعه  ارتقاء شاخصاعتبارات  توزيع .3
نسبت به واگذاري آندسته طرح هاي نيمه تمام ذيل فعاليت ها كه قابليـت   هاي اجرايي ذيربط دستگاه

بصـورت هفتگـي    واگذاري به بخش خصوصي را دارند با رعايت دستورالعمل هاي مربوط اقـدام و  
 .زمينه به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال نمايند اين اقدامات خود را در گزارش

 
مطرح  هاي استان ها و دهياري شهرداريمربوط به سهم  توزيع اعتبارات جرائم راهنمايي و رانندگي،  .4

 تصويب شد. بشرح مستنداتو 

 
 

  
 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 فرماندهي محترم هسا و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني در استان   –سردار زين العابدين   .1
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 دستور کار نشست :

1.     بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زیربنایی و شهرسازي

2.     توزیع اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری ارتقاء شاخصهای توسعه

3.  تشریح ساختار حساب تولید شهرستانها بر اساس الگوی مناطق برنامه ریزی

4.     ارائه گزارش " جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین واولویتهای توسعه استان"

5.  سایر موارد 



 اهم  مذاکرات : 	

      پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و خیر مقدم توسط آقای دکتر اکبری رئیس محترم سازمان ودبیر شورا حضور اعضای محترم بویژه مهندس مقدس زاده و دکتر شجاعی معاونین استاندار، براساس دستور كار نشست ابتدا مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی که تعداد 62  طرح و پروژه میباشد و قبلا طی دعوتنامه برای کلیه اعضای محترم ارسال شده بود مطرح و اعضای محترم نیز دیدگاهها و نقطه نظرات خود راجع به بندهایی از آن را بیان نمودند. در همین رابطه و با توجه به گزارش مطرح شده از وضعیت نامناسب طرحهای سرمایه گزاری نیروگاههای خورشیدی و همچنین طرحهای تولید برق با مقیاس کوچک (CHP , CCHP , DG)  پیرو مصوبات جلسه قبل شورا و بنا بر پیشنهاد اعضای محترم مقررگردید با محوریت شرکت برق منطقهای ظرف ماه جاری جلسه عملیاتی مشترکی با دعوت ازکلیه سرمایهگذاران و متقاضیان ورود به این عرصه در استان و حضور فعال دستگاههای ذیربط (اعم از دستگاههای اجرایی و نظارتی) وهمفکری نمایندگان محترم مجلس با دستورکارویژه آسیب شناسی دقیق مسائل و مشکلات و همفکری در رفع موانع فراروی این موضوع تشکیل و نتیجه به استحضار استاندار محترم برسد. نتیجه مذاکرات پس از اخذ رای مخفی بشرح موارد بندیکم به تصویب رسید. پس از آن و بر اساس دستور دوم،ابتدا گزارش جمعبندی فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی و  توزیع اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه  در حمایت از این بخش و همچنین توزیع اعتبارات جرائم ، سهم شهرداریها و دهیاریها توسط آقای ناطقی معاون هماهنگی امور برنامه ریزی و بودجه سازمان ارائه و با رای اعضای محترم بشرح 





مستندات پیوست به تصویب رسید. علاوه برآن موضوع برداشت بخشی از اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بر اساس آراء دادگاهها مطرح و بر رعایت موازین قانونی در اقدامات مدیران کل دستگاهها تاکید شد.در ادامه نیز گزارش کلیات لایحه بودجه سال 1397 و تشریح وضعیت منابع ومصارف استان و ردیفهای لایحه بودجه به تفصیل ارائه گردید.استاندار محترم ضمن قدردانی از زحمات و پیگیریهای آقای دکتر اکبری و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در فرصتهای مغتنم تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور ، به برخی از ویژگیها و رویکردهای خاص بودجه سال آینده اشاره و فرمودند شایسته است نشستهای بیشتر همفکری و بحث و تبادل نظر در رابطه با لایحه بودجه و ارائه پیشنهادات کاربردی به نمایندگان محترم مجلس قبل از تشکیل جلسات تلفیق و تصویب نهایی بودجه تشکیل شود ایشان همچنین لازم دانستند تغییرات اساسی در استراتژیها و عملکرد دستگاههای اجرایی استان در راستای تحقق اهداف دولت محترم در سال آینده ازجمله تشویق و توسعه ورود بخش خصوصی در فعالیتهای عمرانی و زیرساختی کشور بوجود آید. درهمین رابطه نکات دیگری نیز توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مهندس فولادگر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگیهای لایحه بودجه سال 1397 و برخی از طرحهای مهم و مسائل و دغدغههای استان در این خصوص به جلسه ارائه گردید.در پایان و بر اساس دستور سوم گزارش مبسوطی از ساختار اقتصادی استان و جایگاه شهرستانها در حسابهای بخشی تولید استان با تاکید بر مناطق برنامه ریزی توسط جناب مهندس لعلی معاون محترم آمار و اطلاعات سازمان ارائه گردید.جلسه راس ساعت  15/10 با ذکر صلوات حاضرین خاتم و موضوع ارائه گزارش "جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین و اولویتهای توسعه استان" به جلسه بعدی شورا موکول گردید. 



مصوبات: 

1 . مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست مورخ 7/8/1396  موضوع نامه شماره 49284/96/11 مورخ 12/9/1396 و نامههای شماره 49480/96/11 مورخ 13/9/1396 ( شامل پنج برگ و هفده ردیف)  و شماره 49504/96/11 مورخ 13/9/1396 ( شامل دو برگ و پنج ردیف) و شماره 49846/96/11 مورخ 14/9/1396 و شماره 50262/96/11 مورخ 18/9/1396 ( شامل یک برگ 



و چهار ردیف)  و نشست مورخ 5/9/1396 (شامل هشت برگ و سی و چهار ردیف) موضوع نامه شماره 50264/96/15 مورخ 18/9/1396 ، به شرح پيوست تصويب شد. 

        2.   مقرر شد ظرف بیست روز آینده با محوریت شرکت برق منطقهای استان جلسه عملیاتی مشترکی با        دعوت ازکلیه سرمایهگذاران و متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی و طرحهای تولید برق با مقیاس کوچک در استان و حضور فعال دستگاههای ذیربط (اعم از دستگاههای اجرایی و نظارتی) و با مشارکت نمایندگان محترم مجلس تحت عنوان آسیب شناسی دقیق مسائل و مشکلات و همفکری در رفع موانع فراروی این موضوع تشکیل و نتیجه در اسرع وقت به استحضار استاندار محترم برسد.



3. توزیع اعتبارات ارتقاء شاخصهای توسعه استان و فعالیت های قابل واگذاری  تصویب و مقرر شد دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به واگذاری آندسته طرح های نیمه تمام ذیل فعالیت ها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند با رعایت دستورالعمل های مربوط اقدام و  بصورت هفتگی گزارش اقدامات خود را دراین  زمینه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.



4.  توزیع اعتبارات جرائم راهنمایی و رانندگی، مربوط به سهم شهرداریها و دهیاریهای استان مطرح و بشرح مستندات تصویب شد.





 

  اسامي اعضاي ارجمندي كه در این نشست حضور نداشتهاند:

1.  سردار زین العابدین –   فرماندهی محترم هسا و نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی در استان
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