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   مذاكرات : اهم 

مـديريت و   ازمانسـ آقـاي دكتـر اكبـري رئـيس      توسـط اهللا مجيـد و خيـر مقـدم     وت آياتي چند از كالمتالپس از    
و فرصـت باقيمانـده جهـت     1398 بودجـه   و جـداول   با توجه بـه ابـالغ كليـات    ايشان  ابتدا  ،شورا دبيرو ريزي برنامه

الزم و  اوايـل خردادمـاه   ضرورت تشكيل جلسه بعدي شـورا را در    ،استانريزي  تشريح و تصويب در شوراي برنامه
بر استفاده از ظرفيت و  ، استخراج شده است 98سال  هاي بودجه ايشان با بيان اينكه مهمترين تبصره ضروري دانستند.

در ادامـه براسـاس دسـتور كـار نشسـت         كيـد نمودنـد.  أهـاي اجرايـي ت   هاي بودجه توسط دستگاه هاي تبصره قابليت
بـه   ها پروژه باشد و قبالً اين طرح و پروژه مي 118مصوبات كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي كه بالغ بر

نسـبت   ها و نقطه نظرات خود را انضمام دعوتنامه براي كليه اعضاي محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيز ديدگاه
سپس   .نتيجه مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد بند يكم به تصويب رسيد  به بندهايي از آن بيان نمودند.

و توسـعه   ريـزي  و توسعه استان گزارشي از  عملكرد شوراي برنامهريزي  آقاي فروزنده رئيس دبيرخانه شوراي برنامه
در ادامه آقاي دكتر سلطان حسيني مدير كل ارائه نمودند.   1397هاي تخصصي ذيل شورا در سال  استان و كارگروه

هاي دولتي بـه بخـش خصوصـي،  ارائـه      در واگذاري پروژه اداره ورزش و جوانان استان،  گزارشي از اقدامات اين 
و  97هـاي    در سـال  ) 19) و تبصـره ( 2قانون الحاق ( 27ظرفيت ماده با استفاده ازاداره كل  نموده  و با بيان اينكه اين 

هاي نيمه تمام  از بخـش خصوصـي    ريال  اعتبارات در خصوص تكميل پروژهميليون  141700توانسته است مبلغ  98
كشـور بـه    محيط زيسـت سازمان  هاي ايران  حفاظت از تاالبطرح  ملي  وش مديرآقاي دكتر سپس آ  .جذب نمايد

 بيان اقدامات و دستاوردها در زمينه برنامه مديريت تاالب گاوخوني پرداخته و ضـمن بيـان نتـايج تصـويب و اجـراي      
رويكردهـاي اصـالحي   يكـي از  و پرداخته و موانع پايش موجود  به بيان راهبردها براي مقابله با مشكالت برنامه، اين 

 نمودند.بيان  ها مشاركت گسترده نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي در برنامهرا  هاي مختلف  برنامه در بخش
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سـازمان مـديريت و    آقاي مهندس ناطقي معاون ر ادامهد  نتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي  به تصويب رسيد. 

،  را بـا توجـه بـه درصـد     1397در سـال  و تغييـرات و توزيـع اعتبـارات     عملكـرد بودجـه   ، گزارشانريزي است برنامه
هاي ملي و اسـتاني   همچنين وضعيت پروژهو ( عمراني )   اي درآمدهاي تحقق يافته و اعتبارات تملك دارايي سرمايه

 درصـد،   70عمرانـي اسـتان   درصـد،   98در سال گذشته تخصيص بودجه جـاري    و ضمن بيان اينكه ، همودن ارائه را 
در  اسناد خزانه ها در استفاده از  خواستار تسريع دستگاه   ،درصد بوده 55ها  درصد و تخصيص رديف 94ملي استاني 

را  ريزي اطالعات شفاف از طرف دستگاه هاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه هلزوم ارائ و شده  فرصت باقيمانده
 .شدند تر در استان ريزي بهتر و صحيح در جهت امكان بودجه مهمترين كمك

و  پيگيـري اعتبـارات  از     98مديران با قانون بودجـه سـال   بيشتر  بر ضرورت آشنايي هرچه  محترم  پايان استاندار در
توسـط  هاي بودجـه در ارتبـاط بـا اسـتان      جزئيات و تبصرهو با بيان اينكه  نموده كيد أته و بودجه كشور سازمان برنام

هـاي اجرايـي تأكيـد نمودنـد.       ها توسط دسـتگاه  بر استفاده از اين قابليت  شده، احصا ريزي  سازمان مديريت و برنامه
هـاي   هـاي كـارگروه   برگـزاري مـنظم و مسـتمر  نشسـت     با تأكيد برريزي و توسعه استان  شوراي برنامه محترم  رئيس

ي استان،    نحوه برگزاري اجرايهاي  دستگاه يكي از معيارهاي ارزيابي مديران تخصصي ذيل شورا در سال جاري،  
  گـاوخوني،   قايشـان بـا تاكيـد بـر مشـكالت بـاتال       همچنـين    امـور مـردم دانسـتند.   حل و فصل ها و تسريع در نشست

 اين استان شدند. آبهحق تخصيص در خصوص  مديريت كشور  ري و تالشخواستار پيگي
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  صوبات:م

و نامـه شـماره    28/1/1398مـورخ   3388/98/11و نامـه شـماره    05/01/1398مـورخ   49/98/11نامه شماره  .1

مـورخ     مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشسـت و    19/02/98مورخ  8722/98/11

  نامـه  و رديـف)  پـنج بـرگ و  دو(شامل  18/02/1398مورخ   8584/98/11  شماره  موضوع نامه  15/02/1398

 شــماره   نامــهرديــف)  و  چهــل و دوبــرگ و  دوازده(شــامل  18/02/1398مــورخ  8583/98/11  شــماره

مـورخ  5448/98/11و نامه شـماره   ) رديف نوزدهبرگ و  دوازده ( شامل  18/02/1398مورخ   8586/98/11

مـورخ   83704/97/11و نامـه شـماره   رديـف )   چهـل و يـك   بـرگ و  بيسـت و چهـار   شـامل  1(07/02/1398

(شـامل  26/12/1397مـورخ    84713/97/11رديـف ) و نامـه شـماره     يك برگ و  يك(شامل  22/12/1397

  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،به استثناء موارد ذيلبا توجه و  رديف ) هفتبرگ و   شش

 170مصوبه  موضوع 22/12/1397مورخ   83704/97/11  شماره  از پيوست نامه)ا   (رديفدر خصوص   الف)

اي بـا محوريـت معـاون همـاهنگي امـور       از دستور كار خارج و  مقرر گرديـد: جلسـه  هكتاري شهيد كشوري 

ريـزي اسـتان،  اداره كـل راه و شهرسـازي اسـتان،       عمراني استانداري و با شركت سـازمان مـديريت و برنامـه   

ريـزي و توسـعه اسـتان در نظـر      شهرداري  اصفهان تشكيل و تصميمات اين جلسه بمنزله مصوبه شوراي برنامه

 شود.  گرفته  مي

       و همچنـين   پاسـخ اسـتعالمات   ايمـان ممكـن بـر   ز در راستاي كوتاه كردن فرآيند صدور مجوز و كـاهش  .2     
هـاي   هاي دستگاه در هفته دولت نمايشگاهي از فرآيند برنامه  ،مقرر گرديد ها  آشنايي مردم با وظايف دستگاه

پروتكـل و     هـا برگـزار و ضـمن اطـالع رسـاني توسـط  صـدا وسـيما،          اجرايي  در سـطح شهرسـتان  مختلف 
قرار  در معرض ديد عموم نمايشگاه  اين  درو  ي اجرايي تهيه ها دستگاهتوسط فلوچارت پيگيري استعالمات 

 داده شود.
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 ارائه و مورد تأييد قرار گرفت.  1397گزارش عملكرد بودجه سال  -3

جمهور  مشاور محترم رئيسبانك  دكتر جناب آقاي   15/2/98مورخ  582/10/982شماره  با توجه به نامه  -4

مقـرر   در خصـوص منطقـه ويـژه اقتصـادي شهرضـا       ه اقتصـادي ژمناطق آزاد تجـاري و ويـ  شورايعالي  و دبير

اي با محوريت معاون هماهنگي امور عمراني اسـتانداري  و بـا شـركت معـاون همـاهنگي امـور        گرديد، جلسه

زمان صنعت، معدن سا اداره كل اطالعات استان،   ريزي استان، اقتصادي استانداري،  سازمان مديريت و برنامه

روز تشكيل  و تصميمات اين جلسـه بمنزلـه مصـوبه     15هاي صنعتي ظرف مدت  و شركت شهرك  و تجارت

 شود.  ريزي و توسعه استان در نظر گرفته   شوراي برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته

 مدير كل محترم آموزش و پرورش استان  -اعتداديجناب آقاي   .1

   


