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شورا،  ريزي ودبير اهللا مجيد، آقاي دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه پس از تالوت آياتي چند از كالم      
از  رپيامبر گرامي اسالمي حضرت محمد  (ص)، سالي سرشـا والدت  ربيع االول  و و  تبريك اعياد  ضمن خير مقدم

درصدي از بودجه استان در قالب  رديـف مشـخص    ايشان با بيان اينكه ، نعمت هاي اللهي براي استان خواستار شدند
راهكارهاي جـذب   به تشريح  استان اختصاص يافته  بههاي قابل واگذاري  در جهت كمك به سودآور كردن پروژه

توزيع اعتبار و  دستگاه هاي اجرايي ه در سطحژجذب اين اعتبار را تعريف پرو عامل و مهمترين  پرداخته ر اين اعتبا
در غالب يارانه سود و يا كمك  هاي فني و اعتباري و تسهيالت  اعتبار اين  كهو افزودند  ستان دانستند بر حسب شهر

ر كار نشست مصـوبات كـارگروه تخصصـي امـور زيـر      در ادامه براساس دستو  به سرمايه گذاران پرداخت مي شود.
به انضـمام دعوتنامـه بـراي كليـه اعضـاي       ها پروژه باشد و قبالً اين طرح و پروژه مي 142بنايي و شهرسازي كه بالغ بر

نتيجه   نسبت به بندهايي از آن بيان نمودند. ها و نقطه نظرات خود را محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيز ديدگاه
سركار خانم دكتر چنگيـز رئـيس   در ادامه   .مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد بند يكم به تصويب رسيد

بـه بيـان اقـدامات و دسـتاوردهاي سـند اسـتاني         اصـفهان  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمـان  محترم
ايـن سـند در سـطح شـوراي سـالمت كشـور  بـه        پيشگيري و كنترل بيماري هاي غير واگير پرداخته و با بيـان اينكـه   

هاي غير واگير در سطح استان بـا كشـور پرداختنـد  و   خواسـتار  تعامـل       تصويب رسيده ، به مقايسه وضعيت بيماري
 بيشتر مديران دستگاه هاي اجرايي بر راهبردي و عملياتي كردن اين سند در سطح دستگاههاي اجرايي تاكيد نمودند.

پرداخته   19هاي تبصره  ها و قابليت يتفطون زاده مدير كل محترم ديوان محاسبات استان به بيان ظردر ادامه آقاي فال
گـري دولـت دانسـته و از     در راستاي كاهش تصـدي  خصوصي ه به بخش ژو هدف كلي را تسهيل در واگذاري پرو

در خصوص واگـذاري   1398ال ) قانون بودجه س 19 (هاي موجود در تبصره هاي اجرايي خواستند از ظرفيت دستگاه
پس از آن آقاي مهندس ناطقي معاون سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي     پروزه ها به بخش خصوصي استفاده نمايند.

 پرداخته هاي فني واعتباري  در قالب يارانه تسهيالت و كمك )1اعتبارات موضوع جزء ( نحوه توزيع  استان به بيان
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در ادامـه  ايشـان   ه قابل واگذاري در سطح آن شهرستان دانستند. ژاعتبار داشتن پرو هاي توزيع اين يكي از مالك و  

  1400و  1399هـاي    ها بـر اسـاس قـانون بودجـه سـال      گزارش كاملي از اهم مواد و بندهاي قانوني و تكاليف دستگاه
باشـيم،    مـي  1398مقايسـه بـا سـال    هاي  آتي  استان،  شاهد تغييراتي در  ارائه نموده و ضمن بيان اينكه در بودجه سال

سپس بر اساس دسـتور كـار نشسـت     خواستار پيگيري نمايندگان و مديران استان در جهت تحقق بودجه استان شدند.
هـا و نقطـه    ، زنان و خـانواده، مطـرح و اعضـاء نيـز ديـدگاه      ، فرهنگي، سالمت مصوبات كارگروه تخصصي اجتماعي

 روز آبانمـاه 25 محتـرم ضـمن گراميداشـت     پايـان اسـتاندار   در .آن بيـان نمودنـد  نظرات خود را نسبت به بندهايي از 
در سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخته  1399بودجه سال  قانون  ، به بيان فرآيند تدويناصفهان مردم ايثار و حماسه

اجرايي خواستند كـه كـه بـا    هاي  و خواستار بررسي و دقت نظر دستگاههاي اجرايي نسبت به لوايح شده و از دستگاه
الح صتعامل و دقت نظر و دادن اطالعات صحيح به سازمان مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور بتوانند در زمينه ا

. ايشان در ادامـه بـر پيگيـري و رفـع مشـكالت      بردارند يثرؤمهاي  گام در جهت منافع استانها و لوايح بودجه  تبصره
ها در جهت بررسي  هاي اجرايي در شهرستان ه و خواستار تعامل و حضور مديران دستگاهها پرداخت مردم در شهرستان

 و پيگيري مسائل مردم شدند. 
 
  صوبات:م

و نامه شماره  2/8/1398مورخ  46987/98/11نامه شماره  و 17/06/1398مورخ  37476/98/11نامه شماره  .1

  موضـوع نامـه  مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسـازي   و  12/08/1398مورخ  48666/98/11

 43767/98/11  شـماره   نامـه  و رديـف)  هفتبرگ و  شش(شامل  14/07/1398مورخ   42985/98/11  شماره

 2/8/1398مورخ  46983/98/11نامه شماره  رديف)  و  سي و يكبرگ و  هشت(شامل  16/07/1398مورخ 

برگ  دهشامل (   14/08/1398مورخ   49042/98/11 شماره   نامه(شامل بيست برگ و بيست و دو رديف ) و 

و نامـه   رديـف )   هفـت بـرگ و  پنج(شامل 16/08/1398مورخ 49105/98/11و نامه شماره  ) رديف دوازدهو

 و نامه شماره  رديف )  پنجاه و هفت برگ و  14(شامل  16/08/1398مورخ  49108/98/11شماره
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مسـتندات  بـه شـرح    ،به استثناء موارد ذيل (شامل يك برگ و سه رديف )،  8/8/1398مورخ  47760/98/11

  د.پيوست تصويب ش

تعيـين   موضـوع  16/08/1398مـورخ    49108/98/11شـماره   از پيوسـت نامـه   ) 56 (رديفدر خصوص   الف)

جهت اصالح متن و افزودن عنوان  :مقرر گرديدكاربري خدمات حمل و نقل  با توجه به مباحث مطرح شده  

امور زيربنايي، توسعه روستايي، عشـايري، شـهري و    و به كارگروه تخصصي خارج از دستور كار"  توسعه "

  آمايش سرزمين و محيط زيست عودت گردد.

ــوص  ب )  ــفدر خص ــاي  ردي ــه 17 و 16  ه ــت نام ــماره  از پيوس ــورخ  43767/98/11  ش و   16/07/1396م

تعيـين كـاربري جهـت     موضوع 16/08/1398مورخ  49108/98/11از پيوست نامه شماره  21و  6ي اه رديف

بـه كـارگروه امـور زيـر بنـايي و شهرسـازي عـودت         دستور كار خارج وهاي خورشيدي، از   احداث نيروگاه

هـاي خورشـيدي در    هـاي متقاضـي احـداث نيروگـاه     آخرين وضعيت طرح گزارشي ازگرديد تا پس از تهيه 

آتـي شـورا   ه مجدداً در جلساي استان  توسط شركت برق منطقه هاي محقق شده استان  و همچنين تعداد پروژه

  گيري نهايي انجام گيرد. و تصميممطرح 

ج)در خصوص تغيير كاربري اراضي كارخانه لوله سازي قائميه مقرر شد قبل از ارسال مصوبه بـه شـورايعالي   

 گردد. تصفيهشهرسازي و معماري كليه حقوق ذينفعان تعيين تكليف و 

 
اي با محوريـت  جنـاب آقـاي     مقرر گرديد: جلسهبا توجه به ارائه گزارش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -2

ر و با شركت  معاون  هماهنگي امور عمراني استانداري، معاون هماهنگي امـور اقتصـادي اسـتانداري،    استاندا

 ،  مدير كل امور بانوان و استان ريزي معاون سياسي و امنيتي استانداري،  رئيس سازمان مديريت و برنامه
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مـدير كـل ورزش و    هان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي ودرمـاني اصـف   خانواده استانداري،

و رئـيس صـنعت، معـدن و تجـارت  تشـكيل و تصـميمات ايـن جلسـه بمنزلـه مصـوبه شـوراي             استان  جوانان

 شود.  ريزي و توسعه استان در نظر گرفته  مي برنامه

قانون بودجه )  19(تبصره  1ريزي در خصوص اعتبارات جزء  با توجه به گزارش سازمان مديريت و برنامه -3

به بخش خصوصي و هاي قابل واگذاري  هاي اجرايي ظرف يك هفته كليه پروژه مقرر گرديد كه دستگاه  98

 ريزي استان ارسال نمايند. را به سازمان مديريت و برنامه تعاوني 

فهرسـت توزيـع اعتبـارات     1399با توجه به ابالغ بخشنامه بودجه و اعتبارات استان در اليحه بودجـه سـال    -4

هـاي اجرايـي گـزارش عملكـرد خـود از       كليـه دسـتگاه   تاييد قرار گرفت و همچنـين مقـرر شـد    مزبور مورد 

ريزي ) ظرف مـدت يـك    هاي بودجه (مطابق با جدول استخراج شده توسط سازمان مديريت و برنامه ظرفيت

هاي ارزشـيابي مـديران در    هفته به دفتر استاندار ارسال نمايند و عملكرد مديران در اين زمينه يكي از شاخص

 باشد.  1398سال 

هاي ارائـه شـده توسـط     اي،   با توجه به طرح در اين جلسه ضمن تأييد برخي از اصالحات اعتبارات هزينه -5

) مورد تأييد قرار گرفت و مقرر 19ها از محل اعتبارات تبصره ( هاي اجرايي استان،  سهم هريك از آن دستگاه

 ستان با جديت از اين فرصت استفاده نمايند.هاي اجرايي ا شد دستگاه

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته

 ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي -جناب آقاي دكتر تركي  .1
 مدير كل محترم حفاظت  محيط زيست استان  -جناب آقاي دكتر حشمتي .2

 مدير كل محترم شركت برق منطقه اي استان  –جناب آقاي مهندس موسي رضايي  .3

   


