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دستورکارنشست:

 استان  1344اليحه بودجه  .1

 ساير موارد  .2

 مذاکرات:اهم

 دبیرو ریزی مدیریت و برنامه ازمانسآقای دکتر اکبری رئیس  ،اهلل مجید وت آیاتی چند از کالمتالپس از    

قرار  کشور جهددر دستور کار سازمان برنامه و بو 9911، با بیان اینکه الیحه بودجه سال ضمن خیر مقدم ،شورا

تاکیداتی که در برنامه ششم توسعه  با گرفته و با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم گردیده و همچنین

با ، 9911در سال  گردیده است ، دولت مکلف وجود دارد مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار نفتی

و بودجه سال آتی را بر مبنای برنامه محور  اماقد بودجه  ساختار  مقتضی در خصوص اصالح اختصاص  وقت

با تغییرات  استان های اجرایی یران دستگاهد. ایشان با بیان اهداف الیحه بودجه، بر شناخت متهیه و تنظیم نماید

با بیان منابع بودجه و تشریح این منابع به تغییرات  ه وتاکید نمودساختاری در بودجه و مصارف و منابع سال آینده 

سپس جناب آقای دکتر رضایی استاندار محترم و رئیس   پرداختند. 9911سال  مصارف در پیش بینی شده 

با اهم  های اجرایی یران دستگاهدشورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه این جلسه در راستای آشنایی م

تشکیل شده است به بیان مهمترین اهداف این جلسه پرداخته  و دستورالعمل تدوین الیحه بودجه  نکات بخشنامه

های مرکزی و تاکید بر افزایش رایزنی بین  های اجرایی استان با سازمان گ بین دستگاهنارتباط تنگات لزومو 

مجلس شورای  ی با نمایندگان محترمهای اجرای تعامل بیشتر مدیران دستگاه و  های متبوع، ها و وزارتخانه دستگاه

های اجرایی با  تاکید بر شناخت کافی مدیران دستگاه با در جهت پیگیری مطالبات استان شدند.ایشان اسالمی 

تاکید  9911های قانون بودجه  تبصره های ظرفیت تمام بر استفاده از  ،9911الیحه بودجه سال مراحل تدوین 

از  یگزارشابتدا ریزی استان  ناطقی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه آقای مهندس  . نمودند

مربوط به اصالح ساختاری بودجه و محورهای آن به  اهم مواد و بندهای قانونی و تکالیف بخشنامه بودجه و

 تدوین  9911بودجه سال الیحه  ضمن بیان اینکه در سپس  پرداختند.  9911ی سال  الیحه بودجهمنظور تدوین 
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اصالح ساختاری با رویکرد قطع وابستگی بودجه از نفت در چهار محور، درآمد زایی پایدار، هزینه کرد کارا، 

در ادامه وضعیت   شود به تشریح اقدامات ذیل هر محور پرداختند. ثبات اقتصادی و اصالحات نهادی انجام می

 های مربوطه وزارتخانه های استان در  برنامه توجیه برنی شده استان در مقایسه با کشور مطرح و بودجه پیش بی

ریزی  دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهآقای در ادامه   های اجرائی استان تاکید نمودند. توسط دستگاه

های جدید  بر استفاده از ظرفیت آتی در بودجه سال  بودجه کشور و استان  گیر سطح با اشاره به کاهش چشم

و  9911قانون بودجه سال  های  های تبصره ظرفیت ها با استفاده از  اجرای طرحدر  های غیر دولتی  جذب سرمایه

اینکه  با بیان  ریزی و توسعه استان  تأکید نمودند. دبیر شورای برنامهای  حذف فعالیتهای موازی در اعتبارات هزینه

بنحو مطلوب  های قانون بودجه   تبصره بعضی  بود که از هایی  اولین استان در سال جاری جزء استان اصفهان

استفاده  در جهت ریزی استان   با سازمان مدیریت و برنامه ها دستگاه مدیران خواستار تعامل بیشتر  استفاده نمود،

 ند.در سال جاری شد ها این تبصرههای  تاز ظرفیکامل  گیری  بهرهدر جهت ها  و پتانسیل دستگاهاز تمام ظرفیت 

های بعمل آمده جهت  بودجه سال جاری و پیگیری یها محدودیتبر با اشاره  استاندار محترم  جلسه  در پایان

 ها و همچنین  پیگیری مجدانه مدیران از وزارتخانه خواستار استان  سال آتی بودجه  در اجرای  ، ترمیم آن

در  های اداری سیستموری  سازی و افزایش بهروه ابکدر جهت چ استفاده از توان و امکانات بخش خصوصی 

  شدند. استان 
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