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 ر�ی ا�تان ا��ھانسازمان �د�یت و ���ه

 �عاونت �ما�ن�ی ���ه و �ود�ه

 ١٤٠١   اردی��شت



 هاي مردمیگذاري و مشارکتگروه امور اقتصادي، سرمایه رییسشرح وظایف 

 هاي لازم بر آنان .نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی •

 اجتماعی استان. - مدیریت فرآیند مطالعات مربوط به مسائل اقتصادي •
 اي.هاي منطقهبه تهیه حسابهمکاري با معاونت آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط  •
هاي تهیه الگوي مناسب براي وصول درآمدهاي مالیاتی و ارائه پیشنهادات مناسب براي بهینه سازي هزینه •

 مربوط به درآمدها با همکاري گروه تلفیق برنامه و بودجه.
اهکارهاي هاي مختلف اقتصادي و مناطق مختلف و ارائه ربررسی و شناخت منابع درآمدي استان در بخش •

 مختلف براي حصول درآمد استان.
 .گیري درآمدهاي استانیهاي محاسبه و اندازهبررسی و تعیین روش •
 هاي اجرایی.هاي درآمدي استانی به تفکیک دستگاهبرآورد سالانه ردیف •
 هاي آماري و تحلیلی از عملکرد درآمدهاي استانی.تهیه گزارش •
 ها.ادي در سطح استانریزي اقتصهاي نوین برنامهمطالعه روش •
 هاي تولیدي، زیر بنایی و اجتماعی.تهیه الگوي توزیع اعتبارات عمرانی در بخش •
 هاي ملی از لحاظ اثرات اجتماعی و اقتصادي آنان در استان.هاي عمرانی استان و طرحارزشیابی طرح •
آینده نگري و توسعه منابع در استان گذاري، هاي کلان امور اشتغال و سرمایهها و سیاستتهیه و تدوین برنامه •

 و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
هاي اجرایی و بانک هاي عامل با ها و تسهیلات تکلیفی و اعتبارات وجوه اداره شده به دستگاهابلاغ سیاست •

 هماهنگی مراجع ذیصلاح.
ت گذاري و مشارکسرمایههاي اقتصادي با هدف هاي بالقوه استان در بخشمدیریت فرآیند شناسایی ظرفیت •

 هاي اجرایی استان.هاي اقتصادي و ارائه راهکارهاي مناسب با همکاري دستگاهبخش خصوصی و سایر بخش
 اي و محلی.هاي توسعه ملی و منطقهها و عناوین اطلاعاتی مورد نیاز مطالعات و برنامهتعیین شاخص •
 اطلاعاتی در این زمینه.بررسی مستمر وضعیت بازار کار در استان و تشکیل بانک  •
هاي دولتی و تسهیلات تکلیفی در استان و ارائه ان به مراجع گذاريبررسی مستمر میزان تاثیرگذاري سرمایه •

 ذیصلاح.
هاي مختلف استان و ارائه گزارشات لازم به راهبري و نظارت بر توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در حوزه •

 مراجع ذیربط.
 خصوصی.-موزشی، ترویجی و اطلاع رسانی فرآیند مشارکت عمومیریزي اقدامات آبرنامه •
هاي گذاري متقاضیان بخش غیردولتی که از سوي دستگاههاي سرمایهتشکیل جلسات مربوط به بررسی طرح •

 هاي عامل با هماهنگی مراجع ذیصلاح.هاي مورد تایید به بانکاند و معرفی طرحاجرایی معرفی شده
هاي کلان امور اشتغال و ها و سیاستگذاري در تدوین برنامهصصی اشتغال و سرمایههمکاري با کارگروه تخ •

 گذاري و توسعه منابع در استان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.سرمایه



لف هاي مختهاي مربوط به توزیع تسهیلات بین بخشنظارت و پیگیري مستمر بر بهنگام سازي شاخص •
 تان.هاي اساقتصادي و مناطق شهرستان

 .اي و استانیهاي توسعه ملی و منطقههاي اقتصادي استان با اهداف و خط مشینظارت و ارزشیابی فعالیت •
کشور  ریزي توسعههاي اقتصادي و عمرانی استان در راستاي اهداف توسعه استان و برنامهارزیابی عملکرد بخش •

 ها.و تجزیه و تحلیل آن

  



 1400عملکرد سال 

 هماهنگی برنامه و بودجه عنوان معاونت : 

 هاي مردمیگذاري و مشارکتعنوان گروه : امور اقتصادي سرمایه

 وظایف ردیف

هدف  فعالیت

سال 

1400 

عملکرد 

سال 

1400 
 واحد عنوان

1 
هاي تخصصی شرکت در کارگروه

 با اشتغال و سرمایه گذاري  مرتبط

کارگروه جلسات شرکت در همکاري و 
 تولید تسهیل و رفع موانع

 70 70 جلسه

کمیته فنی اجراي قانون  همکاري با
حمایت از توسعه و اشتغال مناطق 

 روستایی و عشایري
 20 20 جلسه

شرکت در کمیته هاي تخصصی و 
تسهیلات بند الف بررسی کارگروه 

 قانون بودجه 18تبصره 
 40 40 جلسه

کارگروه پیش بینی و پیشگیري از 
 هاي فرسودهگسترش بافت

 5 5 جلسه

2 
تهیه گزارش اقتصادي سال و 

 عملکرد برنامه
 1 1 گزارش گزارش

3 
هاي کلان اشتغال و تدوین برنام

 گذاريسرمایه

 کارهاي مرتبط با وظایف تهیه گزارش
  18و تسهیلات تبصره  گروه تسهیل

 10 10 گزارش

طرح  و عملکردهاگزارش نظارت بر
 توسعه روستایی

 50 50 طرح

4 
هاي کلان و بررسی شاخص تدوین

 توسعه
هاي موردي و همکاري با تهیه گزارش

 هاي ذیربطکارگروه
 10 10 گزارش

5 
همکاري با دبیرخانه ستاد اقتصاد 

 مقاومتی
 هايهمکاري با دبیرخانه و تهیه گزارش

 موردي
 8 8 گزارش

 

  



 1401برنامه عملیاتی سال 
 عنوان معاونت : هماهنگی برنامه و بودجه

 نام و نام خانوادگی : حمید زهتاب

 عنوان پست : رییس گروه 

 هاي مردمیگذاري و مشارکتگروه : امور اقتصادي سرمایه

ف
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1 

ها و انجام بررسی
در  ات لازم اقدام

سازماندهی منابع 
مالی دولتی و غیر 

 دولتی

 گزارش
گزا
ر

 ش
6  * 

حمید 
زهت
 اب

  * * * * * * * * * * 

2 
ستاد  شرکت در

تسهیل و رفع موانع 
 تولید استان

 ستاد
جل
 سه

70  * 
حمید 
زهت
 اب

  * * * * * * * * * * 

3 

همکاري با 
هاي کارگروه

تسهیل و رفع موانع 
 اهتولید شهرستان

 کارگروه
جل
 سه

20  * 
حمید 
زهت
 اب

  * * * * * * * * * * 

4 

هماهنگی تهیه و 
تنظیم گزارش 

اقتصادي سال و 
 عملکرد برنامه

 تهیه گزارش
گزا
ر

 ش
1 *  

حمید 
زهت
 اب

       

* * 

* * * 

5 

همکاري با 
هاي کارگروه

اشتغال و امور 
 اقتصادي

 کارگروه
جل
 سه

10  * 
حمید 
زهت
 اب

  * * * * * * * * * * 

6 

هاي تهیه گزارش
موردي در حوزه 

ساماندهی تولید و 
 اشتغال

 تهیه گزارش
گزا
ر

 ش
6 *  

حمید 
زهت
 اب

    * * * * * * *  

7 
همکاري با 

دبیرخانه ستاد 
 اقتصاد مقاومتی

 تهیه اطلاعات
گزا
ر

 ش
5 *  

حمید 
زهت
 اب

 * * * * * * * * * * * 



8 
گزارش بخش  هیته

و اشتغال و  تیجمع
 استان دیتول

 تهیه گزارش
گزا
ر

 ش
3 *  

حمید 
زهت
 اب

       * * * * * 

9 

با  يهمکار
(  27ماده  رخانهیدب

 یمشارکت عموم
 ) یخصوص

همکاري و 
 تهیه اطلاعات

گزا
ر

 ش
3 *  

حمید 
زهت
 اب

    * * * * * * * * 

10 

همکاري و شرکت 
در جلسات کمیته 

فنی اشتغال 
 روستایی و عشایري

 جلسه
جل
 سه

20 *  
حمید 
زهت
 اب

 

* * * * * * * * * * * 

 



واحدعنوان

11كارگروهشركت در كارگروه اجتماعي، فرهنگي و ...

شركت در كميته نظارت در حوزه كنترل و كاهش آسيب 

هاي اجتماعي
44جلسه

55جلسههمكاري با كميته كنترل بيماري سالك

44جلسهشركت در كميته كنترل و كاهش طالق

11كارگروههمكاري با كارگروه ساماندهي گلزار شهدا

33جلسهشوراي سياستگذاري گردشگري و صنايع دستي

11گزارشمشاركت در تهيه گزارش اقتصادي

376376گزارشمشاركت در فرايند بررسي اسناد روستايي

مشاركت در تهيه گزارش هاي نظارتي در فرايند بررسي 

اسناد روستايي
66گزارش

مشاركت در فرايند اجرايي اسناد توسعه از طريق 

تسهيلگري روستايي
3030روستا

11گزارشتهيه گزارشات عملكرد برنامه

1212دستگاهتهيه و تنظيم اعتبارات هزينه اي

2626دستگاهتنظيم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

2626دستگاهتنظيم موافقتنامه هاي اسناد تسويه

2626دستگاهنظارت بر طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

1212دستگاهنظارت بر فرآيند بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

نظارت بر فرايند استفاده از اسناد تسويه در دستگاه هاي 

اجرايي استان
1010دستگاه

 نظارت بر فعاليت هاي جاري دستگاه و تهيه گزارش 

عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه
1212دستگاه

22گزارشتهيه گزارش عملكرد بودجه

22گزارشتهيه گزارش درآمد هزينه استان

33گزارشتهيه گزارش موردي براي شوراي برنامه ريزي

11گزارشتهيه گزارش توزيع اعتبارات قانون متوازن

11گزارشالگوي توزيع اعتبارات تملك 

1
شركت در كارگروه هاي 

تخصصي بخش

2

جدول شماره 1

عملكرد سال 1400

عنوان معاونت : هماهنگي برنامه و بودجه

عنوان گروه :  امور اجتماعي، آموزشي، فرهنگي

وظايفرديف
هدف سال فعاليت

1400

عملكرد سال 

1400

تهيه گزارشات مديريتي5

تهيه اسناد توسعه اي بلند 

مدت و كوتاه مدت

تهيه و تنظيم موافقتنامه3

نظارت و ارزيابي4
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************محمد ميرزايي*1كارگروهشركت در كارگروه اجتماعي، فرهنگي و ...

شركت در كميته نظارت در حوزه كنترل و كاهش 

آسيب هاي اجتماعي
************محمد ميرزايي*4جلسه

************نيلوفر عقيلي*5جلسههمكاري با كميته كنترل بيماري سالك

************مهري خيرالهي*4جلسهشركت در كميته كنترل و كاهش طالق

************محمد ميرزايي*1كارگروههمكاري با كارگروه ساماندهي گلزار شهدا

************محمد ميرزايي*3جلسهشوراي سياستگذاري گردشگري و صنايع دستي

************كل همكاران گروه*1گزارشمشاركت در تهيه گزارش اقتصادي

************كل همكاران گروه*376گزارشمشاركت در فرايند بررسي اسناد روستايي

مشاركت در تهيه گزارش هاي نظارتي در فرايند 

بررسي اسناد روستايي
************اعظم جالئي*6گزارش

مشاركت در فرايند اجرايي اسناد توسعه از طريق 

تسهيلگري روستايي
************كل همكاران گروه*30روستا

************محمد ميرزايي*1گزارشتهيه گزارشات عملكرد برنامه

************كل همكاران گروه*12دستگاهتهيه و تنظيم اعتبارات هزينه اي

************كل همكاران گروه*26دستگاهتنظيم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

************كل همكاران گروه*26دستگاهتنظيم موافقتنامه هاي اسناد تسويه

************كل همكاران گروه*26دستگاهنظارت بر طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

************كل همكاران گروه*12دستگاهنظارت بر فرآيند بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

نظارت بر فرايند استفاده از اسناد تسويه در دستگاه 

هاي اجرايي استان
************نيلوفر عقيلي*10دستگاه

 نظارت بر فعاليت هاي جاري دستگاه و تهيه گزارش 

عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه
************كل همكاران گروه*12دستگاه

*2گزارشتهيه گزارش عملكرد بودجه
نيلوفر عقيلي

محمد ميرزايي
*********

*********محمد ميرزايي*2گزارشتهيه گزارش درآمد هزينه استان

*3گزارشتهيه گزارش موردي براي شوراي برنامه ريزي

نيلوفر عقيلي

معصومه حق پرست

محمد ميرزايي

************

*1گزارشتهيه گزارش توزيع اعتبارات قانون متوازن
محمد ميرزايي

معصومه حق پرست
************

************محمد ميرزايي*1گزارشالگوي توزيع اعتبارات تملك 

5

1

2

3

4

شركت در 

كارگروه هاي 

تخصصي بخش

تهيه اسناد توسعه 

اي بلند مدت و 

كوتاه مدت

نظارت و ارزيابي

تهيه گزارشات 

مديريتي

تهيه و تنظيم 

موافقتنامه

گروه : امور اجتماعی، آموزشی، فرهنگی

ف
دي

ر

وظايف

فعاليت
ماهيت 
اجرا

زمان اجرا

جدول شماره 2

برنامه عملياتی سال 1401

عنوان معاونت : هماهنگی برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی : محمد ميرزايی

عنوان پست : رئيس گروه  امور اجتماعی، آموزشی و فرهنگی



واحدعنوان

دستورالعمل/ 
دستگاه

225225

194194فرم/دستگاه
194194فرم/دستگاه

190190گزارش/دستگاه
681681گزارش/دستگاه
852852گزارش/دستگاه

40894089پروژه
40324032پروژه

بررسي موافقتنامه فعاليت هاي جاري دستگاههاي 
اجرايي

2424دستگاه

88طرح
11طرح
77طرح
11طرح

22دستگاه
11دستگاه
2424دستگاه
172172دستگاه

2727منبع اعتبار
16501650دستگاه
16501650دستگاه

جمع آوري،بررسي،  تلفيق وابالغ اعتبارات 
بند (و) تبصره 5 قانون بودجه

5050درخواست

7
مشاركت در تدوين و پيشنهاد يا تجديد نظر در قوانين ، 

مقررات و تبصره هاي
 بودجه در جهت رفع مسايل و مشكالت اجرايي استان

66پيشنهادمشاركت در پيشنهاد قوانين ، مقررات و تبصره ها

22گزارش
11گزارش
1515گزارش
1515گزارش
1515گزارش
11بخش
11بخش
11بخش
66كميته
44كميته
33كميته
22 ستاد

1
 تهيه و ارسال دستورالعمل ها و فرمهاي بودجه به دستگاههاي 

اجرايي استان و ساير گروه ها و ارايه راهنمايي الزم
ارسال دستورالعمل و فرمهاي بودجه

جدول شماره 1

عملكرد سال 1400

عنوان معاونت : هماهنگي برنامه و بودجه

عنوان گروه : تلفيق برنامه و بودجه

ف
دي

ر

وظيفه

فعاليت
هدف 

سال1400

عملكرد سال 

1400

2
تهيه و جمع آوري و تلفيق اطالعات اعتبارات هزينه اي و تملك 

دارايي هاي
 سرمايه اي و رديف هاي بودجه اي دستگاههاي اجرايي و تهيه 

جمع آوري و تلفيق اطالعات اعتبارات هزينه اي و 
تملك دارايي هاي

 سرمايه اي و رديف هاي بودجه اي دستگاههاي اجرايي

3

 نظارت و كنترل بر فرايند تنظيم شرح عمليات طرح ها و 
موافقتنامه فعاليت هاي جاري

 دستگاههاي اجرايي به منظور رعايت مقررات و ضوابط اجرايي 
در دستورالعمل صادره جهت ابالغ به دستگاه هاي اجرايي 

بررسي شرح عمليات طرح هاي
 دستگاههاي اجرايي

4

تهيه وتنظيم اعتبارات هزينه اي وتملك دارائي هاي سرمايه اي 
دستگاههاي اجرايي 

دربخش امورتوليدي درقالب ضوابط ،دستورالعملها وبخشنامه 
بودجه سنواتي 

كل كشور با مشاركت دستگاههاي اجرايي 

مبادله موافقتنامه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي

5
تهيه گزارش هاي عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك 

داراييهاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي
تهيه گزارش عملكرد از سامانه هاي اعتباري

6
تهيه وتنظيم تخصيص و توزيع اعتبارات دستگاههاي اجرايي 

مشمول نظام اعتبارات استاني

تخصيص و توزيع اعتبارات دستگاههاي اجرايي

8
تهيه گزارشهاي  اقتصادي واجتماعي درچارچوب اهداف،خطي 

مشي ها وبرنامه هاي مصوب
تدوين گزارش اقتصادي وعملكرد برنامه پنج ساله 

توسعه

همكاري با كميته ها و ستادشركت در كميته ها و كارگروه هاي تخصصي11

تهيه گزارشات موردي و تفريغ بودجهتهيه گزارشات براي ديوان محاسبات در طول سال9

10
تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ،ميان مدت وبلند مدت بخشهاي 

مربوطه
 وشناسايي تنگناهاي موجود وارائه راه حل هاي الزم به 

جمع آوري اطالعات مربوط به وضع موجود
 بخش هاي مربوط وشناسايي تنگناهاي موجود
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************زرمهر / وحيد*230دستورالعمل/ دستگاه

************زرمهر / سنگتراش*185فرم/دستگاه

************زرمهر / وحيد*185فرم/دستگاه

************زرمهر*190گزارش/دستگاه
************زرمهر /سنگتراش*690گزارش/دستگاه

************وحيد*860گزارش/دستگاه

*****زرمهر*4052پروژه
*****وحيد*4022پروژه

******زرمهر*24دستگاهبررسي موافقتنامه فعاليت هاي جاري دستگاههاي اجرايي

******زرمهر/ سنگتراش*1طرح

******وحيد*15طرح

******شاكري*1طرح
****زرمهر / وحيد*3دستگاه

****وحيد*1دستگاه

*******زرمهر / وحيد*26دستگاه
*******سنگتراش*178دستگاه

*********زرمهر/ وحيد*30منبع اعتبار
****سنگتراش*1650دستگاه
****زرمهر / وحيد*1650دستگاه

جمع آوري،بررسي،  تلفيق وابالغ اعتبارات 
بند (و) تبصره 5 قانون بودجه

*******زرمهر/عقيلي*50درخواست

7
مشاركت در تدوين و پيشنهاد يا تجديد نظر در قوانين ، 

مقررات و تبصره هاي
 بودجه در جهت رفع مسايل و مشكالت اجرايي استان

**زرمهر / وحيد*7پيشنهادمشاركت در پيشنهاد قوانين ، مقررات و تبصره ها

***زرمهر*2گزارش

***وحيد*1گزارش
********زرمهر*18گزارش
********سنگتراش*18گزارش
********زرمهر/وحيد**18گزارش
***********زرمهر*1بخش
***********سنگتراش*1بخش
***********زرمهر/وحيد*1بخش
************زرمهر*6كميته
**زرمهر/ وحيد*4كميته
**زرمهر/ سنگتراش*3كميته
************زرمهر*2 ستاد

1
 تهيه و ارسال دستورالعمل ها و فرمهاي بودجه به دستگاههاي 

اجرايي استان و ساير گروه ها و ارايه راهنمايي الزم
ارسال دستورالعمل و فرمهاي بودجه

جدول شماره 2

برنامه عملياتی سال 1401

عنوان معاونت : هماهنگی برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی : الهه زرمهر

عنوان پست : رييس گروه امور تلفيق برنامه و بودجه

گروه : تلفيق

ف
دي

ر

وظايف

زمان اجراماهيت اجرافعاليت

2

تهيه و جمع آوري و تلفيق اطالعات اعتبارات هزينه اي و تملك 
دارايي هاي

 سرمايه اي و رديف هاي بودجه اي دستگاههاي اجرايي و تهيه 
گزارشهاي الزم براي مقامات مافوق

جمع آوري و تلفيق اطالعات اعتبارات هزينه اي و تملك 
دارايي هاي

 سرمايه اي و رديف هاي بودجه اي دستگاههاي اجرايي

3

 نظارت و كنترل بر فرايند تنظيم شرح عمليات طرح ها و 
موافقتنامه فعاليت هاي جاري

 دستگاههاي اجرايي به منظور رعايت مقررات و ضوابط اجرايي 
در دستورالعمل صادره جهت ابالغ به دستگاه هاي اجرايي 

بررسي شرح عمليات طرح هاي
 دستگاههاي اجرايي

4

تهيه وتنظيم اعتبارات هزينه اي وتملك دارائي هاي سرمايه اي 
دستگاههاي اجرايي 

دربخش امورتوليدي درقالب ضوابط ،دستورالعملها وبخشنامه 
بودجه سنواتي 

كل كشور با مشاركت دستگاههاي اجرايي

مبادله موافقتنامه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي

5
تهيه گزارش هاي عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك 

داراييهاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي
تهيه گزارش عملكرد از سامانه هاي اعتباري

6
تهيه وتنظيم تخصيص و توزيع اعتبارات دستگاههاي اجرايي 

مشمول نظام اعتبارات استاني

تخصيص و توزيع اعتبارات دستگاههاي اجرايي

8
تهيه گزارشهاي  اقتصادي واجتماعي درچارچوب اهداف،خطي 

مشي ها وبرنامه هاي مصوب
تدوين گزارش اقتصادي وعملكرد برنامه پنج ساله توسعه

همكاري با كميته ها و ستادشركت در كميته ها و كارگروه هاي تخصصي11

تهيه گزارشات موردي و تفريغ بودجهتهيه گزارشات براي ديوان محاسبات در طول سال9

10
تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ،ميان مدت وبلند مدت بخشهاي 

مربوطه
 وشناسايي تنگناهاي موجود وارائه راه حل هاي الزم به 

جمع آوري اطالعات مربوط به وضع موجود
 بخش هاي مربوط وشناسايي تنگناهاي موجود



واحدعنوان

1
انجام امور مربوط به احكام 

قطعي صادره از سوي مراجع 
قضايي

220250مكاتبه

2

بررسي و تطبيق قانونمند 
موافقتنامه هاي اعتبارات تملك 

دارايي هاي سرمايه اي و 
هزينه اي واصالحيه هاي 
مربوط دستگاههاي اجرايي 
استاني در چارچوب بخشنامه 
بودجه، ضوابط و دستورالعمل 
تهيه و تنظيم موافقتنامه ها

بررسي موافقتنامه هاي هزينه اي و 
تملك دارايي هاي سرمايه اي

478طرح -15دستگاه و113 شهرداري512طرح- 10دستگاهدستگاه-طرح

3
انجام امور مربوط به عوارض 
آاليندگي واحدهاي بزرگ 

توليدي

موضوع بند جزء3بند ب تبصره 6 
قانون برنامه ششم توسعه

11كميته

ارات  ادله موافقتنامه اعت م
ه ای ما تمل دارائیهای 

ح 512478ط

ارات  ادله موافقتنامه اعت م
نه ای ه

اه 88دست

ارات برنامه  ــــع اعت برر توز
ا  خش وتطبیق  های 
ال  دستورالعملهای ا

4747برنامه

ارزيابي پروژه هاي تملك دارائيهاي 
سرمايه اي جديدپيشنهادي درقالب 
مفاد ماده 23قانون تنظيم بخشي 

ازمقررات مالي دولت 2

100100درصد

شنهاد درخصوص بهبود  ارائه پ
روشهای بودجه بندی 
اههای اجرا امور دست

اه 88دست

نظارت برروند فعالیهای جاری 
اههای زرمجموعه اموره  دست
ه  اهها وته ا دست منظور ارز
نه  ارات ه رد اعت م عمل وتنظ

اهها ای دست

اه 88دست

ه  نظارت برنامه ای براجرای 
ح های تمل دارا  موقع ط

ه ای استا  ما های 
اههای ذیرمجموعه اموره  دست

ا  منظور برر وتطبیق 
ه ی گزارش های  ات وته عمل

نظار 

4747برنامه

7

ه گزارشهای  اقتصادی  ته
واجتما درچارچوب 
اهداف،خ م ها 
رنامه های مصوب و

ن گزارش اقتصادی  تدو
رد برنامه پنج ساله توسعه وعمل

1313گزارش

ه  وط  جمع آوری اطالعات م
وط  خش های م وضع موجود 

وشناسا تنگناهای موجود
1212خش

ن اسناد  ه وتدو نظارت برته
توسعه روستا 

42220روستا

کت درارگروههای 9
خش تخص 

ارگروهها ا  اری  66ارگروههم

4

م ابودجه  ه وتنظ ته
اههای  شنهادی  دست پ

اجرا درخش 
دی درقالب  امورتول

ط ،دستورالعملها  ضوا
خشنامه بودجه سنوا  و

ا مشارکت  ل کشور 
اههای اجرا  دست

ارات  رداعت ا عمل ارزش
نه ای وتمل  ه

ه ای  ما دارائیهای 
اهای اجرا  دست

ه  زرمجموعه امور وته
گزارش سه ماهه برای 

معاونت هماهن برنامه 
ودجه و

6

5

جدول شماره 1

عملكرد سال 1400

عنوان معاونت : برنامه ريزي وبودجه

عنوان گروه : امورتوليدي زير بنايي

وظايفرديف
فعاليت

عملكرد سال 1400هدف سال 1400

ه برنامه های کوتاه  ته
لند  ان مدت و مدت ،م
وطه  خشهای م مدت 

وشناسا تنگناهای 
موجود وارائه راه حل های 

ه منظورحل  الزم 
الت مش

8

تهيه وتنظيم اعتبارات هزينه 
اي وتملك دارائي هاي سرمايه 

اي واصالحيه هاي 
مربوطدستگاههاي اجرايي 

دربخش امورتوليدي درقالب 
ضوابط ،دستورالعملها وبخشنامه 

بودجه سنواتي كل كشور با 
مشاركت دستگاههاي اجرايي
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1
انجام امور مربوط به احكام 

قطعي صادره از سوي 
مراجع قضايي

موضوع بند ج ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت(2)

************منوچهري*220مكاتبه

2

بررسي و تطبيق قانونمند 
موافقتنامه هاي اعتبارات 

تملك دارايي هاي سرمايه 
اي و هزينه اي واصالحيه 
هاي مربوط دستگاههاي 

اجرايي استاني در چارچوب 
بخشنامه بودجه، ضوابط و 
دستورالعمل تهيه و تنظيم 

موافقتنامه ها

بررسي موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي 
هاي سرمايه اي

دستگاه-
طرح

 -500شطرح
10دستگاه

***********منوچهري*

3
انجام امور مربوط به 
عوارض آاليندگي 

واحدهاي بزرگ توليدي

موضوع بند جزء3بند ب تبصره 6 قانون برنامه ششم 
توسعه

***منوچهري*1كميته

***********خالقي*81طرح

***********توكلي*260طرح

***********سليماني*40طرح

***********جالئي*90طرح

*****خالقي*2دستگاه

*****توكلي*2دستگاه

*****سليماني*4دستگاه

***منوچهري*47برنامه

***خالقي*15برنامه

***توكلي*4برنامه

***جالئي*11برنامه

***سليماني*10برنامه

ارزيابي پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي 
جديدپيشنهادي درقالب مفاد ماده 23قانون تنظيم 

بخشي ازمقررات مالي دولت 2
***منوچهري*100درصد

ارائه پيشنهاد درخصوص بهبود روشهاي بودجه بندي 
دستگاههاي اجرايي امور

**منوچهري*8دستگاه

****خالقي*2دستگاه

****جالئي*1دستگاه

****توكلي*2دستگاه

****سليماني*4دستگاه

*********خالقي*15برنامه

*********جالئي*11برنامه

*********توكلي*4برنامه

*********سليماني*10برنامه

****منوچهري*2گزارش

****خالقي*2گزارش

****جالئي*2گزارش

****توكلي*2گزارش

****سليماني*2گزارش

************منوچهري*2بخش

************خالقي*2بخش

************توكلي*2بخش

************جالئي*2بخش

************سليماني*2بخش

**منوچهري*7روستا

**خالقي*7روستا

**توكلي*8روستا

**جالئي*25روستا

**سليماني*13روستا

شركت دركارگروههاي تخصصي 
************منوچهري*5كارگروهبخش

************خال *1كارگروه

ارزشيابي عملكرداعتبارات هزينه 
اي وتملك دارائيهاي سرمايه اي 
دستگاهاي اجرايي زيرمجموعه 
امور وتهيه گزارش سه ماهه 

براي معاونت هماهنگي برنامه 
وبودجه

نظارت برروند فعاليهاي جاري دستگاههاي زيرمجموعه اموربه منظور 
ارزيابي دستگاهها وتهيه وتنظيم عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاهها

نظارت برنامه اي براجراي به موقع طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه 
اي استاني دستگاههاي ذيرمجموعه اموربه منظور بررسي وتطبيق با 

عمليات وتهيه ي گزارش هاي نظارتي

7

تهيه وتنظيم اعتبارات 
هزينه اي وتملك دارائي 

هاي سرمايه اي 
واصالحيه هاي 

مربوطدستگاههاي اجرايي 
دربخش امورتوليدي 

درقالب ضوابط 
،دستورالعملها وبخشنامه 

بودجه سنواتي كل كشور با 
مشاركت دستگاههاي 

اجرايي 

مبادله موافقتنامه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي

مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه اي

5

تهيه وتنظيم ابودجه 
پيشنهادي  دستگاههاي 

اجرايي دربخش 
امورتوليدي درقالب ضوابط 
،دستورالعملها وبخشنامه 

بودجه سنواتي كل كشور با 
مشاركت دستگاههاي 

اجرايي

بررسي توزيع اعتبارات برنامه هاي بخش وتطبيق با 
دستورالعملهاي ابالغي

6

جدول شماره 2

برنامه عملياتی سال 1400

عنوان معاونت : معاونت برنامه ريزی وبودجه

نام و نام خانوادگی : مريم منوچهری نايينی

عنوان پست : مسئوول امورزيربنايی توليدی

گروه : زيربنايی توليدی

ف
دي

ر

وظايف

زمان اجراماهيت اجرافعاليت

همكاري با كارگروهها

8

تهيه برنامه هاي كوتاه مدت 
،ميان مدت وبلند مدت بخشهاي 

مربوطه وشناسايي تنگناهاي 
موجود وارائه راه حل هاي الزم 

به منظورحل مشكالت

جمع آوري اطالعات مربوط به وضع موجود بخش هاي مربوط 
وشناسايي تنگناهاي موجود

نظارت برجراي اسناد توسعه روستايي

9

تهيه گزارشهاي  اقتصادي 
واجتماعي درچارچوب 

اهداف،خطي مشي ها وبرنامه 
هاي مصوب

تدوين گزارش اقتصادي وعملكرد برنامه پنج ساله توسعه



در  ییاجرا يعملکرد دستگاه ها یبه نظارت و بررس 1400در سال  : این گروهیو فرهنگ یآموزش ،یگروه امور اجتماع:  لیتحل  -1

ف مختل يبا بخش ها و گروه ها یمحوله به صورت تعامل فیپرداخته است.  علاوه بر وظا یو آموزش یاجتماع ،یحوزه فرهنگ

ده سازکان بو یاهداف کل شبردیگروه و جهت پ فیخارج از حوزه وظا درها اغلب  تیفعال نیداشته است. ا يهمکار زیسازمان ن

 يها ییاعتبارات تملک دارا عیتوز يالگوها هیته نیو همچن یتیریمد يگزارش ها هیتوان به ته یها م تیفعال نیاست. از جمله ا

 اشاره نمود.   يا هیسرما

و  يا¬هیاسرم يها¬ییو تملک دارا يا¬نهیاطلاعات اعتبارات هز قیو تلف يو جمع آور هی: تهامور تولیدي و زیربنایی لیتحل" -2

 تیور رعابه منظ ییاجرا يها¬دستگاه يجار يها¬تیفعال موافقتنامه و ها¬طرح اتیشرح عمل میتنظ ندینظارت و کنترل بر فرآ

است.مبادله  دهیانجام گرد 1398استان در سال  ییاجرا يها¬دستگاه به ابلاغ جهت...  و ها¬و دستورالعمل ییمقررات و ضوابط اجرا

 يا نهیشهرستان ها واعتبارات هز يزیبرنامه ر تهیمصوب کم يمربوط به پروژه ها يا هیسرما يها یتملک دارائ يموافقت نامه ها

 .کل کشور انجام شد 1398قانون بودجه سال   20مفاد تبصره  تیاستان با رعا ییاجرا يدستگاه ها

 که ظرف مهلت مقرر در قانون یاستان ییاجرا يدستگاه ها تیبا موضوع محکوم ییمراجع قضا يخصوص احکام صادره از سو در

کرده  يحکم خوددار ياز اجرا لیبه هر دل 1365مصوب سال  یاموال دولت فیو توق نینحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تام

از  ی)، براساس دستورالعمل ارسال2( یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یرخقانون الحاق ب 24اند، موضوع بند (ج) ماده 

 .دیگرد نفعانیه ذب تیمنجر به پرداخت مبلغ محکوم تیسازمان برنامه و بودجه کشور مکاتبات مربوط صورت گرفت که در نها يسو

 هیارا و هیجهت ته يزیبرنامه ر ياز جمله شورا گرید ي: تعامل با بخش ها:یو فرهنگ یآموزش ،یگروه امور اجتماع قاط قوتن -3

در  اعتبارت قانون متوازن عیجهت توز شنهادیپ هیبرنامه و بودجه جهت ارا یلازم، تعامل با معاونت هماهنگ یتیریمد يگزارش ها

 يشهرستان ها کیسهم اعتبارات به تفک نییو تع يا هیسرما يها ییاعتبارات تملک دارا عیتوز يالگو هیته نیو همچن یسطح مل

شور اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات ک عیمناسب توز يالگو هیبرنامه و بودجه جهت ته یمختلف، تعامل با معاونت هماهنگ

 ییعه روستاتوس اسناد یمشارکت در بررس  ،ینظارت يلازم به مرکز و دستگاه ها یتیریمد يگزارش ها هیو ارا یر سطح شهرستاند

استان  يابر ياستان اصفهان (هدفگذار يمصوب در قانون برنامه ششم توسعه برا ياستان و فراتر از هدفگذار يروستا 376 يبرا

برنامه ششم بوده است که استان  يروستا در طول سال ها 118تعداد  يبرا ییروستا ییو اشتغالزا ياسناد توسعه اقتصاد هیاصفهان ته

 از کل هدف برنامه را مورد مطالعه قرار داده است). شیاصفهان در سال چهارم برنامه ب

باتوجه به ضوابط  استان يا هیسرما يهایاعتبارات تملک دارائ عیتوز ياستهایاهداف وس نیی:تع:امور تولیدي و زیربنایی نقاط قوت" -4

تملک  يپروژه ها بیشهرستانهاوتصو يزیبرنامه ر يها تهیکم لیتشک ، یاستان فیوظا قیمربوط وتطب يودستتورالعملها یاجرائ

 ییروستا توسعه يطرحها هیبودجه ،مشارکت فعال ونظارت درته ییشده در ضئابط اجرا نیتعع یدرموعد قانون يا هیسرما يهایدارائ

 ی،اجتماع ياقتصاد هیفاقدتوج دیجد ياعتبارجهت شروع پروژه ها نیوعدم تام 2قانون الحاق ،23ماده   یکارگروه استان لی،تشک

 يبه ابهامات دستگاه ها یی)،پاسخگو2دولت ( یازمقررات مال یقانون الحاق برخ23مصرح درماده  نیبراساس مواز یطیمح ستیوز

 يبنابرم يا نهیبودجه هز میکردن تنظ یاتیبه عنوان گام نخست در عمل يتفاهم نامه با واحد مجر ممیدرخصوص تنظ ییاجرا



 ياعتبارات تملک دارا هنیبه عیتوز1400يا هیسرما يهایتملک دارائ يموافقتنامه ها میوتنظ هیدستورالعمل ته قیدق يجراعمکرد،ا

  ."توسعه استان يتهایبراساس اولو یاستان يا هیسرما يها

به موقع اطلاعات در خصوص  هیدر ارا ییاجرا يدستگاه ها يعدم همکار :یو فرهنگ یآموزش ،یگروه امور اجتماع نقاط ضعف  -5

ر سطح د هیمربوط به اسناد تسو يموافقتنامه ها میدر تنظ کسانی هیرو کیعدم وجود  ،يا هیسرما يها ییتملک دارا يپروژه ها

به  یابیدست يستامتخصص در را يروهایو ن دیاز اسات هاصفهان و استفاد یکشور، فرصتها: ارتباط با دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعت

 يالگوها آن در قیو تلف يزیاطلاعات حوزه برنامه ر انیم شتریهرچه ب یات موجود جهت هماهنگاهداف گروه، امکان استفاده از امکان

 .يا هیسرما يها ییاعتبارات تملک دارا عیمرتبط با توز

 یردگمرتبط و گست ییاجرا يباتوجه به تعدد دستگاهها ی:عدم تناسب چارت سازمانامور تولیدي و زیربنایی نقاط ضعف" -6

با توجه  وحمل ونقل يخصوصا در بخش کشاورز ياعتبارات توازن منطقه ا عیدر توز تیمحدود امور، يشده برا فیتعر يتهایفعال

 یمرکز وسردرگم ياز سو5موضوع بند و تبصره  یموافقتنامه اعتبارات ابلاغ میدر تنظ کسانی هیرو نییتع عدم شده نیتعع يبه شاخصها

 تیمحدود باتوجه به يا هیسرما يهایتملک دارائ يشاغل در طرح ها يروهایحقوق ن نیتام مربوط يمبادله موافقتنامه ها  یدرچگونگ

 " یاستان يا هیسرما يهایکامل اعتبارات تملک دارائ صیتخص عدم  اعتبارات ينقد صیتخص دیشد

در  کسانی هیرو کی نییاز سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تع يریگی: پیو فرهنگ یآموزش ،یگروه امور اجتماع شنهاداتیپ -7

 ییاجرا ندیفرا  يتادر راس ییبر اصلاح گزارشات روستا شتریدر سطح کشور، تمرکز ب هیمربوط به اسناد تسو يموافقتنامه ها میتنظ

 .م توسعهدر برنامه شش ییمطالعه اسناد روستا يهدفگذاربا توجه به اتمام  ییروستا ییو اشتغالزا ينمودن اسناد توسعه اقتصاد

 صیوتخص يطقه ااعتبارات توازن من عیبه استانها در توز شتریب ارتیودادن اخت یی:تمرکر زدا:امور تولیدي و زیربنایی شنهاداتیپ" -8

عدد وتنوع باتوجه به ت يدیوامورتول ییربنایاموربه دوامورز کیوتفک یدر چارت سازمان يازنگر ژه،یو یاستان ياعتبارات طرحها

 "محوله فیوظا
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