رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 1399

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب »ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل «1399ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﻧﻌﻤﺖاﻟﻪ اﻛﺒﺮي

ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ

اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮ
اﺣﻤﺪ ﻓﺮوزﻧﺪه

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ

ﺳﻤﻴﻪ ﻋﻈﻴﻤﻲ

ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ و
ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﻠﺪ

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 1399

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر 1400 :
ﻧﺸﺎﻧﻲ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ )ﻣﺸﺘﺎق دوم( ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻠﻔﻦ  03132607031 :دورﻧﮕﺎر 03132616112 :

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ،ﺗﺪوﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎ ،ﻫﺪاﻳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﺳﺘﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزيﻫﺎي
اﻳﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ذﻳﻞ آن ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ در روﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاي اﻳﻦ ﺷﻮرا ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎ ،ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻛﺎريﻫﺎي
ذﻳﻞ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺳﺎل  1399ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ" ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺎن ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﺎل  1399ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارد در ﻗﺎﻟﺐ دادهﻫﺎ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻼشﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺒﺎس رﺿﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن و رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
ﻣﻴﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﻣﺪون از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ذﻳﻞ در
ﺳﺎل  1399آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺎن و در اﻣﺘﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و
ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ،ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﺎن را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
اﺳﺘﺎن را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ،ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﮔﺮوهﻛﺎريﻫﺎي ذﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  1399ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري  316ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ  2328دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺿﻊ  3763ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻄﻠﻮب
در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼنﺑﺨﺸﻲ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﻲداﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء و ﺷﺎﻛﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﻮرا و ﻛﺎرﮔﺮوﻫﺎي ذﻳﻞ آن
و ﻧﻴﺰ از ﻣﺮدم ﻧﺠﻴﺐ ،ﺧﻮﻧﮕﺮم ،ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﻣﺘﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎري
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ اﻛﺒﺮي
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
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 -1کلیات
 -1-1معرفی شورای برنامهریزی و توسعه استان

با عنایت به مفاد مواد  70و « 71قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران» مصوب  ،1379/1/17تنفیذی در ماده  « 83قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» مصوب  ،1383/6/11به منظور تصمیمگیری،
تصویب ،هدایت ،هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و توسعه و عمران استانها ،در چارچوب
برنامهها و سیاستها و خط مشیهای کالن کشور ،شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به
ریاست استاندار تشکیل گردید.
با توجه به قانون برنامه سوم ،آئیننامه اجرائی شورای مذکور طی تصویبنامه شماره 19618ت
 26517/هـ مورخ  1382/4/16با  16کارگروه برای اجرا ابالغ گردید .شرایط زمانی و نیازهای
قانونی باعث گردیده در طول سالهای برنامه سوم و چهارم ،آئیننامه شورا و کارگروههای ذیل
آن دستخوش تغییراتی گردند که از مهمترین آنها میتوان به تقلیل کارگروههای تخصصی
شورا به  10کارگروه طی تصویب نامه شماره /89224ت که مورخ  1387/6/3و  8کارگروه طی
تصویبنامه شماره /162178ت  47221ه مورخ  1390/8/14اشاره نمود.
هیئت محترم وزیران در جلسه  1394/3/17به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و
به استناد بند هـ ماده  178قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،اصالحیه جدیدی طی تصویبنامه
شماره /51551ت  50961هـ مورخ  1394/4/24ابالغ نمود که بر این اساس تعداد کارگروههای
تخصصی ذیل شورا از هشت به دوازده کارگروه اضافه گردید.
با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بر اساس بند الف ماده  178فصل
ششم قانون مذکور ،تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به منظور تصمیمگیری،
تصویب ،هدایت ،هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها ،در چارچوب برنامهها
و سیاستها و خطمشیهای کالن کشور ،به ریاست استاندار و عضویت رئیس واحد استانی
وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر) ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان،
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رئیسسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،مدیر کل حفاظت محیط زیست
استان ،فرمانداران (حسب مورد) و فرمانده بسیج استان تصویب گردید.
هیئت وزیران در جلسه  1398/5/3به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف)
ماده ( )31قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تعداد کارگروههای تخصصی ذیل شورا از
دوازده به چهار کارگروه تقلیل یافت.
 -2-1معرفی کارگروههای تخصصی
براین اساس آئیننامه جدید شورای مذکور طی تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره
/29018ت  54487ه مورخ  1398/03/12با چهار کارگروه تخصصی ابالغ گردید و بدین ترتیب
شورای برنامهریزی و توسعه استان در حال حاضر با اصالح آییننامه اجرایی شورای برنامهریزی
و توسعه استان با ادغامشدن کارگروههای قبلی به تعداد  4کارگروه به شرح ذیل میباشد:
 -1کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری.
 -2کارگروه زیر بنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست.
 -3کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده.
 -4کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری.
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جدول  -1-1ریاست جلسات شورا و کارگروههای تخصصی ذیل شورا
عنوان

رئیس

شورای برنامهریزی و توسعه استان

استاندار

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری

استاندار

دبیر

رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی

کارگروه زیر بنایی ،توسعه روستایی،
عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و

استاندار

مدیر کل راه و شهرسازی

محیطزیست
کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و
خانواده غذایی
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری

استاندار
استاندار

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی
استانداری
رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی

بر اساس تبصره  1ماده  3آییننامه شورای برنامهریزی گروهکاریهایی به تناسب موضوع ذیل
کارگروهها در استان تشکیل گردیده که به شرح ذیل میباشد.
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جدول  -2-1گروه کاریهای ذیل کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان
گروه کاری

رئیس

کارگروه

اشتغال و سرمایهگذاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

صادرات غیر نفتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

کارگروه اجتماعی،

سالمت و امنیت غذایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرهنگی ،سالمت و

زنان و خانواده

معاون سیاسی و امنیتی استانداری

بانوان و خانواده

اجتماعی و فرهنگی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری

تلفیق و زیر بنایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایهگذاری

کارگروه زیر بنایی،
توسعه روستایی،
عشایری ،شهری و
آمایش سرزمین و
محیطزیست

کارگروه آموزش،
پژوهش ،فناوری و
نوآوری

زیربنایی و شهرسازی داخل
حریم
زیر بنایی و شهرسازی خارج
حریم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

گردشگری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

طرحهای وابسته کشاورزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

توسعه روستایی و عشایر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

پژوهش

معاون هماهنگی توسعه مدیریت و منابع
انسانی استانداری

فن آوری و نوآوری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

آموزش

مشاور استاندار

ماخذ :مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان.
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 -3-1تعداد اعضای حاضر در شورا

بر اساس بند (الف) ماده ( ،)31اعضای اصلی شورا عبارتند از:
 استاندار ( رئیس ) رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ( دبیر ) دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ( ناظر ) معاون استاندار و فرماندار شهرستان کاشان ( نمایندهی فرمانداران) فرماندار شهرستان اصفهان (مرکز استان) رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت رییس سازمان جهاد کشاورزی رییس دانشگاه اصفهان رییس دانشگاه علوم پزشکی  ،خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج ) اصفهان مدیرکل آموزش و پرورش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مدیر کل اطالعات رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مدیرکل ورزش و جوانان مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات مدیر عامل شرکت گاز منطقهی اصفهان مدیر عامل شرکت برق منطقهای اصفهان نمایندهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -مدیرکل استاندارد و تحقیقات
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 -4-1شرح وظایف شورا
 بررسی و تأیید برنامههای توسعه استان شامل جهتگیریهای توسعه بلندمدت استان ،در
چارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین.
 بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری ،هماهنگی
و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چارچوب سیاستهای مصوب
شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری.
 شناخت و اولویتبندی قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینههای الزم و تشویق
و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
 تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب
برنامههای توسعه استان با رعایت سیاستهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
 اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد
کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.
 اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریها و اقدامات توسعهای
بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستها و
برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها ،نیازها و برنامههای توسعهای استان.
 بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی ساالنه استان ،در چارچوب بخشنامهها و دستورالعملهای
تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارائه به سازمان.
 بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان به تفکیک شهرستانها
براساس پیشنهاد دبیر شورا.
 بررسی و توزیع اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک " دستگاه برنامه"
براساس پیشنهاد دبیر شورا به گونهای که توزیع نهایی منجر به عدم تعادل در پرداختهای
دستگاههای اجرایی نگردد.
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 بررسی و تصمیمگیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاستهای کلی
تجارت خارجی کشور و توسعه همکاریهای تجاری  ،اقتصادی  ،علمی و فرهنگی با کشورهای
همسایه در چارچوب سیاستهای دولت.
 بررسی راههای تجهیز و جذب پساندازهای بخش غیر دولتی و نیز توسعه مشارکتهای مردمی
در امور استان.
 بررسی و تصویب سیاستها و اولویتهای تعیین پروژهای اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای استان با پیشنهاد دبیر شورا.
 تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چارچوب سیاستهای ابالغی
شورای عالی شهرسازی و معماری .
 -5-1وظایف دبیرخانه شورای برنامهریزی استان اصفهان
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مستقر میباشد و وظایف آن بر اساس
آئین نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران به شرح زیر تعیین میشود:
 تهیه دستور کار جلسههای شورا ،یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رئیس
شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه برای اعضاء.
 ارسال تصمیمات شورا ،ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه ،برای اعضا و دستگاههای
اجرایی ذی ربط.
 پیگیری مصوبات شورا.
 ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات شورا به بخشهای ذیربط در سازمان.
 تهیه زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروههای تخصصی ذیل شورا و ارسال یک
نسخه از آن به بخشهای ذیربط در سازمان.
 بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروهها ،کمیته برنامهریزی شهرستانها و دستگاههای
اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد باالدستی.
 آمادهسازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.
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 -6-1شرح فرآیند شورای برنامهریزی و توسعه استان
به منظور تصمیمگیری ،تصویب ،هدایت ،هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه
استانها در چارچوب برنامهها و سیاستها و خط مشیهای کالن کشور ،شورا با اعضای مندرج در
قانون به ریاست استاندار تشکیل میشود .شورای برنامهریزی باالترین مرجع تصمیمگیری در استان
است .دبیری شورای برنامهریزی ،بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان میباشد.
هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی و کارگروههای تخصصی از مسئول
آن دستگاه و رئیس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا دعوت به عمل میآید .روسای
شورا و کارگروه میتوانند حسب مورد از افراد صاحب نظر بدون حق رای دعوت به عمل آورند.
اعضای شورا به دو صورت اصلی و مدعو جهت شرکت در جلسات از طریق دبیرخانه شورا
حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه طی دعوتنامه مکتوب همراه با ارسال دستور کار و مستندات
مربوطه دعوت میشوند .دو نفر از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی نیز با معرفی
رئیس مجمع نمایندگان استان به نمایندگی از طرف مجلس به عنوان ناظر جهت حضور در جلسات
دعوت میگردند.
ذیل این شورا 4 ،کارگروه تخصصی و 12گروهکاری و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها
وجود دارد .دبیران کارگروهها موظفند برنامه کارگروه در طول سال ،دعوتنامهها ،صورت جلسات و
مصوبات خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا ،کمیته برنامهریزی شهرستان با
عضویت روسای ادارات شهرستان (متناظر با ادارات کل استانی عضو شورا) ،نمایندگان شهرستان
و به ریاست فرماندار تشکیل میشود .نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی دبیر کمیته (بدون حق
رای) میباشد.
فرمانداران نیز در پایان سال موظف هستند طبق آئیننامه و بنابر درخواست دبیرخانه شورا
عملکرد کمیته برنامهریزی شهرستان خود را به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان ارسال نمایند.
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در پایان هر سال و یا ابتدای سال جدید ،در جلسه شورای برنامهریزی ،برنامه زمانبندی تشکیل
جلسات شورا و کارگروههای تخصصی ذیل آن برای سال جدید تهیه و تصویب میگردد .رئیس
دبیرخانه شورا یک نسخه از برنامه زمانبندی را به اعضای محترم شورای برنامهریزی و دبیران
محترم کارگروههای تخصصی ارسال مینماید.
به منظور برگزاری جلسات به صورت منظم و با محتوای مشخص ،رئیس دبیرخانه موظف است
دستورکار نشستهای شورای برنامهریزی را حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی
رئیس شورا تهیه و مستندات مربوطه را به همراه دعوتنامه برای اعضا و مدعوین ارسال نماید .الزم
به ذکر است جلسات براساس برنامه زمانی تعیین شده و یا در صورت تغییر با هماهنگی و دستور
استاندار برگزار میشوند .پس از برگزاری هر جلسه ،صورت جلسه توسط دبیرخانه شورای
برنامهریزی تهیه شده و پس از تأیید رئیس و دبیر شورا به اعضا و دبیرخانه کارگروههای تخصصی
مربوطه ارسال میشود.
هر سال یکبار نیز گزارشی از عملکرد شورای برنامهریزی به همراه گزارش عملکرد از کارگروهها
بر اساس مصوبات و صورت جلسات دریافت شده از آنها ،توسط دبیرخانه شورا تهیه و همراه با
مستندات در اختیار "امور آمایش سرزمین ،برنامهریزی و محیط زیست" سازمان برنامه و بودجه
کشور و استاندار قرار می گیرد .همچنین درصورت درخواست رسمی مراجع باالدست از جمله
وزارتخانهها ،گزارش عملکرد در زمینه درخواست شده ،تهیه و ارسال میشود.
دبیرخانه شورا موظف است که اجرای مصوبات تعیین شده در هر جلسه را پیگیری نموده و به
منظور ارائه روند اجرای مصوبات و اخذ بازخورد از عملکرد مصوبات ،گزارشی جهت ارائه در جلسه
بعد شورا تهیه نماید.
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 -2کلیات
 -1-2مباني قانوني
به استناد مفاد بند (الف) ماده  31قانون احکام دائمی برنامههای توسعه ،به منظور تصميمگيری،
تصويب ،هدايت ،هماهنگی و نظارت در امور برنامهريزی و بودجهی استانها ،در چهارچوب برنامهها
و سياستها و خط مشیهای كالن كشور ،شورای برنامهريزی و توسعهی هر استان با اعضای
مندرج در قانون به رياست استاندار تشکيل میشود.
 -2-2چکیده عملکرد
دادههای عملکردی شورای برنامهريزی و توسعه استان در سال  1399به شرح زير میباشد:
 -1-2-2تعداد نشستها
تعداد كل نشستهای شورای برنامهريزی و توسعهی استان در سال  11 ،1399نشست بوده است.
كه نسبت به سال 3 ،1398جلسه بيشتر بوده است.
جدول  -1 -2تعداد نشستهای شورای برنامهریزی طي سالهای 1397-99

شرح

1397

1398

1399

تعداد جلسات شورا

9

8

11

مجموع ساعات برگزاری جلسات

19.57

18.05

23.87

تعداد حاضران

336

303

354

ماخذ :مصوبات شورای برنامهريزی و توسعه استان.
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 -2-2-2تعداد دستور کار
تعداد موضوعاتی كه توسط دبيرخانه شورا در دستور كار گرفته  25مورد و ميانگين طرح موضوع
در هر جلسه 2/3دستور كار بوده است.
جدول  -2-2تعداد دستورکارهای مطرح شده در نشستهای شورای برنامهریزی استان سال
1399
ردیف

نام کارگروه/سازمان

تعداد دستور

1

كارگره اقتصادی ،اشتغال و سرمايه گذاری

3

2

كارگروه زيربنايی ،توسعه روستايی ،عشايری ،شهری و آمايش
سرزمين و محيط زيست

8

3

سازمان مديريت و برنامهريزی

6

4

كارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت

1

5

سپاه صاحب الزمان (عج)

1

6

اداره اقتصاد و دارايی

2

7

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

1

8

شركت شهرکهای صنعتی استان

1

9

سازمان جهاد كشاورزی استان

2

جمع

25

ماخذ :مصوبات شورای برنامهريزی و توسعه استان.

 -3-2-2تعداد مصوبات
مجموع مصوبات سال  1399نشستهای شورای برنامهريزی و توسعهی استان  57مصوبه كلی
برای شورا بوده است .الزم به ذكر است كه ،فقط تعداد  2مصوبه از مجموع مصوبات شورای
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برنامهريزی و توسعهی استان به صورت كامل اجرا نشدهاند و مابقی آنها به لطف الهی به نتيجه
رسيدهاند.
2
57

تعداد مصوبات
تعداد مصوبات اجرا شده
55
تعداد مصوبات اجرا نشده

نمودار  -1-2تعداد مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال 1399

 -4-2-2موضوعات مطرح شده در نشستها
در سال  76 ،1399در صد از د ستوركارهای مطرح شده در ن ش ستهای شورای برنامهريزی
مربوط به بخش كشاااورزی بوده اساات ،بعد از بخش كشاااورزی ،بخش خدمات و صاانعت به
ترتيب با  16و  7/9در صد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .همچنين برر سی مو ضوعات مطرح
شده در نشستهای شورای برنامهريزی و توسعه استان بر حسب مساحت (درصد) طی سالهای
 1397 -99ن شان میهد كه در سالهای  1397و  1398بخش صنعت بي شترين م ساحت را به
خود اخت صاص داده در حاليکه در سال  1399بخش خدمات از نظر م ساحت رتبه نخ ست را به
خود اختصاص داده است( .نمودار )2-2
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30

62/5
48/9

45/3

31/4

29/5

30/0
24/68
19/74

7/95

99

98
خدمات

صنعت

97
کشاورزی

نمودار  -2-2موضوعات مطرح شده در نشت های شورای برنامهریزی و توسعه استان بر
حسب مساحت (درصد) طي سالهای 1397-99

 -1-4-2-2بخش کشاورزی
نمودار  -3-2مو ضوعات مطرح شده در بخش ك شاورزی طی سالهای  1397-99را ن شان میدهد،
همانطور كه از نمودار پيدا ست دامداری بي شترين سهم را در بخش ك شاورزی به خود اخت صاص داده و
بعد از دامداری بيشترين مساحت تصويب شده در نشست شورای برنامهريزی و توسعه استان مربوط به
مرغداری بوده است.
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92/71

31

10.0

92/20
80/57

8.0
6.0
4.0
14/1
5/5

0/7

7/1
0/6 0.0

0/6 0.0

0/0

2.0
4/4

0/6 0.0
0.0

1399

سایر

1398

دامداری

مرغداری

1397

تاسیسات گلخانه

اتاق کارگری

نمودار  -3-2موضوعات مطرح شده بخش کشاورزی بر حسب مساحت در نشستهای
شورای برنامهریزی به تفکیک زیر بخشها (درصد) طي سالهای 1397-99

يکی از مواردی كه حجم زيادی از دستور كارهای شورای برنامهريزی و توسعه استان را در سال
 1399به خود اختصاص داده است بحث اتاق كارگری میباشد .در سال گذشته مجموع مساحت
اخت صاص يافته به اتاق كارگری در حدود  6جريب بوده ا ست كه بي شترين م ساحت اخت صاص
داده شده  ،مربوط به شهرستانهای اصفهان و گلپايگان بوده است كه به ترتيب  1380و 1190
متر مربع را به خود اختصاص داده است.
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1380
1190

790
680
470

380
80

20 20

150

200

180 170
60 60

155 130

110

100

40 50

آران و بیدگل

اردستان

اصفهان

برخوار

بوئین میاندشت

تیران و کرون

چادگان

خمیني شهر

خوانسار

دهاقان

سمیرم

شاهین شهر و میمه

شهرضا

فریدن

فالورجان

فریدونشهر

گلپایگان

لنجان

نائین

مبارکه

نطنز

نمودار  -4-2اتاقهای کارگری مصوب شده در شورای برنامهریزی به تفکیک شهرستانها
در سال ( 1399متر مربع )

در نمودار  -5-2ميزان مساحت اختصاص يافته به بخش دامداری در شهرستانهای استان در سال گذشته
آورده شده است .باالترين ميزان مساحت در اين بخش مربوط به شهرستانهای كاشان و نائين بوده است.

33

فصل دوم :عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان

25/5

15/1

13/9
12/2

13/7

6/6
4/4
0/4 0/2

0/1 0/1

آران و بیدگل

اردستان

اصفهان

برخوار

بوئین میاندشت

تیران و کرون

دهاقان

خور و بیابانک

سمیرم

شاهین شهر و میمه

شهرضا

فریدونشهر

فالورجان

کاشان

لنجان

مبارکه

نائین

نجف آباد

چادگان

0/6

0/6 1/0

نطنز

0/9 0/6 0/3 0/3

0/1

خوانسار

1/2

2/3

نمودار  -5-2دامداریهای مصوب شده به تفکیک شهرستانها در سال ( 1399جریب )

 -2-4-2-2بخش صنعت
بررسی بخشهای مختلف مصوب شده در بخش صنعت نشان میدهد كه در سال  1397بيشترين سهم
مربوط به نيروگاه خور شيدی بوده ا ست .ولی در سال  1398و  1399بي شرين م ساحت م صوب شده در
بخش صنعت مربوط به ناحيه صنعتی میباشد.
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87/4

62/6
44/7
32/3
24/4

22/4

12/3
0/5

متفرقه

1/1

0/7

1399

1398

کارگاه صنعتي

11/4

ناحیه صنعتي

0/0
1397

نیروگاه خورشیدی

نمودار -6-2موضوعات مطرح شده بخش صنعت به تفکیک زیر بخشها برحسب مساحت
(درصد)

بررسی ناحيههای صنعتی مصوب شده در سال  1399بر حسب مساحت نشان میدهد 48 ،درصد
ناحيه های مصوب شده در شهرستان خور و بيابانک و پس از آن شهرستان تيران و كرون رتبه دوم را به
خود اختصاص داده است.
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48/2

30/1

7/2

6/4
2/4
دهاقان

چادگان

2/1
سمیرم

خورو بیابانک

خوانسار

3/5

آران و بیدگل تیران و کرون

نمودار  -7-2ناحیههای صنعتي مصوب شده بر حسب مساحت در شهرستانهای استان در
سال ( 1399درصد)

همانطور كه نمودار  -8-2نشان میدهد 74 ،درصد مساحت كارگاههای پراكنده صنعتی كه در سال گذشته
مصوب شد مربوط به شهرستان نجفآباد میباشد و بعد از آن شهرستان اصفهان با  17درصد در رتبه
بعدی قرار گرفته است.
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74/3

17/2

0/2 0/1

0/7 1/1 1/6 0/1 0/2 0/8 2/3 0/0 0/0 0/1

1/3

نمودار  -8-2کارگاههای پراکنده صنعتي مصوب شده درشهرستانهای استان سال
(1399درصد )
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 -5-2-2متوسط زمان برگزاری هر نشست
سقف زمانی نشست شورا طی سال  1399نيز متناسب با دستور كار نشستها و حجم
موضوعات و مباحث مطرح شده در هر نشست متغير بوده است .ليکن بر اساس گزارشات ارسالی
و آمار و ارقام مندرج در جداول پايه ،مدت زمان برگزاری جلسات شورا مجموعاً  23ساعت و هفت
دقيقه بوده است .متوسط زمان برای جلسات شورا بين  2ساعت و نه دقيقه بوده است.
جدول شماره  - 2-2تعداد نشستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان 1399

شماره

تاريخ

طول

تعداد

نشست

نشست

جلسه

حاضران

تفکيک حاضران در

مجموع ساعت

جلسه

صرف شده در
جلسه ( نفر

عضو شورا

مدعو

196

99/1/30

2:30

28

27

1

64.4

197

99/3/17

2:20

34

26

8

74.8

198

99/4/5

2:45

37

29

8

90.65

199

99/4/26

2:37

38

27

11

90.06

200

99/6/6

2:10

38

29

9

79.8

201

99/8/1

2:15

35

27

8

75.25

202

99/8/25

2:30

31

28

3

71.3

203

99/10/18

2:00

33

25

8

66

204

99/11/19

1:20

28

27

1

33.6

205

99/11/25

2:00

28

24

4

56

206

99/12/26

2:00

34

26

8

68
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نمودار  -9-2وضعیت حضور اعضای اصلي شورا در سال 1399

 -3-2شرح عملکردها
عملکرد شورای برنامهريزی و توسعه استان به تفکيک دستوركار جلسات در سال  1399به شرح
زير است:
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي  ،توسعه روستایي  ،عشایری  ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.
 ارائه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان اصفهان.
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.

فصل دوم :عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان
 کلیات بودجه ی  1399استان.
 بررسي مصوبات کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استان.
 بررسي مصوبات کارگروه تخصصي زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری
و آمایش سرزمین و محیط زیست.
 اعتبارات سال  1399استان.
 مصوبات کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استان.
 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرایي کردن تبصره  12قانون بودجه
سال .1399
 بررسي مصوبات کارگروه تخصصي زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری
و آمایش سرزمین و محیط زیست.
 گزارش کمیتههای برنامهریزی شهرستانهای استان.
 گزارش آمادگي بسیج مشارکت در برنامههای محرومیتزدایي استان.
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.
 بررسي مصوبات کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان.
 گزارش تبصره  12قانون بودجه سال .1399
 الیحه بودجه  1400استان .
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.
 گزارش تبصره  18قانون بودجه سال .1399
 گزارش عملکرد بودجه استان.
 گزارش تبصره  18قانون بودجه سال .1399
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.
 بررسي مصوبات کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری.
 بررسي مصوبات کارگروه زیر بنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست.
 گزارش شرکت شهرکهای صنعتي در خصوص وضعیت عملکردی شهرکهای
صنعتي استان.

39

عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان در سال 1399

40

جدول  -3-2شرح مصوبات مهم شورای برنامهریزی و توسعهی استان اصفهان سال 1399
شماره
نشست

تاریخ
برگزاری
نشست

تعداد
مصوبات

مصوبات مهم

الف :تصویب گزارش سند ارتقای وضعیت
زنان و خانواده
196

1399/1/30

7

197

1399/3/17

6

ب :تصویب بازیافت پسماندهای اسیدی در
حد پایلوت برای شهرک صنعتي رازی

الف :احصاء تکالیف قانوني مصرح در قانون
بودجه سال 1399

ب -تجمیع یک درصد اعتبارات پژوهشي بند
ز تبصره ()9

ج -تایید پروژههای قابل واگذاری به بخش
خصوصي – تعاوني در قالب ماده  27قانون
الحاق ( )2و تبصره ( )19قانون بودجه 1399
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جدول  -3-2شرح مصوبات مهم شورای برنامهریزی و توسعهی استان اصفهان سال
( 1399دنباله)
شماره

تاریخ برگزاری

نشست

نشست

199

1399/4/26

تعداد مصوبات

مصوبات مهم

الف -ارائه اعتبارات بودجه سال
1399

ب -تصویب مصوبات کارگروه
اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری

9

ج -ارائه گزارش اقدامات
دستگاههای اجرایي در خصوص
نحوه استفاده از ظرفیت و
تبصرههای قانون بودجه 1399

د -تصویب اراضي باالدست سد
کوچری گلپایگان به عنوان منطقه
گردشگری
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جدول  -3-2شرح مصوبات مهم شورای برنامهریزی و توسعهی استان اصفهان سال
( 1399دنباله)
تاریخ
نشست

برگزاری

تعداد مصوبات

مصوبات مهم

نشست
الف -تایید گزارش اعتبارات
کمیتههای برنامهریزی شماره
شهرستانها و توزیع اعتبارات
هزینهای
ب -استفاده دستگاههای اجرایي از
200

1399/6/6

5

201

1399/8/1

6

توان و ظرفیت سازمان بسیج
سازندگي در اجرای مطلوب
پروژههای تملک دارایيهای
سرمایهای
ج -واگذاری حق استفاده ساختمان
پیام نور شهرضا به مرکز آموزش
عالي شهرضا
تصویب گزارش الگوی کشت و
اطلس نیاز آبي توسط سازمان جهاد
کشاورزی استان
ارائه گزارش تبصره  12قانون بودجه
سال  1399توسط دستگاههای
اجرایي استان
احصاء پیشنهادات ،مشکالت و
راهکارهای اجرایي در خصوص
بودجه 1399
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جدول  -3-2شرح مصوبات مهم شورای برنامهریزی و توسعهی استان اصفهان سال 1399
(دنباله)
شماره

تاریخ برگزاری

تعداد

نشست

نشست

مصوبات

202

1399/8/25

3

203

1399/10/18

9

204

1399/11/19

3

مصوبات مهم
به منظور تدوین الیحه بودجه سال 1400
فهرست توزیع اعتبارات مورد تایید قرار گرفت.
پیگیری دستگاههای اجرایي در خصوص ارسال
اطالعات صحیح مربوطه به شاخصهای
توسعهای استان
موضوع تغییر اعتبارات و همچنین مصوبه
کارگروه ماده  23قانون الحاق ()2
ارائه گزارش دستگاههای اجرایي استان در
خصوص نحوه استفاده از ظرفیتهای
تبصرههای بودجه سال 1399
گزارش عملکرد بودجه و عدم تحقق درآمدی

استفاده از ظرفیت بند د تبصره  20قانون بودجه
سال  1399در خصوص فرصت هزینه کرد
اعتبارات

تصویب اعتبارات ترمیمي هزینهای سال 1399
مربوط به دستگاههای اجرایي استان

عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان در سال 1399
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جدول  -3-2شرح مصوبات مهم شورای برنامهریزی و توسعهی استان اصفهان سال 1399
(دنباله)
شماره

تاریخ برگزاری

تعداد

نشست

نشست

مصوبات

205

1399/11/25

4

206

1399/12/26

5

مصوبات مهم
بررسي نحوه کوتاه کردن فرآیند استعالمها و
ارائه راهکارهای پیشنهادی

بررسي وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتي
استان و تهیه گزارش در این خصوص

تصویب شهرک صنعتي خصوصي تولید فلزات
گرانبها
ایجاد شهرک صنعتي غیر دولتي خودرو سازی
پیشرو دیزل

شورای برنامهریزی و توسعه استان با توجه به
محدودیت زمان باقیمانده تا پایان سال جاری در
خصوص تغییرات و توزیع اعتبارات و موارد مربوط
که از این تاریخ به استان ابالغ ميگردد و به
موجب قانون در اختیار شورای برنامهریزی است
به کمیته تخصیص استان تفویض اختیار مينماید.
گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا
مطرح خواهد شد.

فصل سوم
عملکرد کارگروههای تخصصی ذیل شورا
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 -3چکیده عملکرد
-1-3کارگروههای تخصصی
براساس آخرین اصالحیهی آییننامهی اجرایي شورای برنامهریزی و توسعهی استان و كارگروههای
تخصصي ،به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا ،تعداد  4كارگروه تخصصي مشورتي به
شرح زیر ميباشد:
 - 1كارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری.
 – 2كارگروه زیربنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست.
 - 3كارگروه اجتماعي ،فرهنگي ،سالمت ،زنان و خانواده.
 - 4كارگروه تخصصي آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری.
 -2-3اعضای کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری
ـ استاندار (رییس)
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر)
 معاون هماهنگي امور اقتصادی استانداریـ مدیر كل امور اقتصادی و دارایي استان
ـ مدیر كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ـ مدیر كل صنعت ،معدن و تجارت
ـ مدیركل امور مالیاتي استان
 مدیر كل میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استانـ مدیر كل ارتباطات و فناوری اطالعات
 مدیر كل آموزش و پرورش استان مدیر كل امور بانوان و خانواده استان -رییس سازمان جهاد كشاورزی استان
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 دبیر شورای هماهنگي بانکهای استان رییس اتاق تعاون استان رییس اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و كشاورزی استان رییس اتاق اصناف استان رییس شورای اسالمي استان یکي از روسای دانشگاههای دولتي مركز استان مدیر كل گمرک استان مدیر كل بهزیستي استان مدیر كل كمیته امداد امام خمیني (ره) استان رییس سازمان بسیج سازندگي استان رییس كانون هماهنگي شورای اسالمي كار استان -3-3وظایف کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری
الف  -ارائه برنامههایي برای اجرای سیاستهای كلي اصل ( )44قانون اساسي.
ب  -پیگیری اجرای برنامههای مرتبط با امور اقتصادی و بخشهای صنعت ،معدن و تجارت،
كشاورزی ،گردشگری و خدمات در چهارچوب برنامههای توسعه.
پ  -ارائه پیشنهاد برای اجرای سیاستها و برنامههای مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
ت  -ارائه برنامههای حمایت از جریانهای اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.
ث  -ارائه پیشنهادها و راهکارهایي برای بهبود فضای كسب و كار در سطح استان.
ج  -ارائه شیوههای افزایش تولید ناخالص داخلي استان.
چ  -ارائه برنامههایي برای ترغیب و ترویج روشها و الگوهای تولید و مصرف پایدار در سطح
استان.
ح  -ارائه برنامههایي برای ارتقای معیشت و ظرفیتسازی اقتصادی خانوارهای استان.
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خ  -بررسي و ارائه پیشنهاد برای افزایش مشاركتهای مردمي در فعالیتهای اقتصادی.
د  -پیگیری توسعه صادرات كاال و خدمات بخشهای مختلف صنعتي ،تولیدی ،معدني ،كشاورزی
و خدماتي.
ذ  -بررسي علل ركود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتي و ارائه راهکارهایي برای حل مشکل.
ر  -بررسي ،پیگیری و هماهنگي امور اصناف و تنظیم بازار كاال و خدمات در چهارچوب قوانین و
مقررات مربوط.
ز  -بررسي راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.
ژ  -پیگیری تهیه و اجرای الگوی كشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید
محصوالت كشاورزی خارج از الگوی كشت.
س  -پیگیری مصرف بهینه آب در بخشهای اقتصادی.
ش  -بررسي روند خرید محصوالت بخش كشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصوالت كشاورزی
و دامي در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتي.
ص  -ارائه راهکارهایي برای توســعه صــنایع دســتي ،صــنایع تکمیلي و تبدیلي كشــاورزی و
تنوعبخشي به اقتصاد روستایي و عشایری.
ض  -ارائه ســـازوكارهایي برای بهرهگیری بیشـــتر از ظرفیت های قانوني و اجرایي مناطق آزاد
تجاری  -صنعتي و ویژه اقتصادی و بازارچههای مرزی.
ط  -ارائه برنامههایي برای توسعه صدور خدمات فني و مهندسي استان.
ظ  -تسهیل فرایند تأمین ،تجهیز و جذب منابع مالي و درآمدی مورد نیاز استان.
ع  -تسهیل اجرای تصمیمات شوراهایعالي ذیربط از جمله شورایعالي اشتغال و شورای عالي
آموزش و تربیت فني ،حرفهای و مهارتي.
غ  -ارائه برنامههایي برای حمایت از ســـرمایهگذاری در كارآغازیان (اســـتارت آپها) ،كســـب و
كار های نوپا و دانشبنیان و توســـعه كســـب و كارهای جدید و كارآفریني با همکاری كارگروه
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زیربنایي ،توسعه روستایي ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست و كارگروه آموزش،
پژوهش ،فناوری و نوآوری.
ف  -بسترسازی ایجاد و توسعه برنامههای بلندمدت و میانمدت اشتغال به ویژه در مناطق كمتر
توسعهیافته ،روستایي و مرزی در چهارچوب برنامههای توسعه و اهداف توسعه پایدار.
ق  -ارائه سازوكارهایي برای هم سو كردن سرمایهگذاریها و اقدامات تو سعهای نظام بانکي و
بخشهای غیردولتي براســاس اولویتهای اســناد توســعهای اســتان با رعایت قوانین و مقررات
مربوط.
ک  -پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی با
توجه به مزیتهای نسبي و رقابتي به ویژه در مناطق روستایي و مرزی.
گ  -بررسي و ارائه پی شنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمانهای
مرتبط از جمله بانکها ،ادارهكل تأمین اجتماعي و ادارهكل امور مالیاتي.
ل  -بررسي وضعیت و نظارت بر بازار كار استان و ایجاد بانک اطالعاتي متقاضیان كار و استفاده
از آموزشهای فني ،حرفهای و مهارتي در چهارچوب صـالحیت حرفهای ملي در سـطح اسـتان و
ارائه راه حل برای كاهش بیکاری.
م  -ارائه برنامههای پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیتهای اولویتدار با رعایت تصمیمات
شورایعالي اشتغال و اسناد آمایش سرزمین.
ن  -بررسي و پیشنهاد نیازهای آموزشي مهارتي و فني و حرفهای بخش دولتي و مراكز غیردولتي
متناسب با نیازهای بازار كار.
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 -4-3اع ضای کارگروه زیر بنایی ،تو سعه رو ستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست
 استاندار (رییس)ـ مدیركل راه و شهرسازی (دبیر)
ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداری (رییس)
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
ـ مدیر كل مدیریت بحران استان
ـ رییس سازمان جهاد كشاورزی
 مدیركل بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان رییس سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری استان مدیركل حفاظت محیط زیست استانـ مدیر كل صنعت ،معدن و تجارت
ـ مدیركل منابع طبیعي و آبخیز داری استان
ـ مدیرعامل شركت ملي گاز استان
ـ مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان
ـ مدیرعامل شركت توزیع برق استان
ـ یکي از شهرداران به انتخاب رییس كارگروه
ـ مدیر كل پدافند غیر عامل استانداری
 مدیر كل هواشناسي استان رییس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان رییس شورای اسالمي استان -نماینده وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح
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 -5-3وظایف کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیطزیست
الف  -بررسي و ارائه پیشنهاد در خصوص طرحهای توسعه عمران منطقهای ،ناحیهای ،روستایي و
شهری ،طرحهای مجموعههای شهری ،طرحهای بهسازی ،نوسازی و مرمت بافتهای قدیمي و
فرسوده ،تبدیل روستا به شهر ،طرحهای ساماندهي عشایر و ساماندهي سکونتگاههای غیررسمي
با رعایت مالحظات آمایش سرزمین ،اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غیرعامل به مراجع قانوني
ذیربط.
ب -تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالي ذیربط از جمله شورای عالي شهرسازی و معماری
ایران.
پ  -بررسي و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه استان در حوزههای زیربنایي.
ت  -بررسي و ارائه سازوكارهای الزم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آییننامه استفاده از
اراضي ،احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها.
ث  -بررسي راهکارهای افزایش مشاركتهای مردم و سازمانهای مردمنهاد در راستای توسعه
زیرساختي شهرها ،روستاها و مناطق عشایری استان.
ج  -ارائه پیشنهادهایي برای ارتقای زیرساختهای مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهرهای
پایدار و تابآور.
چ  -پیگیری ارتقای دسترسي به آب سالم و سامانه جمعآوری و تصفیه فاضالب در سطح استان
و بررسي و ارائه سازوكارهای نحوه بهرهبرداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخشهای
اقتصادی.
ح  -بررسي مسایل و مشکالت روستاییان و عشایر و ارائه پیشنهادهایي برای راهبری توسعه
روستایي و ساماندهي عشایر.
خ  -بررسي و پیشنهاد برنامههای توانمندسازی دهیاران و بهرهگیری از ظرفیت آنها در پیشبرد
امور توسعه روستاها.
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د  -بررسي و پیگیری طرحهای مدیریت بحران و حوادث طبیعي.
ذ  -ارائه راهکارهایي برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي (از قبیل بین شهری ،شهری،
روستایي ،ریلي و هوایي) و ارتقای وضعیت ایمني راهها.
ر  -بررسي برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی و ارائه سازوكارهایي برای توسعه ظرفیتهای
ایجاد انرژیهای نو و تجدیدپذیر.
ز  -بهرهبرداری از ظرفیت شورای فني استان در پیشبرد امور مرتبط.
ژ  -پیگیری انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از شهرها و سکونتگاهها.
س  -بررسي و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه كمي و كیفي مسکن و زیرساختهای
مناطق شهری و روستایي و عشایر .
ش  -بررسي و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشمانداز استان.
ص  -بررسي برنامههای توسعه میانمدت استاني ،شهرستاني ،طرحهای توسعه ناحیهای و
طرحهای منظومه روستایي از منظر مالحظات آمایشي ،محیطزیستي و اهداف توسعه پایدار و
نظارت بر چگونگي اجرای آنها.
ض  -تسهیل اجرای برنامهها و سیاستهای اجرایي شورایعالي آمار و شورایعالي آمایش
سرزمین.
ط  -بررسي و ایجاد هماهنگي آمارهای ثبتي دستگاههای اجرایي استان.
ظ  -بررسي و پیشنهاد شاخصها و اولویتهای آماری مورد نیاز برنامههای توسعه استان.
ع  -بررسي و ارائه تدابیر الزم برای تهیه نقشههای اصلي سامانه اطالعات جغرافیایي ) (GISو
دادههای مکاني استان و بهروزرساني آن.
غ  -پیشنهاد سیاستها و راهکارهای الزم برای كاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش
تحقق آنها.
ف  -بررسي مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهرها و روستاها در چهارچوب سند
آمایش سرزمین.
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ق  -بررسي و نظارت بر حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعي و پیشنهاد راهکارهایي برای اجرای
برنامه مدیریت سبز در سطح استان.
ک  -بررسي برنامههای مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونتگاهي و استقرار جمعیت و
فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست.
گ  -بررسي و ارائه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیتسازی نهادی و انساني برای تحقق اهداف
توسعه پایدار.
ل  -بررسي و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخصهای توسعه پایدار در پهنه استان براساس
دیدگاههای برنامهریزی منطقهای.
م  -بررسي و تسهیل ارتقای زیستبوم (اكوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستي در پهنه استان.
ن  -بررسي و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده بیابانزایي ،گرد و غبار و ریزگردها.
و  -بررسي و ارائه راهکارهای برنامهریزی یکپارچه سرزمیني و ساماندهي فضایي استان.
ه -راهبری زیرساخت دادههای مکاني ).(SDI
ی  -پیگیری اجرای طرحهای آمایشي مصوب استان و بررسي سیاستهای ارتقای دسترسي به
انرژیهای پاک و مقرون بهصرفه در سطح استان.
 -6-3اعضای کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده در استان
 استاندار (رییس) مدیركل دفتر امور اجتماعي استانداری (دبیر) معاون سیاسي و امنیتي استانداری (رییس) رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استانـ مدیركل دفتر امور بانوان و خانواده
ـ مدیركل آموزش و پرورش استان
ـ مدیركل صدا و سیمای مركز استان
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ـ مدیركل اطالعات استان
ـ فرمانده ناحیه انتظامي استان
ـ مدیركل ورزش و جوانان
ـ مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي
 مدیر كل میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگریـ مدیركل كمیته امداد امام خمیني (ره)
ـ مدیر كل سازمان تبلیغات اسالمي
ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان
ـ نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
 رئیس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان مدیركل حفاظت محیط زیست استان مدیر كل صنعت ،معدن و تجارت مدیر كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مدیر كل استاندارد استان مدیر كل بهزیستي استان رییس سازمان جهاد كشاورزی استان مدیر كل دامپزشکي استان مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان دادستان مركز استان مدیر كل بیمه سالمت استان یکي از روسای دانشگاههای دولتي به انتخاب رییس كارگروه -رییس شورای اسالمي استان
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 -7-3وظایف کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده در استان
الف  -تسهیل اجرای تصمیمات شوراهایعالي از جمله شورای اجتماعي كشور و شورای عالي رفاه
و تأمین اجتماعي .
ب  -بررسي و ارائه راهکارهای شناسایي كانونهای آسیبپذیر اجتماعي و كاهش آسیبهای
اجتماعي و آثار ناشي از آن.
پ  -بررسي و پیشنهاد برای بازیابي هویت ملي و مذهبي و ارتقای خودباوری در نسل جوان.
ت  -بررسي و ارائه سازوكارهایي برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده.
ث  -بررسي مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخصهای ذیربط.
ج  -بررسي و ارائه راهکارهای حمایت از غنيسازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.
چ  -بررسي و نظارت بر حسن انجام پیوستهای فرهنگي ،اجتماعي و سالمت برای طرحهای
بزرگ توسعهای استان.
ح  -بررسي راهکارها و ارائه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش همگاني و قهرماني و حل
مسایل و مشکالت مربوط به آن.
خ  -بررسي و برنامهریزی حفظ و بهرهبرداری از بناهای دارای ارزش فرهنگي  -تاریخي و صیانت
از میراث معنوی.
د  -بررسي و ارائه راهکارهای ساماندهي مراكز فرهنگي.
ذ  -بررسي و ارائه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعي و مشاركتهای مردمي.
ر  -همکاری با شوراهای متولي امور فرهنگي و اجتماعي.
ز  -هماهنگي برای فراهم نمودن زمینههای الزم در كاهش نابرابریهای جنسیتي در سطح استان.
ژ  -بررسي و ارائه راهکارهای ارتقای شاخصهای رفاه و توسعه اجتماعي و فرهنگي استان.
س  -برنامهریزی و ارائه راهکارهای فقرزدایي و كاهش فقر.
ش  -بررسي و ارائه راهکارهای تشویق و توسعه بیمههای اجتماعي در مناطق محروم بهویژه
روستایي و عشایری.
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ص  -بررسي و ارزیابي روند تغییرات شاخصهای توسعه روستایي.
ض  -تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورایعالي سالمت و امنیت غذایي.
ط  -بررسي و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگي سالم و سالمت و امنیت غذایي
ظ  -بررسي و ارائه راهکارهای سالمت جسمي در گروه سني كودكان و نوجوانان بهویژه دختران
و راههای بهبود آن.
ع  -بررسي راههای پیشگیری از عفونت و بیماریهای نوپدید و مهار آنها.
غ  -بررسي و پیشنهاد برنامههایي برای رصد و پایش سالمت جسمي و رواني گروههای سني
مختلف.
ف  -بررسي و ارائه راهکارهای تأمین نیازهای بهداشتي و درماني و ارتقای كیفیت بیمه سالمت
استان در ابعاد مختلف و اولویتهای آن با توجه به نیازهای شهرستانها و استان.
ق  -بررسي و ارائه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط ،نظافت عمومي و وپایش (كنترل)
مواد غذایي و بهداشتي.
ک  -پیشنهاد اصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمعیتي.
گ  -بررسي و ارائه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتي و جلب مشاركت در بخش بهداشتي و
درماني.
ل  -بررسي و ارائه سازوكار واگذاری امور تصدیگری دستگاههای دولتي به بخش غیردولتي در
امور ذیربط.
م  -بررسي و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سالمت.
ن  -بررسي و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصوالت سالم.
و  -نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو.
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 -8-3اعضای کارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری در استان
 استاندار (رییس) رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر) یک نفر از روسای دانشگاههای دولتي به انتخاب رییس شورا یک نفر از روسای دانشگاه علوم پزشکي استان به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مدیر كل آموزش و پرورش مدیر كل ارتباطات و فناوری اطالعات استانـ مدیر كل آموزش فني و حرفهای استان
ـ رییس جهاد دانشگاهي استان
 مدیر كل استاندارد استانـ رییس پارک علم و فناوری استان
 مدیر كل صدا و سیمای مركز استان مدیر كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری رییس سازمان جهاد كشاورزی استان -9-3وظایف کارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری در استان
ماده  -12وظایف كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری به شرح زیر است:
الف  -تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالي مرتبط از جمله شورای عالي آموزش و پرورش،
شورای عالي انقالب فرهنگي و شورای عالي آموزش و تربیت فني ،حرفهای و مهارتي.
ب  -هماهنگي و ایجاد ارتباط بین دستگاهها و مراكز تحقیقاتي و دانشگاهي با مراكز تولیدی و
صنعتي و بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای تخصصي آنها برای توسعه و ارتقای كیفي
تولیدات داخلي .
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پ  -بررسي و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراكز رشد ،پارکهای علم و فناوری و
شهرکهای فناوری و شركتهای دانشبنیان و كسب و كارهای نوپا و دانشبنیان با همکاری
كارگروه امور اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری.
ت  -تمهید راهکارهایي برای بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای تخصصي سازمانها به ویژه
مراكز تحقیقاتي و پژوهشي ،تشکلها و انجمنهای صنفي در جهت رفع نیازهای پژوهشي استان
و كشور.
ث  -تمهید برنامههایي برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.
ج  -بررسي و ارائه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطالعات در زمینههای مختلف
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي.
چ  -هماهنگي و نظارت بر ایجاد بانکهای اطالعاتي طرحهای پژوهشي استان به منظور ارتقای
همافزایي ،كاهش هزینهها و جلوگیری از اجرای پژوهشهای غیرضروری و تکراری.
ح  -بررسي و ارائه پیشنهاد اولویتهای پژوهشي استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتي
كلیه دستگاههای اجرایي به سمت آن.
خ  -پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراكز علمي و پژوهشي خارج از كشور.
د  -پایش و پیگیری وضعیت كمي و كیفي مراكز آموزشعالي در استان.
ذ  -تمهید برنامههایي برای حمایت از تجاریسازی ایدهها ،نوآوریها ،اكتشافات و اختراعات.
ر -اتخاذ سیاستهایي برای انطباق رشتههای تحصیلي مراكز آموزشعالي متناسب با مزیتهای
منطقهای و نیازهای بازار كار استان.
ز  -بررسي راههای توسعه فضاها و تجهیزات آموزشي و غیرآموزشي.
ژ  -بررسي و ارائه راهکارهای توسعه مشاركت بخش غیردولتي در امور مربوط.
س  -بررسي و ارائه پیشنهاد اولویتهای نظام آموزش فني ،حرفهای و مهارتي استان به تفکیک
بخشهای اقتصادی در تمامي سطوح علمي بر اساس آمایش سرزمین.
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ش  -بررسي و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مشاركت بهرهبرداران و نظامهای حرفهای و كلیه
ذینفعان آموزشهای مهارتي در مراحل مختلف.
ص  -همکاری در تدوین و زمینهسازی برای استقرار چهارچوب صالحیت حرفهای ملي در استان.
ض  -پایش و پیگیری پوشش كامل تحصیلي در مقاطع مختلف با تاكید بر مناطق روستایي و
محروم.
ط  -پیگیری توسعه آموزشهای مهارتي و كاربردی.
ظ  -تمهید برنامههایي برای تجلیل از چهرههای برتر پژوهشي و فناوری.
 -10-3تعداد نشستها
تعداد كل نشستهای كارگروههای تخصصي در سال 27 ،1399نشست بوده است .در این
بین كارگروه اجتماعي ،فرهنگي ،ســالمت ،زنان و خانواده با  15نشــســت بیشــترین و كارگروه
آموزش ،پژوهش ،فنآوری و نوآوری با تشــکیل  2نشــســت كمترین آمار نشــســتها را به خود
اختصاص دادهاند.
15

7

3

2

آموزش ،پژوهش،

اجتماعی ،فرهنگی،

زیر بنایی  ،توسعه

کارگروه اقتصادی،

فنآوری و نوآوری

سالمت ،زنان و خانواده

روستایی  ،عشایری ،

اشتغال و سرمایهگذاری

شهری و آمایش سرزمین
و محیط زیست

نمودار  -1-3مقایسه تعداد نشستهای کارگروههای تخصصی ذیل شورا سال 1399
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فصل سوم :عملیات کارگروههای تخصصی ذیل شوراها

 -11-3تعداد مصوبات
مجموع مصوبات سال  1399كارگروههای تخصصي ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان،
 1444مصوبه تخصصي برای كارگروهها بوده است.

1391

14

24

15

آموزش ،پژوهش،

اجتماعی ،فرهنگی،

زیر بنایی  ،توسعه

کارگروه اقتصادی ،اشتغال

فنآوری و نوآوری

سالمت ،زنان و خانواده

روستایی  ،عشایری ،

و سرمایهگذاری

شهری و آمایش سرزمین
و محیط زیست

نمودار  -2-3مقایسه تعداد مصوبات کارگروههای تخصصی ذیل شورا سال 1399
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 -12-3مصوبات اجرا نشده
مجموع مصوبات اجرا شده در كارگروههای تخصصي در سال  1475 ، 1399مورد بوده است و
تعداد  19مصوبه نیز اجرا نشده است .
9
8

2

0
آموزش ،پژوهش،

اجتماعی ،فرهنگی،

زیر بنایی  ،توسعه

کارگروه اقتصادی ،اشتغال

فنآوری و نوآوری

سالمت ،زنان و خانواده

روستایی  ،عشایری ،

و سرمایهگذاری

شهری و آمایش سرزمین
و محیط زیست

نمودار  -3-3مقایسه تعداد مصوبات اجرا نشده کارگروههای تخصصی در سال 1399
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فصل سوم :عملیات کارگروههای تخصصی ذیل شوراها

 -13-3متوسط زمان برگزاری هر نشست
سقف زماني نشستهای كارگروهها طي سال  1399نیز متناسب با دستور كار نشستها و
حجم موضوعات و مباحث مطرح شده در هر نشست متغیر بوده است .لیکن بر اساس گزارشات
ارسالي و آمار و ارقام مندرج در جداول پایه ،متوسط زمان بین  2الي  3ساعت بیشترین فراواني را
به خود اختصاص داده است .این سقف برای جلسات برای كارگروههای تخصصي بین  2ساعت
الي  2ساعت و 25دقیقه بوده است.

کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایهگذاری
؛6

آموزش ،پژوهش،
فنآوری و نوآوری ؛
4

زیر بنایی  ،توسعه

روستایی  ،عشایری ،
شهری و آمایش

اجتماعی ،فرهنگی،

سرزمین و محیط

سالمت ،زنان و

زیست ؛ 21

خانواده ؛ 30

نمودار -4-3مقایسه مدت زمان نشستهای کارگروههای تخصصی ذیلشورا سال 1399
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 -14-3دستور کار جلسات
تعداد كل دستور كار جلسات كارگروههای تخصصي در سال  1399به ترتیب  795مورد بوده است.
بیشترین تعداد دستور كار جلسات كارگروههای تخصصي به كارگروه زیربنایي ،توسعه روستایي،
شهری ،آمایش سرزمین و محیط زیست با  760مورد و  95درصد اختصاص داشته و پس از آن
كارگروه اجتماعي ،فرهنگي سالمت ،زنان و خانواده با  20مورد و  2/5درصد در رده بعدی قرار
دارند.

760

6

20

9

آموزش ،پژوهش،

اجتماعی ،فرهنگی،

زیر بنایی  ،توسعه

کارگروه اقتصادی،

فنآوری و نوآوری

سالمت ،زنان و خانواده

روستایی  ،عشایری ،

اشتغال و سرمایهگذاری

شهری و آمایش سرزمین
و محیط زیست

نمودار  -5-3مقایسه تعداد دستور نشستهای کارگروههای تخصصی آن در سال 1399
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فصل سوم :عملیات کارگروههای تخصصی ذیل شوراها
جدول  -1-3عملکرد کارگروههای تخصصی در سال 1399
تعداد

مجموع

تعداد

نشستهای

زمان

تعداد

مصوبات

برگزار شده

برگزاری

مصوبات

اجرا

با حضور

کل

شده

رییس

نشستها

کارگروه

(ساعت)

تعداد
ردیف

نام کارگروه
تخصصی

تعداد

موضوع

نشستهای

ارائه شده

برگزار شده

در
دستورکارها

كارگروه اقتصادی،
اشتغال و
1
سرمایهگذاری
زیر بنایي ،توسعه
روستایي،
عشایری ،شهری
2
و آمایش سرزمین
و محیط زیست
اجتماعي،
فرهنگي ،سالمت،
3
زنان و خانواده
آموزش ،پژوهش،
4
فنآوری و نوآوری
جمع كل
مأخذ :صورتجلسات كارگروهها
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9

15
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6

7

760

1391

1382

7
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1
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6
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نمودار  -6-3تعداد نشستها و موضوعات مطرح شده در گروه کاری ذیل کارگروهها

فصل چهارم
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 -4کمیته برنامهریزی شهرستانها
 -1-4مباني قانوني
به استناد بند (ج) ماده ( )44قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( )2و براساس آخرین اصالحیهی آییننامهی اجرایی شورای برنامهریزی و توسعهی استان
و كارگروههای تخصصی ،موضوع مصوبهی شمارهی /29018ت 54487هـ مورخ 1398/03/12
هیئت محترم وزیران ،برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامهریزی
و توسعهی استان ،كمیتهی برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل میشود.
كمیتههای برنامهریزی شهرستان ها موظفند با رعایت دستورالعمل ابالغی شورا و چهارچوب سند
توسعه استان نسبت به تعیین و اولویتبندی پروژهها اقدام نمایند.
 -2-4تعداد اعضای حاضر در کمیتههای برنامهریزی
بر اساس مفاد بند (ج) ماده ( )44قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )2و ماده  14آخرین اصالحیه آیین نامهی اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه ،اعضای
كمیتهی برنامهریزی شهرستانها شامل:
 فرماندار ( رییس ) نمایندهی سازمان مدیریت و برنامهریزی ( دبیر ) ( -بدون حق رأی) رؤسای ادارات شهرستان ( متناظر با ادارات كل استانی عضو شورای برنامهریزی و توسعهیاستان)
 -نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی ( به عنوان ناظر )
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عالوه بر این افراد ،از مدیران دیگری نیز حسب مورد و متناسب با دستور كار نشست دعوت به
عمل میآید .بر این اساس تعداد اعضای حاضر در نشستهای كمیتهی برنامهریزی شهرستانهای
استان در سال  1399بالغ بر  3075نفر گزارش شده است .
تبصره  -1اعضای كمیتهی برنامهریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات
كل استانی) میباشد.
 -3-4تعداد نشستها
تعداد كل نشستهای كمیتهی برنامهریزی شهرستانهای استان در سال  1399تعداد 123
نشست بوده است .در این بین كمیته برنامهریزی شهرستان فریدونشهر با  12نشست ،بیشترین
تعداد نشستها را به خود اختصاص داده است .
12
11

8

8
7 7
6

6

6
5 5

4

4 4

5
4

3

3
2

4
3

3
2
1

آران و بیدگل
اردستان
اصفهان
برخوار
بویین میاندشت
تیران و کرون
خمیني شهر
خوانسار
خور و بیابانک
چادگان
دهاقان
سمیرم
شاهین شهر و میمه
شهرضا
فریدن
فریدونشهر
فالورجان
کاشان
گلپایگان
لنجان
مبارکه
نائین
نجف آباد
نطنز

نمودار  -1-4مقایسه تعداد نشستهای کمیتههای برنامهریزی شهرستانها طي سال 1399
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فصل چهارم :عملکرد کمیتههای برنامهریزی شهرستانها

 -4-4تعداد مصوبات
مجموع موضوعات ارائه شده در دستور كار نشستهای كمیتهی برنامهریزی شهرستانهای
استان در سال  1399بالغ بر  1543مورد بوده كه حدود  2262مصوبه را در شهرستانهای استان
شامل میشود.

244
195

190

137

136
123

160
153

156
124

118
98

38
11

7

125

31 35 28
2

95

22

30
4

آران و بیدگل
اردستان
اصفهان
برخوار
بویین میاندشت
تیران و کرون
خمیني شهر
خوانسار
خور و بیابانک
چادگان
دهاقان
سمیرم
شاهین شهر و میمه
شهرضا
فریدن
فریدونشهر
فالورجان
کاشان
گلپایگان
لنجان
مبارکه
نائین
نجف آباد
نطنز

نمودار  -2-4مقایسه تعداد مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها طي سال 1399
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 -5-4متوسط زمان برگزاری هر نشست
سقف نشستهای كمیتهی برنامهریزی شهرستانها نیز متناسب با دستور كار نشستها و
حجم موضوعات و مباحث مطرح شده در هر نشست متغیر است .لیكن بر اساس گزارشهای
ارسالی ،متوسط زمان بین  2الی  2/30ساعت بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .
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15

14 14

15

16 16

15

15

15
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10

10

10

9 9

7
4

5

10
6 5/3

4

آران و بیدگل
اردستان
اصفهان
برخوار
بویین میاندشت
تیران و کرون
خمیني شهر
خوانسار
خور و بیابانک
چادگان
دهاقان
سمیرم
شاهین شهر و میمه
شهرضا
فریدن
فریدونشهر
فالورجان
کاشان
گلپایگان
لنجان
مبارکه
نائین
نجف آباد
نطنز

نمودار  -3-4مقایسه متوسط زمان برگزاری نشستهای کمیتههای برنامهریزی شهرستانها
طي سال 1399

در سال  1399مدیران و تصمیمگیران شهرستانها ،برابر  8423نفر ساعت در نشستهای
كمیتههای برنامهریزی حضور داشتهاند.

فصل پنجم
منابع و مأخذ

فصل پنجم :منابع و مآخذ
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