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 از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند0

دستورکارنشست :
 .9بررسی مصوبات كارگروه تخصصی زير بنايی ،توسعه روستايی ،عشايري ،شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست
 .6اعتبارات سال  9311استان
 .3مصوبات كارگروه اقتصادي ،اشتغال و سرمايهگذاري استان
 .4ساير موارد

اهممذاکرات:



پس از تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید و خیر مقدم توسط آقطا ککرطر اکیطر س طیس سطازمان مطدیری

و

برنامهسیز وکبیر شوسا ،با توجه به لغو جلسه شوسا کس تاسیخ  ،99/4/12براساس کسطروسکاس نسسط

ابرطدا ماطوبات

کاسگروه تخاای زیر بنایی ،توسعه سوسرایی ،عسایر  ،شهر و آمایش سرزمین و محطی زیسط

کطه بطالب بطر 91

طرح و پروژه میباشد و قیالً این پروژه ها به انضمام کعوتنامه برا کلیطه اعضطا محرطرم اسسطاه شطده بطوک م طرح و
اعضاء نیز کیدگاه ها و نق ه نظرات خوک سا نسی

به بندهایی از آن بیان نموکنطد نریجطه مطراکرات پطس از اخطر س

مخفی بسرح مواسک بند یکم به تاویب سسید سپس آقا مهندس نطاطقی معطاون سطازمان مطدیری

و برنامطهسیطز

اسران ،کس اکامه گزاسش جلسه قیل شوسا کس خاوص اعریاسات جاس و عمرانی ساه  2999و برخطی ررتط هطا
قانون بوکجه اسران ،به اسا ه بوکجه اسران پرکاخره و با بیان اینکه کس توزیع اعریطاسات بطا توجطه بطه الزامطات قطانونی،
اعریاسات شهرسرانها باید بر اساس رال و برنامه توزیع شوک به اسا ه آن پرکاخرند ایسطان همننطین بطه بیطان برخطی
مسکالت کس این خاوص پرکاخره و با بیان اینکه بوکجه ساه  2999با کسطر قابطل توجطه مواجطه اسط  ،خواسطراس
تالش مدیران کسرگاهها اجرایی کس خاوص اسرفاکه از ظرری ها تیارهها قانون بوکجه کس جیطران سطهمی از
این کسر بوکجه شدند نریجه مراکرات پس از اخر س

مخفی بسرح مواسک بند کوم میباشد کس اکامطه ماطوبات

کاسگروه اقرااک  ،اشرغاه و سرمایهگراس اسران که برا اعضا محررم اسساه شده بوک م رح و نریجطه مطراکرات
پس از اخر س

مخفی بسرح مواسک بند سوم میباشد کس پایان اسرانداس محررم و س یس شوسا برنامهسیز و توسعه

اسران ضمن تاکید بر توزیع عاکالنه اعریاسات کس س ح اسران با سعای

موازین قطانونی ،بطر اسطرفاکه از ظرریط هطا

قانونی تیارهها بوکجه  2999تأکید نموکه و از همه کسرگاهها اجرایی خواسرند که با ارزایش استیاط و تعامل با
وزاستخانهها و سازمانها مریوع و سازمان برنامه و بوکجه کسوس بروانند کس زمینه اتالح تیارهها و لوایح بوکجه کس
جه منارع اسران گامها مؤثر برکاسند
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

مصوبات:

 .1ماوبات کاسگروه تخاای زير بنايی ،توسعه سوسرایی ،عسایر  ،شهر و آمایش سرزمین و محی زیس
موضوع نامه شماسه  22/99/21929موسخ (2999 /04/21شامل بیس

و سه برگ و پنجاه و هف

سکیف )

ونامه شماسه  22/99/21924موسخ ( 2999/04/21شامل یازکه بطرگ و سطی و پطند سکیطف ) بطا توجطه و بطه
اسرثناء مواسک ذیل ،به شرح مسرندات پیوس تاویب شد
الف :کس خاوص سکیف12از پیوس
خدمات حمل و نقل جه
گرکید جلسها با محوسی

نامه شماسه  22/99/21924موسخ  96/04/21موضطوع تعیطین کطاسبر

احداث پاسکینگ خوکسوها سطی
کررر رنی اسرانداس و با شرک

ساه و شهرساز  ،نماینده اکاسه کل محی زیس
نفری اتفهان جه

و سطنگین ،از کسطروس کطاس خطاس و مقطرس

نماینده سازمان مدیری و برنامهسیز  ،نماینطده

اسران ،پاالیسگاه اتطفهان و شطرک

پخطش رطرآوسکههطا

برسسی مسرندات تسکیل و نریجه برسسی کس جلسه آتی شوسا اسا ه گرکک

 -1با توجه به اسا ه اعریاسات بوکجه  2999اسران از سو سازمان مدیری

و برنامهسیز ضمن تاویب

توزیع اعریاسات مقرس گرکید :باتوجه به محدوکی ها موجوک کس اعریاسات ساه جاس  ،کسرگاهها اجرایی کس
هزینهکرک اعریاسات نکات زیر سا موسک تأکید قراس کهند:
الف  :مقرس شد با توجه به تایید طرحها تیاره  29قانون بوکجه و اعریاسات ماوب ،کسرگاهها اجرایی با
جدی

نسی

به اجرایی نموکن آن اقدام نمایند

ب :کلیه کسرگاهها موظف به اسرفاکه حداکثر از تیارهها
 :کسرگاهها اجرایی مکلفند کسهزینهکرک اعریاسات ،ضواب

موجوک کس بوکجه ساه جاس میباشند
اجرایی بوکجه ،کسروسالعملها و بخسنامهها

معاون محررم سییسجمهوس و سییس سازمان برنامه و بوکجه کسوس سا مد نظر قراس کاکه و اعماه کنند
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -9ماوبات کاسگروه اقرااک  ،اشرغاه و سرمایهگراس موسخ 2999/1/29موسک تاویب و مقرس گرکید این
ماوبات توس کبیرخانه کاسگروه مربوطه به کسرگاهها ذیر ب اسران ابالغ گرکک
 -4با توجه به ررت ها موجوک کس قانون بوکجه ساه جاس و منابع مرمرکز کسوس مقرس شد کس جلسات آتی
شوسا برنامه سیز و توسعه اسران  ،کس هر جلسه ی

نفر از مدیران نسی

به اسا ه گزاسش اقدامات سازمان مریوع

خوک کس این زمینه به شوسا اقدام نمایند
 -1بر اساس جزء

بند ی

نسس

 296شوسا برنامه سیطز و توسطعه اسطران و پیطرو توستجلسطه کمیرطه رنطی

موسخ  2999/04/9کس خاوص اساضی باال کس

سد کوچر گلپایگان مقرس گرکید ،با توجه به م العات اسا ه

شده توس شرک تعاونی توسعه و عمران شهرسران گلپایگان ،اجطرا

ططرح مطرکوس بطه تطوست گرکشطگر

عمومی موسک تأیید قراس گرر
 -6کس خاوص واگراس حق اسرفاکه ساخرمان کانسگاه پیام نوس شهرضا بطه مرکطز آمطوزش عطالی شهرضطا و بطا
عنای

به بند ب ماکه () 29قانون تنظیم بخسی از مقرسات مالی کول

و با سعای

سایر مقرسات ،مقرسشد کمیرها با محوسی

سازمان مدیری

و ماکه  222قانون محاسیات عمومی کسطوس

کانسگاه علطوم پزشطکی اتطفهان و بطا شطرک

نماینطده

و برنامه سیطز اسطران و نماینطده اکاسه کطل اقراطاک و کاسایطی اسطران تسطکیل و ضطمن برسسطی

مسرندات و احااء نظرات کو کسرگاه ذیر ب نریجه گزاسش کس جلسه آتی شوسا م رح گرکک
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -1کس خاوص اعریاسات پژوهسی موضوع به کاسگروه آموزش ،پژوهش ،رنآوس و نوآوس محوه و مقرس
شد بر اساس ماوبات آن اقدام و نریجه سا کس شوسا برنامهسیز م رح نمایند

 -2کس ساسرا اسرفاکه حداکثر از ظرری ها تیارهها قانون بوکجه ساه جاس  ،مقرس گرکید گزاسش
اقدامات انجام شده کس خاوص اجرایی کرکن تیاره  21قانون بوکجه ،توس اکاسه کل اقرااک و کاسایی
اسران تهیه و کس جلسه آتی شوسا اسا ه گرکک

اسامياعضايارجمنديکهدرايننشستحضورنداشتهاند:

 -9جناب آقاي ابوترابی  -ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی
 -6جناب آقاي قاسمی -معاون محترم سياسی  ،امنيتی و اجتماعی استانداري
 -3جناب آقاي مهندس غالمی – معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري

