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 دستور كار نشست : 

  1398سال هاي قانون بودجه  فرصت شريح تو  1397گزارش عملكرد سال  .1

 1397تعاوني در سال  –مقايسه عملكرد استان در واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي    .2

 ساير موارد  .3

   مذاكرات : اهم 

و خيـر مقـدم توسـط آقـاي دكتـر اكبـري رئـيس سـازمان مـديريت و           اهللا مجيـد  وت آياتي چند از كالمتالپس از    
 دگـزارش عملكـر    ريـزي  اسـتان،   ناطقي معـاون سـازمان مـديريت و برنامـه    ريزي و دبير شورا ،  آقاي مهندس  برنامه

را با توجه به درصد درآمدهاي تحقق يافتـه و اعتبـارات تملـك       ،1397عتبارات در سال ابودجه و تغييرات و توزيع 
و ضمن بيان اينكـه حـدود     هاي ملي و استاني را ارائه نموده،  هژاي ( عمراني ) و همچنين وضعيت پرو دارايي سرمايه

در هـا در اسـتفاده از اوراق مشـاركت     درصد از درآمدهاي استاني محقق نشده است خواسـتار تسـريع دسـتگاه    7/45
ريـزي را   هاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامـه  فرصت باقيمانده شده و لزوم ارائه اطالعات شفاف از طرف دستگاه

،  98ايشان همچنين با تشريح بودجـه    تر در استان شدند. ريزي بهتر و صحيح مهمترين كمك در جهت امكان بودجه
ريـزي و   سپس آقاي دكتر اكبـري دبيـر شـوراي برنامـه     .  به بيان نقاط قوت و ضعف بودجه در سال جاري  پرداختند

هاي اجرايـي از ظرفيـت اوراق    پرداخته و  استفاده  دستگاه 98توسعه استان  به بيان مشكالت موجود در قانون بودجه 
مهمتـرين راهكـار در خصـوص جبـران     را هاي موجود در قانون بودجه و فـروش امـالك مـازاد     تبصره تسويه خزانه، 

ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي اقدامات انجام گرفتـه در     در ادامه آقاي دكتر تركي،   عتبارات دانستند.كاهش ا
در   را مطرح نمودنـد.  مجلس شوراي اسالمي هنگام طرح بودجه در صحن علني  خصوص استيفاي حقوق استان در

ه توسط سازمان مديريت دوجه به گزارش ارائه شتريزي و توسعه استان با  پايان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
هاي اعتباري و تسهيالتي قانون برنامه ششم توسعه و قانون  گيري از تمام ظرفيت كيد بر لزوم بهرهأبا ت   ريزي، و برنامه
ي هـا  هاي اجرايي استان در ارتباط با استفاده بهينـه از فرصـت   خواستار پيگيري مجدانه مسئولين دستگاه 1398بودجه 

ايشان با اشاره به توجه به   موجود در قوانين مزبور جهت پايدار نمودن سهم مناسبي براي استان از طريق مركز شدند.
هاي شناسايي  مناطق كمتر توسعه يافته استان را اجتناب  و روستايي ، تجديد نظر در شاخص مناطق كمتر توسعه يافته 

هـاي   موضوع مقايسه عملكرد استان در واگـذاري پـروژه  «جلسه  دومور به دليل محدوديت زماني دست ناپذير دانستند.
 به نشست آتي شورا موكول گرديد. »   1397تعاوني در سال  -عمراني به بخش خصوصي  
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 مصوبات :
 

هـاي   را در بخـش  1398ي سـال   هاي اجرايي تكاليف قانوني مصرح در قـانون بودجـه   مديران محترم دستگاه -1
بـدون فـوت وقـت و بطـور       ربط، ها و مراجع ذي خانه ضمن پيگيري موارد از طريق وزارتمربوطه احصاء و 

هاي قانون  ها و تسهيالت پيش بيني شده در تبصره تخصيص  جدي پيگير سهم استان و دستگاه خود از منابع ،
هـاي   ههاي بخش خصوصي و منابع مالي متمركـز در وزارتخانـ   مايهسراز هاي ناشي  بودجه و همچنين فرصت

 متبوع باشند.
هـاي اجرايـي در هزينـه كـرد      مقرر شد دسـتگاه  هاي موجود در اعتبارات سال جاري،  با توجه به محدوديت  -2

 اعتبارات نكات زير را مورد تأكيد قرار دهند:
o مي باشند. 98هاي موجود در قانون بودجه سال  ها موظف به استفاده حداكثري از تبصره كليه دستگاه 
o هـا و   دسـتورالعمل   ضـوابط اجرايـي بودجـه،     اجرايـي مكلفنـد در هزينـه كـرد اعتبـارات،     هـاي   دستگاه

هاي معاون محترم رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور را مدنظر قرار داده و  بخشنامه
 اعمال كنند.

محوريت معاون همـاهنگي  با توجه به فرصت باقيمانده در استفاده از اوراق مشاركت مقرر گرديد جلساتي با  – 3
انـد   هايي كه تـاكنون نتوانسـته   ريزي استان و دستگاه امور عمراني استانداري و با شركت سازمان مديريت و برنامه

 .نمايندبه دفتر استاندار ارسال  را ها  نشستكنند برگزار و نتايج  جذباسناد خزانه توزيع شده را 
 

در اختيـار   از طريق سـايت سـازمان    ريزي استان، يت و برنامهمقررشد گزارش ارائه شده توسط سازمان مدير -4
هاي متمركز  ي از ظرفيت هاي اجرايي قرار گيرد و مديران محترم دستگاه ها نسبت به پيگيري مجدانه دستگاه

 هاي خود اقدام نمايند. كشور در ارتباط با فعاليت
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هـا بـه سـازمان برنامـه و      هاي اجرايـي و وزارتخانـه   با توجه به اينكه آمار و اطالعات ارسالي از طريق دستگاه  -5

هاي اجرايي استان در ارسال  مقرر شد   دستگاه   ، گيرد بودجه كشور مبناي اختصاص اعتبار به استان قرار مي
 م را بعمل آورده و در صورت مغايرت اي استان به كشور دقت الز هاي توسعه اطالعات مربوط به شاخص

   ز ارسـال گرديـده اسـت سـريعاً نسـبت بـه همـاهنگي و رفـع               كتاكنون به مر هايي كه اطالعات آن در شاخص     
 هاي موجود اقدام نمايند. مغايرت

هـاي اجرايـي كـه بـا      تـا يـك درصـد اعتبـارات پژوهشـي دسـتگاه       ) مقرر شد، 9تبصره ( "ز"در راستاي بند  -6
گردد  بر اساس مصوبه كـارگروه   هماهنگي دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كسر مي

 هاي اجرايي مربوط اختصاص يابد. وهش، فناوري و نوآوري به دستگاهژپ آموزش، 
) بنـد (ب )  1موضوع اختصاص ده درصد از عوارض موضـوع جـزء (    ) ، 18تبصره ( "الف "در راستاي بند  -7

ريزي و توسعه استان مورد بررسي و اتخاذ تصميم  مقرر شد در جلسات آتي شوراي برنامه   ) قانون ، 6ه (ماد
 گيري گردد.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اند: سامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشتها


