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 دستور کار نشست : 

 استان  0011اعتبارات بودجه 

 

   مذاکرات : اهم 

مجید، جناب آقای دکتر  ضارایی اارتارداض ممتر م و ض ریس کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی     

اللره دکتر  آیرتخرار   شردید گ امیداشت یاد و  وخی مقدم ضیزی و تواعه ااتان امن شوضای ب رامه

 حل تمام مشکلات ااتان با توجه به اعتباضات  بودجرههفته قو  قضا یه ضا تب یک گفتند. ایشان  ، بدشتی

اارتفاد  مردی ان  از ف تیرت و و بسرند  رکر دن بره توزیرت اعتبراضات اارتان  غی ممکن ب شرم د  و  ضا 

 ند. اارتارداضدارست اعتباضاتاتزایش  کاضضاهمدمت ین  ضا یکی از    ، 1044های بودجه های تبص  قابلیت

بایرد  1911های بودجره اج ایی دض خصوص تبص   های داتگا با بیان اینکه گزاضش  اقدامات  ممت م 

های متبوع و اازمان ب رامه و از وزاضتخاره ااتان های اج اییاضزیابی ق اض گی د،  پیگی ی داتگا  موضد

ب  شم درد. ایشان کمبرود  دض خصوص جذب اعتباضات  هابودجه کشوض ضا از مدمت ین وفایف داتگا 

های ااتان ب شم د  و ااتفاد  از ف تیت و اعتباضات بودجه اال جاضی ضا دض آب ضا از مدمت ین دغدغه

بره  رگا  کلان  ضیزی و تواعه ااتان ب رامه ض یس شوضای. دارستند  مدم جدت کاهش تنش آبی  لازم و 

های از همه مدی ان داتگا  وضا از مدمت ین وفایف مدی ان دارسته  رگ ی و پ هیز از جزء مسا ل  ااتان

جرذب اعتبراضات   های لرازم دض خصروص پیگی ی با توجه به ت صت زماری باقیمارد ،  اج ایی خوااتند

ضا برا توجره  های جنوبی کشوضایشان اتزایش  مبتلایان به ک ورا دض ااتان  ارجام دهند. 1911اال   مارد 

 و از همره مردی ان خواارتند ارمنضا زرگ خط ی ب ای ااتان ب شرم د    به م اودات با ااتان اصفدان

جرذب اعتبراضات ضا بره  پیگی ی  ، ی ا وضی هاو کاهش ت دد های بدداشتیتاکید ب   ضعایت پ وتکل

 رکنند.  ممول  ضوزهای پایاری
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و  ضیرزیضیزی ااتان و دبیر  شروضای ب رامرهض یس اازمان مدی یت و ب رامه دض ادامه آقای دکت  اکب ی

دضصد اعتباضات عم اری رقدی و مابقی بصوضت اارناد خزارره اارت  بره  94اینکه    با بیان تواعه ااتان 

 بررا بیرران اینکرره  ایشرران  .ختنرردپ دا اقرردامات ارجررام گ تترره دض خصرروص جررذب اعتبرراضات ااررناد خزاررره

ای کره عمردتاً رفرت و هرای ار مایهدضآمدهای عمومی که عمدتاً مالیات،  دضآمدهای راشی از داضایری

هرای کره دض ارال، دضآمردی مری باشرد منبت 9های مالی میعارات گازی و دضآمدهای راشی  از  داضایی

برود  و آرهره مرا توارسرتیم جبر ان بکنریم از ای رزدیک به صف  های ا مایهمین داضاییأت 1911و 1911

هرای مرالی و مین منابت موضد ریاز از ر یق داضاییأت ب تشاض  با که عمدتاً  بود   های مالیاتیممل ف تیت

ی ی از کسر ی بودجره بره ارمت اوضا  گبر ای جلرودولرت  بود  اات که دض این ضااتا یا ااناد خزاره 

ز ارال گذشرته ضا اباقیماررد   جذب اعتباضات  ضیزی و تواعه ااتان دبی  شوضای ب رامهمالی ضتته اات. 

هرای مدنردم می برد مردی  تقیرد اداض  کرل  و برا یرادآوضی تلراش  مدمت ین وفایف مدی ان بر  شرم د

اپس آقای  یاد و خار   ایشان ضا گ امی داشتند. ها دض خصوص تغیی  شاخصرواازی مداضم ااتان  

گرزاضش  ضیرزی اارتانهماهنگی ب رامه و بودجه اازمان مدی یت و ب رامرهمدندم رارقی معاون ممت م 

به همر ا   1044ی اال ها ب  ااام  قارون بودجهکاملی از اهم مواد و بندهای قاروری و تکالیف داتگا 

دضصرد ضشرد داشرته  04با بیان اینکه منابت بودجه رسبت بره ارال گذشرته  های قارون  اضا ه رمود تبص  

دضصرد  0/1و  149هرای دولتری بره ت تیر  ش کت و عمومی هایش این منابت ضا از منابت بودجاات، اتز

ای رسربت بره ارال هرای ار مایهدضصد تملک داضایری 144و ها دضصد هزینه 114ایشان ضشد  دارستند. 

برا بیران اینکره تر از  جنراب آقرای ررارقی  از مدمت ین تغیی ات مصاضف بودجه ب شرم درد. ضا  گذشته 

دضصد بودجه ضا  94که ای و مالی های ا مایهباشد که با واگذاضی داضاییها منفی میآمدها و هزینهدض

 و هرای رفتری دضصد آن از تر وش رفرت و تر آوضد  11به خود اختصاص داد  اات، که از این مقداض 

 مقایسه دض ادامه به  باید جب ان شود. ایشان ت وش اموال منقول و غی  منقول  ازدضصد 0/11
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اارتان اصرفدان  دض دضآمرد  و و با بیان اینکره   ، پ داخته هابا اای  ااتان اصفدان واعیت بودجه ااتان 

و دض تملرک  های کشوض داشرته امرا دض اعتبراضات بیشت ی رسبت به ااتان داضای ضشد ایاعتباضات هزینه

ارط  هرای رر   بره بیران  باشردهای دیگ  با کاهش مواجره مری ای رسبت به ااتانهای ا مایهداضایی

قرارون ابلرا   ودض  باشد ها مشت ک میملی که گاهاً با بعضی از ااتان های ااتاری ویژ  و  ر   ااتاری،

هایی که ریاز بره مراد  های اج ایی ااتان دض خصوص پ وژ پ داختند. ایشان پیگی ی داتگا  شد  اات

معاون هماهنگی ب رامه و بودجه اازمان مردی یت و . ب شم درد دض جدت تمقق اعتباضات لازمداضرد  49

 توزیرت اعتبراضات چگورگی ها، ت مارداضان ممت م شد اتان مدی ان و امن تشک  ازب رامه ضیزی ااتان 

دارتوضالعمل  قرارون و با توجه به ب رامه  ضا  ب  حس   تصول و ای های ا مایهای و تملک داضاییهزینه

ایشان به ادم اعتباض رمایندگان ممت م مجلس شوضای االامی دض اعتبراضات اارتان ابلاغی عنوان رمودرد.

ضیرزی میلیاضد ضیال جناب آقای رغیاری تا تاضیخ قاروری شوضای ب رامه 154پ داخته و رظ  به اینکه اعتباض 

ه وفیفره ضیزی بتوارد براعلام رشد  اات پیشنداد این ادم ضا دض تصل حمل و رقل دادرد تا شوضای ب رامه

م شد ارتان قاروری توزیت اعتباضات اقدام رماید. اپس جناب آقرای دکتر  رغیراری رماینرد  ممتر م مر د

هرای اج ایری اصفدان دض مجلس شوضای اارلامی، معراورین ممتر م اارتارداضو مردی ان ممتر م دارتگا 

مصر ف اکیرد بر  دض پایان ااتارداض ممت م امن ت  پی امون داتوض کاض جلسه مواضدی ضا مط   رمودرد.

ار ژی، از مدی ان اج ایی ااتان خواارتند برا توجره بره مشرکلات خشکسرالی و اترزایش مصر ف  بدینه 

   آب و ب   دض داتگا  اج ایی رظاضت کاتی و مستم  داشته باشند. از بدینه ب داضیار ژی، ب  بد  
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  صوبات:م

      میلیاضد ضیالی ( ادم جناب آقای دکت  رغیراری  154ای )اختصاص اعتباض تملک داضایی ا مایه -0

 رمایند  ممت م م دم اصفدان دض مجلس شوضای االامی دض تصل حمل و رقل منظوض شد.

ای و هرای ار مایهاارتان اعرم از اعتبراضات تملرک داضایی 1044ی اال توزیت اعتباضات  بودجه -4

 . ای  موضد تصوی  ق اض گ تتاعتباضات هزینه

هرا دض زمران قراروری رسربت بره ضیزی شد ارتانهای ب رامههای اج ایی و کمیتهمق ض شد داتگا  -9 

  ارجام وفایف خود دض خصوص اج ای بودجه اقدام رمایند.

 

با توجه به ت صت باقیمارد  دض ااتفاد  از اوضا  مشراضکت مقر ض گ دیرد جلسراتی برا مموضیرت  -0

ضیرزی اارتان و ارداضی و برا شر کت ارازمان مردی یت و ب رامرهمعاون هماهنگی امروض عم ارری اارت

هرا  ارد ااناد خزاره توزیت شد  ضا جذب کنند ب گزاض و رتایج رشستهایی که تاکنون رتوارستهداتگا 

 ضا به دتت  ااتارداض اضاال رمایند.

 

ضا دض  1044ی ارال های اج ایی تکالیف قاروری مص   دض قرارون بودجرهمدی ان ممت م داتگا  -5

ارازمان ب رامره و بودجره ها و خارههای م بوره احصاء و امن پیگی ی مواضد از ر یق وزاضتبخش

بینری شرد  دض هرا و تسردیلات پریش،  پیگی  ادم اارتان و دارتگا  خرود از منرابت،  تخصریصکشوض

 های متبوع باشند.های قارون بودجه و منابت مالی متم کز دض وزاضتخارهتبص  
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ای برا مموضیرت معراون  توارعه مردی یت و منرابت اارتارداضی و برا عضرویت مق ض گ دید کمیته -6

ضیزی ااتان  و ارازمان جدراد کشراوضزی اارتان تشرکیل و ارمن احصراء اازمان مدی یت و ب رامه

های اج ایی دض خصوص قارون بودجره، پیشرندادات اصرلاحی دض خصروص لایمره مشکلات داتگا 

دیه و  به دتتر  اارتارداض و مجمرت رماینردگان مجلرس شروضای اارلامی اضارال ااتان  ت 1041بودجه 

 گ دد.  

 

 

 

 

 

 

 ارد:ااامی اعضای اضجمندی که دض این رشست حضوض رداشته
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