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 دستور کار نشست : 

 استان  1400اليحه بودجه 

 
 

   مذاکرات : اهم 

 ریزیم دیری  و رراام   ازمانس آقای دکتر اکبری رئیس  ،اهلل مجیدوت آیاتی چند از کالمتالپس از       

 های اجرای ی مدیران دستگاه هماهنگی را را ریان اینک  این جلس  در راستای    ،ضمن خیر مقدم ،شورادریرو

ر  مهمترین اهداف جلس  پرداخت  و  ، الیح  رودج  تشکیل شده اس ضوارط و الزامات اهم ودر ارتباط را 

ر افزایش رایزای ر ین ی و تاکید رهای مرکزهای اجرایی استان را سازمانلزوم ارتباط تنگاتنگ رین دستگاه

جه    مس وولین کش وری های اجرایی را های متبوع  و تعامل ریشتر مدیران دستگاهها و وزارتخاا دستگاه

های دس تگاهمش کل پرداخت ی ر   ش ا لین   ایش ان همچنین  استان شداد.  اقدامات واجد اولوی  پیگیری 

  ری ان ام وده و در س ال ج اری  ای رودج   مح دودی  ه ایرا از  مهمت رین   1399سال در اجرایی استان 

در خصوص اعتبارات جاری و عمراا ی  یری گتصمیم ریزی و توسع  استان را اشس  امروز شورای رراام 

سپس جناب  آقای مهندس  المی مع اون محت رم هم اهنگی ام ور عمراا ی  . دااستند 1400در سال  استان

 درصد اف   و گ از  3توزیع مناطق  یر ررخوردار استان در توزیع اعتبارات  ریان الزامات ضمن  استااداری

های اس تان  در شهرس تان محت رم  ر   ری ان  ااتر ارات فرماا داران  ،1400مناطق محروم در الیح   رودج   

ها پرداخت    و ر ا ری ان اینک   ای ن ش اخصای و مناطق مح روم ی توازن منطق هاخصوص اصالح شاخص

 شداد. ها اصالح شاخصمی راشد خواستار  1388سال مرروط ر  

 م از رخش نا ریزی  استان  ارتدا گزارش یسپس آقای مهندس ااطقی معاون محترم سازمان مدیری  و رراام 

 ان پرداختند. ایش 1400ی سال رودج  و اهم مواد و رندها و محورهای آن ر  منرور تدوین الیح  رودج 
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 حمای   و تقوی   از س اخ  داخ ل، را ریان اینک    محور ریان اموده و 6را در  رودج  کالن  رویکردهای

توج   ر    ای، های س رمای های تملک داراییمقارل  فعاالا  را شیوع ویروس کرواا، تسریع در تکمیل طرح

را از مهمت رین  صالح ساختار رودج  دول  و توسع  الگوی مشارک  عمومی و خصوصیا  معیش  مردم،

های و دس تگاه رراام   ، فص ول توزیع رر اس اسایشان را ریان اینک  فعالً  دااستند. 1400های رودج  رویکرد

ای مورد درخواس  سازمان رراام  ورودج  کشور اجرایی ررای اعتبارات هزین  ای و تملک دارایی سرمای 

و  درص د 63ح دود را  1399س ال اس ب  ر   1400س ال  ای هزین  رشد اعتبارات  میزان   راشد.مطرح می

 در ادام   .استنددادرصد  1/29معادل  را در طی همین سال  ای تملک دارایی سرمای میزان رشد اعتبارات 

پرداخت   و  اس تان ریزیدر سازمان م دیری  و رراام   1400چگواگی  تدوین الیح  رودج  ریان  ر   ایشان 

مین أ، ت های اجرای یدس تگاه ای روی ااس اای تغیی رات همچنین  رصد و رررسی  ات قااوای و الزام رررسی

ت دوین الیح   رودج   ها دراز مهمترین ش اخص را  های عمراای حقوق و مزایای کارکنان و تکمیل طرح

یکی از مشکالت عمده در خصوص عملکرد تدوین الیح  رودج  سال  ایشان .شمردادسال آینده استان رر

های اط الع از وض عی  دی ون دس تگاه ااپ ییر س ال ج اری و ع دم های اجتنابتامین هزین  آینده را عدم

های اجرایی خواستند در اسرع دااست  و  از هم  دستگاه ای در پایان سال جاری در اعتبارات هزین  اجرایی

س پس آق ای دکت ر   رین ی ش ده اق دام اماین د.ترمیم اعتبارات سال جاری را تمهیدات پیش وق  اسب  ر  

عس گر مع  اون محت  رم هم  اهنگی ام  ور اقتص ادی اس  تااداری  اس  تفاده از درفی    ق  ااون رودج    در قاضی

های اجرایی را توج  ر  ش رایط ح اکم گری دول   در دستگاهخصوص ارتقاء رهره وری و کاهش تصدی

اررات و پیش نهادات  های اجرای ی اس تان اقط  رر جامع  را الزم دااستند. در ادام  م دیران محت رم دس تگاه

 های و مشکالت ااشی از عدم تامین هزین  را مطرح اموداد 1400  خود در خصوص الیح  رودج 
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رئ یس س ازمان م دیری  و  آق ای دکت ر اکب ری در پای ان  ااپییر در سال جاری را مطرح اموداد.اجتناب

در دستور کار سازمان رراام  و رودج  کشور ق رار  1400الیح  رودج  سال  را ریان اینک   ریزی استانرراام 

اشد  ک  ر دون ه یت ت اخیری و راین اصل می گرفت  و تمام سعی و تالش  سازمان رراام  و رودج  کشور رر

فهرس    ریان اقدامات ااج ام ش ده در خص وص اص الح ر   ،   را تقدیم مجلس امایدالیج مقرر در موعد

ارسال شده ر  سازمان رراام  و رودج   کش ور  و همچنین  پیشنهادات ای منطق  مناطق محروم ورحث توازن

پرداخت  و ادهار امیدواری کرد ک  را توج  ر  فرص  زم اای راقیماا ده رت وان در اص الح فهرس   من اطق 

 99رودج   را تاکید رر رشد اس می ایشان   ان ر  اتیج  در خور توج  دس  یاف .یرحروم توسط هیو  وزم

های اجرای ی اس تان ها و توان کارشناسی در جه  جلوگیری از اجحاف ر  دستگاهاستفاده از تمام درفی 

اعتب ارات پیش نهادی ر رای  و ریزی اس تان دااس ت  م دیری  و رراام   نس ازماهای مهمترین رس ال از  را 

   شمرداد.ررمتوازن  در حد مقدورات استاای  را  استانهای اجرایی دستگاه
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 مصوبات 
 

ب ارات فهرس  توزیع اعت 1400الیح  رودج  سال  ر  منرور تدوین   ارالغ اعتبارات استان ررا توج   -1

موض وع  و  ق واایندر صورت تغییر در اعتب ارات و  مزرور مورد تایید قرار گرف  و همچنین مقرر شد 

 ریزی استان اقدام اماید.ضوارط ارال ی سازمان مدیری  و رراام 

را توج  ر  شرایط اامطلوب اعتبارات سال جاری پیشنهاد اعط ای اختی ار توزی ع اعتب ارات مقرر شد  -2

 ریزی و توسع  استان در قااون رودج  داده شود.ای استان ر  شورای رراام هزین 

 

ها ر   س ازمان های اجرای ی و وزارتخاا  و اطالعات ارسالی از طریق دس تگاه را توج  ر  اینک  آمار -3

ه ای یگیریپگی رد،  مق رر ش د رودج  کشور مبنای اختصاص اعتبارمتوازن  ر  اس تان ق رار می رراام  و

رس ال های اجرای ی اس تان در خص وص  اریزی اس تان و دس تگاهالزم توسط سازمان مدیری  و رراام 

ر و در ص ورت مغ ایرت  دااج ام ای اس تان ر   کش ور های توسع مرروط ر  شاخص صحیح  اطالعات

رف ع   ویی ک  اطالعات آن تاکنون ر  مرکز ارسال گردیده اس  سریعاً اس ب  ر   هم اهنگی هاشاخص

 .های موجود اقدام امایندمغایرت
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