شمارهي

شمارهي نشست

نشست

در سال جاري

204

9

تاريخ برگزاري

1399/11/19

محل برگزاري

رياست نشست

سالن اجتماعات
استانداري

استاندار

تعداد اعضاي

تعداد اعضاي

اصلي حاضر

اصلي غايب

27

3

تعداد
حاضرين غير

زمان شروع و
خاتمه

عضو

1

16الی 17/20
بعد از ظهر

 از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند÷

دستور کار نشست :
گزارش عملکرد بودجه استان

اهم مذاکرات :

پس از تالوت یاالیت

چنال از کالو ا مجیال یاالید تک ال اکبال د ئیالیس زالیزمید مال ا ات ت

ب نیمهئازد ت تبی شوئاد ب نیمهئازد ت توزعه از ید ضمن خی مق

ت تب اک تهه مبیئک فج بی

بیید اانکه اان جلسه تئ ئاز ید مصوبه هیئت تزا اد ت تئ ائتبیط بی اع بیئا تائازد به حسیب خزاناله
تشکیل ش ه ازت .به مهم ان اه اف جلسه پ تاخ اله ت پ تاخالت حقالوو ت تزال مزتهی کیئمنال اد ئا بال تد
هیچگونه تأخی د بی توجه به تنگنیهی ت مشکو پیش ئت اک از اف خیئا تتلت ب شم تن  .ااشالید بالی بیالید
اانکه تئ اینود بوتجه زه منبع تئیم د پیش بین ش ه ازت تئیم هید عموم ت اخ صیص کاله مهم ال ان
ینهی تئیم هید میلییت

بحث تاگذائدهید ز میاهاد که عم تیً ف تش نفت ت یخال ان منبالع تئیمال د ئا

بحث ف تش تائاا هید میل بیید نموتنال  .زالسس یاالید نالی ق معالیتد مح ال همالیهنگ ب نیماله ت بوتجاله
زیزمید م ا ات ت ب نیماله ئاالزد ازال ید گالزائش تئیمال هی ت اع بالیئا زالی  1399ازال ید ئا تئ زاله بخالش
تئیم هی اع بیئا تملک تائاا هید ز میاهاد ت تضعیت اع بیئا هزانهاد ائایه نموته ت بی بیید اانکاله تئ
اینود بوتجه زی جیئد  46تئص تئیم هی از ین ت  54تئص تئیم هی مل م بیشال کاله  94تئصال از
تئیم از ید اصفهید ئا تئیم میلییت

بخوت اخ صالی

تاته ازالت تئ حیلیکاله م وزال تئیمال کشالوئد از

تئیم هید میلییت  71تئص م بیش  .زسس ااشید بی مقیاسه تئیم عموم ت اخ صیص ازال ید بالی کشالوئ
میزاد تئیمال هید عمالوم ت اخ صیصال ازال ید ئا باله ت تیال

 6/2ت  10/6بیالید نمالوته ت بالی بیالید اانکاله تئ

تئیم هید عموم ت اخ صیص از ید اصفهید بع از از ید ته اد جیاگیه تت ئا بخوت اخ صی
که مقیاسه اان تئیم مصوب ب اد از ید نشید م ته که از ید اصفهید به تنهیا
تئیم کس

تاته ازالت

به ان ازه  13ازال ید بیاال

نمیا  .ااشید تئ اتامه تضعیت عملک ت تئیمال هید عمالوم ت اخ صیصال ئا تئ  10میهاله زالی

جیئد ئا ائایه نموته ت تحقق تئیم هید عموم ت اخ صیص ئا نسبت به کل تئیم  89/7ت  105تئص
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تاريخ برگزاري

1399/11/19

محل برگزاري
سالن اجتماعات
استانداري

رياست نشست

تعداد اعضاي

تعداد اعضاي

اصلي حاضر

اصلي غايب

27

3

استاندار

تعداد
حاضرين غير
عضو

1

زمان شروع و
خاتمه

16الی 17/20
بعد از ظهر

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

بیید نموتن  .معیتد زیزمید م ا ات ت ب نیمالهئازد ازال ید بالی اشالیئه باله اانکاله تئ تعال اتد از تزال گیههید
اج اا م أزفینه شیه ع

تحقق  20تی  70تئص د تئیم هس یم از تز گیههید اج ااال خوازال ن ضالمن

ب ئز شیخصهید تئیم د که تئ اب اد زی جیئد ب اد یدهی ائزی گ تا ه ازت ب پیگی دهید الز
تئ جهت تحقق تئیم د تئ ف صت زمین بیایمین ه ت همچنین تئ صوئت که شیخص تئیم د تئ تزال گیه
اق تزائتخینههید م بو ه تئ جهالت اصالوآ ید انجالی ب هنال  .تئ

ایبل تحقق نیست پیگی دهید الز از

اتامه ااشید بی بیید اانکه  58/7تئص اع بیئا تملک تائاا هید ز میاهاد از ید تخصیص تاته ش ه ازالت
تئص تخصیص اینود م ا ات بح اد ت تعه ا زف مقی معظم ئهبال د ئا باله ت تیال

 99/2ت  100تئصال

بیید نموتن  .ااشید ب تاشت از اع بیئا عم ان تز گیههی ئا جهت احکی تاتگیههی  27.1میلیالیئت ئاالی بیالید
نموته ت بی بیید کس د  1100میلییئت ئایل اع بیئ زیا تئ بوتجاله ازال ید تئ زالی جالیئد باله ااال امی انجالی
گ ف ه تئ خصو

جب اد کس د اع بیئ تئ بوتجه از ید ت توزاع اع بیئا هزانهاد ت میم از ید پ تاخ نال .

تئ پیاالالید از ال ین ائ مح ال ضالالمن تب االالک ااالالی ا تهالاله مبالالیئک فج ال ت تشالالک ت ا ال ئتان از زحمالالی ت
پیگی دهید یاید تک اکب د ئییس زیزمید مال ا ات ت ب نیمالهئازد ازال ید باله بیالید تزال یتئتهید تتلالت
ت بی ت امی بی توجه به همه مضیقههید موجوت پ تاخ ه ت بی بیید اانکاله تعال ات  2546پال ت ه بالی اع بالیئ 45000
میلییئت ئای پ ت ه تئ تهه مبیئک فج اف یآ ش ه ازت .به بیالید ااال امی انجالی گ ف اله تئ خصالو
تاح مسکون مه که تئ زف جنیب یاید تک نوبخت معیتد مح

4150

ئییس جمهوئ ت ئییس زیزمید ب نیماله

ت بوتجه کشوئ مصوب ش ه بوت پ تاخ ه ت بی بیید اانکه از اان تعال ات  2800تاحال توزال بنیالیت مسالکن ت

ح تت  850تاح مسکون توز کمی ه ام ات امی خمین (ئه ) به م حله عملییت ئزی هان  .ئییس شوئاد
ب نیمهئازد ت توزعه از ید تئ خصو
مکیتبه م ا اد تز گیههید اج اا

افزااش تئیم میلییت از ید تئ بوتجه  1400ب پیگیال د ت
بی نمیان گید مح

جنیب یاید حیج تلیگین نمیان ه مح

از ید تئ مجلس شوئاد ازوم ت بیالخص بی

م ت شه ز یدهید شیهین شه ت میمه ت ب خوائ که عضو
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تاريخ برگزاري

1399/11/19

محل برگزاري
سالن اجتماعات
استانداري

رياست نشست

استاندار

تعداد اعضاي

تعداد اعضاي

اصلي حاضر

اصلي غايب

27

3

تعداد
حاضرين غير
عضو

1

زمان شروع و
خاتمه

16الی 17/20
بعد از ظهر

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

کمیسیود تلفیق م بیشن انجی ت همچنین ئتنوشت مکیتبی به نمیان گید مح ال
شوئاد ازوم

ائزی تی تئ خصو

ازال ید تئ مجلالس

تئتت نمیان گید به اان موضوع تئ زمید ب ئز الاحه بوتجاله

تئ کمسیودهی ت صحن مجلس ت جلوگی د از افزااش تئیم میلییت از ید ش ن .

مصوبی :
 -1بی توجه به گزائش عملک ت بوتجه توز زیزمید م ا ات ت ب نیمهئازد از ید مقال ئ گ تاال
تز گیههید اج اا که تئ  10میهاله گذشال ه عال

تحقالق تئیمال تاشال هان تالاالل عال

تحقالق

تئیمالال د ئا تهیالاله ت جهالالت ائایالاله تئ شالالوئاد ب نیمالالهئازد ت توزالالعه ازالال ید بالاله تبی خینالاله شالوئاد
ب نیمهئازد ت توزعه از ید ائزی نمیان .
 -2بی توجه به بن "ت" تبص ه  20اینود بوتجه زالی جالیئد کاله تزال گیههید اج ااال تالی پیاالید
ازفن میه  1399ف صت هزانه ک ت اع بیئا ئا تائن مق ئ گ تا

تئ صالوئت کاله تزال گیه

نسبت به هزانهک ت اع بیئا تی 99/12/19اا ام انجی ن هن زالیزمید مال ا ات ت ب نیمالهئازد
از ید بی ئعیات اوانین ت مق ئا نسبت به جیبجیا
اا امی الز ئا بعمل یتئت.

اع بیئا از ید تز گیه باله تزال گیه تاگال
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27

3

استاندار

استانداري

تعداد
حاضرين غير
عضو

1

زمان شروع و
خاتمه

16الی 17/20
بعد از ظهر

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -3اع بیئا ت میم هزانهاد زی  1399م بوط به تز گیههید اج اا ازال ید مرال آ ت مالوئت
تأای ا ائ گ فت ت مق ئ ش تغیی اع بیئا ت توزاع اع بیئا ابوغال تالی پیاالید زالی جالیئد بالی
تیای کمی ه تخصیص از ید انجالی ت گالزائش ید تئ جلسالی یتال باله شالوئاد ب نیماله ئاالزد ت
توزعه از ید ائایه گ تت.

ازیم اعضید ائجمن د که تئ اان نشست حضوئ ن اش هان :
 .1جنیب یاید ابوت اب – نیظ مح
 .2جنیب یاید تک

غیین

مجلس شوئاد ازوم

– نیظ مح

مجلس شوئاد ازوم

 .3جنیب یاید تک ایئد ا ید – م ا کل مح

ئاه ت شه زیزد از ید

