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1 

 

  1931و توسعه استان در سال  ریزیبرنامهشورای خالصه مشخصات جلسات برگزار شده -1

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 1حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

1 
چهارشنبه مورخ 

62/26/1931 
12:22 26 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان فی 

-فر پ ضژه 1932ب رهی عملک ف اعتبارات عم انی بوف،ه هال  -6

 ریزت شه هتان فی هات مصوب کممته ب نامه
هات عم انی شه ت ض رضههتایی  ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 فر هطح شه هتان فی  ض ب رهی راهکارها

 های  -4

6 
یکشنبه مورخ 

62/29/1931 
12:22 11 

ههات سوهه ه   هها ض شها    ارائه ضعه مو مو،هوفی    مهو    -1
 شه هتان گناضه

فر  1932ب رهههی عملکهه ف اعتبههارات عم انههی بوف،ههه هههال  -6
 ریزت شه هتان گناضههات مصوب کممته ب نامهپ ضژه
هات عم انی شه ت ض رضهتایی ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 شه هتان گناضه ض ب رهی راهکارهافر هطح 

 های  -4

9 
چهارشنبه مورخ 

69/29/1931 
12:22 44 

ههات سوهه ه   هها ض شها    ارائه ضعه مو مو،هوفی    مهو    -1
 شه هتان بوشه 

فر  1932ب رهههی عملکهه ف اعتبههارات عم انههی بوف،ههه هههال  -6
 ریزت شه هتان بوشه هات مصوب کممته ب نامهپ ضژه
هات عم انی شه ت ض رضهتایی ت ط حارائه مسائل ض مشکال -9

 فر هطح شه هتان بوشه  ض ب رهی راهکارها

 های  -4

4 
شنبه مورخ هه
63/29/1931 

10:22 31 
هات ا، ایی فر  صهو   ارائه گزارش عملک ف سوهط فهتگاه -1

 ،ذب اعتبارات اهتانی از محل اهناف  زانه اهالمی
 های  -6

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1 02 23:22هه شنبه مورخ  4

                                                           
لذا ها ب گزار گ فیده اهوی ها فر محل همان شه هتانریزت ض سوه ه اهتان با رضیک ف حل مسائل ض مشکالت شه هتان. با سو،ه به اینکه ب  ی از ،لسات شورات ب نامه 1

 حوزه انتخابمه نمز فعوت شده اهو.    مجلسی نماینده همان عالضه ب  نماینده محت م نا
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 1حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

 شه هتان کنگان 16/24/1931

-فر پ ضژه 1932ب رهی عملک ف اعتبارات عم انی بوف،ه هال  -6

 ریزت شه هتان کنگانهات مصوب کممته ب نامه
هات عم انی شه ت ض رضههتایی  ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 فر هطح شه هتان کنگان ض ب رهی راهکارها

 های  -4

2 
هه شنبه مورخ 

16/24/1931 
12:22 32 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان ،م

-فر پ ضژه 1932ب رهی عملک ف اعتبارات عم انی بوف،ه هال  -6

 ریزت شه هتان ،مهات مصوب کممته ب نامه
هات عم انی شه ت ض رضههتایی  ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9
 هطح شه هتان ،م ض ب رهی راهکارهافر 

 های  -4

1 
شنبه مورخ 

12/24/1931 
10:22 41 

ات ههال  هات ه مایهات ض سملک فاراییسوزیع اعتبارات هزینه -1
 اهتان بوشه  1931

هات ا، ایی فر  صهو   ارائه گزارش عملک ف سوهط فهتگاه -6
 ،ذب اعتبارات اهتانی از محل اهناف  زانه اهالمی

 های -9

0 
پنجشنبه مورخ 

61/24/1931 
12:14 40 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان عسلویه

-فر پ ضژه 1932ب رهی عملک ف اعتبارات عم انی بوف،ه هال  -6

 ریزت شه هتان عسلویههات مصوب کممته ب نامه
هات عم انی شه ت ض رضههتایی  ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 شه هتان عسلویه ض ب رهی راهکارها فر هطح

 های  -4

3 
پنجشنبه مورخ 

60/24/1931 
20:92 44 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان فشتی

-فر پ ضژه 1932ب رهی عملک ف اعتبارات عم انی بوف،ه هال  -6

 ریزت شه هتان فشتیهات مصوب کممته ب نامه
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 1حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

هات عم انی شه ت ض رضههتایی  مشکالت ط حارائه مسائل ض  -9
 فر هطح شه هتان فشتی ض ب رهی راهکارها

 های  -4

12 
یکشنبه مورخ 

91/24/1931 
12:22 12 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان فیلم

فر  1932ب رهههی عملکهه ف اعتبههارات عم انههی بوف،ههه هههال  -6
 ریزت شه هتان فیلمهات مصوب کممته ب نامهپ ضژه
هات عم انی شه ت ض رضهتایی ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 فر هطح شه هتان فیلم ض ب رهی راهکارها

 های  -4

11 
یکشنبه مورخ 

21/24/1931 
11:22 22 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 شه هتان سنگستان

فر  1932هههال ب رهههی عملکهه ف اعتبههارات عم انههی بوف،ههه  -6
 ریزت شه هتان سنگستانهات مصوب کممته ب نامهپ ضژه
هات عم انی شه ت ض رضهتایی ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 فر هطح شه هتان سنگستان ض ب رهی راهکارها

 های  -4

16 
یکشنبه مورخ 

14/24/1931 
0:22 29 

هههات سوههه ه ههها ض شهها  ارائهه ضعهه مو مو،ههوفی    مههو  -1
 فشتستانشه هتان 

فر  1932ب رهههی عملکهه ف اعتبههارات عم انههی بوف،ههه هههال  -6
 ریزت شه هتان فشتستانهات مصوب کممته ب نامهپ ضژه
هات عم انی شه ت ض رضهتایی ارائه مسائل ض مشکالت ط ح -9

 فر هطح شه هتان فشتستان ض ب رهی راهکارها

 های  -4

19 
چهارشنبه مورخ 

64/21/1931 
12:22 34 

هات ا، ایی اهتان فر ،ذب اعتبهارات  عملک ف فهتگاهب رهی  -1
 .1932از محل منابع ملی ض متم کز فر هال 

ارائه عملک ف کارگ ضه امور زی بنایی اهتان سوهط افاره کل راه  -6
 شه هازت ض ب رهی ب  ی مصوبات مهم کارگ ضه مذکور. ض

قانون  4سبص ه « ض»ارائه گزارش عملک ف آ  ین ضع مو بند  -9
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 1حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

 سوهط افاره کل امور اقتصافت ض فارایی اهتان. 1931وف،ه هال ب
 های . -4

14 
شنبه مورخ 

11/23/1931 
16:92 120 

ارائه گزارش ضع مو ،ذب اهناف  زانه اهالمی )موعوع بنهد   -1
ههات  ( سوههط فههتگاه  1931قهانون بوف،هه ههال     4سبص ه  "ز"

 ا، ایی

)موعهوع بنهد   ارائه گزارش ضع مو ،ذب اهناف سسویه  زانهه   -6
( سوههط افاره کهل امهور    1931قانون بوف،ه ههال   4سبص ه  "ض"

 اقتصافت ض فارایی

 های  -9

14 
شنبه مورخ هه
21/16/1931 

12:22 20 

ارائهگزارشارزیابیوضعیت رضضعهواضاضعانایعض ن-1

 استانبوشهضاوسطدایشگاهخلتجفارسبوشهض.

ااالبحلهاوسطارائهطضحجامعمدیضی زیس بومی-2

ادارهکلحفاظ محتطزیس .

-هانذیلشعورانبضیامعهارائهگزارشرملکضدکارگضوه-2

ریزنواوسیهاستان.

سایض.-3

12 
پنجشنبه مورخ 

12/16/1931 
12:22 44 

ارائه نتایج نهایی مطال هات آمهایس هه زممن اههتان بوشهه        -1
 سوهط ش کو مهندهمن مشاضر مآب.

 های . -6

 

 1931ریزی در سال اهم مصوبات جلسات شورای برنامه -2

 عنوان مصوبه ردیف

1 
قهانون   69هایی کهه مجهوزه مهافه    باشد مگ  پ ضژههات ،دیداالحداث ممنوع میفر هال آسی س  یف پ ضژه

 هایی که بنا به ش ایط  ا  ض مقتضمات مورف نماز باشد.ب نامه ششم سوه ه را ا ذ نموفه باشند ض یا پ ضژه

6 
ریزت ض سوه ه اهتان عه ضرت اههو مگه  اینکهه پهمس از      حضور مدی ان شخصاً فر ،لسات شورات ب نامه

ریزت ض سوه ه اهتان با ذک  فلمل عدم حضهوری نسهبو بهه م   هی     ات با فبم  انه شورات ب نامه،لسه طی مکاسبه
 نماینده  وف اقدام نمایند.
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 عنوان مصوبه ردیف

9 
 ریهزت اههتان نسهبو بهه حهل ض  صهل موعهوع سکممهل په ضژه ،هافه ض ها  ض            هازمان مدی یو ض ب نامهه 

 بمنی اعتبار مورف نماز ض سخصم  اعتبار به پ ضژه مذکور اقدام نماید .پمس
 

4 
اعتبار مورف نماز راه ممانی فی  ض همچنمن مخزن سأممن آب ش ب شه ت فی  به گونه ات سهاممن گ فیهد کهه    

 ا، ایی امکان به ه ب فارت از آن فر هفته فضلو هال ،ارت   اهم گ فف. مطابق س هدات پممانکار ض فهتگاه

4 
ب فارت فر هفته فضلهو ض یها   هات نممه سمام به منظور به هی سکممل پ ضژه1931رضیک ف سوزیع اعتبارات هال 

 وف را س مهمن ض  هات ها باید ب  این مبنا پ ضژهریزت شه هتانهات ب نامهباشدی لذا کممتهفهه  ج  هال ،ارت می
 سصویب نمایند.

2 
م اضنو عم انی اهتاندارت نسبو به مکاسبه با ضزارت نفو ب ات سملک اراعهی مهورف نمهاز ،ههو بهسهازت      

 ممدان ضرضفت امام علی گناضه اقدام نماید.

1 
گناضه ض پل گ فشگ ت  هور گنهاضهی آمفهی سرهاس  آمهوزش ض       -هات ،افه ریگبا هدف سکممل ض اسمام پ ضژه
مورف ساکمد ق ار گم ف  ریزت شه هتانهات ب نامهفر کممته 31هات مذکور فر هال پ ضش گناضه ساممن اعتبار پ ضژه

 هات مذکور نمز فر اضلویو باشد.ض سخصم  پ ضژه

0 
هازت عموم م فم ض نمز   هنگ هازت نسبو به بحث سهاممن آب ض  امام ،م ه شه هتان گناضه با هدف آگاه

 هات نماز ،م ه اشاره نماید.تان فر  طبهضع مو آب شه ه

3 
شه فارت گناضه نسبو به مطال ه پ ضژه پالژ بانوان گناضه از محل منابع فا لی اقدام نمایهد ض پهس از اسمهام    
مطال اتی منابع مالی احداث پ ضژه از محل اعتبارات آالیندگی ض ارزش ا زضفه سوهط م اضنهو عم انهی اههتاندارت    

 ساممن گ فف.

12 
هات کتابخانه عمومی بهمنی بوشهه ی ههالن     ماندارت بوشه  نسبو به سصویب ض ساممن اعتبار ب ات پ ضژه

ریزت شه هتان بوشهه   ا،تماعات)آمفی سراس ( ارشافی احداث راه فهت هی به پارک علم ض  ناضرت فر کممته ب نامه
 ر را فر اضلویو ق ار فهد.ریزت نمز سخصم  پ ضژه مذکواقدام نماید ض هازمان مدی یو ض ب نامه

11 
افاره کل امور اقتصاف ض فارایی اهتان نسبو به ارائه گهزارش ماهانهه سخصهم  اعتبهارات بهه اههتاندارت ض       

 ریزت اقدام نماید .هازمان مدی یو ض ب نامه

16 
علهم ض  هکتار از اراعی بهه منظهور سوهه ه پهارک      0م اضنو امور عم انی اهتاندارت نسبو به س ممن سکلمف 

  ناضرت اقدام  نماید.

19 
ش کو آب ض  اعالب رضهتایی به منظور ساممن اعتبار پ ضژه  اعالب رضهتاهات فضی ه ض احمدت از ط یهق  

 صندض  سوه ه ملی اقدام نماید.

14 
هایی م اضنو امور عم انی اهتاندارت از ط یق ف ت  امور شه ت ض ف ت  امور رضهتایی نسبو به نظارت ب  پ ضژه

 شوف بمس از پمس اهتمام نماید.که از محل آالیندگی ض ارزش ا زضفه فر شه ها ض رضهتاها  س  یف می

افاره کل مم اث   هنگیی صنایع فهتی ض گ فشگ ت با قمد  وریو نسبو به س ممن سکلمف عمارت حاج رئمس  14
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 عنوان مصوبه ردیف
 اقدام نماید.

12 
هایی که فرصد از اعتبارات ،ارت فهتگاه 14سا  12ریزت مجاز اهو نسبو به کس  هازمان مدی یو  ب نامه

 اندی اقدام نماید.کارت ض اهمال فاشتهفر ،ذب اهناف  زانه کم
 

11 
ش کو آب ض  اعالب شه ت به منظور سس یع فر ،ذب اهناف  زانه نسبو بهه پمگمه ت ا هذ مجهوز سه ک      

 سش یفات ب گزارت مناقصات اقدام نماید.

10 
ات با هپاه پاهدارانی نسهبو بهه   ریزت فر ،لسه بوف،ه هازمان مدی یو ض ب نامهم اضنو هماهنگی ب نامه ض 

 باشدی پمگم ت الزم را به عمل آضرف.،ذب اهناف  زانه هپاه که عمدساً از محل اعتبارات رهب ت می

13 
ی به فارت فائهم از ساهمسهاتی مسهتحد اتی انبارهها     مق ر گ فید به مو،ب این صورسجلسه   اهتفافه ض بهه ه 

ب فارت افاره گم ک بنهدر فیلهم بها کلمهه سجهمهزات ض      ها ض ع صه سحو سص ف ض به ههات بندرتی اهکلهمحوطه
 گ فف.امکانات مو،وف به افاره کل بنافر ض فریانورفت اهتان بوشه  ضاگذار می

62 
ههازمان   ات گهزارش ،هذب اههناف  زانهه بهه     افاره کل امور اقتصافت ض فارایی اهتان نسبو به ارهال هفته

 ریزت ض مدی  کل حوزه اهتاندار اقدام نماید.مدی یو ض ب نامه

61 
علممه ،هو ،ذب اهناف  زانه هات عالی ریزت نسبو به هماهنگی با شورات حوزههازمان مدی یو ض ب نامه

اقدام نماید ض فر صورت عدم م ا، ه ض اقدام ،هو ،ذب اهناف فر مهلو سوا ق شده پس از ارائهه گهزارش  زانهه    
 سخصم  اقدام نماید. ،ابجایینسبو به 

66 
هسهتند   1932ههال   م بهو  بهه بوف،هه    هات ا، ایی که فارات سخصم  از محل اهناف  زانهسمام فهتگاه

اقدام نمایندی فر صورت عدم ،ذب اهناف فر مهلو مذکور هازمان  14/4/31مکلفند نسبو به ،ذب اهناف سا ساریخ 
 ریزت مجاز اهو راهاً نسبو به ،ابجایی سخصم  اهناف  زانه اقدام نماید.مدی یو ض ب نامه

69 
  اصالح شبکه هات   هوفه آب شهه ت  مدی ان عامل ش کو هات آب ض  اعالب شه ت ض رضهتایی فر  صو

 ض رضهتایی اقدامات الزم فر شه هتان کنگان انجام فهند.

64 
ریمس فانشگاه علوم پزشکی فر  صهو  ،هذب ض نگهداشهو پزشهکان  هو  سخصه  فر بممارههتان کنگهان         

 راهکارهات ا، ایی ارائه نماید.

64 
هازت الزم فر  صو  صدا ض هممای   هنگهات آب ض ب   با حضور فر هات متولی بخسمدی ان فهتگاه

،ویی فر مص ف آب ض ب   انجام فافه ض اقدامات زی بنایی صورت گ  ته ساکنون فر  صو  ساممن آب ض ص  ه
 ب   را اطالع رهانی نمایند.

62 
هات مجتمع   هنگی بنکی ،افه ض ا  ض هات ا، ایی ذی بط فر  صو  سکممل پ ضژهباسو،ه به س هد فهتگاه

ریزت شه هتان کنگان لحاظ ض سصویب ها فر کممته ب نامهکده گ فشگ ت کنگانی اعتبار مورف نماز این پ ضژهفه
 شوف.

 10ههات مو،هوف فر سبصه ه    ریزت شه هتانی نسبو به اهتفافه از    مهو   مانداران از ط یق کممته ب نامه 61
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 عنوان مصوبه ردیف
 اقدام نمایند.به منظور سوه ه اشتغال ض رضنق سولمد  1931قانون بوف،ه هال 

60 

ههات  نسبو به سصویب اعتبار ضیههه به ات آن فههته از بخهس     ،م ریزت شه هتان  ماندار فر کممته ب نامه
ههات آب ض  اعهالب شهه ت ض    باشند )شامل بخسس  از ممانگمن اهتان میها پایمنهات آنزی بنایی که شا  

  نماید.هات رضهتایی( اقدام رضهتاییی بهداشو ض فرمان ض بوهتان

 

63 
هات مختلف را به اطهالع عمهوم مه فم    هات ا، ایی عملک ف ض فهتاضرفهات فضلو فر بخسمدی ان فهتگاه

 اهتان ب هانند.

92 
فانشگاه علوم پزشکی فر  صو  ،ذب ض اهتق ار پزشک متخص  ب ات شه هتان ،هم اقهدام الزم را بهه    

 عمل آضرف.

91 

ریهزت  ههات ب نامهه  ریزت اههتان عهمن سسه یع فر ب گهزارت کممتهه     مق ر گ فید هازمان مدی یو ض ب نامه
ات به  صو  فر مورف هات ه مایههات سملک فارایی نامه های اقدامات الزم ض  ورت را فر مبافله موا قوشه هتان

 هههایی کههه بهها سو،ههه بههه شهه ایط اهههتانی کمبوفهههایی فر زممنههه سوههه ه ض سقویههو         آن فهههته از طهه ح 
 ی بهداشههتی ض فرمههانیی آموزشههی اعههم از عمههومی ض عههالیی ضرزشههی ض همچنههمن     هههات   هنگههی زی ههها و
عمهل   هات آب ض ب   ض گ فشگ ت ض ر اهیی عم ان شه ت ض رضهتایی ض امنمتی ض قضایی ض،وف فارف بهزی ها و

دام هها اقه  س ین زمان ممکن نسبو به انجام   ایند قهانونی ا،ه ات طه ح   هات ا، ایی نمز فر کوساهآضرفه ض فهتگاه
ههات  ک ف به موقع اعتبارات به  صو  فر س  یفی سصهویب ض ا،ه ات په ضژه   نمایند. بدیهی اهو به منظور هزینه

-ها فر فهتمابی به اهداف مورف نظ  شهورات ب نامهه  ع ضرت ض ،دیدی فهتگاه ا، ایی باید سمامی مساعی ض سالش

 عمل آضرند. اهتان بهگم ت سوه ه س ین م ،ع سصمممریزت ض سوه ه اهتان به عنوان مهم

96 

اند بهه منظهور پ فا هو بهه موقهع حقهو         ریزت اهتان ض  زانه م من اهتان مکلفهازمان مدی یو ض ب نامه
عمهل   هات ا، ایی اقدامات الزم ض  ورت فر ،هو سأممن ض ضاریز بهه موقهع نقهدینگی بهه    مزایات کارکنان فهتگاه

هات اهتانی مدی یو الزم فر ا تصا  هو فر هقف سخصم آضرند. فر این راهتا کممته سخصم  اهتان مکلف ا
 ات حتههی فر صههورت عهه ضرت   هههات ههه مایه بهمنههه ض مهها   اعتبههارات اعههم از ،ههارت ض سملههک فارایههی     

 ،ایی الزم ب مل آضرف.،ابه

99 

ات باشد که زممنهه رشهد   گونهاهو فر راهتات اصل چهل ض هشتم قانون اهاهی سوزیع اعتبارات به ع ضرت
ریهزت اههتان   ها را   اهم نماید. فر این راهتا بهه ههازمان مهدی یو ض ب نامهه    ن ض مت افل اهتان ض شه هتانمتواز

قانون بوف،هه( را از   12ات ابالغی به اهتان)موعوع ،دضل هات ه مایهمکلف اهوی سوزیع اعتبارات سملک فارایی
ات بمن منهاطق مختلهف اههتان بهه     کاف سوه هات انجام فهد که با رضیک ف سوه ه متوازن شگونهمنابع مختلف به

ها نسهبو بهه   حداقل ممکن ب هد ض همچنمن فر موارف  ا  با فر نظ  گ  تن اعتباراسی عالضه ب  ههم شه هتان
 باشدی اقدام نماید.هایی که الزم ض ع ضرت میس  یف پ ضژه

ب حداکث ت اعتبارات ملی انجام هات ا، ایی اهتان پمگم ت مستم ت را به منظور ،ذمق ر گ فید فهتگاه 94
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 عنوان مصوبه ردیف
 ریزت اهتان ارائه فهند.فافه ض نتمجه اقدامات را فر ،لسات شورات ب نامه

94 

با سو،ه به کمبوف امکانات ض  ضاهات آموزشی فر هطح مدارس ع ضرت آمافه هازت  ضاهات آموزشی 
ا زایس    مو پذی ش فانشجو هات عمومی ب ات هال سحصملی ،دید ض همچنمن با سو،ه به اقدامات  ض ب نامه

هات هات  ناضرانه ض ش کوفر ب  ی از فانشگاه هات فضلتی اهتان ض هممن به فلمل ع ضرت حمایو از ب نامه
هات مو،وف هازمان مدی یو ض ب نامه ریزت بنمان اهتان لزضم ساممن  ضات مورف نماز ب ات حمایو از ب نامهفانس

 هات مورف نظ  اقدام نماید.نسبو به ساممن سخصم  پ ضژهعمن ساممن اعتبار الزم با اضلویو 

92 
هات عم انی به بخس اهتان عمن ب گزارت کارگ ضه ضاگذارت پ ضژه ا، ایی هاتمق ر گ فید فهتگاه

 ضاگذارت نحوه ض هاپ ضژه ا، ات فر ض نمایند سس یع را هاپ ضژه ا، ات ض سمام نممه هاتط ح ضاگذارت  صوصیی
 .نمایند اعمال را س تفقمق نظارت ض شفا مو هاآن

91 
ریزت اهتان  با همکارت  زانه م من اهتان ض افاره کل امور اقتصاف ض مق ر گ فید هازمان مدی یو ض ب نامه

 هایی که باید از ط یق اهناف   انه سأممن شوفی پمگم ت الزم را انجام فهد.فارایی فر  صو  سسویه بدهی پ ضژه

90 
 ها فر هفته فضلو ض فهه  ج ی منظور سکممل ض ا تتاح پ ضژه هات ا، ایی بهتگاهمق ر گ فید فه

 ریزت الزم را به عمل آضرند ض عنوان پ ضژه را ،هو ساممن سخصم  به هازمان اعالم نمایند.ب نامه

93 
سوهط  92/4/31هات ا، ایی اهتان پس از ساریخ مصوب گ فید گزارش عملک ف اعتبارات ملی فهتگاه

 ریزت اسخاذ ض فر ،لسات آسی شورا ارائه گ فف.هازمان مدی یو ض ب نامه

42 

با مشارکو هازمان سوه ه صن تی هازمان ملل سدضین نظام نوآضرت اهتان» به منظور عملماسی نموفن ب نامه 
-یاعتبارات سملک فارایاز محل  از اعتبار مورف نماز این ب نامه 42۵مق ر گ فید نسبو به ساممن «  متحد ) یونمدض (
سصویب فر شورات پهضهس اهتان ض عقد ق ارفاف با فانشگاه  لمج  ارس اقدام الزم صورت  پس ازات هات ه مایه

 . پذی ف

41 

ب نامه ض بوف،ه  مانهاز 60/16/1931خ مور1023131مق ر گ فید به منظور ا، ایی نموفن بخشنامه شماره 
 هههازمان مههدی یو  « 1931 قههانون بوف،ههه هههال  3سبصهه ه  ح دفهههتورال مل ا، ایههی بنهه »  کشههور موعههوع

متم کهز کسه  ض فر    به صورت را هات ا، ایی اهتانات فهتگاهیک فرصد از اعتبارات هزینهض ب نامه ریزت اهتان 
نسبو بهه مبافلهه    م بو  هات علمی فر کممته یپهضهشت هاپس از س ممن اضلویوچاچوب بخشنامه مورف اشاره ض 

 .هات ا، ایی اقدام گ ففه ض عقد ق ارفاف سوهط فهتگاهموا قتنام

46 

(ی   مانداران با 69/22/1931به منظور نهایی نموفن اعتبار ه ،مع ه   صلی حداکث  طی هفته آینده)مورخ 
ات ب گزار نمایند ض فر صورت لزضم نسبو به بازبمنی اعتبار ه  ها ،لسهریزت شه هتانهات ب نامهفبم ان کممته

ریزت پس از نهایی فرصد اعتبار ه ،مع ه   صل اقدام نمایند. هازمان مدی یو ض ب نامه 12سا حداکث    صل
 شدن اعتبارات  صول نسبو به ابالغ آن اقدام نماید.

49 
  ماندار شه هتان عسلویه ض م اضنو عم انی اهتاندارت نسبو به هماهنگی ض پمگم ت ب ات سس یع فر حل  

 سختخوابی چاه مبارک اقدام نماید. 92هتان مشکالت سکممل بممار
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 عنوان مصوبه ردیف
 پارهمان  اقدام نماید. -مدی  کل راه ض شه هازت اهتان نسبو به پمگم ت سکممل بزرگ اه عسلویه  44

44 
ها مکفند نسهبو بهه   گ فف سمامی فهتگاهب اهاس ها تارت ،دیدت که فر حوزه مدی  کل اهتاندار ایجاف می

 ندارت بوشه  اقدام نمایند. هات بخشی به اهتاارائه شا  

42 

م اضنو امور عم انی اهتاندارت ض   ماندارت عسلویه نسبو به س ممن سکلمف سخصم  زمهمن به ات احهداث    
پالژ فر عسلویه اقدام نمایند. شه فارت عسلویه مو ف اهو پهس از سخصهم  زمهمن نسهبو بهه احهداث پهالژ        

 مذکوراز محل منایع فا لی اقدام نماید. 

 

41 
کن عسلویه م اضنو هماهنگی امور عم انی اهتاندارتی   مانهدارت  منظور مکانمابی ،هو احداث آبشم ینبه 

 ض افاره کل محمط زیسو نسبو به مکان یابی پ ضژه اقدام نمایند.

40 
 مملمههارف ریههال فر کممتههه  42شههمخمان مبلهه   –مصههوب گ فیههد بههه منظههور سکممههل پهه ضژه راه کههاکی   

 ا تصا  یابد. 1931منابع اهتانی هال  ریزت شه هتان ضب نامه

43 
مملمارف ریال فر کممتهه   12فشو پلنگ مبل   –الضر  -مصوب گ فید به منظور سکممل پ ضژه ،افه  ورموج 

 ا تصا  یابد.  1931ریزت شه هتان هال ب نامه

42 
حمهد ان  ورمهوجی   مصوب گ فید   ماندار پس از ب آضرف اعتبار مورف نماز به منظهور سکممهل په ضژه قل هه م    

 ریزت شه هتان اقدام نماید. نسبو به سصویب اعتبار فر کممته ب نامه

41 
به فارت  ریزت اهتان فر ابالغ سخصم  هد قزقل ه را به منظور به همصوب گ فید هازمان مدی یو ض ب نامه

 فر اضلویو ق ار فهد. 1931فر هفته فضلو فر هال 

46 
قانون  69هایی که مجوزه مافه باشد مگ  پ ضژه،دیداالحداث ممنوع میهات فر هال آسی س  یف پ ضژه

 هایی که بنا به ش ایط  ا  ض مقتضمات مورف نماز باشد.ب نامه ششم سوه ه را ا ذ نموفه باشند ض یا پ ضژه

49 
فهتی ض گ فشگ ت فر راههتات  هازمان ،هاف کشاضرزتی افاره کل شمالت ض هازمان مم اث   هنگیی صنایع

ها ض سدضین هند اشهتغال  ایجاف اشتغال ض کاهس ن خ بمکارت فر شه هتان فیلم مکلف شدند نسبو به ارائه ب نامه
 فر شه هتان فیلم اقدام نمایند.

44 
هزار مت مک بی  4م اضنو امور عم انی اهتاندارت نسبو به پمگم ت ا ذ مجوز ض راه اندازت آب شم ین کن  

 ضزارت نم ض ض با مشارکو ش کو نفو  الت قاره اقدام نماید.فر بخس امام حسن از ط یق 

44 

( 1قانون سنظمم بخشهی از مقه رات مهالی فضلهو )     29ها ض مطابق با مافه فر راهتات ایجاف ض سوه ه گلخانه
هات آبی ب   ض گاز کلمه ضاحدهات سولمدکننده محصوالت بخهس کشهاضرزت   باید همه س   ه 14/0/1902مصوب 

ههات ذیه ربط   یی باغبانیی فامی ض آبزیان باید طبق س   ه کشاضرزت محاهبه ض منظور شهوف ض فههتگاه  اعم از زراع
 مکلفند نسبو به ا، ات قانون مذکور اقدام نمایند.

 
ب فارت فر هفته فضلهو ض یها   هات نممه سمام به منظور به هی سکممل پ ضژه1931رضیک ف سوزیع اعتبارات هال  42
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هات  وف را س مهمن ض  ها باید ب  این مبنا پ ضژهریزت شه هتانهات ب نامهباشدی لذا کممتهفهه  ج  هال ،ارت می

 سصویب نمایند.

41 
مطابق س هدات فهتگاه هات ا، ایی ذی بط فر  صو  سکممل ب  ی پ ضژه های اعتبهار مهورف نمهاز  هاز اضل     

،هو سکممل فر هفته فضلو ض فههه   رینگ فرضن شه ت فیلم ی مجتمع   هنگی  ض هاحل هازت شه  امام حسنی
  ج  هال ،ارت ساممن گ فف.

40 
با سو،ه به سکممل ط ح هات بهداشتی ض فرمانی سوهط  م ین فر شه هتان فیلمی اعتبهار مهورف نمهاز ،ههو     

فرصهد   62فرصد منابع فا لی ضزارت بهداشو  ض  04ساممن سجهمزات مورف نماز راه اندازت ضاحدها مذکور به نسبو 
 اهتانی ساممن  واهد گ فف.منابع 

43 
هات ا، ایهی ذیه بط مکلفنهد از    ضاحدهات م دنی   ال مو،وف فر اهتان فهتگاه به منظور اهتفافه از    مو

کملهومت ت   64هات عم انی ب نده شهده ض فر شه اع    گونه م دن به پممانکارانی که فر مناقصات ط حضاگذارت ه 
 نماز سوهط ضاحدهات م دنی مو،وف ض،وف فارف  وففارت نمایند.  ها امکان سأممن مصالح م دنی مورفآن

22 

افاره ضرزش ض ،وانان مکلف گ فید نسبو به اسمام اهتخ  ه پوشمده اه م از ط یق ،ذب اعتبارات متم کز ض ملی  
پ ضژه 4اسمام سا هال آینده ی سس یع فر ا، ات عملمات هالن ضرزشی ،ایمنک ض اسمام آن سا  هفته فضلو ی سکممل ض 

ریهزت ،ههو پمسهو موسورههوارت اهه م ض رضشهنایی اههتافیوم        هالن ضرزشی فر حال ا، ا سا هفته فضلو ی ب نامه
 ضرزشی اه م اقدامات الزم را به انجام ب هاند .

21 
ات اهتان مکلف گ فید با ،ذب اعتبارات ملی ض متم کز نسبو بهه سسه یع فر ا،ه ات عملمهات     ش کو آب منطقه
ات فر این زممنه مکلف بهه سهأممن   هات آب هانی اه م اقدامات الزم را به انجام ب هاند .آب منطقههاماندهی کانال

 هات ا، ایی این ط ح از منابع ملی ض متم کز شد .فرصد هزینه 42حداقل 

 م ب هاند .فانشگاه علوم پزشکی مکلف گ فید نسبو به سکممل بممارهتان اه م اقدامات الزم را به انجا 26

29 
هات  وف فر زممنهه کهاهس نه خ    هات ا، ایی متولی بخس اشتغال مکلف گ فیدند سا نسبو به ارائه ب نامهفهتگاه

 ریزت ض سوه ه اهتان اقدامات الزم را به انجام ب هانند .بمکارت شه هتان سنگستان به شورات ب نامه

24 
هات آب ض  اعالب رضهتایی ض آب ض  اعالب شه ت مکلف گ فیدندکه ه چه هه ی ت  نسهبو بهه قطهع     ش کو

 انش ابات آب باغ ضیالها فر ه اه  اهتان اقدامات ا، ایی  وف را به انجام ب هانند . 

24 
بار مصوب پ ضژه مملمارف ریال را به منظور  سقویو اعتبار پل باهوش به اعت 12ریزت مبل  هازمان مدی یو ض ب نامه
 مذکور اعا ه نماید . 

22 
هازمان مم اث   هنگی ض گ فشگ ت مکلف گ فید که نسبو به سکممل قل هه زائه   ضه  ان  سها هفتهه فضلهو        

 اقدامات الزم را به انجام ب هاند. 

21 
 ح ض ات سدضین شهده بهوف فر ،لسهه مطه    ب نامه عملماسی هازگارت با کم آبی که سوهط ش کو ههامی آب منطقه

 مورف سصویب ق ار گ  و .
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20 

با سو،ه مشکالت ایجاف شده سوهط م ارعمن اراعی سحو سملک افاره کهل شهمالت اههتان بوشهه  ض طه ح      
فعاضت مت دف اشخا  حقمقی مبنی ب  افعات مالکمو اراعی مذکور ض از ط  ی کمبوف شدید اراعی ،هو ا، ات 

ب فار ع صهه ض اعمهان امهالک    ضاگذارت حق اهتفافه ض سغمم  به ههات سوه ه فانشگاه  لمج  ارس ی موعوع ب نامه
ها( با سو،ه به هوابق پمگم ت موعوع سوهط مقامهات اههتان از ط یهق    یاف شده فر بخس فض بوشه  )کوت  وا،ه

 ضزارت ،هاف کشاضرزت فر ،لسه مط ح ض موارف ذیل مورف سصویب ق ار گ  و :
قانون سنظمم بخشی از مق رات مالی فضلو با ضاگذارت حهق   03مافه « ب»مبتنی ب  ا تمارات مص ح فر بند   – 1

اهتفافه از کلمه ع صه ض اعمان امالک سحو سص ف ض مالکمو افاره کل شمالت اهتان بوشه  ضاقهع فر بخهس  فض   
 بوشه  به فانشگاه  لمج  ارس موا قو گ فید.

قانون سنظمم بخشی از مق رات مالی فضلو به منظور سغمم  فههتگاه   23ستند به مافه ض م 1عمن موا قو بند   -6
به ه ب فاری افاره کل امور اقتصافت ض فارایی اهتان بوشه  ض ههای  فههتگاه ههات مه سبط ض ذیصهالح مکلهف بهه        

 پمگم ت ض طی سش یفات مق ر فر مافه قانونی مذکور  واهند بوف.  
 سواند به مدت یک هال فر  ضاهات فرحال به ه ب فارت مستق  باشد.  پهضهشکده ممگوت کشور می  -9
هایی که سا قبل از ساریخ این مصوبه مورف به ه ب فارت م کز علمی کارب فت ،هاف کشهاضرزت بهوفهی   ها تمان -4

 فر اه ع ض قو سخلمه ض ،هو به ه ب فارت فر ا تمار فانشگاه  لمج  ارس ق ار می گم ف.
و ض ب نامه ریزت اهتان بوشه  پس از ارزیابی ض کارشناههی ع صهه ض اعمهان امهالک مهذکوری       هازمان مدی ی  -4

م افل ارزش ریالی آن را فر قالب اعتبارات هاالنه به پهضهشکده ممگوتی م کز سحقمقاتی آموزش ض سه ضیج ،ههاف   
 .کشاضرزت اهتان بوشه  ض افاره کل شمالت اهتان ی ا تصا  اعتبار ض ابالغ  واهد نموف

پس از طی سش یفات قانونی ض انتقال رهمی مالکمو ع صه ض اعمان امالک سحو سص ف ض مالکمو افاره کل  -2 
شمالت اهتان بوشه  ضاقع فر بخس  فض بوشه  به فانشگاه  لمج  ارسی مسرولمو کلمه  افعاهای مطالبات ض فیهون  

ر آن محهدضفه بهه عههده فانشهگاه  لهمج      اشخا  حقمقی ض حقوقی م سبط با ع صه ض اعمان امالک متنازع  مه ف
  ارس  واهد بوف.  

23 
 سنظهمم  قانون به مواف ب  ی الحا  قانون 69فانشگاه علوم پزشکی نسبو به ا ذ مجوز کممسمون ملی مافه 

شهه یور ب از،هان فر پموههو     11( به منظور فرج رفیف اعتبارت ط ح بازهازت بممارهتان 6فضلو ) مالی مق رات
 بوف،ه هال ب د اقدام نماید. قانون 1شماره 

12 
مملمهون ریهال از محهل منهابع اعتبهارت       42222ریزت نسبو به ساممن اعتبار مبل  هازمان مدی یو ض ب نامه

 هطح اهتان فر  صل حمل ض نقل عمومی شه هتان فشتستان اقدام نماید. 

11 
فار سها ههقف اعتبهارت    اضلویهو ههات  افاره کل راه ض شه هازت مکلف اهو نسبو به س  یف ض م   ی پ ضژه

 ریزت ض هماهنگی   ماندارت اقدام نماید.مملمون ریال با کسب نظ  از هازمان مدی یو ض ب نامه 42222

مملمون ریال اعتبار از محل منابع هطح اههتان   62222ریزت نسبو به ساممن مبل  هازمان مدی یو ض ب نامه 16
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 اج مهدت اقدام نماید.،هو کمک به پ ضژه احداث ایستگاه پمپاژ ح

 

19 
هات متولی آب شه ت ض رضهتایی پهس از ا هذ سایمدیهه ههازمان مهدی یو ض        ماندار با ا ذ نظ ات فهتگاه

 ریزت نسبو به بازنگ ت فر اعتبارات آب شه هتان اقدام نماید. ب نامه
 

14 
اعتبار از محل منابع هطح اههتان  مملمون ریال  92222ریزت نسبو به ساممن مبل  هازمان مدی یو ض ب نامه
 هات ا، ایی آب شه ت ض رضهتایی به نسبو مساضت اقدام نماید.،هو کمک به پ ضژه فهتگاه

 

14 
فهماران قبل از انجام عملمات س  یض ض آهفالو م هاب  رضههتاییی نسهبو بهه همهاهنگی بها شه کو آب ض        

 شم آالت ض اسصاالت آب اقدام نمایند.  هات اعالب رضهتایی ض   ماندارت شه هتان ،هو اصالح حوعچه
 

12 

با سو،ه به مفاف فهتورال مل ش ایط ضاگذارت ط حهات سملک فارایی ه مایه ات بهه بخهس غمه  فضلتهی      -
( مصهوب  6قانون الحا  ب  ی مواف به قانون سنظمم بخشهی مقه رات مهالی فضلهو )     61موعوع  سبص ه 

رئهمس ،مههور ض رئهمس     1/4/1931مهورخ   43222مجلس شورات اهالمی ی ضابالغمهه  شهماره    1939
شورات عالی هماهنگی اقتصافتی فهتگاه ا، ایی مجاز می باشد پ ضژه هات مصوب کار گ ضه ضاگهذارت  
را  که با حفظ مالکمو فضلو ب ات به ه ب فارت بخس  صوصی ضگذار می گ فف را ی  بدضن س ممن قممو 

 ا بصورت قط ی از این قاعده مستثنی می باشد.کارشناهی به    ا وان بگذارف. ضاگذارت پ ضژه ه

 صوصهی فر   –با سو،ه  به ا، ات  په ضژه کلمنمهک سخصصهی بوشهه    بصهورت مشهارکو عمهومی         -
ب  هورفار شهده ض    1931قهانون بوف،هه ههال     13هالجارتیمق ر گ فیدط ح مذکور از مزایات   سبصه ه  

 1931قهانون بوف،هه ههال     10لهف سبه ه   بخشی از منابع ه مایه گذارت ط ح از محل اعتبهارات  بنهد ا  
بصورت سلفمقی با سسهمالت بانکی ساممن گ فف ض ههازمان مهدی یو ض ب نامهه ریهزت نسهبو بهه مبافلهه        

 موا قتنامه از محل سبص ه مذکور اقدام نماید

مملمهون ریهال از   1160446ض آیمن نامه ا، ایی آن مبله     1931قانون بوف،ه هال  10فر ا، ات سبص ه  -
ههات  نهی ض اعتبهارت ی یارانهه ههوف      بارات سملک فارایی هات هه مایه ات بهه عنهوان کمهک    محل اعت

-سسهمالت ض کمکهات بالعوض با هدف حمایو از ایجاف اشتغال پایدار ض مولد بش ح ذیل بهمن فههتگاه  

 یههازمان ممه اث   هنگهی ی صهنایع فههتی ض گ فشهگ ت       پارک علم ض  ناضرتی  هات ا، ایی
هازمان صن و  یهازمان ،هاف کشاضرزت یض  دمات بهداشتی فرمانی فانشگاه علوم پزشکی

 .سوزیع می گ فف ی م دن ض سجارت

 هازمان مدی یو ض ب نامه ریزت اهتان مو ف اهو نسبو به سخصم  اعتبارات مذکور اقدام نماید. -
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 صهول ض  هازمان مدی یو ض ب نامه ریزت مجاز می باشد اعتبارات ،دضل  و  را ب  حسب عملک ف بهمن   -
 هات ا، ایی ،ابجا نماید.فهتگاه

عمنا سخصم  مبال  بمشت  از محل اعتبارات سملک فارایی هات ه مایه ات اههتان بهه طه ح ههات ضا،هد      
 ش ایط با رعایو فهتورال مل هات مو،وف  امکان پذی  اهو.

11 

مملمهون ریهال از   1160446ض آیمن نامه ا، ایی آن مبله     1931قانون بوف،ه هال  10فر ا، ات سبص ه  -
ات به عنوان کمکهات  نی ض اعتبارت ی یارانه هوف سسهمالت ض ایهاعتبارات سملک فارایی هات ه ممحل 
هات بالعوض با هدف حمایهو از ایجهاف اشهتغال پایهدار ض مولهد بشه ح ذیهلی بها رعایهو هههم           کمک

 گ فف:ا، ایی ذی بط سوزیع می شه هتانی بمن فهتگاههات

 اعتبار مصوب ) میلیون ریال( دستگاه اجرایی

 12222 پارک علم ض  ناضرت  لمج  ارس

ی صنایع فهتی ض گ فشگ تهازمان مم اث   هنگی  992222 

 122222 فانشگاه علوم پزشکی ض  دمات بهداشتی فرمانی

 162446 هازمان ،هاف کشاضرزت

ی م دن ض سجارتهازمان صن و  426222 

  1160446 جمع کل

10 

ات بهه بخهس غم فضلتهی    هات سملک فارایهی هه مایه  مفاف فهتورال مل ش ایط ضاگذارت ط ح با سو،ه به -
( مصهوب  6قانون الحا  ب  ی مواف به قانون سنظمم بخشهی مقه رات مهالی فضلهو )     61سبص ه  موعوع
رئمس ،مهور ض رئمس شورات  1/4/1931مورخ  43222شماره ابالغمه  مجلس شورات اهالمی ض 1939

کهه بها    باشد پ ضژه هات مصوب کارگ ضه ضاگذارت رااقتصافتی فهتگاه ا، ایی مجاز میعالی هماهنگی 
 فف بدضن س ممن قممو کارشناهی بهه   گبه ه ب فارت بخس  صوصی ضگذار می حفظ مالکمو فضلو ب ات

 باشد.ورت قط ی از این قاعده مستثنی میارف. ضاگذارت پ ضژه ها بصذ  ا وان بگ

  صوصهی فر ههالجارتی   –ه کلمنمک سخصصی بوشه  بصورت مشارکو عمومی با سو،ه به ا، ات پ ضژ -
ب  ورفار شده ض بخشهی از منهابع    1931قانون بوف،ه هال  13ط ح مذکور از مزایات سبص ه  مق ر گ فید

بصهورت سلفمقهی بها     1931قانون بوف،ه هال  10 ه صگذارت ط ح از محل اعتبارات  بند الف سبه مایه
ن گ فف ض هازمان مدی یو ض ب نامه ریزت نسهبو بهه مبافلهه موا قتنامهه از محهل      سسهمالت بانکی سامم

 سبص ه مذکور اقدام نماید

13 

ریهزت  ب فارت از منطقه نمونه گ فشگ ت لمانی ههازمان مهدی یو ض ب نامهه   مصوب گ فید به منظور به ه -
فر بخشی کهه  هارج از حه یم    گذارت پنجاه مملمارف ریال از محل اعتبارات فر ا تمار اهتان ب ات ه مایه

نم ضگاه اهوی ساممن اعتبار صورت گم ف ض شه فارت نمز مکلف اهو مبل   پنجاه مملمهارف ریهال از محهل    
 گذارت نماید.منابع فا لی  وف ه مایه

ریزت ض سوهه ه اههتان ض فر واههو بنمهاف نخبگهان اههتان       نظ  به مباحث مط ح شده فر شورات ب نامه - 02
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پی با ش   حفظ مالکمهو افاره کهل   ب فارت از عمارت ساریخی زندهرت حق انتفاع ض به هبوشه ی با ضاگذا

مم اث   هنگیی صنایع فهتی ض گ فشگ ت موا قو شد ض مق ر گ فید به منظور س ممن ش ایط ضاگهذارت  
مهابمن افاره کهل ممه اث   هنگهیی صهنایع فههتی ض       ات بدین منظهور  هی  نامهض سدقمق س هداتی سفاهم

 ریزت من قد گ فف.با نظارت هازمان مدی یو ض ب نامه  ت ض بنماف نخبگان اهتانگ فشگ

01 
گمه ت از  بهه منظهور بهه ه    13ههات اههتان از    مهو سبصه ه     هات ا، ایی ض شه فارتمدی ان فهتگاه -

نامهه ا، ایهی آن   ات مطابق بها آیهمن  هات ه مایههات سملک فاراییها م فمی فر سکممل پ ضژهمشارکو
 اقدام نمایند.

06 
آموزش ض پ ضرش اهتان  اهامی بازماندگان از سحصمل را به سفکمک بخس ض نوع مشکلی که این ا ه اف   -

نفهوذ نسهبو بهه    فارندی به   مانداران اعالم نماید ض   مانداران از ط یق بخشدارانی شهوراها ض ا ه اف ذت  
 بازگ فاندن این ا  اف به سحصمل اقدام الزم صورت فهند.

09 
هات ا، ایی کهه  ریزت مجاز اهو نسبو به ،ابجایی اعتبار ض سخصم  فهتگاههازمان مدی یو ض ب نامه -

اندی راهاً اقهدام  اقدام ننموفه "ز"نسبو به ،ذب سخصم  اهناف  زانه بند  1931آذر ماه هال  62سا رضز 
 نماید.

04 
م اضن هماهنگی اقتصافت ض منابع اهتاندارت از ط یق شورات راهب ت شه  هوشمند بوشه ی نسهبو بهه    -

 هات فانس بنمان اهتان اقدام الزم به عمل آضرف.گم ت از    مو ش کوبه ه

04 
باشهد ض  هات ا، ایی فر حد سخصم  ههال ،هارت مهی   هات س مم  ض سجهمز فهتگاههقف س هدات پ ضژه -

ریزت فر  صو  س هدات ایجاف شده مازاف به  سخصهم  اعتبهارات همچگونهه     و ض ب نامههازمان مدی ی
 مسرولمتی نخواهد فاشو.

02 
 62هها سها پایهان رضز    هات ا، ایی نسبو به سس یع فر مبافله ض نمز اصالحمه محتوایی موا قتنامهه فهتگاه -

ات صورت ذکور همچگونه مبافلهاهفند هال ،ارت اقدام الزم به عمل آضرندی بدیهی اهو پس از ساریخ م
 نخواهد پذی  و.

01 

قانون بوف،ه از ،مله صهن وی م هدن ض سجهارتی ممه اث      10هات ا، ایی ذینفع اعتبارات سبص ه فهتگاه -
  هنگیی صنایع فهتی ض گ فشگ تی فانشگاه علوم پزشکیی پارک علهم ض  نهاضرت ض ،ههاف کشهاضرزت     

که ف اعتبهارات   ه گزارش عملک ف فر  صهو  نحهوه هزینهه   نسبو به ارائ 11/16/1930حداکث  سا مورخ 
 ریزت ض سوه ه اهتان اقدام نمایند.مذکور به شورات ب نامه

00 

قانون ب نامه ششم سوه ه ض به اههتناف فههتورال مل ا، ایهی بنهد )ح(      24فر راهتات ا، ات بند ب مافه  -
ههات  ات فههتگاه اعتبارات هزینهیک فرصد از  1023131به شماره  1931( قانون بوف،ه هال 3سبص ه )

ا، ایی مشمول بوف،ه اهتانی)به اهتثنات  صل یک ض شس( ،ههو امهور پهضهشهی ض سوهه ه  نهاضرت      
هات اهناف سوه ه اهتان ض اههناف باالفههتی بهه شه ح پموههو فر محورههات پنجگانهه        ب اهاس اضلویو
 سصویب گ فید.
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03 

ریزت اهتان سفویض ا تمار نمهوف سها فرصهورت    ب نامه ریزت ض سوه ه به هازمان مدی یو ضشورات ب نامه -
ابالغ اعتبار ض سخصم  ب د از ساریخ ،لسه به لحاظ محدضفیو زمانی پس از هماهنگی با اعضات کممته 

ات ض فر صهورت  ات ض هزینهه هات هه مایه سخصم  اهتان نسبو به سوزیع ابالغ اعتبارات سملک فارایی
ناپذی  پ ههنلی ض  هات ا،تنابت بویهه ساممن کس ت حقو  ض های  هزینهنماز به اصالح ض ،ابجایی اعتبارا

 گ فف.غم پ هنلی ض های  موارف اقدام نماید ض این سصممم به منزله مصوبات شورات سلقی می

32 
ریزت سفویض ا تمار نموف سها نسهبو بهه    ریزت ض سوه ه اهتان به هازمان مدی یو ض ب نامهشورات ب نامه -

 ات اقدام نماید.هات عم انی ض هزینهسغمم ات ض اصالحمه موا قتنامه انجام ه  گونه

31 
( به هازمان ب نامهه ض  6قانون الحا  ) 60بند   مافه  9ریزت ض سوه ه اهتان به اهتناف ،ز شورات ب نامه -

بوف،ه اهتان سفویض ا تمار نموف سا حسب ع ضرت نسبو به ابالغ اعتبارات  ارج از شمول به ب  هی از  
 هات ا، ایی اقدام نماید.هتگاهف

36 
پس از ر ع نهایی ای افات ض انتقافات که سوهط صهاحبنظ ان ض مهدی ان   مق ر گ فید سا پایان هال ،ارتی  -

هات ا، ایی مط ح گ فیدی مطال ات آمایس به هازمان ب نامهه ض بوف،هه ،ههو سصهویب ارههال      فهتگاه
 گ فف.

 

 ریزی و توسعه استانبرنامه های ذیل شورایعملکرد کارگروه -9

 تعداد مصوبات تعداد جلسات نام کارگروه ردیف

 مصوبه 11 ،لسه 1 کارگ ضه امور ا،تماعی ض شوراها 1

 مصوبه 64 ،لسه 4 ض  انوافه کارگ ضه امور بانوان 6

 مصوبه 61 ،لسه11 زیسو ض سوه ه پایدارآمایس ه زممنی آماری محمط امور کارگ ضه 9

 مصوبه 34 ،لسه 10 سخصصی اشتغالکارگ ضه  4

 مصوبه 10 ،لسه1 کارگ ضه سخصصی هالمو ض امنمو غذایی 4

 مصوبه09 ،لسه13 امور اقتصافت سخصصی کارگ ضه 2

 مصوبه02 ،لسه 0 امور زی بنایی ض شه هازت سخصصی کارگ ضه 1

 مصوبه 12 ،لسه 6 کارگ ضه سخصصی مم اث   هنگیی صنایع فهتی ض گ فشگ ت 0

 

 


