به نام خدا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه  -ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
صورتجلسه

شماره جلسه( 8 :س)73

تاريخ برگزاري1399/08/27 :

محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10 :صبح

دعوتنامه شماره452663 :

ساعت خاتمه  11:30 :صبح

دستور كار جلسه :
 -1بررسی و تصویب پیشنهادات استان براي درج در الیحه بودجه سال  1400كل كشور

 -2سایر موارد

کليات:

هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقااي آشاناگر
استاندار و رئیس محترم جلسه و با حضور اعضا و مدعوين محترم تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  -ضمن خیر مقدم به
حضور اعضا و مدعوين محترم و قرائت دستور کار جلسه فرمودند :وزير محترم صنعت ،معدن و تجارت به عنوان وزير معین استان سمنان در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شده اند و در آينده نزديک ،نشستهاي ويدئوکنفرانسی استاندار محترم با ايشان برگزار خواهد شد،
لذا ضروري است دستگاههاي اجرايی نیازها و پیشنهادات خود جهت توسعه استان سمنان را با بیان راه حل به دبیرخانه شورا ارائه دهند.
ايشان همچنین تاکید کردند دستگاههاي اجرايی براي فروش اموال مازاد خود هرچه سريعتر اقدام نمايند.
دبیر محترم جلسه در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات دستگاه هاي اجرايی استان بیان نمودند :فقط اعتبارات عمرانی از منبع صرفاً
استانی در سال گذشته  1۶۵میلیارد تومان بوده که اکنون با  20درصد رشد ،اعتبارات اين منبع به  198میلیارد تومان افزايش يافته است.
شايان ذکر است تاکنون کل اعتبار عمرانی استان از همه منابع در سال  99بیش از  800میلیارد تومان می باشد .در ادامه پیشنهادات اعتبارات
هزينه اي و تملک دارايی هاي سرمايه اي استان مورد بررسی قرار گرفت.
در پايان و جمع بندي جلسه استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن تشکر از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در پیگیري اعتبارات
ملی دستگاه هاي استان ،بیان داشتند :دستگاههاي اجرايی براي جذب اعتبارات ملی در راستاي تکمیل طرحهاي عمرانی تالش کنند و در
کنار اعتبارات استانی به جذب اعتبار از محلهاي ديگر نیز توجه ويژه شود .ايشان با اشاره به تخصیص  ۴۵0میلیارد تومانی اعتبار از سفر
رياست محترم جمهوري و منابع ملی به استان سمنان فرمودند :با جذب  100درصدي اين اعتبارات میتوان گامی محکم براي رفع مشکالت
زيرساختی و تکمیل طرحهاي مصوب برداشت.
استاندار محترم با تاکید بر ضرورت شناسايی اموال و امالک بالاستفاده دستگاههاي اجرايی بیان نمودند :تاکنون فروش  ۶0مورد از
اموال دستگاههاي اجرايی در جلسه استانی فروش اموال مصوب شد که از اين تعداد  ۴۶مورد در وزارت امور اقتصادي و دارايی مورد بررسی و
تصويب قرار گرفت.
جلسه ساعت  11:30صبح با ذکر صلوات به پايان رسید.

مصوبات جلسه:

 -1با توجه به مطالب مطرح شده درخصوص سقف دستگاهی اعتبارات هزینه اي به تفکیک دستگاه – برنامه –
فصل و سقف فصول اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي استان به تفکیک فصل – برنامه در جلسه شورا؛
موارد جهت درج در الیحه بودجه سال  1400كل كشور مورد تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.
 -2با توجه به امکان اصالح ابالغ سقف اعتبارات هزینه اي یا تملک دارائی هاي سرمایه اي استان در الیحه
بودجه سال  1400و ضرورت تصویب اعتبارات مذكور در جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان قبل از
ثبت در سامانه جامع بودجه و لزوم تصمیم گیري فوري در این خصوص ،توزیع اعتبارات هزینه اي به تفکیک
دستگاه ،برنامه و فصل ،اعتبارات تملک به تفکیک فصل ،برنامه با هماهنگی استاندار محترم به عنوان رئیس
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ،به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تفویض گردید.
 -3توزیع سایر اعتبارات هزینه اي و تملک دارائی هاي سرمایه اي ابالغی سال  1399از سازمان برنامه و بودجه
كشور كه مستلزم ارائه و تصویب در شوراي برنامه ریزي و توسعه استان می باشد ،به دلیل محدودیت
برگزاري جلسات و رعایت پروتکل هاي بهداشتی ،پس از هماهنگی با استاندار محترم بعنوان رئیس شوراي
برنامه ریزي و توسعه استان ،به منزله تصویب در شوراي برنامهریزي و توسعه استان تلقی میگردد.

