
 مورخ شنبهچهار روز صبح 01 ساعت راًسی خصوص بخش و دولت یگفتگو یشورا رخانهیدب دومین جلسه

 : حضور با بازرگانی کرمانشاه اتاق جلسات سالن محل در 8/01/59

 
 جناب آقای مهندس دارابی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری         

 ی مدیر کل محترم امور اقتصادی و داراییجناب آقای مهندس محمد         

 جناب آقای دکتر شهبازی ریاست محترم جهاد کشاورزی استان         

 جناب آقای دکتر حقیقی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان         

 جناب آقای مهندس شهبازی سرپرستی محترم اداره کل راه  شهرسازی استان         

 ای استانجناب آقای مهندس امیریان مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه         

 جناب آقای دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان         

 جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا ریاست محترم دانشگاه رازی 

 اق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاهجناب آقای دکتردل انگیزان مشاور محترم ات          

 سرکار خانم دکتر درخشیده مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی      

 سرکارخانم مهندس ژاله امیری کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی      

 برگزار گردید.

 

نامه نظام جامع هماهنگ خرید و استفاده از کالاها و ه بند آییندر این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و قرائت بند ب

 خدمات استان، آیین نامه نهایی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
با توجه به تأکید استاندار محترم و مقامات اقتصادی استان به رونق فضای کسب و کار، افزایش تولید و کاهش معضل بیکاری 

های مادی و انسانی از استان به منظور حمایت از تولید کالاها و خدمات )اعم از روج سرمایههمچنین جهت جلوگیری از خ

های استان، بایستی تقاضای مشاوره، پیمانکاری و غیره( و ایجاد اشتغال پایدار ناشی از افزایش ظرفیت بخش خصوصی شرکت

های اجرایی از محصولات د. بدیهی است خرید دستگاههای اجرایی سازماندهی شومؤثر از محصولات داخل استان توسط دستگاه

و خدمات استانی به خروج بخش تولید و صنعت از رکود کمک شایانی خواهد کرد؛ همچنین اجرای نظام هماهنگ خرید امکان 

و استفاده از کند. بر این اساس جهت ایجاد نظام هماهنگ خرید دسترسی سریع و آسان دستگاه ها به مایحتاج سالانه را تأمین می

 :اقدامات ذیل قابل اجرا می باشدکالاها و خدمات استان 

 

قانون مدیریت   5، کلیه دستگاه های ذیل ماده های دولتیشرکتدولت،  تحت نظارت اجرایی هایدستگاه -1ماده 

ع داخلی که از بودجه عمومی دولت یا مناب ها و سایرخدمات کشوری، و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری

-نمایند، مکلفند برای تأمین نیازهای دستگاه اجرایی متبوع خود از ظرفیتخود مبادرت به خرید کالا و خدمات می

 های تولیدی و خدماتی استان استفاده نمایند.

گزارش توجیهی واحد موظفند بنابر های مذکور، دستگاهخارج از استانکالا و خدمات خریدصورت در : 1تبصره

کنند و مراتب را با ارسال مدارک و  ذیربط و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، اقدام اجرایی فنی دستگاه

 گزارش دهند.امور اقتصادی و دارایی استان  اداره کلمستندات بصورت ماهیانه به 



در مقاطع معینی به صورت مشترک بررسی  های واصله راامور اقتصادی و دارایی استان گزارش اداره کل: 2تبصره

 دبیرخانه شورای گفتگو اعلام نماید. و گزارش نهایی را به صورت مستمر هر سه ماه یکبار به 

نامه موظفند هر سال میزان اقلام کالا و خدمات مورد نیاز خرید های اجرایی موضوع این آیینکلیه دستگاه -3ماده 

مه را در سایت رسمی خود گزارش و یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورا ارسال ناو تمام عناصر مشمول این آیین

 نمایند.

و  سازمان جهاد کشاورزی، راه، سازمان برنامه و بودجهسازمان صنعت، معدن و تجارت استان،  -4ماده 

شاورزی و منابع و سازمان نظام مهندسی ک نظام مهندسی ساختمان ای، سازمان، سازمان نظام صنفی رایانهشهرسازی

های تولید کننده کالاها و خدمات به ترتیب فهرستی از شرکتپایان خرداد هر سال شوند حداکثر تا موظف می طبیعی

طریق وب سایت، چاپ  های اخذ شده ازو مشاوران و پیمانکاران استانی را به همراه توان تولیدی، مجوزها و گواهی

رسانی نمایند و یک نسخه از آن را به ماه یکبار اطلاعات مربوطه را بروز هر شش ، کتب و لوح فشرده معرفی نموده

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ارسال نمایند.

ای لازم هستند به هاسامی واحدهای تولیدی بومی استان که دارای استاندارد نتایج تجمیع شده تهیه و ارسالتبصره: 

هر شش ماه یکبار، توسط دبیرخانه شورای گفتگوی به صورت مستمر  ،های دولتیاستان و دستگاه ادارات و ذینفعان

 شود.دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه انجام می

نامه بر عهده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وظیفه بررسی و نظارت بر انجام این آیین -5ماده 

-رخانه موظف است به صورت مستمر هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرا مواد آیینباشد. دبیاستان کرمانشاه می

 نامه توسط دستگاه های دولتی را در جلسه رسمی شورا ارائه دهد.

های اجرایی برتر و ضعیف در اجرای ، دبیرخانه شورای گفتگو پس از ارزیابی، دستگاهدر پایان هر سال -6ماده 

نامه به عنوان شاخص ارزیابی ا معرفی می نماید. بدیهی است اجرای صحیح مواد این آئیننامه رمصوبات این آیین

 عملکرد مدیران دولتی مورد توجه قرار می گیرد.

 

نامه در جلسه بیست و دوم  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تاریخ این آیین

 ی شورای اداری قرائت گردد.مصوب شد و مقرر گردید در جلسه آت  20/11/1935

 

 


