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 مذاکرات:اهم

اهلل مجید،  جناب آقای دکتر رضایی استاندار محتررم  و ریریس    پس از تالوت آیاتی چند از کالم      

گیرری   اصفهان از آغراز شرک   با  بیان اینکه استان   ریزی و توسعه استان ضمن خیر مقدم، شورای برنامه

های مختلف  نقش ارزشمندی را به عنوان یک استان پیشرو داشته و  با تقردی    انقالب در تمامی عرصه

شهید  در دوران دفاع مقدس همراهی دایمی خود را به نظام و دولت نشران داد  اسرت     ۰۵۵هزار و  ۳۲

باشد  به  اقردامات انجرام گرفتره      مشکالت استان  میآبی یکی از مهمترین  ایشان با بیان اینکه مساله ک 

هرای    آبی پرداخته و استفاد  از پسراب در بخرش صرنعت و توسرعه کشرت      در خصوص سازگاری با ک 

ای را  از جمله اقدامات مؤثر در استان در جهت مردیریت بهینره آب  برشمردند اسرتاندارمحترم      گلخانه

،  انتقرا  آب بره فرالت مرکرزی در قالر       ۲تون  کوهرنگ   در ادامه  با تشریح وضعیت موجود سد و

شهرسرتان در قالر  سرامانه آب، ترأمین آب از سرد       ۴۱آباد، تأمین و انتقا  آب شررب بره    طرح بهشت

هرا در   جنوبی و تأمین آب سال  بررای چهرار شهرسرتان را از مهمتررین پررو         شهرستان ۳خرسان برای 

هرای مجروزی    و  خواسرتار  ترامین بودجره و اعتارارات و تمایرت      جهت مقابله با ک  آبی استان دانسرته 

دولت در  این خصوص شدند  ریریس شرورای برنامره ریرزی و توسرعه اسرتان  برا بیران اینکره  علیررغ            

درصد اراضی کشاورزی، ولی با توجه به تاصرلخیزی خراو و    ۰۵مشکالت ک  آبی  استان و کشت 

تان جایگا  سوم کشوری  در تولید محصروالت کشراورزی   دانش باالی کشاورزان،  خوشاختانه این اس

رشته قنات  را در استان یک ظرفیت برالقو    ۰۵۵هزار ۳۱را به خود اختصاص داد  است    ایشان وجود 

میلیرارد ریرالی را    ۴6۵در جهت تأمین آب کشاورزان دانسته و اتیای این قنوات با تأمین اعتاار سراالنه  

رزی این استان دانستند   در ادامه  ایشران  برا اشرار   بره   اینکره  تعرداد       مهمترین کمک به توسعه کشاو

روزهای پاو استان در سا  گذشته کمتر از روزهای آلود  بود  است، تأمین اعتارارات الزم از طریر    

 های محیط زیستی  و استفاد  از تاصر   دار در طرح پرو   اولویت ۲۳قانون بودجه جهت  ۴۳و  ۴۵مواد 
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در توسعه و  اجرای چهار پرو   قطارهای بین شرهری در اسرتان اصرفهان       ۴۲۳۳قانون بودجه سا  پنج  

هررا مررؤثر  بررر شررمردند   ریرریس شررورای   را در مرردیریت مااتررس زیسررت محیطرری و کرراهش الررودگی 

کیلرومتر اسرت،    ۰۵۵هرزار و   ۴۴ریزی و توسعه استان با بیان اینکه طو  شاکه مواصرالتی اسرتان    برنامه

های استان را نیاز  به تخصیص صددرصدی بودجه سرا  جراری    اری و ترمی  روکش آسفالت را نگهد

 دانستند 

ریزی استان  و دبیر شورا بره بیران مهمتررین     در ادامه آقای دکتر اکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه

طی این سه سا   ریزی استان در های اساسی  الگوی راهاری استان توسط سازمان مدیریت و برنامه گام

برا محوریرت شرهرو     ۴۲۳۵گذشته پرداخته و با بیان اینکه مطالعات آمرایش اسرتان اصرفهان در سرا      

های استان انجام و به تصوی  شرورای   گیری از توان علمی دانشگا  علمی و تحقیقاتی اصفهان و با بهر 

ستان ،   تهیره و تردوین  الگروی    شهر ۳۱به  تهیه اسناد توسعه   برنامه ریزی و توسعه استان رسید  است 

،  تهیره اسرناد توسرعه     ۴۲۳7منطقره از ابتردای سرا     7ریزی استان اصفهان بر مانرای   توسعه مناط  برنامه

روستا به عنوان روستاهای هرد،،   تشرکی  گررو  آینرد  پ،وهری،        ۰۳۵اقتصادی و اشتغا  روستایی با 

پررو     ۴6قتصراد مقراومتی و واگرذاری     پررو   ا  ۳2تشکی  کرانون هر  اندیشری و همننرین تصروی       

(  بره بخرش خصوصری را از مهمتررین      ۴۳خصوصری تتاصرر     –عمرانی  در قال  مشرارکت عمرومی   

هرای   هرای تاصرر    های اساسی در جهت رشد و توسعه استان  برشمردند   ایشان اسرتفاد  از ظرفیرت   گام

های اجرایی استان در جهرت رشرد    گا های مدیران دست را از مهمترین اولویت ۴۲۳۳قانون  بودجه سا  

هرای اجرایری اسرتان برا تشرریح وضرعیت        و توسعه استان دانستند    در ادامه تعدادی از مدیران دسرتگا  

موجود، اقدامات و  مشکالت خود در خصوص  کسری  اعتاارات را  مطرح نمودند   در پایران جنراب   

مان برنامره و بودجره کشرور ضرمن بیران      آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و ریریس سراز  

 هزار   ۰7۵های  انجام شد    بر اساس پیش بینی موارد و مشکالت دولت در سا  جاری با بیان اینکه 
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هرا و   اخرذ مالیرات   هرای آن،   از سه مح  فررو  نفرت و فررآورد     در سا  جاری  میلیارد تومان بودجه

های ظالمانره،    گرددکه  متأسفانه  وجود تحری مین أتید با ها مث  اوراق و اسناد خزانه  واگذاری دارایی

رکورد تاص  از کرونا و کاهش تقاضای انر ی و نفت در جهان تحصی  درآمد در سا  جراری را برا   

مشررکالتی مواجرره کرررد  اسررت   ریرریس سررازمان برنامرره و بودجرره کشررور بررا بیرران اینکرره بخررش دیگررر 

هرای   و مشرکالت فعالیرت   کرونرا شیوع  شود که با توجه به میدرآمدهای دولت از طری  اخذ مالیات تأمین 

سررسرید اوراق مرالی   سرسس  ایشران بره       های اقتصادی،  اخذ مالیات سه ماهه او  سا  را  به تعوی  افتراد  بنگا 

 نردارد  وجرود   های پرسنلی که به هیچ وجه امکان تاخیر زمرانی  های گذشته و پرداخت منتشر شد  سا 

امه ایشان  با بیان اینکه منابع مالی دولت  در سا  جاری تقلی  یافته است ولری سیاسرت   پرداختند   در اد

باشرد   ایشران مردیریت صرحیح  منرابع       های نیمه تمام  و  اولویت دار در کشرور  مری   دولت اتمام  طرح

یجی موجود  با توجه به  شرایط خاص کشور  را هنر مدیران  دانسته  و از همه مدیران خواستند کره بسر  

نمایند   در ادامه ایشان با بیان اینکه در ترا  تاضرر تعردادی از     ها به مردم خدمت وار در تمامی عرصه

های کشور به شاکه ریلی سراسری متص  نیستند،  یکری از مهمتررین اقردامات دولرت را تکمیر        استان

کشرور  جابهرار اسرت     شاکه ریلی و خطوط مواصالتی دانسته و با بیان اینکه تنها بندر غیر تحریمری در 

هرای آن  بنحرو    که متأسفانه عدم وجود خط را  آهن در این مسیر باعس شد  است که  از تمام ظرفیت

مطلوب  نتوانی  استفاد  کنی    رییس محترم  سازمان برنامره و بودجره کشرور برا بیران اینکره در کشرور        

هررزار میلیررارد ریررا  علیرررغ    ۲۱۵هررزار پرررو   عمرانرری  نیمرره تمررام وجرود دارد و  ترراکنون   27تردود  

های عمرانی تخصیص داد  شد  است مدیریت صرحیح منرابع در جهرت     مشکالت پیشرو،  برای بودجه

رسانند را  از اقدامات  مهر  دولرت در    برداری می های نیمه تمام که در امسا  به بهر  تسریع اتمام پرو  

کراران و پیمانکراران در روزهرای     ت گنردم سا  جاری عنوان نمودند   ایشان همننین پرداخرت مطالارا  

 های دولت بر شمردند   ایشان ساخت سه هزار واتد مسکونی در   گذشته را نیز از مهمترین  پرداختی
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واترد در منراط     و یکصرد و پنجرا    مناط  روستایی توسط بنیاد مسکن انقرالب اسرالمی و یرک هرزار    

توسط کمیته امداد امام خمینی تر  ( و تحوی  ایرن واتردها در کمترر از یرک سرا         و روستایی شهری

نامره   برای اقشار ک  درآمدرا  از مهمترین اهدا، سفر بره اسرتان برر شرمردند   در پایران  جلسره تفراه        

واتد مسکونی برای اقشار ک  درآمد بین استانداری اصرفهان، سرازمان برنامره و بودجره      ۲۵۵۵ساخت 

جهرت اتردا     تفاه  نامره برا کمیتره امرداد امرام خمینری تر (         و بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و

 ۳۵۵۵جویان و همننین تفاه  نامه متروی بهارستان و تخصریص   واتد مسکونی محرومین و مدد ۴۴۰۵

 میلیارد ریا  توسط وزارت را  و شهرسرازی  ۳۵۵۵میلیارد ریا  توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 به امضاء رسید 
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