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 ازمانسـآقاي دكتر اكبـري رئـيس  توسط اهللا مجيد و خير مقدموت آياتي چند از كالمتالپس از        
نيـت جامعـه  هفتـه نيـروي انتظـامي را بـر پاسـداران  آسـايش و ام ،شـورا دبيـرو ريزيمديريت و برنامه
ان يشـان بـا بيـا جامعه و كشور را مرهون تالش و جانفشاني اين عزيزان دانستند.  امنيتتبريك گفته و 

مـه ريزي را  بـه هباشـد، روزآمـار و برنامـهريزي مهمترين ركن پيشرفت كشـور مياينكه آمار و برنامه
اساس دسـتور در ادامه بر   ريزي تبريك گفتند.آوري و برنامهدست اندركاران حوزه توليد آمار، جمع

محيط  وزيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين كار نشست مصوبات كارگروه 
 اي كليـه اعضـايبه انضمام دعوتنامـه بـر هاپروژه باشد و قبالً اينطرح و پروژه مي79كه بالغ برزيست 

بيان  ايي از آننسبت به بنده ات خود راها و نقطه نظرمحترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيز ديدگاه
ر ادامـه د  .نتيجه مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد بنـد يكـم بـه تصـويب رسـيد  نمودند.

وين تد زمينه ، به بيان اقدامات و دستاوردها درالگوي بهينه كشت تهيه طرح آقاي دكتر نكويي مجري
قـدامات او ضـمن بيـان  الگوي بهينه كشت محصوالت زراعي و باغي و اطلس آبي در استان پرداخته 

مـل انـابع و عوبرداري بهينـه از مانجام شده در خصوص تعيين نظام كشت مبتني بر شرايط اقليمي، بهره
ت ه بـا مشـكالي مقابلـهـا بـرابـه بيـان راهبرد اي و مزيت اقتصادي هاي منطقهتوليد متناسب با پتانسيل

له، فق پنج سـااموجود و موانع پيش رو پرداخته و با بيان رويكردهاي تغيير الگوي كشت پيشنهادي در 
بيـر تر اكبري دآقاي دك سپس  الزامات اجرايي، فني، قانوني و سياستي را در اين حوزه ترسيم نمودند.

               ر بخشديكي از سندهاي مهم استان ريزي و توسعه استان با بيان اينكه اين سند شوراي برنامه
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هـاي ريزي در خصـوص مـديريت عرضـه و تقاضـاي آب در بخشبر لزوم برنامـه باشد. مي كشاورزي

نمودنـد.  مختلف  در جهت رسيدن به پايداري آب با توجه به رشد جمعيت و منابع محدود آب تاكيد
 بند دوم به تصويب رسيد. نتيجه مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد

ر داقتصـادي و دارايـي اسـتان گزارشـي  محتـرم  مهنـدس صـبوحي مـديركلآقـاي در ادامه جلسـه،  
هاي اجرايي هدستگا با بيان اينكه  ارائه نموده و  1399قانون بودجه سال  )12(تبصره عملكردخصوص 

ظ كـه از ايـن لحـاانـد نمودهدر سامانه سادا ثبت اطالعات امالك غير منقول مازاد  خود را  درصد 97
منـابع  ها در مقايسه بابا مقايسه عملكرد استانايشان  .را در كشور به خود اختصاص داده است اولرتبه 
تند از فرصـت هاي اجرايي خواساز همه دستگاه ،  )12(تبصره  »د«بند  3بيني شده در اجراي جزء پيش

 رده تـا درفي و بارگذاري اطالعـات امـالك مـازاد نهايـت اسـتفاده راكـمعر زماني باقيمانده در جهت
تاندار  درپايـان اسـ  اسـتان بـا مشـكل مواجـه نشـود. )12(كرد اعتبـارات تبصـره جهت برگشت و هزينه

جهـت  در 12هـاي تبصـره ضمن تسليت شهادت امام حسن عسگري (ع)، بر اسـتفاده از قابليت محترم
 وان از ايـنتـهاي اجرايي خواسـتند بـا تمـام تاكيد نموده و از همه دستگاهجبران كسري بودجه استان 

 درايـي نظر دسـتگاه اجرهاي نظـارتي و همچنـين دقـتظرفيت استفاده نمايند. ايشـان نظـارت دسـتگاه
شـرط در  دانسته و رعايت عدالت و حفظ حقوق بيـت المـال را مهمتـرينرا الزم فروش امالك مازاد 

ز سال و قرار اماه  7ريزي و توسعه استان با اشاره به گذشت رئيس شوراي برنامهاين خصوص دانستند. 
مشـكالت  خواسـتند، نسـبت بـه احصـاء هاي اجرايي اسـتانگاهتگرفتن در آستانه اليحه بودجه، از دس

بنـدي  و جهـت با ارائه راهكارهـا جمـعرا  بودجه همت گمارند و پيشنهادات و موارد مرتبط با بودجه 
و  ل گرانفروشـيبـا بيـان معضـ ايشـاندر ادامه  .ارسال نمايندبه استانداري و مجمع نمايندگان  پيگيري

شـكيل خواسـتند بـا تهـا هاي متـولي نظـارت بـر قيمتاز دسـتگاه  اجنـاس، ن بـودن تفاوت آن با گـرا
 مر رت مستگذاري و فروش كاال نظاهاي سيار بر نحوه قيمتبه طور مستمر و تجهيز اكيب اهكارگروه
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ر از ضـمن تشـك ريزي و توسـعه اسـتان جناب آقاي دكتر رضـايي رئـيس شـوراي برنامـه داشته باشند.

كننـد، بـر رسـاني ميروزي بـه مـردم خدمتزحمات پرسنل و كادر درماني استان كه با زحمات شبانه
دي كـه برخـورد قـاطع بـا مراكـز توليـ وگذاري اجتمـاعي هاي بهداشتي و فاصلهلزوم رعايت پروتكل

 تأكيد نمودند. ،كنندهاي بهداشتي را رعايت نميبنحوي پروتكل
 

  صوبات:م

محـيط  ، توسعه روستايي ، عشايري ، شهري و آمايش سـرزمين و. مصوبات كارگروه زيربنايي1
 03/06/1399مـورخ   27600/99/11 شماره موضوع نامه  12/05/1399مورخ زيست در نشست 

 پـنجشـامل ( 05/06/1399مـورخ  27983/99/11 شماره نامه و رديف) يكبرگ و يك(شامل 
گ و بـر سـه شامل(   12/06/1399مورخ   28778/99/11 شماره نامهرديف)  و  شانزدهبرگ و 
 رديـف ) سـه برگ و  دوشامل 1(01/07/1399مورخ 32649/99/11و نامه شماره  ) رديف شش

شـماره  رديف ) و نامه نوزدهبرگ و  ده(شامل  15/07/1399مورخ  35184/99/11و نامه شماره
ثناء بـه اسـتبا توجـه و  رديف) سي و چهاربرگ و  نه(شامل 19/07/1399مورخ   35549/99/11

  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،موارد ذيل
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موضـوع  19/07/99مـورخ  35549/99/11ي شـماره پيوسـت نامـه 4در خصوص رديف  الف: 
 گردي )،  جهت بررسـي مجـددتعيين كاربري جهت احداث مجموعه گردشگري (اقامتگاه بوم

عشـايري ،  زيربنايي، توسـعه روسـتايي ، به كارگروهطرح نهايي ناژوان  رعايت كليات در قالب 
 عودت گرديد .  شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست

موضـوع  19/07/99مـورخ  35549/99/11ي شـماره پيوسـت نامـه 32ب: در خصوص رديـف  
اماندهي سـصنايع كارگاهي (نمايشگاهي و كارگاهي ) طال و جواهر، در راستاي  تعيين كاربري 

، ضـمن هاي پراكنده  طالسازي در سطح شهر اصـفهانمشاغل مزاحم و انتقال و تجميع  كارگاه
  منـد دوب مستند به توليد فلزات گرانبها در سطح استان خصوصي  تأكيد بر ايجاد شهرك صنعتي

،  هكتـار زمـين بـراي آن50و اختصـاص  4/2/92مـورخ  44360به شـماره  ت وزيرانأمصوبه هي
 30احت بـه مسـ اراضي دولتي به نمايندگي اداره كل راه و شهرسازي ايجاد صنايع كارگاهي در

قـال با هماهنگي صـنف طالسـاز نسـبت بـه انت اصفهان تصويب و مقرر گرديد شهرداري هكتار 
 هاي موجود اقدام نمايد.كارگاه

توسـط سـازمان جهـاد كشـاورزي،  ارائه گزارش الگوي كشت و اطلس نياز آبي بهبا توجه  -2 
كليات طـرح مـورد تصـويب و مقـرر گرديـد گـزارش كامـل جهـت بررسـي و ارائـه الگوهـا و 

  هاي اجرايي ظرفاستان قرار گرفته و مديران دستگاههاي اجرايي راهكارها در اختيار دستگاه
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و  يك هفته نقطه نظرات اصالحي را جهت بررسي بـه سـازمان جهـاد كشـاورزي ارسـال نماينـد
 نتيجه در جلسه آتي شورا ارائه گردد.

توسـط اداره كـل اقتصـادي و دارايـي  1399قانون بودجه سال  12زارش تبصره گبا توجه به  -3
شــركت و بــر نحــوه فــروش و  12هــاي نظــارتي در جلســات تبصــره كليــه ارگانمقــرر گرديــد، 

 گذاري اموال مازاد نظارت مستمر داشته باشند.قيمت
 

ل يحـه بودجـه سـاين الوبا توجه به محدوديت زمان باقيمانده تا پايـان سـال و در آسـتانه تـد -4
 ايـي اجر يمشكالت و راهكارهـا پيشنهادات،  هاي اجرايي مكلف گرديدند، كليه دستگاه1400

ريزي سازمان مديريت و برنامـه جهت پيگيري در اسرع وقت بهرا احصاء و  در خصوص بودجه
  مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و استانداري ارسال نمايند. استان، 

 
 
 

 اند:اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته

  ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي  – بيابو تراجناب آقاي   .1

 معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري –جناب آقاي قاسمي  .2

  مديركل محترم شركت گاز استان  –جناب آقاي علوي  .3


