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آقـاي دکتـر قاسـمی سرپرسـت سـازمان مـدیریت و مجیـد، کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی      
وزارت  ، 1401بر اسـاس لایحـه بودجـه  با بیان اینکه  ، ریزي استان  و دبیر شورا ضمن خیر مقدمبرنامه

بـه  ماه پس از ابلاغ قانون،  طـرح الگـوي کشـت را ابلـاغ کنـد. 6جهاد کشاورزي مکلف شده است تا 
و تصـویب کلیـات آن در  تهیه و تدوین الگوي کشـت واطلـس نیـاز آبـی در  پیشگامی استان اصفهان

به وزارتخانـه جهـاد کشـاورزي  استان بر انتقال تجربیات اشاره نموده و  ریزيشوراي برنامه 201نشست 
مجـري طـرح سپس آقـاي دکتـر نکـویی کید نمودند.  أو پایلوت قرار دادن مطالعات در سطح کشور ت

اقـدامات و دسـتاوردها در زمینـه تـدوین الگـوي بهینـه اي از خلاصـه به بیان  تهیه الگوي بهینه کشت، 
شـوراي  201بـا اشـاره بـه مصـوبه  و باغی و اطلس آبی در اسـتان پرداختـه و کشت محصولات زراعی

از مـدیران  تعـداديهاي اجرایـی اسـتان بـه پاسـخ ریزي در خصوص اخذ نظرات مدیران دستگاهبرنامه
یکی از سـندهاي را  این سند ایشان  اشاره نمودند.در خصوص الگوها و راهبردها  هاي اجراییدستگاه

دانسته و در جهت کاربردي کردن نتایج ایـن طـرح، رعایـت الزامـات   کشاورزي بخشمهم استان در 
ریزي در خصوص مـدیریت عرضـه و بر لزوم برنامهه و اجرایی، فنی، قانونی و سیاستی را لازم بر شمرد

هاي مختلف  در جهت رسیدن به پایداري آب با توجه به رشد جمعیـت و منـابع تقاضاي آب در بخش
هـاي اجرایـی بـه بیـان نظـرات خـود در سپس تعـدادي از مـدیران دسـتگاه کید نمودند.محدود آب تا

      خصوص الگوي کشت و اطلس نیاز آبی پرداختند.
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سـرزمین و شـهري، آمـایش  ،عشـایريمصـوبات کـارگروه زیربنـایی، توسـعه روسـتایی، در ادامه 

بـه انضـمام دعوتنامـه بـراي کلیـه هـا باشد و قبلا پـروژهطرح و پروژه می17زیست که بالغ بر محیط
ها و نظرات خود را نسبت بـه بنـدهایی از محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نیز دیدگاه اعضاي

 تصویب رسید. به دومشرح موارد بند ي مخفی بهأآن بیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ ر
    ،  ریزي و توسـعه اسـتاناستاندار محترم و رئیس شوراي برنامه مرتضوي جناب آقاي دکتر  در پایان

ریزي و توسـعه اسـتان هاي اجرایی در جلسات شوراي برنامهمدیران دستگاهبر حضور ضمن تاکید 
به دلیل محدودیت زمـانی دسـتور   .استعلامات تاکید نمودند به هاي اجراییبر پاسخ شفاف دستگاه

گـزارش  « جلسه چهارمو دستور »گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص فرونشست زمین در استان« جلسه  سوم

 به نشست آتی شورا موکول گردید. » 1401درصدي استان اصفهان در لایحه بودجه  8تحقق رشد اقتصادي 
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   صوبات:م

ریزي شوراي برنامه 201. با توجه تصویب کلیات گزارش الگوي کشت و اطلس نیاز آبی در نشست 1

الگـوي ها،  هاي اجرایی استان و فرمانداري شهرستانبا همکاري دستگاه   مقرر گردید، و توسعه استان

،  و گـزارش نتـایج اجرابراي یک سال زراعی  ، با تنوع  اقلیمیدهستان   5کشت به صورت پایلوت در 

 ریزي ارائه گردد.نامه اجرایی آن پس از پایان سال زراعی در شوراي برنامهآیین بهمراه

، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محـیط زیسـت مصوبات کارگروه زیربنایی  .2

ــه ــماره نام ــورخ   34537/1400/11 ش ــامل  22/08/1400م ــرگ و دو(ش ــهب ــف) ن ــه و ردی ــماره نام  ش

 37562/1400/11و نامه شـماره  ردیف) سهبرگ و   دو(شامل  24/08/1400مورخ  35024/1400/11

ــــورخ  ــــامل  07/09/1400م ــــک(ش ــــرگ و  ی ــــف) دوب ــــماره  ردی ــــه ش  40931/1400/11و نام

ـــورخ ـــامل  23/09/1400م ـــرگ و  دو(ش ـــماره  دوب ـــه ش ـــف) و نام ـــورخ  38300/1400/11ردی م

مسـتندات بـه شـرح   بـا توجـه بـه اسـتثناء مـوارد ذیـل، ردیـف) یکبرگ و  یک(شامل 10/09/1400

  د.پیوست تصویب ش

تغییـر کـاربري از  موضـوع23/09/1400مـورخ  40931/1400/11نامه شـماره از پیوست)1(بند الف)

  حمل و نقل و انبارداري به تاسیسات زیربنایی جهت احداث پایگاه اورژانس،  از دسـتور کـار خـارج

 اي در خصـوص میـزان مسـاحت،و ضمن استعلام  مجدد از اداره کل راهداري و حمـل و نقـل جـاده

 به کارگروه زیربنایی عودت گردید.  ،ايجامع و کامل با نگاه توسعه جهت بررسی
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موضوع تعیین کاربري حمل و  23/9/1400مورخ  40931/1400/11نامه شماره از پیوست)2(بند: ب 

ــرو، ــوي خــط دو مت ــارداري جهــت احــداث دپ ــورخ   153ضــمن لغــو مصــوبه نشســت   نقــل و انب م

 قطار شهري موافقت گردید. 2با اصلاح جانمایی دپو خط  ، 10/05/1394

،  موضـوع تعیـین کـاربري 10/09/1400مـورخ  38300/1400/11نامه شـماره از پیوست )1(بند :ج

جهـت تهیـه    ،مقـرر گردیـد تجاري، خدماتی، نمایشگاهی و گردشـگري از دسـتور کـار خـارج و

 .دبه کارگروه زیربنایی عودت گرد  ،بررسی دقیق نحوه تأمین آبتوجیه فنی و اقتصادي طرح و 

 چگــونگی برگشــت  یــري در خصــوصگتصــمیم ، 1400قــانون بودجــه  )12 (در راســتاي تبصــره -3

 کمیته تخصـیصعهده به  و توزیع آن  استان اقتصاد و دارایی کل  اداره فروش اموال مازاد اعتبارات 

و مقرر گردید گزارش اقـدامات در جلسـه آتـی  قرار گرفتاستان  با حضور دستگاه اجرایی و استان 

 شورا ارائه گردد.

هـاي سازمان و بازرس کل استان در خصـوص درخواسـت 6با توجه به نامه رئیس محترم منطقه    -4

گـردد، مقـرر گردیـد میـزان مصـرف هاي متولی به کارگروه زیربنایی ارسال میجدید که از دستگاه

مین شـده محاسـبه و همـراه أآب، برق و گاز در طی یک سال بر اساس میزان تخصیص داده شده و ت

   و محـیط زیسـت آمایش سرزمین ،، توسعه روستایی، عشایري، شهريبه کارگروه زیربناییمستندات 

 ارسال گردد.
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