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 دستور کار نشست :  

 1402بررسی اليحه بودجه  .1

 زيربنايی، توسعه روستايی، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست بررسی مصوبات كارگروه    .2

 گذاري  بررسی مصوبات كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه  .3

 مصوبات كارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده   .4

 1401هاي قانون بودجه هاي اجرايی  در خصوص استفاده از ظرفيتگزارش اقدامات دستگاه  .5

 ساير موارد  .6

   مذاکرات : اهم 

جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترررم و   ،مجیدکالم اهلل  از  چند  پس از تالوت آیاتی      

الیحه بودجه به بیان نحوه تدوین    ضمن خیر مقدم  ریزی و توسعه استان  شورای برنامهرئیس  

و های اجرایرری اسررتان  های الیحه بودجه توسط دستگاهتبصره  بررسی  و  هپرداختکشور    1402

در جهررز   به مجمع نمایندگان محترم استان در فرصررز زمررانی باقیمانررده راارائه پیشنهادات  

بررا بیرران این رره ریزی و توسعه استان  . رئیس شورای برنامهثر دانستندؤمپیشبرد توسعه استان  

سطح   انجام شده در  و اقدامات  ها پیگیری  قرار دارد به  هوا  اصفهان در وضعیز اضطرار آلودگی

انع ررا    و  نرردپرداخت  در سررطح اسررتان  دگینخصوص کنترل و کاهش آالیاستان و کشور در  

های مربوطرره و های متررولی برره وزارت انررهمحیط زیسررتی اسررتان توسررط دسررتگاهمش الت  

بررر در این خصرروص  در سطح استان را از وظایف مهم و خطیر مسئولین استان  سازی  فرهنگ

استاندار محترم استان با بیان این ه در صورتی که انت اب سبد سوخز برره مرردیریز   شمردند.

اجه خواهیم بود بر مطالبه جدی مدیریز استان در این استان واگذار شود، با چالش کمتری مو

 خصوص تاکید نمودند. 
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ریررزی و ریزی استان و دبیر شورای برنامهسپس دکتر قاسمی رئیس سازمان مدیریز و برنامه 

به بررسی منررابع و مصررارو کشررور و   1402با اشاره به نقاط قوت الیحه بودجه    توسعه استان

در ادامه آقای شاکری معاون همرراهنگی برنامرره و بودجرره وضعیز استان در الیحه پرداختند.  

ای ای و تملک دارایی سرررمایهاعتبارات هزینهبه تشریح    ریزی استانسازمان مدیریز و برنامه

تحلیررو و   ضررمن  ایشرران  .پرداختنرردها  در مقایسه با سایر استان  1402بودجه  استان در الیحه  

هررای جایگرراه پروژه  بررهمرتبط با استان    الیحه بودجه  (1)های مندرج در پیوسز  پروژهبررسی  

 .اشاره نمودندنیز   1402بوجه مصوب سفر ریاسز محترم جمهور به استان در الیحه 

ای اسررتان گزارشرری از  محترررم شرررکز آب منطقررهسپس آقای مهند  ساسانی مدیر عامررو  

 های انتقال آب در استان ارائه نمودند.  وضعیز  پیشرفز پروژه

سرررزمین و آمررایش و  شررهریعشایری، مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی،    در ادامه

دعوتنامه برای کلیه ها به انضمام پروژه باشد و قبالًطرح و پروژه می 4زیسز که بالغ بر محیط

ها و نظرررات خررود را نسرربز برره محترم ارسال شده بود مطرح و اعضرران نیررز دیرردگاه  اعضای

 برره  دوم  شرح موارد بند  ی م فی بهأبندهایی از آن بیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ ر

  تصویب رسید.

گذاری استان مطرح و اعضان نظرات خود مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه  سپس 

برره تصررویب   سررومرا بیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ رای م فی به شرح موارد بنررد  

 رسید. 
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آقای دکتر خضری معاون محترم توسعه مدیریز و منابع استانداری با اشرراره برره بنررد   در ادامه

ب شنامه سررازمان امررور اداری و اسررت دامی قانون مدیریز خدمات کشوری و    29ماده    "ط"

بیان به  ،های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیزکشور مبنی بر احداث مجتمع اداری در شهرستان

 نحوه استفاده از ظرفیز این قانون در استان پرداختند.

ضررمن  اجتمرراعی و فرهنگرری اسررتانداریفر مدیر کو محترم دفتر  دکتر مهدویان  آقای  سپس 

بیان اهم مصوبات و اقدامات  انجام شده در کارگروه اجتمرراعی، فرهنگرری، سررالمز، زنرران و 

به بیان نحوه تدوین برنامه ملی کنترل و پیشگیری از خودکشرری خانواده استان در سال جاری  

ه سالمز روان مرکز استانی آن پرداختند. در پایان آقای دکتر شیری مدیر محترم گرو  و برش

ه و بازه زمانی بهداشز استان به تشریح مفاد سند ملی و استانی پیشگیری از خودکشی پرداخت

هررای مربرروط برره افررزایش روایرری دادهدانسررتند. ایشرران  1405اجرای برنامه را تا پایان سررال 

قرران ارت، هی پیرامون خودکشیگا توانمندسازی جمعیز عمومی و افزایش آ،  رفتارهای خودکشی

کمی و کیفی مداخالت و خدمات ارائه شررده برره افررراد در معرررا خطررر و اقرردام کننررده برره 

ها ساماندهی انتشار اخبار و سایر محتوای انتشاریافته مرتبط با خودکشی در رسررانه  ،  خودکشی

افررزایش   و  های شررایع و مهلررک خودکشرریکاهش دسترسی به روش،  و محصوالت فرهنگی

را از مهمترررین اهررداو اسررتراتژی ایررن برنامرره بررر   کاربردی در زمینه خودکشیهای  پژوهش

نتیجه مذاکرات پس از اخذ رای م فی به شرح موارد بند چهارم به تصررویب رسررید.     شمردند.

های اجرایرری در » گررزارش اقرردامات دسررتگاه  به دلیو محدودیز زمانی دستور پررنجم جلسرره

 «   به نشسز آتی شورا موکول گردید.1401دجه های قانون بوخصوص استفاده از ظرفیز
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   صوبات:م

برنامه.  1 و  مدیریز  سازمان  گزارش  ارائه  به  توجه  بودجه  با  الیحه  خصوص  در  استان  ریزی 

دستگاه  1402 شد،  تبصرهمقرر  بررسی  ضمن  استان  اجرایی  موارد   های  بودجه،  الیحه  های 

بندی و ارائه در مجمع  تهیه و جهز جمع02/11/1401پیشنهادی را تا پایان روز ی شنبه  مورخ  

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به معاونز هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال 

 نمایند.

مررورخ   41696/1401/11نامرره شررماره    و  10/07/1401مررورخ    30407/1401/11نامه شماره    .2

و نامررره شرررماره  21/09/1401مرررورخ  42781/1401/11نامررره شرررماره  و  15/09/1401

زیربنایی، توسعه روستایی، عشررایری، شررهری و کارگروه    26/09/1401مورخ    43682/1401/11

 مطرح و مورد تصویب قرار گرفز. آمایش سرزمین و محیط زیسز 

تصررویب قرررار   گذاری استان بشرح ذیررو مرروردمصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه  -3

 گرفز:

های تعاونی و خصوصی های اجرایی دولتی و عمومی و نهادهای مدنی ب شکلیه دستگاه  -3-1

 نًاضررم.  نمایند  اقدام  ستانده  –جداول داده  ارسال پرسشنامه    نسبز بهتا پایان سال    ،  م لف شدند

استان برره اسررتاندار ریزی ها توسط سازمان مدیریز و برنامهمقرر گردید گزارش هم اری دستگاه

 محترم منع س گردد.
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کو امور اقتصاد و دارایی استان نسبز به استفاده از ظرفیررز ذیحسررابان مقرر گردید اداره  -3-2

 .نمایند اقدام ستانده –های جداول داده دادهتایید ها جهز ها و شرکزدستگاه

تجارت با هم اری فرمانررداران و کو صنعز، معدن و روز اداره 10مقرر گردید ظرو مدت   -3-3

های صررنعتی در زمینرره ت میررو های قانونی نسبز به جلب هم اری کارگاهبا استفاده از ظرفیز

 .های آماری اقدام نمایدنامه طرحپرسش

هررای مالیرراتی در سررامانه  صنعتی  هایای از اطالعات کارگاهبا توجه به وجود ب ش عمده  -3-4

های منت ب بررا حفرر  کارگاه 1400امه مالیاتی منتهی به پایان سال مقرر گردید اطالعات اظهارن

 ریزی استان قرار گیرد.محرمانگی در اختیار سازمان مدیریز و برنامه

در زمینرره اشررتغال برره   امام خمینرری )ره(مقرر گردید گزارش تفصیلی عمل رد کمیته امداد  -3-5

 .تف یک ب ش و شهرستان به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد

استان ضمن م انمند نمودن اطالعررات تسررهیالت اعطررایی،  امام خمینی )ره( کمیته امداد  -3-6

 زا اقدام نماید.های اشتغالنسبز به رعایز مفاد سند آمایش در اعطای تسهیالت و اجرای طرح

  )الف(پیشنهاد کلی اداره کو تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اختصاص درصدی از بنررد  -3-7

کرراری برره ب ررش تعرراون، در گروه1401قانون بودجه    16تبصره    )ب(بند    (2)  نو جز  (18)صره  تب

برره عنرروان پیشررنهاد کررارگروه در شررورای   گذاری مطرح و نتیجرره آن مسررتقیمًااشتغال و سرمایه

 ریزی و توسعه استان ارائه گردد.برنامه
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کاری اشررتغال گروهمقرر گردید،    جلسه شورای عالی اشتغال  83مصوبه    (7)با توجه به بند    -3-8

گذاری با حضور نمایندگان نهادهای حمایتی، به حمایتی ذیو کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه

ریاسز معاونز هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیررری کمیترره امررداد امررام خمینرری )ره( و 

ربط با شرررح وظررایف مشرر   های ذیو رفاه اجتماعی و دستگاه  عضویز اداره کو تعاون، کار

کرراری پیگیررری تشرر یو گروه  1/10/1401مورخ    1/2920377ارائه و تش یو گردد )نامه شماره  

 .(امام خمینی )ره( حمایتی از کمیته امداد

معاون محترم هماهنگی امررور اقتصررادی اسررتانداری بررا توسط  م اتبات و هماهنگی الزم    -3-9

هررا در اسررتان در های عمومی همچون بنیاد برکز و ... برای اعطررای تسررهیالت برره فعالیزنهاد

 ریزی و توسعه استان صورت پذیرد.های مصوب شورای برنامهراستای اسناد فرادسز و سیاسز

استان بشرح ذیو مورد تصویب نواده و خا  نمصوبات کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمز، زنا   -4

 قرار گرفز:

و خودکشی توسررط دانشررگاه علرروم پزشرر ی    برنامه پیشگیری ازبا توجه به ارائه گزارش     -4-1

محوریررز سررازمان مرردیریز و   ای بررا  جلسرره  ،مقرررر گردیرردخدمات بهداشتی و درمانی اصفهان  

 اصفهانو خدمات بهداشتی و درمانی    دانشگاه علوم پزش یرئیس  حضور  ریزی استان و با  برنامه

مین اعتبررار مررورد أتش یو و در خصوص نحوه تاستانداری  مدیر کو دفتر اجتماعی و فرهنگی  و  

 گیری شود.نظر این طرح تصمیم
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مورخ   50032قانون مدیریز خدمات کشوری و ب شنامه شماره    29ماده    "ط"در اجرای بند    -5

ت دامی کشررور مبنرری بررر احررداث مجتمررع اداری در سررازمان امررور اداری و اسرر  16/07/1401

معاونررز توسررعه مرردیریز و منررابع هزار نفر جمعیز مقرررر گردیررد:    هفتادهای کمتر از  شهرستان

، نسرربز برره احررداث و 1401( قررانون بودجرره  11با استفاده از ظرفیز بند )ز( تبصررره )استانداری  

، فریدن، دهاقان  و بوئین دورزنه، هرنهای جرقویه، کوهپایه،  های اداری شهرستانت میو مجتمع

های کلیرره دسررتگاه.  یررد( اقرردام نما 11میاندشز از طریق تهاتر امالک بر اسا  بند )ز( تبصررره )

های اداری و یا اراضی مازاد خود در این خصوص برررای اجرایی م لفند نسبز به تهاتر ساختمان

 نمایند.احداث مجتمع اداری و استقرار در این مجموعه اقدام 

آباد، مقرر گردید استان و تسریع در اتمام پروژه بهشزمنابع آبی    در راستای افزایش مدیریز   -6

، در ریزی اسررتانسازمان مرردیریز و برنامرره  و  استانداریای استان با هم اری  شرکز آب منطقه

هررای پیگیری  اسررتان  ایکارفرمای پروژه از شرکز آب نیرو به شرکز آب منطقهخصوص تغییر  

 الزم را بعمو آورد.

های شهرضا و مین آب با اولویز شهرستانأهای موجود و در راستای تبا عنایز به ت صی   -7

 با مسیر انتقال آب از داخو استان موافقز گردید.  و... سمیرم
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