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 ریاست جمهوری 

 رشوسازمان ربانهم وبودهج ک 

 صفهانتان ااس  یزیرسازمان مدرییت وربانهم 

:  46صورتجلسه :  16/03/1399  جمعهاترخی ربگزاری

 17:00           زمان: انتان اصفهتی اس مدرییت اقتصاد مقاوم و  ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

کان: سالن اجتماعات اس   ی ردا نتام
 ستان رزیی اانهمرب و دبیر ستاد: رئیس سازمان مدرییت

 

 دستور کار جلسه:

 و بودجه جاری استان ایسرمایههای تملک داراییهای مسائل و مشکالت طرحاهم بررسی 

 مباحث مطرح شده در جلسه:خالصه 

جتماعات ( در سالن ا17:00)راس ساعت  16/03/1399ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر ششمین و چهل

و  ه کشورمه و بودجازمان برناسدکتر پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی  جناب آقایبا حضور  واستانداری به ریاست استاندار 

 طبق لیست پیوست تشکیل گردید. اعضاء مدعو وهیئت همراه 

عصر  جلسهر طر حضور دن به خامدعوی حضور جناب آقای دکتر پورمحمدی و قدردانی ازاین جلسه ابتدا استاندار اصفهان ضمن تشکر و  در

ای حل مشکالت گاه ویژه برو بیان داشتند استان اصفهان نیاز به ن پرداختندهای استان اصفهان ها و محرومیتجمعه، به تشریح مظلومیت

ن حل و فصل های اجرایی استاگاهمشکالت دستخی از بردکتر پورمحمدی کردند با حضور جناب آقای ابراز امیدواری  در ادامهدارد. ایشان 

استفاده  د و توضیحاتی در موردبعضی از روستاها اشاره نمودن به رسانی با تانکرآبخشکسالی و شود. همچنین ایشان به بیان مشکالت 

 های بزرگ استان از پساب ارائه کردند.کارخانهبهینه 

اهبری و سه ستاد رمین جلو مدعوین چهل و شش دکتر اکبری ضمن خیرمقدم به جناب آقای دکتر پورمحمدی جناب آقای در ادامه جلسه

 .دستور جلسه را قرائت و روند برگزاری جلسه را اعالم نمودند اقتصاد مقاومتی استان،

و های اجرایی استان گاهاری دستجبه تشریح بودجه استان  ریزیسازمان مدیریت و برنامه امور هماهنگی برنامه و بودجه در ابتدا معاون

 (.باشدجود میهای ارائه شده، به پیوست موفایلپرداخت )آنها کسری جاری 

 هاطرح ندبیان داشت ایشان .نمودندرائه ارا بخش  این های توسعهمسائل بخش کشاورزی و ظرفیت ،مدیرکل جهاد کشاورزیدر ادامه جلسه 

و بازسازی قنوات  ایخانهکشت گل ،های نوین آبیاریپروژه آقای مهندس مرادمند .ی استنیازمند حمایت اعتبار این اداره کلی هاو برنامه

 (.باشدهای ارائه شده، به پیوست موجود میفایل)های این سازمان دانستند را از اولویت
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دانشگاه  ودجه جارید کسری ببه ارائه گزارش خود در مور هاندانشگاه علوم پزشکی اصف گزارش اداره کل جهاد کشاورزی، رییسپس از 

توزیع لگوی انتقاد به ایشان ضمن ا .شودی اصفهان صرف پرداخت حقوق میتمام بودجه دانشگاه علوم پزشکن داشتند که ایب پرداختند و

ز جناب آقای ن ایشان ادند. همچنیشاین اعتبارات در سطح ملی  نحوه توزیعخواستار اصالح  ی علوم پزشکی،هاشگاهناعتبارات پژوهشی دا

ته الزهرا در نظر گرفستان یک ردیف مستمر برای تعمیرات اساسی بیمار 1400دکتر پورمحمدی درخواست نمودند در الیحه بودجه سال 

ارابی را پیشنهاد فیمارستان بیشان بود که ا همچنین بیان داشتند با توجه به قدمت این بیمارستان باید به فکر بیمارستان جایگزین .شود

 .دادند

اشتند قطار سریع زی، بیان دراه و شهرسا بزرگ استان در حوزهنیمه تمام  هایزی استان با اشاره به پروژهدر ادامه مدیرکل راه و شهرسا

ه بمیزان بدهی  های خاص استان،ایشان با اشاره به پروژه .السیر و کمربندی شرق اصفهان دو پروژه بزرگ و پراهمیت این استان هستند

را ندارند.  ران توانایی انجام کارمیلیارد تومان اعالم نمودند و بیان داشتند که با وضعیت موجود پیمانکا 140ها را پیمانکاران این پروژه

ها کمک وژهت به این پربا استفاده از اوراق مشارکه نمودند و درخواست داشتند های جدید استان اشارهمچنین ایشان به مسائل شهرک

 درصد در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرند. 70ی های با پیشرفت باالشود و پروژه

 آقای دکتر های قبل جنابحفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته محیط زیست، از زحمات سال کل مدیر

 کالن اسالم در بینداد روز نین تعبیشتر ان با اشاره به تعداد روزهای ناسالم شهر اصفهان، بیان داشتند کهمحمدی تشکر نمودند. ایشپور

(، از باشدجود میه پیوست موهای ارائه شده، بفایلایشان با ارائه راهکارهای این اداره کل ) شهرهای کشور متعلق به شهر اصفهان است.

ا وضعیت م نمودند بارات خبر دادند و اعالاستان به دلیل کاهش اعتبارات و عدم تخصیص اعتبهای محیط زیست مستهلک شدن زیرساخت

 موجود، رسیدن به اهداف برنامه ششم دور از دسترس خواهد بود.

منظور افزایش ها به سازی آنمدرن های هواشناسی ارائه نمودند و بر لزومتگاهاشناسی استان، گزارشی از وضعیت ایسهو کل ادامه مدیردر 

نیز ارائه  ایای آن راند. همچنین ایشان مراحل اجرای طرح خودکارسازی و مزخط تأکید کردآوری اطالعات برریزی و جمعنامهتوان بر

 (.باشدبه پیوست موجود میارائه شده،  های)فایلکردند 

به  کشور است د گردشگریصترین مقاستان با بیان اینکه استان اصفهان پراهمیت ، صنایع دستی و گردشگریفرهنگیمیراث  کل مدیر

 شتند عمده آثار ثبت شده درایشان بیان دا(. باشدهای ارائه شده، به پیوست موجود میفایل)دار خود پرداختند های مهم و اولویتارائه پروژه

در سطح کشور ات یع اعتبارده برای توزتعداد آثار ثبت ش ، لذااستنها پر هزینه آاز  هستند و نگهداریو ابنیه استان اصفهان آثار معماری 

 نظر در این زمینه شدند. و خواستار تجدیدبوده  در سطح ملی تواند مالک صحیحینمی

و در صورت محقق نشدن پر اهمیت هستند شرب آب مربوط به عمرانی های ای استان با بیان اینکه طرحعامل شرکت آب منطقه مدیر

رسانی به . طرح آبباشدمیسه طرح تامین آب شرب برای این شرکت در اولویت  اظهار داشتند ،خواهد دادهای اجتماعی رخ ها بحرانآن

طریق از این مناطق میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در حال حاضر آب شرب  50شهرهای سمیرم، شهرضا و ...( که حدود جنوب استان )

دشت و ...( که از آب سالم محروم میان بوئین وشهر، شهرهای فریدن، فریدونن )غرب استاطرح تامین آب شرب  .شودچاه تأمین می

بیان داشتند مجوزات این دو طرح اخذ شده است و تنها نیاز به تأمین اعتبار دارند. دکتر میرمحمدصادقی  .منابع آب دارند هستند و آلودگی

اشاره نمودند که پیشرفت خوبی داشته و در صورت تخصیص دار این شرکت( )سومین طرح اولویتسد سرداب پروژه همچنین ایشان به 

 .برسدبرداری ه بهرهبتواند تا پایان این دولت می این پروژه ،میلیارد تومانی 190اعتبار 
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غرب و  رسانی بهبن، به مسائل آاستا شهرها و روستاهای رسانیبا بیان مشکالت آبل شرکت آب و فاضالب استان عام مدیردر ادامه 

اطق در برخی منا ن دارد امل استاکجنوب استان اشاره نمودند. ایشان بیان داشتند در حال حاضر غرب استان اصفهان بیشترین بارش را در 

هر شود و همچنین به افت فشار آب در شکن در این شهرها استفاده میآب شیریندستگاه شود و آب شرب با تانکر تأمین میغربی 

 اصفهان اشاره نمودند.

شتند اان دیختند و بفهان پردابه بیان مشکالت حمل و نقل درون شهری کالن شهر اص یعمرانی استاندارهماهنگی امور  معاوندر ادامه 

 و دشهر، فوالدشهر و بهارستان ادامه خطوط اول تا سوم شهر اصفهان هستنشهر، نجف آباد، خمینیشهرهای شاهین متروی خطوط

 شدند. تکمیل این خطوطاعتبار، تسهیالت و اوراق مشارکت مشابه مترو اصفهان برای تامین خواستار 

ا تکمیل ت شهری بشی از مشکالمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بخساز قضایی و امنیتی دفاعی، امور عمومی، رییس در ادامه

های از محل اظهار داشتند شده است(رسانی که باعث مهاجرت معکوس به روستاها های آبروژهشود )مانند پهای عمرانی حل میپروژه

ها باید پروژه کردندید ادامه تأک درداشته است. الزم را ن یبخش ها اثراعتبار تأمین شده است اما بعضی از پروژه ،متفاوت برای تکمیل پروژها

ی هندهدوامل کاهش ان به اشتغال پایدار به عنوان یکی از عاجتماعی کاهش یابد. همچنین ایشهای ای تکمیل شود که آسیببه گونه

جهت  ن خمینی شهرواستار بازدید مسئولین استان از زنداخخواه در ادامه بیانات خود مودند. جناب آقای ملکوتینهای اجتماعی اشاره آسیب

یشتر این بذرها ر تولید ببیف نمودند و تولید بذرهای هیبرید در استان را بسیار پر اهمیت توص خواهآقای ملکوتی رفع مشکالت آن شدند.

 تأکید نمودند.

که  ،ردندکسه ارائه ضار در جلحاز بازدیدهای خود را برای گزارشی  ،ضمن معرفی تیم همراه در پایان جلسه دکتر پورمحمدیجناب آقای 

ها و ندانزهای فرسوده، جابجایی از بافتمالی ن سرپرست خانوار، حمایت زایی برای بانوااهم موارد ذکر شده شامل تصمیمات اشتغال

 باشد.علمی و تحقیقاتی اصفهان میهای شهرک حمایت از طرح

 مصوبات جلسه:

 6000های دولتی به مبلغ حدود وع تهاتر مطالبات شهرداری از دستگاهضمو 98قانون بودجه سال  5تبصره  "د"در اجرای بند  (1

باشد مورد تأکید قرار می جه کشوربرنامه و بودسازمان مسئولین تأیید و امضا  میلیارد ریال که مراحل قانونی آن طی شده و منتظر

 اصفهان( هرداریش)مسئول پیگیری و ارائه گزارش  شده به امضا برسد.گرفت درخواست گردید در مهلت قانونی تعیین 

لیارد ریال بابت توسعه خطوط می 1300میلیارد ریال بابت قطار شهری و  6000با توجه به تکمیل پرونده انتشار اوراق مشارکت  (2

رخواست دفتاده است اأخیر تشهر به اتوبوسرانی که به دلیل شرایط کرونا و ایراد بانک مرکزی به عاملیت و ضامن بودن بانک 

ها را داشته کا سایر بانکره بگردید به دلیل کمبود وقت تا پایان شهریور ماه فرصت قانونی تمدید گردد تا شهرداری فرصت مذا

 )مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری اصفهان( باشد.

ارکت م اوراق مشایش سهدرخواست شهرداری مبنی بر افزنظر به اینکه هزینه انجام پروژه قطار شهری افزایش یافته است.  (3

 (اری اصفهانشهرد )مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری اصفهان به مبلغ مورد درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

صفهان اطراف حرم زینبیه ا میلیارد ریال جهت توسعه 5000درخواست شهرداری اصفهان مبنی بر انتشار اوراق مشارکت به مبلغ  (4

 . )مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری اصفهان(مورد موافقت قرار گرفت



4 
 

اتوبوس  تصد دستگاهازی هفمبنی بر بازس برنامه و بودجه کشوربا توجه به توافقنامه فی مابین شهرداری اصفهان و سازمان  (5

ی و مقرر بررس 99به سال  و با توجه به افزایش قیمت قطعات و دستمزدها نسبت ریالمیلیون  2800شهری به مبلغ هر دستگاه 

 (اصفهان )مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری گردید ارقام مورد بازبینی قرار گیرد.

با ری ی کاربراتوبنزین جهت جایگزینی موتورهای برنامه و بودجه کشوربا توجه به توافقنامه شهرداری اصفهان و سازمان  (6

ف مذکور ردیده و صنگذاری گموتورهای برقی به تعداد ده هزار دستگاه نظر به اینکه در آن موافقتامه تنها صنف مربوط هدف 

 ه از موتور بنزینیتفاده کنندلین اسقابل توجهی موتور سوار در اختیار ندارد مقرر گردید موافقتنامه فوق اصالح و تمام شاغ تعداد

 )مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری اصفهان( ردند.مشمول این موافقتنامه گ

مقرر گردید  ،دستگاه 5000ه تعداد نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان ب در برنامه و بودجه کشوربا سازمان توافق با توجه به  (7

ی و ارائه ر)مسئول پیگی ند.ینما موافقتامه اقدام تنظیم و مبادله نسبت به با شهرداری اصفهان سازمان برنامه و بودجه کشور

 (شهرداری اصفهانگزارش 

ای وراق مشارکت جداگانهاتقسیم و برای هر کدام از قطعات  3و  2، 1نظر به اینکه خط دو متروی اصفهان در سه قطعه فاز  (8

قطعه  نوان یکبه ع 2در هیچکدام از قطعات فوق منظور نگردیده مقرر گردید دپوی خط  2بینی گردیده و دپوی خط پیش

گزارش  ری و ارائه)مسئول پیگی بینی گردد.مستقل در نظر گرفته شده و طرح الزم جهت بررسی و انتشار اوراق مشارکت پیش

 (ریزی اصفهانبا همکاری سازمان مدیریت و برنامه شهرداری اصفهان

که لت شروع گردیده ان و دودرصدی شهرداری اصفه 50نظر به اینکه پروژه اجالس سران در ابتدای امر به صورت مشارکت  (9

 است، لذا کلیه کمک نموده 1397در سال خزانه به صورت اوراق  ریالمیلیارد  150و  ریال اعتبارمیلیارد  200 فقط مبلغ دولت

سبت به ن ودجه کشوررنامه و ببمقرر گردید سازمان  .است صورت گرفتهتوسط شهرداری  دیگر انجام شده در این پروژه هاهزینه

ان مدیریت سازممکاری ان با ه)مسئول پیگیری و ارائه گزارش شهرداری اصفه .بررسی نماید ساز و کار الزم راتأمین سهم دولت 

 ریزی استان(و برنامه

 طرح کمی اهداف ساز،صنعت هایفناوری سازیتجاری برای بنیاندانش هایشرکت نیاز مورد فضاهای تامین جهت شد مقرر (10

 15000 میزان به ،1805012019 بندیطبقه شماره با اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرک فناوری و پژوهشی فضاهای تأمین

 سال برای اعتبار ریال یلیاردم 670 مبلغ کشور بودجه و برنامه سازمان و یافته افزایشمتر مربع   55000به   ساختمان مترمربع

ارائه گزارش شهرک علمی و  )مسئول پیگیری و .نماید بینیپیش کشور کل بودجه الیحه در آن از بعد هایسال و 1400

 (وزارت متبوعتحقیقاتی با همکاری 

 هاتشرک استقرار جهت جاری الس پایان تا ابوریحان فناوری و علم پارک مستاجره چند هایساختمان تکمیل منظور به شد مقرر (11

 به بوطمر اعتباری منابع محل از ورکش بودجه و برنامه سازمان ها،شرکت این هایفعالیت از حمایت همچنین و فناور موسسات و

)مسئول پیگیری و  .دهد قرار اصفهان تحقیقاتی و علمی شهرک اختیار در ریال میلیارد 100 مبلغ ،1399 سال در تولید جهش

 ریزی استان(ارائه گزارش شهرک علمی و تحقیقاتی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه

منوعیت مبنی بر م کشور ایی جهت طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیمقرر گردید شهرک علمی و تحقیقاتی استان مصوبه (12

 هد.دروز آینده قرار  20ستاد استان ظرف  واردات محصوالت دانش بنیان آماده و در اختیار دبیرخانه
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های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون حمایت از سامانه 15در ارتباط با قطار حومه، با توجه به اینکه به استناد ماده  (13

به تصویب  باشد و طرح حمل و نقل ریلی حومه اصفهانعالی معماری و شهرسازی میمجموعه شهری اصفهان مصوب شورای

شهر، فوالد شهر و شهر، نجف آباد، خمینیشورای هماهنگی ترافیک کشور رسیده است و مطالعات خطوط شهرهای شاهین

اق مشارکت یالت و اوراعتبار، تسه دمقرر گردی باشدمیاصفهان  مترو سوم و در ادامه خطوط اول، دوم وبهارستان که انجام شده 

ی اری با همکارامور عمرانی استاندونت )مسئول پیگیری معا بینی شود.پیشالذکر مشابه مترو اصفهان برای شهرهای فوق

 ریزی استان(سازمان مدیریت و برنامه شهرداری اصفهان و

مان کشور و ساز توسط سازمان برنامه و بودجه ای استان، تمخیدات الزممقرر شد در خصوص تأمین کسری اعتبارات هزینه (14

 ریزی استان پیش بینی گردد.مدیریت و برنامه

ودجه سال بدر الیحه  ید تامقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای بیمارستان الزهرا اصفهان طرح توجیهی ارائه نما (15

 (شکی اصفهانعلوم پز )مسئول پیگیری و ارائه گزارش دانشگاه شود.بودجه اخذ  ،برای تعمیرات اساسی مستمر ردیف 1400

یزان م ،های کویری استانراه کمربندی و تونل خوانسار وهای سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تکمیل پروژهمقرر گردید  (16

 (تبوعزارتخانه موهنگی ماهاداره کل راه و شهرسازی با )مسئول پیگیری  نمایند. تأمینها را اعتبارات الزم جهت اتمام آن

 تکمیل ول این صورتجلسه، روز از ارسا 20حداکثر ظرف مدت را ارائه شده در جلسه مقرر گرید مدیرکل هواشناسی استان طرح  (17

 ارسال نمایند.ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه به جهت بررسی

 جهت امین اعتبارتو هان به منظور جلوگیری از تخریب آثار معماری استان اصفمقرر گردید، سازمان برنامه و بودجه کشور  (18

ل ک)مسئول پیگیری اداره  .بینی نمایدپیش گانه و مستمرجدا یک ردیف بودجه 1400در الیحه بودجه سال ،ها نگهداری از آن

 ریزی استان(مهسازمان مدیریت و برنا اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارتخانه متبوع ومیر

بندی انجام ها اولویتهای تأمین آب شرب استان، بین آنروز با توجه به طرح 20، ظرف ایآب منطقه مقرر گردید شرکت سهامی (19

اد راهبری و بیرخانه ستدن را به و نتایج آ صورت گیردات الزم جهت دریافت اعتبار اقدام هادهد و جهت تکمیل الاقل یکی از آن

 ریزی استان(برنامه ویریت سازمان مد هماهنگیایی با )مسئول پیگیری شرکت آب منطقه مدیریت اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.

ر سطح درید ولید بذرهای هیبروز آینده جهت حمایت از توسعه فعالیت گلخانه و ت 10مقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی ظرف  (20

رچوب )در چهاتان اسریزی استان نیازهای اعتباری و تسهیالت خود را طبق یک برنامه مستند به سازمان مدیریت و برنامه

 های جهش تولید( اعالم نماید.پروژه

ینده در آروز  20رف ظی را مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشنهادات خود جهت اصالح نحوه توزیع اعتبارات پژوهش (21

ت اقتصاد مقاومتی ری و مدیرید راهببه دبیرخانه ستااختیار سازمان برنامه و بودجه کشور )امور مربوطه( قرار دهد و نتایج آن را 

 .ارسال نمایند

 را خوداعتبارات  کسری  ،مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست استانمحیط زیست، حفاظت با توجه به ملی شدن اعتبارات  (22

 .نموده و نتایج را در جلسه آتی گزارش نمایداز صندوق ملی حمایت از محیط زیست پیگیری 

های کاری دستگاهاری و با همهای استان مقرر شد با مسئولیت معاونت امور عمرانی استاندبا توجه به لزوم بازسازی و احیا زندان (23

ر جلسه دای این طرح رر شد در جلسه آتی مسائل و مشکالت اجرمق ها در اولویت کاری قرار گیرد.ربط طرح جابجایی زندانذی

 توسط آن معاونت طرح گردد.
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 ردشگریایع دستی و گ، صنمیراث فرهنگیهای میلیارد ریال تعهدات سفر ریاست محترم جمهوری جهت طرح 400در خصوص  (24

ن نسبت استا دشگریو گر ، صنایع دستییمیراث فرهنگاستان مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور براساس گزارش اداره کل 

 به انجام تعهدات باقیمانده اقدام نماید.

ا همکاری انداری و بی استمقرر گردید طرح و حل و فصل مسائل متروی اصفهان در شورای اقتصاد از طریق معاونت امور عمران (25

 ریزی استان پیگیری شود.سازمان مدیریت و برنامه

برداری را دارند هرهبهایی که تا پایان دولت فعلی قابلیت اتمام و کلیه پروژهگردید اداره کل راه و شهرسازی استان موظف  (26

 ر تحویل نماید.جهت تأمین اعتبا برنامه و بودجه کشوربندی کرده و به سازمان اولویت

یق حوزه رر شد از طرهای استان، مقکشور با دستگاه برنامه و بودجهبا توجه به اهمیت برقراری ارتباط مستمر بین سازمان  (27

ال با جناب سر تا پایان ریزی استان پیگیری الزم برای برگزاری سه جلسه دیگاستاندار و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه

 آقای دکتر پورمحمدی انجام گیرد.


