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 دستور كار نشست : 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي     .1

 ارائه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز جاغ جاغ   .2

 ارائه طرح ايجاد سامانه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي (ساترا) .3

 مواردساير  .4

   مذاكرات : اهم 

 دبيـر و ريـزي  مـديريت و برنامـه   ازمانسـ آقاي دكتر اكبـري رئـيس   ،  اهللا مجيد وت آياتي چند از كالمتالپس از       
در سـازمان برنامـه و بودجـه كشـور،      1398لـوايح بودجـه سـال     تدوين   فرآيند به اشاره  با  ضمن خير مقدم   ،شورا

 ها و لوايح شده و از دستگاه هـاي اجرايـي خواسـتند     هاي اجرايي نسبت به تبصره دستگاهنظر  و دقتبررسي  خواستار
ها و لـوايح بودجـه  بـه سـازمان      تبصره اصالح  زمينه خود را در كاربرديپيشنهادات  كه با تعامل و با دقت نظر بيشتر 

ات جـاري دسـتگاه هـاي اجرايـي اسـتان و      همچنين ايشان بر تأمين اعتبار  .ريزي استان ارسال نمايند مديريت و برنامه
براساس دستور كار نشست مصوبات در ادامه  تأكيد نمودند. تا پايان مهرماه پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان

هـا بـه انضـمام     باشـد و قـبالً ايـن پـروژه     طرح و پروژه مي70كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كه بالغ بر
هـا و نقطـه نظـرات خـود را نسـبت بـه        اعضاي محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيز ديـدگاه  دعوتنامه براي كليه

در ادامه   نتيجه مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد بند يكم به تصويب رسيد.  بندهايي از آن بيان نمودند.
رود و  انتقـال و توزيـع آب زاينـده   طـرح    استاندار محترم ضمن بر شمردن مسايل و مشكالت حوزه آبي زاينده رود،

بـه فرآينـد تصـويب      ، احياي زاينـده رود را ارائه نموده و ضمن بر شمردن راهكارهاي مديريت پساب شهر اصفهان 
و با تأكيد بر اينكه در اين كارگروه اقداماتي در زمينه تـأمين  كارگروه سازگاري با كم آبي در هيئت دولت پرداخته 

بـر   خواستار مـديريت صـحيح     است،  انجام شده هم  با مان أمديريت منابع و مصارف توآب،  نحوه مصرف آب و 
نحوه مصرف و چگـونگي حفاظـت از مسـير انتقـال آب در حـوزه آبخيـز زاينـده رود و جلـوگيري از استحصـال و          

صحيح از منابع آب  برداري  و بهره هاي آبي استان اولويتبيان ضمن  ايشان  در ادامه  شدند. برداشت غير مجاز آب  
 در ادامه  . تأكيد نمودندرا  هاي كنوني  به جاي كشت  يآب هاي كم مصرف جايگزيني كشت   ،در بخش كشاورزي
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هـاي    بودجـه  وضـعيت گزارش ضمن ارائه ريزي استان،  آقاي مهندس ناطقي معاون محترم سازمان مديريت و برنامه  

عالوه بـر ابالغيـه قبلـي اعتبـارات       1396پيشنهاد توزيع اعتبارات عدم تخصيص تعهدات سال استان  عمراني و جاري
هـاي   بازنشسـتگي دسـتگاه    براي پرداخت سـنوات   ايجاد يك رديف مستقل كه  بيان اين باو متوازن را مطرح نموده 

پـاداش پايـان خـدمت     بموقـع   پرداخـت   هـاي اجرايـي را  در   سـتگاه د تواند  مي  1398در بودجه سال اجرايي استان 
اين  جهت ايجاد در  استان در  مجلس شوراي اسالمي  محترم  نمايندگان خواستار پيگيري  ، ياري نمايد بازنشستگان

ريزي و دبير شوراي  رئيس سازمان مديريت و برنامه در پايان آقاي دكتر اكبري   شدند.1398سال   بودجه در  رديف
، محيطي فني   مالي،  فرهنگي،  هاي اقتصادي، اجتماعي، پيوستلزوم توجه به  با اشاره به ريزي و توسعه استان  برنامه

نظـرات  از  بـرداري   و بهـره  اسـتفاده خواسـتار   ، هاي كالن استان هژكليه پروتهيه اسي و امنيتي براي يو س و اكولوژي 
  شدند. جامع حوزه آبي زاينده رود   برنامه تهيه استان در ريزي و نمايندگان محترم  اعضاي شوراي برنامه

      دستور كار دوم و سوم  جلسه،   به نشست آتي شورا موكول گرديد.بدليل محدوديت زماني 
 
 
  صوبات:م

و نامه شماره  27/05/1397مورخ  34306/97/11و شماره  1397/ 10/05مورخ  30055/97/11نامه شماره   .1

مصـوبات كـارگروه   و  10/06/1397مـورخ  37226/97/11نامـه شـماره   و 07/06/1397مورخ  37186/97/11

مورخ  30497/97/11  شماره  موضوع نامه  24/04/1397مورخ    تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست

 پـنج  (شـامل  17/05/1397مـورخ   32118/97/11  شماره  نامه و رديف) يكبرگ و يك(شامل  11/05/1397

و  ) رديـف  دهبرگ و  چهار ( شامل  17/05/1397مورخ  32116/97/11 شماره   نامهرديف)  و پانزده برگ و 

 34088/97/11و نامـه شـماره    )رديف  يكبرگ و يك (شامل18/05/1397مورخ 32493/97/11نامه شماره 

( شامل  25/05/1397مورخ  34086/97/11رديف)و نامه شماره  يكبرگ و  يك(شامل 25/05/1397مورخ 

 دوازده برگ و  چهار( شامل  11/06/1397مورخ  37644/97/11و نامه شماره يك برگ و يك رديف) 
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رديف ) و نامـه شـماره    پانزدهبرگ و  چهار( شامل  11/06/1397مورخ  37623/97/11و نامه شماره  رديف)

مـورخ   41216/97/11رديـف)  و نامـه شـماره     يكبرگ و  يك( شامل  13/06/1397مورخ  38284/97/11

 دو( شـامل   27/06/1397مـورخ   41851/97/11رديف)و نامـه شـماره    پنجبرگ و سه( شامل    25/06/1397

 د.تصويب شبه شرح پيوست   رديف)  سهبرگ و 

و الحـاق  موضـوع درخواسـت    25/05/1397مـورخ  34086/97/11ي شـماره   در خصوص پيوسـت نامـه  الف: 

مقـرر گرديـد :   با توجه به موارد مطرح شـده  از دسـتور كـار خـارج و      محدوده مناطق شهر اصفهان به تدقيق 

 رفـع ابهامـات و    گـردد ،  تـا پـس از   جهت بررسي مجدد به كارگروه امـور زيـر بنـايي و شهرسـازي عـودت      

  مجدداً در جلسه آتي شورا مطرح گردد. اصالحات، 

موضوع تعيين گردشگري  11/06/97مورخ  37644/97/11ي شماره  پيوست نامه 11 رديف ب: در خصوص 

جهت بررسي مجدد بـه كـارگروه تخصصـي امـور     از دستور كار خارج و جهت احداث مجتمع گردشگري، 

  .عودت گرديدزيربنايي و شهرسازي 

موضـوع تعيـين كــاربري    25/06/1397مــورخ  41216/97/11ي شـماره   پيوســت نامـه  4ج: در خصـوص بنـد   

استعالمات الزم از اداره كل محـيط  ضمن بررسي و تطبيق مجدد،  از دستور كار خارج و مقرر شد :  ، صنعتي

 مجـدداً  پس از رفع ابهامات و اصالحات، گردشگري اخذ و دستي و  ، صنايعزيست و سازمان ميراث فرهنگي

 در جلسه آتي شورا مطرح گردد.
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ريزي و توسعه استان، موضوع  شوراي برنامه صورتجلسه يكصدو هشتاد ودومين نشست  بند الف : در خصوص 2

مجدداً مورد بررسي قرار   ،پس از رفع ابهامات و اصالح  هكتاري شهيد كشوري، 170درخواست طرح مجموعه 

 فت : گرذيل مورد تصويب قرار  لحاظ موارد گرفت و با 

 محل مورد نظر ممنوع مي باشد.بري در رالف : هرگونه تفكيك و تغيير كا
هاي مصوب ) در طول اجرا به عهده اداره كـل راه و شهرسـازي    ب: نظارت بر اجراي طرح ( رعايت كاربري

  باشد. استان مي
 هاي ذي ربط ابالغ نمايند. دبير محترم كارگروه موظف است مصوبات و تصميمات شورا را به دستگاه

 

عالوه بر ابالغيه قبلي اعتبارات متوازن مورد تصويب قـرار     1396هدات سال توزيع اعتبارات عدم تخصيص تع -3  

 گرفت.

در حال ساخت متعلق به اداره پزشكي قانوني با ساختمان در حال بهره برداري  ن معاوضه ساختماموضوع    -٤
گرديد در اسرع وقت تمهيدات الزم وفق  تصويب و مقررشهرستان فريدن متعلق به اداره راه و شهرسازي 

 مذكور انجام گيرد.  هاي  معاوضه ساختمانمقررات جهت 
 

 ي زينبيه ي كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در منطقه بردار ساختمان متعلق به اداره موضوع تغيير بهره -5
اسناد و  مركز كه به  ريزي و توسعه استان  شوراي برنامهنشست  يكصدو شصت و نهمين  صورتجلسه  موضوع

اسناد و كتابخانه  مركز واگذار شده بود،  با توجه عدم استفاده از فضا و ساختمان توسط  اصفهان كتابخانه ملي
مقرر گرديد واگذار و  هاي استان زنداناداره كل به  مسترد و اصفهان اسناد و كتابخانه ملي مركزاز   ،اصفهان ملي

 مذكور انجام گيرد. نوقت تمهيدات الزم وفق مقررات جهت تحويل و تحول ساختمادر اسرع 
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  اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته

 اي  شركت برق منطقه محترم  مدير عامل   – آقاي موسي رضايي جناب  -1

 مدير كل محترم صدا و سيماي استان  –   جناب آقاي عبدالحسيني  -2

  فرمانداري ويژه كاشان محترم  سرپرست      –   جناب آقاي مرتضايي -3
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- از اعضاي اصلي غايب ، تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند 

	

 



 دستور کار نشست :

1.     بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زیربنایی و شهرسازي

2.   ارائه طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز جاغ جاغ

3. ارائه طرح ایجاد سامانه دبیرخانه شورای برنامه ریزی (ساترا)

4.  سایر موارد

اهم  مذاکرات : 	

      پس از تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید،  آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ودبیر شورا،  ضمن خیر مقدم  با  اشاره  به فرآیند  تدوین  لوایح بودجه سال 1398 در سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار بررسی و دقتنظر دستگاههای اجرایی نسبت به تبصرهها و لوایح شده و از دستگاه های اجرایی خواستند  که با تعامل و با دقت نظر بیشتر  پیشنهادات کاربردی خود را درزمینه  اصلاح  تبصرهها و لوایح بودجه  به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال نمایند.  همچنین ایشان بر تأمین اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی استان و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان مهرماه تأکید نمودند. در ادامه براساس دستور کار نشست مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی که بالغ بر70طرح و پروژه میباشد و قبلاً این پروژهها به انضمام دعوتنامه برای کلیه اعضای محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نیز دیدگاهها و نقطه نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیان نمودند.  نتیجه مذاکرات پس از اخذ رأی مخفی بشرح موارد بند یکم به تصویب رسید.  در ادامه استاندار محترم ضمن بر شمردن مسایل و مشکلات حوزه آبی زاینده رود،  طرح انتقال و توزیع آب زایندهرود و مدیریت پساب شهر اصفهان را ارائه نموده و ضمن بر شمردن راهکارهای احیای زاینده رود،   به فرآیند تصویب کارگروه سازگاری با کم آبی در هیئت دولت پرداخته و با تأکید بر اینکه در این کارگروه اقداماتی در زمینه تأمین آب،  نحوه مصرف آب و مدیریت منابع و مصارف توأمان  با هم  انجام شده است،  خواستار مدیریت صحیح   بر نحوه مصرف و چگونگی حفاظت از مسیر انتقال آب در حوزه آبخیز زاینده رود و جلوگیری از استحصال و برداشت غیر مجاز آب  شدند.  در ادامه  ایشان  ضمن بیان اولویتهای آبی استان و بهرهبرداری  صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی،   جایگزینی کشتهای کم مصرف آبی  به جای کشتهای کنونی  را تأکید نمودند.   در ادامه







  آقای مهندس ناطقی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ضمن ارائه گزارش وضعیت بودجههای عمرانی و جاری استان پیشنهاد توزیع اعتبارات عدم تخصیص تعهدات سال 1396  علاوه بر ابلاغیه قبلی اعتبارات متوازن را مطرح نموده و با بیان این که  ایجاد یک ردیف مستقل  برای پرداخت سنوات  بازنشستگی دستگاههای اجرایی استان در بودجه سال 1398  میتواند  دستگاههای اجرایی را  در  پرداخت بموقع  پاداش پایان خدمت بازنشستگان یاری نماید،  خواستار پیگیری  نمایندگان محترم  استان در  مجلس شورای اسلامی  در جهت ایجاد  این ردیف در  بودجه  سال 1398شدند.   در پایان آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان  با اشاره به لزوم توجه به پیوستهای اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی،  مالی،   فنی، محیطی و اکولوژی  و سیاسی و امنیتی برای تهیه کلیه پروژههای کلان استان،  خواستار استفاده و بهرهبرداری  از نظرات اعضای شورای برنامهریزی و نمایندگان محترم استان در تهیه  برنامه  جامع حوزه آبی زاینده رود شدند. 

بدلیل محدودیت زمانی دستور کار دوم و سوم  جلسه،   به نشست آتی شورا موکول گردید.     





مصوبات: 

1.  نامه شماره 30055/97/11 مورخ 10/05/ 1397 و شماره 34306/97/11 مورخ 27/05/1397 و نامه شماره 37186/97/11 مورخ 07/06/1397 ونامه شماره 37226/97/11مورخ 10/06/1397 و مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست مورخ 24/04/1397  موضوع نامه شماره 30497/97/11 مورخ 11/05/1397 (شامل یک برگ ویک ردیف) و نامه شماره 32118/97/11 مورخ 17/05/1397 (شامل پنج برگ و پانزده ردیف)  و نامه شماره 32116/97/11 مورخ 17/05/1397  ( شامل چهار برگ و ده ردیف ) و نامه شماره 32493/97/11مورخ 18/05/1397(شامل یک برگ ویک ردیف ) و نامه شماره 34088/97/11 مورخ 25/05/1397(شامل یک برگ و یک ردیف)و نامه شماره 34086/97/11 مورخ 25/05/1397 ( شامل یک برگ و یک ردیف) و نامه شماره 37644/97/11 مورخ 11/06/1397 ( شامل چهار برگ و دوازده 



ردیف) و نامه شماره 37623/97/11 مورخ 11/06/1397 ( شامل چهار برگ و پانزده ردیف ) و نامه شماره 38284/97/11 مورخ 13/06/1397 ( شامل یک برگ و یک ردیف)  و نامه شماره 41216/97/11 مورخ 25/06/1397   ( شامل سه برگ وپنج ردیف)و نامه شماره 41851/97/11 مورخ 27/06/1397 ( شامل دو برگ و سه ردیف)   به شرح پیوست تصويب شد.

الف: در خصوص پیوست نامهی شماره 34086/97/11مورخ 25/05/1397 موضوع درخواست الحاق و تدقیق به  محدوده مناطق شهر اصفهان با توجه به موارد مطرح شده  از دستور کار خارج و مقرر گردید : جهت بررسی مجدد به کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی عودت گردد ،  تا پس از رفع ابهامات و  اصلاحات،  مجدداً در جلسه آتی شورا مطرح گردد. 

ب: در خصوص ردیف  11 پیوست نامهی شماره 37644/97/11 مورخ 11/06/97 موضوع تعیین گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری،  از دستور کار خارج وجهت بررسی مجدد به کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی عودت گردید. 

ج: در خصوص بند 4 پیوست نامهی شماره 41216/97/11 مورخ 25/06/1397 موضوع تعیین کاربری صنعتی،  از دستور کار خارج و مقرر شد : ضمن بررسی و تطبیق مجدد،  استعلامات لازم از اداره کل محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و  گردشگری اخذ وپس از رفع ابهامات و اصلاحات،  مجدداً در جلسه آتی شورا مطرح گردد.







2: در خصوص  بند الف صورتجلسه یکصدو هشتاد ودومین نشست  شورای برنامهریزی و توسعه استان، موضوع درخواست طرح مجموعه 170 هکتاری شهید کشوری،  پس از رفع ابهامات و اصلاح،  مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ موارد  ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 

الف : هرگونه تفکیک و تغییر کاربری در محل مورد نظر ممنوع می باشد.

ب: نظارت بر اجرای طرح ( رعایت کاربریهای مصوب ) در طول اجرا به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان میباشد. 

دبير محترم كارگروه موظف است مصوبات و تصميمات شورا را به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ نمايند.



  3- توزیع اعتبارات عدم تخصیص تعهدات سال 1396 علاوه بر ابلاغیه قبلی اعتبارات متوازن مورد تصویب قرار   گرفت.

4-   موضوع معاوضه ساختمان  در حال ساخت متعلق به اداره پزشکی قانونی با ساختمان در حال بهره برداری متعلق به اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدن تصویب و مقرر گردید در اسرع وقت تمهیدات لازم وفق مقررات جهت معاوضه ساختمانهای  مذکور انجام گیرد. 



5- موضوع تغییر بهرهبردار ساختمان متعلق به ادارهی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در منطقهی زینبیه موضوع صورتجلسه  یکصدو شصت و نهمین  نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان  که به مرکز  اسناد و کتابخانه ملی اصفهان واگذار شده بود،  با توجه عدم استفاده از فضا و ساختمان توسط مرکز  اسناد و کتابخانه ملی اصفهان،  از مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان مسترد و به اداره کل زندانهای استان واگذار و مقرر گردید در اسرع وقت تمهیدات لازم وفق مقررات جهت تحویل و تحول ساختمان مذکور انجام گیرد.







اسامي اعضاي ارجمندي كه در این نشست حضور نداشتهاند: 

1- جناب آقای موسی رضایی  –   مدیر عامل محترم  شرکت برق منطقهای 

2- جناب آقای عبدالحسینی    –  مدیر کل محترم صدا و سیمای استان

3- جناب آقای مرتضایی   –     سرپرست  محترم فرمانداری ویژه کاشان  
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