
 

 

  

 

 

  

ي شماره

 نشست

ي نشست شماره

 در سال جاري
 رياست نشست محل برگزاري تاريخ برگزاري

تعداد اعضاي 

 اصلي حاضر

تعداد اعضاي 

 اصلي غايب

تعداد 

حاضرين غير 

 عضو

شروع و زمان 

 خاتمه

187 9 25/12/1397 
سالن اجتماعات 

 11 2 26 استاندار استانداري
 الی30/8

 صبح11

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلی غايب ، تعداد  -   

 

    
 

 دستور کار نشست : 

 بررسی مصوبات كارگروه تخصصی امور زيربنايی و شهرسازي  .1

)شركت 19تعاونی در قالب آئين نامه تبصره  –ها به بخش خصوصی ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص واگذاري پروژه  .2

 آب و فاضالب استان(

 استان 1397ي سال ارائه گزارش وضعيت بودجه .3

) سازمان 19الب تبصره تعاونی در ق -هاي عمرانی به بخش خصوصیارائه گزارش عملکرد استان در خصوص واگذاري پروژه .4

 مديريت و برنامه ريزي استان (

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ساير موارد .5

   مذاکرات : اهم 

 شورا دبیرو ریزیریت و برنامهمدی ازمانسآقای دکتر اکبری رئیس ،   اهلل مجیدوت آیاتی چند از کالمتالپس از      

شرار  بره ابرا پرداختره و  1397در سرا   و توسرهه اسرتان  ریزیبره بیران لمردررد شرورای برنامره  ، ضمن خیرر مدردم

از  تفاد برر اسر مدایسره آن برا سرا  تهشرته به تخصری  التبرارات در سرا  جراری و برا  های قانون بودجه ، ظرفیت

ن  ایندره ان  با بیاریزی و توسهه استدبیر شورای برنامههای بودجه سنواتی تاکید نمودند. های موجود در قانونظرفیت

ار تهامر  بیترتر بنحرو ملرروا اسرتفاد  نمرود، خواسرت 5استان اصفهان در سا  تهشته اولین استانی بود که از تبصر  

ها در گا انسری  دسرتریزی استان  در جهت  استفاد  از تمام ظرفیت و پتهها با سازمان مدیریت و برناممدیران دستگا 

 محترم تانداردکتر رضایی اسجناا آقای در ادامه  .ها در سا  آتی شدندهای تبصر تیری کام  از ظرفیتجهت بهر 

و  زمان مردیریتسراو برا بیران ایندره  نمرود  تاکیرد  9۸مدیران با قانون بودجه سا  بیتتر  بر ضرورت آشنایی هرچه 

حصرا و بره اهای مخترر  را های بودجره در ارتبراب برا اسرتان و دسرتگا جزئیرات و تبصرر  ریزی اسرتان بایرد برنامه

بایرد ضرمن یندره برا تککیرد برر اریزی و توسرهه اسرتان شورای برنامه محترم  رئیس  نماید.ابالغ ی اجرایی هادستگا 

اف ارائره های مختر  به صورت شرفچگونگی استفاد  مدیران از تبصر  برتزاری دور  های آموزشی برای مدیران،

های شرورای ها در نتسرتتزارشی در خصوص لمردرد و نحو  اسرتفاد  از تبصرر ها تا در سا  آیند  دستگا  شود 

 19بصر  تد  از ها در استفالمردرد دستگا  استاندار محترم  ارائه نمایند. به صورت ماهانه ریزی و توسهه استان برنامه

تبصرر   ایرن ت هرای نحرو  اسرتفاد  از ظرفیر ، ی استانرا بسیار مهم خواند و یدی از مهیارهای ارزیابی مدیران اجرای

 دانست .
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الغ براساس دستورکار نتست ابتدا مصوبات کرارترو  تخصصری امرور زیرر بنرایی و شهرسرازی کره بر  سپس

  برود رم ارسا  شردها به انضمام دلوتنامه برای کریه الضای محت ژباشد و قبالً این پرو  میژطرح و پرو12۸بر

ات پس تیجه مهاکرن  ها و ندله نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیان نمودند.تا دملرح و الضاء نیز دی

  از اخه رأی مخفی بترح موارد بند یدم به تصویب رسید.

ازوضرهیت  ریزی استان،  به بیان تزارش مبسروطیامهسپس آقای مهندس ناطدی مهاون سازمان مدیریت و برن

 5/33فرزای  ا ی اسرتان، های لمردرردی  بودجرهپرداخته  و ضمن  تحریر  شراخ  1397التبارات در سا  

و  ه دانسرت تاناسر را مدیون مدیران  ادار  ک  مالیراتیدرصدی درآمدهای مالیاتی استان نسبت به سا  تهشته 

های اجرایری در تحدر  برر پیگیرری دسرتگا های بودجره،   اد  از ظرفیرت تبصرر ضمن تککید بر حداکثر استف

ان اینده ایتان با بی  تاکید نمودند.( 1۸زا در قالب تبصر  )های اشتغا یارانه تسهیالت در زمینه طرح التبارات 

ری کردنرد امیردواپاداش پایان خدمت بازنتستگان پرداخت شد  است، اظهار  های مدیریت استان با پیگیری

د  بتروان مانر در چنرد روز باقیمانرد توسط سازمان برنامره و بودجره کترور  که با لحاظ کسری التباری استان

ون مهندسری و در ادامه آقای دکتر حدمتیان مها بازنتستگان را نیز پرداخت کرد.  96و  95های مرخصی سا 

هرای دولتری بره  ژن شررکت در واترهاری پروتزارشی از اقدامات ایر توسهه شرکت آا و فاضالا استان، 

در  سره پرروژ   واتهاری ازبا استفاد  و با بیان اینده این شرکت  نمود  ارائه   ،1397بخ  خصوصی در سا  

تدمیر   میریارد ریرا   التبرارات در خصروص 6710توانسته است مبرغ  به بخ  خصوصی  (19قالب تبصر  )

یس جها نمایرد. در ادامره آقرای مهنردس صرفاری پرور متراور رئر خصوصیاز بخ   های نیمه تمام  ژپرو

( توسرط 19)ریزی استان  به ارائه تزارش  اقدامات انجام شرد  در خصروص تبصرر  سازمان مدیریت و برنامه

ی در قابر  مراد  پروژ  دولتر 105 تهداد پرداخته و ضمن بیان اینده در سا  جاری، های اجرایی استان دستگا 

برترزاری  پروژ  لمرانری در حرا  6به بخ  خصوصی واتهار شد  است و تهداد  19و تبصر   10ماد    ، ۸۸

   تاکید نمودند. 19های تبصر  های اجرایی از قابریتبر استفاد  دستگا    فراخوان می باشد،
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  صوبات:م

مررور   77۸69/97/11 شررمار  موضررون نامررهمصرروبات کررارترو  تخصصرری امررور زیربنررایی وشهرسررازی   .1

 )شرام  15/12/1397مرور   ۸1۸91/97/11 شرمار  نامره و ردیر (چهرارد  برر  و نه)شام   01/12/1397

سرت بی ) شرام   15/12/1397مرور   ۸1۸92/97/11 شمار  نامهردی (  و  شصت و نهبر  و  بیست و یک 

برر  و شر   )شرام 16/12/1397مرور  ۸2134/97/11و نامه شمار   ( ردی  سی و هتت بر  و  وچهار

 د.تصویب شبه شرح پیوست ردی (  هفت 
 

موضون درخواسرت تهیرین  15/12/97مور  ۸1۸91/97/11ی شمار  پیوست نامه 1ص ردی  ال : در خصو

ای با حضرور سرازمان جرسه  :مدرر تردید از دستور کار خارج و  جهت احداث واحد تولید ترانو  کاربری

های کر  و  شرکت شرهتفرمانداری شهرستان آران و بید ادار  ک  محیط زیست،  صنهت  مهدن و تجارت، 

ریزی و های فرو  الرهکر بمنزلره مصروبه شرورای برنامرهدر صورت تصویب توسط دسرتگا  صنهتی تتدی  و

ودت لرتوسهه استان و در صورت لدم تصویب جهت بررسی مجدد به کارترو  امور زیر بنایی و شهرسازی 

 تردد.  
 

  موضرون درخواسرت  15/12/1397مرور  ۸1۸91/97/11ی شرمار  پیوسرت نامره 52ردی  ر خصوص د: ا

، آمرار، تهیین کاربری جهت احداث واحد پسماند ویژ   از دستور کارخارج و به کرارترو  آمرای  سررزمین

 ، کرارترو  از سوی دبیرخانه این و پس از تهیه  تزارش لرمی تردد ارجان میمحیط زیست و توسهه پایدار 

ریزی مرهسرازمان مردیریت و برنا مهاون هماهنگی امور لمرانی اسرتانداری و برا شررکتمحوریت ای با جرسه

تان و شرکت ادار  ک  محیط زیست اس  ،سازمان صنهت، مهدن و تجارت  ادار  ک  اطاللات  استان، استان، 

ر نظرر دریزی و توسرهه اسرتان بمنزله مصوبه شورای برنامه و تصمیمات این جرسههای صنهتی تتدی  شهرک

  شود.می ترفته 

 .های ذی ربط ابالغ نماینددبیر محترم کارترو  موظ  است مصوبات و تصمیمات شورا را به دستگا 
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تغییررات  ریزیمرهاسرتان توسرط سرازمان مردیریت و برنا 97با توجه به ارائه تزارش وضهیت بودجه  سا   -2

 .ها مورد تکیید قرار ترفتالتباری دستگا  های اجرایی به منظور تکمین التبار احدام دادتا 

اولویرت متمرکرز  ، فهرست طرحهای پژوهتی واجد 1397قانون بودجه سا   9تبصر   "ح"با توجه به بند  -3

کسرر  وهتریژر پالتبا مورد تایید قرار ترفت و مدرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به ابالغ

ت وا اقرداماشد  از دستگا   اجرایی  به دستگا  اجرایی متولی اقدام و دسرتگا  مزبرور در سرد  التبرار مصر

  بهدی را با رلایت موازین قانونی بهم  آورد.

اری در خصروص جرتا پایان سرا   د زمان باقیمانمحدودیت ریزی و توسهه استان با توجه به شورای برنامه -4

در  ترردد و بره موجرب قرانونابرالغ می اسرتانکه از این تاریخ به  و موارد مربوب  ات و توزیع التباراتتغییر

ت و نمایرد. ترزارش تصرمیماریزی است به کمیتره تخصری  اسرتان تفرویت اختیرار میاختیار شورای برنامه

   اقدامات در جرسه بهدی شورا ملرح خواهد شد.

لوارض دولتی موضون تبصر  یک ماد  یک قانون حفظ کاربری اراضی   در راستای موضون نحو  وصو -5

 ومور اقتصادی امحوریت ادار  ای با کمیته : مدرر تردید درخواستی از دادتستری ک  استان   هازرالی و باغ

اسرتان  تباو دیروان محاسرسازمان جهاد کتاورزی اسرتان شرکت سازمان بازرسی استان،  دارایی استان و با  

   و نتیجه جرسه در نتست آتی شورا ملرح تردد.  تتدی
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ا آ، اسرتان ادار  ارتباطرات و فنراوریر راستای تهیین تدری  جانمایی  منلده ویژ  اقتصادی شهرضرا،   د -6

ا اسرتان  و شرکت آا و فاضرال استان  ایشرکت بر  منلده ، استان  ایشرکت تاز منلده  ای استان،منلده

وقت جهرت  در اسرن منلده پاتره زیر بنایی  موارد  خود را  در خصوص  توجیه مدر  تردیدند،   مستندات

  ارسا  نمایند.بررسی به دفتر استاندار 

 

 

 

 

 

 

 

 اند:اسامي اعضاي ارجمندي که در اين نشست حضور نداشته

  محترم مجلس شوراي اسالمی  ناظر  -تركیجناب آقاي  -1

 رمانده محترم سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهانف -سردار سليمانیجناب آقاي  -2


