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ريزي  جناب آقاي دكتر رضايي استاندار محترم  و رئيس شوراي برنامه ، اهللا مجيد وت آياتي چند از كالمتالپس از     
بـاالترين نهـاد   بـه عنـوان    ريـزي و توسـعه اسـتان     شـوراي برنامـه   اهميـت  بيـان   بـا و توسعه اسـتان ضـمن خيـر مقـدم     

شـركت مـنظم    لـزوم  بر   اجتماعي و فرهنگي در سطح استان،  در خصوص توسعه اقتصادي ، گيري و نظارت تصميم
مـديريت و   ازمانسرئيس سپس آقاي دكتر اكبري   كيد نمودند.أها ت ها در اين نشست ساي دستگاهؤكليه مديران و ر

گيـري   بـر لـزوم بهـره    ،  شـورا خير در نشسـت  أاعتبـارات بودجـه بـا تـ    ارائـه   اليـل  بيـان د با   ،شورا دبيرو ريزي برنامه
در ادامه بر اساس دسـتور   تأكيد نمودند.  1398هاي موجود در بودجه سال  هاي اجرايي استان از تمام ظرفيت دستگاه

باشد و قبالً اين  مي  هژطرح و پرو 65كار نشست مصوبات كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي كه بالغ بر 
هـا و نقطـه نظـرات     دعوتنامه براي كليه اعضاي محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيـز ديـدگاه  ها به انضمام  هژپرو

نتيجه مـذاكرات پـس از اخـذ رأي مخفـي بشـرح مـوارد بنـد يكـم بـه             خود را نسبت به بندهايي از آن بيان نمودند.
 تصويب رسيد.

ريـزي اسـتان، گـزارش كـاملي از اهـم مـواد و        در ادامه آقاي مهندس ناطقي معاون محترم سازمان مديريت و برنامـه 
ارائه نموده و ضمن بيان اينكـه در بودجـه سـال     1398ها بر اساس قانون بودجه سال  بندهاي قانوني و تكاليف دستگاه

 30بـا    1397در سـال  مـا   كـه  « نـد  خاطر نشـان كرد  مي باشيم،  1397شاهد تغييراتي در مقايسه با سال   استان، 1398
نتيجـه مـذاكرات بـا رأي      ».  ايـم  مواجـه بـوده  ميليـارد ريـالي    500تخصيص بودجه عمراني و با كسـري  درصد عدم 

مير محمد صـادقي مـدير عامـل شـركت آب     در ادامه آقاي دكتر    مكتوب و مخفي اعضاء محترم به تصويب رسيد.
هـاي موجـود در    بيـان وضـعيت آب   از برنامه سازگاري با كم آبي استان ارائـه نمـوده و بـا   ،  گزارشي استان اي منطقه

بيـان   بـا   ه و هـاي مختلـف پرداختنـ    سدهاي استان به بيان مقدار آب تحويلي به بخش شـرب از زاينـده رود در سـال   
 هاي مختلف شرب، كشاورزي و  هاي عملياتي  انجام شده براي سازگاري با كم آبي در بخش اقدامات و برنامه
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هـا   سيدن به افـق طـرح و همچنـين اثـر بخشـي سـاالنه و هزينـه تمـام شـده در برنامـه          به اعتبارات مورد نياز تا ر صنايع

 ريزي و توسعه استان رسيد.   به تصويب اعضاي شوراي برنامه كه با توجه به گزارش اقدامات،  ختند.اپرد
شورا در خصوص منطقه ويژه اقتصادي شهرضا مطرح، كه پس از بحث و بررسـي   188سپس موضوع مصوبه نشست 

 مقرر گرديد ظرف يك هفته گزارش توجيهي ارائه شده در اين خصوص مورد بررسي و اتخاذ تصميم گردد.   الزم،
ريزي استان با اشاره به روند انجـام مطالعـات و تصـويب مطالعـات      دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامهآقاي 

كيـد  أآمايش سرزمين و جلوگيري از اشـتباهات گذشـته ت  آمايش استان، بر توجه ويژه مديريت ارشد استان به مقوله 
ريزي و توسعه استان نيز تحليل و بررسي كارشناسي  نمودند.  در پايان جناب آقاي دكتر رضايي رئيس شوراي برنامه

گيــري مــديريت اســتان دانســته و بــر رعايــت ضــوابط آمــايش ســرزمين در كليــه مراحــل  را فصــل الخطــاب تصــميم
موضـوع مقايسـه عملكـرد اسـتان در     «بـه دليـل محـدوديت زمـاني دسـتور سـوم جلسـه          .نمودندگيري تأكيد  تصميم

 به نشست آتي شورا موكول گرديد.  »  1397تعاوني در سال  -هاي عمراني به بخش خصوصي   واگذاري پروژه
                                                          

  صوبات:م

و نامـه   29/03/1398مـورخ   18567/98/11و نامـه شـماره    26/02/1398مـورخ   10677/98/11نامه شماره  .1

   مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشستو    05/03/98مورخ  13539/98/11شماره 

بيسـت و  بـرگ و  هفـت (شـامل   05/03/1398مورخ   13281/98/11  شماره  موضوع نامه  29/02/1398مورخ 

   نامـه رديـف)  و   يـك بـرگ و   يـك (شـامل   29/03/1398مـورخ   18675/98/11  شماره  نامه و رديف)هفت 

و نامــــه شــــماره  ) رديــــف دوازدهبــــرگ و ده شــــامل(   29/03/1398مــــورخ   18527/98/11 شــــماره

مـورخ   18525/98/11و نامـه شـماره   رديـف )  يـك  برگ و  يكشامل 1(23/03/1398مورخ 16967/98/11

   دو(شامل 05/03/1398مورخ   13278/98/11رديف ) و نامه شماره  يك برگ و  يك(شامل  29/03/1398
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يك برگ و يك رديف ) و نامه (شامل 1398/ 05/03مورخ  13280/98/11و نامه شماره  رديف ) سهبرگ و 

 مورخ18568/98/11(شامل يك برگ و يك رديف ) و نامه شماره  23/3/1398مورخ  16965/98/11شماره 

           1398 / 26/02مــورخ  10671/98/11(شــامل چهــار بــرگ و چهــارده رديــف ) و نامــه شــماره  29/03/1398

  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،به استثناء موارد ذيلبا توجه و  ( شامل يك برگ و يك رديف )

بررسـي   موضـوع  23/03/1397مـورخ    16967/98/11  شـماره   از پيوسـت نامـه  )ا   (رديفدر خصوص   الف)

جهت بررسي بيشتر به كارگروه تخصصي امور زير بنايي  از دستور كار خارج و  شهرك صنعتي محمود آباد 

  د.يوشهرسازي عودت گرد

موضوع بررسـي گـذر    29/03/1398مورخ  18525/98/11) از پيوست نامه شماره 1در خصوص رديف (ب) 

خارج و جهت بررسي بيشتر به كارگروه تخصصي امور زير بنايي  از دستور كار مقرر گرديد  آقا نوراله نجفي

نظـر و   كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسـازي مكلـف گرديـد     همچنين  و شهرسازي عودت گردد.

 .نمايداخذ  را  پاسخ اداره كل ميراث فرهنگي استان

موضوع تغيير كاربري از  5/03/1398مورخ  13280/98/11از پيوست نامه شماره )  1 (ج) در خصوص رديف

مقـرر    ، بيصـو ت ضـمن   پارك جنگلي به حمل و نقل و انبارداري (جهت احداث انبار و دپوي مواد اوليـه )  

 توسـط اداره راه و شهرسـازي  اسـتان     كـاهش مسـاحت درخواسـتي    امكان  هايي در خصوص گرديد بررسي

 د.گيرانجام 

اي اسـتان مصـوب    اي و اعتبارات هزينه هاي سرمايه استان اعم از تملك دارايي 1398ي سال  توزيع بودجه -2

قـانوني و سـاير    هـاي   فرصـت موضـوع    ريزي و توسعه استان، ومقرر شد طي نشست هفته آينده شوراي برنامه

 .ريزي و توسعه استان تشريح گردد  شوراي برنامه در جلسهموارد مربوط به اجراي بودجه 
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از سوي فرمانـداري   2/4/1398با توجه به تحويل گزارش مكانيابي منطقه ويژه اقتصادي شهرضا در تاريخ  -3

   ريـزي و توسـعه اسـتان،    شـوراي برنامـه   188در راستاي اجرايي كردن مصـوبه نشسـت    مقرر گرديد  ، شهرضا

عمراني استانداري  و با شركت معـاون همـاهنگي امـور اقتصـادي      اي با محوريت معاون هماهنگي امور جلسه

سـازمان صـنعت، معـدن و     اداره كـل اطالعـات اسـتان،      ريـزي اسـتان،   استانداري،  سازمان مديريت و برنامـه 

تشكيل  و تصميمات اين جلسه بمنزله مصوبه شـوراي   طي هفته آينده هاي صنعتي  و شركت شهرك  تجارت

 شود.  ه استان در نظر گرفته  ريزي و توسع برنامه

صورتجلسه يكصدو هشتاد و سـومين نشسـت شـوراي برنامـه ريـزي و توسـعه اسـتان ،         5در خصوص بند  -4
در حال ساخت متعلق به اداره پزشكي قـانوني بـا سـاختمان در حـال بهـره بـرداري        موضوع معاوضه ساختمان

  و مقرر گرديد : رفع ابهامات و اصالح مجدداً  بررسي، پس از متعلق به اداره راه و شهرسازي شهرستان فريدن

واگـذار   بـه  اداره پزشـكي قـانوني شهرسـتان فريـدن      اداره راه و شهرسازي برداري ساختمان  حق  بهرهالف : 
 گردد. 

برداري ساختمان در حال ساخت اداره پزشكي قـانوني فريـدن بـه اداره راه و شهرسـازي همـان       حق بهره  ب: 
 .دواگذار گردشهرستان 

انجـام   هـا   در اسرع وقت تمهيدات الزم وفق مقررات جهت واگذاري بهره برداري ساختمان لذا مي بايست   
 گيرد.  

 
 
 

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته
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