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دستورکارنشست :
.1

بررسی مصوبات كارگروه تخصصی امور زيربنايی و شهرسازي

 .9ارائه گزارش سند استانی پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير
 .3بررسی مصوبات كارگروه تخصصی اقتصادي ،اشتغال و سرمايه گذاري
 .4ساير موارد

اهممذاکرات:



پس از تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید ،جناب آقای دکتر رضایی استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی
و توسعه استان ضمن خیر مقدم با بیان اینکه بخشنامه بودجه سال  9911در چهار محور درآمد زایی پایدار  ،مدیریت
هزیته  ،توسعه و عدالت و اصالحات نظام بودجهریزی ،به همه دستگاههای اجرایی ابالغ شده است .ضمن تاکید بر
پیگیری الزم دستگاههای اجرایی استان با وزارتخانههای متبوع خود بر تعامل بیشتر مدیران دستگاههای اجراییی بیا
نمایندگان محترم استان در جهت پیگیری مطالبات استان شدند .ایشان در ادامه با بیان اینکه گزارش تفریی بودجیه
سال  9911توسط دیوان محاسبات انجام شده و دستگاههای مربوطه ظرف یک هفته پاسخ گزارش دیوان محاسبات
استان را بدهند .ایشان تدوین و ایجاد مشوقهای الزم در جهت تحق درآمدهای مالیاتی استان را مهمترین راهکار
در تحق این موضوع دانسته و بر استفاده از تمام ابزار در جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید نمودند .همچنین ضیمن
قدردانی از تالش مدیران در این موضوع ،توجه به معیشیت مردم رانیز مورد توجه قیرار دهنید .سیسس آقیای دکتیر
اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ودبیر شورا ،با بیان اینکه وضعیت بودجه سال  11نسبت بیه سیالهیای
گذشته متفاوت خواهد بود و یقیناً بودجه بدون درآمد نفتی بسته خواهد شید .بیر لیزوم توجیه میدیران دسیتگاههیای
اجرایی بر مقوله مدیریت هزینهها که یکی از محورهای بودجه سال  9911می باشد شدند .ایشان با تاکید بر استفاده
از تبصرههای قانون بودجیه سیال  ، 9913تبصیرههیای  91 ، 5و  91را از تبصیرههیای تاییرگیذار دانسیته و خواسیتار
پیگیری دستگاههای اجرایی در جهت تحق این تبصرهها در استان شیدند .در ادامیه بیر اسیاس دسیتور کیار نشسیت
مصوبات کارگروه زیر بنایی ،توسعه روستایی ،شهری ،عشایری ،آمایش سرزمین و محیط زیست که بالغ بیر 901
طرح و پروژه میباشد و قبالً این پروژهها به انضمام دعوتنامه برای کلیه اعضیای محتیرم ارسیال شیده بیود مطیرح و
اعضاء نیز دیدگاهها و نقطه نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیان نمودند .نتیجه میذاکرات پیس از اخیذ ر ی
مخفی بشرح موارد بند یکم به تصویب رسید.

شمارهي


شمارهينشست


نشست 

درسالجاري 

129

5

تاريخبرگزاري 

1328/07/11

محلبرگزاري 
سالن اجتماعات
استانداري

رياستنشست 

استاندار

تعداداعضاي

تعداداعضاي

اصليحاضر 

اصليغايب 

92

9

تعداد
حاضرينغير

زمانشروعو
خاتمه 

عضو 

14

2/30الی 11/35

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

پس از آن آقای مهندس ناطقی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،گزارش کاملی از فرآینید اوراق
تسویه خزانه ارائه نموده و ضمن بیان اینکه در سال  9913استان هنوز از امکانات و تسیهیالت اسیناد خزانیه اسیتفاده
نکرده خواستار اهتمام بیشتر دستگاه و استفاده از فرصت باقیمانده در جهت تسویه بدهیهای دستگاههیای دولتیی بیه
پیمانکاران شیدند .در ادامیه خیانم عقیلیی کارشیناس سیازمان میدیریت و برنامیهرییزی گزارشیی از فرآینید تکمییل
کاربرگها در خصوص اسناد تسویه خزانه ارائه نمودند .سسس بیر اسیاس دسیتور کیار نشسیت مصیوبات کیارگروه
تخصصی اقتصادی  ،اشتغال و سرمایه گذاری مطرح و اعضاء نیز دیدگاهها و نقطه نظرات خود را نسبت به بنیدهایی
از آن بیان نمودند .نتیجه مذاکرات پیس از اخیذ ر ی مخفیی بشیرح میوارد بنید دوم بیه تصیویب رسیید .بیه دلییل
محدودیت زمانی دستور دوم جلسه «موضوع گزارش سند استانی پیشیگیری و کنتیرل بیمیاریهیای غییر واگییر» بیه
نشست آتی شورا موکول گردید.

مصوبات:

 .1نامه شماره  99/13/98435مورخ  9913/01/98و مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنیایی وشهرسیازی
در نشست مورخ  9913/05/18موضوع نامیه شیماره  99/13/98094میورخ ( 9913/01/94شیامل سیه بیرگ
وچهارردیف) و نامه شماره  99/13/98099مورخ ( 9913/01/94شیامل ییک بیرگ و ییک ردییف) و نامیه
شماره  99/13/98589مورخ  ( 9913/01/98شامل بیست و نه بیرگ وسیی و هفیت ردییف ) و نامیه شیماره
99/13/91139مورخ 9(9913/01/18شامل هفده برگ و بیسیت و دو ردییف ) و نامیه شیماره99/13/91105
مییورخ ( 9913/01/18شییامل یییک بییرگ و یییک ردیییف ) و نامییه شییماره  99/13/91103مییورخ /01/18
(9913شامل شش برگ و بیست و دو ردیف ) و نامه شماره  99/13/91141مورخ ( 9913/01/90شامل دو
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برگ و دو ردیف ) و نامه شماره 99/13/40931مورخ ( 9913/08/01شامل سه بیرگ و سیه ردییف ) و نامیه
شیییماره  99/13/40310میییورخ  ( 9913 /08/09شیییامل هشیییت بیییرگ و هشیییت ردییییف ) و نامیییه شیییماره
 99/13/40331مورخ (9913 /08/09شامل یک برگ و یک ردیف) با توجه و به استثناء موارد ذیل ،به شرح
مستندات پیوست تصویب شد.
الف) در خصیوص ردییف( ا )از پیوسیت نامیه شیماره  99/13/91105میورخ  9913/01/18موضیوع تعییین
کاربری جهت احداث شیهر
شهر

صینعتی سیوم کاشیان(مجموعه  50هکتیاری ماهییان زینتیی و  950هکتیاری

صنعتی صنایع دانشبنیان و فن آوریهای نوین ) ضمن تصویب مقیرر گردیید ،کیارگروه زیربنیایی

پس از اقدام شرکت شهر های صنعتی استان مبنی بر تهیه نقشه و تنظیم و نهایی سازی صورتجلسه تحویل
زمین اصالحی شهر

صنعتی دوم کاشان (با اداره کل منابع طبیعی و آبخییزداری اسیتان) ،نسیبت بیه ابیالغ

مصوبه به مراجع ذیر بط اقدام نماید.
ب) در خصوص ردیف ( )9از پیوست نامه شماره  99/13/40331مورخ  9913/08/09موضوع ساخت و
سازهای صورت گرفته در اراضی بین محدوده قانونی شهرهای اصفهان و شاهینشهر (همجوار محدوده 100
هکتاری شهر

صنعتی محمودآباد) ضمن تاکید بر عدم الحاق این محدوده به شهر

مخالفت با ایجاد شهر

صنعتی محمودآباد و

صنعتی جدید مقرر گردید:

 شهرداریهای اصفهان و شاهینشهر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه لیست و مشخصات کامل (مطاببا فرمتهای اعالمی دفتر فنی استانداری و ادارهکل حفاظت محیط زیست) کلیه واحدهای احداث شده این
عرصه اقدام نمایند.
 پس از ارائه لیست از سوی شهرداریها کمیته کارشناسی به محوریت ادارهکل راه و شهرسازی و باعضویت نمایندگان دفتر فنی استانداری ،حفاظت محیط زیست ،جهادکشاورزی ،سازمان مدیریت و
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برنامهریزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،آب منطقهای ،بیرق ،گیاز ،شیهرداریهیا و نماینیده دادسیتان مطیاب بیا
جدول زیر نسبت به بررسی مورد به مورد واحدهای احدایی اقدام مینمایند:
ردیف

زمان احداث

1

قبل از 1731/8/11

1

1

از  1731/8/11تا 1731/8/1

7

اقدام
کنترل مجوزهای ساخت و ساز (ماده صد) و الزام به رعایتت وتواب
زیست محیطی

از  1731/8/11تا
1731/7/71

در صورت داشتن مجوز محتی زیستتا ابطبتاع لیالیتت بتا مجتوز
صادره بررسی گردد.
در صورت بداشتن مجوز محتی زیستتا بستبت بته اختز مجتوز از
محی زیست و ابطباع لیالیت با وواب محی زیستت رتری یت
بازه زمابی مشخص اقدام گردد.
کنترل مجوزهای ساخت و ساز (ماده صد)

از  1731/1/1تا 1781/8/1

در صورت داشتن مجوز محتی زیستتا ابطبتاع لیالیتت بتا مجتوز
صادره بررسی گردد.
در صورت بداشتن مجوز محتی زیستتا بستبت بته اختز مجتوز از
محی زیست و ابطباع لیالیت با وواب محی زیستت رتری یت
بازه زمابی مشخص اقدام گردد.
پتتا از تاییتتد رستتدی اوادکشتتاورزی در خرتتور تیییتتر کتتاربری
عرصه( تبرره ی ماده  1قابون حفظ کاربری )ا کنتترل مجوزهتای
ساخت و ساز (ماده صد) صورت پزیرد.

از  1781/8/1به بید

مطابق با قوابین و مقررات ااری حفتظ کتاربری اراوتی کشتاورزی
توس اواد کشاورزی اقدام و در صورت تایید تیییر کاربری توست
اواد کشاورزی بسبت بته اختز مجتوز از محتی زیستت و ابطبتاع
لیالیت با وواب محی زیست رری ی بازه زمابی مشخص اقتدام
گردد.
کنترل مجوزهای ساخت و ساز (ماده صد)

شمارهي


شمارهينشست


نشست 

درسالجاري 

129

5

تاريخبرگزاري 

1328/07/11

محلبرگزاري 
سالن اجتماعات
استانداري

رياستنشست 

استاندار

تعداداعضاي

تعداداعضاي

اصليحاضر 

اصليغايب 

92

9

تعداد
حاضرينغير
عضو 

14

زمانشروعو
خاتمه 

2/30الی 11/35

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 گزارش ماهانه عملکرد کمیته پس از تایید کارگروه زیربنایی به شیورای برنامیهرییزی و توسیعه اسیتان ارسیالگردد.
 شهرداریهای اصفهان و شاهینشهر و سازمان جهادکشاورزی بر اساس وظایف قیانونی ضیمن پیگییری میواردفوق الذکر ترتیبی اتخاذ نمایند که از هرگونه تغییر کاربری ،احداث بنا و ساخت و ساز و تغییر نوع استفاده خارج
از مصوبات کمیته کارشناسی جلوگیری نمایند.
ج) در خصوص ردیف(  ) 9از پیوست نامه شماره  99/13/40931میورخ  9913/08/01موضیوع تعییین کیاربری
خدمات نمایشگاهی از دستور کار خارج و مقرر گردید جهت بررسیی توجییه فنیی و اقتصیادی طیرح بیه گیروه
کاری اقتصادی استان ارجاع گردد و نتیجه بررسی در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -1مصوبات کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استان مورخ  9913/08/09با توجه به اعیالم نظیر اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،با اضافه شدن اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،اداره کل آموزش فنی
و حرفهای و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات به اعضا گروهکاری اشتغال و سیرمایهگیذاری و همچنیین
درخواست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر عضویت این اداره کل در گروه کاری صیادرات غییر
نفتی موافقت و مقرر گردید این مصوبات توسط دبیرخانه کارگروه مربوطه به دستگاههای ذیر بط استان ابیالغ
گردد.
 -9با توجه به تهیه گزارش تفری بودجه سال  9911توسط دیوان محاسبات استان ،دستگاههای اجرایی مکلیف
گردیدند نسبت به بررسی گزارش در حوزهکاری خود اقدام و نتایج بررسی را حداکثر ظرف یک هفته به دیوان
محاسبات ارسال نمایند .ضمناً مقرر گردید دیوان محاسبات استان نسبت بیه جمیعبنیدی گیزارش و ارائیه آن در
نشست آتی شورا اقدام نماید.
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 -4با توجه به ارائه گزارش اسناد تسویه خزانه توسط سازمان مدیریت و برنامهرییزی مقیرر گردیید دسیتگاههیای
اجرایی در فرصت باقیمانده نسبت به یبت اطالعات در کاربرگهای مربوطه اقدام نمایند .و مقرر شد طی نشست
آتی شورای برنامهریزی و توسعه استان ،اقدامات انجام گرفته تشریح گردد.
 -5در خصوص ساختمانهای اداره کیل بنییاد شیهید و امیور ایثیارگران در شهرسیتانهیای آران و بییدگل مقیرر
گردید:
الف  :ساختمان قدیمی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران واقع در شهرستان های آران و بییدگل کیه در حیال
حاضر در اختیار اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان است ،تخلییه و پیس از تعمییر و بازسیازی میورد
بهره برداری و استفاده بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرار گیرد .پس از تخلیه و نقل مکان اداره بنییاد
شهید و امور ایثارگران به ساختمان قدیمی (تعمیر شده ) استفاده از ساختمان فعلی بنیاد به اداره تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی شهرستان واگذار گردد  .اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در فرصت تعمیر و بازسازی به زیر
زمین ساختمان در حال تعمیر منتقل گردد.
ب -در خصوص ساختمان مازاد اداره کل یبت اسناد وامال

(ساختمان قدیمی ) در شهرستان خوانسار مقرر

شد  :ح استفاده از بخشی از فضای ساختمان مذکور (در شهرستان خوانسار) به اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی شهرستان واگذار گردد.
ج-در خصوص ساختمان های اداره کل بهزیستی واقع در خیابان امام خمینی که در حال حاضر در استفاده
هر دو دستگاه اداره کل بهزیستی و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کاشان می باشد
وساختمان اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران در خیابان شاهد که در استفاده اداره کل بهزیستی شهرستان
می باشد ،مقرر گردید :با عنایت به موافقت ستاد هر دو دستگاه ،بهره برداری ساختمان بهزیستی در خیابان
امام خمینی که دارای عرصه وقفی می باشد ،به بنیاد شهید وامور ایثارگران کاشان وبهره برداری ساختمان
بنیاد شهید وامور ایثارگران در خیابان شاهد به اداره بهزیستی کاشان واگذار شود.

شمارهي


شمارهينشست


نشست 

درسالجاري 

129

5

تاريخبرگزاري 

1328/07/11

محلبرگزاري 
سالن اجتماعات
استانداري

رياستنشست 

استاندار

تعداداعضاي

تعداداعضاي

اصليحاضر 

اصليغايب 

92

9

تعداد
حاضرينغير
عضو 

14

زمانشروعو
خاتمه 

2/30الی 11/35

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

د :بررسی درخواست اداره کل گمر

مبنی بر احداث ساختمان اداری در شهرستان کاشان با عنایت به

وجود ساختار سازمانی ( منابع انسانی) مقرر گردید :احداث ساختمان جدید گمر
" د" تبصره  91قانون بودجه سال  9913کل کشور انجام گیرد.

اعضايارجمنديکهدرايننشستحضورنداشتهاند:

اسامي
.1

جناب آقاي دكتر تركی – ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی

.9

حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي انصاري – مدير كل محترم اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

با استفاده از ظرفیت بند

