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 از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند0

دستورکارنشست :
 .5بررسی مصوبات كارگروه تخصصی زير بنايی ،توسعه روستايی ،عشايري ،شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست
 .5ارائه سند راهبردي و اجرايی آمايش سرزمين استان
 .0ارائه گزارش اقدامات اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري پيرامون ظرفيت هاي قانون بودجه 5098
 .1ساير موارد

اهممذاکرات:



پس از تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید و خیر مقدم توسط آقطا ککرطر اکیطر س طیس سطازمان مطدیری

و

برنامهسیز وکبیر شوسا ،براساس کسروسکاس نشس

ابردا مصوبات کاسگروه تخصصی زیر بنطایی ،توسط ه سوسطرایی،

عشایر  ،شهر و آمایش سرزمین و محی زیس

که بالغ بر  201طرح و پروژه مطیباشطد و قطیالا ایطن پطروژههطا بطه

انضمام کعوتنامه برا کلیه اعضا محررم اسسال شده بوک مطرح و اعضاء نیز کیدگاهها و نقطه نظرات خوک سا نسطی
به بندهایی از آن بیان نموکند .نریجه مذاکرات پس از اخذ سأ مخفی بشرح مواسک بند یکم به تصویب سسید .سطسس
آقا مهندس سوحطانی م طاون شطرک

بطرط منطقطها گزاسشطی از آخطرین وعط ی

ططرحهطا مرقاعطی احطدا

نیروگاهها خوسشید کس اسران و همچنین ت داک پروژهها محقق شده کس اسران اسا طه نموکنطد .پطس از آن و بطر
اساس کسروس کاس کوم آقا مهندس صفاس پوس مشاوس س یس سازمان مدیری

و برنامه سیز اسران سند ساهیرک و

اجرایی آمایش سرزمین اسران سا اسا ه نموکه و عمن بیان اینکه این سند بر اساس اسناک باالکسری تهیه گرکیده به بیان
اهداف بنیاکین و برنامه ها اجرایی کس این سند پرکاخرند .سسس آقا مهندس نطاطقی م طاون سطازمان مطدیری
برنامهسیز اسران ،گزاسشی از اسناکتسویه خزانه اسا ه نموکه و با بیان اینکه شاخصها توازن منطقطها
برنامه و بوکجه کشوس و وزاستخانهها کس کس

کس سطازمان

برسسی مطی باشطد خواسطراس پیییطر و برسسطی اطالعطات مربطوب بطه

شاخصها توس کسریاهها اجرایی از وزاستخانهها
سعای

و

مریوع شطدند .کس پایطان اسطرانداس محرطرم عطمن تککیطد بطر

اصل بیطرفی کسریاهها اجرایی کسبرگزاس انرخابات مجلس شوسا اسالمی کس کوم اسفندماه سال جاس

بر اسرفاکه و بسیج تمام امکانات و ظرفی ها کسریاهها کس جه

انجام باشکوه این انرخابات تاکید نموکند .ایشطان

همچنین با توجه به نزکیک شدن به چهل و یکمین سالیرک پیروز نظام شکوهمند انقالب اسالمی ایران ،بر اسرفاکه
از تمام توان و امکانات کس جه

شناسایی و تدوین کسراوسکها انقطالب کس ططی ایطن چنطد سطال پرکاخرطه و عطمن

تککید بر کاهش بروکراسی اکاس  ،خواسراس افزایش استیاب مدیران با مرکم و اهرمام ویژه نسی

به حل مشکالت و
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

پیییر مسایل اسران  ،با اسرفاکه از ظرفی

فضاها مجاز کس جه

صداو سیما ،و قابلی

شناسایی کسطراوسکها

انقالب به مرکم شدند.
بدلیل محدوکی

زمانی ،کسروس کاس سوم به نشس

آتی شوسا موکول گرکید.

مصوبات:

 .1نامه شماسه  22/39/93393موسخ  2939 /00/92ونامه شطماسه  22/39/60100مطوسخ  2939/09/12ونامطه
شماسه  22/39/62799موسخ  2939/09/19ونامه شطماسه  22/39/69130مطوسخ  2939/03/20و نامطه شطماسه
 22/39/67966مطططوسخ 2939/03/19و نامطططه شطططماسه  22/39/67900مطططوسخ  2939/03/16و نامطططه شطططماسه
 22/39/63999مطططوسخ  2939/20/01و نامطططه شطططماسه  22/39/00229مطططوسخ  2939/20/09و نامطططه شطططماسه
 22/39/67901موسخ 2939/03/16مصوبات کاسگروه تخصصی زير بنايی ،توس ه سوسرایی ،عشایر  ،شهر و
آمایش سرزمین و محی زیس

موعوع نامه شطماسه  22/39/60169مطوسخ ( 2939/09/12شطامل پطنج بطر

وپنج سکیف) و نامه شماسه  22/39/62097موسخ ( 2939/09/19شامل یک بر
 22/39/62092موسخ  ( 2939/09/19شطامل یطک بطر
(2939/03/01شامل یک بر
بر

ویک سکیف) و نامه شماسه

و کو سکیطف ) و نامطه شطماسه 22/39/61992مطوسخ

و یک سکیف) و نامه شماسه  22/39/61999مطوسخ (2939/03/01شطامل یطک

و یک سکیف)و نامه شماسه  22/39/60669موسخ  ( 2939/03/23شامل یطک بطر

نامه شماسه  22/39/69903موسخ  ( 2939/03/17شامل بیس
شماسه  22/39/ 00627موسخ  ( 2939/20/07شامل یک بر

و یک بطر

وبیسط

و یطک سکیطف) و

و شطش سکیطف) و نامطه

و یک سکیطف ) و نامطه شطماسه 22/39/63391

موسخ ( 2939/20/09شامل یک بند و یک سکیف) و نامه شماسه  22/39/63393مطوسخ ( 2939/20/09شطامل
کوازکه بر

و چهل و سه سکیف ) و نامه شماسه  22/39/02911موسخ  ( 2939/20/22شطامل هشط

که سکیف ) و نامه شماسه  22/39/00790موسخ ( 2939/22/1شامل یک بر
تصویب شد.

بطر

و یک سکیف)به شرح پیوسط

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

الف :با توجه به اسا ه گزاسش آخرین وع ی

طرحها مرقاعی احدا نیروگاهها خوسشید کس اسران و

همچنططین ت ططداک پططروژههططا محقططق شططده توس ط شططرک
کسخواس ها
و  27از پیوس

بططرط منطقططها اسططران ،مقططرس گرکیططد پططذیرش

جدید با توجه به مجوزها ابطال شده کس شهرسران ها انجام و کس خصوص سکیفهطا
نامه شماسه  22/39/99707موسخ  2930/07/20و سکیفها  0و  12از پیوسط

 22/39/93209موسخ  2939/80/20موعوع ت یین کاسبر جه
کاسگروه کس نشس

 239شوسا برنامه سیز

احدا نیروگاهها خوسشید

20

نامطه شطماسه

احدا نیروگاهها خوسشید برگشری به

عمن تصویب مقرس گرکید کس قراسکاکهطا واگطذاس جهط

زمان بند ها الزم قید گرکک.

 -1کس خصوص واگذاس حق اسرفاکه مجرمع آموزش عالی صن
ب ماکه () 93قانون تنظیم بخشی از مقرسات مالی کول

آب و برط به کانشیاه هنر و با عنای

بطه بنطد

و ماکه  229قانون محاسیات عمومی کشطوس و بطا سعایط

سایر مقرسات ،مقرسشد حداقل پنجاه کسصد از فضاها عرصه و اعیانی مجرمع آموزشی و پژوهشی وزاست نیرو
واقع کس بخریاس کش

به کانشیاه هنر اصفهان واگذاس گرکک.

 -9سند ساهیرک و اجرایی آمایش سرزمین اسران از کسروس کاس خاسج و مقرس گرکید جلسها با محوسی
م اون سیاسی ،امنیری و اجرماعی اسرانداس و با شرک

سایر م اونین اسرانداس  ،سازمان مدیری

و

برنامهسیز اسران ،فرمانداسان شهرسرانها وبرخی از مدیران کسریاهها اجرایی کس هفره آینده تشکیل و نریجه
آن نشس  ،کس جلسه آتی شوسا برنامهسیز و توس ه اسران اسا ه گرکک.
 :9پیشنهاک اصالح و جابجا ی اعریاسات تملک کاسا یها سرمایها اسران به منظطوس اجطرا احکطام کاکگطاهی و
همچنین تحقق برخی از اولوی ها مطرح و موسک تکیید قراس گرف .
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -9با توجه به اینکه آماس و اطالعات اسسالی از طریق کسریاههطا اجرایطی و وزاستخانطههطا بطه سطازمان برنامطه و
بوکجه کشوس مینا اخرصاص اعریاس به اسران قراس میگیرک ،مقرس شد کسریاهها اجرایی اسطران کس اسسطال
اطالعات مربوب به شاخصها توازن منطقها

به کشوس کق

الزم سا ب مل آوسکه و کس صوست مغایرت

کس شاخصهایی که اطالعات آن تاکنون به مرکز اسسال گرکیده و همچنین شاخصها جدید سطری اا نسطی
به هماهنیی با کسریاه مرکز و سفع مغایرتها موجوک اقدام نمایند.
 -6با توجه به اسا ه گزاسش اسناک تسویه خزانه توس سازمان مدیری و برنامهسیطز مقطرس گرکیطد کسطریاههطا
اجرایی تا پایان بهمنماه نسی
مقرس شد طی نشس

به اسسال اسناک مربوطه به سازمان مدیری

و برنامطه سیطز اسطران اقطدام نماینطد .و

آتی شوسا برنامهسیز و توس ه اسران ،اقدامات انجام گرفره تشریح گرکک.

 -0با توجه به ماکه  19قانون الحاط ( )1کس خصوص پیشنهاک طرحها تملک کاساییها سرمایها  ،پروژههطا
فاعالب مسکن مهر توکشک ،آموزش فنی و حرفها بو ین و میاندش  ،مجموعطه فرهنیطی گرکشطیر سطفید
شهر و توس ه زیر ساخ ها شهرک صن ری سامشه تکیید شد.
 -7کس خصوص برسسی و ت یین تکلیف گروهکاس مرتی با کاسگروه زیر بنطایی  ،توسط ه سوسطرایی ،عشطایر ،
شهر و آمایش سرزمین و محی زیس

مصوب گرکید 0 ،گروه کاس به شرح ذیل  -2گروه کاس تلفیق زیطر

بنایی-1گروه کاس اموس زیر بنایی و شهرساز مواسک کاخل حریم  -9گروه کاس اموس زیر بنطایی و شهرسطاز
مواسک خاسج حریم  -9گروه کطاس گرکشطیر  -6گطروه کطاس توسط ه سوسطرایی و عشطایر  -0گطروه کطاس
طرحها وابسره کشاوسز ذیل کاسگروه زیر بنایی تشکیل گرکک.
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -9با توجه به کسخواس

کاسگروه آموزش ،پژوهش ،فناوس و نطوآوس

کس خصطوص ایجطاک گطروهکطاس

مقرس گرکید سه گروه کاس  -2گروهکاس آموزش -1گطروهکطاس پطژوهش -9گطروهکطاس فنطاوس و
نوآوس ذیل کاسگروه آموزش  ،پژوهش  ،فناوس و نوآوس تشکیل گرکک.
 -3با توجه به مواک  1و  6آییننامه اجرایی جدید شوسا برنامهسیز و توس ه اسطران کس خصطوص شطرای و
نحوه تشکیل جلسات شوسا برنامه سیز و کاسگروهها مقرس گرکید اعضا شخصاا کس جلسات حضوس یابنطد و
کس صوست عدم امکان حضوس موجه اعضا ثاب

کس جلسه ،نماینطده تطام االخریطاس بطا همطاهنیی سیطیس و

م رفی کریی کس جلسه بدون حق سأ حضوس یابد.

اعضايارجمنديکهدرايننشستحضورنداشتهاند:

اسامي
 -5جناب آقاي دكتر تركی -ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی
 -5سركار خانم محمودي  -ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی
 -0سركار خانم دكتر چنگيز -رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 -1جناب آقاي عبدالحسينی -مدير كل صدا و سيماي استان
 -1جناب آقاي مهندس نيرومند -مدير كل اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی

