شمارهي

شمارهي نشست

نشست

در سال جاري

122

5

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

سالن اجتماعات

2000/06/21

استانداري

رياست نشست

استاندار

تعداد اعضاي

تعداد اعضاي

تعداد حاضرين

زمان شروع و

اصلي حاضر

اصلي غايب

غير عضو

خاتمه

11

1

9

9/00الی
 20/20صبح
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دستور کار نشست :
 .2بررسی مصوبات كارگروه زير بنايی ،توسعه روستايی ،عشايري ،شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست
 .1ارائه گزارش فرونشست زمين در استان
 .0گزارش وضعيت نيروگاه هاي خورشيدي در استان
 .0ساير موارد
اهم مذاکرات :

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیهد ننهاآ آیهاک رکرها ی هایی ااهراحدای م رهام و
یئیس شویاک باحام ییزک و تواع ااران من خیامقدم و تشکا از زحمهات ننهاآ آیهاک رکرها
آیا م مدک مشاوی م رام معاون اول یئیس نمهوی به بیهان ایهدامات احجهام هادره ری خ هو
تواع م لات ری ااران اصفهان پاراخر ویکی از طها ههاک مودهد ری ااهران یا مابهو به م له
نوکآبار خمینی شها راحسر ک با همکایک شهارایک خمینهی شهها به انهوان پهایلوت ری ااهران
اناایی هاریده اات .ایشان مهمراین اامل ری نهت تواحمنداازک م لات یا ادم حگاه بخشهی
رارگاههاک اناایی ب مسئل م لات تواع حیادر راحسرند .اپس نناآ آیهاک رکرها آیها م مهدک
مشاوی م رام معاون اول یئیس نمهوی همن تسهلیت شههارت ابها اادالله ال سهین
ایدامات احجام هادر ری خ و

به بیهان

طا تواع و ت ول انرما م هوی م لهات کهر باخهویرای ری

کشوی پاراخر و با بیان اینک تاکنون  47نلس پیاامون این مو و تشهکیل شهده ااهت به ح هوه
شنااایی  0202م ل

عیف ری کشوی و  58م ل ری ااهران اصهفهان پاراخره و اهدم ماانعه به

مارم و حظاخواهی حکارن از مارم ری خ و

مشکلات و باحام ییزک مرماکز از بالا ب پایین و

همچنین ادم هماهنگی بین حهارها ری خ و

ح وه کمک یاهاحی به مهارم دقیها یا از مهمرهاین

عفها ری این خ و

راحسرند .ایشان با بیان اینک م ل کر باخویرایم ل اک اات ک از حظا
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شاخصهاک تواع یادرگی ری حد عیف می باشد و تجمیع آایبهاک انرماای ریاین م لهات
مشاهده میشور ب هوح اک ک یک رارگاه یها حههار یها اهازمان یهاری به حهل مشهکلات م له
حمیباشد و اویت تهداخل همزمهان چنهد راهرگاه یها اهازمان یها حههار ونهور رایر .ایشهان حگهاه
انرماای رارگاههاک اناایی به م لهات یا مهمرهاین اامهل ری خ هو
راحسر و احرخاآ کوچ ب انوان م ل

تواحمنهداهازک م لهات

تقسهیر بنهدک خاحوایهها به  82خهاحوای و احرخهاآ شههارای

نوان از بین اهالی کوچ یا از مهمراین ایدامات احجام هادر ری این خ و

راحسرند .ری ارام بها

بیان اینک لیست حهایی م لات یا از بازآداینی شهاک تهی کارهایر ب تشایح ایدامات احجام هادر
ری منطقه  20تهههاان بهها تقسههیر به  5م له پاراخره و پههایلوت یههاای رارن آن ری نهههت شنااههایی
راحسر و ایجار کمیر ههاک تخ

مشکلات یا از مهمراین ایدامات ری این خ و

هی بها انهاوین

مهایتآموزک اشرغال و کایآداینی اماان بازاازک و ااماحدهی هاوهههاک نههارک داهنگهی
اموی مساند و پایگاه ههاک بسهی

ویزشهی همگهاحی و حاده اک ایهدامات راوطلااحه بهداشهت

ریمان و الامت آموزش دنهاویک اطلااهات و مااکهز حهوآویک یاهاح م له زحهان و خهاحواره و
پشریااحی و کمکهاک ا طاایک یا از مهمراین کمیر هاک تخ

ی ری این خ و

بها شهمارحد.

مشههاوی م رههام معههاون اول یئههیس نمهههوی احرخههاآ  58م لهه ری ااههران اصههفهان ری یااههراک
تواحمنداازک یا حهایی حداحسر و از مدیاان رارگاههاک اناایهی خوااهرند همن بایاهی و پهای
تعدار م لات احرخاآ شده با پیگیاکهاک لازم ری نههت به بههاهبهارایک یاهاحدن ایهن طاحهها
تاکید حمورحد .ایشان شنااایی حقا یهوت و هعف و ااهرفاره از تجابیهات یا از مهمرهاین اوامهل
مودقیههت ری ایههن طهها راحسههر وبهها بیههان اینکه اههازمان بهزیسههری ااههران مرههولی  85م له خاحه
بهزیست

کمیر امدار امام خمینی یه ااران مرولی  21م ل خاح امدار هلال احما ااران
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ارار اناایی دامان امهام یه ااهران مرهولی  1م له خاحه باکهت

مرولی  22م ل خاح هلال

احسان و شهارایکهاک ااران مرولی  1م ل خاح شها هسرند ااهرفاره از ظادیهت و پراحسهیل
اپاه صاحب الزمان ا

ری ااران یا ری این خ و

لازم و مهر با شمارحد .ری ارام تعدارک از

مدیاان رارگاههاک اناایی ب بیان ریدهاههاک خور ری این خ و
م وبات کایهاوه زیابنایی تواع یوارایی شهاک اشایاک آمای

پاراخرنهد .ری ارامه نلسه
اهازمین و م هیز زیسهت

ک بالغ با  85طا و پاوژه میباشد و یالا پاوژهها ب احضمام راوتنام بهااک کلیه ااضهاک م رهام
ایاال شده بور مطا و ااضاء حیز ریدهاهها و حظاات خور یا حسات ب بندهایی از آن بیان حمورحد.
حریج مذاکاات پس از اخذ یأک مخفی ب شا مهوایر بنهد اول به ت هویب یاهید .اهپس ننهاآ
آیاک رکرا االامی مدیا کل م رام اازمان زمین شناای و اکرشادات معدحی ماکز اپاهان ب بیهان
و ههعیت داوحشههت زمههین ری ااههران اصههفهان پاراخر ه ومهرههاین اامههل داوحشسههت ری ااههران یا
بهاهبارایک غیا اصولی و بی

از میزان تغذی آبخوانها راحسرند .ایشهان تخایهب اهفاهههاک آآ

زیازمینی و ادم امکان ذخیاه طایعی آآ ریآبخوان تداخل آبهاک شهوی و شهیاین خسهایت به
اازههاک شهاک و مسکوحی خاابی پوش

چاهها و خسایت نهد و ناهاان حاشهدحی به حهواحی

صنعرى و کشاویزک یا از مهمراین خسایات داوحشست زمین بیهان حمورحهد .آیهاک رکرها ااهلامی
کاه

بهاهبارایک از منابع آآ زیازمینی به ویه ه ری منهاطقی که بها ادهت زیهار موانه هسهرند

االوح یاای رارن حرای طا الگوک کشت بااک منهاطد مخرلهف بها تونه به پراحسهیلههاک آآ
خاک و ایلیر مناطد مخرلف تغییا الگوک کشت و ادم کشت م

ولات غیا یاهاارک و اارفاره

از یوشهاک حوین آبیایک ت ت دشای و یطاهاک بجاک آبیایک غایابی هلخاح اک و داهنگاهازک
م اف ریاهت الگهوک م هاف یا از مهرهاین اوامهل کهاه

و نلهوهیاک از داوحشسهت زمهین

راحسرند .ری ارام م وب کمیسیون ماره  01یاحون ال اق باخی موار ب یاحون تنظیر بخشی از
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مقایات مالی رولت مطا و اپس آیاک مهندس موای ی ایی مدیااامل شاکت بهاق منطقه اک
ب بیان هزایش آخاین و عیت طا ههاک مرقا هی احهدای حیاوههاهههاک تجدیهدپهذیا ری ااهران
پاراخر و بها بیهان ظادیهت و پااکنهدهی ایهن پهاوژههها ری اهطح ااهران مهمرهاین چهال هها و
مشکلات داایوک اامای هذایان یا مشکلات ایر ارک و همچنین زمانبها بهورن داآینهد واههذایک
زمین ب مرقا یان و بالا بورن اور باحکی بدون ییسک و حزریک بورن ریآمهد حاصهل از احهدای
حیاوهههاه خویشههیدک ب ه ریآمههد حاصههل از اههور بههاحکی راحسههرند .ایشههان بهها بیههان یوحههد احههدای
حیاوهاههاک خویشیدک احدای و بهاهبارایک  5حیاوهاه تجدیدپذیا با ظادیت  17/54مگاوات و
ری زمینی ب مساحت  56/17هکرای از مهمراین ایدامات ری این خ و

راحسرند .ری پایهان ننهاآ

آیاک رکرا ی ایی ااراحدای م رام و یئیس شویاک باحام ییزک و تواهع ااهران بایاهی و اصهلا
اههاخرای یاایرارههها واهههذایک ب ه مرقا ههیان و یاایههت زمههانبنههدک پاا ه ب ه ااههرعلامههها تواههز
رارگاههاک اناایی یا از مهمراین وظایف رارگاههاک مرولی باشمارحد.
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م وبات:
 .2حامههه شهههمایه  22/2722/27260مهههوی  2722/27/25و حامههه شهههمایه  22/2722/02215مهههوی
 2722/25/20و م وبات کایهاوه زیابنایی تواع یوارایی اشایاک شههاک و آمهای

اهازمین و

م یز زیست حام شمایه  22/2722/02200موی  2722/28/01شامل چهای باگ وهفهت یریهف و
حام شمایه  22/2722/02202موی  2722/28/01شامل هفده بهاگ و اهی و یهک یریهف و حامه
شههمایه  22/2722/02206مههوی  2722/28/01شههامل ش ه

بههاگ و یههازره یریههف و حام ه شههمایه

 22/2722/02225موی  2722/25/20شامل رو باگ و چهای یریف و حام شمایه 22/2722/02412
موی  2722/25/25شامل یک باگ و یک یریف با تون ب اارثناء موایر ذیل ب شا مسهرندات
پیوات ت ویب شد.
الف بند 2از پیواتحام شمایه  22/2722/02200موی  2722/28/01مو و تعیین کایباک صنایع
کشاویزک نهت احدای مجرمع رامدایک از راروی کای خایج و نهت بایای مجدر ب کهایهاوه
زیابنایی تواع یوارایی اشایاک شهاک و آمای

5
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آ ری خ و

بند  12از پیواتحام شمایه  22/2722/02202موی  2722/28/01مو هو تعیهین

کایباک صنایع کایهاهی شاکت زیین دولار شهایایک مقای هارید کمیر اک با م وییت ارایه کهل
صنعت معدن و تجایت ااران و با شاکت حمایندهان ارایه کل اطلااات ااران اازمان مهدیایت و
باحام ییزک ااران و ارایه کل م یز زیست ااران از م ل پاوژه بازریهد وری صهویت تاییهد بعنهوان
م وب شویا ابلاغ و ری صویت ادم تایید تواز کمیر مهذکوی نههت بایاهی مجهدر به کهایهاوه
زیابنایی تواع یوارایی اشایاک شهاک و آمای

اازمین و م یز زیست اورت هارر.

 -0با تون ب هزایش داوحشست زمین مقای هارید:
الف :هاوهکایک با ربیاک مدیایت ب اان ااراحدایک ذیهل کهایهاوه زیهابنهایی تواهع یواهرایی
اشایاک شهاک و آمای

اازمین و م یز زیست ااران وبا اضویت رارگاههاک ذیا بهز ری ااها

ویت تشکیل و هزایش ایدامات احجام شده ری نلس آتی شویاک باحام ییزک ایائ هارر.
آ :هزایش و عیت داوحشست زمین وخسایات حاشی از آن تواز ارایه کل یاه و شهااازک ااران
اههازمان نهههار کشههاویزک شههاکت آآ منطقهه اک و شههاکت بههاق منطقهه اک ااههران تهیهه وبهه
وزایتخاح هاک مراو ایاال و پیگیاکهاک لازم ری این خ و
ری نلس آتی شویا ایائ هارر.
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ج :مقای هارید پیگیاکهاک لازم تواز اازمان مدیایت و باحام ییزک ااران از اازمان حقش بارایک
کشوی ری خ و

حهایی کارن مطالعات و همچنین احطااق اطلااات رییادری با ژئوریرهابیس آمهای

ااران احجام هیار.
ر :مقای هارید شاکت آآ منطقه اک همن تشهکیل ههاوه حفاظهت از منهابع آآ باحامه ههایی ری
خ و

حفظ آبخواحها و انااک طا هاک تعارل بخشی تدوین و ب ماحل اناا بگذایر.

هه شهارایک اصفهان موظف هارید من بایای ریید اوامل داوحشست زمین پیگیاکهاک لازم
ری خ و

انااک طا هاک پیشگیاک از داوحشست ری شها اصفهان ری راروی کای یاای راره و

هزایش ایدامات نهت ایائ ری شویاک باحام ییزک آتی ب ربیاخاح شویاک باحام ییزک و تواع
ااران ایاال هارر.
 -1م وب کمیسیون ماره  01یاحون ال اق باخی موار ب یاحون تنظیر بخشی از مقایات مالی رولت
ری خ و

مجرمع داهنگی و هناک ری اایت ارایک شاهین شها مویر تایید یاای هادت.

 -7با تون ب ریخواات معاون م رام هماهنگی اموی ایر ارک ااراحدایک ری خ و

حیاوهاه یک

مگاواتی طالخوحچ و تغییا حام آن مقای هاریهد مجهدرا ری کهایهاوه زیهابنهایی تواهع یواهرایی
اشایاک شهاک و آمای

اازمین و م یز زیست بایای و ری صهویت ت هویب به منزله م هوب

شویاک باحام ییزک ابلاغ هارر.
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 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

 -8ری یااراک ت ایح بند ج از یریف  2صویتجلس  255شویاک باحام ییزک و تواهع ااهران
موی  2164/22/04وری نهت کاه

زمان پااخگویی رارگاههاک مرهولی به ااهرعلامات مقهای

هارید ادم پااخگویی رارگاههاک اناایی ری مدت زمان  28یوزه ب اارعلامات ب منزل پااه
مثات تلقی هاریده و ایدام شور.
 -5ری یااراک انااک رارویالعمل نزء  2تا  6بند الف تا اه  25یهاحون بورنه  2722مقهای شهد
ری نهت اارفاره از ظادیت تا اه  0مهاره  22راهرویالعمل مهذکوی شهویاک باحامه ییهزک و تواهع
ااران اخریایات خور یا ب هاوهکایک ااراحی با اضهویت معهاون م رهام همهاهنگی امهوی ایر هارک
ااراحدای یئیس مهدیا کهل م رهام امهوی ایر هارک و رایایهی ربیها یئهیس اهازمان مهدیایت و
باحام ییزک ااهران مهدیا کهل ارایه تعهاون کهای و یدهاه انرمهاای و راهرگاه اناایهی مابوطه ذیهل
کهایهاوه ایر هارک اشهرغال و اهامای ههذایک تفهوی

حمایهد .ههزایش ت همیمات و ایهدامات ری

نلسات بعدک شویا مطا خواهد شد.
 -4ری خ و

ح وه واهذایک زمین ب طا هاک اامای هذایک از نمله حیاوههاهههاک خویشهیدک

مقای هارید :اازمان نهار کشاویزک ااران حسات ب اصلا دامت یهاایرار و یها تهیه مهرمر یهاایرار
ایدام حماید .ب ویتی ک ری زمان دس یاایرار و ادم تعهدات اامای هذایان بهدون حیهاز به ماانعه
ب م اکر یضایی ویا ری کوتاهراین زمان ممکن ب اامای هذایان ندید واهذای هارر.
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استاندار

9/00الی
 20/20صبح

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

 -5ری خ و

واهذایک حد اارفاره ااخرمان مرعلد ب ارایه کل آموزش و پهاویش به شهویاک

حل اخرلاف ااران و با انایت ب بند آ ماره  56یاحون تنظیر بخشهی از مقهایات مهالی رولهت و
ماره  225یاحون م ااهاات امهومی کشهوی و بها یاایهت اهایا مقهایات مقایشهد حهد ااهرفاره
ااخرمان ارایه کل آموزش و پاویش ااران وایع ری خیابان آبشای حا

خیابان مساوی بمدت یهک

اال ب شویاک حل اخرلاف ااران واهذای و ری صویت حیاز تا رو اال یابل تمدید اات.

ااامی ااضاک اینمندک ک ری این حشست حضوی حداشر احد:
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