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 دستور کار نشست :  

 1397-1400ریزي و توسعه استان طی سال هاي گزارش عملکرد شوراي برنامه  .۱

 زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست  بررسی مصوبات کارگروه  .۲

 سایر موارد  .۳

   مذاکرات : اهم 

اتی         د  پس از تالوت آـی دکالم اهللا  از  چـن ــمی    ،مجـی اسـ اي دکتر ـق دیرـیت و    رئیسآـق ان ـم ســـازـم
ورابرنامه تان و دبیر ـش من خیرمقدم به  بیان وظایف و    ریزي اـس وراي برنامهاهمیت ـض ریزي و  جایگاه ـش

ــتان پرداختند.   ــعه اس ــپس توس ــوراي برنامه  س ــتان  آقاي فروزنده رئیس دبیرخانه ش ــعه اس ریزي و توس
ال ورا طی ـس ی از عملکرد ـش ال   1397 – 1400هاي  گزارـش   10  ،1400ارائه نموده و با بیان اینکه در ـس

مـساحت    میزانبر حـسب موـضوعات و  را ، بیـشترین موارد مطرح ـشدهن برگزار ـشدهجلـسه ـشورا در اـستا
ــتندبه ترتیب مربوط به بخش ــنعت  دانس ــاورزي و ص ــوي   در ادامه .  هاي کش جناب آقاي دکتر مرتض

وراي برنامه تاندار محترم و رئیس ـش تگاهاـس تان،  بر توجه دـس عه اـس هاي اجرایی به عملکرد  ریزي و توـس
هاي شـوراي  ریزي و توسـعه اسـتان و پایش و تحلیل موضـوعات مطرح شـده در نشـسـتبرنامهشـوراي  

هاي  رعایت مفاد ســند آمایش براي کلیه دســتگاه   و بر  هاي گذشــتهریزي و توســعه در طی ســالبرنامه
ـشهري، آمایش    ،عـشایريمـصوبات کارگروه زیربنایی، توـسعه روـستایی،  ـسپس    تاکید نمودند.اجرایی  

ها به انـضمام دعوتنامه براي  پروژه باـشد و قبالًطرح و پروژه می  129زیـست که بالغ بر  ـسرزمین و محیط
ها و نظرات خود را نـسبت به بندهایی از  محترم ارـسال ـشده بود مطرح و اعـضاء نیز دیدگاه کلیه اعـضاي

رح  ي مخفی بهأنتیجه مذاکرات پس از اخذ ر  آن بیان نمودند.   ید. به  اول موارد بندـش    در     تصـویب رـس
   رسان  به استعالماتهاي خدماتپاسخ شفاف دستگاه   ،ریزي و توسعه استانرئیس شوراي برنامه  پایان
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ــتعالم  بـنديورعایت زمان ــخ به اسـ ــد افق ها  پاسـ   هاي زمانی با توجه به ایـجاد تعـهداتو همچنین رصـ
 هاي متولی برشمردند.مهمترین وظایف دستگاههاي اجرایی را از  توسط دستگاه

 
   صوبات:م

و مـصوبات کارگروه زیربنایی، توـسعه روـستایی،  26/12/1400مورخ 58990/1400/11نامه ـشماره    .1

  27/01/1401مورخ   2537/1401/11  ـشماره رزمین و محیط زیـست نامهعـشایري، ـشهري و آمایش ـس

یک  (شـــامل   29/01/1401مورخ   3076/1401/11ردیف) و نامه شـــماره    هجدهبرگ و   ده(شـــامل 

(شـامل سـه برگ و دوازده    29/01/1401مورخ  3077/1401/11نامه شـماره    ردیف ) و  یکبرگ و 

(شـــامل یک برگ و یک ردیف)و نامه   11/02/1401مورخ  5100/1401/11ردیف) و نامه شـــماره  

ـــماره   ــاـمل  17/02/1401مورخ    5662/1401/11شـ ـــماره    (شـ چـهار برگ و چـهار ردیف ) و ـناـمه شـ

ــماره   17/02/1401مورخ   5663/1401/11 ــامل یک بند و یک ردیف) و نامه ش   5886/1401/11(ش

با توجه به اســتثنائات موارد   (شــامل بیســت و شــش برگ و نود و یک ردیف )   18/02/1401مورخ 

 ذیل تصویب شد.

ماره     )1(ردیف -الف   وع    1400 27/01/1401مورخ   2537/1401/11از نامه ـش تغییر کاربري از  موـض

ــاورزي ـبه حـمل و نـقل و انـبار جـهت اـحداث انـبار آهن ــی کشـ ـکه در ـکارگروه    آالت  ـباـغات و اراضـ

مورد مخالفت قرار    توســعه روســتایی، عشــایري، شــهري و آمایش ســرزمین و محیط زیســت  زیربنایی،

 مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت.، بررسی و گرفته بود
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ــماره  ) 2(  ردیف  -ب ــوع  1400 27/01/1401مورخ   2537/1401/11از نامه شـ تغییر کاربري از  موضـ

ـــفاـلت   ــنعتی جـهت اـحداث ـکارـخاـنه تولـید آسـ   ـکه در ـکارگروه زیربـنایی،   طبیعی (درختـکاري ) ـبه صـ

،  مخالفت قرار گرفته بودمورد   توسـعه روسـتایی، عشـایري، شـهري و آمایش سـرزمین و محیط زیسـت

 مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت.بررسی و  

ماره   11و  10  ردیف  -پ وع  1400 27/01/1401مورخ   2537/1401/11از نامه ـش تعیین کاربري  موـض

توسعه بنا ساختمان (مجموعه   و  تفریحی جهت احداث شهرك سینمایی  –ها و مراکز ورزشیمجموعه

توســعه روســتایی، عشــایري، شــهري و    ه در کارگروه زیربنایی،کگردي )اقامتگاه بوم –گردشــگري  

مجدداً مورد مخالفت قرار  ، بررســی و مورد مخالفت قرار گرفته بود  آمایش ســرزمین و محیط زیســت

 گرفت.

ــاورزي   63و  3، 2، 1هاي  ردیف  -ت ــوع احداث انبار ادوات کش ،  16، 15،  14، 13هاي  و ردیفموض

ــوع   40و  39،    38،  37،  36  ،35  ،34،  33،  28،  27،  26،  25،  24،  23،  22،  21،  20،  19،  18،  17 موضـ

اي   داري و ردیف ـه ،  77،  76،  75،  74،  73،  72،  71،  70،  69،  68،  67،  66،  65،  64اـحداث واـحد داـم

موضـــوع بازســـازي ســـاختمان موجود و  )  81  (موضـــوع احداث اتاق کارگري و ردیف  80، 79، 78

مجموعــه  )  85  (ردیف تعیین کــاربري  ــوع  ــی  موضـ ورزشـ مراکز  و  احــداث    –هــا  جهــت  تفریحی 

    که در کارگروه    18/02/1401مورخ   5886/1401/11نامه شماره  گردشگري  از پیوستمجموعه
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مورد مخالفت قرار    ایري، شــهري و آمایش ســرزمین و محیط زیســتتوســعه روســتایی، عشــزیربنایی،  

 ریزي و توسعه استان قرار گرفت.گرفته، مخالفت مذکور مورد تأیید شوراي برنامه

اي  ردیف  –ث   اره  از پیوســــت  18،  17،  16،  15،  14،  13،  12،    9،  8،  7،  6،  5،  4،  3ـه ـــم ه شـ اـم ـن

ــتاز    1و ردیف     27/01/1401مورخ    2537/1401/11 ـــماره  پیوسـ اـمه شـ مورخ    3076/1401/11ـن

ــت  12و  11  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1  هـايو ردیف   29/01/1401 پیوســ ــمـاره  از  امـه شـ ـن

ـــماره    1و ردیف    29/01/1401مورخ    3077/1401/11 اـمه شـ ــت ـن مورخ    5100/1401/11از پیوسـ

از   1و ردیف   17/02/1401مورخ   5662/1401/11نامه شــماره  از پیوســت 3و ردیف    11/02/1401

،  11،  10،  9، 8، 7،  6، 5،  4هاي و ردیف  17/02/1401مورخ   5663/1401/11نامه شــماره  پیوســت

12  ،29  ،30  ،31  ،32  ،41  ،42  ،43  ،44  45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،51  ،52  ،53  ،54  ،55  ،56  ،57  ،

ــت  91و    89،  87،  86،  84،  62،  61،  60،  59،  58 پیوســ ــمـاره  از  شـ امـه  مورخ    5866/1401/11ـن

 و   18/02/1401مورخ   5886/1401/11نامه شـماره  از پیوسـت  83و  82هاي  ردیف و  18/02/1401

موضـوع تعیین کاربري  با توجه به ضـیق وقت به    26/12/1400مورخ   58990/1400/11نامه شـماره  

 جلسه آتی موکول گردید.

ــت 1ردیف   -ج  ــماره  از پیوس ــوع تعیین کاربري    17/02/1401مورخ  5662/1401/11نامه ش موض

گردشگري از دستور کار خارج  و جهت بررسی مجدد و ارائه   –نمایشگاهی  –خدماتی    –تجاري  

 و  هاي فرادست  مطابق طرح  هاي اطرافدر  خصوص این  قطعه زمین و زمینمناسب   پیشنهادات  
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تعالمات  اخذهمچنین  ت  اـس فاف از دـس وص نحوه تامین خدماتهاي خدماتگاهـش ان در خـص در    رـس

ت زمانی حداکثر دو ماهه هري و آمایش    بنایی،به کارگروه زیر  فرـص ایري، ـش تایی، عـش عه روـس توـس

 گردید.   عودت  سرزمین و محیط زیست

ت 2ردیف   -چ  ماره از پیوـس ی طرح    17/02/1401مورخ   5662/1401/11نامه ـش وع بررـس  130موـض

) جهت  5/5/1394شــهید کشــوري (مصــوبه شــورایعالی شــهرســازي و معماري ایران مورخ هکتاري 

 ضمن تصویب مقرر گردید :   ،تامین خدمات

ــه مورخ  با عنایت به - ــورتجلس ــماره  و   18/12/1400ص   11/11/1400مورخ   118/00/10382نامه ش

هکتاري شــهید  130اراضــی مجاور مجموعه هکتار  16در خصــوص معرفی اصــفهان   شــهرداري  

رانه خدمات مورد نیاز   کـشوري مقرر ـشد، ـشهرداري اـصفهان ـضمن بررـسی و   براي تأمین خدمات ـس

ـــناد ـمالکـیت و ــازي جـهت تحوـیل ـبه    نحوه انتـقال ـمالکـیتتعیین    اراـئه اسـ ــهرسـ ـبه اداره ـکل راه و شـ

قبل از ابالغ نهایی مصـوبه شـوراي  مربوطه با مسـئولیت شـهرداري    رسـانخدماتهاي دولتی  دسـتگاه

انتقال اراضــی به اداره کل راه و شــهرســازي و دســتگاه ها انجام    ،عالی شــهرســازي و معماري ایران

  باشد.به عهده شهرداري می هو حقوق دولتی مربوطقانونی  ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه  پذیرد.

 تایید قرار گرفت:نقشه پیشنهادي با انجام اصالحات ذیل مورد   - 

 اراضی ضلع جنوبی حتی المقدور به فضاي سبز اختصاص یابد.
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 هاي کلی به صورت قطعات با مقیاس محلی دیده شود. المقدور با حفظ مساحتاراضی خدماتی حتی  

 کاربري مذهبی مطابق خط ترسیم شده در ضلع غربی دیده شود.    
توسـعه روسـتایی، عشـایري، شـهري و آمایش    بنایی،ه زیرهاي مربوطه به تایید دبیرخانه کارگرونقشـه

 برسد.  سرزمین و محیط زیست

نهادات مربوطه می - د که میبا تاکید بر اینکه این موارد صـرفاً پیـش از و کارهاي قانونی  باـش ت ـس بایـس

 توسط شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در صورت تایید مشخص و اجرایی گردد.

ــالحات بعدي آن،  قانون   )18 (مادهبا توجه به   - ــوراهاي آموزش و پرورش و اص ــکیل ش مقرر   تش

در طرح  هاي مسـکونیکنندگان  مجتمعاحداثگردید اگر تکلیفی در خصـوص سـاخت مدارس بر  

هید کـشوري   130 ته اـست،   هکتاري ـش هرداري اـصفهان  وجود داـش تان و ـش ازي اـس هرـس اداره راه و ـش

 در این خصوص بعمل آورند. را     هاي الزمپیگیري

ــت )4(ردیف   -ح  ـــماره  از پیوسـ ــوع ـتدقیق و تعیین  17/2/1401مورخ    5662/1401/11ـناـمه شـ موضـ

مطرح و    ،مگاوات 10کاربري تاســیســات زیربنایی جهت احداث واحد نیروگاه خورشــیدي به ظرفیت 

 مورد موافقت قرار گرفت.

موضـوع تعیین کاربري   18/02/1401مورخ   5886/1401/11نامه شـماره  از پیوسـت )90(ردیف   -خ 

  .مگاواتی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت 2جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  
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سالن اجتماعات   1401/ 02/ 22 1 217
 16 5 26 استاندار  استانداري

 12/ 53 الی11
 صبح 

نفر داراي حق راي نیستند چهاراز اعضاي اصلی غایب ، تعداد  -   
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در راســتاي اســتیفاي حقوق دولتی مقرر گردید، اداره راه و شــهرســازي اســتان، مصــوبات شــوراي  

اداره جهاد کـشاورزي اـستان مبنی بر پرداخت حق و حقوق  ریزي و توـسعه اـستان را پس از تایید  برنامه

 دولتی، ابالغ نماید.

شـوراي   215از نشـسـت    23/10/1400مورخ   46460/1400/11از نامه شـماره)  7  (ردیفموضـوع  -2

هاي مزاحم ـشهري به  موـضوع تغییرکاربري از کارگاه 30/11/1400ریزي و توـسعه اـستان  مورخ  برنامه

مجدد مطرح و ضــمن تصــویب مقرر  شــهرســتان خوانســار،   کارخانه صــنایع نخ   صــنعتی جهت توســعه

 مصوبه ابالغ گردد. ،پس از پرداخت حق و حقوق دولتیگردید  

ــریع در واـگذاري    -3 اي تسـ ـــت انوـگاهنیردر راسـ ـــی ه متـقاضـ ـــیدي ـب ـهاي  اـحداث نیروـگاه  ـهاي خورشـ

دي   ـــی ــوابط  مقرر گرد  خورشـ د،  عالوه بر پیگیري اختصـــاص زمین بر اســـاس ضـ ابق  ـی ه مـط مربوـط

ها و  برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره ظرفیت ، از ریزي و توسعه استانصورتجلسات شوراي برنامه

 .نیز استفاده گردد این قانون)  3(بویژه ماده مراتع
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 اند:نداشتهاسامی اعضاي ارجمندي که در این نشست حضور  

 ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی -جناب آقاي ابوترابی -1

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداري   – جناب آقاي خضري  -2

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  محترم   نماینده  -جناب آقاي گوگرد چیان -3

 نماینده محترم وزارت خارجه در استان   –جناب آقاي ساالریان  -4

 اداره کل ورزش و جوانان استان  محترم  سرپرست –جناب آقاي محمدي   -5


