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 ( 2قانون الحاق  27خصوصی )ماده  –گزارش عملکرد استان در خصوص مشاركت عمومی   .2
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 ساير موارد  .5

   مذاکرات : اهم 

ریزی رئیس سازمان مدددیریو و نرمامدد آقای دکتر قاسمی    ،مجیدکالم اهلل  از  چند  پس از تالوت آیاتی      

و نا اشدداره ندد    ن  نیان محوه تدوین نرمام  هفتم توسع  کشور پرداخت استان و دنیر شورا ضمن خیر مقدم  

تددرین مارمددد از م دکدد  کددارکرد ملددی   اسددتان  های توسددع اینک  مسئل  محور نودن و شناسددایی پیشددران

مگاه کالن ن  مسددایا اقتدددادی کشددور در   ددو   ناشد،  میهای گذشت   های نرمام  هفتم نا نرمام تفاوت

مدددونات کددارگروه زیرننددایی، سدد س  های این نرمام  دامستند.  توسع  رشد اقتدادی را از م مترین مزیو

ناشد طرح و پروژه می  106زیسو ک  نالغ نر  سرزمین و محیطآمایش  و    ش ریعشایری،  توسع  روستایی،  

ها محترم ارسال شده نود مطرح و اعضاء میز دیدگاه  نرای کلی  اعضایها ن  امضمام دعوتنام   پروژه  و قبالً

شددرح  ی مخفددی ندد أ و مظرات خود را مسبو ن  نندهایی از آن نیان ممودمد. متیج  مذاکرات پس از اخددذ ر

ریزی و توسع  اسددتان فروزمده رئیس دنیرخام  شورای نرمام  آقای در ادام   تدویب رسید.  ن   اول  موارد نند

 و ( ارائ  ممودمددد2قامون الحاق ) 27خدوصی استان در قالب ماده   –گزارشی از وضعیو مشارکو عمومی  

دهد کدد  دولددو ندد  های گذشت  مشان میهای عمرامی در طی سالنا نیان اینک  نررسی رومد ا رای طرح 

دوره   ها، از توامایی مالی، مدیریتی و فنی الزم نرخددوردار میسددو،  تأمین زیر ساخوعنوان نازیگر اصلی در  

هددا و پروژهنعضددی از    ماکارآمدددی و ضددعج تو یدد     و هزین  ا رایددی ندداال،    ا رای طوالمی، کیفیو پایین

گری دولو و نازمامدن از وظایج حاکمیتی را از م مترین موامددد در   ددو اتمددام همچنین افزایش تددی

   ها دامستند.روژهپ
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وسددط مقددام معظددم تانالغ گام دوم امقالب  ریزی و توسع  استان نا اشاره ن   رئیس دنیرخام  شورای نرمام 

های توسددع  کشددور، تشددویس و توسددع  قددامون احکددام دائمددی نرمامدد (  31)ماده    5و    4  های زءرهبری و  

های مناسددب و همچنددین اتخدداا سیاسددوگذاری نخش خدوصی، تعاومی و مردم م اد  مشارکو و سرمای 

 ریزی و توسع  استان نددر شددمردمد. را از م مترین وظایج شورای نرمام گذاری   ذب و رفد مشکا سرمای 

هددای قانددا واگددذاری،  میددزان هژاقدددامات صددورت گرفتدد  در خدددوپ احددداء پرو  نیان  نا  آقای فروزمده

میلیددارد   2490تاکنون در مجمددو     1396از سال  های عمرامی  را  ی نخش خدوصی در پروژهگذارسرمای 

 ندد  نددا اشدداره ریزی و توسددع  اسددتان آقای دکتر قاسددمی دنیددر شددورای نرمامدد س س  .  عنوان ممودمدریال  

 4بدره  ی مو ود در تهامشوق  استفاده از     ،( 2( قامون الحاق )27های مو ود در ماده )ها و قانلیوظرفیو

توسددط هددا ندد  نخددش خدوصددی پذیر کردن و واگذار کددردن پروژه  و تو ی  در را    1401قامون نود    

در ادامدد  مدددونات کددارگروه اقتدددادی، اشددت ال و . یددگ گددام مدد شر نددر شددمردمدهای ا رایددی دسددتگاه

گذاری استان مطرح و اعضاء مظرات خود را نیان ممودمد. متیج  مذاکرات پس از اخددذ رای مخفددی سرمای 

س س آقای شاکری معاون هماهنگی نرمام  و نود   سددازمان     ن  تدویب رسید.چ ارم  ن  شرح موارد نند  

ان در ریزی و توسددع  اسددتشددورای نرمامدد  219مشسددو   5 در راسددتای ننددد  ریزی استانمدیریو و نرمام 

هددای قددامون ظرفیوگزارشددی از  های ا رایددی،  خدوپ ارائ  گزارش اقدامات امجام شده توسددط دسددتگاه

ای و تملددگ اعتبددارات هزیندد   مرتبط نا وظایج استامی ارائ  مموده و نددا نیددان اینکدد  سدد م    1401نود    

، ندد  ترتیددب 1401در سال گردد در مقایس  نا کا اعتبارات ها انالغ میای ک  ن  استانهای سرمای دارایی

در   و افزایش   های ا رایی استاندستگاهمجددام     یپیگیر، نر  درصد نوده اسو  18/27و    81/2نرانر نا  

های قددامون نود دد  و مندداند مددالی نینی شده در تبدرهها و تس یالت پیشس م استان از مناند، تخدیص

 .تاکید ممودمدمتمرکز  

 



 

 

  

 

 

  

ي شماره

 نشست 

ي نشست  شماره

 رياست نشست  محل برگزاري  برگزاري تاريخ  در سال جاري 
تعداد اعضاي  

 اصلي حاضر

تعداد اعضاي  

 اصلي غايب 

تعداد حاضرين  

 غير عضو 

زمان شروع و  

 خاتمه

222 6 21 /08 /1401 
سالن اجتماعات  

 20 3 29 استاندار  استانداري
  الی30/7

   صبح  10/10

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلی غايب ، تعداد  -   

3 

 

 

آقای دکتر محمدی مدیر کا ورزش و  وامان گزارشی از اقدامات امجام شددده آن دسددتگاه  ناب  در ادام   

را ارائدد   1401های قددامون نود دد   نینی شددده در تبدددرهها و تس یالت پیشدر خدوپ مناند، تخدیص

 ممودمد. 

پایان    استامدار محترم و رئیس شورای  در  ریزی و توسع  استان ضمن  نرمام  ناب آقای دکتر مرتضوی 

سرمای  از  حمایو  نر  رعایو  تاکید  و  آمایشی  مگاه  نر  استان،  در  خدوصی  نخش  نندی   پ ن   گذاری 

ها مبنای مطالعات علمی  نندینا نیان اینک  این پ ن   استامدار محترم مشخص شده در استان تاکید ممودمد.  

ساخت زیر  امکامات  نین  تطبیس  دارد،  کارشناسی  نضاعوو  و  وظایج  ی  از  را  استان  در  مو ود  های 

های  هژهای اتمام پرویکی از روشریزی و توسع  استان  رئیس شورای نرمام   های مرنوط  دامستند.دستگاه 

  و  نخش خدوصی دامستهای  و قانلیو  ها را استفاده از ظرفیو  در   و خدمات رسامی ن  مردم  زیر ننایی 

کردن  تو ی   نر فراخوانپروژهپذیر  در  ن  شرکو  ترغیب نخش خدوصی  در   و  عمرامی  از  های  را  ها 

ضمن تاکید نر    ریزی و توسع  استان های ا رایی دامستند. رئیس شورای نرمام م مترین وظایج دستگاه

  های طرح  در سامام  نازار الکترومیگ    های ا رایی استانتوسط دستگاه  ها نارگذاری اطالعات  تمام طرح 

فرآیندهاعمر کردن  تس یا  و  تسرید  و  اداری  نوروکراسی  کاهش  نر  واگذاری  امی،  و  ی  مسئولین  توسط 

 تاکید ممودمد.      نا رعایو صرف  و صالح دولو مدیران استامی
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   صوبات:م

شماره    .1 شماره    و  04/08/1401مورخ    34505/1401/11نامه  مورخ    34726/1401/11نامه 

و  و    5/8/1401 سرزمین  آمايش  و  شهری  عشايری،  روستايي،  توسعه  زيربنايي،  كارگروه  مصوبات 

نود و  برگ و  بیست و يک  )شامل    05/08/1401مورخ    34721/1401/11   شماره  محیط زيست نامه

  رديف ( و  چهار رگ و  ب سه  )شامل    05/08/1401مورخ    34718/1401/11رديف( و نامه شماره  شش  

(    يک برگ و    يک)شامل    05/08/1401مورخ    11/ 34720/1401نامه شماره   نامه شماره    رديف  و 

شماره    05/08/1401مورخ    34719/1401/11 نامه  و  رديف(  يک  و  برگ  يک  )شامل 

شماره    08/08/1401مورخ    35152/1401/11 نامه  و  رديف(  يک  و  برگ  يک  شامل   (

شماره    08/08/1401مورخ    35191/1401/11 نامه  و  رديف(  يک  و  برگ  يک  )شامل 

با توجه به استثنائات موارد  برگ و يک رديف(  ) شامل يک    05/08/1401مورخ    34717/1401/11

 ذيل تصويب شد. 

موضوع تعیین كاربری مرغداری از دستور     04/08/1401مورخ    1401/11/ 34505الف: نامه شماره  

كارگروه   به  شده  واگذار  مساحت  میزان  بررسي  جهت  و  خارج  روستايي،    زيربنايي،كار  توسعه 

 عودت گرديد. ستعشايری، شهری و آمايش سرزمین و محیط زي
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موضوع الحاق  به محدوده به   05/08/1401مورخ    34721/1401/11از نامه شماره    (41)رديف    ب:

فاصله   رعايت  با  باغبهادران  مسکن  ملي  اقدام  اجرای طرح  كارگاه  500منظور  از  مزاحم  متری  های 

 شهری مورد تصويب قرار گرفت.

با تاكید بر انجام تعهدات مورد    ،  05/08/1401مورخ    1401/11/ 34721از نامه شماره  (43)رديف    ج:

بهارستان و سازمان عمران  زيست كشور  بین سازمان محیط  به   ،توافق  اراضي دولتي  الحاق  موضوع 

مورد تصويب قرار   هکتار برای اجرای طرح نهضت ملي مسکن 30بهارستان به مساحت  محدوده شهر

  گرفت.

رديف   شماره    (80) د:  نامه  صنعتي    05/08/1401مورخ    34721/1401/11از  كشتارگاه  موضوع 

و    رغمشتر خارج  كار  دستور  بررسي از  آب  جهت  تامین  كارگروه    امکان  توسعه    زيربنايي،به 

 عودت گرديد. روستايي، عشايری، شهری و آمايش سرزمین و محیط زيست

موضوع بررسي حريم كاشان از    05/08/1401مورخ    34720/1401/11از نامه شماره    (1)رديف    -هـ

ای با محوريت معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداری و  جلسه  ،دستور كار خارج و مقرر گرديد

تشکیل و نتیجه جلسه  راه و شهرسازی  های كاشان و آران و بیدگل و  با شركت فرمانداران شهرستان

  به دبیرخانه شورا ارسال ريزی و توسعه استان  ی برنامهجهت تعیین تکلیف و ارائه در نشست آتي شورا

   گردد.
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موضوع بررسي طرح جامع شهر    05/08/1401مورخ    34719/1401/11از نامه شماره    ( 1)رديف    -و

گرديد مقرر  تصويب  درپیش   ،مباركه ضمن  گورستان  مباركهداخل    بیني  شهر  رعايت    حريم  با  و 

 انجام گیرد.  فواصل مناسب جانمائي 

شماره    (3)رديف    -ز  نامه  جهت    5/8/1401مورخ    1401/11/  34718از  كاربری  تعیین  موضوع 

از   مقرر گرديد مصوبه پس  تصويب  تاالر ضمن  بر  احداث  مبني  استان  اداره جهاد كشاورزی  تايید 

ريزی و توسعه  شورای برنامه  217پرداخت حق و حقوق دولتي، ابالغ گردد. )مطابق با مصوبه نشست  

 (   22/2/1401استان مورخ 

موضوع تعیین كاربری تفريحي    08/08/1401مورخ    35152/1401/11از نامه شماره    (1)رديف    -ح

گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری با محوريت اسب سواری ضمن تصويب مقرر گرديد  

  مصوبه پس از تايید اداره جهاد كشاورزی استان مبني بر پرداخت حق و حقوق دولتي، ابالغ گردد.

 ( 22/2/1401ريزی و توسعه استان مورخ شورای برنامه 217مصوبه نشست  )مطابق با

شماره    (1)رديف  -ط نامه  صنايع    08/08/1401مورخ    35191/1401/11از  كاربری  تعیین  موضوع 

منطق  احداث  جهت  كارگاهي    هكارگاهي  كاربری  با  و  مطرح  به    –كارگاهي  زمیني  در  صنعتي 

 گرفت. مترمربع مورد تصويب قرار  6472مساحت 
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موضـوع تعیـین پهنـه نمايشـگاه  05/08/1401مـورخ  34717/1401/11از نامه شـماره  (1)رديف    -ی

مصوبه پس از ارائه تعهد بـه اداره راهـداری و حمـل و   ،مصالح ساختماني ضمن تصويب مقرر گرديد

جهاد كشاورزی اسـتان تايید اداره    پس از   و همچنینكل    ای و اخذ نامه موافقت از آن اداره  نقل جاده

   مبني بر پرداخت حق و حقوق دولتي، ابالغ گردد.

موضـوع احـداث واحـد پرنـدگان زينتـي  و   (2)  و رديف  بندی حبوباتبستهموضوع  (1)  رديف  -ک

،  63، 61 ، 46،  37،  30،  29،  28،  27،  26،  22،  21،  20، 19،  18،  7، 6، 5،  4،  3هـــــای رديف

پــرورا اســب و  موضــوع احــداث 9و  8هــای موضــوع احــداث واحــد دامــداری و رديف   88،  83

ــار ادوات  36،  34، 32، 17،  15،  14،  13، 12هــای رديف كشــاورزی و  و محصــوالت موضــوع انب

و  احـداث انبـار مصـنوعات چـوبي  ( موضـوع 16اتاق كـارگری و رديـف)   موضوع    11و  10رديف  

موضوع احداث واحد   (25)خشکبار ورديف    بندیو بسته  كارگاه تولیدموضوع     24و    23های  رديف

موضوع احداث انبار میـوه و (35)موضوع احداث واحد گلخانه و رديف  (31)پرورا قارچ و رديف 

و    آمـاده  موضوع تعیین كاربری صنايع كاني غیر فلـزی بـرای احـداث واحـد تولیـد بـتن(39)رديف  

و رديـف تعیین كاربری تاسیسات زير بنايي جهت احداث واحد عرضه سـوخت  موضوع  (95)رديف  

 05/08/1401مورخ    34721/1401/11نامه شماره  از پیوست  موضوع بازسازی ساختمان موجود    (96)

زير بنايي، توسعه روستايي عشايری، شهری و آمايش سرزمین و محیط زيست مـورد   كه در كارگروه

 ريزی و توسعه استان قرار گرفت.مخالفت قرار گرفته، مخالفت مذكور مورد تأيید شورای برنامه
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موضوع احداث انبار كاال طي   05/08/1401مورخ    34721/1401/11از نامه شماره       (33)رديف    -ل

زيـر بنـايي، توسـعه   از دسـتور كـار خـارج و بـه كـارگروه    10/8/1401مـورخ    417260نامه شـماره  

 روستايي عشايری، شهری و آمايش سرزمین و محیط زيست برگشت داده شد.

موضـوع احـداث واحـد شـتر  05/08/1401مـورخ   34721/1401/11   از نامه شماره    (59)رديف    -م

توسـعه   زيربنـايي،ان تامین آب  بـه كـارگروه  مرغ گوشتي از دستور كار خارج و  جهت بررسي امک

 عودت گرديد.  روستايي، عشايری، شهری و آمايش سرزمین و محیط زيست

ــه شــماره   -2 ــه نام ــا توجــه ب اداره راه و شهرســازی اســتان  08/08/1401مــورخ  35161/1401/11ب

  09/07/1401  خر مو  221موضوع  اصالح مساحت شركت آيسان پااليش نقش جهان  كه در نشست  

)سـي و   31693و مساحت    مطرح    ،  مورد تصويب قرار گرفته بودريزی و توسعه استان   شورای برنامه

 يک هزار و ششصد و نود وسه( متر مربع مورد تصويب قرار گرفت.

ارائه گزارا مشاركت  -3 به  توجه  ماده    –های عمومي  با  قالب  )  27خصوصي در  الحاق    (2قانون 

 مقرر گرديد : ريزی استان توسط سازمان مديريت و برنامه

استان    هایدستگاه  -الف برنامه  مکلفنداجرايي  و  مديريت  سازمان  به  نماينده  معرفي    ريزیضمن 

تمام طرح  ،  استان از  ای خود را  های سرمايههای تملک دارايياطالعات  تاريخ ابالغ  ظرف دوهفته 

بارگذاری  سازمان برنامه و بودجه كشور    های عمراني سامانه بازار الکترونیک طرحدر    لسه، صورتج

 كنند. 
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مشاركت   های عمراني در قالب  هژ خصوص واگذاری پرومديران موفق و فعال در مقرر گرديد از  ب:  

 در جشنواره شهید رجائي تقدير بعمل آيد. خصوصي –عمومي 

 ،ي مقـرر گرديـدصـصـرفه و صـالح دولـت و بخـش خصو  سـازی و رعايـت  شفاف    در راستای  ج:    

در جلسـات مـرتبط بـا استان بـه عنـوان دسـتگاه نظـارتي   و ديوان محاسبات  سازمان بازرسيگان  نمايند

  شركت نمايند. حق رأی بدون  (2)  ( قانون الحاق 27ماده ) خصوصي –مشاركت عمومي 

هـای هـای عمرانـي و افـزايش كمـي و كیفـي تـدوين گزاراپـذير كـردن  پروژهد: در جهت توجیه  

ــد ــه واگــذاری  مقــرر گردي  وگران  مشــاركت های اجرايــي از ظرفیــت تســهیلدســتگاه  ،تصــمیم ب

هـای تصـمیم بـه واگـذاری ینـه تهیـه و تـدوين گزارادر زمو فعـال    های خصوصي توانمند  شركت

 استفاده نمايند. 

 هـا،  اسـتانداری، دادگسـتری، اداره اقتصـاد مقـرر گرديـد در جهـت تسـريع در واگـذاری پروژه  -هـ  

ودارايي و اتاق بازرگاني  نماينده ثابـت  جهـت حضـور در  جلسـات كـارگروه واگـذاری بـه سـازمان 

 ريزی استان معرفي نمايند.مديريت و برنامه
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 گذاری استان بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:مصوبات كارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمايه -4

های اجرايـي تخصصـي اسـتان مـن بعـد تسـهیالت مقرر گرديـد كمیتـه فنـي مربوطـه و دسـتگاه  -الف

هـای مطالعـه و تصـويب شـده پرداختي به طرح های اشتغالزايي روستايي و عشايری را با اولويت طرح

اهای استان و با مد نظر قرار دادن محورهای فرهنگي، اجتمـاعي، سـالمت، معیشـت و اشـتغال در روست

 .آنها اختصاص دهند

با توجه به گزارا مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادی اسـتانداری، پیشـنهادات اجرايـي جهـت   -ب

 قرار گرفت:  شهر به شرح ذيل مورد تايید تعیین سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادی شاهین

مرحله اول )تدوين فراخوان(: با محوريت معاونت هماهنگي امور اقتصادی استانداری ضـمن مشـخ  

 گذار تدوين گردد.گذاری، متن فراخوان جذب سرمايهنمودن شرايط سرمايه

اسـتاني رساني ملي و های اطالعها و پايگاههای رسانهمرحله دوم )انتشار فراخوان(: با استفاده از ظرفیت

رساني نهادهای مدني )اتاق بازرگاني، اتـاق تعـاون، خانـه صـنعت و معـدن های اطالعو همچنین شبکه

 آوری و احصاء گردد.و...( متن فراخوان منتشر گردد. در بازه زماني مشخ  پیشنهادات جمع

 اری و حضور مرحله سوم )ارزيابي نتايج فراخوان(: با محوريت معاونت هماهنگي امور اقتصادی استاند

شـهر و میمـه، نماينـده مـردم فرمانـدار شهرسـتان شـاهین  معاونت هماهنگي امور عمرانـي اسـتانداری،  

شهرستان در مجلس شورای اسالمي، مديركل صنعت، معدن و تجارت استانداری و نماينـده نهادهـای 

بررسـي و   گـذاری و قدرالسـهم ورودیهای تعاوني و خصوصي استان، پیشنهادات سرمايهمدني بخش

 نمايند.اعضای هیات موسس منطقه ويژه را مشخ  مي
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   مرحله چهارم )تشکیل هیات موسس(: تشکیل هیات موسس و انتخاب دبیر اجرايـي جهـت پیگیـری  

برنامـه زمانبنـدی اجـرای مراحـل چهارگانـه فـوق توسـط حـوزه اقتصـادی  امور اجرايي منطقـه ويـژه

 رسد.استاندار محترم مياستانداری تهیه و به تايید 

         در  اسـتانريزی با توجه به گزارا معاونت هماهنگي برنامـه و بودجـه سـازمان مـديريت و برنامـه  -5

هـای قـانون بودجـه های اجرايـي در خصـوص اسـتفاده از ظرفیتگزارا اقدامات دستگاهخصوص  

های انجام شـده را در اقدامات و پیگیریند گزارا  دهای اجرايي استان مکلف گردي، دستگاه  1401

بـه دبیرخانـه شـورا   ريزی و توسعه اسـتان  ی برنامهاسرع وقت تهیه و جهت ارائه در نشست آتي شورا

 .نمايندارسال  

در خصـوص  22/5/1401ريزی و توسـعه اسـتان مـورخ شـورای برنامـه 220مصوبه نشسـت  7بند    -6

معدن و تجارت گلپايگان بـه اداره تعزيـرات حکـومتي   واگذاری حق استفاده ساختمان اداره صنعت،

گلپايگان لغو و مقرر گرديد اين موضوع مجدداً در كارگروه مشورتي فضـا و سـاختمان مطـرح و در 

 صورت تصويب، جهت ارائه در نشست آتي شورا به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
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 اند: حضور نداشته اسامي اعضای ارجمندی كه در اين نشست  

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمي -جناب آقای ابوترابي -1

 مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد ساالمي   -تمناييجناب آقای  -2

   رئیس محترم نمايندگي وزارت خارجه در استان  -جناب آقای ساالريان -3


