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 دستور کار نشست : 

 زير بنايی، توسعه روستايی، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست بررسی مصوبات كارگروه   .1

 1399قانون بودجه سال  18گزارش تبصره  .2

 ساير موارد  .3

   مذاکرات : اهم 

حتارم و ریایس مجید، جناب آقای دکتر رضاایی اتاتاادار مکالم اهلل از چند  پس از تالوت آیاتی     

ضرت فاطمه رتیدن ایام توگواری ح تسلیت فراخیرمقدم و  ریزی و توتعه اتتان ضمن شورای براامه

زمان دکتار اوبتات معاواات محتارم ریاتات جم اور و ریایس تااآقای  زهرا )س( به مالقات خود با 

کتار دبراامه و بودجه کشور اشاره کارده و در خواوپ پیریاری ااتااارات اختوااپ یافتاه در تا ر 

باا همااهنری د خواتاتنی اجرایای اتاتان  هاکلیه دتتراهاز اد و اموداوبتت به اتتان توضیحاتی ارایه 

 ن تا ر ااتااارآکاه در از طریق تازمان براامه و بودجه کشاور و   ریزی اتتانتازمان مدیریت و براامه

ن باا ایشاا  راد .های الزم را بعمل آو پیریریااد برای وصول تمام ااتاار اختواپ یافته، مووب داشته

هااای فیااتریاازی و توتااعه اتااتان در زمینااه اتااتترا   راشاااره بااه اقاادامات دبیرخااااه شااورای براامااه

های اجرایاای در ثر برخاای از دتااتراهؤاز املکاارد خااوب و ماا،  1399جااه تااال قااااون بودهای تاوااره

ا هاز دتاتراهاها و اخذ ت م اتتان تشکر و از املکارد اامناتاب برخای پیریری اتت اده از این  رفیت

یایس ر ناه شاداد.در این زمی اتتان  های اجراییااتقاد اموداد و خواتتار ارایه گزارش املکرد دتتراه

های و اولویت ایز بر پیریری ایازها 1400ریزی و توتعه اتتان در خووپ الیحه بودجه مهشورای براا

رم ماردم ایناده محتاهاا و اماتتان در این الیحه تاکید و با اشاره به مکاتاات صورت گرفته با وزارتتااه

تای ررباتتان در مجلس شورای اتاالمی، خواتاتار ورود اماینادگان باه مااحان پیشان ادی در زماان 

 ها و صحن مجلس شداد.الیحه بودجه در کمسیون
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ددرصادی های مدیرکل اماور مالیااتی در وصاول صتتاادار محترم ضمن تشکر از اقدامات و پیریریا

ر د تان شاداد.خواتاتار توجاه باه ایازهاای اتا ، این موفقیت تحققدرآمدهای مالیاتی اتتان، در مقابل 

ی و توتاعه ریازریازی و دبیار شاورای برااماهمادیریت و برااماهدکتر اکاری رییس تازمان آقای ادامه 

یال لیاتی به دلکل امور ماو همکارااشان در اداره م دلوایز ضمن تشکر از زحمات جناب آقای  ، اتتان

ره کارده های آینده اشاوصول درآمدهای مالیاتی به برگشت بتشی از درآمدهای وصول شده طی ماه

جلساه مواوبات  در اداماه تاکید امود. 12ویژه تاوره بودجه تال جاری به هایو بر اتت اده از  رفیت

 322لغ بر کارگروه زیربنایی، توتعه روتتایی، ش ری، اشایری، آمایش ترزمین و محیط زیست که با

د رتاال شاده باواها به ااضمام داوتنامه برای کلیاه ااضاای محتارم باشد و قاال پروژهطرح و پروژه می

ات تیجاه ماذاکراها و اظرات خود را اسات به بنادهایی از آن بیاان امودااد. ایز دیدگاه مطرح و ااضاء

وفاق ریایس در پایان  آقاای م نادس م توویب رتید.شرح موارد بند یکم بهپس از اخذ رای مت ی به

ودجه ب( قااون 18محترم تازمان صنعت، معدن و تجارت اتتان گزارشی در خووپ املکرد تاوره )

طرح  126ااد، شده طرح که به تیستم بااکی اتتان معرفی 199ه و با بیان اینکه از ارایه امود 1399تال 

 رد  اتاتان درصدی از ت م ااتاارات اتتان تاکنون اشاره اموده  و املکا 86ااد، به جذب مووب شده

 .برشمردادرا دراین  خووپ مثات 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

  

ي شماره

 نشست

ي نشست شماره

 در سال جاري
 رياست نشست محل برگزاري تاريخ برگزاري

تعداد اعضاي 

 اصلي حاضر

تعداد اعضاي 

 اصلي غايب

تعداد حاضرين 

 غير عضو

زمان شروع و 

 خاتمه

203 8 18/10/1399 
سالن اجتماعات 

 8 5 25 استاندار استانداري
 الی15

 عد از ظهر ب17

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

 

 

  ووبات:م

تتایی ، ، توتعه رومووبات کارگروه زیربناییو  6/8/1399مورخ  38049/99/11اامه شماره . 1

ورخ ماا  37479/99/11 شااماره اامااهاشااایری ، شاا ری و آمااایش تاارزمین و محاایط زیساات 

 12/08/1399 ماورخ 39010/99/11 شاماره ااماه و ردیا(( پنجبرگ و دو)شامل  03/08/1399

 شاامل)   20/08/1399ماورخ   40299/99/11 شاماره ااماهردی((  و  یکبرگ و  یک )شامل 

بارگ  چ اار شامل1)29/08/1399مورخ 42011/99/11و اامه شماره  ( ردی( یکبرگ و یک

( )شامل ته برگ و شش ردیا 29/8/1399مورخ  41981/99/11اامه شماره و ردی( (  چ ارو

ماره شاردی( ( و اامه دو برگ و یک)شامل  27/09/1399مورخ  45846/99/11اامه شماره ( و 

 45842/99/11و اامه شاماره  ردی((تی برگ و  ده)شامل 27/09/1399مورخ   45779/99/11

)شامل چ ل و یک بارگ و دویسات و ه تااد وتاه ردیا( ( و ااماه شاماره  27/9/1399مورخ 

وارد تتثناء مابه ابا توجه و  ) شامل یک برگ و یک ردی( ( 9/10/1399مورخ  47918/99/11

  د.پیوتت توویب شمستندات به شرح  ،ذیل
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ررتی بموضوع  29/8/99مورخ  42011/99/11( از پیوتت اامه شماره 2ال(( در خووپ ردی( )

بنایی وه زیرج ت بررتی بیشتر به کارگر از دتتور کار خار   و  حریم طرح هادی ش ری طرقرود 

 د.یاودت گرد

موضاوع اصاالح  29/8/99ماورخ  42011/99/11پیوتت ااماه شاماره ( از 4ب( در خووپ ردی( )

 151هکتااری مواوب قالای در قالاب  200ریزی با ت کیاک ارصاه شورای براامه 192مووبه اشست 

هکتاار  49( و 3های اوین )ش رک صنعتی کاشاان آوریبنیان و فنهکتار ش رک صنعتی صنایع دااش

 هاار تاختمین زیأکامل شرکت ش رک ای صنعتی اتتان به تااحیه صنعتی ماهیان زینتی به شرط تع د 

فااز  هکتااری 150مووب شد کااهش  و امکااات دو مجمواه موافقت و مووبه اصالح گردید. ضمناً

ذکور دوم ش رک صنعتی امیرکایر کاشان با ح ظ کاربری صنعتی به اناوان توتاعه آیناده شا رک ما

این ارصاه   ا اجازه فعالیت درکش رک به شرکت ش ر برداری کامل تایر اراضیبلوکه و پس از ب ره

  داده شود.

 موضاوع تعیاین 27/9/99ماورخ  45842/99/11( از پیوتات ااماه شاماره 1 (  در خووپ ردیا( )

ش رتتان  کاربری صنایع کاای غیرفلزی ج ت احداث واحد تولید دولومیت زینتر شده در اراضی ملی

 یید قرار گیرد.أصورت تامین گاز واحد مورد تاص  ان مقرر گردید مووبه کارگروه در 

ن موضاوع تعیای 27/9/99ماورخ  45842/99/11( از پیوتت ااماه شاماره 269چ( در خووپ ردی( )

  رتتان کاشان با توجه به درخواتت مدیرکل ت ریحی در ش -ها و مراکز ورزشیکاربری مجمواه



 

 

  

 

 

  

ي شماره

 نشست

ي نشست شماره

 در سال جاري
 رياست نشست محل برگزاري تاريخ برگزاري

تعداد اعضاي 

 اصلي حاضر

تعداد اعضاي 

 اصلي غايب

تعداد حاضرين 

 غير عضو

زمان شروع و 

 خاتمه

203 8 18/10/1399 
سالن اجتماعات 

 8 5 25 استاندار استانداري
 الی15

 عد از ظهر ب17

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

 

 

م خواهاد منطاق بر ضاوابط مربوطاه ااجاابدی ی اتت واگذاری زمین »محترم راه و ش رتازی، ااارت 

محایط  و، توتعه روتتایی، ش ری، اشاایری، آماایش تارزمین به مووبه کارگروه زیربنایی« پذیرفت

 اضافه گردد. زیست

ده موضاوع محادو 27/9/99مورخ  45842/99/11( از پیوتت اامه شماره 271د( در خووپ ردی( )

ااداری و طرح ت ویلی ش ر دهاقان با توجه به توضیحات معاوات محترم همااهنری اماور امرااای اتات

و ااجاام  مقرر گردید موضاوع ج ات بررتایاز دتتور کار خار  و  فرماادار محترم ش رتتان دهاقان 

 زیسات ، توتعه روتتایی، ش ری، اشایری، آمایش تارزمین و محایطحات به کارگروه زیربناییاصال

 اودت گردد.

ل موضاوع تشاکی 27/9/99ماورخ  45842/99/11( از پیوتت اامه شماره 272ذ( در خووپ ردی( )

عه زیرمجمواااه کااارگروه زیربنااایی، توتاا« اتااتاای SDIکاااربران اقشااه و اطالاااات »گااروه کاااری 

 قرار گرفت.توویب ، ش ری، اشایری، آمایش ترزمین و محیط زیست مورد روتتایی

ازی س( مقرر گردید شرکت ش رک های صنعتی و تازمان ج اد کشاورزی و اداره کل راه و ش رتا

اجاد تقاضایان وهای  واگذاری زمین )اجاره  به شرط تملیک یا واگذاری قطعی ( به ماتتان در قرارداد

 یازان پیشارفتزمین در صورت به ب ره برداری ارتااادن در موااد مقارر) باا هرماتترداد »شرایط،  بند 

فتاه در ایان اضافه و به طرف قرارداد ت  یم امایند و گزارش اقادامات صاورت گر«  فیزیکی( به دولت

 ریزی و توتعه اتتان ارتال  امایند.خووپ را به دبیرخااه شورای براامه
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( در مورد آبرتاای به روتاتاهای بتاش جلراه ش رتاتان 2الحاق )قااون  23اده ممووبه کارگروه  -2

 اص  ان مورد تأیید قرار گرفت.

ود در زمینااه اتاات اده از خاهااای هااای اجرایای گاازارش اقاادامات و پیریاریمقارر گردیااد دتاتراه -3

یازی و ررا  رف مدت یک ماه باه دبیرخاااه شاورای برااماه 1399های بودجه تال های تاوره رفیت

 ارتال تا در جلسات آتی مورد بررتی قرار گیرد. اتتان توتعه

ای هسات به ت یاه گازارش وضاعیت اراضای شا رکریزی امقرر گردید تازمان مدیریت و براامه -4

 صنعتی اقدام و اتیجه را در جلسات آتی شورا ارایه اماید.

 

 

 ااد:اتامی ااضای ارجمندی که در این اشست حضور اداشته

  اا ر محترم مجلس شورای اتالمی  – بیابوتراجناب آقای   .1

 معاون محترم تیاتی، امنیتی و اجتماای اتتااداری –جناب آقای قاتمی  .2

 اتتان و تیمای مرکز  صدامدیرکل محترم  – اادالحسینیجناب آقای  .3

 ای مدیراامل محترم شرکت آب منطقه –جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی   .4

  مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماای  –کالایجناب آقای  .5


