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   مذاکرات : اهم 

مجید، جناب آقای دکتر رضاایی اتتاددار متترم و رییس کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی     

تسلیت درگذشت مرحوم دکتر اللهیاری مدیر خیرمقدم و ریزی و توتعه اتتان ضمن شورای بردامه

دارر دوتااازی م فقید اداره کل میراث فرهنگی و گردشااگری اتااتان و مهندر میربد مدیر  فقید

اتاتان  که از مدیران ارزشامند و با اخلاا اتاتان بوددد، به ضرورت فعالیت بی تر مدیران در جهت 

های بهداشتی را در همه شرایط لازم برشمرده رفع م اللات مردم پرداختند  ای اان ریایت پروتلل

توجه به دزدیک شااادن به برگزاری ادتاابات ریاتااات جمهوری، شااارکت و ت اااوی  مردم به و با 

را  بزرگترین معروف و هم اارکت حداکرری  در ادتاابات را بسایار مهو و تاردوشات تاز برشمرد

 هایحضور مردم در پای صندوا با که ند  در حال حاضر ت وی  مردم به شرکت در ادتاابات دادست

از همه  جناب آقای دکتر رضاااایی کند  در بعد داخلی و خارجی بیمه می را  ررأی، دظام و ک اااو

تر هجهت باشلو طرفی، املادات خود را در ضمن ریایت بی های اجرایی خواتتندمدیران دتتگاه

 لت جادگدازرح اتتاددار متترم قرار دهند   اتتان اختیار تاتاد ادتااباتبرگزار کردن ادتاابات در  

خرداد که با درار  51جمهوری اتااالامی ایران  حضااارت امام خمینی وره د و شاااهدای قیام بنیادگذار 

 خون خود این ادقلاب را آبیاری کرددد گرامی داشتند   جناب آقای دکتر رضایی ضمن ت لر از 
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ریزی در خصااود دیوت از جناب آقای دکتر آقای دکتر اکبری رییس تااازمان مدیریت و بردامه

رم رییس جمهور و رییس تاازمان بردامه و بودجه ک اور، تاار ای اان را همادند دوبات معاون متت

جذب   های لازم در خصودهای اجرایی خواتتند پیگیریتال قبل پربرکت برشمرده و از دتتگاه

ول زهرایی مسئجناب آقای تردارترتیپ پاتداردر ادامه   ادجام دهندایتبارات مصاوب در این تار

دایی و زضامن بیان اهداف و واای  بسای  تاازددگی ک ور، مترومیتبسای  تاازددگی ک اور 

 سی  تازددگی برشمرددد برا از مهمترین واای   اتتان متروم  در هریک از مناط رتادی خدمت

به دتاتور مقام معظو رهبری ایجاد شااده اتت،  5731ای اان با بیان اینله بسای  تاازددگی از تاال 

ا ها رزا و همچنین غیرادتاایی بودن پروژهازده و مترومیتبکو  ،وچککهاای هژشااارکات در پرو

سی  را موازی واای  ب مسئول بسی  تازددگی ک وربسی  تازددگی برشمرددد  رتاالت مهمترین 

ها را مناعت مردم دادسااتند  در ادامه ای ااان دتااتگاه اجرایی ددادسااته و  هدف از شاارکت در پروژه

زدایی و رتاایدگی به ، که تلالیای را در جهت مترومیت 5044های قادون بودجه مهمترین تبصااره

جناب آقای تااردار  را بیان دموددد   مناط  کو برخوردار اتااتان  بر دوب بساای  گذاشااته اتاات

 و احصااا  و توتااعه اتااتان ریزیشااورای بردامه های کارگروه کاری ذیلت االیل گروه زهرایی

 و های اجرایی اتتانتوتط دتتگاه مترومین، راه و مسلن های آبباشدر   های م اتر هژپرو

 توتااعه و ریزیرا از مهمترین ادتظارات از شااورای بردامه همچنین ت االیل دهلده اقتصاااد مقاومتی 

بیر ریزی اتااتان و درییس تااازمان مدیریت و بردامه اتااتان برشاامرددد  در ادامه آقای دکتر اکبری

ناب آقای دکتر دوبات، از زحمات داد اااگاه با بیان دتاااتاوردهای تاااار ج ریزی شاااورای بردامه

های اصااهان در خصاود میزبادی و همچنین پیگیری ایتبارات تاار ت لر دموده و از همه دتتگاه

 ان با ای های لازم را ادجام بدهند  پیگیریاجرایی خواتتند در خصود تتق  ایتبارات مصوب 
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 ،باشدی  اتتااده از توان و ارفیت بسی  میزدایبیان اینله  اولویت اتتان در تازددگی و مترومیت

ریزی اتااتان  با بساای  تااازددگی در خصااود به توافقنامه تااال گذشااته تااازمان مدیریت و بردامه

در ادامه جلساه مصاوبات کارگروه زیربنایی، توتاعه روتتایی،    دمودددروتاتا اشااره  024توتاعه 

باشااد و قبلا طرح و پروژه می 23تاارزمین و متیط زیساات که بال  بر شااهری، ی ااایری، آمایش 

ا هها به ادضامام دیوتنامه برای کلیه ایضای متترم ارتال شده بود مررح و ایضا  دیز دیدگاهپروژه

 ی ماایأو دظرات خود را دسااابات باه بنادهاایی از آن بیان دموددد  دتیجه مذاکرات پس از اخذ ر

 و  وزبآم مرکزتاا س جناب آقای دکتر قاتاامی مدیر  تصااویر رتااید هشاارح موارد بند یلو ببه

از اقدامات ادجام  ریزی اتااتان گزارشاایتااازمان مدیریت و بردامه دگری توتااعه و آینده ،پژوهش

در پایان  را ارایه دموددد  5711د قادون بودجه 1بند وزد تبصاارهو یملیاتی دمودن شااده در خصااود

ادرژی، از مدیران اجرایی اتتان خواتتند با توجه به  مصارف بهینه  اتاتاددار متترم ضامن تاکید بر

جرایی آب و برا در دتتگاه ااز بهینه برداریم للات خ لسالی و افزایش مصرف ادرژی، بر بهره

ی بررتاا »به دلیل متدودیت زمادی دتااتور دوم جلسااه    دظارت کافی و مسااتمر داشااته باشااند  

 ید به د ست آتی شورا موکول گرد« گذاری اتتان مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال و ترمایه
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   صوبات:م

، توتعه روتتایی، مصوبات کارگروه زیربناییو  5/2/5044مورخ  7052/5044/55دامه شاماره   5

مورخ   7003/5044/55 شاااماره دامهی اااایری، شاااهری و آمایش تااارزمین و متیط زیسااات 

مورخ  7771/5044/55 شااماره دامه و ردی د بیساات و پن برگ و تاایزدهوشااامل  47/47/5044

ندات مستبه شرح   با توجه به اتترنا  موارد ذیل، ،ردی د یکبرگ و   یکوشامل  41/47/5044

  د پیوتت تصویر ش

التاا موضوع  7/7/5044مورخ  7003/5044/55دامه شماره از پیوتت 21ال ددر خصاود بند 

اراضی دولتی به متدوده شهر آران و بیدگل در راتتای اجرای طرح اقدام ملی مسلن با توجه به 

 ایمین آب از دتتور کار خارج و مقرر گردید جلسهأت  دامه شارکت آب و فاضلاب در خصود

آب و فاضالاب اتاتان و شرکت آب و فاضلاب شارکت  ، اتاتان اداره راه و شاهرتاازی توتاط 

 ل و در صورت تصویر در جلسه آتی شورا مررح گردد  کاشان ت لی

ریزی و توتااعه اتااتان مورخ شااورای بردامه 244در راتااتای تصاارید بند ب صااورتجلسااه  -2

د ست کارگروه  و 20/55/11کاری تلای  زیربنایی مورخ ، و با توجه به د اسات گروه0/0/5711

  57/1/11توتعه روتتایی، ی ایری، شهری و آمایش ترزمین و متیط زیست مورخ  ،زیربنایی
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ز ها و مرکدر خصاااود موتاااساااه خیریه صااادرالدین م ااالاتی مبنی بر تعیین کاربری مجمویه

مترمربع واقع در حریو شهر  7444جهت احداث هتل در زمینی به مسااحت   تاریتی –آموزشای 

مدیر کل متترم  22/2/5044مورخ  2271/53ه دامه شااماره با توجه ب دآت ااگاه اصاااهان وخیابان

 گردید: به شرح ذیل اصلاح های توتعه یمران وزارت راه و شهرتازی دفتر دظارت بر طرح

 حداکرر ارتااع ه ت طبقه وبا احتساب همل  د و حداکرر بیست و هات متر  –ال   

درخت اصااله  0جابجایی با  و صاارفا   موجود مورد تاکید قرار گرفته  حاظ کلیه درختان  -ب

  گرددموافقت می

  درصد 044حداکرر تراکو  -ج

های معماری مورد تایید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دتتی اتتان، دق اه -د

الذکر و کلیه ضوابط و مقررات تازمان جهاد ک اورزی اتتان و شهرداری با ریایت مااد فوا

خواهد بود و پیگیری اخذ تاییدیه ارگادهای شااهرتااازی و معماری ملا  یمل صاادور پرواده 

  باشد مذکور بر یهده شهرداری می

 74/5/5711ریزی و توتعه اتتان مورخ شاورای بردامه 510در راتاتای بند ال  صاورتجلساه  -7

ه به های امام خمینی ورهد و با توجموضاوع تعیین کاربری دمای اگاه تانه جهت ادتقال تنگبری

 ضامن بررتی کارشناتیود افزایش تارد اشاغال مقرر گردید، واتات متقاضای در خصاخدر

در کارگروه زیربنایی، توتاعه روتاتایی، ی اایری، شهری و آمایش ترزمین و ، موضاوع  مجدد

 تصویر در جلسه آتی شورا مررح گردد  مررح ودر صورت  متیط زیست
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  5044قادون بودجه تال د1تبصره و "ها "بندد دتتورالعمل اجرایی 0د و و2مواد و در راتتای  -0 

 شورای قرر شد، تا یک درصد ایتبارات پژوه ی، تجمیع وم55/7/5044مورخ  554117شماره  به

زب، کارگروه آمو بهرا  آنتصویر طرح و دتتگاه اجرایی اختیارریزی و توتعه اتتان بردامه

عدی جلسات بدماید   گزارب تصمیمات و اقدامات در  تاویض اتتان پژوهش، فناوری و دوآوری 

  شورا مررح خواهد شد 

در خصاود واگذاری ح  اتتااده تاختمان اداره ورزب و جوادان  به داد گاه جامع یلمی  -1

دقادون تنظیو با اای از مقررات مالی دولت  71ماده و دبوو کاربردی مبارکه  و با ینایت به بند 

و صورتجلسه م تر   مقرراتقادون متاتابات یمومی ک اور و با ریایت تاایر د 557 وو ماده

،  51/3/5711مورخ  داد اااگااه جاامع یلمی و کااربردی و اداره کال ورزب و جوادان  اتاااتان

تال  به داد گاه جامع یلمی و  54تاختمان اداره ورزب و جوادان  بمدت ح  اتتااده  مقررشد 

 کاربردی مبارکه واگذار گردد  

و  مرکز آموزب دولتی به داد ااگاه هنر تاااختمان برداریبهره در خصااود واگذاری ح   -0

ی اداری واقع در خیابان رودکی و خیابان متت و هاآن با تاختمان برداریبهرهو تغییر  معاوضاه

اداره کل امور اقتصاااادی و  و زمین واقع در تاااایات اداری مجمویاه گل درگس،  کااشاااادی 

مقرر  د 55/52/11وطب  صااورتجلسااه کمیته م ااورتی کارگروه فضااا و تاااختمان مورخ دارایی

  ای با متوریت معاون هماهنگی امور یمرادی اتاااتادداری و با شااارکت تاااازمانگردید جلساااه

 ل  و ت لی و داد گاه هنر  ریزی اتتان  و اداره امور اقتصادی و دارایی اتتانمدیریت و بردامه
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تااذ اتاختمان مذکور  برداریتغییر بهرهضاای آموزشای داد اگاه هنر، ضامن بررتای  تاراده ف

  تصمیو گردد

هملاری در اجرای  با توجه به درخواتاات تااازمان بساای  تااازددگی ک ااوردر خصااود -3

 وعپیرامون موضااا ای ذیل کارگروه  اقتصااااد مقاومتیمقرر گردید کمیته های یمرادی فعاالیت

 ت لیل گردد   
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