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مجید، جناب آقای دکتر  ضارایی اارتارداض ممتر م و ض ریس کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی     

عیرد غردی  خرم ضا تب یک اعیادق بان و غدی خم، خی مقدم و ضیزی و تواعه ااتان امن شوضای ب رامه

از مهمت ین و بزضگت ین اعیاد ب ای شیعیان دارسته وعلی واض زردگی ک دن و خدمت ضاراردن بره مر دم 

ضا مهمت ین دضس این عید دارستند. ایشان امن تسلیت دضگذشت م حروم ترابر ض ریس بنیراد مسر ن 

خرود دض  ف صرتمرام از مدی ان خوااتند  از ت خدمت به م دم دض ه  انگ ی عبادت دارسته و  کشوض،

دض ادامرره مبرروبات کرراضگ و  اقتبررادی، اشررت ا  و  .جهررت خرردمت ضارراری برره مرر دم ااررت اد  کننررد

از اخرذ ضای  مط ح و اعضاء رظ ات خود ضا بیران رمودررد. رتیجره مرذاک ات پرس ااتان ذاضیگا مایه

دض ادامه جلسه مبروبات کراضگ و  زی بنرایی، توارعه  مخ ی به ش ح مواضد بند ی م به تبویب ضاید. 

باشرد و ط ح و پر وه  مری 522ا زمین و ممیط زیست که بالغ ب  ضواتایی، شه ی، عشای ی، آمایر 

هرا ها به ارضمام دعوتنامه ب ای کلیه اعضای ممت م اضاا  شد  بود مط ح و اعضاء ریز دیدگا قبلا پ وه 

شر ح ی مخ ی برهأاز آن بیان رمودرد. رتیجه مذاک ات پس از اخذ ض و رظ ات خود ضا رسبت به بندهایی

مهندس خاری مدی  کل ممت م بنیاد مس ن ااتان با اپس جناب آقای   تبویب ضاید.به دوممواضد بند 

 نردکل کشروض، دارتگا  اج ایری مو   0011( قارون بودجه اا  2بیان این ه دض اج ای بند )ذ( تبب   )

 ه  ااتان ضا از ط یق شوضای ب رامه ضیزی و تواعه همان ااتان اخذ و ب  اااس توزیع شه اتاری اهم
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اختباص مبلغ بیست هزاض میلیاضد ضیا  از ط یق ارتشاض، فر و  و واگرذاضی  بهایشان  ،دنآن هزینه رمای 

 .اشراض  رمودرردهرای هرادی ضوارتایی ااناد خزاره االامی جهت بهسازی و تهیه، اج ا و بازرگ ی ط ح

 تیجه مذاک ات پس از اخذ ضای مخ ی به ش ح مواضد بند اوم به تبویب ضاید.ر

ضیرزی و ب رامرهآقای مهندس راطقی معاون ممت م همراهنگی ب رامره و بودجره ارازمان مردی یت  اپس

هرای هرادی ارجام گ فتره دض خبروص توزیرع اعتبراضات طر ح هایفعالیتبا اشاض  به اقدامات و ااتان 

ن ار جمع تعیری ذاض دضگرهرای تایی ل هؤضا از م های هادیاج ا، مطالعه و بازرگ ی ط ح اشاض  رمود  و 

 اعتباضات ه  شه اتان دارستند.

ضیرزی و توارعه ضیزی و دبی  شوضای ب رامرهدض پایان آقای دکت  اکب ی ض یس اازمان مدی یت و ب رامه

هرا و ضیزی شه ارتانهای ب رامهااتان، امن تش   از ف مارداضان دض خبوص ب گزاضی جلسات کمیته

ک د اعتباضات تخبیص یافته به رمایندگان ممتر م مجلرس شروضای اارلامی دض توزیع اعتباضات،  هزینه

 دارستند.  52ضا منوط به اخذ ماد   0011پیوات قارون بودجه

بره «  0211قارون بودجه  05گزاض  عمل  د تبب    »جلسه   چهاضمبه دلیل ممدودیت زماری داتوض    

 رشست آتی شوضا موکو  گ دید.
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   بوبات:م

 گذاضی ااتان بش ح ذیل موضد تبویب ق اض گ فت:مبوبات کاضگ و  اقتبادی، اشت ا  و ا مایه -0

کراضی  فر   دارتبافت  ذیرل کراضگ و  اقتبرادی ، اشرت ا  و الف: امن موافقرت برا تشر یل گر و 

اری مجردد دض خبروص  اارت اد  از تج بیرات صراحبان ف آینرد  و ب ض ،گذاضی مقر ض گ دیردا مایه

 کاضی ف   داتبافت ارجام گی د. های اج ایی دض گ و کاهر حضوض  مدی ان داتگا 

اره بره صروضت مسرتم  و  زایری ضوارتایی و عشرای ی ب:گزاض  فنی و رظراضتی بر  تسرهیلات اشرت ا 

تعراون، کراض و ضفرا  اجتمراعی اارتان برا هم راضی ماهه)فبلی( دض چاضچوب مدرظ  تواط اداض  کرل 

 ضیزی ااتان اضا ه گ دد.های اج ایی ذی بط تهیه و به اازمان مدی یت و ب رامهتمامی داتگا 

اه ماهه ضا به اداض  کل تعاون، کراض و ج( رهادهای حمایتی و مواسات عامل مو  ند، گزاض  رظاضتی 

هرای ضیزی ااتان ) به عنوان را   عالی ( دض چهراضچوبرامهضفا  اجتماعی ااتان و اازمان مدی یت و ب 

 مشخص شد  اضا ه رمایند.

ها، ف مارداضان مو  ند رظاضت دض ارط  ها دض ب خی از شه اتاند( با توجه به عدم رظاضت بعضی ط ح

ارازی کمیتره رظراضت شه ارتان و شه اتان تمرت مردی یت خرود ضا ضصرد رمرود  و رسربت بره فعرا 

 با کمیته رظاضت ااتان و اضا ه گزاضشات لازم اقدام رمایند.هماهنگی آن 
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ای با کمیته ،های صنعتی ااتان مق ض گ دید( دض ضااتای ب ضای واعیت اضاای صنعتی و شه کهر

مموضیت اازمان صنعت، معدن و تجاضت ااتان و با عضویت رمایند  دادگست ی )شوضای ح ظ 

ضیزی، اازمان جهاد کشاوضزی ااتان، دفت  اقتبادی ااتارداضی، الما (، اازمان مدی یت و ب رامهبیت

دفت  فنی ااتارداضی، اداض  کل منابع طبیعی و ف مارداضان ذی ضبط تش یل و امن بازدید از اضاای 

 ، مواضدی کههای پ اکند (ها و رواحی صنعتی و واگذاضی)دض شه کب داضی ر اید صنعتی به به  

ضبط ب داضی صوضت رگ فته شنااایی و جهت طی م احل قاروری به م اجع ذیاقدام مؤی  دض زمینه به  

 اضجاع رمایند.

لیست اضاای واگذاض شد  بره    (هر)ها با تش یل کمیته متنا  با بند (مق ض گ دید ف مارداضان شه اتانو

 ب داضی ر اید  ضا به کمیته ااتاری اضا ه رمایند.به  

گ دید دض تمام ق اضدادهای واگذاضی و اجاض  به شر ط تملیرک اضااری دولتری اارتان بنرد مبوب ( ز

 ب داضی کامل دض موعد مق ض قید گ دد.م بوط به عودت زمین دض صوضت عدم به  

های احتمالی ) همچون ایجاد مرزاضع غیر  ب داضی و جلوگی ی از اوء اات اد ( به منظوض افزایر به  ح

برا ارازمان جهراد کشراوضزی و ضز یا ارباض احت اض کالا ( اازمان صرنعت، معردن و تجراضتقاروری ضمز ا

ف مارداضان ااتان رسبت به شنااایی واحدهای تعطیل شرد  اقردام و گرزاض  فبرلی آن ضا دض هم اضی 

  و حوز  اقتبادی ااتارداضی ق اض دهند. گذاضی ، اشت ا  و ا مایهاختیاض دبی خاره کاضگ و  اقتبادی
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مررروض   00111/0011/00و رامررره شرررماض   10/12/0011مررروض   1501/0011/00رامررره شرررماض  . 5 

، تواعه مبوبات کاضگ و  زی بنایی و  50/0/0011موض   02115/0011/00رامه شماض   و 51/2/0011

مروض    04001/0011/00 شرماض  رامرهضواتایی، عشای ی، شه ی و آمایر ا زمین و ممریط زیسرت 

)شرامل  50/10/0011موض   04021/0011/00 شماض  رامه و ضدیف(دوب گ و دوشامل ) 50/10/0011

 50/0/0011مروض   04004/0011/00و رامره شرماض   ضدیرف( دویست و اری وپرن ب گ و   ای واه

  د.پیوات تبویب شمستندات به ش ح   با توجه به ااتثناء مواضد ذیل، )شامل ره ب گ و شارزد  ضدیف(

ت ییر  مواروع  50/0/0011مروض   0402/0011/00رامره شرماض  از پیوارت 2الف(دض خبوص بنرد 

تعهرد بره شر ط اضا ره کاضب ی از باغات و اضاای کشاوضزی به ارباض جهت احداث ارباض مرواد غرذایی، 

  .دیبا ت یی  کاضب ی موافقت گ د ،ممض ی ب  عدم ت یی  کاضب ی

مواروع تعیرین  50/0/0011مروض   04021/0011/00رامه شرماض  از پیوات 02ب( دض خبوص بند 

های واقرع دض حر یم شره ی کوهپایره برا توجره بره عردم اوابط ااخت و ااز جهت احداث کاضگا 

ممیط زیست ااتان از داتوض کراض خراضج و جهرت ب ضاری مجردد بره کراضگ و  ااتعلام از اداض  کل 

 عودت گ دید. تواعه ضواتایی، عشای ی، شه ی و آمایر ا زمین و ممیط زیست ،بناییزی 
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مواروع تعیرین  50/0/0011مروض   04021/0011/00رامه شرماض   از پیوات 00ج( دض خبوص بند 

برا توجره بره عردم اارتعلام از  های مزاحم شه ی وضزرره کاضگا ط ح ت  ی ی اوابط ااخت و ااز 

 ،اداض  کل ممیط زیست ااتان از داتوض کاض خاضج و جهت ب ضاری مجردد بره کراضگ و  زیر  بنرایی

 عودت گ دید. آمایر ا زمین و ممیط زیستتواعه ضواتایی، عشای ی، شه ی و 

مواروع تعیرین  50/0/0011مروض   04021/0011/00رامره شرماض  د( دض خبوص بند دوم از پیوات

  طر ح کاضب ی مذهبی جهت احداث مبلی رمازجمعه کاشان، موضد تبویب و مق ض گ دید جز یرات

رماینرد  ممتر م  دض حضروض اطلاعرات ممتر م با حضوض ااتارداض ممت م و مدی  کلدض جلسه مشت ک 

 کاشان موضد ب ضای ق اض گی د.و امام جمعه  ولی فقیه 

مواروع ب ضاری  50/0/0011موض   04021/0011/00از پیوات رامه شماض  522بند (دض خبوص هر

اداض  کرل  ای با مموضیتط ح ت ضیلی شه  دهاقان، امن تبویب کلیات ط ح مق ض گ دید، کمیته

، دهاقان شه اتان یف مارداض ، دفت  فنی و عم اری ااتارداضیضا  و شه اازی و با ش کت  رمایندگان 

و مشاوض ط ح تش یل و رتیجره جهرت طری م احرل قراروری بره شروضای عرالی  هاقان شه  د شه داضی

   اضاا  گ دد. و معماضی شه اازی
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مواروع تعیرین  50/0/0011مروض   04021/0011/00از پیوات رامره شرماض   525( دض خبوص بند و

ارند بهسرازی و روارازی » های منااب جهت ااتق اض واحدهای تولید آج  ااتان، امن تبرویبپهنه

  ،مقر ض گ دیرد « گذاضی اج ایری و مردی یتی بندی ااتق اض و ایااتصنعت آج  ااتان اص هان ؛ پهنه

م اد اند، ف صت زماری بیشت ی ب ای  م اجعه متبدیان واحردهای موجرود  دض جهت عملیاتی رمودن 

  دض رظ  گ فته شود.

موارروع تعیررین  50/0/0011مرروض   04004/0011/00رامرره شررماض  از پیواررت 02ز(دض خبرروص بنررد 

اب بر ای آبراد ، مشر وط بره اارت اد  از پسرکاضب ی ارای  صرنایع جهرت احرداث راحیره صرنعتی ضکرن

 موافقت گ دید.  ه تاض 54به مساحت های صنعتی و فضای ابز، ص فاً با ایجاد راحیه صنعتی فعالیت

مواروع تعیرین کرراضب ی  50/0/0011مروض   04021/0011/00رامرره از پیوارت 1ح(دض خبروص بنرد 

تاایسات زی بنایی جهت احداث الو  خوضشیدی به   فیت یک مگراوات جهرت ب ضاری مجردد بره 

عرودت  تواعه ضوارتایی، عشرای ی، شره ی و آمرایر ار زمین و ممریط زیسرت کاضگ و  زی  بنایی،

  گ دید. 

ای برا هرای هرادی ضوارتایی مروضد تبرویب و مقر ض گ دیرد جلسرهکلیات توزیع اعتباضات طر ح -2

و با ش کت مدی  کل دفتر  امروض ضوارتایی و شروضاها  ااتان ضیزیمموضیت اازمان مدی یت و ب رامه

های موضد اارت اد  دض توزیرع اعتبراضات تارداضی و مدی کل بنیاد مس ن ااتان دض خبوص شاخصاا

 گ دد.جمع بندی جهت اج ا به م کز ابلاغ می و تش یل
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 اصلي غايب

حاضرين تعداد 

 غير عضو

زمان شروع و 

 خاتمه

201 4 10/15/0411 
سالن اجتماعات 

 01 1 01 استاندار استانداري
 الی01/01

  صبح 45/02

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلی غايب ، تعداد  -   
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ای با توجه به الزامرات قراروری داضا یهای ا مایهت یی ات دض ا جمع فبو  توزیع اعتباضات تملک -0

 ها موضد تأیید ق اض گ فت.شه اتان ضیزیهای ب رامهو پیشنهاد کمیته

 02/12/0011ضیرزی و توارعه اارتان مروض  شروضای ب رامره 510صوضتجلسره  اومدض ضااتای بند  -2

 25اط  اشر ا   های امام خمینی )ض ( بامواوع تعیین کاضب ی رمایشگا  انگ جهت ارتقا  انگب ی

پس از تأیید اازمان جهاد کشاوضزی اارتان مبنری بر  دضیافرت حقرو  دضصد موافقت و مق ض گ دید 

   .پلان پ وه ، مبوبه ابلاغ گ دداایت ی م بوطه و تایید دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارد:ااامی اعضای اضجمندی که دض این رشست حضوض رداشته


