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 دستور کار نشست : 
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 گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص فرونشست زمین در استان .2

  نتایج اصلاحی الگوي کشت و اطلس نیاز آبی گزارش  .3

 سایر موارد  .4

   مذاکرات : اهم 

آقاي دکتر قاسمی سرپرست سـازمان مـدیریت و مجید، کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی      
،  رشـد هـاي خـودبرنامـهبـا بیـان اینکـه دولـت در ریزي استان  و دبیر شورا ضمن خیر مقدم برنامه

درصدي را هدفگذاري کرده است، تحقق این میـزان رشـد را منـوط بـه فـراهم کـردن  8اقتصادي 
هـاي هـاي تأثیرگـذار در بخـشبسترهایی از سیاستگذاري اقتصادي در سطح کلان و احصاء پروژه

مختلف اقتصادي دانستند.  ایشان تمرکز بودجه سال آینده را بر دو محور رشد اقتصادي و افـزایش 
ریزي و توسعه استان  ها و  شوراي برنامهافزایش اختیارات استان بینی پیش ده ووري عنوان نموبهره

هـا بـر شـمردند. آقـاي نیل به رشد اقتصادي در استان در سال آتی را از مهمترین عوامل موفقیت و
گـذاري مـورد و مشخص کـردن میـزان سـرمایههاي پیشران احصاء پروژه ، دکتر قاسمی دبیر شورا

درصدي در  8در جهت تحقق  رشد ها هاي اجرایی و فرمانداران شهرستانهماهنگی دستگاهبا نیاز 
در ادامـه  ریـزي اسـتان بـر شـمردند. از مهمترین اقدامات سازمان مدیریت و برنامـه  را  1401سال 

سـرزمین و محـیط زیسـت مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، شهري، عشایري، آمایش 
ها به انضمام دعوتنامه براي کلیه اعضـاي محتـرم باشد و قبلا پروژهطرح و پروژه می 478که بالغ بر 

ها و نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیان نمودند. ارسال شده بود مطرح و اعضاء نیز دیدگاه
  تصویب رسید. به اولشرح موارد بند ي مخفی بهأنتیجه مذاکرات پس از اخذ ر
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هـاي جناب آقاي فلاطون زاده مدیر کل محترم دیوان محاسبات بـر اجرایـی نمـودن طـرح در ادامه

هـاي سپس موضوع طـرح زا منطبق بر اسناد توسعه و آمایش استان تأکید نمودند.و شتغال اقتصادي
در   زدایی و برگشت اعتبارات ناشی از فروش اموال مورد بحث و بررسـی قـرار گرفـت.محرومیت

در  ریـزي و توسـعه اسـتاناستاندار محترم و رئیس شوراي برنامه مرتضوي ي دکتر جناب آقا پایان
ریـزي و ریزي،  ضمن بیان اهمیت و جایگـاه  شـوراي برنامـهاولین  حضور در جلسه شوراي برنامه

در خصـوص تغییـر  حساسـیتنگـاه دلسـوزانه و همـراه بـا  هاي ذیـل آن، توسعه استان و کارگروه
پاسـخ مهـم دانسـتند.  ایشـان هاي کشاورزي با توجه به اهمیت تأمین غذاي اسـتان را کاربري زمین

شـوراي و از اعضـاي  ههاي اجرایی را لـازم بـر شـمرددقیق و شفاف به استعلامات از طرف دستگاه
خواســتند ضــمن مطالعــه دقیــق دســتورکارها،  بــا علــم و آگــاهی در  و توســعه اســتان ریــزيبرنامــه

. به دلیل محـدودیت زمـانی مورد بررسی در جلسات شرکت نمایند احثو مب خصوص موضوعات
 « و دسـتور سـوم جلسـه»گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص فرونشست زمین در استان« جلسـه  دستور دوم

 به نشست آتی شورا موکول گردید. »گزارش نتایج اصلاحی الگوي کشت و اطلس نیاز آبی 
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   صوبات:م

ـــماره . 1 ـــه ش ـــورخ  25503/1400/11نام ـــماره  27/06/1400م ـــه ش ـــورخ  31331/1400/11و نام م

، توسعه روستایی، عشایري، شـهري و آمـایش سـرزمین و مصوبات کارگروه زیربنایی و  02/08/1400

 و ردیـف) یـکبـرگ و یـک(شامل  18/06/1400مورخ   24027/1400/11 شماره نامهمحیط زیست 

و نامـه  ردیـف) نـودو هفـتبـرگ و   شـانزده(شامل  7/07/1400مورخ  27296/1400/11 شماره نامه

 ردیف) سیصد و پنجاه و نهبرگ و چهل و چهار (شامل  27/07/1400مورخ  30676/1400/11شماره 

ردیـف) و نامـه شـماره  سـیزدهبـرگ و  سـه(شامل  28/07/1400مورخ 30679/1400/11و نامه شماره 

  با توجه به اسـتثناء مـوارد ذیـل، ردیف) ششبرگ و  دو(شامل 06/08/1400مورخ  32040/1400/11

  د.پیوست تصویب شمستندات به شرح 

موضـوع بازسـازي  72 موضوع احداث واحد دامداري و بنـد  65، 43، 38، 25 ،24،20هاي بند الف)

، 84، 83، 82، 81، 80، 79،  78،  77،  76،  75، 74، 73واحد پرورش اسب و انبـار علوفـه و بنـدهاي 

86 ،89 ،91،93  ،95 ،96 ،97  ،98  ،99 ،100 ، 101 ،102 ،103  ،104  ،105  ،106 ،107  ،108  ،

109  ،110  ،120  ،121  ،122  ،123  ،124  ،125 ،126 ،127  ،128  ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 

،134 ،135 ،136  ،137  ،138 ،139  ،140 ،141  ،142 ،143  ،144  ،145  ،146  ،147  ،148  ،149 

 ،150  ،151  ،152 ،153  ،154  ،155  ،156 ،157  ،158 ،159 ، 160  ،161 ،162  ،163 ،164  ، 
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165  ،166  ،167  ،168  ،169  ،170  ،171  ،173 ،176  ،177  ،178  ،179  ،181  ،182  ،183  ،

184 ،185 ،187  ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193،194 ،195 ،196  ،197  ،198  ،199 ،200 ،201 

،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210  ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،

218 ،220 ،221 ،222 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،

239 ،240 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،

257 ،258 ،259 ،260  ،262  ،263 ،234 ،265  ،266 ،267  ،268  ،269 ،270 ،271 ،272 ،273 ،

274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،283  ،284  ،285  ،287 ،289  ،290 ،291 ،

292 ،294  ،295  ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،306 ،308 ،309 ،

311 ،313 ،314 ،315 ،316 ،317 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،

330 ،331 ،332 ،333 ،334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،343 ،344 ،345 ،346 ،

ــــاق   358 ، 357،356، 355، 354، 353، 352، 351،  350، 349،  348، 347 ــــداث ات ــــوع اح موض

کـه در کـارگروه زیربنـایی،  ،27/07/1400مورخ  30676/1400/11نامه شماره از پیوست ، کارگري

توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست مورد مخالفـت قرارگرفتـه بـود، 

 ریزي و توسعه استان قرار گرفت. برنامهمخالفت مذکور مورد تأیید شوراي 
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 4ماده  1موضوع بررسی تبصره 27/07/1400مورخ  30767/1400/11نامه شماره از پیوست 3بند ب: 

بـا  ، نامه استفاده از اراضی، احدث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محـدوده روسـتاهاآئین

ساز به مراجع قـانونی جهـت صـدور پروانـه سـاختمانی  عنایت به لزوم ارائه همزمان ضوابط ساخت و

زیربنـایی، توسـعه چهـارچوب ضـوابط مربوطـه در کـارگروه   ،ازدستور کار خـارج و مقـرر گردیـد

 در نشسـت آتـی بررسـی و نتیجـه   روستایی، عشـایري، شـهري و آمـایش سـرزمین و محـیط زیسـت

 گردد. ارائه ریزي و توسعه استانشوراي برنامه

موضـوع الحـاق بـه محـدوده  27/07/1400مـورخ  30767/1400/11نامه شـماره از پیوست 9بند ج:  

از استعلام شهر آران و بیدگل در راستاي اجراي طرح اقدام ملی مسکن از دستور کار خارج و جهت 

امکـان تـأمین و  در خصـوص اي استانشرکت آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان

 وه زیربنایی عودت گردید.به کارگرتخصیص آب  

ــد د موضــوع محــدوده طــرح  27/07/1400مــورخ  30767/1400/11نامــه شــماره از پیوســت 13: بن

تفضیلی شهر جوزدان از دستور کار خـارج و جهـت بررسـی مجـدد بـه کـارگروه زیربنـایی عـودت 

 گردید.
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بررسی کلیـات طـرح موضوع  27/7/1400مورخ  30767/1400/11نامه شماره از پیوست 359: بند هـ

کریدور انتقال آب جنوب به اصفهان جهت بررسی مطالعات زیست محیطی بـه کـارگروه زیربنـایی، 

 توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست عودت گردید.

هـاي پـروژهسـازمان برنامـه و بودجـه کشـور  14/7/1400مـورخ  326960با توجه به نامه شـماره   -2

 مطرح و مورد تایید قرار گرفت. و راه بهداشت و سلامت  زدایی در بخشتمحرومی

 چگــونگی برگشــت  گیــري در خصــوصتصــمیم ، 1400قــانون بودجــه  )12 (در راســتاي تبصــره -3

اسـتان  با حضور دستگاه اجرایـی کمیته تخصیصعهده  به  و توزیع آن  فروش اموال مازاد اعتبارات 

 و مقرر گردید گزارش اقدامات در جلسه آتی شورا ارائه گردد. قرار گرفت

 

 

 اند:اسامی اعضاي ارجمندي که در این نشست حضور نداشته

 ناظر محترم مجلس شوراي اسلامی -جناب آقاي ابوترابی -1

 سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداري  –جناب آقاي جانثاري  -2

 سرپرست فرمانداري شهرستان اصفهان –جناب آقاي احمدي  -3

 سرپرست محترم دانشگاه اصفهان -جناب آقاي دکتر هرسیج -4


