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 دستور کار نشست : 

 گزارش اقدامات انجام گرفته در خصوص فرونشست زمین در استان  .1

 زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست بررسی مصوبات کارگروه   .2

 1401رصدي استان اصفهان در لایحه بودجه د 8گزارش تحقق رشد اقتصادي  .3

 سایر موارد .4

   مذاکرات : اهم 

آقـاي دکتـر قاسـمی سرپرسـت و خیـر مقـدم توسـط مجیـد کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی      
مدیریت بحـران آقاي مهندس شیشه فروش مدیرکل  ،ریزي استان و دبیر شوراسازمان مدیریت و برنامه

رویـه ذار در فرونشست زمین در اصفهان پرداخته و برداشـت بـیگثیرأاستانداري به بیان عوامل مهم و ت
مخازن آب زیرزمینـی (آبخـوان) را از مهمتـرین عوامـل فرونشسـت هاي زیرزمینی و تخلیه آب از آب

وده مطالعـاتی اسـتان در محـد 35دشـت از مجمـوع  27بیان نمودند. ایشان با بیان اینکه در حال حاضر 
هـاي سـطح اسـتان و وضـعیت ممنوعـه و بحرانـی قـراردارد، پیگیـري پـایش مسـتمر وضـعیت آبخـوان

دار و همچنـین اجـراي در مناطق تعیین شده و اولویتGpsدستگاه  27هماهنگی در جانمایی و نصب 
مین اعتبارات مـرتبط بـا أهاي مرتبط با طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و پیگیري تهژپرو

هاي تعادل بخشی منابع آب در استان را  از مهمترین اقدامات انجام شده در این خصـوص اجراي طرح
هـاي اجرایـی بـر رعایـت الزامـات ایمنـی و اصـولی مـرتبط بـا بر لزوم همکاري دستگاه ایشاندانستند. 

ه از سـازمان نظـام مهندسـی یر فرونشسـت زمـین بـا اخـذ مشـاورأثساخت و سـازها در منـاطق تحـت تـ
 .تاکیـد نمودنـدنامـه بینی شده مطابق بـا ضـوابط و آیـینساختمان جهت رعایت الزامات مهندسی پیش

گـزارش فرونشسـت هاي اجرایی بـه بیـان نظـرات خـود در خصـوص سپس تعدادي از مدیران دستگاه
  پرداختند. زمین در استان 
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بـا   ریـزي و توسـعه اسـتانجناب آقاي دکتر مرتضوي استاندار محترم و رئیس شوراي برنامـه در ادامه 

جـویی صـرفه هاي غیر مجاز جلـوگیري کـرد،باید از برداشت  بیان اینکه براي کنترل فرونشست زمین،
را از مهمترین عوامـل  هاي در گردش هاي نوین استفاده از آبمندي از شیوهبهره و هدفمند در صنایع 

شـهري،  ،عشایريمصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی،  سپس . کنترل فرونشست بیان نمودند
هـا بـه انضـمام باشـد و قبلـا پـروژهطـرح و پـروژه مـی 538زیست که بـالغ بـر سرزمین و محیطآمایش 

هـا و نظـرات خـود را یـدگاهمحترم ارسال شده بود مطـرح و اعضـاء نیـز د دعوتنامه براي کلیه اعضاي
 بـه اول شرح موارد بنـدي مخفی بهأنسبت به بندهایی از آن بیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ ر

بـه بیـان  ریـزي اسـتان، مهندس ناطقی معاون سـازمان مـدیریت و برنامـهقاي آ در ادامه تصویب رسید.
هاي پیشنهادي راه و شهرسـازي و هژو پرو 1400) قانون بودجه سال 8اعتبارات موضوع بند(ز) تبصره (

طـرح  ریـزي گزارشـی ازسـازمان مـدیریت و برنامـهبنیاد مسکن پرداختند. در پایان آقاي لعلی معـاون 
بـه منظـور ارزیـابی و تحقـق  هاي صنعتی در استان ارائـه نمـوده و بـا بیـان اینکـه آمارگیري از کارگاه

هاي توسعه،  در اختیار داشتن آمار و اعداد دقیق و بهنگام از این بخـش اهداف بخش صنعت در برنامه
هـاي اخیـر نـامطلوب هـاي صـنعتی اسـتان را در سـالهمکـاري کارگـاه باشـد، مـیامري بسیار حیاتی 

تـرین چـالش در ایـن خصـوص هـاي صـنعتی را از مهمي کارگـاهدرصد 30عدم همکاري و  برشمرده
  دانستند. 

درصدي استان اصفهان در لایحـه  8تحقق رشد اقتصادي گزارش  «جلسـه  سومبه دلیل محدودیت زمانی دستور 

 به نشست آتی شورا موکول گردید. » 1401بودجه 
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   صوبات:م

ــماره . 1 ــه ش ــورخ  46460/1400/11نام ــاییو   1400/  23/10م ــارگروه زیربن ــوبات ک ــعه مص ، توس

مـورخ   44141/1400/11 شـماره نامـهروستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محـیط زیسـت 

 44166/1400/11 شـماره نامـه و ردیـف)پانصـد و سـیزده  بـرگ و شصـت و دو(شامل  11/10/1400

ــورخ  ــامل  12/10/1400م ــه(ش ــرگ و   س ــوزدهب ــف) ن ــماره و ردی ــه ش ــورخ  47327/1400/11نام م

پیوست مستندات به شرح   با توجه به استثناء موارد ذیل، ردیف) ششبرگ و  سه(شامل  27/10/1400

  د.تصویب ش

  تعیـین کـاربري  موضـوع11/10/1400مـورخ  44141/1400/11نامـه شـماره از پیوست )4(بند الف)

مقـرر   ،ضمن تصـویب  انبار جهت احداث مجموعه انبارهاي پخش موادغذایی و دارویی و بهداشتی

،  ايو حمل و نقـل جـاده یید اداره کل راهداريأاساس مجوزات صادره و دسترسی مورد ت بر گردید

بـرداري، نسـبت بـه تعطیلـی مالک با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تا قبـل از بهـره

 واحدهاي موجود در محل مذکور اقدام نماید. 
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سایت پلان و ضـوابط موضوع 11/10/1400مورخ  44141/1400/11نامه شماره از پیوست)5(بند: ب 

مقـرر گردیـد پـس از  ،هاي وابسته کشـاورزي ضـمن تصـویبهاي مربوط به طرحو مقررات پرونده

مصـوبه  ،کـاري تلفیـقو گروه شاورزيکهاي  وابسته کاري طرحگروهدر یید أو ت بررسی کارشناسی

 ابلاغ گردد. ریزي و توسعه استان  شوراي برنامه

ـــف :ج ـــاي ردی ، 96، 91، 62، 59، 58، 55، 50، 48، 45، 43، 42، 40، 38، 26،  24، 17، 16، 13ه

97 ،99 ،100 ،103 ،117 ،121 ،123 ،125 ،126 ،131 ،132 ،137 ،145 ،150 ،160 ،168 ،169 ،

175 ،188 ،198 ،201 ،202 ،203 ،204 ،206 ،209 ،217 ،219 ،225 ،227 ،242 ،243 ،258 ،

موضوع احداث واحـد دامـداري و 321و  318، 309، 289، 278، 275، 272، 269، 268، 263، 261

 506، 505، 504 ،483، 482موضوع گلخانـه و بنـدهاي  286و  282، 187، 184، 181، 178بندهاي 

 بند)152و بندهاي جدول ذیل (شامل موضوع احداث انبار ادوات کشاورزي 

 شماره بند
324-330 333-341 343-347 349-365 367-380 387-392 
394-400 402-404 406-409 412-414 416-428 431 
433-434 436-449 451 454 456-461 463-464 
466-469 471 473 475-479 484-503 507-508 

510-513 
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کـه در  11/10/1400مورخ  44141/1400/11نامه شماره موضوع احداث اتاق کارگري، از پیوست

مـورد  توسعه روستایی، عشـایري، شـهري و آمـایش سـرزمین و محـیط زیسـتکارگروه زیربنایی، 

 ریزي و توسعه استان قرار گرفت.یید شوراي برنامهأمخالفت قرار گرفته، مخالفت مذکور مورد ت

ــف ــايد: ردی ــماره  216، 215، 214، 213، 212، 129، 128، 82،  81، 9، 8،  7 ،3، 2،1ه ــه ش      از نام

مـورخ  47327/1400/11از نامه شـماره  6و  5هاي و ردیف 1400/ 23/10مورخ  46460/1400/11

بـا توجـه  موضوع تعیین کاربري  23/10/1400مورخ  46460/1400/11و نامه شماره  27/10/1400

 ردید.به ضیق وقت به جلسه آتی موکول گ

هـاي گیري در خصوص اعتبارات پـروژهتصمیم ، 1400قانون بودجه  )8 (تبصره بند ز در راستاي -2

گـزارش اقـدامات هـاي  اجرایـی توسط دستگاه مقرر گردید،  ضمن  بررسی مجدد  8بند (ز) تبصره 

 در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

اداره کـل صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان، خانـه  ،هاي صنعتیبا توجه به اهمیت نتایج کارگاه   -3

هـاي اسـتان مکلـف هـاي  شهرسـتانهاي صنعتی استان و فرمانداريصنعت و معدن، شرکت شهرك

ــازم بــراي جلــب همکــاري کارگــاه ،گردیدنــد در جهــت  تکمیــل  هــاي صــنعتی کلیــه تمهیــدات ل

 را بعمل آورند.   ماه سال جاري تا پایان بهمن هاي صنعتیپرسشنامه
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 مقـرر گردیـد هـاي واگـذار شـده، وري و جلـوگیري از فریـز شـدن زمـیندر جهت افزایش بهره -4

هـاي هـاي مختلـف در بخـشهاي فعالیـتریزي استان، میزان تعیین کاربريسازمان مدیریت و برنامه

که در ده سـال گذشـته بـه  خدمات و تاسیسات ) ،اقتصادي (صنعت و معدن، کشاورزي، گردشگري

 تا پایان سال تهیه و در جلسه شورا ارائه نماید.  متقاضیان واگذار شده است،

  

 

 

 

 

 اند:اسامی اعضاي ارجمندي که در این نشست حضور نداشته 

 ناظر محترم مجلس شوراي اسلامی -جناب آقاي ابوترابی -1

 معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداري  – جانثاريجناب آقاي  -2

 ي کاشانمعاون و فرماندار ویژه – مرتضایی جناب آقاي  -3

 


