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 دستور کار نشست : 

 زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست بررسی مصوبات کارگروه   .1

 بررسی مصوبات کارگروه اقتصادي ، اشتغال و سرمایه گذاري  .2

 1400قانون بودجه  18تبصره  9تا  1گزارش جزء  .3

 سایر موارد .4

   مذاکرات : اهم 

 رئـیسآقـاي دکتـر قاسـمی و خیر مقدم توسـط مجید کلام الله از چند پس از تلاوت آیاتی      
مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی،  ،ریزي استان و دبیر شوراسازمان مدیریت و برنامه

 باشـد و قبلـاًطرح و پـروژه مـی 109زیست که بالغ بر سرزمین و محیطشهري، آمایش  ،عشایري
محتـرم ارسـال شـده بـود مطـرح و اعضـاء نیـز  ها به انضمام دعوتنامـه بـراي کلیـه اعضـايپروژه

ها و نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیـان نمودنـد. نتیجـه مـذاکرات پـس از اخـذ دیدگاه
مصـوبات کـارگروه اقتصـادي،   در ادامـه  رسـید.تصـویب  بـه اول شرح موارد بندي مخفی بهأر

گذاري استان مطرح و اعضاء نظرات خود را بیان نمودند. نتیجه مـذاکرات پـس اشتغال و سرمایه
 هـا سرپرسـتسـپس آقـاي عـرب از اخذ راي مخفی به شرح موارد بند دوم بـه تصـویب رسـید.

تـا  1کرد استان در خصوص جزء گزارشی از عملاقتصادي و دارایی استان  اداره کل امور محترم
واحـد  530و مصوبات کمیته استانی تسهیلات را ارائه نمودند. ایشـان بـا بیـان اینکـه  18تبصره  9

 میلیـارد ریـال برشـمردند. 13774را سـهمیه اسـتان میـزان   باشـند،هـاي مصـوب مـیداراي طرح
موضوع تسهیلات تولید، اشتغال و کـارآفرینی  اقتصادي و دارایی استان اداره کل امور سرپرست

آقاي نـاطقی معـاون سـازمان مـدیریت و  در ادامه  .بیان نمودندرا از مهمترین اهداف این تبصره 
اسـتان اسـتان  ايهـاي سـرمایهدرصد اعتبارات تملک دارایی 83با بیان اینکه   ریزي استان،برنامه

 اقدامات انجام گرفته در جهت تحقق درآمدي استان در فرصت  است،  به  شده تخصیص داده
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 هـاایشان برداشت از اعتبارات عمرانی دستگاه  را جهت احکام دادگـاه  زمان باقیمانده پرداختند.

)  از 20اعتبارات بند (ط) تبصـره ( برداشت ه و گزارشی  ازمیلیارد ریال بیان نمود 3/80 را بالغ بر
سـپس جنـاب آقـاي    .اي و اعتبـارات خـارج از شـمول را ارائـه نمودنـداعتبارات تـوازن منطقـه

اسـتفاده   ،سازمان بازرسی و بازرس کل اسـتان اصـفهان 6منطقه  طباطبایی مهریزي رئیس محترم
هـاي جدیـد را مهـم از ظرفیت استان و حفظ منابع موجود و توجه به آمایش سـرزمین در پـروژه

گذاران و اخـذ تضـامین لـازم در سنجی سرمایهغیر عامل و اهلیتدانستند.  ایشان توجه به پدافند 
 در پایـانلازم  برشمردند.   را  هاي جدیدگذاريها خصوصاً در سرمایهجهت اجرا و اتمام  پروژه

، ارائـه ریـزي و توسـعه اسـتانو رئیس شوراي برنامه استاندار محترم جناب آقاي دکتر مرتضوي 
هـاي اجرایـی بـر را از مهمترین وظایف دسـتگاه به مردم در ایام نوروز و مستمر خدمات مطلوب

هـاي اجرایـی در خصـوص پیگیري دسـتگاه ریزي و توسعه استان رئیس شوراي برنامه  شمردند.
هاي از اولویت راپذیر شار آسیبقو توجه به اجذب اعتبارات با توجه به  فرصت زمانی باقیمانده 

استاندار محتـرم بـا بیـان اینکـه آمـار و اطلاعـات ارسـالی از طریـق   .نددانستهاي اجرایی دستگاه
بـه   اتمبناي اختصاص اعتبـارها به سازمان برنامه و بودجه کشور هاي اجرایی و وزارتخانهدستگاه

اي استان بـه هاي توسعهاطلاعات صحیح  مربوط به شاخصسازي و ارسال شفافگیرد،  استان قرار می
 هاي استان بر شمردند. هاي اجرایی را  از مهمترین وظایف دستگاهتوسط دستگاه کشور

 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
  

ي شماره
 نشست

ي نشست شماره
 در سال جاري

 ریاست نشست محل برگزاري تاریخ برگزاري
تعداد اعضاي 
 اصلی حاضر

تعداد اعضاي 
 اصلی غایب

تعداد حاضرین 
 غیر عضو

زمان شروع و 
 خاتمه

سالن اجتماعات  26/12/1400 10 216
 11 4 27 استاندار استانداري

 39/10 الی8
 صبح

نفر داراي حق راي نیستند چهاراز اعضاي اصلی غایب ، تعداد  -   

۳ 
 

 
   صوبات:م

و مصــوبات کــارگروه زیربنــایی، توســعه 12/11/1400مــورخ  50634/1400/11نامــه شــماره   .1

مـورخ  56416/1400/11  شـماره روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست نامـه

 14/12/1400مـورخ  56415/1400/11(شامل سه بـرگ و سـه ردیـف) و نامـه شـماره  14/12/1400

،  214،  213،  212،  129، 128، 82،  81،  9هـاي  بنـدهـار ردیـف ) و (شامل هجده برگ و نودو چ

نامـــه شـــماره  از  6و  5هـــاي بنـــد و11/10/1400مـــورخ  44141/1400/11نامـــه شـــماره  از   215

 با توجه به استثنائات موارد ذیل تصویب شد.  27/10/1400مورخ  47327/1400/11

ــف  -الــف ــه شــماره  212ردی ــورخ  44141/1400/11از نام موضــوع احــداث واحــد  11/10/1400م

توسـعه روسـتایی، عشـایري، شـهري و آمـایش  بندي دمنوش که در کارگروه زیربنایی،تاسیسات بسته

 مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت.، بررسی و مورد مخالفت قرار گرفته بود سرزمین و محیط زیست

موضـوع احـداث کمپوسـت و  11/10/1400مـورخ  44141/1400/11از نامه شـماره  215ردیف  -ب

توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمـایش سـرزمین و محـیط  خاك قارچ که در کارگروه زیربنایی،

 مطرح و  مجدداً مورد مخالفت قرار گرفت. ،مورد مخالفت قرار گرفته بود زیست

موضوع تعیین کاربري سـایر صـنایع  14/12/1400مورخ  56416/1400/11از نامه شماره  3ردیف  -ج

   هکتار موافقت و مقرر  30جهت احداث شهرك صنعتی هرند،  با توسعه غذایی و نساجی به میزان  
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 براي شهرك صنعتی مذکور از خانه فاضلاب تصفیه مین پسابأهاي لازم در خصوص تگردید پیگیري

 اي استان انجام گیرد.طریق شرکت آب منطقه

ــه   -2 ــرمایهکلی ــتغال و س ــارگروه اقتصــادي، اش ــوبات ک ــتان مص ــورخ  گــذاري اس و  20/11/1400م

 . مورد تصویب قرار گرفت  24/12/1400

هاي استقرار و موقعیت مکانی منطقه ویـژه اقتصـادي شـرق اصـفهان و دهکـده لجسـتیک پهنه –الف  

توسـعه  کـارگروه زیربنـایی،مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردیـد سـایر مراحـل قـانونی از طریـق 

( بهمـراه نقشـه موقعیـت د. دپیگیري گر  روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست

  ستیک و منطقه ویژه اقتصادي شرق ).استقرار دهکده لج

صـنایع  هـايمقـرر گردیـد لیسـت کارگـاه  با توجه به تسهیلات صندوق ملی محـیط زیسـت ویـژه، -3

اي بـا محوریـت حفاظـت محـیط زیسـت اسـتان تهیـه و جلسـهاداره کل  توسط آلاینده و داراي مجوز 

هماهنگی امـور اقتصـادي اسـتانداري ،  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري و با شرکت معاونت 

هاي صنعتی استان اداره کل محیط زیست استان، اداره صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت شهرك

راهکارهــاي اســتفاده از تســهیلات، در  و احصــاء هــاي عامــل اســتان تشــکیل و ضــمن بررســیو بانــک

نتیجـه آن جهـت بررسـی بـه  اینـد.خصوص  استفاده صنایع آلاینده از این تسـهیلات تعیـین تکلیـف نم

 ارسال گردد. توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست زیربنایی،کارگروه 
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تملک  تغییر اعتبارات و هاي  اجرایی استان مربوط به دستگاه 1400اي سال اعتبارات ترمیمی هزینه -4

  مورد تایید قر ار گرفت.ها مطرح و اي جهت احکام دادگاهدارائیهاي سرمایه

ریزي و توسعه استان با توجه به محـدودیت زمـان باقیمانـده تـا پایـان سـال جـاري در شوراي برنامه -5

گردد و موارد مربوط که از این تاریخ به استان ابلاغ میهمچنین  خصوص تغییرات و توزیع اعتبارات و

مـود و میته تخصـیص اسـتان تفـویض اختیـار نریزي است به کبه موجب قانون در اختیار شوراي برنامه

 .گرددگزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه آتی شورا مطرح مقرر شد 

اعتبارات متوازن سازي مناطق کم برخوردار   ،  1400قانون بودجه )20 (تبصره )ط(بند در راستاي  -6

مربوطه مورد تصویب قرار گرفت نامه هاي اجرایی با توجه به قانون و آیین،  اعتبارات دستگاه1400

 ریزي استان ابلاغ گردد. و مقرر شد توسط سازمان مدیریت و برنامه

 اند:اسامی اعضاي ارجمندي که در این نشست حضور نداشته 

 ناظر محترم مجلس شوراي اسلامی -جناب آقاي ابوترابی -1

 نیروهاي مسلح  وزارت دفاع و پشتیبانیمحترم  نماینده  -جناب آقاي گوگرد چیان -2

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان  محترم  مدیر کل -جناب آقاي ایزدي -3

 سرپرست محترم دانشگاه اصفهان -جناب آقاي دکتر هرسیچ -4




