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 دستور کار نشست :  

 زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست بررسی مصوبات کارگروه    .۱

 سایر موارد  .۲

   مذاکرات : اهم 

سـازمان رئـیس آقاي دکتر قاسمی و خیر مقدم توسط مجید  کالم اهللا  از  چند  پس از تالوت آیاتی       
 ،مصـوبات کـارگروه زیربنـایی، توسـعه روسـتایی، عشـایري ،ریزي استان و دبیر شورامدیریت و برنامه
ها بـه انضـمام باشد و قبال پروژهطرح و پروژه می  74زیست که بالغ بر  سرزمین و محیطشهري، آمایش  

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

ریزي و جناب آقـاي دکتـر مرتضـوي اسـتاندار محتـرم و رئـیس شـوراي برنامـه  سپس   تصویب رسید.
هـاي اعتبـارات توسـط دسـتگاهفرصت زمـانی  باقیمانـده در جهـت جـذب    بر استفاده از    توسعه استان

ضـمن ارسـال گـزارش از دسـتگاه هـاي اجرایـی بـه اسـتانداري در خصـوص اجرایی  تاکیـد نمـوده و
 هاي اجرایـی در جـذب ایـن اعتبـارات شـدند.خواستار اقدام  بموقع دستگاهوضعیت جذب اعتبارات،  

رفع مشکالت و تنگناهاي     هاي الزم در خصوصهاي اجرایی استان پیگیريایشان با بیان اینکه دستگاه
هاي متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشـور  انجـام نمـوده و را از وزارتخانه  هاي موجود در استانطرح

مکاتبه صورت گرفته در این خصوص را نیز به استانداري ارسال نمایند تا از ظرفیـت و پتانسـیل اسـتان 
در پایان  رئـیس شـوراي   .استفاده گرددآنها    در خصوص پیگیري مطالبات استان و به سرانجام رساندن

ریزي در سـطح اسـتان پرداختـه  و بـر ریزي و توسعه استان به بیان جایگاه و اهمیت شوراي برنامهبرنامه
 هاي اجرایی در جلسات شورا تاکید نمودند. حضور مستمر مدیران دستگاه
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   صوبات:م

و مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روسـتایی، 26/12/1400مورخ  58990/1400/11نامه شماره    .1

 27/01/1401مـورخ    2537/1401/11  شماره  رزمین و محیط زیست نامهعشایري، شهري و آمایش س

یـک (شـامل  29/01/1401مـورخ  3076/1401/11ردیـف) و نامـه شـماره  هجـدهبرگ و   ده(شامل  

(شـامل سـه بـرگ و دوازده   29/01/1401مورخ    3077/1401/11نامه شماره    ردیف ) و  یکبرگ و  

(شامل یک بـرگ و یـک ردیـف)و نامـه   11/02/1401مورخ    5100/1401/11ردیف) و نامه شماره  

(شــامل چهــار بــرگ و چهــار ردیــف) و نامــه شــماره  17/02/1401مــورخ  5662/1401/11شــماره 

 5866/1401/11(شامل یک بند و یک ردیـف) و نامـه شـماره    17/02/1401مورخ    5663/1401/11

با توجه به استثنائات موارد ذیل  (شامل بیست و شش برگ و نود و یک ردیف)    18/02/1401مورخ  

 تصویب شد.

نامــــه شــــماره از پیوســــت 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12،  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3هــــاي الــــف : ردیف

مـــورخ  3076/1401/11نامه شـــماره از پیوســـت 1و ردیـــف   27/01/1401مـــورخ  2537/1401/11

ــاي و ردیف  29/01/1401 ــماره از پیوســـــت 12و 11 ،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هـــ ــه شـــ نامـــ

مــورخ  5100/1401/11از پیوســت نامــه شــماره  1و ردیــف  29/01/1401مــورخ  3077/1401/11

از  1و ردیــف  17/02/1401مــورخ  5662/1401/11نامــه شــماره از پیوســت 3و ردیــف  11/02/1401

، 12،  11،    10،  9،  8،  7،  6،  5،  4هاي  و ردیف   17/02/1401مورخ    5663/1401/11نامه شماره  پیوست

29 ،30  ،31 ،32  ،41 ،42 ،43  ،44 45 ،46  ،47 ،48 ،49  ،50 ،51  ،52 ،53 ،54  ،55 ،56  ،57 ،58 ،59  ، 
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و نامـه   18/02/1401مـورخ  5866/1401/11نامه شماره از پیوست 91و  89، 87، 86، 84، 62،  61،  60

موضـوع تعیـین کـاربري  کـه در کـارگروه  زیربنـایی،   26/12/1400مـورخ    58990/1400/11شماره  

مـورد موافقـت  قـرار گرفتـه،   توسعه روستایی، عشایري، شـهري و آمـایش سـرزمین و محـیط زیسـت

 رار گرفت.ریزي و توسعه استان قموافقت  مذکور مورد تأیید شوراي برنامه

کـه در کـارگروه   18/02/1401مـورخ    5886/1401/11نامه شماره  از پیوست  83و    82هاي  ردیف  ب:

مـورد مخالفـت قـرار   توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سـرزمین و محـیط زیسـتزیربنایی،  

 ریزي و توسعه استان قرار گرفت.گرفته، مخالفت مذکور مورد تأیید شوراي برنامه

کـاري صـمت موضوع تشـکیل گـروه  28/02/1401مورخ    7767/1401/11از نامه شماره    1  ج: ردیف

 جهت بررسی موارد مرتبط با صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

براي احداث نیروگـاه خورشـیدي انتخـاب شـده از هاي پیشنهادي  با توجه به لزوم معرفی ساختگاه    -2

هکتـار  4500) سـاختگاه بـه مسـاحت 52(، اسـتان ازسوي اداره کل منـابع طبیعـیهاي معرفی شده  پهنه

معاونـت همـاهنگی امـور   22/2/1401مـورخ    14844/4/20معرفی شده با ساتبا،( موضوع نامـه شـماره  

هـاي پیشـنهادي بـراي احـداث نیروگـاه پهنـهاقتصادي استانداري اصفهان ) مطـرح و ضـمن تصـویب   

ها و مراتع (بـویژه ظرفیـت برداري از جنگلبهره  ظرفیت  قانون حفاظت و    مقرر گردید از خورشیدي،   

) در خصوص  واگذاري اراضی مذکور به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدي استفاده گـردد. 3ماده  

 باشد.هاي مربوطه ضمیمه مصوبه میساختگاه
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هـاي متقاضـی طرحاي مکلف گردید گزارش کاملی از آخرین وضـعیت  شرکت برق منطقه  -3

هـاي صـورت و همچنـین  واگـذاري  یـدمیـزان خلـع  هاي خورشیدي در استان واحداث نیروگاه

روي و همچنــین مشــکالت و موانــع موجــود در پــیشبــا کشــور  یســهگرفتــه در اســتان را در مقا

ریـزي و گذاري را تهیه و جهت ارائه در نشسـت آتـی شـورا بـه دبیرخانـه شـوراي برنامـهسرمایه

 استان ارسال نماید. توسعه

ریزي و توسعه استان در خصـوص شـرایط و نامه اجرایی شوراي برنامهآیین 2  مادهبا توجه به    -4

مقرر گردید اعضـا شخصـاً در جلسـات  و توسعه استانریزي  نحوه تشکیل جلسات شوراي برنامه

ــده  ــه،  نماین ــت در جلس ــاي ثاب ــه اعض ــور موج ــان حض ــدم امک ــورت ع ــد و در ص ــور یابن              حض

 االختیاري با هماهنگی رییس و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأي حضور یابد.تام

اردسـتان   ساختمان مـازاد اداره کـل آمـوزش و پـرورش  واگذاري حق استفاده    در خصوص  -5
 89و با عنایت به بند ب مـاده (شهرستان اردستان    به بخشداري مهاباد  (ساختمان مدرسه معرفت)  

مدرسـه مقرر شد :  حق استفاده از فضـاي سـاختمان  )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  
ه سـال  بـ20بـه مـدت معرفت مهاباد شهرستان اردستان  مربوط به اداره کـل آمـوزش و پـرورش 

 بخشداري مهاباد واگذار گردد.
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