
 
 

  
 

 
  

ي شماره
 نشست 

ي نشست  شماره
 در سال جاري 

 ریاست نشست  محل برگزاري  تاریخ برگزاري 
تعداد اعضاي  
 اصلی حاضر

تعداد اعضاي  
 اصلی غایب 

حاضرین  تعداد 
 غیر عضو 

زمان شروع و  
 خاتمه

سالن اجتماعات   1401/ 05/ 22 4 220
 13 4 27 استاندار  استانداري

    17 الی15
 بعد از ظهر  

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

۱ 
 

÷   
 

 دستور کار نشست :  

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

 بررسی مصوبات کارگروه اقتصادي ، اشتغال و سرمایه گذاري   .۲

 گزارش وضعیت نیروگاه هاي تجدید پذیر در استان  .۳

 هاي فرسوده و ناکارآمد شهري استان  گزارش وضعیت بافت  .٤

 سایر موارد  .٥

   مذاکرات : اهم 

ریزي  آقاي دکتر قاسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ،مجیدکالم اهللا  از  چند  پس از تالوت آیاتی  
به بیان دستور    وفایش  و یاران با  شهادت اباعبداهللا الحسین (ع) تسلیت  استان و دبیر شورا ضمن خیر مقدم و  

روستایی،  سپس    پرداخت.  شورانشست  کار   توسعه  زیربنایی،  کارگروه  آمایش  عشایري،  مصوبات  شهري، 
ها به انضمام دعوتنامه براي کلیه  پروژه  باشد و قبالًطرح و پروژه می  37زیست که بالغ بر  سرزمین و محیط

نظرات خود را نسبت به بندهایی از آن بیان  ها و  محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نیز دیدگاه  اعضاي 
ر اخذ  از  پس  مذاکرات  نتیجه  به أنمودند.  مخفی  بند  ي  موارد  رسید.  به  اول  شرح  ادامه   تصویب  آقاي      در 

برنامهصفاري و  مدیریت  سازمان  رئیس  مشاور  خصوص    به   استان  ریزيپور  در  شده  انجام  اقدامات  بیان 
سال   در  استان  اشتغال  وضعیت  با    1400بررسی  و  پرداخته  رصد  سامانه  اساس  به  بر  برش  اشاره  «توزیع 

نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  و  تفاهم   »1401شهرستانی/دستگاهی تعهد اشتغال استان در سال  
در سال    رتبه استان در کشور  روند رو به بهبود  استان، به  وزارت کشور در خصوص تعهد اشتغال و سهمیه

و متناسب    1400سامانه رصد در سال  ایشان بررسی وضعیت اشتغال استان بر اساس  .  اشاره نمودند  گذشته
دستگاه از مهمترین وظایف  را  استان  کار  بازار  نیاز  با  آموزش  دانستند.سازي  متولی  ادامه    هاي  مصوبات  در 

گذاري استان مطرح و اعضاء نظرات خود را بیان نمودند. نتیجه مذاکرات  اقتصادي، اشتغال و سرمایهکارگروه  
  محترم   مهندس نوحی معاون  سپس آقاي   پس از اخذ راي مخفی به شرح موارد بند دوم به تصویب رسید.

   شدهاستان تشکیل  هاي تجدیدپذیر درنیروگاه کمیتهتاکنون سه جلسه دراي با بیان اینکه  شرکت برق منطقه
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 480  در این مناقصه  و سهم استان را  اشاره نمودهساتبا در سطح کشور    مگاواتی  4000مناقصه  برگزاري  به   

اي شرکت بــرق منطقــه  هاي تجدید پذیرمجري نیروگاه  فريعمه آقاي مهندس جامگاوات بیان نمودند. در اد
پذیر در استان پرداخته و هاي تجدیدمتقاضی احداث نیروگاههاي  آخرین وضعیت طرح   به بیان گزارش  استان،

اختصــاص  هــاي تجدیــد پــذیرمنابع طبیعی استان به نیروگاهاداره    از طریق    هکتار زمین  1000  با بیان اینکه
واگذار شده هاي  طوالنی بودن فرایند خلع ید و آزادسازي زمین  به  ،تحویل شده است  است به متقاضیانیافته  

هاي واگذار شده قبلی کــه قــرارداد خریــد تضــمینی تعیین تکلیف زمینو  جهت تخصیص به متقاضیان جدید  
 هــاییارائــه راهکار    در ادامــه ایشــان    .ندرا از مهمترین مشکالت در این خصوص دانست  آنها فسخ شده است

پیگیــري و و  جهت تعیین قیمت کارشناسی جهت واگذاري به متقاضیان جدید با همکاري نهادهــاي نظــارتی
تســریع در تحویــل زمــین بــه  همچنین و مگاواتی ساتبا 4000گذاران شرکت کننده در مناقصه  جذب سرمایه

 3استفاده از ظرفیت مــاده    بر   ه وپذیر در استان بر شمردرا از مهمترین اهداف کمیته تجدیدبرندگان مناقصه  
هاي جدید براي مناقصه تسریع در واگذاري زمین  وو نزدیک به شبکه برق    هاي مناسبو اختصاص زمین

جهت  افــزایش ســهمیه اســتان در   در  )مگاووات  10زیر    (و مناقصه دوم  )مگاووات  10باالي  (اول ساتبا  

بیــان   بــهجهــاد کشــاورزي اســتان    محتــرم  مرادمند مدیر کلآقاي مهندس  سپس      .الزم بر شمردند  راساتبا  
گذاران پرداخته و طوالنی بودن روند هاي واگذار شده به سرمایهاقدامات انجام شده در خصوص خلعیت زمین
 را از مهمتــرین مشــکالت در ایــن خصــوص دانســتند. ایشــان   خلعیت و همچنین افزایش قیمــت تجهیــزات

افــزایش روحیــه   و همچنــین    هااخذ تضامین الزم در جهت اجرا و اتمام پروژهگذاران و  سنجی سرمایهاهلیت
ها گذاران قبلی را از مهمترین عوامل سرعت بخشیدن بــه واگــذاريگذاران جدید با سرمایهسرمایهبین  تفاهم  

کــل اداره  توســط  هاي واگذار شده  جانمایی زمین در کنار زمین  دانسته وهاي جدید  گذاريخصوصاً در سرمایه
 اقبالی معاون سازمان  در ادامه آقاي نیک برشمردند.را از اقدامات قابل توجه در این مسیر    استان منابع طبیعی
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اشــاره هاي اداري استان ارائه نموده و با ریزي استان گزارشی از ساماندهی فضا و ساختمانمدیریت و برنامه

ضوابط ســاماندهی فضــاهاي هاي اداري، به  هاي ساماندهی فضا و ساختماننامهبه اسناد باالدستی و تصویب
  هاي اجرایــیها و اراضی در اختیار دستگاهبرداري مطلوب از ساختمانو بهره  استانهاي اجرایی  اداري دستگاه
واگــذاري و اســتفاده از ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مــالی دولــت، 89(ماده    ) ب(اشاره به بند  پرداخته و با  

ریزي برنامــه  ریت وتأیید سازمان مدیاستان با  در  را  ها و مؤسسات دولتی  هاي مازاد بر نیاز وزارتخانهساختمان
ســاختمان مــازاد   24 واگــذاري ایشــان  .دانســتندریزي و توســعه اســتان برنامــه اســتان و تصــویب شــوراي

بــر  در ایــن خصــوصاســتان  را از مهمتــرین اقــدامات هاي اجرایــی متقاضــیهاي اجرایی به دستگاهدستگاه
و  افزایــیهم ،ریزي و توسعه استانو رئیس شوراي برنامه استاندار محترمجناب آقاي دکتر مرتضوي   شمردند.

جهــت ارائــه را  هاي موجود در استان استفاده از ظرفیت و پتانسیل ساختماندر  هاي اجرایی  دستگاههمکاري  
و کــالن مــدیران   نگــاه جــامعبــر     ه وها بــر شــمردبهتر خدمات به مــردم را از مهمتــرین وظــایف دســتگاه

. رئــیس تاکیــد نمودنــدهاي موجــود  اداري ســاختمانو هاي اجرایی در جهت استفاده بهینه از فضاها دستگاه
در خصــوص   ضــمن تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل اســتان  ریزي و توســعه اســتانشوراي برنامه

اده از ظرفیت و توان اســتان در جهــت استفهاي تجدیدپذیر، بر کاهش فرآیندهاي بوروکراسی اداري و  انرژي
گریزي در استان را از مهمتــرین وظــایف و جلوگیري از سرمایهپذیر  هاي تجدیددر انرژي  گذاريجذب سرمایه

ایشان بر استفاده از ظرفیت فضاهاي بیمارستانی در جهــت تولیــد بــرق  در پایان   .  هاي متولی دانستنددستگاه
هاي دانشــگاههاي ریزي در خصوص استفاده بهینه از فضــا و ســاختمانگذاري و برنامهتاکید نموده و سیاست

دســتور کــار چهــارم  پذیر بر شــمردند. کمیته تجدید  را از مهمترین وظایف  علوم پزشکی  اصفهان و کاشان   
ا بخاطر ضیق وقت به جلسه آتی شور  "هاي فرسوده و ناکارآمد شهري استانگزارش وضعیت بافت  "نشست  

 موکول گردید. 
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   صوبات:م

شماره    .1 شماره    و1401/ 17/01مورخ    1008/1401/11نامه  مورخ    17740/1401/11نامه 

مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین    و    23/04/1401

ردیف) و    دوبرگ و    دو(شامل    07/04/1401مورخ    15085/1401/11   شماره  و محیط زیست نامه

شماره   و  دو(شامل    07/04/1401مورخ    14901/1401/11نامه  و  پنجبرگ   ( شماره   ردیف  نامه 

شماره    11/03/1401مورخ    10276/1401/11 نامه  و   ( ردیف  سه  و  برگ  سه  (شامل 

شماره  (شامل    24/03/1401مورخ    12418/1401/11 نامه  و   ( ردیف  چهار  و  بیست  و  برگ  پنج 

با توجه به استثنائات موارد  (شامل یک برگ و یک ردیف )    22/04/1401مورخ    17623/1401/11

 ذیل تصویب شد. 

شماره    1ردیف    -الف نامه  از  یتغیموضوع    07/04/14010مورخ    15085/1401/11از  کاربري  ر 

اورژانس   پایگاه  احداث  جهت  بنایی  زیر  تاسیسات  به  انبارداري  و  نقل  و  کارگروه  حمل  در  که 

  مطرح گردیده بود   توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست  زیربنایی،

و  مورد   جادهبررسی  اورژانس  ایجاد  پدبا  بهمراه  هوایی   اي  اورژانس  قرار    بالگرد  تصویب  مورد 

 گرفت.
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شماره    5ردیف    -ب نامه  کاربري    موضوع    07/04/1401مورخ    14901/1401/11از  تعیین 

امداد جاده و  ایمنی  ایستگاه  احداث  بنایی جهت  زیر  و صرفًتاسیسات  مطرح  ایستگاه    ااي  ایجاد  با 

 آتش نشانی موافقت گردید . 

شماره    3ردیف    -ج نامه  وضع موضوع    11/03/1401مورخ    10276/1401/11از  کالبد  تثبیت 

سلیمی روستاي  الحاق    ،موجود  حبدون  نقطه  دزمین  نقشه  13و  12فاصل  مورد    پیوست  مطابق 

   تصویب قرار گرفت .

موضوع تعیین کاربري سایر صنایع    31/5/1401مورخ     23723/1401/11از نامه شماره    1ردیف  -د

 .اي مطرح و مورد تصویب قرار گرفتجهت احداث واحد تولید پارچه از الیاف شیشه

به شرح ذیل      10/03/1401مورخ    گذاري استان  مصوبات کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایه    -2

 به تصویب رسید:

با توجه به سناریوهاي ارائه شده براي «توزیع برش شهرستانی/دستگاهی تعهـد اشـتغال اسـتان الف :      
کل تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی »، جدول توزیع دستگاهی، شهرستانی پیشنهادي اداره1401در سال  

 مورخ   246006هاي کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (طی نامه شماره  که حسب ابالغ وزارتخانه
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هاي اجرایی مرتبط نسبت به ثبت اطالعات شـاغلین کلیه دستگاه  ،) تصویب و مقرر گردید1/12/1400

 بـه ،هاي اسـتان نیـز موظـف گردیدنـدجدید در سامانه رصد اقدام نمایند. ضـمنا فرمانـداران شهرسـتان
هـا را بـه صـورت مسـتمر رصـد و گـزارش هاي اجرایـی در شهرسـتانعملکرد دستگاه  صورت ماهیانه

 نمایند.

کـاري و توزیـع عادالنـه منـابع هاي حمایتی و جلوگیري از هرگونه مـوازيمنظور اتخاذ سیاستب: به 
هـاي اجرایـی و گـذاري ضـمن اخـذ نظـرات دسـتگاهکاري اشتغال و سـرمایهگروه  ،مالی مقرر گردید

 هاي اجرایی اشتغال استان براي تحقق تعهد اشتغال فوق اقدام نماید.نسبت به تدوین برنامهنظارتی  
 

هاي استان در راستاي اجرایی نمودن قانون حمایت از کسب و کارهاي  ها و دهیاري شهرداريج: 
ها و  و ادارات تابعه شهرستان  استان کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیخانگی نسبت به همکاري با اداره

 هاي دائمی و فصلی مشاغل خانگی اقدام نمایند. بسیج سازندگی در خصوص برگزاري نمایشگاه
مقایسه   -د و  تفصیلی  گزارش  گردید  فرصتمقرر  به  اي  شده  حذف  و  شده  ایجاد  اشتغال  هاي 

بنگاهتفکیک بخش اقتصادي،  ادارههاي  توسط  بزرگ و شهرستانی  رفاه  هاي  و  تعاون، کار  کل 

کارگروه   استان  اجتماعی آتی  جلسه  در  و  سرمایه  تهیه  و  اشتغال  استاناقتصادي،  ارائه   گذاري 

 گردد. 

مصوبه    هـ به  عنایت  با  سرمایه  20/11/1400:  و  اشتغال  اقتصادي،  ایجاد  کارگروه  استان،  گذاري 

 کاري اقتصاد گردشگري و صنایع دستی ذیل کارگروه فوق به تصویب رسید.گروه
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ریزي و توسعه استان و پیرو صورتجلسـه شوراي برنامه  215اساس جزء الف  بند یک  نشست  بر    -3

در خصوص الحاق و تعیین کاربري مسـکونی   30/04/1401معاونت هماهنگی امور عمرانی  مورخ  

/ص 441/100/1401با توجـه بـه نامـه شـماره    ،با تامین خدمات در قالب خدمات منفصل شهر دهق

مـورد  مطـرح و  مورد نیاز، اي  استان در خصوص تامین آبشرکت آب منطقه   22/5/1401مورخ  

 تصویب قرار گرفت.  

امور اقتصادي و دارایی    کل  اداره،  1401قانون بودجه    18در راستاي استفاده از ظرفیت تبصره    -4
گردید  استان سیاستگذاريبرنامه   ،مکلف  و  خصوص  ها  در  شده  انجام  تخصیص    هاي  و  جذب 

کاري  در اسرع وقت تهیه و ضمن بررسی و تأیید در گروه  را    1401در سال     18اعتبارات تبصره  
در نشست آتی شورا    گذاري استان،گذاري و کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایهاشتغال و سرمایه

 (مهرماه ) ارائه نمایند.

شرکت    -5 گزارش  به  توجه  منطقهبا  نیربرق  خصوص  در  استان  استانگاهواي  تجدیدپذیر    ،هاي 

انرژي ضمن بررسی راهکارهاي کوتاه کردن فرآیند   ، هاي تجدیدپذیر استان مکلف گردیدکمیته 

   گذاران هاي خورشیدي به سرمایهواگذاري نیروگاه  تسریع  در راستاي    ،  اقدامات الزم  هاواگذاري

استفاده از ظرفیت دانشگاه هاي علوم پزشکی اصفهان و کاشان در    راهکارهاي    و    متقاضی  انجام  

فضاجهت   از  پنلاستفاده  نصب  جهت  در  بیمارستانی  خورشیديي  کمیته    هاي  هاي  انرژيدر 

 نتیجه اقدامات در نشست آتی شورا ارائه گردد.  و   مورد بررسیرا پذیر استان تجدید
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اداره بـه     صـنعت، معـدن و تجـارت شهرضـادر خصوص واگذاري حق استفاده ساختمان اداره    -6
)قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی   89ماده (  )ب(و با عنایت به بند    شهرضا  تعزیرات حکومتی

           سـال  بـه   5بمـدت  اداره صـنعت، معـدن و تجـارت شهرضـا  ساختمان  حق استفاده      ،دولت مقررشد
 واگذار گردد.  شهرضا  تعزیرات حکومتی   اداره

اداره بـه    صنعت، معدن و تجـارت گلپایگـان  در خصوص واگذاري حق استفاده ساختمان اداره    -7
)قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی  89ماده ( )ب(و با عنایت به بند    تعزیرات حکومتی گلپایگان

          سـال  بـه   5بمـدت  صنعت، معدن و تجـارت گلپایگـاناداره    ساختمانحق استفاده      ،دولت مقررشد
 واگذار گردد.   اداره تعزیرات حکومتی گلپایگان

دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان (خانـه بهداشـت در خصوص واگذاري حق استفاده ساختمان    -8
)قانون تنظیم بخشـی از  89ماده ( )ب(و با عنایت به بند    خوانسار اداره  محیط زیست  به     وانسار )  خ

(خانه بهداشت     دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ساختمانحق استفاده      ،مقررات مالی دولت مقررشد
 واگذار گردد.   اداره  محیط زیست خوانسار سال  به   5بمدت    خوانسار )

     شـهید ذوالفقـاري  مدرسـه  آمـوزش و پـرورش (در خصوص واگذاري حق اسـتفاده سـاختمان    -9
)قانون تنظیم بخشی   89ماده (  )ب(و با عنایت به بند     خوانسار   اداره تعزیرات حکومتیبه     )خوانسار 

شــهید  آمــوزش و پــرورش (مدرســهســاختمان حــق اســتفاده   ،از مقــررات مــالی دولــت مقررشــد
 واگذار گردد.    اداره تعزیرات حکومتی خوانسار   سال  به 5  بمدت  سار )خوان  ذوالفقاري
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، اداره کـل هاي اداريبه منظور تعیین تکلیف امالك مازاد و استفاده بهینه از فضاها و ساختمان  -10

مازاد،   هاي  ساختمانقبل از اقدام در خصوص فروش      ،گردید  امور اقتصادي و دارایی استان مکلف

هاي اجرایـی اسـتان را بـه کـارگروه مشـورتی فضـا و هاي موجـود و مـازاد دسـتگاهلیست ساختمان

موجـود و   يهاارسال، تا کارگروه مذکور ضـمن بررسـی وضـعیت سـاختمان  استان  ساختمان اداري

ت قـانون مـدیری  )39موضـوع مـاده (هاي اجرایی با اسـتانداردهاي  انطباق فضاهاي در اختیار دستگاه

ــدمات کشوري ــی، اداري و خــدماتی دســتگاه(متناســب بــا ســرانهخ  ،هاي اجرایــی)هاي آموزش

باشـند، واگـذار نمایـد. در هاي متقاضی که با کمبود فضا مواجه میهاي مازاد را به دستگاهساختمان

صورت عدم وجود دستگاه اجرایی متقاضی در جهت استفاده از سـاختمان مـازاد، اقـدامات الزم در 

 انجام گیرد.     هاي مازاد توسط کارگروه واگذاري استانفروش ساختمانجهت  
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