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 دستور کار نشست :  

 توسعه کشور   ها در تهيه و تدوين برنامه پنج ساله  هفتم نحوه مشارکت استان  .1

 

 

   مذاکرات : اهم 

 

رئاایس  ااازمای ماادیسی  و آقاااد تک ااس قا اا ی    ، مجیدکالم اهلل  از  چند  پس از تالوت آیاتی      

به بیای نحوه تدوین بسنامااه تماا س تو ااره ک ااور   ریزد ا  ای و تبیس شورا ض ن خیس مقدم  بسنامه

اشاره به ت  ور مراوی مح سم رئیس ج هور و رئیس  ازمای بسنامه و بوتجه ک ااور تر و با    هپستاخ 

خصوص شنا ایی مسایل کلیدد به اقدامات انجام شده تر طی تو  ال اخیس تر  ااازمای بسنامااه و 

تر خصوص آ یب شنا ی بسنامه ش س و تدوین ضوابط و قواعد تنظیس پااین نااویس   ک وربوتجه  

مسااهله محااور بااوتی و شنا ااایی   ای ااای      پستاخ نااد     احکام الیحه بسنامه تماا س تو ااره ک ااور

تاد تاد بسنامه تم س با بسنامه سین تماوت از مهرا  ارندتکه کارکست ملی   ا  ای  تاد تو رهپی سای

ریزد تر اتامه جناب آقاد تک س مستضود ا  اندار مح سم و رئیس شوراد بسنامه   ستندبس ش گذش ه  

تااا و مسااایل مهااس و تو ره ا  ای به ات ی  بسنامه تم س تو ره ک ور پستاخ ه و شنا ایی اولوی 

ریزد و رئاایس شااوراد بسنامااهتاد اجسایی تانساا ند   را از مه  سین وظایف ت  گاه  ا  ایو  ک ور  

بسنامه تم س تو ره ک ور را تر این مقطع زمااانی نقطااه عطماای بااساد   و تدوین  تهیهتو ره ا  ای  

 تاد اجسایی تر  طح ملی و ا اا ای ت  گاه  مدیسی  ک ور تانس ه که با اعالم نظسات و پی نهاتات

صمارد پااور   تر اتامه آقاد     دت وار کن  تاد آتی  تو ره و پی سف  ک ور را تر  ال  مسیس  ندتوامی

تاد تا و  یا اا خااط م اای ریزد ا  ای به بیای مه  سینم اور رئیس  ازمای مدیسی  و بسنامه

 قانوی ا ا ی  126کالی بسنامه پنج  اله تم س تو ره ک ور پستاخ ه و با بیای اینکه بس ا اس اصل 
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تاد کلی بسنامه تماا س تو ااره قانوی بسنامه و بوتجه و بس ا اس  یا   3ماته   ( 3)و    ( 2)و بندتاد

ره بس پی سف  ابالغیه مقام مرظس رتبسد و  ند تحول تول  مستمی، تدف آرمانی بسنامه تم س تو 

تاد بسنامه تم س پستاخ ه و این بسنامه را به عنوای به بیای ویژگی  باشد،  اق صاتد توام با عدال  می

که بساد تحقااع عاادال  تر   تانس ه اله ک ور و اولین بسنامه    20چهارمین بسش از  ند چ س انداز  

و با رویکست مسهله محورد   پهنه،  ا نات مصوب آماین را مبناد نگسش یکپارچه  سزمین قسار تاته

به موضوعات کلیدد توجه و ت سکز جدد ن وته ا    ای ای تغییس رویکست از ت سکز بااس تیصاای  

ت سکز بااس مسااائل کلیاادد، بسنامااه محااورد،   منابع به اصالحات  اخ ارتا و وضع قواعد  یا  ی،  

تتاد مورت توجااه تر تا و م ارک  محورد را از مه  سین رویکست سکززتایی و تقوی  نقن ا  ای

ت ااسیح   ضاا ن    ریزد ا اا ایم اور رئیس  ازمای مدیسی  و بسنامااه    تدوین بسنامه تم س تانس ند 

رتن وتتااا و   بیایضوابط و قواعد تنظیس پین نویس احکام الیحه بسنامه پنج  اله تم س تو ره به  

موضااو   12 ک ور و  اوامس رئیس ج هور مح سم تر جلسه نظارت   اتد از  ازمای بسنامه و بوتجه

 تر اتامه ترداتد از مدیسای تار ک ور ابالغی تو ط ریا   مح سم ج هور پستاخ ند کلیدد و اولوی 

تاد اجسایاای تاد خوت و اقدامات انجام گسف ه تر ت  گاهتاد اجسایی به بیای تیدگاهت  گاه  مح سم

پستاخ ند    پس جناب آقاد   خصوص احصاء و تدوین احکام پی نهاتد بساد بسنامه تم س    تر  خوت

با بیای میاازای تحقااع   مجلس شوراد ا المی  شهس  ای اصمهای تر  مح سم  ن اینده    غیانی  طتک س  

تاد موجوت تر ک ور و ا  ای پستاخ ااه و توجااه به  بیای مه  سین چالن  ش س تو ره ک ور  نامهبس

توای بین خصوصی و بس س  ازد تر جه  ا اا ماته از تااوای و م ااارک  مااستم تر   به ظسفی  و

تاد تول  تر تهیااه و تاادوین بسنامااه تماا س تانساا ند  تا را از مه  سین اولوی جه  تحقع بسنامه

 ریزد ا  ای به بیای نحوه توزیع اع بارات بند مراوی  ازمای مدیسی  و بسنامه پس آقاد شاکسد 
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پستاخ ه و با بیای اینکه توزیااع اع بااارات ایاان بنااد تر را اا اد  1401قانوی بوتجه     11)ت( تبصسه   

قااانوی بسنامااه پاانج  اااله ش ااس   59تاد غیس ر  ی موضو  بند ) الف( ماته   اماندتی  کون گاه

تاد ا کای واقع تر خارج از محدوته رو  اتا  تو ره اق صاتد، اج  اعی و فستنگی، بهسازد محیط

تا و فااساتس کااستی حااداقل خاادمات ع ااومی و خارج محدوته و حسیس شهستا و تامین زیس  اااخ 

جه  شنا ایی محااالت تاادف و   تراین  ازمای  انجام شده  تاد  و پیگیسد  اقدامات  به       ، باشدمی

  تا پستاخ ند تاد مستبط به تمکیک شهس  ایهژپسو
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   صوبات:م

ارائه     1 به  توجه  بسنامه با  و  مدیسی   تر خصوصگزارش  ازمای  ا  ای  احکام   ریزد  تدوین  نحوه 

ا  ای ض ن آ یب شنا ی بسنامه  تاد اجساییت  گاه  مقسر شد، ک ور  بسنامه تم س تو ره پی نهاتد 

تو ره،   پی نهاتدش س  یک نبه  را    احکام  روز  پایای  و  تا  ج عتهیه  ن س    بنددجه   تر  ارائه  و 

   به تبیسخانه شورا ار ال ن ایند ریزد و تو ره ا  ای شوراد بسنامه 

به  ازمای مدیسی  و تر  ال جارد    1401قانوی بوتجه    ( 7توزیع اع بارات بند )ط( تبصسه )     -2

 گستت اقدام  تا وفع مقسراتریزد ا  ای محول بسنامه

 

ک ور  1401( قانوی بوتجه  11نامه اجسایی  بند )ت( تبصسه )( آیین 1( ماته )1تر را  اد تبصسه )   -3

تاد غیس ر  ی، مقسر گستید بنیات مسکن انقالب ا المی ا  ای تر خصوص  اماندتی  کون گاه 

خصوص تر  و  ا  ای  شهس ازد  و  راه  اتاره  ت کارد  تر   کون گاه   با  مس قس  غیسر  ی  تاد 

فستن پهنه  میساث  کل  اتاره  ت کارد  با  تارییی  ت  یتاد  صنایع  و  گستشگسد  پهنه گی،  تاد ، 

خارج از محدوته و حسیس شهستا و خارج از محدوته رو  اتا را شنا ایی ن وته و پس از تصویب 

ا  ای شهس  بازآفسینی  اولوی     ات  مناطع،  تریین  مورت  و تر  نیاز  مورت  اع بار  زیس  اخ ی،  تاد 

تو ره ا  ای به  ازمای مدیسی  و   ریزد وجه  تصویب تر شوراد بسنامه ت  گاه مجسد آی را  

  ریزد ا  ای ار ال ن ایند بسنامه
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ش اره    -4 بی نامه  به  توجه  و    158483با  مدیسی   شد،  ازمای  مقسر  ج هور  مح سم  ریا   

را به کلیه ت  گاه بسنامه ا  ای  ند تحول تول  مستمی  ابالغ و ت  گاه ریزد  اجسایی  تاد تاد 

اجسایی  اجسایی ض ن   جه   تر  را  الزم  اقدامات  بندتاد  ند،  ا  انی  بسش  ا  یساج  و  مطالره 

( بی نامه ریا   مح سم  3ن وتی ممات آی مر ول و تر صورت وجوت تسگونه ابهام مطابع با بند ) 

ریزد  ج هور، موضو  جه  انرکاس به  ازمای بسنامه و بوتجه ک ور به  ازمای مدیسی  و بسنامه

ن ای ار ال  به  ا  ای  به صورت فصلی  اجسایی  مقسر گستید گزارش ع لکست تس ت  گاه  ند  ض ناً 

 ا  اندار مح سم ارائه گستت   
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