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 دستور کار نشست :  

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

 گذاري  بررسی مصوبات کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایه  .۲

 ) 2قانون الحاق  27خصوصی (ماده  –گزارش عملکرد استان در خصوص مشارکت عمومی   .۳

 سایر موارد  .٤

   مذاکرات : اهم 

ریزي  آقاي دکتر قاسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ،مجیدکالم اهللا  از  چند  پس از تالوت آیاتی      
به     (ع)و امام حسن عسگري  (ع) امام رضا  حضرت  شهادت  تسلیت  استان و دبیر شورا ضمن خیر مقدم و  

عشایري،  مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی،  سپس    .دستور کار نشست شورا پرداختبیان  

ها به انضمام  پروژه  باشد و قبالًطرح و پروژه می  118زیست که بالغ بر  سرزمین و محیطشهري، آمایش  
ها و نظرات خود را نسبت  محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نیز دیدگاه  دعوتنامه براي کلیه اعضاي 

تصویب    به  اول  شرح موارد بند  ي مخفی بهأ به بندهایی از آن بیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ ر
گذاري استان مطرح و اعضاء نظرات خود را  اشتغال و سرمایهمصوبات کارگروه اقتصادي،    در ادامه   رسید.

سپس   به تصویب رسید.  چهارمبیان نمودند. نتیجه مذاکرات پس از اخذ راي مخفی به شرح موارد بند  
کل  آقاي مدیر  تعاون،  مداحی  به محترم  اجتماعی  رفاه  و  توزیع    نحوه    بیان   کار  تصویب  و  بررسی 

سی همچنین  و  دستگاهی  و  اولویتاستشهرستانی  و  اجرایی  محل  هاي  از  تسهیالت  اعطاي  هاي 
هزار میلیارد    620بیان اینکه مبلغ  با    و    پرداخته  1401قانون بودجه    16تبصره    (ب) بند    2جزء  اعتبارات  

استان بین  بند  این  منابع  از محل  و شهرستانریال  اساس شاخصها  بر  جمعیتها  بیکاري  ،هاي    ، نرخ 
نشین حاشیه  و  محروم  می  مناطق  ایشانتخصیص  د  یابد.  اینکه  بیان  با  با  متناسب  استان  هر  ر 

نهادهاي ذيتوانمندي فرمان  ربطهاي  اجرایی  بنیاد  (ستاد  امام(ره)،  بسیج   حضرت    مستضعفان، سازمان 
 اي بر اساس مصوبه شوراي  ها) سهمیهستان قدس رضوي و سایر سازمانآمستضعفین سپاه، ارتش، 
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مناطق محروم و    با را    اولویت تخصیص اعتبارات  که    ،شودریزي و توسعه استان تخصیص داده میبرنامه
  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.   ها  دانش بنیان و تعاونی  ،هاي خالقنشین، فعالیتحاشیه

با بیان اینکه  و    دانستهمیلیارد ریال    30104معادل    16تبصره  بند ب    2جزء    اعتبارات را از  سهم استان  
حداکثر سی درصد منابع اختصاص یافته به هر استان در راستاي حفظ و پایدارسازي اشتغال و ده درصد  

هاي  قانون برنامه ششم توسعه در چهارچوب سقف  89از منابع مورد نظر در جهت اجراي بند (پ) ماده  
آقاي    در ادامه   .یابدو اعتبار و رعایت ضوابط و مقررات بانکی تخصیص می  موجود مصوب شوراي پول

کل مدیر  سرمایه  محترم  ایروانی  امور  اشتغال    گذاري هماهنگی  از    استانداريو  هاي   سیاستگزارشی 
  1401و با بیان اینکه در سال  ارائه نموده    1401در سال    18تبصره  و برش دستگاهی بند الف    اجرایی

اي تغییر پیدا کرده است. عملکرد  به رویکرد منطقه  ايرویکرد از نگاه دستگاهی و تقسیم بین وزارتخانه
سال  در  در سال گذشته را مبناي توزیع اعتبارات  اعتبارات    هاي اجرایی در خصوص میزان جذبدستگاه 
ب  جاري مازاد در سال جاري  منابع  اینکه نحوه جابجایی  بیان  با  ایشان  استانی و دستگاهی دانستند.  ین 

درصد  اعتبار  را جذب کند، استانداري با هماهنگی دبیرخانه کارگروه    70باشد و  اگر دستگاهی نتواند  می
به   نسبت  است  مستقر  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  در  که  اقدام    جابجائیتخصصی  استان  همان  در  سهم 

ریزي و توسعه  ترم و رئیس شوراي برنامهجناب آقاي دکتر مرتضوي استاندار محدر پایان    خواهد نمود.  
هاي نوین و اقتصاد دانش بنیان دانسته  یکی از محورهاي توسعه استان را حرکت به سمت فناورياستان  

ترین  عمده  ،  1401قانون بودجه     18هاي بند الف تبصره  ها و اولویتسیاست  رعایت  تاکید بر  و ضمن
استانهادستگاه  هوظیف اجرایی  دانشرا    ي  اقتصاد  دانستندبنیان  تقویت  استان  برنامه  .  در  رئیس شوراي 

 در جلسات هاي کارشناسی  با توجه به اهمیت بحث  ها خواستنداز دبیران کارگروهریزي و توسعه استان  
 دعوت بعمل آورند.  ها جهت حضور در کارگروه از ناظرین محترم مجلس شوراي اسالمی  ها کارگروه
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خصوصی   –گزارش عملکرد استان در خصوص مشارکت عمومی    محدودیت زمانی دستور سوم جلسه «به دلیل   

 به نشست آتی شورا موکول گردید.   )2قانون الحاق    27(ماده  
  
   صوبات:م

شماره    .1 توسعه  و    28/06/1401مورخ    28688/1401/11نامه  زیربنایی،  کارگروه  مصوبات 

مورخ    23909/1401/11   شماره  روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست نامه

  15/06/1401مورخ    26569/1401/11ردیف) و نامه شماره    سهبرگ و    یک(شامل    31/05/1401

بیست  (شامل    15/06/1401مورخ    26579/1401/11نامه شماره    ردیف ) و  هفتبرگ و  دو(شامل  

 با توجه به استثنائات موارد ذیل تصویب شد.ردیف )    یکصدو هفت برگ و و هشت 

شماره  از    10ردیف    -الف کاربري  موضوع    15/06/1401مورخ    26579/1401/11نامه  تعیین 

و جهت  خدمات حمل و نقل جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی  از دستور کار خارج  

  توسعه روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست  زیربنایی،به کارگروه    بررسی  

 د.یعودت گرد

ب شناسی موضوع بررسی آسی  15/06/1401مورخ    26579/1401/11از نامه شماره    15ردیف    -ب

توسعه روستایی، عشایري،    کارگروه زیربنایی، جهت بررسی به  پهنه بندي ارتفاعی شهر شاهین شهر  

 عودت گردید. شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست 
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موضوع تعیین کاربري تاسیسات    15/06/1401مورخ    26579/1401/11از نامه شماره    19یف  دج: ر 

بنزین پمپ  احداث  جهت  و    زیربنایی  گردمطرح  مقرر  تصویب  از     ،دیضمن  الزم  هاي  پیگیري 

 طریق اداره صنعت، معدن و تجارت استان جهت اصالح محدوده معدن انجام گیرد.

موضوع احداث واحد تاسیسات    15/06/1401مورخ    26579/1401/11از نامه شماره    27ردیف    -د

از   گلخانه  به  د جانبی  بررسی  جهت  و  خارج  کار  زی ستور  روستایی،    ربنایی،کارگروه  توسعه 

 عودت گردید. عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست

موضوع تعیین کاربري تاسیسات   15/06/1401مورخ    26579/1401/11از نامه شماره    7ردیف    -هـ

کـه در کـارگروه   زیر بنایی احداث واحد عرضه سوخت (فروشندگی نفت و گازوئیل کشاورزي )

مورد مخالفـت قـرار   روستایی، عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیستتوسعه    زیربنایی،

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

موضوع تدقیق و الحـاق اراضـی  15/06/1401مورخ    26579/1401/11از نامه شماره    18ردیف    -و

توسـعه روسـتایی، عشـایري، شـهري و آمـایش   زیربنایی،به محدوده شهر طرقرود که در کارگروه  

ریزي مورد مخالفت قرار گرفته، مخالفت مذکور مورد تأیید شوراي برنامـه سرزمین و محیط زیست

 و توسعه استان قرار گرفت.

 



 
 

  
 

 
  

ي شماره
 نشست 

ي نشست  شماره
 در سال جاري 

 ریاست نشست  محل برگزاري  تاریخ برگزاري 
تعداد اعضاي  
 اصلی حاضر

اعضاي  تعداد 
 اصلی غایب 

تعداد حاضرین  
 غیر عضو 

زمان شروع و  
 خاتمه

سالن اجتماعات   1401/ 07/ 09 5 221
 18 5 27 استاندار  استانداري

    25/12 الی10
   صبح

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

٥ 
 

 

هاي موضـوع پهنـه نمایشـگاه  15/06/1401مـورخ    26579/1401/11از نامه شـماره    106ردیف    -ز 

توسعه روستایی، عشـایري، شـهري و آمـایش سـرزمین و محـیط  زیربنایی،که در کارگروه   اتومبیل

ریزي و توسـعه اسـتان مورد مخالفت قرار گرفته، مخالفت مذکور مورد تأیید شـوراي برنامـه  زیست

   قرار گرفت.

استانداري   معاون هماهنگی امور عمرانی    1401/ 5/6مورخ    45621/3/20با توجه به نامه شماره    -2

هاي مبارکه، شهرضا و دهاقان با موضوع تعیین کاربري جهت احداث تاسیسات کمپوست شهرستان

  05/11/1396ریزي و توسعه استان مورخ  شوراي برنامه  177مطرح و مقرر گردید، مصوبه نشست  

 .یستبقوت خود باق 2/10/1395مورخ  165لغو و مصوبه نشست 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري     1401/ 8/5مورخ    47448/3/20با توجه به نامه شماره    -3

مقرر   ،در خصوص بررسی و تایید کریدور انتقال آب جنوب به اصفهان ضمن تصویب کلیات طرح

محیطی  گردید   زیست  اثرات  ارزیابی  استان  گزارش  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  در    توسط 

   ریزي و توسعه استان ارسال گردد.برنامهتهیه و به دبیرخانه شوراي  اسرع وقت 
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 گذاري استان بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:مصوبات کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایه -4

گذاري در خصوص توزیع شهرستانی اعتبارات از محل  کاري اشتغال و سرمایهپیشنهاد گروه  -الف

هاي  فرض ابالغ تخصیص کامل اعتبارات بانک(با    1401قانون حمایت از مشاغل خانگی در سال  

آن شهرستانی  توزیع  و  بانک  پست  و  توزیع  کشاورزي  و  شده)  ارائه  جدول  نسبت  همان  به  ها 

صورت  (به  1401قانون بودجه سال    16بند ب تبصره    2شهرستانی اعتبارات از محل جز  -دستگاهی  

 مورد تایید قرار گرفت. ك پیوستو مطابق مدار  مطرح هاي سه ماهه)پویا و شناور با ارزیابی

درصـد از تسـهیالت  20گذاري در خصـوص اختصـاص کاري اشتغال و سرمایهپیشنهاد گروه  -ب

ها بـه منـاطق هـدف مشـخص شـده بـا دسـتگاه 1401قـانون بودجـه سـال  16بنـد ب تبصـره    2جز  

 مورد تصویب قرار گرفت. مطرح و    زدایی استانهماهنگی قرارگاه محرومیت

کاري اقتصاد گردشگري و صنایع دستی  ارسالی از گروه    م نمایشگاهی گردشگري استانتقوی  -ج

معاونت هماهنگی امـور اقتصـادي اسـتانداري)   10/7/1401مورخ    72341/45/20(طی نامه شماره  

گـزارش فصـلی عملکـرد و مقـرر شـد  مطرح ومطابق مدارك پیوست مورد تصویب قـرار گرفـت  

اقتصـادي، اشـتغال و اقتصاد گردشگري و صنایع دسـتی  بـه کـارگروه   کاريتوسط دبیرخانه گروه

 استان ارائه گردد.گذاري  سرمایه
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کـاري ، ارسـالی از گروه1401قانون بودجه سال    18توزیع دستگاهی تسهیالت بند الف تبصره    -د

همـاهنگی امـور معاونـت    6/7/1401مورخ    70800/4/20گذاري (طی نامه شماره  اشتغال و سرمایه

 مورد تصویب قرار گرفت.  مطابق مدارك پیوست اقتصادي استانداري) مطرح و

هـاي اقتصـادي بـویژه صـنایع بـزرگ در هـاي بـانکی بنگاهبا عنایت به لزوم انجام کلیه عملیات  -5

هاي استان بمنظور افزایش منابع بانکی در استان، مقـرر گردیـد کلیـه صـنایع بـزرگ و شعب بانک

هاي بـانکی نسبت بـه تمرکـز حسـاب   ( محل استقرار کارخانه)اي اقتصادي مستقر در استانهبنگاه

اقـدام نمـوده و نتیجـه را   )44هـاي دولتـی و اصـل  با اولویت بانک(هاي استانخود در شعب بانک

حداکثر ظرف یکماه به معاونت هماهنگی امور اقتصـادي اسـتانداري اعـالم نماینـد. بـدیهی اسـت 

هـاي بمنظور هرگونه  حمایت بانکی، تسهیالتی و رفع موانع تولید، اجراي این مصوبه توسـط بنگاه

 باشد.اقتصادي مورد تاکید و انتظار می

مقـرر  تان به ویژه در بخش خدمات فنـی و مهندسـی و دانـش بنیـان بمنظور توسعه اقتصادي اس  -6

ها، هاي اقتصادي و صنایع بزرگ استان ( اعـم از صـنایع فـوالدي بـزرگ، پاالیشـگاهبنگاه  ،گردید

ها، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی و....) در خریدها و قراردادهـاي سـاخت، خـدمات و بـرون سـپاري

 اولویت قرار دهند.  آنها را در  اي مستقر در استان داشته باشند و  همندي را از شرکتحداکثر بهره
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را در   1401ي سـال  هاي اجرایی تکالیف قانونی مصرح در قانون بودجـهمدیران محترم دستگاه    -7
ها و سـازمان برنامـه و بودجـه خانههاي مربوطه احصاء و ضمن پیگیري موارد از طریق وزارتبخش

بینـی شـده در ها و تسـهیالت پیشاسـتان و دسـتگاه خـود از منـابع،  تخصـیصکشور،  پیگیر سـهم  
گـزارش اقـدامات و   هاي متبـوع باشـند.هاي قانون بودجه و منابع مالی متمرکز در وزارتخانـهتبصره

 هاي اجرایی ارائه گردد.هاي انجام شده در نشست آتی شورا توسط دستگاهپیگیري
 

هاي مربوطــه، مــدیران محتــرم در وزارتخانــه 1402یحــه بودجــه بــا توجــه بــه تهیــه و تــدوین ال  -8
ــتگاه ــددس ــف گردیدن ــتان  مکل ــی اس ــهم پیگیري ،هاي اجرای ــزایش س ــوص اف ــاي الزم در خص ه

هاي مربوطه انجام و گزارش اقـدامات را با وزارتخانه   1402هاي مهم  استان در الیحه بودجه  پروژه
 .   هاي آتی شورا ارائه نمایندرا  در نشست
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