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دستًرکاروشست :
.1

تررسی مصًتات كارگريٌ تخصصی امًر زيرتىايی ي شهرسازي

 .2ارائٍ طرح تًسعٍ اقتصادي ي اشتغال زايی ريستايی
 .3ساير مًارد



اَممذاکزات:

پس اص تالٍت آیاتی چٌذ اص کالماهلل هجیذ ،آقای دکتش اکثرشی سیریس سراصهاى هرذیشی

ٍ تشًاهرِسیرضی ٍدتیرش

شَسا ،ضوي خیش هقذم تا اشاسُ تِ اتالغ آییيًاهِّای تثصشُ  19 ٍ 18خَاستاس اّتوام تیشرتش دسرتهاُّرا ًبرث

ترِ

عولیاتی کشدى ایي تثصشُ ّا شذُ ٍ تا تَجرِ ترِ عولیراتی شرذى تثصرشُ  ٍ 19آًراییض  350عرش ٍپرشٍطُ دس سراصهاى
هذیشی

ٍ تشًاهِ سیضی کِ اهکاى ٍاگزاسی تِ تخش خصَصی سا داسا هی تاشٌذ اص دستهاُّای ریٌفع خَاستٌذ کِ تا

تعاهل تیشتش تتَاًٌذ استفادُ کاـی ٍ ٍاـی سا اص قاتلی ّرای ایري تثصرشُ تثشًرذ ٍ گراهی ترضسد دس جْر
پشٍطُّا ٍ جثشاى کاّش اعتثاسات استاى تشداشتِ شَد .دس اداهرِ تشاسرا

دسرتَس کراس ًشبر

ٍاگرزاسی

هصرَتات کراسگشٍُ

تخصصی اهَس صیشتٌایی ٍ شْشساصی کِ تایػ تش80عش ٍ پشٍطُ هیتاشذ ٍ قثالً ایي پشٍطُّا تِ اًضوام دعَتٌاهِ ترشای
کلیِ اعضای هحتشم اسسال شذُ تَد هغش ٍ اعضاء ًیض دیذگاُّا ٍ ًقغِ ًظشات خَد سا ًبث

تِ تٌذّایی اص آى تیراى

ًوَدًذً .تیجِ هزاکشات پس اص اخز سأی هخفی تشش هَاسد تٌذ یکن تِ تصَیة سسیذ .دس اداهِ ترش اسرا

هرادُ 27

قاًَى تشًاهِ ششن تَسعِ دس صهیٌِ هغایعات ٍ تذٍیي عش تَسعِ اقتصادی ٍ اشتؽایضایی سٍستاّای استاى ،عرش ّرای
تذٍیي شذُ هشتَط تِ دّبتاىّای هَسچِ خرَست اص تَاترع شْشسرتاىّرای شراّیيشرْش ٍ هیورِ ٍ ّوهریي اص تَاترع
شْشستاى دّاقاى اسایِ گشدیذً .تیجِ هزاکشات پس اص اخز سأی هخفی تشش هَاسد تٌرذ دٍم ترِ تصرَیة سسریذ .دس
اداهِ آقای هٌْذ

ًاعقی هعاٍى هحتشم ساصهاى هذیشی

ٍ تشًاهِسیضی استاى ،گضاسش کراهلی اص آیریيًاهرِ تثصرشُ

 ٍ18تٌذّای قاًًَی ٍ تکاییؿ دستهاُ ّا اسایِ ًوَدُ ٍ تا تیاى ایي کِ ّذؾ اص اجشای تثصشُ  18اجشای تشًاهِ اشتؽال
گبتشدُ ٍ هَیذ تا تأکیذ تش اشتؽال جَاًاى هی تاشذ خَاسرتاس پیهیرشی دسرتهاُ ّرا دس جْر
هٌتخة دس جْ

ایجاد ٍ تثثی

اشتؽال شذًذ .

شٌاسرایی ـعاییر ّرای

شمارٌي


شمارٌيوشست


وشست 

درسالجاري 

182

4

تاريخبزگشاري 

1397/05/20

محلبزگشاري 
ساله اجتماعات
استاوذاري

رياستوشست 

تعداداعضاي

تعداداعضاي

تعدادحاضزيه

سمانشزيعي

اصليحاضز 

اصليغايب 

غيزعضً 

خاتمٍ 

استاوذار

2

27

8/40الی

7

11/00صثح

 -از اعضاي اصلی غاية  ،تعذاد چهار وفر داراي حق راي ويستىذ

آقای دکتش اکثشی سییس ساصهاى هذیشی

ٍ تشًاهِسیضی ٍ دتیش شَسای تشًاهِسیضی ٍ تَسعِ استاى تا اشاسُ ترِ عرش

تَسعِ اقتصادی ٍ اشتؽایضایی دس استاى  ،عش ّرای هغایعراتی سا گراهی دس جْر
سسای

اجرشای اسرٌاد ـشادسر

داًبرتِ ٍ

پیش تیٌی شذُ تشای ایي عش ّاّ ،ذؾگزاسی ٍ تعییي سٍیکشد تَسرعِ اقتصرادی ٍ اشرتؽایضایی ترِ صرَست

دقیق تش اسا

پتاًبیلّای ّش سٍستا خَاّذ تَد .دس پایاى استاًذاس هحتشم تا اشاسُ تِ ـشص

استفادُ اص تبْیالت قاًًَی تشای تشؼیة تخش خصَصی دس جْ
دستهاُ ّا دس صهیٌِ ًحَُ استفادُ اص ظشـی

ّای هَجَد دس جْر

سشهایِگزاسی دس استاى ،خَاستاس تالش هرذیشاى

ّای تثصشُ  18دس استاى شذًذّ ،وچٌریي ایشراى ترا تأکیرذ ترش ایري کرِ

استاى دس ساستای ایجاد س اهاًِ اشتؽال دس هراُ جراسی داسای سشرذ صرعَدی خرَتی ترَدُ اسر

خَاسرتاس پیَسرتهی

ـشٌّهی عش ّا ٍ پشٍطُ ّا تا ـشٌّگ جاهعِ ٍ گزس عش ّای اشتؽایضایی دس سٍستاّا اص هشاحل هغایعاتی تِ هشاحل
اجشایی شذًذ .

مصًبات:

ً .1اهِ ّرای شرواسُ  11/97/14679هرَس  ٍ 1397 /3/12شرواسُ  11/97/15229هرَس ً ٍ 1397/3/13اهرِ
شواسُ  11/97/25908هَس  ٍ 1397/4/25هصَتات کاسگشٍُ تخصصی اهَس صیشتٌایی ٍشْشساصی دس ًشب
هررَس  1397/04/03هَضررَن ًاهررِ شررواسُ  1111/97/22871هررَس ( 1397/4/13شرراهل دٍ تررشد ٍچْرراس
سدیؿ) ٍ ًاهِ شواسُ  11/97/23401هَس ( 1397/04/16شاهل یر
 11/97/23966هَس  ( 1397/04/17شاهل سِ تشد ٍ ّش
(1397/04/26شاهل سِ تشد ٍّش

ترشد ٍ یر

سدیرؿ) ٍ ًاهرِ شرواسُ

سدیؿ ) ٍ ًاهرِ شرواسُ 11/97/26360هرَس

سدیؿ ) ٍ ًاهِ شواسُ  11/97/28062هَس (1397/05/02شراهل چْراس

تشد ٍ دٍاصدُ سدیؿ)ٍ ًاهِ شواسُ  11/97/29665هَس  ( 1397/05/08شاهل ی
ًاهررِ شررواسُ  11/97/29697هررَس  ( 1397/05/08شرراهل یرر
 11/97/29685هَس  ( 1397/05/08شاهل ی

تشد ٍ ی

سدیرؿ) ٍ

تررشد ٍ چْرراس سدیررؿ) ٍ ًاهررِ شررواسُ

تشد ٍ دٍ سدیؿ ) ٍ ًاهِ شواسُ  11/97/29682هَس
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 ( 1397/05/08شاهل ّشر
( شاهل ی

تشد ٍ ی

ترشد ٍ سری ٍ ًرِ سدیرؿ) ٍ ًاهرِ شرواسُ  11/97/29779هرَس 1397/05/09
سدیؿ)ٍ ًاهِ شواسُ  11/97/32151هَس  ( 1397/05/17شاهل ی

تشد ٍ یر

سدیؿ) تِ شش پیَس تصَیة شذ.
ایررؿ :دس خصررَپ پیَس ر

ًاهررِی شررواسُ 11/97/29665هررَس  1397/05/08هَضررَن دسخَاس ر

عررش

هجوَعِ ّ 170کتاسی شْیذ کشَسی ،اص دستَس کاس خاسج ٍ هقشس شذ  :اص عشیق کاسگشٍُ اهَس صیش تٌایی ٍ
شْشساصی تا دعَت اص ًوایٌذگاى اداسُ کرل اعالعرات ،ـشهاًرذاسی اصرفْاى ٍ شرْشداسی اصرفْاى هرَسد
تشسسی قشاس گشـتِ ٍ دس صَست تصَیة دس کاسگشٍُ صیشتٌرایی ٍ شْشسراصی هجرذداً دس جلبرِ آتری شرَسا
هغش شَدّ .وچٌیي دس صَست عذم ٍجَد استعالهات الصم اص تٌیاد تعاٍى استعالهات الصم ًیض اخز شَد.
دتیش هحتشم کاسگشٍُ هَظؿ اس هصَتات ٍ تصویوات شَسا سا تِ دستهاُّای ری ستظ اتالغ ًوایٌذ.
 -2تا تَجِ تِ اسایِ گضاسش عش تَسعِ اقتصادی ٍ اشتؽایضایی سٍستاّای استاى تَسظ ساصهاى هذیشی

ٍ

تشًاهِسیضی هقشس گشدیذ:
ایؿ :عش ّای تَسعِ اقتصادی ٍ اشتؽایضایی سٍستاّا دس کاسگشٍُ آهایش سشصهیي  ،آهاس  ،هحیظ صیب
تَسعِ پایذاس هغش ٍ پس اص تأییذ دس کاسگشٍُ هضتَس ،جْ

ٍ

اقذام اتالغ گشددّ .وچٌیي هقشس شذ گضاسش

اًجام کاس دس هقاعع هختلؿ دس شَسای تشًاهِسیضی ٍ تَسعِ استاى تَسظ ساصهاى هذیشی

ٍ تشًاهِسیضی اسایِ

گشدد.
ب :دستهاُ ّای اجشایی هکلؿ گشدیذًذ عش ّا ٍ پشٍطُ ّای هبتقش دس سٍستاّا سا تا اّذاؾ ٍ ساّثشدّای ایي
عش ّوبَ کشدُ ٍ ایي هغایعات خویشهایِ ٍ جَّشُ اصلی عش ّا ٍ پشٍط ّا قشاس گیشد.
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 -3دس خصَپ تٌذ ایؿ تثصشُ  18قاًَى تَدجِ ضوي تششیح آییي ًاهِ اجشایی تثصشُ یراد شرذُ تَسرظ سراصهاى
هذیشی

ٍ تشًاهِ سیضی ،هقشس گشدیذ دستهاُ ّرای اجشایری ترا تَجرِ ترِ هفراد آیریي ًاهرِ پیهیرشی ّرای الصم دس

خصَپ ایي هَضَن سا اص عشیق دستهاُ ّای هشکضی تٌوایٌذ ٍ ّوچٌریي هقرشس شرذ اعتثراس هٌرذسج دس جرذٍل
اعتثاسات استاًی تَسظ ساصهاى هذیشی

ٍ تشًاهِ سیضی استاى هثادیِ گشدد تا پس اص تعییي ٍ اتالغ سْن دستهاُ ّا

دس خصَپ تَصیع ٍ ّضیٌِ آى اقذام الصم تعول آیذ.
 -4دس خصَپ اعتثاسات تکویلی تعْذات هتَاصى هصَتات کویتِ تشًاهِسیضی شْشستاى ّا ٍ ترا تَجرِ ترِ تؽییرش
دستَسایعول اعتثاسات استقاء شاخصّای تَسعِ اقتصادی ٍ اٍیَی

اتوام عش ّای ًیورِ تورام هرَسد تاییرذ سرال

گزشتِ جایهضیٌی عش ّای هزکَس هَسد تأییذ قشاس گشـ .
 -5دس اجشای دستَسایعول تٌذ چ هادُ  37احکام دایوی تشًاهِّای تَسعِ هقشس شذ کاسگشٍّی هشکرة اص هعراٍى
سیاسی ٍ اهٌیتی استاًذاسی ،ساصهاى هذیشی ٍ تشًاهِسیضی  ،صذا ٍ سیوای هشکض اصرفْاى ،اداسُ کرل ـشٌّرگ ٍ
اسشاد اسالهی ،حَصُ علویِ ،ساصهاى تثلیؽات اسالهی ،هذیش کل اهَس تاًَاى ٍ خاًَادُ استاًذاسی ٍ داًشهاُ علَم
پضشکی اصفْاى تِ عٌَاى ًوایٌذُ داًشهاُ ّا دس جْ پیشثشد اّذاؾ ایي تٌذ دس استاى تشکیل گشدد.

اسامياعضايارجمىديکٍدرايهوشستحضًروداشتٍاود :

 -1جىاب آقاي حاجی – واظر محترم مجلس شًراي اسالمی 
.2جىاب آقاي دكتر احمذي افسادي – مذير كل محترم صذا ي سيماي استان

