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بررسی مصوبات كارگروه زير بنايی  ،توسعه روستايی  ،عشايري  ،شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست

 .4ارائه سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در استان اصفهان
 .0ساير موارد

اهممذاکرات:



پس از تالوت آیاتت نداا از ماال اهلل مجیاا ،جدات آااتد تم اض ییاتی ادا تماای م اض و یرایس ا یاد
بضمتمهییزد و ت دعه اد تن یمن خیض مقا به بیتن اااامتت امجت گضف ه تی خص ص ویضوس مضومت پضتاخ ه و یمن
تشکض و اایتام از زحمتت ملیه تد گتههتد اجضای و بتالخص پضددل خاو بهاا ت و تیمتن مه بسیج وای تی
عضصه خامت به مضت فعتلیت مم تما ،ویعیت اا صتتد امستل مش ی یا م فتوت بت دتل  89تامس ه ،و بات ا اتیه باه
ایجتت ممی ه پستمضومت بت مایضیت دتزمتن مایضیت و بضمتمهییازد تی ادا تن ،از صاتحندرضان و امایشامداان خ ادا دا
یمن دتدتی و احصتء ظضفیتهتد اد تن ،دیتدتهت و یاهکتیهتد م اجهه بت این ضایط و اثضات مضومت بض زماگ
مضت یا تی ابعتت مخ لف دیتد  ،اا صتتد  ،اج متع م یت بضید و تجزیه و ت لیل اضای تهدا .اد تماای م اض بات
بیتن متمگذاید امستل به عد ان جهش ت لیا ت دط مقت معرم یهنضد ،وظیفه مایضان اجضای یا مضاتعف تامسا ه تات
یمن تالش بضاد بضون یفت از مشکالت ب ج ت آماه ب ادطه ویضوس مضومات ،ت قاش اعتی امساتل یا میزبات جاایت
تمنتل مددا .تی اتامه ایشتن بت ت جه به متهش  05تیصااد بتیمااگ امساتل مسانت باه داتل انال ،بات بیاتن ایدکاه تو
هافگذاید اصل تی اد تن تی مصضف بهیده آ تیبخشهتد ض و مشتویزد بتیا امجت گیضت خ اد تی مد ضل
و بضید الگ هتد مدتدب مشت ت دط دتزمتن جهتت مشتویزد اد تن اما .دپس ایشاتن بات ا اتیه باه ادا فتته از
تسهیالت بتمک بضاد فعتالن اا صتتد مه متیگضان خ ت یا تی ضایط مضومت اخضاج مکضتهاماا ،از اتایه مال تعاتون،
متی و یفته اج متع خ اد دا یمن دتدتی و تهیه لیست این واحاهت ،پیگیضدهت و اااامتت الز تی جهت جاذ
این اع نتیات امجت تهدا .همچدین ایشتن بت بیتن اهمیت ت صیههتد بهاا ا
مضومت بض یعتیت فتصلهگذاید اج متع

تی خصا ص مد اضل و مهاتی ویاضوس

تتمیا مم ته و خ اد تی پیگیاضد و امجات آن ت داط ماایضان تدا گتههاتد

اجضای و اد فتته از فضصت تولت الک ضومیک و فضتهتد مجتزد تی جهت تناایل تهایاا ویاضوس مضومات باه یاک
فضصت مت بضتما.
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تی اتامه آاتد تم ض امنضد یریس دتزمتن مایضیت و بضمتمهییزد اد تن و تبیض

یا به بیتن اااامتت امجات گضف اه تی

جهت ت قش تولت الک ضومیک و یعتیت فتصله اج متع ه مدا تی اد تن پضتاخ اه و یکا از اول یاتهات تی ایان
خص ص یا بضگزاید جلستت به ص یت ویار مدفضامس بت ت جه باه امکتماتت و فضصاتهاتد م جا ت تی ادا تن باض
مضتما .تی اتامه ایشتن بت بیتن هزیدههتد مضب ط به م ک میت تدا گتههاتد اجضایا

باض اداتس احکات صاتتیه تی

م تمم اضتی وبت بیتن ایدکه این م ک میتهت بتعث متهش اع نتیات عمضام تد گتههت م گضتت خ اد تی تات مرض
تد گتههت تی حل این مستیل بت اد فتته از ت ان متی دتدتن و ومالد مجاض تی جهات جلا گیضد از تضاییع حقا
تولت اما .دپس ایشتن بت بیتن ایدکه فضصت زمتم اد فتته از اع نتیات جتید و عمضام بت ت جه باه اضایط مشا ی
تمایا گضتیاه ادت خ اد تی اااا بم اع تد گتههتد اجضای تی جذ این اع ناتیات ااما .تی اتاماه باض اداتس
تد ی متی مشست مص بتت متیگضوه زیضبدتی  ،ت داعه یودا تی  ،اهضد ،عشاتیضد ،آماتیش داضزمین و م ایط
زیست مه بتلغ بض  128طضح و پضوژه م بت ا و انالً این پضوژههت به امضمت تع تدتمه بضاد ملیه اعضتد م ض ایدتل
اه ب ت مطضح و اعضتء میز تیاگتههت و مقطه مرضات خ ت یا مسنت به بداهتی از آن بیتن مم تماا .م یجاه ماذامضات
پس از اخذ یأد مخف بشضح م ایت بدا یکم به تص یب یدیا .تی پتیتن بض ادتس تد ی متیتو دضمتی ختمم تم ض
فضل مایض مل تف ضام ی بتم ان و ختم اته اد تمااید و آاتد تم ض یضوام اد تت یاتی تامشاگته ،باه بیاتن ااااامتت و
تد تویتهت تی زمیده تهیه ددا ایتقتء ویعیت زماتن و خاتم اته ادا تن باض منداتد اطالعاتت آماتید پضتاخ اه و یامن
فهضدتبداد مشکالت و فضصتهتد پیش یو تی این زمیده به اول یتبداد مستیل و تجزیه و ت لیل ما یت ام راتی از
این ت دعه جهت حل مستیل بت بضمتمهییزد عملیتت مکتن م ی بضاد بهن ت ویعیت زمتن و ختم اته پضتاخ دا.
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مصوبات:

 .6متمه امتیه  11/89/52950ما ی  1389/15/15ومتماه امتیه  11/89/52925ما ی  1389/15/15و متماه
متیه  11/89/12521م ی  1389/11/29و متماه امتیه  11/89/12525ما ی  1389/11/29و متماه امتیه
 11/89/58808ماا ی  1389/11/11و متماااه ااامتیه  11/88/21ماا ی  1388/1/0و مصاا بتت ماااتیگضوه
تخصص ام ی زیضبداتی و هضداتزد تی مشسات ما ی  1389/15/58م یا

متماه امتیه 11/89/51252

م ی  ( 1389/11/50تمل یک بضگ وتویتیف) و متمه امتیه  11/89/51215ما ی  ( 1389/11/50اتمل
دیزته بضگ و پتمزته یتیف) و متمه متیه  11/89/10513م ی  ( 1389/12/12تمل توازته بضگ وپدجته
ویک یتیف ) و متمه متیه 11/89/10512م ی  1(1389/12/12اتمل یاک باضگ و داه یتیاف ) و متماه
متیه 11/89/10511م ی  ( 1389/12/12تمل نهتیته بضگ و د

یتیف ) و متماه امتیه 11/89/10883

م ی  (1389 /12/10تمل نهتی بضگ و مه یتیف ) و متمه متیه  11/89/11125م ی  ( 1389/12/22تمل
هفت بضگ و هفات یتیاف ) و متماه امتیه 11/89/11195ما ی  ( 1389/12/21اتمل یاک باضگ و یاک
یتیف) و متمه متیه  11/88/1109م ی  ( 1388 /51/22تمل پدج بضگ و پدج یتیف ) بت ت جه و به اد ثدتء
م ایت ذیل ،به ضح مس داات پی دت تص یب ا.
الف) تی خص ص متمه متیه  11/88/21م ی  1388/51/50م ی

تعیین متیبضد ممتیشگته ددگ جهت

ام قتل ددگنضد هتد خیتبتن امت خمید (یه ) ،بت دطح ا غتل  15تیصا تی توطنقه و  15تیصا تییک طنقاه
جهت ایجتت صضفتً ممتیشگته تص یب و مقضی گضتیا ،انل از ابالغ مص به حاش و حقا
متته یک پضتاخت گضتت.

تول ا تنصاضه یاک
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) تی خص ص یتیف ( )2از پی دت متمه متیه  11/88/1109م ی  1388/51/21م ی
گضت گضد جهت احااث مجم عه فضهدگ – گضت گضد– یفته – تفضی

تعیین متیبضد
یایعتل

تی ص یت تأییا تی

هضدتزد و معمتید ایضان م یت تص یب اضای گیضت و همچدین مقضیگضتیا زمتنبداد اجضاد طضح تی ده
فتز پیش بید و بت اتمت هض ماا از فتزهت ،اجتزه ضو فتز بعاد تاته

ت.

ج) تی خص ص یتیف ( )0از پی دات متماه امتیه  11/88/1109ما ی  1388/51/21م یا
مجم عههت و مضامز ویز

– تفضی

تعیاین ماتیبضد

جهت احاااث مج ماع گضت اگضد ایایا باتال تدات داا ما نضد از

تد ی متی ختیج و مقضی گضتیا طضح جتمع تی زمیده فضهدگ  ،اج متع  ،اا صتتد و دیتد بت م ییت معتون
همتهدگ ام ی عمضام اد تمااید و بت همکتید دتزمتن میضاث فضهدگ و صدتیع تد

و گضت اگضد ،اتایه مال

یاه و هضدتزد ،اتایه مل م یط زیست اد تن ،مایضیت ایای جهتت مشتویزد اد تن و مایضیت آ مدطقهاد
مش ی و فضمتمااید گلپتیگتن تهیه وتی جلسه آت

یا مطضح گضتت.

ت)تی خص ص یتیف ( )1از پی دت متمه متیه  11/89/51252م ی  1389/11/0م ی

تعیاین ماتیبضد امناتی

جهت احااث امنتی مت ین آالت و اتوات مشتویزد و عل فه بت یعتیت مرضات ممیسای ن م یا

تنصاضه نهاتی

ذیل متته یک اتم ن حفظ ایای زیاع و بتغتت م یت م افقت اضای گضفت.
 -2بت ت جه به ایاره گزایش ددا ایتقتد ویعیت زمتن و خاتم اته تی ادا تن اصافهتن ت داط تف اض اما ی باتم ان و
ختم اته اد تمااید ،ملیتت طضح م یت تص یب و مقضی گضتیا گزایش متمل ددا جهت بضید و ایاره الگ هت و
یاهکتیهت تی اخ یتی اعضتد
گضتت.

یاد بضمتمه ییزد و ت دعه اد تن اضای گضف ه وم یجه آن تی جلسه آت

یا ایاراه
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 -3بض ادتس بدا

مشست 191

یاد بضمتمهییزد و ت داعه ادا تن و پیاضو ص یتجلساه ما ی  1389/12/2تی

خص ص بتزیتفت پسمتماهتد ادیاد یمن تص یب مقضی گضتیا تیخ ادت اضمت پاتالیش یاه دانز ت داط
اتایه مل م یط زیست اد تن بضید و تی حا پاتیل ت باضاد اهضن صادع

یازد بات ظضفیات  15تان تی یوز

پسمتما ادیاد تی م ل متیختمه م ج ت تی هضن یازد بت اخذ تعها مند بض یعتیت ی ابط زیسات م یطا و
عا حمل پسمتما از دتیض مقتط به این م ل مج ز مضب طه صتتی گضتت و پس از تتریایه م یط زیسات یاهامااازد
گضتت .تی ص یت عا تتییا م ه فعتلیت پتیل ت مذم ی ت دط م یط زیست م اف گضتت.

اعضايارجمنديکهدرايننشستحضورنداشتهاند:

اسامي
.6

جناب آقاي دكتر تركی – ناظر محترم مجلس شوراي اسالمی

.4

حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي انصاري – مدير كل محترم اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

.0

جناب آقاي دكتر حشمتی – مدير كل محترم اداره كل حفاظت محيط زيست استان

