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   مذاکرات : اهم 

مجید، جناب آقای دکتر رضاااایی اناااتاحدار م ترم و ر یس کالم اهلل از چند پس از تالوت آیاتی     

و  اعیاد خجساات  شاا باحی   رناایدن  فراتبریک خیرمقدم و ریزی و تاناا   انااتان ضاا   شااارای نرحام 

نتفاده از فرصت ، گرامیداشت روز پاندار و جاحباز نپاری  هانر ا و ظرفیت نخش خصاصی  و نرون 

پیشرفت  را اعت اد ن  نخش خصاصی و  یکارها ن  مردم تایید ح اده و یکی از دالیل مافقیت کشارها

نپاری عناان ح ادحد.  شان  نرون  سترش اقدامات و ف الیت ای شگیری از گ های دولت در خصاص  پی

حا را مافقیت ک  تکرو یان این نا ن یان ح اده و   هایکاهش آنااای جهت   ام تالش دولت در آمیز ن

ر یس اشاره ح ادحد.  تان   یافت  کشارهای در  مردم ناده انت ن  کاهش رشد اقتصادی  اقتصادی ن  

احتقال آب از خلیج فارس  شااارای نرحام  ریزی و تاناا   انااتان ن  اقدامات احجام گرفت  در خصاااص

یکی از مه تری  دناااتاوردهای احقالب اناااالمی نر طرح ملی احتقال آب از خلیج فارس را  پرداخت  و

ش رده ک  ن  ه ت متخصصان داخلی و نخش خصاصی تااح ند ن  نراحجام رنید و فالت مرکزی و 

شان  شار را مت ال می کند.  ای صن ت  نرای   میلیان مترمک   آب 200  می  أت شرق ک را از  نخش 

 تاان از آنی ک  نرای صن ت در حال حاضر میک  در صارت ت قق مه تری  اهداف ای  پروژه مطرح 

نتفاده قرار می نتفاده قرار گیرد.  گیرد مارد ا شاورزی مارد ا شرب و ک شان  نرای   نرداری از نهرهای

 نر ش رده و  یکی از اقدامات مهم دولتتا پایان اردیبهشت ماه نال آینده  را  ناماح  دوم آنرناحی
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مثبت نر شاا رده و اظهار امیدواری کرد ک  نا  ، نا ه   مشااکالتپیشاارفت فیزیکی تاحل کاهرحر را 

نتان تا ظرف دوهای احجتاج  ن  اقدامات و پیگیری شده تانط مدیران ا ند حیز ن  نهره  ام  نال آینده 

شان  نرداری نرند. نا نیان  نهشت آناد را جدا از پروژه احتقال آب از خلیج فارس عناان کرد و پروژه ای

می  مجزا های دیگرهژاز اعتبارات آنرنااااحی در پرو ه احتقال آب از خلیج فارسژرات پرواعتبا اینک  

شد. نازمان مدیریت و نرحام   نا شکر از در ادام  آقای دکتر اکبری ر یس  ض   ت شارا   ریزی و دنیر 

های احجام شاااده در جهت جبران و پیگیری ن  نیان اقدامات های اجرایی، زح ات مدیران دناااتگاه

نتان  کسری اعتبارات دنتگاه شارای نرحام پرداختند. های اجرایی ا نتان دنیر  نا نیان  ریزی و تان   ا

ریزی و تان   انتان نررنی و ارای  پیشنهاد در خصاص حام  اجرایی شارای نرحام اینک  نر اناس آیی 

ایری، شااهری و آمایش تاناا   رونااتایی، عشاا ای ناید انتدا در کارگروه زیر ننایی، های تاناا  طرح

شارای نرحام  نتان ارنال گردد. نرزمی  و م یط زیست مطرح و پس از تصای  ن   ریزی و تان   ا

ض   تاکید  م اون م ترم ه اهنگی امار اقتصادی انتاحداری  در ادام  جناب آقای دکتر قاضی عسگر

از اقدامات احجام شده رشی گزا نر اناس مصان  هیئت وزیران، نر ایجاد شهرک صن تی فلزات گراحبها

در ادام  جلساا  مصااانات  پرداختند.در ای  خصاااص  نیان تجرنیات کشااارهای مختل  ن   و ه چنی 

 16نرزمی  و م یط زیست ک  نالغ نر کارگروه زیرننایی، تان   رونتایی، شهری، عشایری، آمایش 

کلی  اعضااای م ترم ارنااال شااده ناد ها ن  احضاا ام دعاتنام  نرای ناشااد و قبال پروژهطرح و پروژه می

ها و حظرات خاد را حسااابت ن  نندهایی از آن نیان ح ادحد. حتیج  مراکرات مطرح و اعضاااای حیز دیدگاه

  تصای  رنید.شرح ماارد نند یکم ن پس از اخر رای مخفی ن 

گزارش شاارکت شااهرک های صاان تی در خصاااص »ن  دلیلی م دودیت زماحی دنااتار دوم جلساا   

 ن  حشست آتی شارا ماکال گردید.« ت ع لکردی شهرک های صن تی انتان وض ی
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  صوبات:م

صانات کارگروه زیرننایی1 نرزمی  و م یط . م شهری و آمایش  شایری،  نتایی، ع ن   رو ، تا

ست  شامل  14/12/1399مارخ   60520/99/11 ش اره حام زی شت)  و ردی ( پاحزده نرگ و ه

شامل  14/12/1399مارخ  60593/99/11 ش اره حام  نا تاج  و ن    ،ردی ( یکنرگ و   یک)

  انتثنای ماارد ذیل، ن  شرح مستندات پیانت تصای  شد.

ماضاااا ایجاد  14/12/99مارخ  6052/99/11( از پیاناات حام  15ال  : در خصاااص ردی  )

صای  ض   ت شرو دیزل  نازی پی صن تی غیر دولتی خادرو  مقرر گردید نا تاج  ن   ، شهرک 

و تأمی  دنترنی منان  و زیرگرر و روگرر  ها تأمی  کلی  زیر ناخت ، یم دودیت منانع دولت

 ن  عهده متقاضی ناشد.های مرناط  نر اناس ضاانط  دنتگاه

 147ماضاا ال اق  14/12/99مارخ  60593/99/11( از پیانت حام  1: در خصاص ردی  )ب

شرق  ضی  شاهی هکتار از ارا شهر  سا ( ن  م دوده  نتای اجرای طرح اقدام ملی )ه شهر در را

قاحان حفظ «  یکماده تبصااره یک » ماضاااا،  عاارض مسااک   ضاا   تصااای   مقرر گردید

در صارت صدور  مطانق نا اعالم نازمان جهاد کشاورزی انتان زراعی و ناغی  کارنری اراضی

حیاز طرح اقدام ملی مسک  از ش ال عاارض  مجاز هیأت م ترم وزیران و م افیت اراضی مارد

 مرکار،  مطانق آن اقدام گردد.
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اعالم مخالفت نا ال اق رونااتاهای قل   شااار و کیچی ن  م دوده شااهر نهارنااتان نا تاج  ن   :ج

صفهان مخالفت گردید و مقرر  نتاحداری و فرماحداری ا نی، امنیتی و اجت اعی ا نیا م اون م ترم 

نتان تثبیت  شهر نهار نتان در حریم  شهر نهار نتاهای مرکار ندون ال اق ن  م دوده  گردید رو

 گردد.

،  1/8/99ریزی و تان   انتان مارخ شارای نرحام  201در رانتای تصریح نند ب صارتجلس   -2

ن  شاارح ذیل اصااالح   ، 4/2/92مارخ  44360مسااتند ن  نند دوم مصااان  هیات وزیران ن  شاا اره 

شاااهرک  در قال  دو مج اع  ،هکتار 50نا ت یی  کارنری صااانایع کارگاهی ن  میزان   :گردید

ساحت  صی تالید فلزات گراحبها ن  م صا شهرکهای  هکتار 30صن تی خ شرکت  )ت ت حظارت 

 اجرایی )نا م اریت هکتار  20ن  میزان  ناااازیهای طالو  مجت ع کارگاه صااان تی اناااتان ( 

مطانق حقشااا  مارد تایید اداره کل راه و   (های ماجادرگاهجهت احتقال کاشاااهرداری اصااافهان 

 ایجادگردد. ن  ح ایندگی اداره کل راه و شهرنازی پیشنهادی در اراضی دولتی شهرنازی 

 یدهای صاان تی مقرر گردنا تاج  ن  طرح ماضاااا شاای ی پارک تانااط شاارکت شااهرک -3

نااازمان مدیریت و  حضاااری و نا انااتاحدار یم اون ه اهنگی امار ع راح م اریتنا  ای جلساا 

 و اداره صاا ت، اداره راه و شااهرنااازی، اداره م یط زیساات ، ریزی، اداره اطالعات انااتاننرحام 

 های صن تی تشکیل و تص ی ات جلس  در جلس  آتی شارا مطرح گردد.  شرکت شهرک
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