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 1) وضعیت اقدام   

 ،2 ، 3)

توضیحات و مستندات 

اقدام
تاریخ صورتجلسهشماره صورتجلسهبند مصوبه

111400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 6/12/99صورتجلسه مورخ 

بند تحت  (1) شامل یک 15/1/1400ص مورخ /294/1200/1400محیط زیست استان، موضوع نامه شماره 

در شهرستان پاکدشت به تقاضای شرکت آزند سازه ابتیاج،  "اجرای طرح مولد مقیاس کوچک برق"عنوان 

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد و به تصویب رسید تا پس از ابالغ، برابر قوانین، 

.ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11594271400/02/23

2175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 6/12/99صورتجلسه مورخ 

بند تحت  (1) شامل یک 15/1/1400ص مورخ /294/1200/1400محیط زیست استان، موضوع نامه شماره 

در شهرستان پاکدشت به تقاضای شرکت آزند سازه ابتیاج،  "اجرای طرح مولد مقیاس کوچک برق"عنوان 

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد و به تصویب رسید تا پس از ابالغ، برابر قوانین، 

.ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

11594271400/02/23فرمانداری پاکدشت

311400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 20/12/99صورتجلسه مورخ 

 شامل دوازده بند به 24/1/1400ص مورخ /1342/1200/1400محیط زیست استان، موضوع نامه شماره 

، در جلسه شورا مطرح شد (16)و  (15)، (14)، (13)، (12)، (9)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)شرح بندهای 

 (1)و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره یک 

.ابالغ می گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12594271400/02/23

411400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و 20/12/99صورتجلسه مورخ  (1)مفاد بند یک 

 24/1/1400ص مورخ /1342/1200/1400آمایش سرزمین و محیط زیست استان، موضوع نامه شماره 

 1250 مترمربع مسقف و 661) مترمربع زیربنا 1911احداث واحد پرورش سگ با زیربنای "تحت عنوان 

در جلسه شورا مطرح شد و با عنایت به عدم تکافوی ادله و توضیحات ارائه شده در  (مترمربع غیرمسقف

صورتجلسه، مقرر گردید کارگروه مذکور نسبت به ارسال یک نسخه از مستندات، مدارک و مجوزهای 

اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس صادره از سازمان نظام مهندسی - پیوست تقاضا - اخذ شده 

کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، پروانه بهره برداری از منابع آب و مجوز نصب کنتور هوشمند و 

، در (طرح توجیهی)مدارک دال بر تعیین نوع یا انواع سگ هایی که در واحد مذکور پرورش خواهند یافت 

اسرع زمان به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام نماید تا پس از انجام بررسی های الزم و 

.ارائه گزارش به اعضای شورا، در این خصوص تصمیم گیری الزم به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

اداره کل راه و 

شهرسازی استان
13594271400/02/23

511400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

ص /3439/1200/1400 موضوع نامه شماره 28/1/1400صورتجلسه مورخ  (3)در خصوص موضوع بند سه 

 (4)و بند چهار  ( 28/1/1400ص مورخ /1776/1200/1400پیرو نامه شماره ) 12/2/1400مورخ 

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 19/6/99صورتجلسه مورخ 

 اداره کل راه و شهرسازی 5/7/99ص مورخ /21543/1200/99محیط زیست استان موضوع نامه شماره 

ای و نیز با توجه به نامه شماره استان به منظور تعیین کاربری احداث مرکز امور فرهنگی و تولیدات رسانه

 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، موضوع مجددا در 23/12/1399 مورخ 61646/4/99

ای سازمان صدا و سیما در چارچوب شورا مطرح و صرفا با احداث مرکز امور فرهنگی و تولیدات رسانه

صورتجلسه مورخ  (3)قوانین و مقررات موضوعه موافقت به عمل آمد و مقرر شد حسب نظریه بند 

های اجرایی ذیربط، اقدامات  و رعایت کامل قوانین و مقررات مترتب بر آن از سوی دستگاه28/1/1400

 موضوع نامه 19/6/1399صورتجلسه مورخ  (4)همچنین شروط مندرج در مفاد بند چهار . بعدی به عمل آید

. اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص، الزامی است5/7/99ص مورخ /21543/1200/99شماره 

4594271400/02/23رسانه ملی

611400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

ص مورخ /3439/1200/1400 موضوع نامه شماره 28/1/1400صورتجلسه مورخ  (4)بند چهار 

اداره کل راه و شهرسازی استان  ( 28/1/1400ص مورخ /1776/1200/1400پیرو نامه شماره ) 12/2/1400

 پردیس و غرب 6تغییر کاربری اراضی فاز سوم پارک علم و فناوری استان واقع در فاز »تحت عنـوان 

صورتجلسه مورخ  (4)در شورا مطرح و مقرر شد حسب متن پیشنهادی بند « دانشگاه آزاد اسالمی

های  کارگروه زیربنایی، با رعایت کامل قوانین و مقررات مترتب بر موضوع از سوی دستگاه28/1/1400

.اجرایی ذیربط، اقدامات بعدی به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

پارک علم و فناوری 

پردیس
15594271400/02/23

711400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 28/1/1400صورتجلسه مورخ 

 شامل دو بند به شرح 29/1/1400ص مورخ /1776/1200/1400محیط زیست استان، موضوع نامه شماره 

، در جلسه شورا مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای فوق (2)، (1)بندهای 

ابالغ می گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم به  (2)به شرح جدول پیوست شماره دو 

.عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
16594271400/02/23

811400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح تبصره های قانون 

 کل کشور1400بودجه سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 کل کشور مشتمل بر تبصره های قانون مذکور توسط سازمان 1400گزارش تشریح قانون بودجه سال 

مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه شورا قرائت شد و مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی استان نسبت به 

مطالعه کامل و دقیق هریک از تبصره های بیست گانه قانون مذکور که مرتبط با وظایف و مأموریت های 

آن ها می باشند، اهتمام کافی و الزم را به عمل آورند تا از این طریق، نسبت به تقویت توان مطالبه گری خود 

همچنین به منظور سنجش میزان . و جذب حداکثری منابع اعتباری موجود در بودجه سال جاری اقدام نمایند

تسلط مدیران دستگاه های اجرایی استان به قانون، مراتب مذکور به همراه گزارش مختصری از اطالعات 

آماری و میزان ظرفیت جذب منابع اعتباری هر دستگاه، توسط ریاست محترم شورا مورد پرسش و بحث و 

بررسی قرار خواهد گرفت و این امر، در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مستقیم خواهد 

.داشت

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
17594271400/02/23

911400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح تکالیف استان ذیل جزء 

 قانون بودجه 8 بند ب تبصره 4

 کل کشور1400سال 

استانداری

 کل کشور، مقرر شد زمین مناسب مورد 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره   (ب)بند  (4)در اجرای جزء 

نیاز احداث ساختمان کالنتری ها و پاسگاه های انتظامی در مصادیق مندرج در مفاد قانون، به صورت رایگان 

.توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تأمین گردیده و در اختیار دستگاه مجری قرار گیرد

سیاستگذاری برای کاهش عدم 

تعادل های منطقه ای در استان
اداره کل راه و 

شهرسازی استان
28594271400/02/23

1400گزارش جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در  سال 



1011400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

الزام به رعایت آیین نامه 

 احکام دائمی 31اجرایی ماده 

برنامه های توسعه کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب مجلس  (31)ماده  "الف"بند  (5)به استناد مفاد تبصره 

مصوبات چهارمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال  (1)شورای اسالمی، همچنین مفاد بند 

، مقرر شد صرفاً آن دسته از تقاضاها، پیشنهادها، مکاتبات 9/7/99 مورخ 364138 موضوع نامه شماره 1399

و مصوبات ارسالی از کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی و توسعه 

شهرستان های تابعه استان و سایر مراجع ذی ربط قابلیت طرح و اخذ مصوبه از شورای برنامه ریزی و توسعه 

بدیهی . استان را داشته باشند که حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه، به دبیرخانه شورا واصل شده باشد

است در صورت هرگونه تأخیر در ارسال موارد مذکور، مراتب باالجبار در جلسات بعدی شورا مطرح و 

.تصمیم گیری خواهد شد

کلیه دستگاه های اجرایی سایر

استان
1594271400/02/23

1111400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تکالیف دستگا های اجرایی 

استان در راستای تحقق شعار 

سال

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

با عنایت به لزوم پشتیبانی و مانع زدایی از امور جاری استان با تأسی از منویات مقام معظم رهبری 

گذاری سال جدید، مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی استان نسبت به تسریع در در نام (مدظله العالی)

اجرای مصوبات شورای  برنامه ریزی و توسعه استان اهتمام الزم به عمل آورده و در اسرع زمان، نسبت به 

.ارائه گزارش های مربوطه به دبیرخانه شورا در خصوص میزان تحقق مصوبات مذکور، اقدام نمایند

کلیه دستگاه های اجرایی سایر

استان
1594271400/02/23

1211400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تکالیف دستگا های اجرایی 

استان در راستای تحقق شعار 

سال

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

با توجه به شعار سال و به منظور تسریع و پشتیبانی فرایندهای تولیدی، اقتصادی و اجتماعی استان و نیز 

ریزی و توسعه زادیی از این فرایندها و همچنین تسهیل در ارسال و پیگیری مصوبات شورای برنامهمانع

ریزی استان با امضاء دبیر این شورا به استان، مقرر شد متن مصوبات شورا توسط سازمان مدیریت و برنامه

.های اجرایی زیربط ابالغ گردددستگاه

سازمان مدیریت و سایر

برنامه ریزی استان
1594271400/02/23

1311400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

ریزی و توسعه استان مبنی صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11)در راستای اجرایی شدن مفاد بند 

های صنفی استان موضوع نامه شماره بر تصویب و اجرای چارچوب صدور مجوز تاسیس مجتمع

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین با استناد به نامه 22/7/1399 مورخ 32829/5/99

 صورتجلسه کمیته 7موضوع بند ) فرمانداری پاکدشت 3/9/99 مورخ 5799/107/3400شماره  

 41387/5/99و نامه شماره  (3/9/99 مورخ 5789/11/3400ریزی شهرستان پاکدشت به شماره برنامه

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران مبنی بر ارسال درخواست صدور 15/9/1399مورخ 

ریزی و توسعه استان ضمن تایید عدم مجوز صنفی برای صنایع مزاحم در شهرستان پاکدشت، شورای برنامه

های مغایرت درخواست صدور مجوز مجتمع صنفی صدراالشاره با رهیافت سند آمایش استان و مزیت

های توسعه شهرستان، مقرر نمود اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اقدامات اقتصادی و پیشران

مقتضی برای طی مراحل قانونی و صدور موافقت اصولی را ظرف مدت حداکثر دو هفته از تاریخ ابالغ 

در این خصوص، مقرر شد فرمانداری شهرستان پاکدشت، اداره کل صنعت . صورتجلسه، به عمل آورد

معدن و تجارت استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، 

های صنفی ¬عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان، مراحل صدور جواز تاسیس مجتمع

و  ( معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری227/1399 مورخ 32829/5/99موضوع نامه شماره )

را به طور کامل - های مورد نیاز از مراجع ذیصالح¬از جمله اخذ استعالم –گانه آن ¬های پنج¬تبصره

ای برای ¬در ضمن این تایید به هیچ وجه ناظر بر تغییر کاربری اراضی و تفکیک زمین و ادله. رعایت نمایند

بدیهی است هرگونه اقدام عمرانی و اجرایی در . ایجاد حقوق مکتسبه مالکان و ذینفعان موضوع، نخواهد بود

ها و ¬این خصوص منوط به اجرای کامل قوانین موضوعه به ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

زیست استان ¬اخذ تاییدیه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
594271400/02/23

1411400/01/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

حل مشکالت مجتمع های 

صنفی در استان
هیات رییسه شورا

دهمین صورتجلسه شورای  (5)ارائه گزارش از اقدامات عملی انجام پذیرفته در خصوص رعایت بند 

در راستای وظایف »: دارد  که اشعار می14/11/99 مورخ 585322ریزی و توسعه استان به شماره برنامه

ریزی و توسعه استان مبنی بر بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجماعی متعادل و نیز شورای برنامه

سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چارچوب 

های توسعه استانی های آمایش سرزمین و برنامهگیریریزی کشور و در راستای جهتنظام برنامه

و با توجه به اهمیت موضوع  (های توسعه کشور احکام دائمی برنامه31 بند ب ماده 2موضوع جزء )

های ها با ذکر مبانی قانونی، ضرورتنامه فعالیت این مجتمعهای صنفی مقرر شد شیوهساماندهی مجتمع

ها، نحوه نظارت بر های مسئول، شرح وظایف و اختیارات هریک از دستگاهتاسیس، نهادها و دستگاه

در کارگروهی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و همکاری فعالِ سازمان ... فعالیت و 

ریزی استان و های هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سازمان مدیرت و برنامهاطالعات استان، معاونت

ریزی و گیری در شورای برنامهادارات کل جهاد کشاورزی و صمت استان، تهیه شده و برای تصمیم

.، مجدداً مورد تاکید قرار گرفت«توسعه استان مطرح گردد
بررسی ، سیاستگذاری ، هماهنگی و 

نظارت بر توسعه متعادل استان در 

...بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
594271400/02/23

1521400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

ریزی و توسعه استان صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11)در راستای اجرایی شدن مفاد بند 

های صنفی استان موضوع نامه شماره بر تصویب و اجرای چارچوب صدور مجوز تاسیس مجتمعمبنی

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین با استناد به نامه 22/7/1399 مورخ 32829/5/99

 صورتجلسه 3 و 2، 1موضوع بندهای ) فرمانداری اسالمشهر 19/2/1400 مورخ 1023/1/3000شماره  

بر ارسال درخواست صدور مجوز صنفی در شهرستان اسالمشهر با مبنی (ریزی شهرستانکمیته برنامه

موضوع کفش، آبکاران و فلزتراشان، با عنایت به تصویب سه مورد مجتمع صنفی برای آن شهرستان در سال 

 روز از ابالغ این صورتجلسه، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، 10، مقرر شد ظرف حداکثر 1399

های صنفی مصوب آن شهرستان، یک گزارش میدانی و ستادی از اقدامات انجام شده در خصوص مجتمع

ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورا ارسال نماید تا با استناد به تهیه و نتیجه را برای طرح در شورای برنامه

.گیری به عمل آیدآن، در خصوص سایر تقاضاهای مشابه شهرستان اسالمشهر تصمیم

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
931501400/03/02

1621400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

هیات رییسه شورا

های استان در خصوص صدور موافقت اصولی برای با توجه به تعدد تقاضاهای ارسالی از سوی شهرستان

های صنفی، مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری معاونت هماهنگی مجتمع

های ریزی استان، نسبت به تعیین ظرفیت هر یک از شهرستانبرنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه

های اسناد فرادست استان، ها و برنامههای صنفی، با در نظر گرفتن سیاستاستان برای استقرار مجتمع

ها، تهیه و گزارش آن را به شورای ها در شهرستانسهم یا سقفی را برای استقرار این قبیل مجتمع

ه نمایدبرنامه .ریزی و توسعه استان ارائ

شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیت 

های نسبی استان
معاونت هاماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
931501400/03/02

1721400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

در خواست فرمانداری 

اسالمشهر موضوع نامه شماره 

 مورخ 7355/43/1400

 اداره کل امور 20/2/1400

روستایی و شوراهای 

استانداری تهران در خصوص 

گیری پیرامون تامین تصمیم

های جاری اجرای هزینه

های روستاهای فاقد پروژه

دهیاری از محل اعتبارات 

ارزش افزوده،

فرمانداری اسالمشهر

 اداره 20/2/1400 مورخ 7355/43/1400در خصوص در خواست فرمانداری اسالمشهر موضوع نامه شماره 

های جاری گیری پیرامون تامین هزینهکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران در خصوص تصمیم

های روستاهای فاقد دهیاری از محل اعتبارات ارزش افزوده، مقرر شد موضوع در شورای اجرای پروژه

.گیری شودفنی استان بررسی و تصمیم

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان
2931501400/03/02شورای فنی استان



1821400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 
هیات رییسه شورا

مین صورتجلسه شورای برنامه (5)در راستای بند   مورخ 717263ریزی و توسعه استان به شماره دوازده

 کارگروه  زیربنایی، توسعه روستایی، 13/12/1399صورتجلسه مورخ  (2) موضوع بند 27/12/1399

ص مورخ /41576/1200/99عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مستند به نامه شماره 

ریزی و توسعه استان بر کلیه مفاد مصوبات  اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای برنامه16/12/1399

همچنین در ارتباط با . بن به اراضی چزگین، ابرام داردسازی و جابجایی روستای سلهبر آمادهپیشین مبنی

 اداره کل بازرسی استان 21/10/1399 مورخ 290130/111ساخت و ساز در اراضی مذکور، نامه شماره 

ضمناً در خصوص اراضی موسوم به موسیر، . باشدهای اجرایی میتهران، مالک عمل و تکلیف دستگاه

 کارگروه  زیربنایی، توسعه روستایی، 13/12/1399صورتجلسه مورخ  (2)بند  (2)و  (1)حسبِ اجزاء 

ص مورخ /41576/1200/99عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان موضوع نامه شماره 

 اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مکلف است مطالعات 16/12/1399

ه نماید امکان .سنجی را تهیه و به شورا ارائ

سایر
بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان
931501400/03/02

1921400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 
هیات رییسه شورا

مین صورتجلسه شورای برنامه (3)در راستای بند   مورخ 717263ریزی و توسعه استان به شماره دوازده

 در خصوص اراضی شرکت تعاونی ماشین آالت سنگین غرب تهران موسوم به رباط کوثر 27/12/1399

 کارگروه  زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 29/11/1399صورتجلسه مورخ  (6)موضوع بند شش 

ص مورخ /40555/1200/99شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مستند به نامه شماره 

 26/2/1400 مورخ 8425/11/1400 اداره کل راه و شهرسازی استان و به استناد نامه شماره 16/12/1399

بر حل مشکل شرکت تعاونی مذکور، و حسب مرقومه استاندار محترم تهران اداره کل حوزه استاندار مبنی

کریم و شعبه  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط1، با توجه به قطعیت آراء شعبه (ذیل نامه صدراالشاره)

 دادگاه تجدید نظر استان و ابالغ آن به شهرستان و  و مشخص شدن مالکیت، ادامه کار و صدور پروانه 59

.باشدساخت، بالمانع می

931501400/03/02سایر

2021400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح اقدامات عملی دستگاه 

های اجرایی استان در راستای 

 18 تبصره 9 تا 1اجزای 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

های  کل کشور، مقرر شد دستگاه1400های قانون بودجه در راستای اجرای مفاد ماده واحده و تبصره

 (1)های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه گزارش دوماهه از اجرای مفاد جزء اجرایی استان به ویژه دستگاه

بند  (6)و جزء  (12)تبصره  (ب)بند  (2)و  (1)، اجزاء (9)تبصره  (ل)و  (هـ)، بندهای (1)تبصره  (ب)بند 

های خود را به دبیرخانه شورای اهتمام و اقدام الزم را به عمل آورند و گزارش (18)تبصره  (الف)

.ریزی و توسعه استان ارسال نمایندبرنامه

بررسی و نظارت بر عملکرد برنامه و بودجه 

استانی و شهرستانی
کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
1931501400/03/02

2121400/02/29175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

درخواست فرمانداری 

شهرستان اسالمشهر موضوع 

 3000/1/601نامه شماره د

بر  مبنی27/2/1400مورخ 

استفاده از اعتبارات ارزش 

افزوده به منظور افزایش تعداد 

های بیمارستانی در تخت

شهرستان

فرمانداری اسالمشهر

 مورخ 3000/1/601ددر خصوص درخواست فرمانداری شهرستان اسالمشهر موضوع نامه شماره 

های بیمارستانی در بر استفاده از اعتبارات ارزش افزوده به منظور افزایش تعداد تخت مبنی27/2/1400

های حوزه سالمت، بهداشت و توسعه شبکه مراقبت از شهرستان، مقرر شده با رویکرد کمک به زیرساخت

 کل کشور و 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)های مفاد بند سالمت در استان و با استفاده از ظرفیت

.نامه بند مذکور، موضوع مورد درخواست تعیین تکلیف شودپس از ابالغ آیین

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1931501400/03/02

2231400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 08/02/1400صورتجلسه مورخ 

بند  (21) شامل بیست و یک 29/02/1400ص مورخ /5604/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

، (21)، (19)، (16)، (15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (7)، (6)، (5)، (4)، (2)، (1)به شرح بندهای 

در جلسه شورا مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در  (28)و  (27)، (26)، (24)، (23)

ابالغ می گردد تا برابر قوانین، ضوابط و  (1)مورد بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره یک 

.مقررات مربوطه اقدام الزم به عمل آید

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11369931400/03/26

2331400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری

های صنفی در دست در خصوص گزارش معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران درباره مجتمع

اقدام شهرستان اسالمشهر، پس از ارائه گزارش مربوطه از سوی مدیرکل دفتر فنی استانداری و استماع نظر 

های اجرایی مرتبط، همکاری الزم را در راستای پیشبرد فرایند استقرار اعضاء شورا، مقرر شد دستگاه

ریزی و توسعه  صورتجلسه هشتمین نشست شورای برنامه2موضوع مفاد بند )های مصوب شهرستان مجتمع

 صورتجلسه یازدهمین نشست شورا در سال 15و مفاد بند - تراشانتصویب مجتمع صنفی سنگ –استان 

، داشته باشند، از جمله اداره کل جهاد کشاورزی استان برای (تصویب مجتمع صنفی آهنکاران – 1399

همچنین در خصوص . داشته باشند- قانون حفظ کاربری اراضی و باغات (1)ماده  (1)اجرای فرایند تبصره 

ریزی شهرستان اسالمشهر در این زمینه، مقرر شد تا زمان اجرای های جدید کمیته برنامهتقاضای

های صنفی و صنعتی مصوب شهرستان، اقدامی فرایندهای مرتبط با مصوبات قبلی شورا در زمینه مجتمع

.برای موضوعات جدید صورت نگیرد

1369931400/03/26سایر

2431400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

ریزی و توسعه استان مبنی صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11)در راستای اجرایی شدن مفاد بند 

های صنفی استان موضوع نامه شماره بر تصویب و اجرای چارچوب صدور مجوز تاسیس مجتمع

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین با استناد به نامه 22/7/1399 مورخ 32829/5/99

 فرمانداری شهرستان ری مبنی بر ارسال درخواست صدور 22/02/1400 مورخ 2029/01/2931شماره 

مجوز صنفی به منظور انتقال و ساماندهی واحدهای آالینده سه اتحادیه صنوف برودتی، آسانسور، 

 صورتجلسه 3موضوع بند )تعمیرکاران وسایل الکترودینامیکی و سازندگان و فروشندگاه مصنوعات فلزی، 

های اجتماعی و امنیتی مترتب ¬با توجه به حساسیت (08/02/1400ریزی شهرستان ری مورخ ¬کمیته برنامه

بر موضوع مورد تقاضا، مقرر شد اداره کل صنعت معدن و تجارت استان با همکاری معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری اقدامات مقتضی برای اخذ استعالم از مراجع امنیتی را ظرف حداکثر یک هفته بعد از 

. ریزی و توسعه استان اعالم نماید¬ابالغ صورتجلسه به عمل آورند و نتیجه را به دبیرخانه شورای برنامه

چنانچه پاسخ استعالم مثبت اعالم شود و منع خاصی در این مورد نباشد، نتیجه تصمیمات شورا در این 

.گردد¬خصوص متعاقبا ابالغ می

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

1369931400/03/26سازمان اطالعات استان

2531400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

پیگیری میزان تحقق مصوبات 

ریزی و توسعه شورای برنامه

1399استان در سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

ه 1399ریزی و توسعه استان در سال در خصوص پیگیری میزان تحقق مصوبات شورای برنامه  پس از ارائ

های اجرایی که پاسخ مکاتبات دبیرخانه گزارش از سوی دبیرخانه این شورا، مقرر شد آن دسته از دستگاه

اند، ظرف حداکثر یک هفته از ابالغ این صورتجلسه، پاسخ خود را کتباً به شورا را تا موعد مقرره نداده

.برداری اعضاء ارسال گردددبیرخانه شورا ارسال نمایند تا گزارش مربوطه تکمیل و برای بهره

11369931400/03/26سایر



2631400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری

 مورخ 2317/41/1400 شهرداری قیامدشت و نامه شماره 17/03/1400 مورخ 3259/40پیرو نامه شماره 

 اداره کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران در خصوص 23/01/1400

آوران، درودگران، چوبستانه، چو فروشان، آهنکاران، خدماتی خاوران شامل صنوف فن-مجتمع صنفی

فلزتراشان و نوآوران که در سنوات گذشته و در دوران تصدی شهرداری تهران و به منظور انتقال صنایع 

 هکتاری در 240اند و با عنایت به اینکه در این مجموعه مزاحم به این قسمت، پراوانه ساختمانی اخذ کرده

صورتجلسه اولین  (1)باشند، و همچنین با استناد به مفاد بند  واحد صنفی مشغول فعالیت می4000حدود 

 در 23/02/1398 مورخ 80851 به شماره 1398ریزی و توسعه استان در سال نشست شورای برنامه

موضوع مصوبه کمیسیون )های مرتبط با مجتمع خاوران خصوص شهرستان پاکدشت، مقرر شد کلیه نقشه

عیناً مالک عمل شهرداری قیامدشت قرار گیرد و کلیه اقدامات مربوط به  ( شهرداری تهران5ماده 

های ساختمانی، صدور پایان کار و سایر اقدامات ذیربط بر اساس نقشه مهمور به ها، صدور پروانهاستعالم

.ریزی و توسعه استان انجام شودمهر دبیرخانه شورای برنامه

سایر
معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
1369931400/03/26

2731400/03/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

اداره کل راه  و شهرسازی 

استان

آباد، های پیرامون شهر دماوند و نیز طرح اقدام ملی در فرونتفصیلی مشاء از محدوده-ممیزی طرح

توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان در صحن شورا تشریح شد و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار 

ریزی و توسعه استان برای گرفت، که با توجه به عدم ارسال مستندات مورد نیازِ دبیرخانه شورای برنامه

های صورتجلسه حاضر از سوی دبیرخانه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، درج در پیوست

محترم شورا  (رییس و دبیر)شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان و با عنایت به تاکید هیأت رییسه 

.بر تسریع در ارسال مصوبات شورا،  مصوبات آنها متعاقباً ارسال و ابالغ خواهد شدمبنی

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

اداره کل راه و 

شهرسازی استان
1369931400/03/26

2841400/04/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

مین صورتجلسه شورای برنامه (3)در راستای مفاد بند   717263ریزی و توسعه استان به شماره دوازده

 93150ریزی و توسعه استان به شماره دومین صورتجلسه شورای برنامه (5) و مفاد بند 27/12/1399مورخ 

صورتجلسه مورخ  (6)موضوع بند شش ) در خصوص اراضی موسوم به سفیداری 02/03/1400مورخ 

 کارگروه  زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست 29/11/1399

، با ( اداره کل راه و شهرسازی استان16/12/1399ص مورخ /40555/1200/99استان مستند به نامه شماره 

 1605/04/1400استناد به مکاتبات محرمانه اداره کل راه و شهرسازی و بازرسی کل استان و نامه شماره 

 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این خصوص، موضوع مجدداً در 06/04/1400مورخ 

با توجه به مباحث مطروحه از سوی رییس و دبیر شورا، نماینده سازمان اطالعات استان و . شورا مطرح شد

ریزی و دومین صورتجلسه شورای برنامه (5)یکن شدن مفاد بند لممدیرکل صمت استان، ضمن کان

 در این باره، مقرر شد از هرگونه ساخت و 02/03/1400 مورخ 93150 به شماره 1400توسعه استان در سال 

ساز جدید در اراضی مذکور تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالکیت آن اراضی، ممانعت جدّی به 

رسان استانی و های خدماتهای اجرایی ذیربط استان از جمله دستگاهعمل آید و تمامی دستگاه

.رسانی در اراضی فوق بپرهیزندشهرستانی ضمن توجه به حساسیت موضوع، از خدمات

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
11731111400/04/15

2941400/04/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

 به 1400ریزی و توسعه در سال سومین صورتجلسه شورای برنامه (3)در راستای اجرایی شدن مفاد بند 

ریزی و صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11) و مفاد بند 26/03/1400 مورخ 136993شماره 

های صنفی استان موضوع توسعه استان مبنی بر تصویب و اجرای چارچوب صدور مجوز تاسیس مجتمع

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همچنین با استناد 22/7/1399 مورخ 32829/5/99نامه شماره 

 فرمانداری شهرستان ری مبنی بر ارسال درخواست 22/02/1400 مورخ 2029/01/2931به نامه شماره 

صدور مجوز صنفی به منظور انتقال و ساماندهی واحدهای آالینده سه اتحادیه صنوف برودتی، آسانسور، 

 3موضوع بند )تعمیرکاران وسایل الکترودینامیکی و سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی، الینده آال

های امنیتی مترتب با توجه به حساسیت (08/02/1400ریزی شهرستان ری مورخ صورتجلسه کمیته برنامه

خواهی از ¬رو با در نظر گرفتن استعالم¬از این. بر موضوع، درخواست مذکور مجدداً در شورا مطرح شد

ی اهلیت متقاضیان و نیز مباحث مطروحه از سوی رییس و دبیر جلسه، ¬سازمان اطالعات استان در باره

نماینده سازمان اطالعات استان، مدیرکل صمت استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در 

این خصوص، مقرر شد مشروط به رعایت حقوق صاحبان سرمایه و در نظر گرفتن قدرالسهم ذینفعانی که در 

های اداری و اجرایی مترتب بر ¬پذیر کردن فرایند¬اند و همچنین در راستای نظارت¬طرح مشارکت نموده

آن، شرکت سهامی خاصی که برای این موضوع تاسیس شده است در قالب شرکت تعاونی یا سهامی عام 

بازتعریف و بازتاسیس گردد و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به انطباق پرونده مذکور با 

ی ¬ها، ضوابط و قوانین موضوعه، اقدام الزم را به عمل آورد تا در صورت حصول نتیجه¬نامه¬آیین

شروط فوق، موضوع صدور موافقت اصولی مجتمع صنفی مذکور به صورت خارج از نوبت در شورا مطرح 

.گیری شود-و تصمیم

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارن استان
1731111400/04/15

3041400/04/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 استان، 1400ای سال های سرمایهای و تملک داراییدر خصوص گزارش توزیع اعتبارات هزینه

.گرددمصوبات متعاقباً ارسال می

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11731111400/04/15

3151400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 05/03/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (17) شامل هفده 07/04/1400ص مورخ /10439/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

و  (17)، (16)، (15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (1)شرح بندهای 

شرح جدول  در جلسه مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به (18)

باشد و مقرر شد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این می (1)پیوست شماره یک 

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3251400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری 05/03/1400صورتجلسه مورخ  (21)در خصوص بند 

 07/04/1400ص مورخ /10439/1200/1400و آمایش سرزمین و محیط زیست، موضوع نامه شماره 

 متر مربع از 149181با عنوان الحاق به محدوده  (ره)مربوط به تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آباد، با  اصلی واقع در شهرستان پاکدشت به شهر فرون52 فرعی از 148، 106، 100، 82های ثبتی پالک

های انشاء شده در شرح مذاکرات کارگروه و طرح آنها در شورا و استماع نظرات اعضاء توجه به نظریه

های مقرر شد، آن بخش از اراضی کشاورزی واقع در پالک- ویژه هیئت رییسه محترمبه-شورا

شوند از طرح پیشنهادی خارج صدراالشاره که جزو اراضی مرغوب و درجه یک کشاورزی محسوب می

های اقدام ملی  هکتار به منظور احداث طرح14و مابقی آنها که امکان توسعه شهری دارد تا سقف حداکثر 

آباد پاکدشت، مالک عمل قرار گرفته و پس از اصالح نقشه و تایید دبیرخانه شورا برای اجرا در شهر فرون

.آباد ابالغ گرددبه شهرداری فرون

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16



3351400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 08/02/1400صورتجلسه مورخ 

بند به شرح  (1) شامل یک 19/04/1400ص مورخ /11728/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

در جلسه مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به شرح جدول  (22)بند 

باشد و مقرر شد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این می (2)پیوست شماره دو 

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3451400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 12/09/1399صورتجلسه مورخ 

بند به شرح  (1) شامل یک 19/04/1400ص مورخ /11743/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

در جلسه مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به شرح جدول  (6)بند 

باشد و مقرر ریزی و توسعه استان میو نقشه ممهور به مهر دبیرخانه شورای برنامه (3)پیوست شماره سه 

.عمل آیدشد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3551400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 18/03/1400صورتجلسه مورخ 

 (26) شامل بیست و شش 12/04/1400ص مورخ /11012/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

، (16)، (15)، (14)، (13)، (12)، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)بند به شرح بندهای 

در جلسه مطرح شد و رأی شورای  (29)و  (28)، (27)، (26)، (24)، (23)، (22)، (21)، (20)، (19)، (18)

باشد و مقرر می (4)برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره چهار 

.عمل آیدشد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3651400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 01/04/1400صورتجلسه مورخ 

به  (14) شامل چهارده بند 04/05/1400ص مورخ /12965/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

در جلسه  (17)و  (15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)شرح بندهای 

مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره 

.عمل آیدباشد و مقرر شد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص بهمی (5)پنج 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3751400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری 01/04/1400صورتجلسه مورخ  (16)در خصوص بند 

 04/05/1400ص مورخ /12965/1200/1400و آمایش سرزمین و محیط زیست، موضوع نامه شماره 

 شهر 4مربوط به تقاضای شرکت عمران شهر جدید پرند با موضوع تغییر کاربری بخشی از اراضی شمال فاز 

جدید پرند، به دلیل اشتباه در متراژ مساحت اعالمی کل زمین مورد تقاضا، عدم اخذ استعالمات و همچنین 

 کارگروه مذکور، مقرر شد فعالً 22/02/1400صورتجلسه  (3)ضمیمه نبودن طرح ویژه مورد اشاره در بند 

.گردداین بند، از دستور کار شورا خارج و برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارجاع 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

اداره کل راه و 

شهرسازی استان
11961081400/05/16

3851400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 28/04/1400صورتجلسه مورخ 

بند  (20) شامل بیست بند 09/05/1400ص مورخ /13291/1200/1400محیط زیست، موضوع نامه شماره 

، (21)، (20)، (19)، (18)، (17)، (16)، (15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)شرح بندهای به

در جلسه مطرح شد و رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در  (27)و  (26)، (25)، (24)، (23)، (22)

باشد و مقرر شد برابر قوانین، ضوابط و ¬می (6)مورد بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره شش 

.عمل آید¬مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
11961081400/05/16

3951400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

های مرتبط با کمیل طرح

های سالمت از تکمیل پایگاه

فصل بهداشت استان

هیات رییسه شورا

های سالمت از فصل بهداشت استان، مقرر گردید به های مرتبط با تکمیل پایگاهدر خصوص تکمیل طرح

معادل ) میلیارد ریال 600زدایی استان، مبلغ های محرومیتغیر از مبالغ تعیین شده از محل اعتبارات طرح

 کل کشور، با 1400قانون بودجه سال ( 8)تبصره ( ز)نامه اجرایی بند پس از ابالغ آیین ( میلیارد تومان60

.قید اولویت، تامین گردد

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1961081400/05/16

4051400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

احداث مجتمع ادارت شهرستان 

پردیس

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 مورخ 400/ص/7733در خصوص احداث مجتمع ادارت شهرستان پردیس، موضوع نامه شماره 

 14/04/1400پ ص مورخ /3881/1400نامه شماره ریزی شهرستان و تفاهم کمیته برنامه26/04/1400

مابین فرمانداری شهرستان پردیس، شهرداری پردیس و شرکت عمران شهر جدید پردیس، مقرر شد فی

ای تحت عنوان اجرای طرح احداث و تکمیل مجتمع ادارات شهرستان پردیس، تنظیم گردد نامهموافقت

و مابقی، جزو تعهدات  ( میلیون تومان200) میلیون ریال 2000ای که سهم دولت در آن برابر با گونهبه

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر گرفته شود که مالک عمل در تامین اعتبار مورد نیاز این تعهدات، 

برای این منظور معاونت هماهنگی برنامه و بودجه . باشدنامه صدراالشاره میمفاد مورد توافق در تفاهم

سیاستگذاری برای کاهش عدم تعادل های .باشدریزی استان، ملزم به انجام اقدامات قانونی در این خصوص میسازمان مدیریت و برنامه

منطقه ای در استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11961081400/05/16

4151400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

های قاضای احداث دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی در زمین موسوم به 

ُشلُمبه از توابع شهرستان دماوند

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمین موسوم به شُلُمبه از در خصوص تقاضای احداث دانشکده

 معاونت توسعه مدیریت و 09/04/1400 مورخ 1400/ص/15394توابع شهرستان دماوند موضوع نامه شماره 

منابع دانشگاه مزبور، به منظور احداث پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با توجه به 

های سند آمایش ستان، مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد اقدامات سنخیت موضوع با رهیافت

توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام - با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه –اجرایی مرتبط 

.گیرد

سایر
اداره کل راه و 

شهرسازی استان
11961081400/05/16

4251400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

جذب اعتبارات مربوط به 

زدایی، ردیف محرورمیت

 (3)موضوع اعتبارات بند 

قانون بودجه  (17)جدول 

 کل کشور1400

هیات رییسه شورا

 (17)جدول  (3)زدایی، موضوع اعتبارات بند در خصوص جذب اعتبارات مربوط به ردیف محرورمیت

های استان  کل کشور، مقرر شد ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان1400قانون بودجه 

های خود در این خصوص، اهتمام جدّی بورزند و اقدام ها و برنامهکردن طرحتهران، نسبت به عملیاتی

کرد این اعتبارات به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به عملی الزم را در راستای جذب و هزینه

.ریزی و توسعه استان منعکس نماینددبیرخانه شورای برنامه

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

ادارت کل آموزش 

پرورش شهر و 

شهرستان های تهران

1961081400/05/16

4351400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تریح اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و بهسازی 

های اداریساختمان

هیات رییسه شورا

های حائز اهمیت دارند از قبیل دادگستری کل های اداری و اجرایی استان که فعالیتمقرر شد دستگاه

استان، ادارات کل جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و امالک، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی استان، 

 کل کشور، نسبت به 1400های مندرج در قانون بودجه سال با استناد به مفاد قانون برنامه ششم و تبصره

های پیشنهادی خود را عمل آورند و پروژههای اداری خود اقدام الزم را بهنوسازی و بهسازی ساختمان

.ریزی و توسعه استان، به دبیرخانه این شورا ارسال نمایندبرای طرح در شورای برنامه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
1961081400/05/16دادگستری کل استان

4451400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تریح اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و بهسازی 

های اداریساختمان

هیات رییسه شورا

های حائز اهمیت دارند از قبیل دادگستری کل های اداری و اجرایی استان که فعالیتمقرر شد دستگاه

استان، ادارات کل جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و امالک، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی استان، 

 کل کشور، نسبت به 1400های مندرج در قانون بودجه سال با استناد به مفاد قانون برنامه ششم و تبصره

های پیشنهادی خود را عمل آورند و پروژههای اداری خود اقدام الزم را بهنوسازی و بهسازی ساختمان

.ریزی و توسعه استان، به دبیرخانه این شورا ارسال نمایندبرای طرح در شورای برنامه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
1961081400/05/16ثب اسناد و امالک استان



4551400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تریح اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و بهسازی 

های اداریساختمان

هیات رییسه شورا

های حائز اهمیت دارند از قبیل دادگستری کل های اداری و اجرایی استان که فعالیتمقرر شد دستگاه

استان، ادارات کل جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و امالک، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی استان، 

 کل کشور، نسبت به 1400های مندرج در قانون بودجه سال با استناد به مفاد قانون برنامه ششم و تبصره

های پیشنهادی خود را عمل آورند و پروژههای اداری خود اقدام الزم را بهنوسازی و بهسازی ساختمان

.ریزی و توسعه استان، به دبیرخانه این شورا ارسال نمایندبرای طرح در شورای برنامه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
1961081400/05/16جهاد کشاورزی استان

4651400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تریح اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و بهسازی 

های اداریساختمان

هیات رییسه شورا

های حائز اهمیت دارند از قبیل دادگستری کل های اداری و اجرایی استان که فعالیتمقرر شد دستگاه

استان، ادارات کل جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و امالک، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی استان، 

 کل کشور، نسبت به 1400های مندرج در قانون بودجه سال با استناد به مفاد قانون برنامه ششم و تبصره

های پیشنهادی خود را عمل آورند و پروژههای اداری خود اقدام الزم را بهنوسازی و بهسازی ساختمان

.ریزی و توسعه استان، به دبیرخانه این شورا ارسال نمایندبرای طرح در شورای برنامه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
1961081400/05/16

4751400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تریح اقدامات انجام شده در 

راستای نوسازی و بهسازی 

های اداریساختمان

هیات رییسه شورا

های حائز اهمیت دارند از قبیل دادگستری کل های اداری و اجرایی استان که فعالیتمقرر شد دستگاه

استان، ادارات کل جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و امالک، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی استان، 

 کل کشور، نسبت به 1400های مندرج در قانون بودجه سال با استناد به مفاد قانون برنامه ششم و تبصره

های پیشنهادی خود را عمل آورند و پروژههای اداری خود اقدام الزم را بهنوسازی و بهسازی ساختمان

.ریزی و توسعه استان، به دبیرخانه این شورا ارسال نمایندبرای طرح در شورای برنامه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
اداره کل راه و 

شهرسازی استان
1961081400/05/16

4851400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

های کارگروه تریح پروژه

23استانی ماده 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و 11/05/1400 مورخ 215252با استناد به نامه شماره 

به تصویب  (7)شرح پیوست شماره هفت  به23های کارگروه استانی ماده ریزی استان، پروژهبرنامه

ریزی و توسعه استان رسید تا برابر با مقررات و قوانین موضوعه اقدام الزم در این خصوص شورای برنامه

.عمل آیدبه

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11961081400/05/16

4951400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

طرح های مشمول اعتبارات بند 

قانون بودجه  (17)جدول  (3)

 کل کشور با موضوع 1400

رفع محرومیت از مناطق 

موسوم به )برخوردار کم

،(زداییاعتبارات محرومیت

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 کل کشور با موضوع رفع محرومیت از 1400قانون بودجه  (17)جدول  (3)در خصوص اعتبارات بند  

زدایی استان و های محرورمیت، طرح(زداییموسوم به اعتبارات محرومیت)برخوردار مناطق کم

مورد تایید شورا قرار  (8)شرح پیوست شماره هشت اصالحات مورد تصویب شورا در این خصوص، به

.گرفت

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11961081400/05/16

5051400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح اقدامات انجام شد در 

تبصره  (ذ)راستای اجرای بند 

 1400قانون بودجه سال  (5)

کل کشور در استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 _ با عنوان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 53000- 82در خصوص توزیع سهم شهرستانی اعتبارات ردیف 

قانون  (5)تبصره  (ذ)و در راستای اجرای بند - های هادی روستاییبهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح

.به تصویب شورا رسید (9)شرح پیوست شماره نه  کل کشور، اعتبارات مذکور به1400بودجه سال 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11961081400/05/16

5151400/05/11175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 نفر از شاغلین 90با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تبدیل وضعیت حدود 

 میلیون ریال از 100.000ای از این مهم، مبلغ موجود در در استانداری تهران و در جهت حمایت هزینه

.ای استانداری تهران اضافه گرددای استان به سرجمع اعتبارات هزینهاعتبارات هزینه

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
11961081400/05/16

5261400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 08/02/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (1) شامل یک 09/05/1400ص مورخ /13432/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

شرح در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به (20)شرح بند 

باشد و مقررشد برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این می (1)جدول پیوست شماره یک 

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12510521400/06/06

5361400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش 20/12/1399صورتجلسه مورخ  (18)بند 

 مربوط به 13/05/1400ص مورخ /14059/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

آباد، مطرح گردید که رأی محدوده و طرح پیشنهادی کاربری اراضی شهرک صنعتی غیر دولتی کاظم

باشد و می (2)شرح جدول پیوست شماره دو شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به

مقررشد پس از ممهور شدن نقشه پیشنهادی طرح به مهر دبیرخانه شورای، برابر قوانین، ضوابط و مقررات 

.عمل آیدمربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12510521400/06/06

5461400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

اراه سند ارتقای وضعیت زنان 

و خانواده در استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

مصوب نهمین جلسه )در خصوص گزارش ارائه شده از سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان 

، (11/08/1398 مورخ 439519، موضوع نامه شماره 1398ریزی و توسعه استان در سال شورای برنامه

های اجرایی استان که در سند مذکور دارای تکالیف و تعهداتی هستند مقررشد آن بخش از دستگاه

ای، صمت، تعاون کار و رفاه، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی ویژه ادارات کل آموزش فنی و حرفهبه)

، بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش (ره)صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد امام خمینی

های استان تهران، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی، بنیاد شهر تهران، آموزش و پرورش شهرستان

ها واقدامات تامینی و ها، زندانشهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان

های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تربیتی، ثبت احوال، جمیت هالل احمر استان و دانشگاه

های کمّی، حداکثر تا گزارش اقدامات خود را در قالب شاخص (تهران، ایران و شهید بهشتی

. به دبیرخانه این شورا منعکس نمایند15/07/1400

سایر

ادارات کل آموزش فنی و 

ای، صمت، تعاون حرفه

کار و رفاه، جهاد 

کشاورزی، میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری، 

کمیته امداد امام 

، بهزیستی، (ره)خمینی

ورزش و جوانان، آموزش و 

پرورش شهر تهران، آموزش 

های و پرورش شهرستان

استان تهران، فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، تبلیغات 

اسالمی، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران تهران بزرگ، 

بنیاد شهید و امور ایثارگران 

ها ها، زندانشهرستان

واقدامات تامینی و تربیتی، 

ثبت احوال، جمیت هالل 

های احمر استان و دانشگاه

22510521400/06/06

5561400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بحث و بررسی در خصوص 

اعتبارات مربوط به نمایندگان 

ابالغی )مجلس شورای اسالمی 

( استان1400قانون بودجه سال 

هیات رییسه شورا

 ( استان1400ابالغی قانون بودجه سال )در خصوص اعتبارات مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

های مقررشد ضمن رعایت سقف فصول اعتباری ابالغ شده، نسبت به اختصاص اعتبارات مذکور به طرح

. عمل آیدهای مرتبط با فصول مربوطه، اقدام الزم بهتمام استان و با اولویت و تاکید بر اتمام پروژهنمیه

های آب، ریزی و توسعه استان نیز به فصل میلیارد ریال اعتبار در اختیار شورای برنامه380همچنین مبلغ 

.فاضالب و حمل و نقل استان اختصاص یابد

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
2510521400/06/06



5661400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بررسی توسعه شهرک صنعتی 

 موضوع نامه شماره 1دماوند

 مورخ 22068/51/1400

 دفتر هماهنگی 17/05/1400

گذاری و اشتغال امور سرمایه

استانداری تهران،

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

 دفتر 17/05/1400 مورخ 22068/51/1400 موضوع نامه شماره 1شهرک صنعتی دماونددر خصوص توسعه 

 هـ  18300/ 6321گذاری و اشتغال استانداری تهران، با عنایت به مصوبه شماره هماهنگی امور سرمایه

ریزی و توسعه استان صورتجلسه شورای برنامه  (12) هیات محترم وزیران و بند دوازده 24/4/1376مورخ 

 مورخ 1703861 موضوع نامه شماره 26/11/1396ریزی شهرستان مورخ مشترک با کمیته برنامه

بنیان و های دانششرکت  ، ضرورت توسعه شهرک مذکور صرفاً با هدف توسعه فعالیت29/11/1396

ریزی و توسعه استان  قرار گرفت تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات تک، مورد تایید شورای برنامههای

.عمل آیدمربوطه اقدام الزم در این خصوص به

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

شرکت شهرک های 

صنعتی استان
2510521400/06/06

5761400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

 اولین جلسه کمیته 3موضوع بند )در خصوص استقرار مجتمع صنفی شهر کفش در شهرستان شهریار 

، (23/05/1400 مورخ 6904/1/2939 به شماره نامه 13/05/1400ریزی شهرستان شهریار مورخ برنامه

ویژه به –ریزی و توسعه استان مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء محترم شورا موضوع در شورای برنامه

های سند آمایش استان، با درخواست به دلیل مغایرت تقاضای مذکور با رهیافت- رییسه محترمهیئت

.عمل آمدمذکور مخالفت به

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
2510521400/06/06

5861400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

 دومین جلسه کمیته 8موضوع بند )در خصوص استقرار مجتمع صنفی قالیشویان در شهرستان ری 

، موضوع (14/05/1400د مورخ 918/1/2931 به شماره نامه 11/05/1400ریزی شهرستان ری مورخ برنامه

ویژه به –ریزی و توسعه استان مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء محترم شورا در شورای برنامه

های سند آمایش استان و همچنین مغایرت به دلیل مغایرت تقاضای مذکور با رهیافت- رییسه محترمهیئت

، با درخواست ( هیئت محترم وزیران1396مصوب سال )نامه ابالغی ساماندهی مشاغل مزاحم با آیین

.عمل آمدمذکور مخالفت به

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
2510521400/06/06

5961400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

ریزی و توسعه استان، پس از تشریح در خصوص استقرار سامانه مدیریت فرایندهای دبیرخانه شورای برنامه

های اجرایی استان که عضو اصلی شورا سامانه مذکور در صحن شورا، مقررشد مدیران کل دستگاه

، شماره تماس همراه خود را حداکثر تا (و اعضاء مدعو به تشخیص دبیرخانه این شورا)شوند محسوب می

.ریزی و توسعه استان ارسال نمایند به صورت محرمانه به دبیرخانه شورای برنامه15/06/1400

سایر
کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
12510521400/06/06

6061400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

پیگیری میزان تحقق مصوبات 

ریزی و توسعه شورای برنامه

1399استان در سال 

هیات رییسه شورا

 موضوع نامه شماره 1400ریزی و توسعه استان در سال دومین صورتجلسه شورای برنامه (4)در راستای بند 

 این شورا مجدداً بر کلیه مفاد مصوبات پیشین و مرتبط با اراضی چزگین، ابرام 02/03/1400 مورخ 93150

ریزی و توسعه استان در خصوص اراضی  موسوم به موسیر واقع در شهرستان فیروزکوه، شورای برنامه. دارد

با  (با موضوع دهکده گردشگری) میلیون ریال بابت تهیه طرح ویژه گردشگری 2000با اختصاص مبلغ 

.عاملیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران، موافقت نمود

سایر
بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان
2510521400/06/06

6161400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح اقدامات انجام شده 

پیرامون محرومیت زدایی در 

استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 کل کشور و با توجه به ابالغ اعتبارات 1400در راستای تحقق مفاد دستورالعمل اجرایی قانون بودجه سال 

شرح های اصالحی مربوط به فصل مذکور بهزدایی در فصل بهداشت و درمان، فهرست پروژهمحرومیت

.مورد تصویب شورا قرار گرفت (3)پیوست شماره سه 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
12510521400/06/06

6261400/06/02175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

هیات رییسه شورا

 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و 1900ای استانداری تهران، مبلغ در خصوص اعتبارات هزینه

میلیارد ریال بر اساس ابالغیه سازمان برنامه و بودجه کشور بابت کسری اعتبارات حقوق و دستمزد 

در ضمن این بند از مصوبه . تعیین و تصویب شد ( میلیارد ریال2000سرجمع )واحدهای تابعه آن استانداری 

 مورخ 196108ریزی و توسعه استان به شماره پنجمین صورتجلسه شورای برنامه (17)جایگزین بند هفده 

.گردد می16/05/1400

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
2510521400/06/06

6371400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 01/04/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (1) شامل یک 22/06/1400ص مورخ /17673/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

شرح در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اینخصوص به (19)شرح بند 

باشد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این می (1)جدول پیوست شماره یک 

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

6471400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 28/04/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (5) شامل پنج 07/06/1400ص مورخ /16005/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد  (28)و  (5)، (4)، (2)، (1)شرح بند 

باشد تا برابر قوانین، ضوابط و می (2)شرح جدول پیوست شماره دو به (5)و  (4)، (2)، (1)بندهای 

کماکان در حال بررسی در  (28)موضوع بند . عمل آیدمقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص به

.گیری خواهد شدباشد و متعاقباً تصمیمکارگروه مربوطه می

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

6571400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 02/06/1400صورتجلسه مورخ 

بند  (11) شامل یازده 22/06/1400ص مورخ /17648/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

در جلسه مطرح شد که رأی  (14)و  (12)، (11)، (10)، (9)، (7)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)شرح بندهای به

 (12)و  (11)، (10)، (9)، (7)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای 

باشد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این می (3)شرح جدول پیوست شماره سه به

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

6671400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه 02/06/1400صورتجلسه مورخ  (14)طرح جامع شهر کهریزک، موضوع بند 

ص مورخ /17648/1200/1400زیست به نامه شماره روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط

 در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد که پس از استماع گزارش مشاور طرح 22/06/1400

مذهبی آستان مقدس -و نظرات اعضاء شورا، با توجه به الزام به رعایت مالحظات حریم مجموعه فرهنگی

و همچنین تعیین تکلیف و اظهار نظر در خصوص روستاهای واقع در حریم پیشنهادی شهر  (ره)حضرت امام

از سوی معاونت سیاسی استانداری تهران، مقررشد موضوع حریم شهر کهریزک از سوی معاونت هماهنگی 

گیری ¬امور عمرانی استانداری مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا در جلسات آتی شورا مطرح و تصمیم

.عمل آید¬به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

6771400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 10/05/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (12) شامل دوازده 08/06/1400ص مورخ /16147/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

در جلسه مطرح شد که رأی  (13)و  (11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)شرح بندهای 

 (4)شرح جدول پیوست شماره چهار شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به

.عمل آیدباشد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص بهمی

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24



6871400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 16/06/1400صورتجلسه مورخ 

 بند به (10) شامل ده 22/06/1400ص مورخ /17649/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره محیط

در جلسه مطرح شد که رأی شورای  (11)و  (10)، (9)، (8)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)شرح بندهای 

باشد تا برابر می (5)شرح جدول پیوست شماره پنج برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به

.عمل آیدقوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

6971400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش 23/06/1400صورتجلسه مورخ  (5)بند 

 با موضوع بررسی 23/06/1400ص مورخ /17774/1200/1400زیست به نامه شماره سرزمین و محیط

 شهر قرچک در جلسه شورای برنامه ریزی و 21/06/1400مورخ  (5)مغایرت اساسی مصوبه کمیسیون ماده 

پس از استماع گزارش مدیران کل راه و شهرسازی استان و دفتر فنی استانداری . توسعه استان مطرح شد

تهران، متن صورتجلسه کارگروه عیناً مورد تایید شورا قرار گرفت تا برابر قوانین و مقررات موضوعه 

، اقدام الزم در این خصوص (ویژه قوانین، مقررات و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کشوربه)

.عمل آیدبه

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
12868731400/06/24

7071400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح ظرفیت های مندرج در 

 (8)تبصره  (ز)نامه بند آیین

 کل کشور1400قانون بودجه 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 کل کشور در صحن شورا تشریح و در این خصوص مقرر 1400قانون بودجه  (8)تبصره  (ز)نامه بند آیین

 (4)ویژه ماده نامه مذکور بههای اجرایی استان نسبت به رعایت مفاد مندرج در آیینگردیدکلیه دستگاه

های اجرایی استان با رعایت شمولیت و همچنین مقرر شد دستگاه. آن، اهتمام الزم و جدّی را داشته باشند

های دنبال تکمیل طرحهای جدید بپرهیزند و صرفاً به، از تعریف پروژه(8)عمومیت مستفاد از تبصره 

.های این قانون با رعایت سقف زمانی حداکثر یکساله باشندتمام خود از طریق ظرفیتنیمه

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
12868731400/06/24

7171400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح ظرفیت های مندرج در 

 (8)تبصره  (ز)نامه بند آیین

 کل کشور1400قانون بودجه 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 کل 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)نامه بند مقرر شد به منظور حُس اجرای مفاد مندرج در آیین

.گذاری استان تشکیل شوداقتصادی، اشتغال و سرمایه کشور، یک گروه کاری ذیل کارگروه

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
12868731400/06/24

7271400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بحث و بررسی در خصوص 

اعتبارات مربوط به نمایندگان 

ابالغی )مجلس شورای اسالمی 

( استان1400قانون بودجه سال 

هیات رییسه شورا

 مورخ 99757/43084 هکتار با عنایت به مصوبه 746در خصوص احداث شهرک صنعتی مالرد به مساحت 

ر یزی و توسعه استان ضمن تصویب ضرورت احداث  هیأت محترم وزیران، شورای برنامه18/05/1388

های ¬ قانون احکام دائمی برنامه32شهرک مذکور، مقرر نمود در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده 

 امور 15/06/1400 مورخ 267716توسعه کشور و همچنین رعایت مفاد مندرج در نامه شماره 

ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون تخصصی شورای عالی ¬برنامه

ریزی و توسعه استان به ¬آمایش سرزمین، موضوع برای اظهار نظر نهایی توسط دبیرخانه شورای برنامه

در صورت موافقت شورای عالی آمایش . کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین ارسال گردد

های صنعتی تهران مکلف است نسبت ¬ریزی و توسعه استان، شرکت شهرک¬سرزمین با نظر شورای برنامه

اقدام  ( هکتار و مابقی برای توسعه فاز دوم450فاز اول )به عملیاتی نمودن شهرک مورد اشاره در دو فاز 

.الزم را با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه به عمل آورد

بررسی،تایید و تصویب اسناد توسعه ای و 

برنامه های توسعه شهرستانهای استان
شرکت شهرک های 

صنعتی استان
2868731400/06/24

7371400/06/23175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بررسی اعتبارات ارزش 

افزوده روستاهای فاقد دهیاری 

در شهرستان فیروزکوه،

فرمانداری فیروزکوه

های اعتبارات ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری در شهرستان فیروزکوه، موضوع در خصوص طرح

، 06/06/1400 مورخ 2941د/1231ریزی شهرستان به شماره  کمیته برنامه18/05/1400صورتجلسه مورخ 

آالت میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز ماشین2000: به ترتیب)صورتجلسه مذکور  (11)و  (7)، (6)بندهای 

 میلیارد ریال جهت تجهیزات 10- های روستایی فاقد دهیاریسنگین راهداری جهت امداد رسانی در راه

 میلیون ریال جهت ایجاد امنیت و 500و - پزشکی مرتبط با واکسیناسون کرونا در روستاهای فاقد دهیاری

ریزی و توسعه استان به تصویب شورای برنامه (رسانی در مواقع بحران در روستاهای فاقد دهیاریخدمات

ای نشوند و صرفاً جنبه اجرایی داشته وجه صرف امور هزینهرسید و مقرر شد اعتبارات مورد اشاره به هیچ

قانون برنامه ششم توسعه کشور و  (6)ماده  (ب)بند  (1)رعایت کامل ترتیبات مندرج در مفاد جزء . باشند

.دیگر مقررات موضوعه از جمله قوانین محاسبات عمومی کشور در این خصوص الزامی است

بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس 

اندازهای بخش غیردولتی در استان
2868731400/06/24فرمانداری فیروزکوه

7481400/07/18175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 مورخ 286873ریزی و توسعه استان به شماره هفتمین صورتجلسه شورای برنامه (4)در راستای بند 

 کارگروه 02/06/1400صورتجلسه مورخ  (14) طرح جامع شهر کهریزک، موضوع بند 24/06/1400

زیست به نامه شماره زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط

 مجدداً در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح 22/06/1400ص مورخ /17648/1200/1400

 معاونت هماهنگی امور عمرانی 11/07/1400 مورخ 30313/4/1400شد که پس از تشریح نامه شماره 

 (ب)بند  (6)استانداری در این خصوص و استماع نظر اعضاء شورا، طرح جامع شهر کهریزک به استناد جزء 

های توسعه کشور، به تصویب رسید تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات احکام دائمی برنامه (31)ماده 

.عمل آیدمربوطه اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
113378661400/07/20

7581400/07/18175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

درخواست ساماندهی لکه 

کارگاهی منطقه صنفی

صباشهر واقع در شهرستان 

شهریار

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری

کارگاهی منطقه صباشهر واقع در شهرستان شهریار موضوع نامه شماره -درخواست ساماندهی لکه صنفی

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و نامه شماره 24/06/1400 مورخ 27704/05/400

در  ( صورتجلسه کمیته14بند )ریزی شهرستان شهریار  کمیته برنامه23/06/1400 مورخ 6904/1/2939

ریزی و توسعه جلسه مطرح شد که ضمن تایید ضرورت ساماندهی بافت مذکور از سوی شورای برنامه

استان، مقرر شد موضوع در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 

ریزی و توسعه استان زیست استان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و نتایج آن به دبیرخانه شورای برنامهمحیط

.منعکس گردد

سایر
اداره کل راه و 

شهرسازی استان
23378661400/07/20

7681400/07/18175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

احداث مجتمع ادارات شهرستان 

پردیس
فرمانداری پردیس

 مورخ 196108ریزی و توسعه استان به شماره پنجمین صورتجلسه شورای برنامه (10)در راستای مفاد بند 

 30/06/1400 مورخ 400/ص/9913/1 و مکاتبه مجدد فرمانداری شهرستان پردیس به شماره 16/05/1400

موضوع احداث مجتمع ادارات شهرستان پردیس در جلسه شورا مطرح شد که پس از استماع گزارش 

صورتجلسه  (10)فرماندار شهرستان پردیس و تشریح مصوبه قبلی شورا، ضمن ابرام و تأکید بر مفاد بند 

ریزی و توسعه استان در این خصوص، مقرر شد عملیاتی  شورای برنامه16/05/1400 مورخ 196108

و در صورت اجرای گام به )نامهِ قید شده در آن نمودن بندِ صدراالشاره و به ویژه، اجرایی شدن مفادِ تفاهم

ریزی استان و شرکت عمران شهر جدید پردیس ، با فوریت در دستورکار سازمان مدیریت و برنامه(گام

.قرار گیرد

سایر
فرمانداری شهرستان 

پردیس
33378661400/07/20



7781400/07/18175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

رفع مشکالت اراضی فاقد 

کاربری و سند مالکیت در 

های صنفی و صنعتی لکه

سنگ واقع در خرمدشت و سیاه

شهرستان پردیس

فرمانداری شهرستان پردیس

های صنفی و صنعتی خرمدشت و درخواست رفع مشکالت اراضی فاقد کاربری و سند مالکیت در لکه

 اداره کل 14/07/1400 مورخ 30633/11/1400سنگ واقع در شهرستان پردیس، موضوع نامه شماره سیاه

بر  فرمانداری شهرستان پردیس مبنی11/07/1400  مورخ 400/د/1638حوزه استاندار تهران و نامه شماره 

 استان در این خصوص، در جلسه شورای 31/05/1400صورتجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 

پس از استماع گزارش فرماندار شهرستان پردیس و تشریح . برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد

صورتجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این زمینه، مقرر شد شهرداری شهر پردیس، فرمانداری 

مندرج در نامه  (3)و  (1)ربط، در راستای اجرای مفاد بندهای های اجرایی ذیشهرستان و سایر دستگاه

که به صورتجلسه ستاد تسهیل  – فرمانداری شهرستان پردیس 11/07/1400  مورخ 400/د/1638شماره 

با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط موضوعه و از طریق مراجع مربوطه نظیر - اشاره دارد

قانون حفظ کاربری باغات و اراضی  (1)ماده  (1)طرح تفصیلی شهر پردیس و تبصره  (5)کمیسیون ماده 

مندرج در نامه شماره  (2)در خصوص بند . عمل آیدکشاورزی در این خصوص اقدام الزم را به

ای با  فرمانداری شهرستان پردیس، مقرر شد گروه کارشناسی ویژه11/07/1400  مورخ 400/د/1638

همکاری نهادهای قضایی، امنیتی، ثبتی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و با محوریت 

های فاقد سند، مشخص فرمانداری شهرستان پردیس تشکیل شود تا جوانب و زوایای ثبتی و ریشه پالک

.ریزی و توسعه استان منعکس گرددشود و سپس نتیجه به دبیرخانه شورای برنامه

سایر
فرمانداری شهرستان 

پردیس
43378661400/07/20

7881400/07/18175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بررسی برنامه جامع مقابله با 

گرد و غبار و برنامه عمل 

های اجرایی مرتبطدستگاه

اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان تهران
.از اینرو، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مکلف است از طریق دستگاه ملی نسبت به تأمین اعتبار الزم اقدام نماید تا به همان نسبت از منابع استانی بابت این مهم، تأمین اعتبار به عمل آید.  اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در جلسه مطرح و مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای این امر به طور توأمان از طریق منابع ملی و استانی تأمین گردد07/07/1400 مورخ 5097/1400/101های اجرایی مرتبط، مستند به نامه شماره موضوع برنامه جامع مقابله با گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه بررسی و نظارت بر عملکرد برنامه و 

بودجه استانی و شهرستانی

اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان تهران
253378661400/07/20

7991400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می( 1)شرح جدول پیوست شماره یک در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به( 20)و( 16)، (15)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1)شرح بندهای  بند به (17) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل هفده 08/08/1400ص مورخ /22760/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط12/07/1400صورتجلسه مورخ 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
114518951400/09/13

8091400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (2)شرح جدول پیوست شماره دو در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به (14)و  (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)، (7)، (5)، (4)، (3)، (1)شرح بندهای  بند به (12) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل دوازده 03/09/1400ص مورخ /27085/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط04/08/1400صورتجلسه مورخ 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
124518951400/09/13

8191400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (3)شرح جدول پیوست شماره سه در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به (10)شرح بند  بند به (1) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل یک 09/08/1400ص مورخ /22936/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط08/02/1400صورتجلسه مورخ 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
134518951400/09/13

8291400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

:عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهشرح زیر ابالغ میدر جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بندهای مذکور به (6)و  (2)، (1)شرح بندهای  بند به (3) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل سه 20/07/1400ص مورخ /20713/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط23/06/1400صورتجلسه مورخ 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
144518951400/09/13

8391400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

طرح هادی روستای زیوان از توابع بخش فشافویه شهرستان ری مطرح شد که پس از استماع -  4-1

گیری مخفی، گزارش بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و نظرات اعضاء محترم، طرح مذکور در قالب رأی

. رأی ممتنع به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید2 رأی مخالف و 2 رأی موافق، 13با 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
144518951400/09/13

8491400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

بها از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار مطرح شد که پس از استماع طرح هادی روستای قلعه-  4-2

گیری مخفی، گزارش بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و نظرات اعضاء محترم، طرح مذکور در قالب رأی

. رأی ممتنع به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید2 رأی مخالف و 2 رأی موافق، 13با 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
144518951400/09/13

8591400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

ه نمونه- 4-3 های معماری برای احداث بنای کارگری و منبع ذخایر آب های نقشهدر خصوص ارائ

کشاورزی که از سوی اداره کل فنی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران تهیه شده است و 

های پیشنهادی آن دفتر با اخذ نظرات اداره کل پس از استماع گزارش نماینده آن دفتر، مقرر شد، نقشه

جهاد کشاورزی استان و دبیرخانه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و 

ریزی و توسعه استان، به محیط زیست استان، و پس از ممهمور شدن آنها به مهر دبیرخانه شورای برنامه

.ربط ابالغ گرددهای اجرایی ذیا و سایر دستگاهها، فرمانداریالرعایه به شهرداریعنوان الگوی الزم

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
144518951400/09/13

8691400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.ریزی و توسعه استان ارسال گردداعاده و پس از اخذ استعالمات مندرج در مفادِ صورتجلسه صدراالشاره، مجدداً به دبیرخانه شورای برنامه... موضوع به کارگروه زیربنایی: خصوص مقرر شددر جلسه مطرح شد و در این (2)شرح بند  بند به (1) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل یک 04/07/1400ص مورخ /19080/1200/1400گردشگری و حمل و نقل و انبار به مسکونی در شهر جدید پرند، موضوع نامه شماره -زیست در مورد تغییر کاربری زمین از تفریحی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط22/02/1400صورتجلسه مورخ 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
154518951400/09/13

8791400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

. ارجاع شود تا مسائل و اثرات سرزمینیِ آن مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد... موضوع به منظور بررسی بیشتر به کارگروه زیربنایی: خصوص مقرر شددر جلسه مطرح شد و در این (1)شرح بند  بند به (1) اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شامل یک 03/08/1400ص مورخ /22247/1200/1400زیست در مورد الحاق اراضی موسم به منظریه واقع در حریم شهر دماوند، موضوع نامه شماره صورتجلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
164518951400/09/13

8891400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

کرِد بررسی موضوع هزینه

های استان از منابع بند دهیاری

قانون برنامه  (6)ماده  (ب)

 (ز)ششم توسعه کشور و بند 

قانون بودجه  (8)تبصره 

1400،

هیات رییسه شورا .ریزی و توسعه استان به دبیرخانه آن شورا منعکس گردداندیشی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، دیوان محاسبات و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مورد بررسی قرار گیرد و راهکار قانونی و ارشادی الزم برای پیشبرد این امر، برای طرح در شورای برنامه، مقرر شد موضوع از طریق هم1400قانون بودجه  (8)تبصره  (ز)قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند  (6)ماده  (ب)های استان از منابع بند کردِ دهیاری-در خصوص موضوع هزینه سایر
معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
64518951400/09/13

8991400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

های بررسی موضوع آرامستان

روستایی،
هیات رییسه شورا .های موجود روستا قلمداد شوندهای موجود روستاهای استان و معابر منتهی به آنها، جزو کاربریها، آرامستانهای هادی روستایی یا بازنگری این طرحهای روستایی، مقرر شد در هنگام تهیه طرحدر خصوص وضعیت آرامستان

بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران 

شهری و روستایی در قالب برنامه های 

توسعه استان

بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان
74518951400/09/13



9091400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

بررسی موضوع تهیه طرح 

های هادی روستای در استان
هیات رییسه شورا .ربط، نسبت به پاسخ استعالمات مورد نیاز طرح، اهتمام و تسریع الزم را داشته باشندهای اجرایی استان و ذیهای هادی روستایی، مقرر شد فرایند تهیه، بررسی و تصویب آنها تسریع گردد و کلیه دستگاه در خصوص تهیه و بازنگری طرح

بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران 

شهری و روستایی در قالب برنامه های 

توسعه استان

بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان
84518951400/09/13

9191400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

اقدام ملی "توزیع اعتبارات 

موضوع " زداییمحرومیت

 قانون بودجه سال 17جدول 

 کل کشور1400

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.گرددابالغ می (4)، جدول مربوطه در شورا مطرح و به شرح پیوست شماره چهار 15/05/1400 مورخ 196108 به شماره 1400ریزی و توسعه استان در سال پنجمین صورتجلسه شورای برنامه (15) کل کشور و در راستای مفاد بند 1400 قانون بودجه سال 17موضوع جدول  "زداییاقدام ملی محرومیت"در خصوص توزیع اعتبارات 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
194518951400/09/13

9291400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.گرددابالغ می (5)ریزی استان، اعتبارات موضوع جدول صدراالشاره به شرح جدول پیوست شماره پنج  سازمان مدیریت و برنامه28/04/1400 مورخ 196111 و پیرو نامه شماره 15/04/1400 مورخ 173111 به شماره 1400ریزی و توسعه استان در سال چهارمین صورتجلسه شورای برنامه (3) کل کشور و در راستای مفاد بند 1400 قانون بودجه سال 10-5ای استان، موضوع جدول های سرمایهدر خصوص توزیع اعتبارات تملک دارایی

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1104518951400/09/13

9391400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

هیات رییسه شورا .ها تهیه و تصویب شودتر و متناسب با شرایط فعلی بخشریزی و استانداری منکس نمایند تا بودجه سال آینده، واقعبینانههای متبوع، سازمان مدیریت و برنامههای متبوع خود ارتباط و همکاری الزم را داشته باشند و نظرات خود را به وزارتخانهخانه، مجدّانه با وزارت1401های سنواتی خود به ویژه برای سال های اجرایی استان، در تدوین و تنظیم بودجهمقرر شد دستگاه
بررسی و نظارت بر عملکرد برنامه و بودجه 

استانی و شهرستانی
کلیه دستگاه های اجرایی 

استان
114518951400/09/13

9491400/09/07175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

 تا 1تشریح دستورالعمل جزء 

 (18)تبصره  (الف) بند 9

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

هیات رییسه شورا .شرط پرداخت، از دبیرخانه کمیته استان دریافت نمایدریزی و توسعه استان درخصوص طرح مربوطه را به عنوان پیش، مکلف است مصوبه شورای برنامه(ربط و در صورت تاییدها و مستندات ذیپس از بررسی طرح)بدیهی است بانک عامل در زمان ابالغ مصوبه پرداخت . ربط نیز ابالغ و همچنین دستگاه یاده شده برای آغاز فرایند اجرایی به بانک عامل معرفی شوندریزی و توسعه استان، توسط دبیرخانه کمیته استانی به دستگاه اجرایی ذیها همزمان با معرفی به شورای برنامهدستورالعمل مذکور، این طرح (11)ماده  (1)های تایید شده در کمیته استانی موضوع تبصره با هدف تسریع در پرداخت تسهیالت طرح: های مشمول از سوی بانکها، مقرر گردیدبر بودن فرایند ابالغ و بررسی طرح کل کشور و نظربه زمان1400قانون بودجه سال  (18)تبصره  (الف) بند 9 تا 1دستورالعمل جزء  (19)با توجه به ماده 
بررسی و نظارت بر عملکرد برنامه و بودجه 

استانی و شهرستانی
معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
124518951400/09/13

95101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

رعایت مفاد مندرج در ماده 

 احکام دائمی برنامه های 31

توسعه کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.به جلسه شورا پرهیز نمایند (مگر در موارد ضروری و حسب هماهنگی با دبیرخانه شورا)همچنین مقرر شد اعضاء اصلی و مدعوین در هنگام شرکت در جلسه از آوردن همراه . آن داشته باشند (5 و 4، 3، 2)های ریزی و توسعه استان، اهتمام جدی نسبت به رعایت بند مذکور و تبصرههای آن، مقرر شد اعضاء اصلی و مدعوین شورای برنامههای توسعه کشور و تبصرهقانون احکام دائمی برنامه (31)ماده  (الف) در صحن شورا مطرح گردید و پس از تشریح مفاد بند 1400 تا 1398های ریزی و توسعه استان طی سالگزارش عملکرد شورای برنامه 115359421400/10/21سایر

96101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (1)شرح جدول پیوست شماره یک  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به08/09/1400ص مورخ /27710/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط05/06/1400صورتجلسه مورخ  (16)بند 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
125359431400/10/22

97101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (2)شرح جدول پیوست شماره دو  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به01/09/1400ص مورخ /26758/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط01/04/1400صورتجلسه مورخ  (18)بند 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
135359441400/10/23

98101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (3)شرح جدول پیوست شماره سه  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مطرح شد که رأی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد بند مذکور به21/09/1400ص مورخ /29545/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط12/07/1400صورتجلسه مورخ  (18)بند 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
145359451400/10/24

99101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 18/08/1400صورتجلسه مورخ - 5

 اداره کل راه و 04/10/1400ص مورخ /31177/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره و محیط

در جلسه مطرح شد که رأی  (5)و  (3)، (2)شرح بندهای  بند به (3)شهرسازی استان تهران، شامل سه 

گردد تا برابر قوانین، شرح زیر ابالغ میشورای برنامه ریزی و توسعه  استان در مورد بندهای مذکور به

:عمل آیدضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
155359461400/10/25

100101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

های موجود حل تداخل –ریزی و توسعه استان ضمن تایید و تصویب کلیت موضوع شورای برنامه-  5-1

های شهری و روستایی گاههای مصوب سکونتهای صنعتی با حرائم و محدودههای شهرکمحدوده

تداخل : صورتجلسه صدراالشاره، مقرر نمود (2)های مصرّح در بند استان، به ویژه حل تداخل محدوده

میر و محدوده شهر گلستان واقع در شهرستان بهارستان، در یک جلسه حریم محدوده شهرک صنعتی قلعه

تخصصی با مشارکت  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

های صنعتی استان، شهرداری گلستان و فرمانداری استانداری، اداره کل صمت استان، شرکت شهرک

ریزی و توسعه شهرستان بهارستان، مورد بررسی مجدد قرار گیرد و نتیجه برای طرح در شورای برنامه

.استان به دبیرخانه این شورا ارسال گردد

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
155359421400/10/21

101101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

با عنوان بررسی و تدقیق شاخص های تشخیص فرسودگی  –صورتجلسه صدراالشاره  (3)بند -  5-2

 رأی موافق به تصویب شورا رسید تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات 15با - های فرسوده روستاییبافت

.عمل آیدمربوطه، اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
155359421400/10/21

102101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 6-64-2با عنوان جابجایی کاربریها به صورت تغییر کاربری قطعه  –صورتجلسه صدراالشاره  (5)بند - 5-3

 از کاربری 6-77-1از کاربری تحقیقات کشاورزی به بهداشتی درمانی و تغییر میزان معادل آن در قطعه 

 رأی ممتنع به تصویب 2 رأی مخالف و 1 رأی موافق، 12با - درمانی به تحقیقات کشاورزی واقع در پردیس

.عمل آیدشورا رسید تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
155359421400/10/21

103101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

.عمل آیدگردشگری و حمل و نقل و انبار به مسکونی در شهر جدید پرند، مراتب در جلسه مطرح شد که پس از استماع نظرات نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، موضوع با اکثریت آراء به تصویب شورا رسید تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به-بر تغییر کاربری زمین از تفریحیزیست استان مبنی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط18/10/1400ص مورخ /33150/1200/1400 موضوع نامه شماره 18/10/1400صورتجلسه مورخ  (1)؛ بند 13/09/1400 مورخ 451895ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه نهمین نشست شورای برنامه (5)در راستای مفاد بند 

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
165359421400/10/21

104101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
های¬از جمله اخذ استعالم –گانه آن ¬های پنج¬و تبصره ( معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری227/1399 مورخ 32829/5/99ماره .رسانی در اراضی فوق بپرهیزندرسان استانی و شهرستانی ضمن توجه به حساسیت موضوع، از خدماتهای خدماتشود تا پس از اطمینان کامل از اهلیت متقاضیان حقیقی و حقوقی، تدقیق طرح از منظر تناسب زمین و اعضاء، تعیین نصاب اراضی من از جمله دستگاهاز اینرو، به اداره کل صمت استان اجازه داده می. عمل آوردهای مربوطه به با درخواستنامه مذکور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همکاری الزم و قانونی را نسبت به صدور موافقت اولیهروی آنها، مقرر شد تا زمان ابالغ دستورالعمل اجرایی تصویب به سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و تاکید ایشان بر جهش تولید و حمایت همه جانبه از تسهیل فرایند کسب و کارها و رفع موانع پیش۱۴۰۰ِگذاری سال ربط و با لزوم به تمکین به منویات مقام معظم رهبری اسالمی در نامهای اجرایی ذینامه فوق به دستگاههای صنعتی استان و همچنین اظهار نظر سایر اعضاء شورا به ویژه رییس محترم شورا، با توجه به عدم ابالغ دستورالعمل اجرایی تصویب، پس از استماع نظرات مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک(های صنعتی استانشهرک)های صنعتی های صنفی به شرح وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرکبر الحاق مسئولیت استقرار شهرک هیأت محترم وزیران مبنی28/07/1400 هـ مورخ 58755ت/80799نامه شماره های صنعتی استان، موضوع تصویبتبیین اصالحیه اساسنامه شرکت شهرکدر خصوص 

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
75359421400/10/21



105101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
.تک و مجتمع صنفی چوب و مبل شهرستان بهارستان موسوم به برادران رحیمی، مخالفت کردریزی و توسعه استان با تقاضای مجتمع صنفی قالیشویان ری موسوم به سانریزی و توسعه استان مطرح و پرونده مفتوح در دبیرخانه شورا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دارند، شورای برنامه در شورای برنامه1399ریزی و توسعه استان در سال صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11)صورتجلسه پنجمین و بند  (5)های صنفی استان که بر اساس فلوچارت قبلی موضوع بند در خصوص صدور موافقت اولیه برای برخی از متقاضیان مجتمع

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
85359421400/10/21

106101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
 فرمانداری اسالمشهر، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پس از اطمینان کامل از اهلیت متقاضیان حقیقی و حقوقی، تدقیق طرح از منظر تناسب زمین و اعضاء، تعیین نصاب اراضی مورد نیاز، تدقیق و تشخیص تعداد18/08/1399 مورخ 6319/1/3000ریزی شهرستان اسالمشهر به شماره صورتجلسه کمیته برنامه (1)و مجتمع صنفی فلزتراشان و آبکاران اسالمشهر موضوع بند  (ابالغیه صورتجلسه صدراالشاره) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 17/05/1400 مورخ 22224/5/1400 و نامه شماره 14/05/1400د مورخ 918/2931ریزی شهرستان ری به شماره  صورتجلسه دومین نشست کمیته برنامه10کوبی ری موضوع بند ؛ مجتمع صنفی سنگ(ابالغیه صورتجلسه صدراالشاره) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 17/05/1400 مورخ 22224/5/1400 و نامه شماره 14/05/1400د مورخ 918/2931ریزی شهرستان ری به شماره  صورتجلسه دومین نشست کمیته برنامه9 استانداری و بند 17/09/1400 مورخ 41660/11/1400بر ساماندهی صنف صحافان تهران و ری، موضوع نامه شماره خدمات شرکت کاوه فراز مبنی- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ صنفی16/09/1400 مورخ 41442/5/1400خدماتی گریت پارسه موضوع نامه شماره -های صنفیدر خصوص مجتمع

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
95359421400/10/21

107101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
.، ارسال نگرددریزی و توسعه استان هیأت محترم وزیران، موارد جدید به شورای برنامه28/07/1400 هـ مورخ 58755ت/80799نامه شماره  مقرر شد از این پس و تا زمان ابالغ دستورالعمل اجرایی تصویب1399ریزی و توسعه استان در سال صورتجلسه ششمین نشست شورای برنامه (11)صورتجلسه پنجمین و بند  (5)های صنفی استان بر اساس فلوچارت پیشنهادی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، موضوع بند ادامه فرایند صدور مجوز برای تاسیس مجتمعدر مورد  

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
105359421400/10/21

108101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تبیین اصالحیه اساسنامه آن 

نامه شماره موضوع تصویب)

 هـ مورخ 58755ت/80799

 هیأت محترم 28/07/1400

وزیران و الحاق مسئولیت 

های صنفی به استقرار مجتمع

شرح وظایف سازمان صنایع 

های صنعتیکوچک و شهرک

های صنعتی استانشهرک

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
.های صنفی در استان، زودتر مشخص گرددها و مجتمعرا سریعاً به عمل آورد تا تکلیف صدور موافقت اولیه و اصولی استقرار شهر (-های صنعتی استانشهرک-های صنعتیهای صنفی به شرح وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک هیأت محترم وزیران و الحاق مسئولیت استقرار مجتمع28/07/1400 هـ مورخ 58755ت/80799نامه شماره موضوع تصویب)های صنعتی کشور در خصوص تبیین اصالحیه اساسنامه آن های الزم با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان، پیگیریمقرر شد شرکت شهرک

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

شرکت شهرهای صنعتی 

استان
115359421400/10/21

109101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح اقدامات انجام شده و 

تبصره  (ز)تحقق اهداف بند 

 1400قانون بودجه سال  (8)

کل کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.ریزی و توسعه استان طرح و تصویب شودریزی استان به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ابالغ گردد تا  سهم عوراض مالیات بر ارزش افزوده استان از محل بندِ صدراالشاره را هرچه سریعتر به استان واگذار نمایند تا در شورای برنامهدر همین راستا، مقرر شد این رقم جمعیتی، توسط سازمان مدیریت و برنامه.  نفر، اعالم و مورد تصویب شورا قرار گرفت4061626 درصد از کل جمعیت استان یا معادل 31ریزی استان تهران، برابر با  سازمان مدیریت و برنامه10/07/1400 مورخ 318947های موضوع بند فوق، بر اساس نامه شماره  کل کشور، سهم جمعیت ساکن استان در محالت و بافت1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)در خصوص تشریح اقدامات انجام شده و تحقق اهداف بند 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1125359421400/10/21

110101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

 1)استفاده از تسهیالت اجزاء 

( 18)تبصره ( الف)بند  (9تا 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

اداره کل امور اقتصادی و 

دارایی استان
.های مصوب کمیته مذکور، متعاقباً پیرو همین صورتجلسه، ابالغ خواهد شدفهرست طرح. ریزی و توسعه استان ارسال گرددهمچنین مقرر شد، گزارش عملکرد مفادِ این بند به دبیرخانه شورای برنامه. های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات به مصرف برسدبه تصویب شورا رسید تا در بخش ( میلیارد ریال به صورت سرمایه ثابت2536.52 میلیارد ریال به صورت سرمایه در گردش و معادل2278.22معادل) میلیارد ریال، 4814.74 کل کشور با تسهیالتی به ارزش 1400قانون بودجه  (18)استانی تبصره طرحِ مصوبِ کمیته  (90) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، تعداد 19/10/1400 مورخ 1400-105-11992 کل کشور و نامه شماره 1400قانون بودجه سال  (18)تبصره  (الف)بند  (9 تا 1) در خصوص استفاده از تسهیالت اجزاء 13/09/1400 مورخ 451895ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه نهمین نشست شورای برنامه (12)در راستای مفاد بند 

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی استان
1135359421400/10/21

111101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

 1)استفاده از تسهیالت اجزاء 

( 18)تبصره ( الف)بند  (9تا 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

هیات رییسه شورا .های مشمول موضوع، اختصاص یابدای بر فرایند تسهیالت مربوطه داشته باشند تا این اعتبارات به ذینفعان اصلی و طرحهای اجرایی استان به ویژه اداره کل امور اقتصادی و دارایی، نظارت ویژهبر تالش حداکثری برای جذب بیشترِ تسهیالت مذکور، دستگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، مقرر شد عالوه19/10/1400 مورخ 1400-105-11992 کل کشور موضوع نامه شماره 1400قانون بودجه سال  (18)تبصره  (الف)بند  (9 تا 1)در خصوص استفاده از تسهیالت اجزاء 
بررسی و نظارت بر عملکرد برنامه و بودجه 

استانی و شهرستانی
اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی استان
145359421400/10/21

112101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

درخواست احداث و توسعه 

ساختامن شرکت گاز استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.ریزی و توسعه استان منعکس گرددهای اجرایی استان، مقرر شد موضوع از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و نتیجه به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان تهران، پس از استماع نظرات اعضاء شورا و در راستای هدایت بهینه و  صیانت از منابع اعتباری دستگاه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه16/09/1400 مورخ 460586 و نامه شماره 20/09/1400 مورخ 467364گازرسانی شهر تهران از محل منابع داخلی شرکت گاز استان، به ترتیب موضوع نامه شماره  (2)در خصوص احداث ساختمان اداری و تجهیزات مقاوم در برابر زلزله در منطقه شهریار و احداث ساختمان اداری و تجهیزات مقاوم در برابر زلزله در منطقه 

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
1155359421400/10/21شرکت گاز استان

113101400/10/19175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

استان

در خصوص بررسی مجدد ضوابط اجرایی طرح هادی روستای شهر رسالت، موضوع نامه شماره 

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، با توجه به تاریخ تصویبِ 30/09/1400 مورخ 5754/31/16

طرح هادی روستای مذکور، مقرر شد موضوع از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد 

.ریزی و توسعه استان منعکس گرددبررسی و تدقیق بیشتر قرار گیرد و نتیجه به دبیرخانه شورای برنامه

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
2165359421400/10/21

114111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین17/09/1400صورتجلسه مورخ  -1

  اداره کل راه و25/10/1400ص مورخ /34125/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره و محیط

، (10)، (9)، (8)، (7)، (6)، (5)، (4)بند به شرح بندهای  (21)شهرسازی استان تهران شامل  (11)، (12)، 

در جلسه مطرح شد و نظریه (26)و  (25) ،(24) ،(23) ،(22) ،(20) ،(19) ،(18) ،(16) ،(15) ،(14) ،(13)  

رأی موافق (11)پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بندهای صدراالشاره با  ، (0) 

رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و (4)رأی ممتنع و  (2)رأی مخالف،   

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقرراتابالغ می (1)شرح پیوست شماره یک توسعه استان رسید و به  

عمل آیدمربوطه، اقدام الزم در این خصوص به .

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
115914911400/11/16

115111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش17/09/1400صورتجلسه مورخ  (2)بند  -2

  اداره کل راه و25/10/1400ص مورخ /34125/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

  مترمربع36/824129کریم با مساحت شهرسازی استان تهران در خصوص الحاق به محدوده شهر رباط

 جهت تعیین کاربری مسکونی و خدمات و تفکیک آن در راستای قانون جهش تولید مسکن، در جلسه

 (11) مطرح شد و نظریه پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره با

رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای (3)رأی ممتنع و  (1)رأی مخالف،  (2)رأی موافق،   

گردد تا برابر قوانین، ضوابط وابالغ می (2)شرح پیوست شماره دو برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به  

همچنین در این خصوص مقرر شد ضمن رعایت. عمل آیدمقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به  

 فضای سبز محدوده آن و با توجه به مجاورت اراضی مذکور با انبارهای کاالهای اساسی تهران، حریم

کریم، در فرایندقانونی و سایر مالحظات امنیتی الزم در نظر گرفته شود و نیز حقوق قانونی شهرداری رباط  

.الحاق، رعایت گردد

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
125914911400/11/16

116111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و12/07/1400صورتجلسه مورخ  (17)بند  -3

  اداره21/10/1400ص مورخ /33818/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره آمایش سرزمین و محیط

 کل راه و شهرسازی استان تهران با موضوع تخریب و نوسازی بنای موجود، در جلسه مطرح شد و نظریه

رأی موافق (13)پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره با  ، (0) 

رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و (4)رأی ممتنع و  (0)رأی مخالف،   

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقرراتابالغ می (3)شرح پیوست شماره سه توسعه استان رسید و به  

عمل آیدمربوطه، اقدام الزم در این خصوص به .

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
135914911400/11/16



117111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش04/08/1400صورتجلسه مورخ  (2)بند  -4

  اداره کل راه و21/10/1400ص مورخ /33817/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

 ، مترمربع و دیوارکشی340ای با زیربنای شهرسازی استان تهران با موضوع احداث ابنیه و تاسیسات گلخانه

 در جلسه مطرح شد و نظریه پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره

رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه (2)رأی ممتنع و  (0)رأی مخالف،  (1)رأی موافق،  (14)با   

گردد تا برابر قوانینابالغ می (4)شرح پیوست شماره چهار شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به ، 

عمل آیدضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به .

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
145914911400/11/16

118111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش17/09/1400صورتجلسه مورخ  (3)بند  -5

  اداره کل راه و05/11/1400ص مورخ /35728/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

شهر  در جلسه مطرح شد و متن شهر نسیم225/138شهرسازی استان تهران با موضوع اراضی پالک ثبتی   

رأی موافق (12)پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره با  ، (0) 

رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و (4)رأی ممتنع و  (1)رأی مخالف،   

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقرراتابالغ می (5)شرح پیوست شماره پنج توسعه استان رسید و به  

عمل آیدمربوطه، اقدام الزم در این خصوص به .

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
155914911400/11/16

119111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

  کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و24/02/1399صورتجلسه مورخ  (15)بند  -6

  اداره09/11/1400ص مورخ /36169/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره آمایش سرزمین و محیط

1500کل راه و شهرسازی استان تهران با موضوع احداث واحد تولیدی رب گوجه فرنگی با زیربنای   

 مترمربع و دیوارکشی اطراف واحد تولیدی مذکور، در جلسه مطرح شد و نظریه پیشنهادی مندرج در

رأی (2)رأی مخالف،  (0)رأی موافق،  (12)صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره با   

شرحرأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به (3)ممتنع و   

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در اینابالغ می (6)پیوست شماره شش   

عمل آیدخصوص به .

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
165914911400/11/16

120111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

در )تعیین سهم جمعیتی استان  

راستای تشریح اقدامات انجام 

 (ز)شده و تحقق اهداف بند 

قانون بودجه سال  (8)تبصره 

 کل کشور1400

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.به تعیین سهم جمعیتی استان و اعالم آن به مراجع ذیصالح اقدام نمایدریزی نسبتهای تعیین شده توسط آن ستاد، سازمان مدیریت و برنامهتر جامعه هدف مشمول بند فوق، موضوع در جلسه ستاد بازآفرینی شهری و با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مورد بررسی و مدّاقه بیشتر قرار گیرد و پس از اعالم محدوده، مقرر شد به منظور تعیین دقیق05/11/1400 مورخ 1387065/47041، با عنایت به نظریه معاونت حقوقی رییس جمهوری موضوع نامه شماره (21/10/1400 مورخ 535942ریزی و توسعه استان به شماره  صورتجلسه دهمین نشست شورای برنامه12 کل کشور و مفاد بند 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)در راستای تشریح اقدامات انجام شده و تحقق اهداف بند )تعیین سهم جمعیتی استان  در خصوص 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
175914911400/11/16

121111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

جدول  (3)توزیع اعتبارات بند 

 کل 1400قانون بودجه  (17)

کشور با موضوع رفع 

محرومیت از مناطق 

موسوم به )برخوردار کم

(زداییاعتبارات محرومیت

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهابالغ می (7)شرح پیوست شماره هفت رأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به (0)رأی ممتنع و  (3)رأی مخالف،  (0)رأی موافق،  (14)زدایی با اصالحات آن، با های موضوع اعتبارات محرومیتریزی استان تهران و سازمان برنامه و بودجه کشور، طرحهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی، سازمان مدیریت و برنامهمابین نمایندگان دانشگاه و همچنین پیرو صورتجلسه تنظیمی فی13/09/1400 مورخ 451895صورتجلسه نهمین نشست این شورا به شماره  (9) و  مفاد بند 16/05/1400 مورخ 196108ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه پنجمین نشست شورای برنامه (15)، و پیرو مفاد بند (زداییموسوم به اعتبارات محرومیت)برخوردار  کل کشور با موضوع رفع محرومیت از مناطق کم1400قانون بودجه  (17)جدول  (3)در خصوص اعتبارات بند 

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
185914911400/11/16

122111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

 1)استفاده از تسهیالت اجزاء 

( 18)تبصره ( الف)بند  (9تا 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
.ریزی و توسعه استان رسید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، به سمع و نظر و تصویب اعضاء شورای برنامه19/10/1400 مورخ 1400-105-12299موضوع نامه شماره )  کل کشور1400قانون بودجه  (18)استانی تبصره های مصوبِ کمیته  کل کشور، فهرست طرح1400قانون بودجه سال  (18)تبصره  (الف)بند  (9 تا 1)در خصوص استفاده از تسهیالت اجزاء 21/10/1400 مورخ 535942صورتجلسه دهمین نشست این شورا به شماره  (13) و بند 13/09/1400 مورخ 451895ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه نهمین نشست شورای برنامه (12)در راستای مفاد بند 

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی استان
95914911400/11/16

123111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

 1)استفاده از تسهیالت اجزاء 

( 18)تبصره ( الف)بند  (9تا 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
.(ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است میلیارد تومان در شورای برنامه2068بر  طرح با اعتباری بالغ285الزم به ذکر است که تا کنون ). عمل آیدرأی سفید به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید که فهرست نهایی آنها متعاقباً پیرو همین صورتجلسه، ابالغ خواهد شد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه به ویژه دستورالعمل اجرایی مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به (2)رأی ممتنع و  (2)رأی مخالف،  (0)رأی موافق،  (13) طرح در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سوی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران مطرح و با 10 طرح در حوزه علم و فناوری و 3 طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت، 23 طرح در بخش کشاورزی، 7 طرح در بخش گردشگری، 68:  میلیارد ریال شامل4809 طرح به ارزش 111بر  مشتمل کل کشور1400قانون بودجه سال  (18)استانی تبصره های مصوبِ کمیته  کل کشور، طرح1400قانون بودجه سال  (18)تبصره  (الف)بند  (9 تا 1) در خصوص استفاده از تسهیالت اجزاء 13/09/1400 مورخ 451895ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه نهمین نشست شورای برنامه (12)در راستای مفاد بند 

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی استان
105914911400/11/16

124111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
را- های مورد نیاز از مراجع ذیصالح¬از جمله اخذ استعالم –گانه آن ¬های پنج¬و تبصره ( معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری227/1399 مورخ 32829/5/99ماره .رسانی در اراضی فوق بپرهیزندرسان استانی و شهرستانی ضمن توجه به حساسیت موضوع، از خدماتهای خدماتای برای ایجاد حقوق مکتسبه مالکان ن از جمله دستگاهوجه ادلهشود، این مصوبه، به هیچضمناً تاکید می .بار در خارج از حریم شهرها در استان را صادر نماید تا مشکالت موجود در مورد موارد مشابه، حل گرددهای میادین میوه و  ترهضمن بررسی مجدد درخواست فوق، موافقت اصولی مرتبط با حوزه فعالیتاداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ، (های صنعتی استانشهرک)های صنعتی های صنفی به شرح وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرکبر الحاق مسئولیت استقرار شهرک هیأت محترم وزیران مبنی28/07/1400 هـ مورخ 58755ت/80799نامه شماره تصویبمقرر شد تا زمان ابالغ دستورالعمل اجرایی - 21/10/1400 مورخ 535942ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه دهمین نشست شورای برنامه (7)مندرج در مفاد بند -  در این خصوص، و در راستای تکلیف شورا برای آن اداره کل 07/06/1400 مورخ 120725/1400 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، پس از تشریح پاسخ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به شماره 12/11/1400 مورخ 52452/5/1400 و نامه شماره 03/12/1399 مورخ 649521 به شماره 1399ریزی و توسعه استان در سال صورتجلسه یازدهمین نشست شورای برنامه (16)کریم موضوع بند بار در شهرستان رباطصنفی میوه و تره در خصوص مجتمع

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
115914911400/11/16

125111400/11/13175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

صدور موافقت اصولی برای 

احداث مجتمع های صنفی در 

استان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری

های صنفی مرتبط با بخش کشاورزی، مقرر شد اداره کل در خصوص صدور موافقت اصولی برای مجتمع 

ریزی و توسعه استان پیشنهاد نماید و تا زمان جهاد کشاورزی استان، سازوکار آن را تهیه و به شورای برنامه

ه این پیشنهاد از سوی اداره کل یاد شده و در راستای پیشبرد اهداف شعار سال و تسریع در ارائه خدمات  ارائ

به فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به صدور 

.موافقت اصولی مرتبط با این بخش اقدام نماید

ایجاد زمینه های الزم برای توسعه 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

داخلی در استان و رفع مشکالت در 

این زمینه

اداره کل صنعت معدن و 

تجارت استان
125914911400/11/16

126121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

در خصوص دستورکار شماره یک با موضوع تشریح سامانه اطالعات مکانی استان و کاربرد آن در - 1

بر استفاده حداکثری مدیریت سازمان فضایی استان، و با توجه به اهتمام استاندار محترم مبنی

رسانی آن و نیز تأکیدِ مؤکد  روزهای اجرایی استان از سامانه مذکور و همکاری آنها در بهدستگاه

ها و سازمان فضایی استان و رفتن به سمت های نظارت سنتی بر طرحایشان بر دوری از سیستم

و همچنین دستیابی به یک اطلس جامع اجتماعی،  (IT base)مبنا - های نظارتی فناوریمکانیزم

:اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی استان از طریق این سامانه، موراد زیر به تصویب رسید

سایر
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

127121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

ریزی استان تهران به عنوان متولی و مرجع سامانه اطالعات معرفی سازمان مدیریت و برنامه       •

.مکانی استان
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

128121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

های متولی و اجرایی استان در امور تولید داده و اطالعات مکانی درصدی دستگاه100همکاری        •

.روز رسانی اطالعات مورد نیاز سامانه مذکوربه منظور تکمیل و به
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

129121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

های اجرایی استان و اخذ نماینده از آنها توسط اختصاص نام کاربری و رمز عبور به دستگاه       •

.ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

130121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

تخصیص اعتبار الزم جهت توسعه و پشتیبانی سامانه اطالعات مکانی استان تهران، حسب نیاز از        •

.ریزی استانسوی سازمان مدیریت و برنامه

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22



131121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

در این خصوص و تهیه یک داشبورد  (IT base)مبنا -استفاده حداکثری از بسترهای فناوری       •

ای که قابلیت ریزی استان به گونهمدیریتی جامع در این زمینه از سوی سازمان مدیریت و برنامه

. را داشته باشدAPP و WEBهای استفاده در محیط
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

132121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

های عمرانی استان بر روی سامانه مذکور به منظور رصد و نظارت بر استقرار تمامی پروژه       •

.پیشرفت فیزیکی آنها
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

133121400/12/21175

آقای رضوانی نماینده مردم 

تهران، شمیرانات، پردیس و 

آقای شاکری - اسالمشهر 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، 

پردیس و اسالمشهر

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
سایر.روز رسانی منظم پایگاه مذکوربه       •

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

134121400/12/211752

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

در اختیار قرار دادن سامانه برای استفاده عموم در فازهای بعدی و  تکمیل، توسعه و تعیین        •

.سطوح دسترسی به آن
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

135121400/12/211752

تشریح سامانه اطالعات مکانی 

استان و کاربرد آن در مدیریت 

سازمان فضایی استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

ای با محوریت سازمان اطالعات استان و با همکاری سایر نهادهای نظارتی و برگزاری جلسه       •

ریزی امنیتی استان و مشارکت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه

.های امنیتی آنهای امنیتی و حفاظتی سامانه مذکور و تدوین پیوستاستان، به منظور بررسی جنبه
سایر

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
216775101400/12/22

136121400/12/211752
تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش 04/08/1400صورتجلسه مورخ  (17)بند 

 اداره کل 03/12/1400ص مورخ /39636/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

راه و شهرسازی استان تهران با موضوع الحاق به محدوده شهرک کوثر واقع در شمال شرق شهر تهران 

تر آن، به عنوان محدوده منفصل شهر تهران، با توجه به عدم کفایت مذاکرات و با هدف بررسی دقیق

این موضوع از دستورکار خارج گردید و مقرر شد معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، 

ه نمایدهای دقیقگزارش تفصیلی و بررسی .تر خود را در این زمینه به دبیرخانه شورا ارائ

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
126775101400/12/22

137121400/12/211752
تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش 06/10/1400صورتجلسه مورخ  (2)بند 

 اداره کل 30/11/1400ص مورخ /39017/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

راه و شهرسازی استان تهران با موضوع پیشنهاد جمعیتی طرح جامع شهر شاهد شهر، در جلسه مطرح 

رأی  (13)شد و نظریه پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه مذکور در خصوص بند صدراالشاره با 

رأی ممتنع به تصویب اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  (2)رأی مخالف و  (0)موافق، 

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، ابالغ می (1)شرح پیوست شماره یک استان رسید و به

.عمل آیداقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
136775101400/12/22

138121400/12/211752
تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 29/10/1400صورتجلسه مورخ 

 اداره کل راه و 11/12/1400ص مورخ /40849/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره و محیط

، (14)، (13)، (12)، (11)، (9)، (7)، (4)های  بند و شامل بند12شهرسازی استان تهران به شرح 

، در جلسه مطرح شد و نظریه پیشنهادی مندرج در صورتجلسه کارگروه (23)و  (21)، (18)، (17)، (15)

رأی ممتنع به تصویب  (2)رأی مخالف و  (0)رأی موافق،  (13)مذکور در خصوص بند صدراالشاره با 

ابالغ  (2)شرح پیوست شماره دو اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهمی

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
146775101400/12/22

139121400/12/211752
تشریح مصوبات کارگروه 

...زیربنایی 

کارگروه زیربنایی، توسعه 

روستایی، عشایری، شهری و 

آمایش سرزمین و محیط 

زیست استان

 کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش 18/10/1400صورتجلسه مورخ  (1)بند 

 اداره کل 18/11/1400ص مورخ /37565/1200/1400زیست، موضوع نامه شماره سرزمین و محیط

گردشگری و حمل و نقل و انبار -راه و شهرسازی استان تهران با موضوع تغییر کاربری زمین از تفریحی

 (6)به مسکونی در شهر جدید پرند در جلسه مطرح شد و از آنجایی که کلیات موضوع، حسب مفاد بند 

 به 21/10/1400 مورخ 535942ریزی و توسعه استان به شماره دهمین صورتجلسه شورای برنامه

ریزی و توسعه استان، ای شورای برنامهتصویب شورا رسیده است، با صِرف رعایت فرایندهای دبیرخانه

رأی ممتنع به تصویب  (2)رأی مخالف و  (1)رأی موافق،  (12)موضوع مجدداً در شورا مطرح شد که با 

ابالغ  (3)شرح پیوست شماره سه اعضاء حاضر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید و به

.عمل آیدگردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص بهمی

بررسی و تصویب طرح های توسعه و 

عمران شهری و روستایی در قالب 

برنامه های توسعه استان

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری
156775101400/12/22

140121400/12/211752

تشریح اقدامات انجام شده و 

تبصره  (ز)تحقق اهداف بند 

 1400قانون بودجه سال  (8)

کل کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه یازدهمین نشست شورای برنامه (7)در راستای مفاد بند 

 (8)تبصره  (ز)تشریح اقدامات انجام شده و تحقق اهداف بند  در خصوص 16/11/1400 مورخ 591491

 6580000های موضوع تبصره مذکور به مبلغ  کل کشور، فهرست پروژه1400قانون بودجه سال 

به شرح پیوست رأی ممتنع، به تصویب رسید و  (1)رأی مخالف و  (1)رأی موافق،  (13)میلیون ریال، با 

برابر قوانین موضوعه و ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این گردد تا ، ابالغ می(4)شماره چهار 

ها به دالیل در همین رابطه، مقرر شد چنانچه بر حسب ضرورت، فهرست پروژه. عمل آیدخصوص به

ریزی و توسعه استان این اجازه را به باشد، شورای برنامهکارشناسی، نیازمند تغییر نام یا اعتبار می

 درصد، این تغییرات اجتناب ناپذیر را بدون 5دهد تا سقف ریزی استان میسازمان مدیریت و برنامه

های مربوط به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، ضمنا پروژه. طرح در صحن شورا اعمال نماید

.متعاقباً ارسال و ابالغ خواهد شد

بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های 

تعیین پروژه های اعتبارات تملک  

دارایی های  سرمایه ای استان

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
166775101400/12/22

141121400/12/211752

تشریح فرایند اخذ استعالم 

موضوع دستورالعمل 

قانون  ۲۳ ماده اجرایی

برخی مواد  الحاق

تنظیم بخشی از  قانون به

برای  (2)مقررات مالی دولت 

های مصوِب مربوط به پروژه

قانون  (8)تبصره  (ز)بند 

 کل کشور 1400بودجه سال 

در استان

هیات رییسه شورا

برخی مواد  قانون الحاق ۲۳ ماده در خصوص فرایند اخذ استعالم موضوع دستورالعمل اجرایی

 (8)تبصره  (ز)های مصوبِ مربوط به بند برای پروژه (2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قانون به

 کل کشور در استان، مقرر شد نظریه مشورتی و حقوقی دیوان محاسبات 1400قانون بودجه سال 

.ریزی استان تهران اخذ گردداستان، به صورت مکتوب از سوی سازمان مدیریت و برنامه

سایر
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
76775101400/12/22

142121400/12/211752

تشریح اقدامات مورد نیاز برای 

تبصره  (ز)تحقق اهداف بند 

 1400قانون بودجه سال  (8)

کل کشور

هیات رییسه شورا

 کل کشور، 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)اقدامات مورد نیاز برای تحقق اهداف بند در راستای 

مقرر شد چنانچه وصولیِ جدیدی از سوی امور مالیاتی دریافت شد، به دلیل ضیق وقت و محدودیت 

ریزی و توسعه استان این اختیار را به استانداری تهران و سازمان  شورای برنامهزمانی مترتب بر موضوع،

های جدید را بدون طرح در شورا، تعریف و ابالغ نمایند دهد تا پروژهریزی استان میمدیریت و برنامه

.عمل آیدتا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به

سایر
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
86775101400/12/22



143121400/12/211752

تشریح اقدامات مورد نیاز برای 

تبصره  (ز)تحقق اهداف بند 

 1400قانون بودجه سال  (8)

کل کشور

هیات رییسه شورا

 کل کشور، 1400قانون بودجه سال  (8)تبصره  (ز)اقدامات مورد نیاز برای تحقق اهداف بند در راستای 

ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و همکاری سازمان مقرر شد جلسه

ریزی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، دیوان محاسبات، معاونت مدیریت و برنامه

هماهنگی امور عمرانی استانداری و امور مالیاتی تهران، برگزار گردد و طی آن گردش کاری را برای امور 

.مالیاتی تهیه نمایند تا سهم استان را از منابع موضوع تبصره مذکور، به صورت حداکثری، دریافت نمایند

سایر
معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری
96775101400/12/22

144121400/12/211752

توزیع باقیمانده اعتبارات 

 استان 1399پژوهشی سال 

 (9)تبصره  (هـ)موضوع بند 

 کل 1400قانون بودجه سال 

کشور

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

قانون  (9)تبصره  (هـ) استان موضوع بند 1399در خصوص توزیع باقیمانده اعتبارات پژوهشی سال 

های پژوهشی مصوب سنوات قبل که نیازمند  کل کشور و اختصاص آن به طرح1400بودجه سال 

باشند، پس از تشریح دستورکار از سوی سازمان مدیریت تزریق منبع برای تکمیل و تقویت پژوهش می

ریزی استان و استماع نظرات اعضاء محترم شورا به ویژه رییس شورا و مدیرکل دیوان محاسبات و برنامه

رأی  (3)رأی مخالف و  (7)رأی موافق،  (5)گیری با ورقه مخفی، موضوع با استان و پس از انجام رأی

.ممتنع، مورد مخالفت شورا قرار گرفت

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1106775101400/12/22

145121400/12/211752
بررسی موضوع احداث 

شهرک صنعتی مالرد،
هیات رییسه شورا

ریزی و توسعه استان به شماره صورتجلسه هفتمین نشست شورای برنامه (10)در راستای مفاد بند 

در خصوص احداث شهرک صنعتی مالرد، مقرر شد چنانچه هر یک از  24/06/1400 مورخ 286873

های اجرایی استان، مالحظات خاصی در خصوص احداث شهرک اعضاء شورا و سایر مدیران دستگاه

گیری در خصوص تصمیم. مورد اشاره دارند، موارد را شخصاً به سمع و نظر استاندار محترم برسانند

همچنین در همین راستا، مقرر شد شرکت آب . مالحظات معروض، برعهده استاندار محترم خواهد بود

ای تهران، پاسخ فنی و مالحظات تخصصی مورد نیاز برای احداث شهرک صنعتی مالرد را به منطقه

گیری نهایی در این خصوص بر عهده رییس بندی و نتیجهجمع. شخص استاندار محترم اعالم نمایند

.محترم شورا خواهد بود

116775101400/12/22استانداریسایر

146121400/12/211752

شیوه تعامل با موضوع سکونت 

اتباع بیگانه در شهرها و 

روستاهای استان و 

های آماری و ضرورت

گذاری آنهسیاست

هیات رییسه شورا

های در رابطه با شیوه تعامل با موضوع سکونت اتباع بیگانه در شهرها و روستاهای استان و ضرورت

نماید، از ریزی استان اعمال میریزی و برنامهگذاری که این جمعیت بر نظام بودجهآماری و سیاست

های کالبدی شهری و روستایی، ضرورتِ جمله تأثیر سهم جمعیتی ایشان در توسعه فیزیکی طرح

انتظامی و -های آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، امنیتیرسانی به این جمعیت در بخشخدمات

ربط، بر در نظر گرفتن نسبت جمعیتی آنها در موارد فوق از سوی مراجع ذیمعیشتی، مقرر شد عالوه

معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران نیز، نظر مُتقن و نهایی وزارت محترم کشور را در این 

.ریزی و توسعه استان ارسال نمایدخصوص اخذ و به دبیرخانه شورای برنامه

سایر
معاونت امنیتی و 

انتظامی استانداری
126775101400/12/22

147131400/12/281752

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1400سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

قانون  (28)ماده  (د)موضوع مفاد بند - های اجرایی استان ای دستگاهدر خصوص توزیع اعتبارات هزینه

  با عنوان برگشت 550000-57ردیف  (2)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

توزیع در مقاطع  – میلیارد ریال  از درآمدهای استانی 2ر000ر000مازاد درآمدهای استانی مشروط به تحقق 

 میلیون ریال و همچنین 1ر020ر000 مبلغ 28/12/1400 مورخ 699215و با استناد به نامه شماره - ماههسه

قانون  (28)ماده  (د)موضوع مفاد بند - های اجرایی استان ای دستگاهدر خصوص توزیع اعتبارات هزینه

 660068های شماره با استناد به نامه (2)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب مبلغ 28/12/1400 مورخ 696766 و 17/12/1400مورخ 

ریزی و توسعه استان رسید و  میلیون ریال به تصویب شورای برنامه700ر000 میلیون ریال و 570ر000

گردد تا برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این ابالغ می (1)شرح پیوست شماره به

.عمل آیدخصوص به

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1136986741400/12/28

148131400/12/281752

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1401سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (28)ماده  (ط)بند  "3"به استناد جزء 

ای و تملک های اجرایی استان، در قالب اعتبارات هزینه، فهرست اعتبارات خارج از شمول دستگاه(2)

ریزی استان، در این خصوص مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه. ای به تصویب رسیدهای سرمایهدارایی

.عمل آوردبرابر با قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم را به

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1136986741400/12/28

149131400/12/281752

توزیع اعتبارات هزینه ی و 

تمک دارایی های استان در 

1402سال 

سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان

 (د)موضوع بند - های اجرایی استان از محل فروش اموال ای دستگاهر خصوص توزیع اعتبارات هزینهد

های شماره ، با استناد به ابالغ-نامه اجرایی آن کل کشور و آیین1400قانون بودجه سال  (12)تبصره 

 سازمان برنامه و بودجه کشور، در مجموع 683814 و 578710، 606818، 610116، 578489، 635971

ریزی و توسعه استان به تصویب شورای برنامه (2) میلیون ریال در قالب جدول پیوست شماره 252399مبلغ 

.عمل آیدرسید تا برابر برابر قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، اقدام الزم در این خصوص به

بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای 

برنامه- استان به تفکیک دستگاه 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان
1136986741400/12/28


