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 باسمه تعالی 

 

 نهضت جهش تولید مسکن شهر اراک واحدی  8100ساعته بررسی ابهامات و شبهات طرح  4ل نشست گزارش کام

 

طعح    و شعباا   هماهنگی و رفع  بباامعا ساعته به منظور    4    ینشستصبح    10س ساعت  أر  15/11/1400روز جمعه مورخ  

 مخلعععال به معععه ه ریاسعععت ربک بعععشعععاح ببوقعععافی  در بربضعععی وبحعععنه ناجعععت جاعععس تول عععن مسععع    8100

در مجلع  شعوربه بسع)می به   ، خننبب و کم جعانبربک  هاه  بستاننبر محکزه و با حجور کحیمی نمایننه محدم شاحستان

منیحکل ربه و شاحسازه ، منیح تان بربک، صور  وین و کنفحبن (، معاون هماهنگی بمور عمحبنی بستاننبره، فحماننبر شاحس

شاحدبر بربک، ر    و تعنبده بز بعجاه شوربه بس)می شاح بربک، منیح کل دفتعح فنعی،  ،  ه بستان  کل بوقاف و بمور خ حی 

بحگزبر شن و   در محل سال  جلسا  طبقه چاارم بستاننبره    سایح بعجا  منیح کل دفتح بمور شاحه و شوربها ، بصحاب رسانه و

شاح بربک مطح  و موضعوعا  معورد  بربضی بوقافی دروبحنه  8100ببااما ، شباا  و پ شناادب  در ربستاه بجحبه طح  

  .گحفتقحبر  و پاسخگو یتبادل نظح 
 

مج ن  در بهلل  ک)م  بز  چنن  آیاتی  قحب ت  بز  پ   مرکزی  ،ببتنب  استاندار  االئمه  و    مخلص  منیحبن  حجور  بز  تش ح  ضم  

بظاار کحد:   بی  جلسه،  در  محبوطه  بممسئول    ز  ن چشم  ب  هاد ی تعنبد  به  محدم  و     ی بز  بست  در    م دبن  یمپحوژه  ک)ن  که 

مشابه آن در ه چ    کهشنه بست    جاد ی ب  ییو در وبق  فحصت ط)  ست نمناسب  دبر شنن بقشار متوسط    خانه  هبحبشاحها زم نه  

 بعمل آین.به نف  محدم   هحنبکثح باحه بحدبر نی با شاحهاه کشور وجود ننبرد، لذب   کنبم بز ک)ن
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وبحنه در بربک ی ی بز بزرگتحی  پحوژه هاه طح  جاس تول ن مس   در   8100پحوژه  :  کحد مخلال به مه بظاار  دکتح

و   بست  ب  ف طکشور  متقاض  هگستحده  م  رب   ان بز  بح  مباده حد  گ  ی در  توسط  ببااماتی  طح   بی   درخصوص  که  آنجا  بز   ،

 ان  ب، شباا  و پ شناادها ااما بب ،مطالب وژهپح  ی ب هدر رونن بجحبدقت   هبحب ههزم بود در جلسه ب ، لذبمطح  شن مختلف 

 .کار به بنجام بحسنمورد بحرسی قحبر گ حد و شود و با نگاه به مناف  محدم 

  مت ق   می شو  ننهی دبرنن و بگح وبرد سال آ  ار در بختپ س پحدبخت  مبالغ    زی وبر  هبحب   همحدم فحصت محنود وه بفزود:  

 . خوبهن شنمتوجه باحه بحدبربن طح    م و ضحر آن به طور مستق ابنی  یم سی بفزب  پحوژهتمام شنه 

مام    ار  بس   و پ ش نه آن   پحوژه    ی ب  هنبدها ی رو  خ ی کحد و گفت: تار  ن کأت  روینبدها  خ ی بح لزوم توجه به تار  همحکز  بستاننبر

 .توجه دبشتبه بی  موبعن  نی و رف  ببااما  با ییبست و در پاسخگو

 

 دهد   یم را پوشش  انیدرصد از متفاض  ۵0حدود   یواحد 8100پروژه 

بدبمه   ثبت   و  پحوژه   ی ب  هبجحب  رونن  خصوص  در  یمرکز  استان  یشهرساز  و  راه   رکلیمد  مرزبان احمد    در 

  حجور   نام  ثبت  مححله  4  در  بربک  شاح  که  دبشت  وجود   نام  ثبت  مححله  5  مس  ،  یمل  بقنبم  طح   در:  کحد   بظاار  ها  نام 

 و  ح حکب  بم  شاح  وجود   ل دل  به  که  بود   وبقف  ز ن  هحسازاش  و  ربه  وزبر   و  ننبشت  ار بخت  در  یدولت    زم  چحبکه  ننبشت 

 .رفت شاح دو  ی ب رونق  سمت  به نی با و ننبرد  یضحورت بربک در هبارگذبر  مااجحبن،

 

 مححله  در  نام  ثبت  بربک،  شاح  در  خانه  دبشت   ه بحب  درخوبست  و  محدم  هح گ پ  به  توجه  با:  کحد   ح ی تصح  محزبان  بحمن

  1۷  ،  ج  فحم  یبحرس  با  ییناا  سی پاه  در  و  نفح  هزبر  ۳0  ه بول  سی پاه  در  کحدنن،  نام  ثبت  نفح  برزه  40  و  شن  آغاز  بربک  در  پنجم

 دبده شننن.  التشخ طی شحب  وبجن  بربک شاح در نفح هزبر
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 .دهن یم  پوشس رب ان متفاض بز درصن 50 حنود  وبق   در هوبحن  8100 پحوژه: بفزود  هو

  ۶00  و  یمان سل  ن شا  سحدبر  هکو  هپ و  ابان  خ  هبنتاا  در  وبحن  1۳۲0مس  ،  یمل  بقنبم  پحوژه  در  ن هی ب  به   بشاره  با  محزبان

  که  بودنن  نفح  هزبر  ۹  بربک  در  مس    یمل  بقنبم  طح   کنننگان  نام  ثبت:  گفت  شن،  هزی ر  بحنامه  کوثح  هکو  در  ز ن  وبحن

  س بسا  بح  و  ماننه  ی باق   یمتقاض  ۳100  بما  شننن،  یساماننه  پحوژه  دو   ی ب  در  نفح  ۲۲00  و  شننن  شناخته  طی شحب  وبحن  نفح  5۳00

  ننبشته   ی کش   قحعه  به  از ن  بفحبد    ی ب  شود،  شحوع  بربک  در  مس    ساخت   پحوژه  چنانچه  شن  مقحر  بستان  مس    هشورب  مصوبه

 .باشنن

شوربه    ان متقاض    ی ب  کنار  در:  کحد   ان ب  هو مصوبا   بساس  هاه    هبحب  مس  بح   مسلح،   هحوها ن  ماننن  خاصگحوه 

  امک  پ  و  بنتخاب  طی شحب  وبجن  ان متقاض    ب  بز  ت ظحف   یمابق  و  شنه  گحفته  نظح  در  ه سام  ز ن...    و  بمنبد    ته کم  انی مندجو

 . بست شنه برسال  بحبه آنان وجه زی وبر

 واریز کردند اولیه را  وجه نفر هزار  3تقریباً 

بز:  گفت  همحکز  بستان  هشاحساز  و  ربه  حکلی من  در بحبه متقاض ان    وجه  زی وبر  امک پ  برسال  مححله  دو  تاکنون و پ  

 رزرو  بفحبد   باشنن،  ننبشته  وجه  زی وبر  امک پ  افتی در  بز  پ   روز  15  تا  بگح   که  دبشتنن  وجه  زی وبر  نفح  هزبر  ۳  باًی تقح  بربک،

 . شونن یم  یگزی جا  ذخ حه( 

 ح  غ  )عا طب   ی ب  تا  دبشتنن  هشاحساز  و   ربه  کل  بدبره  با  هشتح ب  برتباط  شاح  هشورب  هبعجا  کاش  ه ب  ن هی ب  ان ب  با  هو

 5۷  حاضح  حال  در  دبرد،    زم  بانک  کل   بدبره   ی ب:  گفت  م،ی دبد   ی م  قحبر  ارشان بخت  در  شفاف  و  یرسم  صور   به  رب  یرسم

  م،  دبشت  هبارگذبر  ت قابل  با  هشاح  محنوده  در     زم  بگح  و  شود   یم  محافظت  مختلف  هکاربح  با  یدولت   یبربض  ه تار   هزبر

 .شن یم بستفاده

 دو     ب  در  و   ش ل   مثلث     زم   ی ب:  گفت،  فحودگاه  جاده  یبربض  ماننن   جلسه   در  شنه  بحده  منا  یبربض  خصوص   در  هو

  سازمان  ار بخت در یبخش  و یبوقاف  آن بز یبخش  که بست ه تار 50  حنود  بل ه ست ن ه تار 110 آن  وسعت و گحفته قحبر جاده

 . بست حشی پذ حقابل غ قنا  هرو ت  جمع هبارگذبر  و کحده عبور   زم  ی ب بز قنا  دو و بست بودجه و  بحنامه

 که  بست نشنه مشخال هنوز: کحد   ح ی تصح وبحنها  ی ب هگذبر مت ق  خصوص در همحکز بستان هشاحساز و ربه حکلی من

 افتهی  سی بفزب تومان ون ل م ۳50 به تومان ون ل م 100 بز که یوبم و  بود   خوبهن زبن م چه یمس ون وبحن هح شنه تمام مت ق 

   همچن  شود،  یم  آغاز  بقساط  پحدبخت  منزل  لی تحو  بز  پ   بل ه  شود،  ینم  پحدبخت  ساخت  دوربن  در  یبقساط  بست،

   چن  و  باشن  یپل ان  ش ل  به  بازپحدبخت  تورم  سی بفزب  و  ساهنه  حقوق  به  توجه  با  که  بست  آن  یپ  در  هشاحساز  و  ربه  وزبر 

 .کننن پحدبخت )  تسا بقساط تومان  ون ل م  ۷ ماهانه که ست ن

 شود  یم زی وبر  مس   بانک در یمتقاض یشخص همسنود  حساب به  تومان  ون ل م 40 پحوژه،  یب بول قسط  :کحد  بضافه هو

 حساب   به   حهی پذ  عنوبن   به   ز  ن  تومان   ون  ل م  ۲۶  و  کننن  افتی در  ی بان   باحه   توبننن   یم  نشود   بستفاده  پول  بز   که  یزمان  تا  و

 .شود  یم زی وبر موقوفه
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 اماندهی منطقه قنات ناصری است اداره کل راه و شهرسازی خواستار س

 یصحبت  هنوز  که  شن  مصوب  بربک  جام    طح   همعمار  و  هشاحساز  یعال  هشورب  در  1۳۹8  حماه ت  1۷:  کحد   بظاار  محزبان

 . بست بوده وقت حی وز توسط یمل بقنبم طح  جلسه   بول ز ن 1۳۹8  ماه آبان  ۲8 نبود، یمل بقنبم طح  بز

 بباام  رف    تا  می دبد   یم  قحبر  یبحرس  مورد   رب  بربک  شاح  مصوب  جام   طح   جلسه  کی   در  کاش  هب  ن هی ب  به  بشاره  با  محزبان

 طح    در  هناصح  قنا    که  بمحوز  بست،  نبوده    مسئول  گح ی د   ای   م   یشخص  نظح  طح    ی ب:  کحد   خاطحنشان،  حد ی پذ  صور   هزم

  بما  بست،  شاح   بز  منطقه   ی ب  یننهساما  خوبستار  هشاحساز  و   ربه  کل  بدبره  ، می باشن  ما   مطالبه  مورد   بست   نشنه  نهی د   جام  

 هبعجا  با  یرسم  م اتبه   یحت  و  کحدنن  مخالفت  بمح    ی ب  با   شاحستان  هکشاورز  جااد   سازمان   ی ر  وقت،   شاح  هشورب   ی ر

 .کحدنن مخالفت بع)م و دبشتنن حبنی ب همعمار و هشاحساز یعال هشورب

  ح ی ز  در  جام    طح   بی تصو:  گفت  ،هشاحساز  و  ربه  حی وز  مساعن  قول  و  مس    ن تول  جاس  قانون   های مزب  به  بشاره  با  هو

 وجود   یدولت     زم  کمبود   که  ییشاحها  در    همچن  حد، گ  یم  قحبر   بستاننبر  و  بستان   ار بخت  در  نفح   هزبر   50  حی ز  هشاحها

 د وجو  ی دولت     زم  شازنن  و    فحما  در  حاضح  حال  در  کحد،  جبحبن  رب  کمبود   توبن  ی م  یدولت    زم  بلحاق  تی بولو  با  دبرد،

    زم  و  بست  دبده  قحبر  مننظح   رب  یدولت  یبربض  بلحاق  ن تول  جاس  قانون  بما   م، کن  توبفق  یشخص     مال   با  می ناچار  و  ننبرد 

 .بست جاس تول ن مس   طح   بز س پ به محبوط  ز ن ه وبحن 8100 یموقوف 

  و   ربه  وزبر   هو س  بز  یبب)غ  نامه وه  ش  بحبساس  ه گذبر مت ق :  کحد   ان ب ،گحفته  صور   هگذبر  مت  ق   درخصوص  محزبان

  عنوبن   به  تومان  هزبر  ۷00  و  ون ل م  دو  مبلغ   که  هطور  به  بست   سانی   کشور  کل  هبحب  مس    یمل  بقنبم  طح   در  هشاحساز

 . بست شنه    تع ۹۹ سال دوم ماهه سه لی تعن و  مه ب  و یماننس نظام ،هشاحدبر هها نهی هز همحبه به هی پا

 

 مسکن در اراک ین گذشته عامل گرا ی کمبود عرضه مسکن در دهه ها
 

 ی اسالم  یشورا  مجلس  در  جانی کم  و  خنداب  اراک،  شریف شهرستان های  مردم  ندهینما   یمی کر  اکبر  یعل  بدبمه  در

که به علت ب ماره بم ان حجور در محل بحگزبره جلسه رب ننبشت و بز طحیق وین وکنفحبن  در مباحث مشارکت  

 در  قم  شاح.  بست  شنه  ظلم  بربک  محدم  به  مس      تام  و  هسازشاح  حوزه  در  ح بخ  دهه  چنن  یط  در:  کحد   ان بدبشت،   

  ت  جمع  بما  بست،   نفح  ون ل م  کی   بز  س ب  قم  ت  جمع  بمحوز   دبشت،  بربک   با  بحببح  یت جمع  بود،  ه محکز  بستان   تاب    که  یزمان

  بوده   شاح   ی ب  محدم  قبال  در  یانت خ  گذشته،  دهه  چنن  در  بربک  کحدن  محنود    ی ب  و  بست  نه نحس  نفح  هزبر  ۶00  به  بربک

 . بست

 حد، گ   قحبر  بستفاده  مورد   شاح  توسعه  هبحب   توبنست   یم  و  دبشته  وجود   شاح   ی ب  در  یدولت  یبربض  ن هی ب  ان  ب  با  یمی کح

  ت جمع  با  زنجان  شاح  در  سهی مقا  هبحب  بحد،  طح    ی ب  بز  رب  باحه   ی کمتح  بربک   شاح   ماح،  مس    طح    ه بجحب  زمان   در:  گفت

  ه وبحن  1440  پحوژه  کی   فقط  بربک  شاح   در  یول  شن  محدم  لی تحو  و   ساخته  ماح  مس    وبحن  هزبر  ۳0  حنود   نفح،  هزبر  450

  ش ل    ی بنتح  به   ییوبحنها  هم   آنجا  در  و   شننن  ت ی هنب  مااجحبن  و   ح حکب بم  نی جن  هشاحها  سمت   به  محدم  و  شن  ساخته

 . ننبرنن ح حکب بم نی جن شاح  در ژهی بو س ونت  هبحب  هب زه بنگ محدم و گحفت قحبر محدم  بعتحبض مورد  که شن ساخته
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  که  م  کن  ت)ش  نی با:  بفزود   شن،  بجحاف  گذشته  سال  چنن  در  مس    موضوع  در  بربک  محدم  حق  در  ن هی ب  بح  ن تاک  با  هو

 ه ها  ت)ش  و  زحما   بلبته  و  م نباش  بربک  محدم  به  بجحاف   ی ب  شاهن  مجندبً  مس  ،  ن تول  جاس  طح   هبجحب  هربستا  در

 . دبرد  حی تقن  هجا بربک شاح در یمل مس    وبحن هزبر 10  حنود  بحنبث هبحب هزی ر مهبحنا نه زم در بستان مسئوهن 

 

 بعود   مقحر  ن، تول  جاس  قانون  هبحمبنا  که  بست  ذکح  به  هزم  بست،  یبوقاف   آن    زم  که  هوبحن  8100  پحوژه  مورد   در  ماب 

 کعه بعود   ی ب مجل  ت)ش وبق   در و حد  گ قحبر محدم ار بخت در ساله ۹۹ بجاره صور  به یمل مس   ساخت  محل  یبربض  که

   زمع مت ق  که م دبن یم همه حبی ز شود  حذف  محدم  به  آن  لی تحو  و  ساخت  زمان  در  مس    شنه  تمام  مت ق   بز    زم  نهی هز

 .دبرد  اد ی ز ح تاث مس   شنه تمام مت ق  در که بست یعوبمل  ی مامتح بز  ی ی 

 بخس در مت ق   رشن   ی شتح ب  کشور،  هها  بستان  محبکز    ب  در  ح بخ  دهه  سه  تا  دو  یط  در  بربک  شاح:  کحد   ح ی تصح  یمی کح

 بجعاره  و  مس    هدبرب  بستان  چنن  جزو  گذشته  یطوهن  هها  سال  یط  در  معموهً  و  کحده  تجحبه  رب  بجاره  و  ساختمان  و  مس  

 .بست بوده شاح  ی ب در گذشته هها دهه در مس   عحضه کمبود  ز ن بمح  ی ب علت  ی مامتح و بوده گحبن

 یملع  مسع    بحعنبث  هبعحب  یدولتع  یبربضع   بز  کشعور  ههعا  شاح  گحی د   ماننن  که  دبشت  حق  هم  بربک  ن هی ب  نا ب  با  هو

 موجعود   بط)عا   به  توجه  با  و  ننبرم  قبول  رب  ننبرد   وجود   یدولت    زم  بربک  در  شود   یم  گفته  ن هی ب:  بفزود   شود،  بحخوردبر

 آن سعنن کعه دبرد  وجعود   بار  تحه  نبن م  مقابل  در  هره تا  ۹0    زم  کی   مثال  عنوبن  به  دبرد   وجود   بربک  در  یدولت  یبربض

 .بست دولت نام به هم

 خعارج بسعت، یبوقعاف  کعه هوبحعن 8100 پعحوژه هبعحب شعنه گحفتعه  نظعح  در  هه تعار  ۷0    زمع:  کعحد   بظاار  یمی کح

 دولعت  از عن  معورد   ینع زم  بگح  ،هشاح    زم  قانون    طبق  و  بست  بوده  یزربع  هکاربح  هدبرب  و  بوده  بربک  شاح  محنوده  بز 

 یبوقاف     زم   ی ب  دولت  بگح  هم  بحث  مورد   یبوقاف     زم  مورد   در.  بفحوشن  دولت  به  رب  خود     زم  بست  موظف  مالک  بست،

( یزربعع هکعاربح و محعنوده بز خعارج   ه عبول  طی شعحب  در  رب  آن  نی با  دبشت،  از ن  یمل  مس    ساخت  پحوژه  هبجحب  هبحب  رب
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 محعنوده  وبرد   یبوقعاف     زمع   یعب      حاضح  طی شحب  در  بما  کحد،  یم  تااتح  گحی د   هجا  در  یدولت    زم  با  ای   کحد   یم  هنبری خح

  سععععععپ  و افتعععععهی  ح  ععععععتغ یمسععععع ون بععععععه هعععععم آن هکععععععاربح و شعععععنه بربک شععععععاح یقعععععانون

 در یحتع و افتعهی  سی بفعزب بحببح  ی چنن مت ق  طی شحب  ی ب در مسلماً و شنه بنجام حهی پذ     تع  هبحب  یکارشناس  هگذبر  مت ق 

 و  نه رس  تومان  ارد  ل م  ۲۳0  حنود   به  یزن  چانه  با  که  شنه  مطالبه  تومان  ارد  ل م  800  مبلغ   کشور  بوقاف  سازمان   ی ر  با  جلسه

 بز  وجعه   یعب  افعتی در   ه درحال  ،بپحدبزنن  تومان  ون ل م  ۲۶  حنود   بنن  شنه  مجبور  یمس ون  وبحن  8100  ان متقاض  بز  کی هح

 . ست ن هم منصفانه و نبوده بوقاف یقانون حق محدم

 اف مبلغ پذیره را دریافت کندنهایت انصاوقاف در 

 یمسع ون  هکعاربح  بعا  بععن  و  شود   یم  محنوده  وبرد   ،یزربع  هکاربح  با  محنوده  بز  خارج    زم  ه تار  ۷0  چحب:  بفزود   هو

 شود؟ یم هگذبر مت ق 

 ح  عتغ  و  محعنوده  بعه  ورود   با  یبوقاف     زم  ه تار  ۷0  و  بوده  درست  شنه  بنجام  آنچه  م کن  فحض  بگح  ن هی ب  ان ب  با  یمی کح

   ع تع قعانون وبحعنه معاده لی ذ  4 تبصحه  و  ها  هشاحدبر  قانون  101  ماده  مفاد   طبق  بست،  کحده  نب پ  بفزوده  برزش  هکاربح

 هبزب مابعه ایع شعود  دبده هشعاحدبر بعه یبوقاف    زم ه تار ۷0 کل بز درصن صنم ۷5 و ۶۳ نی با مجموع  در  بم)ک،  ت وضع

 هبعحب.  شعود   پحدبخعت  بربک  هشعاحدبر  به  بست،  آن  وصول  درحال  و  آن  یعنم  بوقاف  که  ییها  حهی پذ  محل  بز  آن  یالی ر

 طبعق یبربضع  ی ب   مال  که کحد  بشاره آه  ربه باغا  هه تار ۹0 یبربض در مشابه  ت وضع  به  توبن  یم  هم  بدعا   ی ب  بثبا 

 شنه  بربک  هحدبراش  به  آن  معادل  وجه  ای   یبربض  بز  درصن  ۶5  هوبگذبر  به  موظف  همعمار  و  هشاحساز  یعال  هشورب  مصوبه

 .نمود  بشاره بنن،

 ت ی ناا  با  ای   و  کحد   یم  افتیدر  حهی پذ  بابت  یمبلغ  نی نبا  بوقاف  ،هوبحن   8100  پحوژه  در:  گفت  بدبمه  در  هو

 ار بس   بفزوده  برزش   که   می ب  دبده  قحبر  بوقاف  مقابل   در  رب   ینعمت  خوبن  ما   بما   کحد،  یم  افتی در  رب   مم    مبلغ   حنبقل  بنصاف 

 .بست محدم به یمجاعف ظلم  پحوژه،  شحوع بز قبل و  جای  بطور ان متقاض  بز حهی پذ تومان  ون ل م ۲۶ افتی در و دبرد  ییباه

  مبلعغ    یعب  افعتی در  شعنه  مطعح   لیعده  بحبسعاس  ن عهی ب  بعح  ن عتاک  بعا  یبسع)م  هشورب  مجل   در  بربک  محدم  ننهی نما

  منطقععه در بحععحبن وقععوع یپعع در ،1۳۷۳ سععال در: گفععت دبنععم، ینمعع قبععول  قابععل رب مععحدم بز بوقععاف توسععط  حهی پععذ

 بستان  در  یدولت  مسئوهن  ار بخت  در  چگونه  بود   بوقاف  به  متعلق  که  ن حم  و  هجح   شاحک  یبربض  کل  آباد،  صالح   و  آباد   یول

 و  مبنعا  همعان  بعا  بوقاف  هم  حاه  شن؟  وبگذبر  ان متقاض  بنبوه  به  محدم  بز  حهی پذ  افتی در  بنون  و  شن  هبنن  قطعه  و  گحفت  قحبر

 .حد  نگ محدم بز توبنن یم رب حهی پذ روش

 و  نعنبرد   یشحع  و  یقانون  وجه  ان متقاض  بز  حهی پذ  بعنوبن  شنه     تع  مبلغ   بخذ  بننه  نظحه  ب  مجموع  در:  کحد   بظاار  یمی کح

 شود   بخذ  حهی پذ  بعنوبن  یهحمبلغ  بگح  هم  تی ناا  در  و  ست ن  منصفانه  شنه     تع  مبلغ   می حی بپذ  رب  حهی پذ  افتی در  لزوم  بصل  بگح

. شعود   بربک  شعاح  محدم  رفاه  یوآبادبن  عمحبن  صحف  تا  شود   پحدبخت  بربک  هشاحدبر  به  آن  درصن  صنم  ۷5  و  ۶۳  با  حنبقل

 هبعحب  حعق   یعب  نیعننما  عمعل  آن  بعه  و  حفتعهی نپذ  رب  بلعذکح  فوق  یقانون  تعان  یا توج  هح  با  بوقاف   ه درصورت  ن هی ب  بع)وه
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 مطالبه رب  یمس ون به  یزربع یبربض ه تار ۷0 هکاربح ح  تغ  ضعوبر  پحوبنه صنور  هنگام  در که  بود   خوبهن محفوظ هشاحدبر

 .نی نما  افتی در و

 طعح  بی تصعو و ه عتا نعنی فحب: گفعت بربک شاح جام   طح  با رببطه در موجود  مش )   و  لی مسا  ح ی تشح  با  بدبمه  در  هو

 بسعت،  گذشعته  ها  آن  حعم  بز  سال  ۲5  بز  س ب  که  بربک  یقبل  جام    طح   دو  در  و  نه کش   طول  سال  10  بز  س ب  بربک  جام  

 .بست نشنه گحفته نظح در بربک شاح محنوده هبحب یتوجا قابل توسعه چ  ه

 طرح جامع جدید راه نفسی برای اراک به همراه ندارد

 بمعام مارسعتان ب محوطعه شعامل شعود  یم گفته محنوده به ه تار ۶00 سی بفزب بعنوبن  بربک نی جن جام   طح  در  آنچه

 بعه  یوبقعع  صعور   بعه  آنچعه  و  بسعت  یشمال  هکمحبنن  در  نور  ام پ  دبنشگاه  و  باختح  بحق  کتحش  محوطه  و  گحدو،  در  ین خم

 توسععه و نفع  ربه چ  هع ز ن نی جن جام   طح  و ست ن ه تار 150 بز س ب بست، شنه  بلحاق  بربک  محنوده  در  وبق    یبربض

 و حد  گ قحبر بستان برشن  تی حی من  کار ردستو در ژهی و صور  به مسئله  ی ب  بست هزم و  بست نگحفته  نظح  در  بربک ننهی آ  هبحب

 شعود،  بعمعال  آن  در  نی با  که  هضحور  بص)حا   و  بربک  شاح  جام    طح   ت وضع  یبحرس  هبحب  جنبگانه  یتخصص   جلسه  کی 

 .شود  بحگزبر ربط هذ  حبنی من ه کل و بستاننبر باحجور

 بط)ععا  و آمار هشاحدبر: گفت کنن، رصن رب شاح محنوده و می حح در بمور همه دبرد  فه وظ هشاحدبر ن هی ب  ان ب  با  هو

 بعه رب سعبز هفجعا هدبرب یبربضع نیعبا هشاحسعاز و ربه کل بدبره و ننبرد  رب  یدولت  هها  دستگاه  ار بخت  در  و  یدولت  یبربض

 هدبرب    زمع  ه تعار  چنعن  مثعال  روبط  ننبرد،  بشحبف  یبربض  همه  به  نسبت  هشاحدبر  حاضح  حال  در.  دهن  لی تحو  هشاحدبر

 ک   چ  ه  و  ابنی   یم  ح  تغ  یمس ون  هکاربح  به  یربحت  به  بربک  هشاحدبر  ساختمان  بز  همتح  500  فاصله  در  سبز  هفجا  هکاربح

 .نی آ ینم  در سی صنب

 توسط   شنه  مطالبه  یتومان  ون ل م  ۲۶  حهی پذ  مبلغ   که  جلسه  در  حاضح  حبنی من  یبحخ  هبدعا  به  پاسخ   در    همچن  یمی کح

  قانون   ۷  ماده  طبق  گفت  کحدنن،  بع)م  یدولت    زم  ساله  ۹۹  بجاره  اسبحبس  محدم  یپحدبخت  یفحض  مبلغ   بز  کمتح  رب  بوقاف

  ی دولت  یبربض  روز  مت ق   درصن  کی   ای   هب منطقه  مت ق   درصن  ۲0  معادل   مبلغ   فقط  بول  سال  در  یمتقاض  مس  ، ن تول  جاس

  تومان   هزبر  100  بز  تحکم  مبلغ    ی ب  بحث،  مورد   منطقه  در  موجود   ههامت  ق   به  توجه  با  که  بپحدبزد،  نی با  بجاره  عنوبن  به  رب

  ون  ل م  ۲۶   توجه  قابل  مبلغ   کی   بوه  بوقاف   بحث،  مورد   پحوژه  در  که  یدرحال.  شن  خوبهن  بول  سال  در  یمتقاض  هح  هبحب

 بز   هستنن،  پابحجا  ننهی آ  یطوهن  هسالاا  در  ساختماناا   ی ب  که  یزمان  تا  اً ثان  کنن،  یم  افتیدر  محدم  بز   جای   بطور  رب (  تومان

 افت یدر  ساهنه  بجاره  جحأمست  بعنوبن  ،  پحوژه    ی ب  در  موجود   یخنمات  و  هتجار  وبحن  صنها  و  یمس ن  حنوب  8100    ساکن

  ، یخنمات  و  هتجار  و  یمس ون  هوبحنها  بنتقال  و  نقل   هح   بنجام  هنگام  در  هم  ننهی آ   هسالاا  ی ط  در  ثالثاً  و   گحفت  خوبهن

  تمام   و  بود   موقوفه  به  متعلق  شاحک   ی ب  عحصه  و  یبربض  نب ب  تا  رببعاً   و  کحد   خوبهن  افتی در  حهی پذ  بعنوبن  رب  هاد ی ز  مبالغ 

 . مانن یم یباق  موقوفه  هبحب  ببن  تا  آن  مال انه حقوق

  ی بوقاف   هوبحن   8100  پحوژه   در  هشاحدبر  و  محدم  یقانون  حقوق  تی رعا  ه بحب  هح گ پ  که  مطلب   ی ب  به   پاسخ   در  هو

  شحوع   هبحب  گام    بول  یساختمان  پحوژه  کی   در:  ود بفز  گحدد،  یم   یمس ون  هوبحنها  بحنبث  رونن  در  توقف  جاد ی ب  باعث
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 ی رسان  بط)ع   و  صحبت  پحوژه   ی ب  مورد   در  س پ   سالی   حنود   بز  ن هی ب  با وجود   و  یساختمان  پحوبنه  افتی در  ساخت،  ا  عمل

  ز ب  یساختمان  پحوبنه  بخذ   هبحب   یبقنبم  تاکنون   متاسفانه  گذشته،  ان متقاض  یکش   قحعه  و  نام  ثبت   بز  هاد ی ز  زمان  و  شنه

 . بست امنه ن بعمل هشاحدبر

 واحدی اراک بود 8100باید از امروز به فکر سرانه های پروژه 

 صعحف  حهی پعذ  بابعت  ان متقاضع  بز  یوصعول  مبلعغ   ن هی بحب  یمبن  بستان  بوقاف  حکلی من  صحبت  به  بشاره  با  یمی کح  بدبمه  در

 بحعث معورد  مجتمع   یمسع ون حنبو 8100  در  که  یت جمع:  دبشت  بظاار  شن،  خوبهن  یعموم  هها  هکاربح  هفجاها  ساخت

 حجعم   یعب  قطع    بطعور  و  بعود،  خوبهعن  شتح ب  همحکز  بستان  هها  شاحستان  بز  یبحخ  ت جمع  کل  بز  افت،ی   خوبهنن  بس ان

 و  بورژبن   ،ینشان  آتس  ستگاهی ب  ،هک)نتح  درمانگاه،  مسجن،  منرسه،  ل قب  بز  یعموم  هفجاها    تام  ازمنن ن  یت جمع  هبارگذبر

   زمع  مجتم     ی ب  در  یعموم  هها  سحبنه  و  فجاها  هبحب  چقنر  که  بست  مطح   هجن  سوبل   ی ب.  بست  هتجار  و  نی خح  محبکز

 ساخت؟ خوبهن بحعانه رب فجاها  ی ب بز هبحدبر باحه و ساخت ت مسئول یکس  چه و بست؟ شنه گحفته نظح  در

 هکعو در که هب فاجعه م ده بجازه نی نبا: کحد  ح ی تصح یبس)م هشورب مجل  در جان کم و  خننبب  بربک،  محدم  ننهی نما

 و سعاخته منرسه کی  تاکنون نه شنه، وبگذبر مس   اد  بن  به  گانی رب  طوره  ب  کوثح  هکو  یبربض  ن هی ب  حغم عل  و  دبده  رخ  کوثح

 منرسه به رب یآموزش هکاربح   زم و دهن پحورش و آموزش لی تحو رب یآموزش هکاربح هدبرب یبربض که  حاضحنن  یحت  نه

 در هم بوقاف ف ت ل و م باش  ت پحجمع  و  بزرگ  مجتم     ی ب  یعموم  هها  سحبنه  ف ح  بمحوز  بز  نی با  و  تبس  فحوخته  یبنتفاع  ح غ

 و  نیعخح  محبکعز  سعاخت  فقعط  بوقعاف  باشعن  قحبر  بگح  به  و  شود   صورتجلسه  و     تب  آور  بلزبم  و  و  ق دق   طوره  ب  خصوص   ی ب

 .دبشت نخوبهن گحبنی د  بح نفعی حد، بگ بحعانه بست، پحسود  ار بس  هکار که رب بزرگ مجتم    ی ب هتجار

 

 مردم به موضوع ورود کرد یشورا به جهت انتقال دغدغه ها

بدبمه    اراک  شهر  یشورا  سیی رمیرنظامی  سید وحید     محبجعه   به  توجه  با  رب   یمطلب  شورب  گذشته  ماه   ن هی ب  ان  ب  با  در 

  شورب   با  محتبط  رب   یمل  مس    نی شا  و  نناشنب  آشنا  ها  دستگاه  همه  یذبت   فی وظا  با  محدم  نی شا:  گفت  کحد،  مطح   محدم  دغنغه

 .بود  محدم هها دغنغه بنتقال شن  مطح  ها رسانه در یمبحث  بگح و دبننن یم

 ت ی محنود   با  بربک  دبشت  هشتح ب  پوشس  طح    ی ب  بگح:  کحد   بظاار  بربک،  جام    طح   بودن  ناقال  به  بشاره  با  یحنظام م

 .حنن گ قحبر  تنگنا در   چن  ی ب محدم  تا شن ینم یمعحف    س م لحاظ به کشور هشاحها  ی تح گحبن  بز ی ی  به و   زم

 ی زربع   هکاربح  با  ،یبوقاف   یبربض  به  حننگان گ  م تصم  مجموعه  ای   و  هشاحساز  و  ربه  که  شن  چه   که  سوبل   ی ب  طح   با  هو

 نشود؟  دهبفزو   برزش  دچار  و  حد  بگ  یمس ون   هکاربح  یزربع    زم  شود   یم  مگح:  بفزود   کحدنن؟  محبجعه   محنوده  بز  خارج  و

 فحودگاه  محنوده  مثال  عنوبن  به  بست،  بوده  پحوژه   ی ب  هبحب   دربربک  هگحی د   ه ها  پانه  که  گفته  ها  ه ح گ پ  و   سوبه   طبق

 وبرد   رب  هگحی د   یبربض  م  توبنست  یم  که   کحدنن  بع)م  ه شاحساز  و   ربه   کارشناسان  یحت  و ...    و   شاحجحد   هروستا  تا   بربک

  مطح  به ؤس یحت و بست بلمنفعه عام یعموم نااد  کی  بوقاف م، رفت ینم یوقف یبربض سحبغ به  و  م کن بربک شاح محنوده

 . ن رفت یبوقاف  یبربض سحبغ به  چحب که شن  نه پحس بلؤس  ی ب مس    ان متول بز بل ه نبود  بوقاف  بز شورب جانب  بز شنه
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 هشاحدبر  هدرصن  ۲0  مسا  نی با  شود   شاحبضافه  محنوده  به  محنوده   بز  خارج    زم  بگح  قانون  طبق:  گفت  یحنظام م

 نااد    بول  پحوژه،   ی ب  ساخت   بز   پ   چحبکه  می نی نن  پحوژه   ی ب  در  رب   ه ز چ    چن  یعموم  هفجا  در  حنبقل  و  باشن   مشخال

 ینم  و  بنهن  خنما   نی با  هشاحدبر  شود   بحنبث  وبحن  8100   ی ب   بگح  و  بست  هشاحدبر  باشن  دبشته   یرسان  خنما   نی با  که

  ه شاح  تی حی من  نظح  ییها  پحوژه    چن   ی ب  در  که  بست  هزم  و  ننبرد   هشاحدبر  و  ربوش  به  یبرتباط   مسئله  که  گفت  توبن

 . می کحد  یم ییبجحب شاح مختلف نقاط در وبحن 8100  ی ب ساخت شن یم که چنن هح شود  لحاظ

 

:  بفزود  بست،   یمال  تی محنود   و  مس    فاقن  محدم  هبحب  طی شحب  ل تسا  منظور  به  مس    یمل  بقنبم  طح   ن هی ب  ان ب  با  هو

  بنن   نتوبنسته  بمحوز  تا  یمال  تنگناه  ل دل  به  یبحخ  مسلما  و  هستنن  ح  گ    زم  هم  تومان   ون ل م  ۲۶    هم  پحدبخت  هبحب  محدم

         .باشنن دبشته زی وبر

 

 باشد یبا اخذ مجوز از شهردار دیبا ییاجرا اتیگونه عملانجام هر 

 هکحد: مسلما بحب ان بح قانون باشن، ب یمبتن نی با یهح طحح ن هی بح ب  ن جلسه با تاک   ی در ب  ز ن  اراک  هردارشکریمی  علیرضا   

 حگذری به بحنبث ز  از دبشته باشن، ن  یخنما  رسان  هشاحدبر  نی ساخته شود، با  ننهی بست ظحف سه سال آ  پحوژه که مقحر   ی ب

 .کننن فعال بست یم افتی که بز شاحوننبن در یبا منابع ز ن هبست و شاحدبر

 ت وضعع    ع معاده وبحعنه قعانون تع  لی ذ   4ها و تبصحه    هقانون شاحدبر  101کحد: بحبساس ماده    ح ی تصح  یمی کح  حضا عل 

  یعدر ب یعمحبنع ا  عشعحوع عمل هو بحب بست هحق مسلم شاحدبر    درصن زم  ۲0  که  بم)ک، به صحبحت بع)م شنه بست

ضم  توجه   نی با  کار  ار وجود ننبرد وبنون مجوز بم ان ک  کنن و قطعاً  مبخذ مجوز بقنب  هبحب  نی با  همنطقه، مس   و شاحساز

  .حد  بنجام گ مجوز حتماً پحوژه و بخذ  ی بز ب هشاحدبر هدرصن ۶5به سام  هجن

 



واحدی نهضت جهش تولید مسکن شهر اراک  8100گزارش کامل نشست بررسی ابهامات و شبهات طرح   

 

10 
 

 پروژه در اراک وجود دارد یاجرا یبرا یگرید یاراض

 حشعا در گحی د  یبربض یابی برز و یکارشناس عنم به نسبت شورب: کحد  ان بن ز  اراک شهراسالمی  یشورا عسگری عضومحمد  

 .دبرد  وجود  پحوژه  ی ب هبجحب هبحب بربک  در هگحی د  یبربض حتماً و دبرد  بحث بربک

 کعه یحعال در بست شنه گحفته نظح  در  شاح  محنوده  به  ورود   بز  بعن  بوقاف  هبحب  بفزوده  برزش  چحب:  گفت  هعسگح  محمن

 صالح  یبربض بحث در چحب ،نش یم مطح  هوبحن 8100 پحوژه هبجحب مسئله سپ  و  نی خح  رب  یزربع    زم  بول  م توبنست  یم

 بعا همچنان ها سال  گذشت  بز  پ   مناطق   ی ب  در  ساک   محدم  بست،  نگحفته  صور   هزم  یکارشناس  ه زعفحبن  و  آباد   یول  آباد،

 .می رو یم گحی د  مش )  سحبغ به ها چالس  ی ب حل بنون و هستنن روبحو هار بس  هها چالس

 در ت عمال  سعنن گعاه چ  هع که نگحبننن محدم هاست،   زم  ی ب  هرو  بح  بودن  یبوقاف   بسم  که    هم  ن هی ب  بح  ن کأت  با  هو

 بما بست، کار دستور در وبحن 8100 بمحوز م،ی ننبر ار بخت در   زم خصوص در یبط)عات بانک: گفت دبشت، نخوبهنن ار بخت

   زمع  بنتخعاب  و  پحوژه   ی ب  در  محدم  ننهی نما  عنوبن  به  شاح  هشورب  هبعجا  نظح  سفانهأمت  کحد؟  م خوبه  چه  گحی د   سال  5  هبحب

 .شن یم بخذ نظحب  نی با که یحال در بست نشنه گحفته

  مطعح   گانعه  شعس  ههعا  وسعت پ  مسعئله  باهفاصعله  هشعاحدبر  در  پعحوژه  هعح  هبجعحب  هبعحب  ن عهی ب  بعه  بشاره  با  هعسگح

 عجله با پحوژه  ی ب رد  کار که سن ر یم نظح به: کحد  بظاار کجاست؟ پحوژه  ی ب یبجتماع و یفحهنگ هها وست پ بما شود،  یم

 .بست مشاود  عجله با هح گ م تصم بش اه ، و بنتقادب  یتمام گحفت  نظح در با یحت و بست شنه بنجام

 از عن منعزل بعه که محدم یمابق سام بما  بست،  شنه  نهی د   مختلف  هها  دستگاه  و  ناادها  سام  پحوژه   ی ب  در:  کحد   بضافه  هو

 بست؟ گحفته بنجام ز ن یفحمول چه بحبساس هبنن سام  ی ب و بست؟ شنه  نهی د  کجا دبرنن

 

 را کاهش دهد رهیپذ مبلغ تواندیاوقاف م

موضوع    ی محدم در ب  یتی که نارضا  م در ت)ش باش  نی بظاار کحد: همه ما با  ن ز  از اعضای حاضر در این جلسه  ییرزایم  یعل

   بسعتان بعه سعمت زمع  هربه و شاحسعاز  ح مس    ی رب دبشته بست و در ب    زم    تام  فه طح  دولت وظ   ی در ب  م، رب حل کن

بعه   نیعو بوقعاف با  هربه و شاحسعاز  ح مسع   ی در ب  کحد؟ مسلماً  یعحضه م  گانی رب رب    زم  نی با  افبوق   ای رفته بست، بما آ  یبوقاف 

 .عمل کحد به  هی رو   چنطبق  ز توبن بمحوز ن یم یبز ربه ها تااتح بست و حت ی ی تفاهم بحسنن که 

 .که بوقاف بنعطاف دبشته باشنبنتظار می رود رب کاهس دهن و  حهی پذ مت ق  نتوبن یبح تااتح مع)وه بوقاف گفت:  هو

 

 ستیآورده کامل نمیزان در خصوص  یاطالع رسان

 ۳00 نی رب مطح  و گفت: مبلغ آورده با یبباامات ز در خصوص رونن پحدبخت آورده ن  ز ن مایخبرنگار صدا و س  یگیب  یمهد

 ز عمنعزل ن لی پ  بز تحو یبست، بز طحف    سنگ ار من و متوسط جامعه بس آبقشار کم در  هرقم بحب   ی بتومان باشن که    ون ل م

کنعن  یبه محدم وبرد م هار فشار بس  بمح قطعاً  ی پحدبخت شود که بباز  درصن    18تومان با نحخ سود    ون ل م  ۳50  )  تسا  نی با

 .فته بستدر خصوص پحدبخت ها صور  نگح یق دق  یو تا بمحوز بط)ع رسان
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 ابدیپروژه اختصاص  یآماده ساز یبرا رهیپذ

  ی ب نی با هشاح یبه بربض یبوقاف     در زمان بلحاق زم  کحد: مسلماً  ان جلسه ب   ی در ب  ز ن  اراک  شهرستان  فرماندارهادی  

  .شن یموبرد و ببااما  رف  م

 ون عل م ۲۶ حهی پعذ  یعشعود ب یم شنااد  بساس پ   مانن، بح هم یم یبوقاف باق  هبحب    زم  ت گفت: بصل مال   هحهاد  بم

 نعهی بوقعاف هز هوو ت م ل فجاهاه عمومی، پارک ها، مساجن، منبرس و ...بز سع  هآماده سازبحبه  هح فحد،    هبه بزب  یتومان

 .شود 

 

 قائل شد ف یدرصد تخف ۷0 رهیاوقاف در رقم پذ

   ی ب  هبنتخاب عحصه موقوفه بحب  ییچحبدر خصوص      ن ز یاستان مرکز  هیریقاف و امور خوا  رکلیمدحجت االسالم واحدی  

  ح ی من  ،   ه بستاننبر  یمعاونت عمحبن،  با مجموعه بوقاف ننبشته  یپحوژه برتباط   ِ زم  نسی گز  ه   بز آنجا که نحوه  : پحوژه گفت

 . محبوطه پاسخ خوبهنن دبد  ههابرگان گحی و د  هکل ربه و شاحساز

به بظاارب  دکتح کح   شانی ب  ب  ننهی نما  یمی در پاسخ  قانون زم     ۹موضوع ماده    یبس)م  هربک در مجل  شوربمحتحم 

سال بز تاریخ   5بی  ماده وبحنه ، مالت بجحب    11گفت: طبق تبصحه    مجل  شوربه بس)می  1۳۶۶شاحیور  ۲۲شاحه مصوب  

با توجهتصویب بوده که بعتبار آن گذ     زم  ان تملک بع  هوبگذبر،  بوقاف    حهی قانون پذ  8به ماده    شته بست . ضم  آن ه 

، تغ  هببتنب دبخل محنود     زم   ی ب  ن هی علت بپ     ممنوع بست.  یزربع کحده و سپ  وبرد مذبکحه    نب پ  هکاربح  ح  آمنه 

 . قانون بوده بست   وجود هم می شن

شاحساز    ب  ههم ار   ی ب  :بفزود   وه   و  ربه  و  مبنا  هبوقاف  بح  بربک  ب  هبنامهتفاهم   هدر  که  و      بود  بوقاف  سازمان 

 ی و در چاارچوب کل  ه بار در کل کشور در بستان محکز    بول  همنعقن شنه بود و بحب   ۹8در سال    هاحسازوزبر  ربه و ش

ساخت و ساز توسط خود بوقاف هم صور    ین ب  س نامه پ  در آن تفاهم  یحت  هشنه بست ک  هساز  اده پ  مذکور  تفاهم نامه

 .افتن بتفاق ب هساز توسط ربه و شاحسازساخت و  در بی  پحوژه هزم مقحر شن ههای گحفته بود که پ  بز بحرس

  هنامه در بستان محکزتفاهم   هبز بجحب  ه ح بستان با بلگوگ  15  تاکنون منیح کل بوقاف و بمور خ حیه بستان تصحیح کحد:   

به عنوبن  بمح     ی در ب  هبودن بستان محکز  شگام پ   ی بزرگ نموده و ب  هو ساخت مس   در جوبر شاحها    زم  ه بقنبم به تا

 .بفتخار بست هی مانن زری  یک س

 ط یشحب تب     و   یقانون منن  8۹و   88با بشاره به ماده    ز ن  یبه بحس  عحصه بوقاف  لی در خصوص تبن  ه بهس)م وبحن  حجت

 .نبوده بست ا به بحس  ما لی تبن طی پحوژه شحب  ی در ب : عنوبن کحد  ، ملک موقوفه به بحس ِ لی تبن

م  :گفت  ،هشاحدبر  سامموضوع    ها  شاحدبره  قانون   101  ماده  خصوص  در  وه قانون  درصن زم     4۳.۷  ستی بایطبق 

بح    هسام شاحدبر   ی ب،  شاح بربک  ههوب   یپحوژه با توجه به آلودگ   ی سبز و شوبرع در نظح گحفته شود که در ب  بحبه فجاه

 . شنه بست ین ب س پمذکور بز درصن  س نقشه ها ب  ی بساس آخح
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نگابان   هبز شورب  هی با توجه به بستفسار  :کحد ب ان    ز ن  هدرصن سام شاحدبر  ۲0  در خصوصمنیح کل بوقاف و بمور خ حیه  

  ۲0بز پحدبخت    یبوقاف   یبربض  ،اای و شاحدبر  یدولت  هبم)ک وبق  در طححاا  ت وضع     ماده وبحنه تع  4در خصوص تبصحه  

 .بنننهی درصن معاف گحد 

 ان  مختلف توسط متول  هها  ه بز ببتنب فحض    زم   ی ب  هنحوه وبگذبر  : در خصوص بفزود    بستان  کل بوقاف  حی من  هوبحن

، ربه و شاحسازه  و...(  ساخت مس   بستاننبره  بحرس   معاونت عمحبنی  بوقاف  ب  .شن  یو   ۲1موضوع که     ی به عنوبن مثال 

مس ون بق  گانی رب  یه تار  و  شود  متول  ه وبگذبر  رب  بحب  ان سحبنه  ها  هساخت  محاسبه  بز  پ   که  شن  مطح   بسازنن   موقوفه 

به تب  و  که مبلغ آن باین بز متقاض ان بخذ می شن    می شنن  توما  ارد  ل م  800  یبل  ۷00  ب س بز  شن که رقم محبوطه  خالمش 

   و بح هم  نی مطح  گحد به جاه فحض ه بول    حهی پذ  افتی در   فحض ه  جه در نت  شن  میباه    ار بس   ان متقاض  هبحبهزینه ساخت  

مثبت   نظح  با  دکتحبساس  آقاه  بوقاف  استی ر  یخاموش  جناب  خ حیه کشور  سازمان  بمور  تخ،  و  ب  ف فحنبکثح  پحوژه     ی به 

 . بختصاص دبده شنه بست

 شود  یصادر م  نیبه نام مالک  اعیان سند

در شاح بربک    ه شورب   ی ر  یحنظام م  و   در مجل  شوربه بس)می  محدم بربک   ننهی نما  یمی کح  با بشاره به بظاارب   هو 

درصن   ۷0حنود  ،  عحصه موقوفه  ه  حهی س در موضوع بخذ پذاربت و حنود بخت    ساس قوبنبوقاف بح ب  :عنوبن کحد رسانه ها ،  

می  قشح بز جامعه     ی در صور  بم ان و با هنف کمک به ب  ز ن  هشاح و شاحدبر  همجموعه شورب  نموده بست، لحاظ    ف تخف

هزتوبنن   موضوع  ساخت  نهی در  پحوبنه  بگ  یف تخف  ، صنور  نظح  حت  حد  در  دکت  ی و  آقاه  کحیمی  جناب  در  ه  ننی نماح  محدم 

   ی ح ش  امیب   ی نموده و کام محدم رب در ب   هح گ پ  ) تسا   سود   نحخ  کاهس  خصوص  در  توبنننمی  ز ن  یبس)م  همجل  شورب

 .ننی نما

 یخانه ها سنن صادر نم   ی ب  هبحب  شود یگفته م  ن هی ب  :کحد   ان ب،  وبحنها   ی ب  هبحب  ت در خصوص صنور سنن مال   هو

خوبهن مانن و    یعحصه به صور  موقوفه باق   یصادر خوبهن شن ولبه نام مال      ان  وبحنها سنن بع  ه بحب ،  ست  شود درست ن
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و نقل و بنتقال   یان صنور سنن بع  یسام بلعحصه هح وبحن بخذ خوبهن شن ول   زبن به عنوبن بجاره عحصه و به م  یمبلغ  هان سال

 . بتفاق خوبهن بفتاد  یمش ل چ  بنون ه

مستقل بز بوقاف دبرنن و    یحقوق   ت شخص   کی بست بما موقوفا     یدولتدستگاه    کی جموعه بوقاف  کحد م  ح ی تصح  شانی ب 

 . بوقافنه حساب  ،شود ی م زی به حساب مستقل موقوفه وبر حهی تحت عنوبن پذ هزی مبالغ وبر ه کل

نامه  تفاهمطبق    ته شود ساخ  ت هزبر نفح جمع  ۲0بز    س با ب  یشاحک  ،    زم    ی مقحر بست در ب  :بضافه کحد   منیحکل بوقاف

 نی بابوقاف  و قطعاً    شود یمحبوطه ساخته م  ههاتوسط بوقاف و دستگاه  ...و    یآموزش  ی،بنتظام  ،یدرمان   هحبنه هاس  منعقن شنه 

نامه مطالعه شود مشخال   و بگح تفاهم  نی نما  نه ی هز  کشاح   یب  رد که بز محدم گحفته    هارد  ل م  ۲10  رقمی به محبتب ب س بز

  ی مجوز ساخت بپحوبنه و  بخذ    هو مسلماً بحب  کننیشاحک برب ه م   ی خنما  خود رب به محدم ب  تی ااخوبهن شن که بوقاف ن

 .پحدبخت شود  نهی هز  هبه شاحدبر نی بان ز  سحبنه ها 

 گرددی م ندوباره به اوقاف بر ن یزماعیان  تیمالک
کل بوقاف و بمور    حی من  ، یبس)م  هب محدم بربک در مجل  شور  ننهی نما  یمی در بدبمه جلسه و در پاسخ به ببااما  دکتح کح

 :  عنوبن دبشت  هی ح خ

در   نادرست بست  گحدد یدوباره به بوقاف بحم   زمبع ان  ت مال ، ساختمان ها  ن پ  بز عمح مف شود یم بین ه گفته  -1

که   ین زم  با  شنهدبده    ان که حق تملک بع  ین شود و تفاو  زمیدبده م   ان حق تملک بع  ان به متقاض،  وبگذبره  وه ش   ی ب

دبشته و حقوق    ان حق تملک بعی،  تومان  ون ل م  ۲۶  حهی پذ   ی با پحدبخت ب  یبست که فحد متقاض    هم  شود یبجاره دبده م

 .محفوظ خوبهن بود  شه هم هفحد بحب  ی ب

 شود ی که عنوبن م   ی محدم عنوبن نشنه بست ب  ه موضوع به صور  کامل بحب  ز بنتقال ن حهی درصن پذ  15در خصوص   -2

بنتقال   حهی پذ  م ل ون تومان( رب به عنوبن  150درصن بز کل برزش ملک  حنود    15  ستی با  یم    فحد،  هح وبحن  ن بنتقالِدر زما

زمان وبگذبره تا  ه  حصدرصن بز ما به بلتفاو  حق بلع  15  ستی با  یفحد م  ،  در زمان بنتقال، بل ه    ست درست ن  نی پحدبخت نما

در نظح     متح زم  ۲5وبحن مث)ً    8100   ی هح وبحن بز ب  هبه عنوبن مثال بگح بحب  .نی نما  زی حساب موقوفه وبر  بهرب  زمان فحوش  

ل که مم   بست  بنتقا  و در روزِ  کارشناسی شنهتومان    ون ل م  کی  متحه  که در حال حاضح     زم   ی ب  مت گحفته شود و ق 

تومان خوبهن بود که    ون  ل م  4او   بلتف  بهما   ی ب،  شود    یتومان کارشناس  ون ل م  5  فحضاً    زم  مت باشن ق   ننهی پنج سال آ

درصن   15در زمان بنتقال  نی که فحد با    زم مت تومان بخت)ف ق  ون  ل م 100شود  یم (متح ۲5 ضحبنر حق بلعحصه هح وبحن 

 .نی نما زی تومان رب به حساب موقوفه وبر ون ل م 15 یعنی مبلغ   ی بز ب
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     ر  یخاموشمسلم   و بل که حجت بهس)م یخاص  طی و شحب  ا ف به تخفمجند با بشاره  هدر بدبمه حجت بهس)م وبحن 

معاون  ،  محکزه   بستاننبر سابق بز    حی ضم  تقن،  پحوژه در نظح گحفته بست     ی ب  هبحب  صحفاً  و بمور خ حیه کشور  سازمان بوقاف

با   :بن کحد عنو  ،بنن  نمودهت)ش خود رب    تی ناا  ،  ف بخذ حنبکثح تخف  هکه بحب  هربه و شاحساز  حکلی و من  هبستاننبر  یعمحبن

ب به  ها   حی سا  ن هی توجه  بوقاف   هسحبنه  ضوببط  بساس  بح  دستگاه  یشاحک  مشارکت  با  و  بوقاف  بحنبث   ههاتوسط  محبوطه 

 .ننی تلخ ننما عزیز ان خانه دبر شنن رب به کام متقاض  ی ح بظاارنظحها طعم ش یبا بعج    مسئول رود یبنتظار م ، خوبهن شن

سازه و  به جات تش  ل بی  جلسه توج ای که نت جه آن شفاف    محکزه بستاننبر  حنه بز تنب ح  در پایان حجت بهس)م وب

  ، تقنیح نمود.وبحنه خوبهن بود  8100اما  پحوژه رف  ببا

 

 الحاق به شهر اراک وجود نداشت یبرا ینقطه ا  چیه

 قعحبردبد   عقعن:  کعحد   ااربظ  بربک  شاح  جام    طح   خصوص  درن ز      یمرکز  استان  یشهرساز  و  راه  معاونعزیزی  علی  

 ۹۳  ماحمعاه  ۲۲  شعن،  بحگعزبر  ۹۲  معاه  باشتی برد   1۶  جامعه  طح   یکارشناس  جلسه    بول  و  بنجام  1۳۹1  سال  در  طح   هبازنگح

 جلسعا   شع ل    هم  به  و  شن  بحگزبر  دوم  جلسه  ز ن  ۹4  آذرماه  ۳0  و  شن  مطح   شاح  هشورب  در  جام    طح   بحث    بول  هبحب

 .نش ل تش  شورب در خصوص  ی ب  در
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 محنوده به بربک شاح جام   طح  محنوده خط  قالب  در  که  بست  ین زم  ه تار  ۶00  بز  یبخش   بوقاف    زم:  بفزود   هزی عز

 مارسعتان ب  یبربضع  ،ینع خم  بمعام  مارسعتان ب  نعور،  ام پ  دبنشگاه  باختح،  بحق  کنار  یبربض  شامل،  ه تار  ۶00   ی ب  که  شن  بضافه

 و م افتی  دست وبحن محنوده خط به و رف    آناا  مش )   بربک  شاح  جام    طح   رد   که  شود   یم  بربک  دبنشگاه   ، حبلمومن بم

 .شن محنوده وبرد  ز ن بوقاف  یبربض بز یبخش 

 ننبشته  وجود   بربک  در  ت جمع  هبارگذبر  و  شاح  محنوده  به  بلحاق  هبحب  هب  نقطه  چ  ه  هشاحساز  لحاظ  به:  بفزود   هزی عز

 .گحفت قحبر یکارشناس و یبحرس مورد  موبرد  یتمام و بست

 

 صورت گرفت شهر تیجمع شیافزا ینیب شیبه اراک با پ نیالحاق زم

بعود کعه   یعکحد: بجماع بستان در طح  جعام  بربک ب ان ب یمرکز یاستاندار یدفتر فن رکلیمدنوازنی حمید رضا 

جلسعا  مختلعف  شعن و در شعنااد  پ هو شاحساز همعمار یعال هتوسعه بست و بلحاق حنود هزبر ه تار به شورب  ازمنن شاح ن

 هشعن، بمعا در جلسعه آخعح  نامعه ب نه جلسا  به جنل کش  هدر موبرد  یو حت م دبشت حجورکم ته هاه فنی شوربه عالی 

و شورب  ست توسعه ن ازمنن بع)م کحده بود که بربک ن هم اتبه ب یشاح وقت بربک ط هشورب  ی شن که ر  ییمححمانه رونما

 .ه تار به شاح بلحاق شن ۶00 تی در ناا بستان  حه هاهپ گبا  یول ه شاح مخالف بست،با توسع

  یبوقععاف    زمعع  یععمسعع  ، درخوبسععت بلحععاق ب یپععحوژه بقععنبم ملعع بز طععح  س پععبظاععار کععحد:  ینععوبزن نرضععا حم 

و مشعاور طعح  جعام  در بفعق  بعود  توسعه ازمنن مسئوهن بستان دبده شن چحب که بربک ن ال مشاور طح  و تشخ  ال به تشخ

 .رب در نظح گحفته بست   زم حاقکحده و بحبساس آن بل ین ب س هزبر نفح پ ۶۲5ربک رب ب ت جمع 1410
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هعزبر نفعح آن در  80هزبر نفح خوبهن بود که  1۳0حنود  1410مازبد جمع ت تا   کبح بساس مطالعا  طح  جام  شاح برب

هعزبر نفعح باق مانعنه معی   50ه حعنود  محنوده فعلی و در قالب بفزبیس تحبکم ساختمان هاه موجود پ س ب نی شنه و بحب

 اقی بست.بایست بز بربضی پ حبمون شاح به محنوده بلحاق شود که زم   بوقاف بخشی بز هم   بربضی بلح

 

 شود ییشناسا یمستعد توسعه شهر یاراض

 سعازمان مسع  ، ن عتول جاعس قانون 11 ماده طبق: گفت ن ز اراک شهراسالمی      یشورا  دیگر  عضوغفاری  علی اصغر  

 رب شاح محنوده لبه ای  و خارج  بز  آن  بلحاق  مقنما   و  ییشناسا  رب  هشاح  توسعه  مستعن  یبربض  بست  م لف  مس    و    زم  یمل

 .کحد  یمعحف  هشاحساز و ربه کل بدبره به توبن یم که بست مننظح یبربض بست، مم   هبمح   چن بگح و کنن فحبهم

 بربک جعام   طعح  حبدب یعب یبحرسع منظعور بعه بربک احشع هشعورب عمعحبن ون سع کم لیعذ : بفزود  هغفار بصغح  یعل

 .کحد  رف   رب حبدب ی ب توبن یم که شن خوبهن فعال  یکارگحوه

  یعب  مسعا ل  مذکور  کارگحوه  در  توبن  یم:  گفت  و  شن  اد آی   رسول  منطقه  ت وضع  به  ینگ رس  خوبستار  جلسه   ی ب  در  هو

 بربک  شاحستان  ک تحبف   هشورب  که  می خوبستار    همچ  ،شود   فحبهم  بربک  شاح  در  مس    ساخت  نه زم  تا  کحد   رصن  رب  منطقه

 .شود  منفک بستان ک تحبف  هشورب بز

 

 تا چهاردهم کشور را دارد م نه گاهی مسکن در اراک جا متیق

  یقانون  و  یحقوق   مباحث به  بشاره با   جلسه   ی ب  در  ز ن  ی مرکز  یاستاندار   یعمران   امور  یهماهنگ معاونزندیه وکیلی  مهدی 

 دست   در  و   شنه  بب)غ  و  گذشته  یقانون  محبج    بز  بربک،  شاح  جام    طح   بحث  در  شنه  یط  یقانون  هننهایفحب:  کحد   بظاار

 . بجحبست
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 شاح   ه شوربها  در  بارها  و   بست   بوده  ح درگ  طح   در  بربک   شاح  ه شورب  دوره  سه  ن هی ب  به   بشاره   با  یل وک  هی زنن  ه مان 

:  بفزود   شن،  بی تصو  همعمار  و  هشاحساز  یعال  ه شورب  در  1۳۹8  سال  در  تی ناا  در  و   یبحرس  یبستان  جلسا   در  سپ    و   مطح 

 و    زم  ی گحبن  زمان  آن  در  بلحاق   یب  بی تصو   ل دل  و  گحدد   یم   باز  1۳۹۶  سال  به  نی شا  بربک  شاح  به  بوقاف    زم  بلحاق

 قحبر  کشور  ههابستان   محبکز  چااردهم  تا  نام  گاهی جا  در  بربک  در  مس    مت ق   که  هحچنن  بود   یمس ون    زم  عحضه  عنم

 . دبرد 

 

 

  با  بما  دبد،  شنااد  پ  رب  ه تار  هزبر  بلحاق  بستان  بود،  ها  سحبنه  ل ت م  ل دل  به  شنه  مطح   بلحاقا   بز  یبخش :  کحد   ح ی تصح  هو

 .بود  یشمال هکمحبنن در بوقاف   زم    هم به  محبوط ه تار ۳00 مخالفت، مورد    زم ه تار 400 بز شن، موبفقت ه تار ۶00

 ی  ی نزد   شامل،  رب  ه شاح  محنوده  به  یبربض  بلحاق  با   موبفقت  هبحب   یعال  هشورب  هها  شاخال  و   ها  تی بولو  یل وک  هی زنن

  حاً تحج  عمنه   ه ها  ت مال   دبشت   نباشن،  ز حاصلخ  ار بس   یبربض  جزو  ،ییحبنای ز  و  ییروبنا  خنما   برب ه هبحب  شاح محنوده  به

 و   هشاحساز  یعال  هشورب  هسو  بز  شاح   به  هناصح  قنا   و  باد آ  صالح  باد،آ  یول  بلحاق  عنم  علت:  گفت  و  دبنست  یدولت

 ح ی وز  معاون  نی بازد   و   بستان  بعتحبض  وجود   با   یحت  و  بود   یشخص   ت مال   و  خحد   ت مال   باغا ،  و  سبز  هفجا  وجود   همعمار

 . شن مخالفت  مناطق  ی ب بلحاق با  مجند  هشاحساز و ربه

 واحدی اراک فراهم است 8100زمین اوقافی طرح  در  همه زیرساختها

 بم ان:  گفت  ح، خ  ای   دبرد   وجود   مجند   یبحرس  و   بربک  جام    طح    به   بعتحبض   بم ان  ا آب  که  بلؤ س   ی ب  به   پاسخ   در  هو 

  م، هست  ح   تغ   ی کمتح  خوبستار  بگح   و  حد  گ  بنجام  کامل  صور   به  پحوسه  و  کار  گحدش  مجند   نی با  بما   دبرد،  وجود   بمح   ی ب

 . دبشت خوبهن رب یسخت و یطوهن  ننی فحب اًقطع و حد  گ صور  کار گحدش نی با و شود  یم  مطح   یبساس ح ی مغا بحث

  یی حبنای ز  خنما   هها  نهی هز  یتمام  مس  ،  یمل  بقنبم  طح   در:  کحد   ان ب  همحکز  بستاننبر  یعمحبن   بمور  یهماهنگ  معاون  

  هزم  هها   حساختی ز  یتمام  و   بست   سوبر  شاح  فاض)ب  شب ه  بح   بست،  گاز  و   بحق   پست   هدبرب  ،یفعل     زم  بما   بست،   یمتقاض  با
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 افتی در  حهی پذ  عنوبن  به  که   یرقم  و  بود   یبوقاف     زم   ی ب  نهی گز    یباتح  مس  ،  یمل  بقنبم  طح   بع)م  بز  پ   و  بست  فحبهم

 . شود   یم وبگذبر یمتقاض به یقطع  طور به عحصه هبحدبر باحه  حق آن هبزب در  شود  یم

 د ن کن ی م افتیدر  یانیسند اع ینمالک

  عنوبن  به  هب  منطقه  مت ق   درصن  ۲0  ساهنه  نی با  وبحن  هح  ساله،  ۹۹  بجاره  وبق    در  و  یمل  بقنبم  پحوژه  در:  کحد   ح ی تصح  هو

 سنن  فحد  و بست کحده وبگذبر رب   زم وبق   در حد  گ یم حهی پذ عنوبن به بوقاف بمحوز که هز چ  آن بما کنن، پحدبخت بجاره

 .کنن یم افتی در یان بع یقطع

  تومان   ون  ل م  ۳00  تا  ۲50    ب  نیبا  یمتقاض  وبم،  تومان  ون ل م  ۳50  زب  ح غ  به  شود   یم  ین  ب  س پ:  بفزود   یل وک  هی زنن

  س ی بفزب  و   یگحبن  مشمول  ب شن  طول  شتح  ب  پحوژه  چه  هح  و  کحد   ان ب  یق دق   رقم  توبن  ینم  هنوز  بلبته  و  باشن  دبشته  آورده

 . می بحو س پ هساز یصنعتبطور  که می دبر ت)ش ل دل   هم به  و شود  یم مت ق 

 رب   تجحبه   ی ب  بگح  و   رفت  س پ  هساز   یصنعت  ماح  مس   پحوژه  دبرد،  یخوب  تجحبه  هساز  یصنعت  بحث  در  بربک :  گفت  هو

 .حد  گ یم سحعت کار م کن ت حبر  وبحن 8100 پحوژه در

   ی ب  بحبساس:  بفزود   ننبرد،  ی ی بکولوژ  ت ظحف   بربک  ن هی ب  ان ب  با  همحکز  هبستاننبر  یعمحبن   بمور  یهماهنگ  معاون

  ه ها   حساختی ز  در  تومان  ارد  ل م  هزبر  ۲  بز  س ب  بمحوز  تا  و   بست  شنه  فی تعح  ت جمع  زی سحر  هحب ب  هبقمار  هشاحها  ت ظحف 

 شاح  ت  جمع  زی سحر  هبحب  صحفاً  مناب     ی ب  و  بست  شنه  نه ی هز  ح حکب بم  شاح  در  تومان  ارد  ل م  هزبر  بز  س ب  و  مااجحبن  شاح

  در  نی جن  شاح  هدبرب  که  ییشاحها  بز  کنبم  چ  ه  در  و  دبرنن  رب  ت  ف ک    ی شتح ب  ز ن  یف ک  نظح  بز  و  بست  گحفته  صور   بربک

 دو    ی ب بز س پ چحبکه خورد  ن کل پحوژه  ی ب بربک در بما بست، نشنه آغاز مس   جاس و یمل  بقنبم طح  هستنن خود  کنار

 بخل د   در  رب   یمل  بقنبم  طح    م  بتوبن  که  بود   ار بخت  در  یت ظحف   وبق    در  و  می کحد   مطح   جام    طح   در  رب  بوقاف     زم  طح ،

 . می زد  یم  ن کل مااجحبن ای  و ح حکب بم در حتماً نی با رب مس   جاس طح  صور   ی ب ح غ در م کن ییبجحب بربک شاح

  مناسب   یدولت     زم  ه تار  کی   حن  در  یحت  شاح  می حح  در:  گفت  ،شاح  محنوده  به  گحید   یبربض   بلحاق  درخصوص  هو

 .  بود  نهی گز  ی باتح...  و حساختی ز ،یتحسدس  نظح بز بوقاف   زم بما ننبرد، وجود  شاح به  بلحاق هبحب

    زم  درصن  ۶5  و  هستنن  خحد   ت مال   هدبرب  یبربض   ی ب:  کحد   بظاار  ،بربک  هه تار  ۹0  یبربض   به  بشاره  با  یل وک  هی زنن

 آماده   زم هشاحدبر  وبحن 8100 پحوژه در بما بست، هشاحدبر با  ها سحبنه و هساز آماده چحبکه شود  دبده نی با هشاحدبر به

 . حد  گ یم لی تحو رب مان ار  پ هسو بز شنه هازس

 

 قائل شود  ف ی صدور پروانه ساخت پروژه تخف یشهر برا یشورا

 در   ساخت   پحوبنه  افتی در  هبحب  گذشته  سال:  گفت  ،بربک  هشاحدبر  ه سو  بز  ساخت   پحوبنه  صنور   نهی هز  خصوص  در  هو

   ی ب  ه بحب  بگح   و  شن   پحدبخت   نهی هز  هشاحدبر  به  تومان  ارد  ل م  10  حنود   ف تخف  با  هپ و   ابان خ  ه بنتاا  در  یمل  بقنبم  پحوژه

 بز   شود،  پحدبخت  ساخت  پحوبنه  صنور  نهی هز  تومان  ارد  ل م  100حنود   نی با  ز ن  شود   عمل  گذشته  سال  رقم  ماننن  به  ز ن  پحوژه
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  ز  ن  شاح   ه شورب  یحت  و   ننکن  کمک   ها   بخس  همه  که  رود   یم  بنتظار  و   شود   یم  هشاحدبر  لی حوت  ها  سحبنه   یتمام  یطحف 

 . باشن دبشتهرب  ساز و ساخت پحوبنه صنور ف تخف مصوبه

  بگح بما  م، کن  بستفاده  یمبلغ  پحدبخت  با  یوقف  یبربض  بز  م  بتوبن  که  فحصتی بیجاد شنه  بمحوز  ن هی ب  به  بشاره  با  یل وک  هی زنن

 در   بما   بود،  ی خوب  ار بس   نبم بق   م کن  کمتح  رب   حهی پذ  رقم  م توبنست  یم   بگح   مسلماً :  بفزود   کنن،  بع)م  دبرد   هباتح  شنااد  پ  یکس 

  شننن   موظف  بما  نشن،  دبده  تومان   ون ل م  ۲۶   ی ب  بز  شتح ب  یف تخف  شن،   ل تش   تاحبن  در  بوقاف  سازمان   ی ر  با  که  یجلسات

 .بسازنن تی سا در گانی رب کام)ً صور  به رب  منرسه کی  و مسجن کی  که

  بستفاده  ت ظحف    ی ب  بز  نی با  و  بست  ار بخت  در  گاز  و  بحق   و  آب  هها  حساختی ز  همه  با  یمناسب  ت موقع:  کحد   ن تاک  هو

 . کحد 

  و  ربه  وزبر   با  شنه  منعقن   مختلف  ه ها  نامه   تفاهم   طبق :  گفت،  ها   هبنن   ه سام     تع  خصوص  در  ه محکز  بستاننبر   معاون

 ینظام  هحوها  ن  و   شانب  خانوبده  بمنبد،  انی مندجو  ،یستی باز    معلول  ان، فحهنگ  جمله  بزبقشار مختلف    مس    ه بحب  هشاحساز

 .دبد  بختصاصسام ه  هتعنبد  ز ن هشاحدبر طی شحب وبجن  پحسنل به مس    هشورب بلبته بود، گحفته صور  ییها هبنن ه سام

 منابع حاصل از پذیره اوقاف در همین موقوفه هزینه می شود 

زیاد   بربک  در  ان متقاض  ن هی ب  ل دل  به  بما  نگحفته،  صور   یکش   قحعه  پحوژه   ی ب  هبحب  کشور  بز  نقطه  چ  ه  در:  بفزود   هو

  تمام  مت ق   ح، خأت  روز  هح  با  چحبکه  م  بنه  رب  پحوژه  ح خأت  و   شنن  ی طوهن  بجازه  نی نبا  بما   م،ی شن   یکش   قحعه  به  ناچار  بست

 صور   هزم  ههم ار  ییبجحب  ا  عمل  بدبمه  هبحب  نی با  و  شود   یم  یمتقاض  متوجه  آن  انی ز  و  ضحر  مسلماً  و  رود   یم  باهتح  شنه

 ن ی با  هشاحدبر هسو  بز  پحوبنه  صنور  قانون  طبق  که  شود   یم  آغاز  هشاحدبر  مجوز  با  قطعاً  یعمحبن  بقنبما   یتمام  لبتهب  حد، گ

 . کحد  لحاظ هشتح ب ف تخف  شورب  م تصم با  توبن یم و حد   گ بنجام ف تخف درصن ۳0 با

 پنبفنن   هها  وست پ  هدبرب  ژهپحو   ی ب:  کحد   بظاار  ،پحوژه   ی ب  گانه  شس  هها  وست  پ  خصوص  در  ه محکز  بستاننبر  معاون

 .رفت س پ کار بربک  جام   طح  قالب در چحبکه بست...  و یبجتماع ،یط مح ستی ز حعامل، غ
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 .  دبرد  وجود  بحس  به لی تبن بم ان خاص هموبرد  در فقط و ننبرد  وجود  تااتح  بم ان ،بوقاف   قوبن طبق: کحد  بضافه هو

بح    ن  کأت  پحوژه   یب  در:  بفزود   شود،  وبقف  ت ن  و  موقوفه  بصل  صحف  نی با   وفهموق   بز  حاصل  درآمن ًمسلما  ن هی ب  ان ب  با  هو

  یی روبنا  خنما     مأت  صحف  و  شود   نه ی هز   بستان  در  مناب     ی ب  همه  و  شود   موقوفه  بصل  صحف  منآدر   یشتح ب  کهبی  بست  

 .شود 

 ز  ن  مسجن  کی   و  منرسه  کی :  د بفزو  بست،  شنه  گحفته  بوقاف  بز  مسجن  و  منرسه  ساخت  قول  ن هی ب  ان ب  با  یل وک  هی زنن

 .بست شنه ین ب  س پ ز ن یدرمان محکز و ینشان آتس ستگاهی ب  ساخت و   شود  یم ساخته گانی رب صور  به  مان ار پ توسط

 

 این جلسه بخش مهمی از ابهامات را برطرف کرد 

بحبه    یخوب  یبط)عات  هها  جلسه دبده   ی در ب  ن هی ا بشاره به بب  جلسه  بی   ن ز در پایان  یمرکز  استاندارمخلص االئمه  

فحآینن    بز  ییجا  حتی بگح در، بفزود:  و بس اره بز شباا  و ببااما  پاسخ دبده شنبه بشتحبک گذبشته شن    بستفاده ذه نفعان  

دنبال  که به    دبشت چحب  م نخوبهقابل بص)  باشن، تعصب    مقط  زمانی   ی در بو    بتخاذ شنه باشن  ق دق  ح غ   ما  تصم  کار

 .م بز متجحر شنن محدم هست هح جلوگ هها بحب  ت محدم و توجه به وبقع هب بحببنجام کار خو

تغ  مخلال به  بشاره  با  من  ح  به مه  کادر  تحول  شاحه  بستان    یتی حی و  حوزه  در  ویژه  تش به  لزوم  جات   ل و  جلسا  

بز    مامی  بخس  طعاًق   که  دبشت  یساختار کارشناس  کی وبق   ی صم می بحگزبر شن و در  یفجا  جلسه در   ی گفت: ب  ،یهماهنگ
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ی جنینه بحبه  حق مال بح اناًرود و هح زمان که  س کحد که پحوژه با سحعت مناسب پ م خوبه و ت)شنمود  ببااما  رب رف  

 . بازگحدبننه شود  محدم  ثابت شود، باین

 

 

 م یکن  یم یابهامات طرح جامع اراک را بررس /کند عیدر روند کار تسر  یراه و شهرساز

رب    قبلو بدوبر  در سنوب     توسط محبج  قانونی  بتخاذ شنه  صح ح   ما  مصوبا  و تصم  ن هی بح ب  ن  کأبا ت  همحکز  بستاننبر

کافی  ینم توج ه  بنون  شود   دبد   ح  تغ  شود  برزیابی  بقنبمی  هح  فاینه  و  هزینه  و  باین  تصحو  و    ح ی ،  ربه  کل  بدبره  کحد: 

  هبست که بحب  تدرس  م، کن  نی دچار تحد بجحبه طح   بدبمه    محدم رب در  نی دبشته باشن، نبا    ی در رونن کار تسح  ز ن  هشاحساز

پؤس  یپحوژه کس    ی ب  حأخ ت و  ت  هح گ بل  روز  با هح  بما  بست،  م  ،ح خأننبشته  متجحر  تمام شنه  شونن چحبکه    ی محدم  ق مت 

 .بفزبیس خوبهن یافت

هزبر متح    ۳۳  و بالغ بح  ونی مس   فجاه  هزبر متح محب    ۲10،  وبحنه  8100حبه پحوژه مس    ب  تصحیح کحد:بستاننبر محکزه  

آموزشی،   فجاه  فحهنگیهزبر    15محب   فجاه  محب   مذهبی  متح  ورزشی،    رهزب  ۲۹  ،و  فجاه  محب   محب    1۲۳متح  متح    هزبر 

در نظح گحفته شنه    هزبر متح محب  فجاه درمانی  5و ب س بز  و بنتظامی    هزبر متح محب  فجاه بدبره  1۳فجاه سبز و    پارک و

 .بست

 

 

 نی با در ع   حال  حق ننبرنن که بز حقوق محدم عنول کننن و  یحدولت  و غ یدولت هکنبم بز ناادها چ  کحد: ه ن کأت هو

 .رب کحد  ف بقشار ضع تی رعا
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ن  ه محکز  بستاننبر تا    م خوبه  یجلسات  ز  بضافه کحد: در خصوص طح  جام  شاح بربک  به  ن ز  طح   ببااما  بی   دبشت 

 .شود  یبحرس یش ل کارشناس

 مطالعه نماینن.دبرنن گزبرش مشحو  بی  جلسه رب  یااماته توص ه کحد کسانی که نسبت به بی  پحوژه ببمخلال به م

 یبربض  وبرد   ه ب  موقوفه    زم  بگح  ن هی ب  بح  یمبن  نگابان   هشورب  هی بستفسار  به  نسبت  ببااما   رف    منظور   به  جلسه   ی ب  در

 طحان  ههاد   دکتح  و  شن  بلؤس  نگابان  ه شورب  هسخنگو  اب  یتلفن  تماس  یط  بنهن،  هشاحدبر  به  درصن  ۲0  نی با  شود،  هشاح

  ه شوربمس ح    بز  حتماً  بست  دبشته  یشحع  وجه  مسئله چون  شن  یم  نه پحس  هم  مجل   بز  بگح  سوبل   ی ب  مسلماً:  کحد   ان ب  ف نظ

 .  بست شنه  بع)م که می باشن همان  پاسخ  و عبور می کحد  نگابان

 محمد )ص(خاتمه یافت. آل  عصر با ذکر صلوات بر محمد و 14جلسه راس ساعت 
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