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 دستور كار نشست : 

 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي     .1

 ايمني و امنيت غذايي) (مصوبه كارگروه تخصصي سالمت، "برنامه جامع سالمت استان "ارائه الگوي اجراي      .2

 مواردساير      .3

   مذاكرات : اهم 

مـديريت و   ازمانسـ آقـاي دكتـر اكبـري رئـيس      توسـط اهللا مجيـد و خيـر مقـدم     وت آياتي چند از كالمتالپس از    
و فرصـت باقيمانـده جهـت     1397 بودجـه   و جـداول   با توجه بـه ابـالغ كليـات    ايشان  ابتدا  ،شورا دبيرو ريزي برنامه

ضرورت تشكيل جلسه بعدي شورا را در اواخـر ارديبهشـت الزم و    ، استانريزي  تشريح و تصويب در شوراي برنامه
و رئيس كارگروه زير بنـايي و   معاون محترم عمراني استانداري  در ادامه جناب آقاي مقدس زاده، ضروري دانستند.

فتـه در راسـتاي   به بيان اقـدامات انجـام گر   ، ي ذيل شوراها كارگروهضمن تأكيد بر حفظ جايگاه و شأن  شهرسازي 
ر جهـت افـزايش   د ، ها روهگهاي ذيل كار كميتهاي در جهت رصد و پااليش دستور كارهاي رسيده به نامه تهيه آئين

در ادامه براساس دستور كار نشسـت   كيفيت و كاهش كميت موضوعات با توجه به اهداف پيش بيني شده پرداختند.
بـه   هـا  پـروژه  باشد و قبالً اين طرح و پروژه مي 97ي كه بالغ برمصوبات كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرساز

نسبت  انضمام دعوتنامه براي كليه اعضاي محترم ارسال شده بود مطرح و اعضاء نيز ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را
در   .رسـيد نتيجه مذاكرات پس از اخذ رأي مخفي بشرح موارد بند يكـم بـه تصـويب     به بندهايي از آن بيان نمودند.

و تغييـرات و   عملكرد بودجه ، گزارشريزي استان معاون محترم سازمان مديريت و برنامه آقاي مهندس ناطقي  ادامه
       اي درآمدهاي تحقـق يافتـه و اعتبـارات تملـك دارايـي سـرمايه      ،  را با توجه به درصد 1396در سال توزيع اعتبارات 

درصـد از   28و ضـمن بيـان اينكـه حـدود      ، همـود ن ارائـه  لي و استاني را هاي م همچنين وضعيت پروژهو ( عمراني ) 
 در فرصـت باقيمانـده  هـا در اسـتفاده از اوراق مشـاركت     درآمدهاي استاني محقق نشده است خواستار تسريع دستگاه

 را مهمترين كمك ريزي اطالعات شفاف از طرف دستگاه هاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه هلزوم ارائ و شده 
 .شدند تر در استان ريزي بهتر و صحيح در جهت امكان بودجه

سپس با عنايت بـه توضـيحات جنـاب     ارائه گرديد.  برنامه جامع سالمت استان در ادامه براساس دستور كار، گزارش
 طرح جامعـه سـالمت    در خصوص مسايل و مشكالت دانشگاه علوم پزشكي محترم  عاون م  ، شاهمراديدكتر آقاي 

 توسعه  هاي عدم همخواني زمان درج شده در گزارش با برنامه همچنين  در كليات و مطروحه   با توجه ايرادات و
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تصحيح گزارش و  و با گرديده  رساني به روز طرح  اطالعاتمقرر گرديد  از دستور كار خارج و اين طرح   استان، 

برند گردشگري پروژه  در ادامه گزارش    مورد بررسي قرار گيرد.  شورا مجدداًدر جلسه آتي تهيه  اطالعات  جامع 
كه با عنايت به توضـيحات جنـاب آقـاي     كشاورزي استان ارائه شد. معادن و  صنايع،  اصفهان توسط اتاق بازرگاني، 

هـاي مـادي و معنـوي     رئيس محترم اتاق بازرگاني  در راستاي شناسايي،  معرفي و هدايت دهي سرمايه  سهل آبادي،
سـال گذشـته پرداختـه و     4ه در طـول  ژشهر اصفهان به بيان فرآيند طي شده بـراي پـرو  » هويت رقابتي «شهري حول 

در ادامه آقاي   همراهي و همگامي ميان دستگاه هاي مختلف براي مشاركت در پروزه برند شهري را خواستار شدند. 
هـاي    نيز با تاكيد بر لزوم برندسازي در تمـام فعاليـت   ريزي و دبير شورا  برنامه دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و 

از نظـرات دانشـگاهيان و سـازمان     اسـتفاده   بـا  تمام نقاط اسـتان   بالقوه موجود در  هاي و استفاده از پتانسيل اقتصادي
  پرداختند.برندسازي گردشگري  در جهت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

جهان، طراحي برندهاي تجـاري در اسـتان    با اشاره به سوابق ايجاد برندهاي تجاري در سطح در پايان استاندار محترم 
صــورت گرفتــه از ســوي اتــاق بازرگــاني و  را يــك كــار اساســي و زيربنــايي دانســته و خواســتار پيگيــري اقــدامات 

گـذاري   مثبت در راستاي مسايل عمراني و سرمايه را سال خيزش 1397سال  ايشان   ،هاي ذيربط استان شدند دستگاه
اسـتفاده از ظرفيـت دولـت در     با  صاديتهاي مختلف اق بخش خصوصي در بخش توان  در منطقه دانسته و استفاده از

ريزي بايد در مسايل استان نقش محوري  تاكيد بر اينكه شوراي برنامهبا دانسته و را عامل موفقيت سياستگذاري امور 
سپس ايشان به مشكل آب در سال   تري ايفا نمايند. ها نقش پررنگ گيري مديران دستگاه ها در روند تصميم داشته و

در جهت مقابله با  ريزي و برنامه هدرصد منابع آبي نسبت به سال گذشته را متذكر گرديد 35پرداخته و كاهش  1397
تاكيد بر  با  و را ضروري دانسته  هدفمندنگاه  با  ود و هاي موج و تكنيك با استفاده از تجربيات  را كم آبي در استان

 تأكيد نمودند.را در جهت مديريت مشكالت كالن در استان  اين شورا  پتانسيل  استفاده از
                                                             

  صوبات:م

كارگروه تخصصي امـور زيربنـايي وشهرسـازي     مصوباتو   22/12/1396مورخ  74538/96/11نامه شماره  . 1

 برگ و چهار(شامل  09/12/1396مورخ  71032/96/11  شماره  موضوع نامه  29/11/1396مورخ    در نشست
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   نامـه رديف)  و  پنجبرگ و  دو(شامل  16/12/1396مورخ  73001/96/11  شماره  نامه و رديف)بيست و يك 

ــماره ــورخ  74131/96/11 ش ــامل   21/12/1396م ــت( ش ــرگ و  هف ــي و دوب ــف س ــماره   ) ردي ــه ش و نام

مـورخ   75148/96/11و نامـه شـماره    رديـف )   يـك شامل يك برگ و1(24/12/1396مورخ 75147/96/11

ــنج  24/12/1396 ــامل پـ ــرگ و (شـ ــك بـ ــت ويـ ــماره   بيسـ ــه شـ ــف ) و نامـ ــورخ  11 /96/ 75273رديـ مـ

( شامل يك برگ و 21/1/97مورخ 2044/97/11و نامه شماره  رديف ) سهبرگ و  يك (شامل 26/12/1396

(شــامل يــك بــرگ و ســه رديــف) و نامــه شــماره  26/1/97مــورخ  2701/97/11دو رديــف) و نامــه شــماره 

مـــورخ  2825/97/11(شـــامل دو بـــرگ و چهـــار رديـــف) و نامـــه شـــماره  27/1/97مـــورخ  2802/97/11

(شامل يك برگ و يـك   4/2/97مورخ  4603/97/11اره (شامل دو برگ و چهار رديف) و نامه شم27/1/97

  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،به استثناء موارد ذيلبا توجه و  رديف )

 
تعيـين   موضـوع  9/12/1396مورخ  71032/96/11  شماره  از پيوست نامه14،13،12،11  رديفدر خصوص   الف)

به كارگروه امور زيـر بنـايي و شهرسـازي عـودت      خارج ودستور كار از  جهت احداث اتاق كارگري، كاربري 
دهي و تصويب در كارگروه امور زيـر بنـايي و شهرسـازي مجـدداً در جلسـات       گرديد تا پس از تهيه طرح سامان

 آتي شورا مطرح شود.
    

موضـوع درخواسـت تعيـين     25و  24موضوع احداث واحـد توليـدي و رديـف هـاي      19و  16هاي   رديف  ب) 
دسـتور كـار    از  21/12/1396مـورخ   74131/96/11ي جهت احداث اتاق كارگري  از پيوست نامه شماره كاربر

 عودت گرديد.جهت بررسي بيشتربه كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي  خارج و
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از دسـتور    24/12/1396مـورخ   75148/96/11از پيوسـت نامـه شـماره      6و  3،  2هاي  رديفدر خصوص   ج) 

 عودت گرديد. جهت بررسي بيشتر  به كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي و كارخارج و
 
 

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته

  رئيس محترم سازمان صدا و سيماي مركز استان -دكتر احمدي افزاديجناب آقاي   .1

 استانمدير كل محترم اطالعات  -جناب آقاي حق پرست  .2

 


