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  دستور كار نشست : 
 بررسي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي .1

 توسط ديوان محاسبات استان 1395ي سال  گزارش عملكرد بودجه .2

 توسط بنياد نخبگان استان " رويداد كارآفريني هم نت روستا " طرح اجرايي ي  ارائه .3

ي كارگروه ساماندهي  ي زينبيه ،موضوع مصوبه ي كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي واقع در منطقه تغيير بهره بردار ساختمان اداره .4
 هاي اداري فضاها و ساختمان

 ساير موارد  .5

  

     مذاكرات : اهم  

در ابتدا جناب آقاي دكتر زرگرپور استاندار محترم ضمن خيرمقدم و ابراز تاثر و تالم بخاطر حادثه ناگوار      
تصادف اتوبوس حامل زائرين هم استاني از مشهد مقدس در مسير برگشت جاده نيشابور ، از درگاه خداوند 

مصدومين حادثه مسئلت نمودند.  طلب آمرزش و قرائت فاتحه براي عزيزان ازدست رفته وآرزوي بهبودي براي
           استان و  1395ايشان همچنين پس از استماع گزرش اجمالي سازمان، از وضعيت عملكرد بودجه سال 

با اشاره به اين كه اين اطالعات تنها بخش  1396هاي منابع و مصارف سال جديد در قانون بودجه  پيش بيني
استان است ، بر لزوم شفاف سازي و احصاء دقيق آمار و ارقام منابع و  ناچيزي از وضعيت منابع و مصارف بودجه

ها ،  هاي اجرايي، شركت ها ملي و استاني در كليه دستگاه اعتبارات استان اعم از درآمدها، هزينه ها و رديف
ني و ريزي استان به منظور اطالع رسا ها و نهادهاي عمومي غير دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه بانك

  جلوگيري از نقدهاي غير منصفانه و بعضا تخريب گرانه تاكيد داشتند. 
در ادامه جناب آقاي دكتر اكبري دبير محترم شورا ، به قرائت دستور كار پرداختند.طبق روال معمول و     

طرح  30، ابتدا مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بالغ بر حدود براساس دستور كار نشست 
  و پروژه و سپس موضوع تغيير بهره بردار ساختمان اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي مصوبه كارگروه فضا و 

  



 
 

  
 

 
  

ي  شماره
  نشست

ي نشست  شماره
تعداد اعضاي   رياست نشست  محل برگزاري  تاريخ برگزاري  در سال جاري

  اصلي حاضر
تعداد اعضاي 
  اصلي غايب

تعداد حاضرين 
  غير عضو

زمان شروع و 
  خاتمه

سالن اجتماعات   31/01/1396  1  169
الي  8/30  12  4  24  استاندار  استانداري

  صبح11
نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلي غايب ، تعداد  -   

                                                                                                                                               
   

 

  
ود را نسبت به هاي خ مطرح و اعضاي محترم نيز نقطه نظرات و ديدگاه 6/11/1395هاي اداري مورخ  ساختمان

  برخي از مصوبات مذكور بيان و نهايتا با راي مكتوب و مخفي اعضاء محترم دستور كار اول تصويب شورا رسيد.
توسط  1395ماهه بودجه و اعتبارات سال  9پس از آن طبق دستور كار جلسه ، گزارش مبسوطي از عملكرد 

استاندار محترم بر اهميت  ،اس اطالعات ارائه شدهگرديد كه بر اسارائه مديركل محترم ديوان محاسبات استان 
هاي نظارتي بخصوص ديوان محاسبات تاكيد داشتند. در ادامه نيز طرح  توجه به گزارشات و توصيه هاي دستگاه

جو رئيس محترم بنياد نخبگان استان ارائه گرديد كه بسيار  توسط سركار خانم دكتر حق "هم نت روستا"اجرايي 
هاي  تقبال اعضاي محترم شورا واقع شد.جناب آقاي دكتر زرگرپور ضمن يادآوري اهم يافتهمورد توجه و اس

هاي اجرايي استان را با بنياد نخبگان استان و  هاي كليه مديران محترم دستگاه طرح مذكور، همكاري و هماهنگي
از مصاديق بارز اقتصاد  هاي آن كانون كه هاي موفق حاصل از اين طرح و ساير فعاليت بهره برداري از تجربه

  مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري نيز هست خواستار شدند.  
  

   مصوبات:

برگ و  پنجشامل  ( 22/12/1395مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست مورخ  . 1
 ي شمارههاي  نامهو  19/01/1396مورخ  1066/96/11ي  ي شماره ) موضوع نامه رديف بيست و شش

 ، 20/01/1396مورخ   1355/96/11و   20/01/1396مورخ  1351/96/11 و 25/12/1395مورخ  69086/95/11
  تصويب شد . الف)بند ي  به استثناي موارد مشروحهبه شرح پيوست 

    16/01/1396مورخ  1066/96/11ي  ي شماره از نامه  26و  25و  24و  23و  21و  19و 13و  12هاي  رديف الف)
  از دستور كار خارج و جهت بررسي مجدد به كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي برگشت شد.

  
  دبير محترم كارگروه موظف است مصوبات و تصميمات شورا را به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ نمايند.
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ي زينبيه  واقع در منطقهي كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي  موضوع تغيير بهره بردار ساختمان متعلق به اداره .2
هاي اداري استان از آن  كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان 6/11/1395ي نشست مورخ  موضوع مصوبه

ي ملي اصفهان تصويب و مقرر گرديد در اسرع وقت تمهيدات الزم وفق  ي كل به مركزاسناد و كتابخانه اداره
  .مقررات جهت تحويل و تحول ساختمان مذكور انجام گيرد

  
  

 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 ناظر محترم مجلس شوراي اسالمي  –جناب آقاي مهندس فوالدگر  .1

 ي كاشان معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه   – دكتر مومنيانجناب آقاي  .2
 فرماندهي محترم سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان  –جناب سردار سليماني  .3
 ورزش و جوانان استانمديركل محترم   – سلطان حسيني دكترجناب آقاي  .4

  


