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

 ي مناطق برنامه ريزي استان الگوي راهبري توسعه .2

 ساير موارد  .3

  

     مذاكرات : اهم  

، شـورا  محتـرم   اكبـري دبيـر  جنـاب آقـاي دكتـر    توسط خيرمقدم اهللا مجيد و  تالوت آياتي چند از كالمپس از         
طـرح و   48ابتدا مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بـالغ بـر حـدود     براساس دستور كار نشست 

بيـان نمودنـد كـه نتيجـه      را نهـا و نقطـه نظـرات خـود راجـع بـه بنـدهايي از آ        مطرح و اعضاي محترم ديـدگاه  پروژه
توسـط جنـاب   گـزارش مبسـوطي    ،در ادامه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب رسيد.

هـاي   ميتهجلسه ك 67از روند برگزاري ناطقي معاونت محترم هماهنگي امور برنامه و بودجه سازمان مهندس آقاي 
هاي خـاص بـا برخـي از     تشكيل جلسه هماهنگي با فرمانداران محترم و همچنين نشست ها پس از برنامه ريزي شهرستا

ميليارد  7000پروژه با اعتباري بالغ بر  4539 تعدادتصويب  طي ماه گذشته كه نتيجه آنها  نمايندگان محترم شهرستان
دستگاه اجرايي مربوطه  146 هاي مصوب به . بنابر گزارش ايشان در حال حاضر كليه پروژهارائه گرديد بـوده  ريال 

ضمنا از مجموع اعتبارات مذكور طبق گـزارش  . ها در حال پيگيري و انجام است  ابالغ و فرآيند مبادله موافقتنامه
 تخصـيص يافتـه    "ساير"درصد اعتبارات  30و حدود  "ز"درصد اعتبارات بند  40حدود استان كميته تخصيص 

  است.
دوم، الگوي راهبري توسعه مناطق برنامه ريزي استان توسط آقاي مهندس كاشف و  دستور در پايان و بر اساس      

توضيحات تكميلي جناب آقاي دكتر اكبري به عنوان يك ضرورت در فرايند برنامه ريزي و توسعه استان تشريح 
ه اين حترم شورا ،پرداختن بمجناب آقاي دكتر زرگرپور ضمن استماع و جمعبندي نقطه نظرات اعضاي گرديد.

  .و توسعه استان بيان كردند برنامه ريزي هاي شوراي موضوع را به عنوان يكي از مهمترين وظائف و رسالت
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طرح در  هاي اوليه با عنايت به اينكه خروجي براي نتيجه بخش بودن اين الگو ، از نظر ايشان ترين نكات الزم اصلي 

شامل تفاهم و در سه محور كامال منطبق نيستند ، استان هاي تقسيم بندي مناطق  ها و ديدگاه ساير روشبا  مقايسه
جهت توجيه مرزبندي مناطق و منطق علمي الزم تائيد نهايي روش و  اجماع عمومي بر الگوي تقسيم بندي مناطق ،

  . خواهد بودسياسي استان  اعم ازكالبدي و دنتايج نهايي الگو با وضعيت تقسيم بندي هاي موجو انطباق توام بالطبع
    
                                                                                                                                       صوبات:م
 شامل 12/2/1396و  22/12/1395مورخ  هاي مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست .  1

نشست كارگروه مورخ و  8/4/1396مورخ  18158/96/11ي  ي شماره ) موضوع نامه رديف دوبرگ و  (يك
و  8/4/1396مورخ  18232/96/11ي  ي شماره رديف) موضوع نامه چهارو  بيستبرگ و پنج(شامل  21/3/1396

 19394/96/11ي  ي شماره رديف) موضوع نامه يكو  بيستبرگ  پنج(شامل  11/4/1396نشست كارگروه مورخ 
ي  مشروحه با رعايت مواردبه شرح پيوست  ، 12/4/1396مورخ  18880/96/11ي  ي شماره و نامه 14/4/1396مورخ 
  تصويب شد . ذيل

از دستور كار خارج و جهت بررسي  8/4/1396مورخ  18232/96/11ي  ي شماره نامه پيوست از  2  رديف الف)
  كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي برگشت شد.مجدد به 

  
موضوع درخواست تعيين  8/4/1396مورخ  18232/96/11ي  ي شماره نامهپيوست از   9در خصوص رديف  )ب

رعايت مقرر شد نيز كاربري جهت استقرار و ساماندهي واحدهاي كارگاهي در اراضي ملي روستاي آنالوجه 
ناحيه صنعتي به عرصه مورد  اتالقكامل ضوابط زيست محيطي و ساير استعالمات مربوطه در خصوص 

  درخواست از طريق دبيرخانه كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي انجام گيرد.
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نامه ريزي كليات الگوي راهبري توسعه مناطق برنامه ريزي استان تصويب و مقرر گرديد سازمان مديريت و بر .2
يل طرح هاي اجرايي نسبت به تكم دستگاهمحترم ل كاستان ضمن هماهنگي كامل با نمايندگان،فرمانداران و مديران 

آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار اقدام بررسي هاي الزم و تصويب در كارگروه تخصصي  پس از
    نمايد. 

  
 اند: داشتهاسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور ن  

 ي كاشان معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه   –جناب آقاي دكتر مومنيان  .1

 نماينده محترم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان  –جناب سردار زين العابدين  .2
 مديركل محترم ارتباطات و فناوري اطالعات استان  –جناب آقاي مهندس شفيعي  .3
 مديركل محترم صدا و سيماي مركز استان  –جناب آقاي دكتر احمدي  .4
 ي اصفهان مديرعامل محترم شركت گاز منطقه  -جناب آقاي مهندس علوي  .5

  

  
  

  

  


