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

    ،كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،آمار 7/6/1396تشكيل كميته ساماندهي آمارهاي ثبتي استان( مصوبه نشست مورخ      .2
 محيط زيست و توسعه پايدار)

 قانون برنامه ششم) 27نامه و شرح خدمات تدوين برنامه توسعه روستايي استان( موضوع بند الف ماده  ارائه جمعبندي شيوه .3

 بندي تصميمات اتخاذ شده در خصوص بسته اشتغال پايدار(اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان) گزارش جمع    .4

 ش عملكرد بيستمين جشنواره شهيد رجايي در استان)(گزارساير موارد  .5

  

     مذاكرات : اهم  

 اهللا مجيد، جناب آقاي دكتر زرگرپـور اسـتاندار محتـرم و رئـيس شـورا ضـمن       وت آياتي چند از كالمتالپس از       
 دفـاع مقـدس و   شهداي هشـت سـال   و گراميداشت ياد و خاطره دفاع مقدس و تهنيت به مناسبت آغاز هفته خيرمقدم 

شهداي حرم به بيان مختصري از برنامه هاي استان در اين هفته پرداختند. ايشان همچنين بـا اشـاره بـه همزمـاني آغـاز      
آئـين بازگشـايي مـدارس بـويژه در مـاه      اي از برنامه هـا و اقـدامات    مجموعه ال جديد تحصيلي و حلول ماه محرم ،س

رگ تجليل از پيرغالمـان آقـا اباعبـداهللا الحسـين را بيـان فرمودنـد كـه بـه         محرم امسال با توجه به برگزاري همايش بز
ــت.         ــد داشــ ــري خواهــ ــوي ديگــ ــگ وبــ ــفهان رنــ ــتان اصــ ــال در اســ ــرم امســ ــاه محــ ــان مــ ــاد ايشــ                         اعتقــ

 براساس دسـتور كـار نشسـت   ، خير مقدم  ضمن، شورا  دبيرازمان وس در ادامه جناب آقاي دكتر اكبري رئيس محترم
باشد و قـبال طـي    مي طرح و پروژه 27بالغ بر حدود ه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كه ابتدا مصوبات كارگرو

ها و نقطه نظرات خود راجـع   ديدگاهنيز مطرح و اعضاي محترم  ليه اعضاي محترم ارسال شده بود رادعوتنامه براي ك
پـس   نتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب رسـيد. بيان نمودند.  را به بندهايي از آن

ذيـل  كاملي از لزوم و جزئيات تشكيل كميته ساماندهي آمارهـاي ثبتـي اسـتان    گزارش دستور دوم،  و بر اساس از آن
كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،آمار، محيط زيست و توسعه پايـدار توسـط جنـاب آقـاي دكتـر اكبـري تشـريح        

  ارزيابي و مهم  اعضاي محترم ومثبتو پيشنهادات گرديد در اين ارتباط ، استاندار محترم ضمن استماع نقطه نظرات 
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از مجموعـه   بايسـت  حتمـا مـي  اي  ب چنـين كميتـه  اقدام در استان ايـن نكتـه را گوشـزد نمودنـد كـه تركيـ       نمودن اين
كليـه  اسـت  طبيعـي   لـذا  آمـار باشـد  به نوعي يكي از وظايف ذاتي آنهـا موضـوع   كه  هايي در نظر گرفته شود دستگاه

خواهد شـد. ضـمناترتيبي   اجرا  الب تصميمات آن كميته ساماندهي وها در ق ها و هماهنگي ساير دستگاه سياستگذاري
در مقاطع سه ماهه به شوراي برنامه ريزي و توسـعه اسـتان ارائـه شود.ايشـان      كميته ش عملكرد آنگزاراتخاذ گردد تا

هـاي تخصصـي براسـاس گـزارش دبيرخانـه شـورا در        در ادامه با اشاره بر عملكرد پـنج ماهـه ابتـداي سـال كـارگروه     
اند خواستند كه موضوع  بودهاند يا از عملكرد ضعيف برخوردار  هايي كه بعضا تشكيل جلسه نداده خصوص كارگروه

به ارائـه كليـات   سپس جناب آقاي ناطقي ها به شكل فعال پيگيري فرمايند.  با جديت دنبال و روساي محترم كارگروه
قانون برنامـه ششـم توسـعه و تشـكيل جلسـات       27برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع بند الف ماده 

وضوع پرداختند كه در اين ارتباط نيز اسـتاندار محتـرم بـا اشـاره بـر تشـكيل شـوراي        كارشناسي و مشورتي پيرامون م
عشاير در استان براساس تكليف قانوني برنامه ششم و ارتباط موضوعي با اين بحث خواستار فعـال تـر شـدن موضـوع     

ر عشاير در كـارگروه تخصصـي مربوطـه و تهيـه بـرش اسـتاني شـاخص هـاي توسـعه عشـايري و بصـورت خـاص د            
گزارش مبسوطي از تصميمات اتخاذ  شورا هاي عشاير نشين استان شدند. در پايان نيز براساس دستور چهارم شهرستان

هـاي اولويـت دار اسـتان برمبنـاي مطالعـات       و رسـته  اشتغال در خصوص بسته اشتغال پايـدار تخصصي شده كارگروه 
 اوالقـرر شـد پـس از بررسـي مشـاور محتـرم طـرح،       م ات مطرح شده،مشاور طرح تكاپو ارائه گرديد كه طبق پيشنهاد

معيـار  اولويـت دار   يو ثانيـا در كليـه رسـته هـا     دار استان افزوده گـردد  هاي اولوت رسته خدمات سالمت نيز به رسته
  .مورد تقاضا باشد فعاليتدانش بنيان بودن ارجحيت  ها، انتخاب طرح

   صوبات:م

 17/2/1396و  22/12/1395مورخ  هاي  مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشست .  1        
ي  شـماره  ي ) موضـوع نامـه   رديـف  بيسـت و سـه  بـرگ و   شـش ( شـامل  8/5/1396و  18/4/1396و  1396//21/3و 

  ي  رديف) موضوع نامه يك برگ و يك(شامل  15/5/1396مورخ  نشست  و 15/6/1396مورخ  32827/96/11



 
 

  
 

 
  

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   30/6/1396  5  173
الي   7/30  15  2  28  استاندار  استانداري

  صبح9/15
نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلي غايب ، تعداد  -   

                                                                                                                                               
   

 

  

رديـف)   دوو بـرگ   يـك (شامل  29/5/1396و نشست كارگروه مورخ  15/6/1396مورخ  32828/96/11ي  شماره 
 يـك (يـك بـرگ و    شـامل  15/5/1396مـورخ    نشسـت و  15/6/1396مورخ  32836/96/11ي  ي شماره موضوع نامه

   د.به شرح پيوست تصويب ش، 23/6/1396مورخ  34125/96/11ي  ي شماره ) موضوع نامه رديف

ذيل كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،محيط زيست و توسـعه   تشكيل كميته ساماندهي آمارهاي ثبتي استان .2
تصويب و مقرر گرديد دبيرخانـه كـارگروه مـذكور ضـمن     آن كارگروه  7/6/1396براساس مصوبه مورخ پايدار 

تشكيل جلسات كميته ، ترتيبي اتخاذ نمايد تا بـه صـورت سـه    و نظارت بر بازنگري در تركيب اعضاي پيشنهادي 
  ماهه گزارش عملكرد كميته مذكور به شوراي برنامه ريزي اراده گردد.

  
قـانون برنامـه ششـم     27برنامه پيشنهادي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان موضوع بنـد الـف مـاده      .3

 نيـز  فعال سازي بخش عشاير استان بويژه در نقـاط و شهرسـتانهاي عشـاير نشـين     نسبت به تصويب و مقرر گرديد 
  اقدام و نتيجه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان منعكس شود.

  
هـا   بـا ارجحيـت دانـش بنيـان بـودن فعاليـت      رسـته خـدمات سـالمت     با احتسـاب هاي اولويت دار  عناوين رسته. 4

هاي مشمول برنامه اشـتغال فراگيـر براسـاس پيشـنهادات مشـاور       تسهيالت به طرحهمچنين فرايند بررسي و اعطاي 
  .تصويب شد طرح تكاپو و تصويب كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

   
 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

  يژه كاشانمعاون محترم استاندار و فرماندار و   – دكتر مومنيانجناب آقاي  .1

 فرماندهي محترم هسا و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني در استان   – جناب سردار زين العابدين .2

  


