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

از مصوبات كارگروه تخصصي امور بانوان و  "تدوين نقش زنان ايثارگر استان در انقالب اسالمي و دفاع مقدس "ارائه طرح      .2
 خانواده

 بررسي مصوبات تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات .3

 ساير موارد  .4

  

     مذاكرات : اهم  

 ضـمن ، شـورا   دبيـر ازمان وس آقاي دكتر اكبري رئيس محترماهللا مجيد، جناب  وت آياتي چند از كالمتالپس از       
بـالغ بـر   ه تخصصـي امـور زيربنـايي و شهرسـازي كـه      ابتدا مصوبات كـارگرو  براساس دستور كار نشست، خير مقدم 

مطـرح و اعضـاي    ليه اعضاي محترم ارسـال شـده بـود را   باشد و قبال طي دعوتنامه براي ك مي طرح و پروژه 60حدود 
نتيجـه مـذاكرات پـس از اخـذ راي     . بيـان نمودنـد   را ها و نقطه نظرات خود راجع به بنـدهايي از آن  ديدگاهنيز محترم 

طرح پژوهشـي  از  گزارش مشروحيدستور دوم،  و بر اساس پس از آن مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب رسيد.
 ، از جملـه نقش زنان ايثارگر استان در انقالب اسالمي و دفاع مقـدس و فراينـد شـكل گيـري و سـابقه اجـراي طـرح        

توسط سردارشيروانيان مديركل محترم بنيـاد حفـظ آثـار و نشـر     مصوبات كارگروه تخصصي امور بانوان و خانواده ، 
جناب مهندس فـوالدگر نماينـده محتـرم مـردم اصـفهان در مجلـس شـوراي         هاي دفاع مقدس استان ارائه شد. ارزش

در دولت نكاتي در خصوص  1397بودجه سال  اسالمي نيز با عنايت به فرصت بسيار مغتنم فصل تهيه و تدوين اليحه
خانه هاي مربوطـه   هاي اجرايي از طريق وزارت پيگيري سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير مديران محترم دستگاه

استان از جمله موزه دفـاع   يهاي مهم و اساس ها و پروژه هاي مستقل براي طرح نسبت به تقويت و پايدار نمودن رديف
جناب دكتر زرگرپور استاندار محترم پس از اسـتماع گـزارش و نقطـه نظـرات اعضـاي محتـرم       رمودند. مقدس بيان ف

  جايگاه و ايفاي نقش بانوان در كليه ، گذاري به موضوع  ارزش لزومشورا ضمن تقدير از دست اندركاران طرح و 
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اسـالمي ايـران توسـط زنـان      هاي علمي، فرهنگي و اجرايي بويژه در اين شرايط خاص نظام مقدس جمهـوري  عرصه
دسـتور   ،ارزش نهادن به اين حركت فرهنگي ديدگاه  شدند ، ايشان همچنين از ادامه كارجديت در خواستار  ايثارگر

در ادامـه و براسـاس   دادند.را نيز هاي قانوني جهت حمايت از طرح  پيش بيني و تامين اعتبار مقتضي براساس مكانيسم
ارگروه تخصصي استاندارد سازي و ارتقاي كيفيت كاال و خدمات كه قبال منضم بـه  برخي از مصوبات ك ،دستوركار

اعم از موضوع استاندارد سازي مصالح ساختماني مورد استفاده در  دعوتنامه براي كليه اعضاي محترم ارسال شده بود
اسـتفاده و فعـال   هاي عمرانـي دولتـي و غيردولتـي و همچنـين موضـوع اسـتاندارد سـازي آسانسـورهاي مـورد           پروژه

ها و نقطه نظرات خود راجـع   توسط مديركل محترم استاندارد مطرح و اعضاي محترم نيز ديدگاه هاي اداري ساختمان
هاي اجرايـي و مـديريت اسـتان در     ي از مسائل و مشكالت مبتال به دستگاهزارشگ در پايان نيزها مطرح نمودند.  به آن

ها كه عمدتا به دليل ضعف بخـش   دستگاه هاي صادره مراجع قضايي عليه  و رايهاي حقوقي مطرح  خصوص پرونده
 هـا بـوده ارائـه و توضـيحات الزم     حقوقي،منجر به پرداخت مبالغ هنگفت و ايجـاد مشـكالتي در رونـد كـار دسـتگاه     

ي الزم هـا  رديف درآمدها و سـاير همـاهنگي   برنامه ريزي استان نسبت بههاي سازمان مديريت و  درخصوص پيگيري
  از طريق جناب دكتر اكبري و مهندس ناطقي مطرح گرديد . با مركز

   صوبات:م

 چهـار ( شـامل   26/6/1396مـورخ     مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنـايي وشهرسـازي در نشسـت    . 1
مــورخ  نشســت  و 12/7/1396مــورخ  37712/96/11ي  شــماره ي ) موضــوع نامــههجــده رديــفبــرگ و 

ــامل  2/7/1396 ــار(ش ــرگ و چه ــانزده  ب ــه  ش ــوع نام ــف) موض ــماره ي ردي ــورخ  37716/96/11ي  ش م
رديـف) موضـوع    بيسـت و يـك  و برگ  چهار(شامل  16/7/1396و نشست كارگروه مورخ  12/7/1396
 27/6/1396مورخ  35029/96/11ي  ي شماره ها نامه و  22/7/1396مورخ  39630/96/11ي  ي شماره نامه
بـا رعايـت    ،22/7/1396مـورخ   39525/96/11ي  شـماره و 22/7/1396مـورخ   39523/96/11ي  شماره و

   د.به شرح پيوست تصويب شذيل مشروحه موارد 
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موضوع درخواست تعيين كاربري  12/7/1396مورخ  37712/96/11ي  ي شماره از پيوست نامه  17  رديف الف)
مقرر شد صـرفا از طريـق مكاتبـه    از دستور كار خارج و جهت احداث كارگاه  آزاد راه كنارگذر شرق اصفهان ، 

و  بين دستگاهي با رعايت كامل ضوابط زيسـت محيطـي از طريـق دبيرخانـه كـارگروه تخصصـي امـور زيربنـايي        
  شهرسازي اقدام شود.

  :مقرر شد 22/7/1396مورخ  39523/96/11ي  ي شماره موضوع نامه در خصوص طرح جامع شهر ميمه )ب
    

اعـالم شـده اداره كـل ميـراث      براسـاس نظـرات  قنـوات تـاريخي    مربـوط بـه عرصـه و حـريم     ضوابط  .1-ب       
طـرح جـامع   در نقشه هاي نهايي حتما اي اصفهان  صنايع دستي و گردشگري استان و شركت آب منطقه ،فرهنگي

  .گرددقبل از ارسال به شورايعالي شهرسازي و معماري اعمال شهر، 
  

     شـرط موزائيـك بـودن بـا حـريم       و پيشنهادي روسـتاي زيادآبـاد حـداكثر تـا سـقف سـه برابـر ،       حريم  .2-ب     
   .در طرح جامع لحاظ گردد پيشنهادي شهر

  
درارتباط با محدوده مصوب شهرك صـنعتي واقـع در حـريم شهر،ضـمن اسـتعالم رسـمي از معاونـت          .3-ب     

ه تخصصي امور زيربنايي و شهرسـازي و رعايـت قـانون    حقوقي وزارت راه و شهرسازي توسط دبيرخانه كارگرو
  .مجلس شوراي اسالمي اقدام گردد 1376اصالح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 

  
تصـويب و مقـرر شـد     "تدوين نقش زنان ايثارگر استان در انقالب اسالمي و دفاع مقـدس "كليات طرح . 2

هـاي قـانوني توسـط     اعتبار مورد نياز جهت حمايت از اجراي طرح بـه نحـو مقتضـي و براسـاس مكانيسـم     
  .تامين شوداستانداري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در بودجه سال جاري 

 
و با محوريت آن دستگاه ، فراينـدكنترل   ستان براساس پيشنهاد اداره كل استانداردمقرر شد شوراي فني ا. 3

 هاي ها و استاندارد سازي مصالح ساختماني را هم در مبادي توليد و هم مصرف اعم از پروژه شاخص
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ن و جهت تصويب به شوراي برنامـه ريـزي و توسـعه اسـتان ارائـه      دولتي و غير دولتي طبق شيوه نامه تدوي
  نمايد.

كليه آسانسورهاي درحـال اسـتفاده   روز آينده  20ظرف مقرر شد اداره كل استاندارد استان در فاز اول  .4
هاي استاندارد در وضـعيت بحرانـي قـرار دارنـد را      كه براساس شاخصهاي اجرايي  دستگاه و متعلق به 

ي اسـتاندارد  واهاحصاء و ضمن اخطار رسمي به مديريت آن دستگاه ، تا مرحلـه رفـع عيـب و اخـذ گـ     
  و درغير اينصورت نسبت به پلمب آسانسورهاي غير استاندارد اقدام نمايد.  پيگيري 

   
 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 نماينده محترم مردم شاهين شهر و ميمه در مجلس شوراي اسالمي –جناب آقاي حاجي  .1

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

 مديركل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي –جناب آقاي دكتر ارزاني  حجت االسالم و المسلمين .3
 رياست محترم دانشگاه اصفهان –جناب آقاي دكتر طالبي  .4
 استانمديرعامل محترم شركت برق منطقه اي  –جناب آقاي مهندس موسي رضايي  .5

  


