
 
 

  
 

 
  

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   25/8/1396  7  175
الي 8/30  17  3  27  استاندار  استانداري

  صبح11/15
نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلي غايب ، تعداد  -   

                                                                                                                                               
   

 

    
  

  

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

 هاي استان ازجمله اسناد توسعه شهرستان "سند توسعه شهرستان خوانسار "ارائه       .2

 ها بر اساس الگوي مناطق برنامه ريزي شهرستانتشريح ساختار حساب توليد  .3

 هاي اجرايي در استان گزارش عملكرد بيستمين جشنواره شهيد رجايي و تشريح فرايند ارزيابي عملكرد دستگاه     .4

 ساير موارد  .5

  

     مذاكرات : اهم  

ازمان س اكبري رئيس محترمآقاي دكتر جناب توسط اهللا مجيد و خير مقدم  وت آياتي چند از كالمتالپس از       
 در خود حضور اولين در استان توسعه و ريزي برنامه شوراي رئيس و محترم استاندار مهرعليزاده دكتر، شورا  دبيرو

 امام حضرت الحجج ثامن و) ع( مجتبي حسن امام شهادت و) ص(اكرم پيامبر رحلت سالروز تسليت ضمن شورا اين
 و حماسه روز آبانماه 25صبر براي بازماندگان زلزله اخير مناطق غربي كشور ،و آرزوي سالمتي  همچنين و) ع(رضا
 ايران و خدا دين از دفاع در اصفهان مردم هاي ايثارگري و ها رشادت: نداظهارداشترا گرامي و  اصفهان مردم ايثار

وجود  ،اين خطه  مردم گيمسئوليت پذيري و فرهيخ.  باشد مي سيدالشهدا ياران پايداري و استقامت يادآور اسالمي
 از ارزشمند تاريخي اماكن وجود و استان مردم تدين وباال  فرهنگ ها و مراكز علمي و تحقيقاتي برتر، دانشگاه
 از ديدگاه.است داده قرار توسعه و رشد شايسته را استان اين مختلف، ابعاد از كه است اصفهان استان هاي ظرفيت
جايگاه مناسبي در مقايسه با ساير  ها شاخص از برخي در ،ها قابليت اينبرخورداري از  عليرغم اصفهان: استان  ايشان
، مسائل حاد زيست محيطي  كشور متوسط به نسبت بيكاري نرخ درصد 2 بودن باالهاي كشورندارد ، ازجمله  استان

 بيان با اصفهان استاندار. نمود تري مطلوب استفاده عمل در ها پتانسيل اين از بايد كه دهد مي نشانو بحران آب 
 كه داليلي از يكي :ندافزود باالست، مردم بين در مشكالت رفع جهت همكاري ي روحيه خوشبختانه اينكه

 هستيم مردم خادم و نوكر ما. است اداري بروكراسي ي مساله كنيم استفاده مطلوب طور به ها فرصت ازايم  نتوانسته
كه  كنند مي انتخاب را ها دولت نيز بار يك سال چهار هر و اند كرده انتخاب را حاكميتنظام و  مردم اين چراكه

  ها را برطرف كنند لذا بايد وقت گذاشتن براي استان و مردم و حمايت مجموعه درخدمت آنان باشند و مشكالت آن



 
 

  
 

 
  

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   25/8/1396  7  175
الي 8/30  17  3  27  استاندار  استانداري

  صبح11/15
نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلي غايب ، تعداد  -   

                                                                                                                                               
   

 

  
  

 مسئولين ي همه و گيرد قرار اولويت در هاي بخش خصوصي و غيردولتي و ايجاد اشتغال يگذار ازسرمايههمه جانبه 
زمان اجرايي كردن  انقالب معظم رهبر فرمايش به بنا كه تاريخ از مقطع اين در. كنند كار مردم منافع جهت در بايد

 بيكاري و معيشت ايشان اصلي ي دغدغه كه چرا شويم عمل وارد قاطعانه بايد است مقاومتي اقتصاد هاي برنامه
 داشته را استفاده حداكثر كاند زمان اين از و نمايند اصالح را خود سيستم داخلي موانع بايد مديران. است جوانان
 در بايد ها دستگاه. براي مردم و جلب رضاي خداوند متعال، اصل و محور باشد ارها تغيير كند وك روحيه تا باشند
با همراهي و  را داريا هاي بروكراسي و موضوع همت گماشته اين موانع بردن بين از و گذاران سرمايه تشويق جهت

ضمن نيز جناب آقاي حاجي نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي . دنرسانب حداقل بههاي بين دستگاهي  مشاركت
هاي ايشان، حمايت و همراهي همه جانبه مجمع نمايندگان استان را در  ابراز خورسندي از حضور و طرح ديدگاه

  راستاي اجرايي شدن منويات مديريت جديد استان اعالم نمودند. 

بر بالغ ه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كه ابتدا مصوبات كارگرو در ادامه و براساس دستور كار نشست   
مطرح و اعضاي ليه اعضاي محترم ارسال شده بود باشد و قبال طي دعوتنامه براي ك مي طرح و پروژه  80حدود 

 شركت گرديد مقرردر همين رابطه ها و نقطه نظرات خود راجع به بندهايي از آن را بيان نمودند.  محترم نيز ديدگاه
 آتي جلسه در خورشيدي ياهنيروگاهاحداث  براي شده صادر مجوزهاي وضعيت از گزارشي اي استان منطقه برق

 اين به مربوط ها از جمله موارد استعالمبه كليه  پاسخ گرديد مقرراستاندار محترم  تاكيد با ضمنا. نمايند ارائهشورا 
نتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب .رديگانجام  روز 15 ظرف حداكثر ها طرح

 از اي نمونه عنوان به خوانسار شهرستان توسعه سندس از آن و بر اساس دستور دوم، گزارش مشروحي از پ رسيد.
 دكترجناب . شد ارائه اصفهان استان ريزي برنامه و مديريت سازمانتوسط  اصفهان استان هاي شهرستان توسعه داسنا

 مناطقتوسعه  الگوي و آمايش اسنادسابقه  به اشاره با استان توسعه و ريزي برنامه شوراي دبير و سازمان رئيس اكبري
رسالت  :ندافزود و نددانست فرادست اسناد اجراي جهت در گامي را شهرستاني توسعه سندهاي استان، ريزي برنامه

 اساس بر دقيق صورت به ها شهرستان توسعهرويكرد  تعيين و گذاري هدف ،ها طرح اينپيش بيني شده براي 
در پايان نيز بود. دنخواه روستاييمقدمه طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي  بعد  گام در و شهرستان هر هاي پتانسيل

   گزارش كاملي از عملكرد ستاد مديريت بحران استان و ايفاي نقش بسيار موثر و بموقع استان اصفهان از آغازين
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هاي محوله به استان دركمك رساني و  ماموريتلحظات وقوع زلزله مناطق استان كرمانشاه و همچنين تكاليف و 
 بازسازي مناطق آسيب ديده به عنوان استان معين دوم، توسط مديركل محترم مديريت بحران استان ارائه گرديد.

  

   صوبات:م

  موضـوع نامـه    15/5/1396مـورخ     مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنـايي وشهرسـازي در نشسـت    . 1
ــماره ــورخ  40038/96/11  ش ــه و 24/7/1396م ــاي نام ــماره  ه ــورخ 10403ش ــماره  24/7/1396/م م و ش
ــورخ  40620/96/11 ــماره  26/7/1396م ــورخ  41867/96/11و ش ــماره و  3/8/1396م  42325/96/11ش
 هشـت (شـامل   16/7/1396مورخ  نشستو   16/8/1396مورخ  44383/96/11شماره و  6/8/1396مورخ 

و نشســت  مــورخ  16/8/1396مــورخ  44395/96/11  شــماره  نامــهرديــف) موضــوع  ســي و دو بــرگ و
نشسـت   و  16/8/1396مورخ  44399/96/11  شماره  نه رديف) موضوع نامهو برگ  دو(شامل  7/8/1396

مـورخ   44896/96/11  شـماره   نامـه ( شامل نـه بـرگ و سـي و شـش رديـف) موضـوع        7/8/1396مورخ 
   د.به شرح پيوست تصويب ش ، 20/8/1396مورخ  45052/96/11  نامه شماره و 20/8/1396

    
احـداث   متقاضـي  هـاي  طـرح گـزارش كـاملي از آخـرين وضـعيت كليـه      آينـده   ظـرف هفتـه  مقرر شـد   . 2

مشخصـات فنـي و جرئيـات اجرايـي مجوزهـا و      شـامل فهرسـت كامـل    در استان هاي خورشيدي  نيروگاه
اي استان تهيه  ، توسط شركت برق منطقهين مشكالت و موانع موجود در پيش روي سرمايه گذاران همچن

هـاي الزم معمـول    و به استانداري ارسال گردد تا در اسرع وقت توسط دفتر جذب سرمايه گذاري بررسي
و در قالب كميته مشتركي از شركت برق منطقه اي و استانداري با دعوت از سرمايه گذاران نسبت به رفع 

 مشكالت و موانع موجود اقدام گردد.
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روز  15هاي انرژي خورشيدي حـداكثر ظـرف    استان و از جمله موارد مطرح در زمينه احداث نيروگاه در 3
 كاري انجام گردد.

 
 

ها نيـز بـا    . سند توسعه شهرستان خوانسار به عنوان پايلوت تصويب و مقرر شد در خصوص ساير شهرستان 4
 از اسناد توسعه به تفكيك هرشهرستان با تعامل و دعوت ،محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

در نهايي تـا   ،هاي اجرايي نظر شهرستان مربوطه و نمايندگان مطلع دستگاه كليه مسئولين و مقامات صاحب
بـه  طرح و پس از تصويب ، نتيجه كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،آمار،محيط زيست و توسعه پايدار 

 د.استان برستوسعه  شوراي برنامه ريزي واطالع 

 
  

   
 اند: اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته  

 در مجلس شوراي اسالمي اصفهاننماينده محترم مردم  – جناب آقاي فوالدگر .1

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

 رياست محترم دانشگاه اصفهان –جناب آقاي دكتر طالبي  .3

  


