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     مذاكرات : اهم  

 ، شـورا  دبيـر ازمان وس محترمآقاي دكتر اكبري رئيس  توسطاهللا مجيد و خير مقدم  وت آياتي چند از كالمتالپس از 
هاي خورشيدي طي ماه گذشـته   هاي متقاضي احداث نيروگاه ابتدا گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص طرح

اي استان انجام گردد توسط مديرعامل آن شـركت بـه جلسـه ارائـه شـد  و       كه قرار بود با محوريت شرك برق منطقه
 بـه  هـا  طـرح  ايـن  تكليـف  تعيـين  نهـايي  گـزارش د ظرف يـك هفتـه   حسب دستور موكد استاندار محترم مقرر گردي

مصـوبات    براسـاس دسـتور كـار نشسـت    در ادامـه و   .شـود  ارسـال   استانداري ها به  تفكيك نوع و مراحل اجرايي آن
دعوتنامـه بـراي   قـبال بـه انضـمام    كه  طرح و پروژه  بالغ بر 70تعداد  باه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كارگرو

بيـان   بـه بنـدهايي از آن را  ها و نقطه نظرات خود راجع  نيز ديدگاه مطرح و اعضاءليه اعضاي محترم ارسال شده بود ك
ور تبراسـاس دسـ  مـه نيـز   در ادانتيجه مذاكرات پس از اخذ راي مخفي بشرح موارد بنديكم به تصويب رسيد. .نمودند
آمـايش سـرزمين،آمار،محيط زيسـت و توسـعه     كارگروه تخصصـي   3/8/1396مصوبات  نشست مورخ گزارش ،كار

پناهگـاه حيـات   بـه  يخـاب  شـكار ممنـوع   امن حيات وحش موته به پارك ملـي و منطقـه   مناطق  پايدار مبني بر ارتقاء
هـا و   بر ارائه طرحمحترم  استاندار به پيشنهادات اعضاي شورا،در همين ارتباط با عنايت تصويب شد. مطرح و  وحش

ها و استاندارهاي بـين المللـي و    عه تورهاي گردشگري در مناطق مستعد استان براساس شاخصالگوهاي عملياتي توس
و همچنـين   بـا عنايـت بـه توضـيحات جنـاب دكتـر اكبـري        سـپس با رعايت ضوابط زيست محيطي  تاكيد فرمودنـد.  

محيط زيست و شـركت  حفاظت كل پاسخ استعالمات اخير اداره بررسي هاقان و فرماندار محترم شهرستان د گزارش
ناشي از جانمـايي نادرسـت احـداث واحـد      محيطي و زيست فنياستان در خصوص مسائل و مشكالت اي  آب منطقه

شورا لغـو و مقـرر گرديـد در اسـرع وقـت بـا محوريـت         2/10/1395مورخ  165مصوبه نشست  تاسيسات كمپوست ،
             عمراني استاندار و از طريق نشست مشترك با فرماندار، شهرداران ذينفع منطقه معاونت محترم هماهنگي امور
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هـاي ملـي آمـايش و     موضوع بررسي و اتخاظ تصميم شود.در پايان نيز گزارش جهـت گيـري    شركت مجري طرح 

نماينده سازمان ارائه شد. در اين جناب دكتر اكبري و هاي توسعه استان با تاكيد بر مناطق برنامه ريزي توسط  اولويت
 توسـعه  هاي اولويت  در سرزميني آمايش هاي گيري جهت نمودن لحاظ بر تاكيد ضمن خصوص نيز استاندار محترم

        .دانسـتند  مـوثر  و  مفيـد  بسـيار  را شـورا  گذشـته  مصـوبات  همچنين و كالبدي و توسعه هاي طرح نقد و بررسي استان،
                                                      

   صوبات:م

وشـماره   6/10/1396مـورخ   54544/96/11و شـماره   26/9/1396مورخ  52310/96/11هاي شماره  نامه . 1
   مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنايي وشهرسازي در نشسـت و  21/10/1396مورخ  58328/96/11
(شـامل نـه بـرگ و سـي و      21/10/1396مـورخ   58400/96/11  شماره  موضوع نامه  14/10/1396مورخ 

مــورخ  58402/96/11  شــماره  موضــوع نامــه  17/10/1396كــارگروه مــورخ    نشســت و هشــت رديــف)
( شـامل    21/10/1396مورخ  58403/96/11 شماره   نامه(شامل يك برگ و دو رديف)  و  21/10/1396

بـرگ و   دو(شـامل   27/10/1396مـورخ   60073/96/11  شـماره   و نامـه  رديـف  بيست و دوبرگ و  هفت
  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،به استثناء موارد ذيلبا توجه و  )چهار رديف

كـاربري جهـت    موضـوع درخواسـت   21/10/1396مـورخ   58400/96/11  شـماره   از پيوست نامه  7  رديف الف)
براسـاس گـزارش    :مقـرر شـد  از دسـتور كـار خـارج و    مگاوات ،  50احداث واحد نيروگاه خورشيدي به ظرفيت 

  بررسي و اقدام شود.مجددا امور زيربنايي و شهر سازي نهايي شركت برق منطقه اي از طريق كارگروه 
     

موضــوع درخواســت         21/10/1396مــورخ  58400/96/11  از پيوســت نامــه شــماره 18الــي  11هــاي  رديــف ب) 
  با توجه به نامه شماره :مقرر شداز دستور كار خارج و ها،  كاربري جهت احداث تاسيسات جانبي گلخانه

بررسـي  نسـبت بـه   مجـددا  كـارگروه امورزيربنـايي و شهرسـازي     ،دبيرخانه شورا  28/10/1396مورخ   1643181
    د.موارد اقدام نماي
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كاربري جهت  موضوع درخواست تعيين 21/10/1396مورخ  58403/96/11از پيوست نامه شماره   3 رديف ج) 

از طريق كارگروه امور زيربنايي  :احداث طرح بين راهي و مجتمع خدماتي رفاهي از دستور كارخارج ومقرر شد
  مجددا  بررسي و اقدام شود.و شهرسازي 

           
موضـوع طـرح پيشـنهادي     27/10/1396مـورخ   60073/96/11از پيوست نامـه شـماره     1 رديفدر خصوص  د) 

از عرصه بـدون   مساحت يك هكتارعالوه بر تصريح  :عرضه گل و گياه مقرر گرديدشهرداري اصفهان جهت 
نيـز در   گـل و گيـاه   بدون حق واگذاري و نقل و انتقاالت صرفا جهت عرضه "،عبارت هرگونه فعاليت توليدي 

  متن مصوبه قيد گردد.
  

 
موضـوع تعيـين كـاربري جهـت احـداث تاسيسـات        2/10/1395مـورخ   165مصوبه شورا طي نشست .  2

امـور زيربنـايي   كارگروه تخصصي كمپوست شهرستانهاي مباركه ، شهرضا و دهاقان از پيوست مصوبات 
در اسرع وقت با محوريت معاونت محترم  لغو و مقرر گرديد: 23/8/1395طي نشست مورخ  و شهرسازي

هـدايت  نفـع منطقـه و    ك بافرماندار، شهرداران ذيهماهنگي امورعمراني استاندار و از طريق نشست مشتر
هـاي نـوين و همچنـين     روش اد طرح كامـل و جـامع دفـع پسـماند منطبـق بـر      جهت پيشنه شركت مجري،

  تصميم شود. اتخاذموضوع بررسي و اصالح جانمايي سايت براساس ضوابط زيست محيطي 
  
  
 توسعه پايـدار طـي نشسـت مـورخ    مصوبات كارگروه تخصصي آمايش سرزمين،آمار،محيط زيست و  .3
 امن حيات وحش موته به پارك ملي و منطقـه شـكارممنوع   مبني بر ارتقاء مناطق آن كارگروه  3/8/1396

 .تصويب شدبه شرح مستندات پيوست  پناهگاه حيات وحشيخاب به 
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هـاي علميـه اسـتان مقـرر      مركـز خـدمات حـوزه    18/10/1396مـورخ   31819/96. با عنايت به نامه شماره 4             

هـاي علميـه    هاي علميه اصفهان بـه مركـز خـدمات حـوزه     اي مركز خدمات حوزه گرديد اعتبار استاني و توازن منطقه
  كاشان تغيير يابد.  

   

 ند:ا اسامي اعضاي ارجمندي كه در اين نشست حضور نداشته 

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

 نماينده محترم مردم شريف اصفهان در مجلس شوراي اسالمي   - جناب آقاي فوالدگر   .2

 فرماندهي محترم هسا و نماينده وزارت دفاع و پشتيباني در استان   –سردار زين العابدين   .3

 فرماندهي محترم سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان  -سردار سليماني   .4

  


