
 به نام خدا

 ین کمسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهانومسصورتجلسه 

 ستاناسازمان مدیریت و برنامه ریزی  مکان برگزاری جلسه :  11/5/95روز دوشنبه  9ساعت  زمان و تاریخ برگزاری :

 )ساختمان مشتاق(

 ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامهآینده های توسعه و مدیرمرکز آموزش و پژوهش دبیرکمسیون :

 دستور کار جلسه:

 بررسی پروژه های پیشنهادی استانی اقتصاد مقاومتی دستگاه های: شرکت گاز استان. – 1

بحث و بررسی پیرامون تعیین شاخص ها و انتخاب منطقه مناسب دراستان جهت اجرای پروژه های توسعه  – 2         

 . روستایی درقالب برنامه های اقتصاد مقاومتی

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

و  مرکز آموزش آغاز گردید. سپس آقای دکتر قاسمی مدیر راس ساعت مقرر با تالوتی چند از آیات قرآن مجید جلسه        

نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، دستور کار جلسه  های توسعه و آیندهپژوهش

، یازو تعیین معیار و شاخص های مورد نانتخاب منطقه مناسب جهت توسعه پایدار روستایی در رابطه با را قرائت و توضیحاتی 

نمایندگان شرکت گاز استان پروژه های پیشنهادی خود را شامل شش ای اولین دستورکار جلسه، در اجرسپس  بیان نمودند.

  پروژه به شرح زیر ارائه نمودند :) گزارش پروژه ها به پیوست می باشد (

 انارک و روستاهای چوپانان و چاه ملک از طریق سیستم مادر و دختر.  –فرخی  –جندق  -گازرسانی به شهرهای خور– 1

 مقررات ملی ساختمان برای کلیه ساختمان ها دراستان اصفهان . 19اجرای الزامات موجود درمبحث  – 2

 (.AACساخت کارخانه بلوک بتن سبک اتوکالو شده ) – 3

 . 1770اجرایی کردن قانون اصالح الگوی مصرف انرژی شماره  – 4

 اصالح تعرفه ها و انواع عوارض و قیمت حامل های انرژی . - 5

 ایجاد بانک اطالعاتی کامل دریک شبکه ملی فروش که درآن تمام تولیدات داخلی طبقه بندی شود . – 6



ار دستور کسپس  ارائه دادند.پروژه های پیشنهادی شرکت گاز را راجع به  اعضاء جلسه پس از بحث و بررسی، نظرات خود

رسی بحث و بره مناسب توسعه پایدار روستایی تعیین معیار و شاخص های انتخاب منطقدوم قرائت گردید و در خصوص 

ضمن تشکر از اعضاء به دلیل اهمیت دادن و توجه به ، روستایی استانداری آقای بهمنی مدیرکل محترم دفتر امورگردید. 

    رداختند.پبه توضیحات کاملی راجع به اهمیت روستا  گرفته شود،توسعه روستاها و امید به اینکه از این کار نتیجه خوبی 

 :تصمیمات اخذ شده 

ای انارک و روستاه –فرخی  –جندق  -گازرسانی به شهرهای خور» پروژه شرکت گاز استان با عنوان مشخصات مقرر شد  – 1

بصورت گسترده تر مورد بررسی قرارگیرد و بعد برای تصویب به ستاد « چوپانان و چاه ملک از طریق سیستم مادر و دختر

بادرج نقطه نظرات و آراء اعضاء، جهت تصمیم گیری نهایی درجلسه آینده ستاد راهبری مدیریت مقاومتی استان  راهبری اقتصاد

 مطرح گردد.

مقررات ملی ساختمان برای کلیه ساختمان  19اجرای الزامات موجود درمبحث » پروژه شرکت گاز استان باعنوان  مقرر شد – 2

موضوع با وظایف واحدهای تابعه اداره کل مسکن و شهرسازی استان، به آن اداره کل به لحاظ ارتباط « ها دراستان اصفهان 

  ارجاع گردد.

اجرایی کردن قانون اصالح الگوی  »، («AACساخت کارخانه بلوک بتن سبک اتوکالو شده )»مقرر شد پروژه های  – 3

ایجاد بانک اطالعاتی کامل  »، «های انرژیاصالح تعرفه ها و انواع عوارض و قیمت حامل  »، «1770مصرف انرژی شماره 

 برای بررسی بیشتر و اخذ نظرهای کارشناسی به« دریک شبکه ملی فروش که درآن تمام تولیدات داخلی طبقه بندی شود

 دستگاه های ذیربط ارسال گردد.

تانداری روستایی اس ورماآقای بهمنی مدیرکل محترم دفتر گردید مقرر درخصوص انتخاب منطقه توسعه پایدار روستایی  – 4

گروه کارشناسی اقدام و پس از اخذ نقطه نظرات دستگاه های اجرایی ذیربط با امور عمران روستاها ، اولین تشکیل نسبت به 

 پیشنهادی به عنوان اطقتشکیل داده و نسبت به جمع بندی نظرات و انتخاب من 16/5/95جلسه گروه کارشناسی را در تاریخ 

همچنین قرار شد نتایج جلسه کارشناسی جهت جمع بندی و نهایی کردن مناطق  یدار روستایی اقدام نمایند.الگوی توسعه پا

 مورد نظر درجلسه آینده کمسیون تخصصی مطرح گردد.

 باذکر صلوات به پایان رسید . 30/11جلسه درساعت 

 

 


