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شورا،  ريزي ودبير اهللا مجيد، آقاي دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه پس از تالوت آياتي چند از كالم      
و  تبريك اعياد ذي الحجـه، فرارسـيدن هفتـه دولـت را بـا يـاد شـهداي دولـت گرامـي داشـته و بـه             ضمن خير مقدم

ها و  هاي صورت گرفته در زمينه پيگيري مصوبات شورا و همچنين برگزاري كميته هاي برنامه ريزي شهرستان تالش
كيـد  أاي ت هـاي توسـعه   جـراي برنامـه  اي استان اشاره و بر عزم سازمان بـر ا  توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه

 101در ادامه براساس دستور كار نشست مصوبات كارگروه تخصصي امور زير بنايي و شهرسازي كه بـالغ بـر    نمود.
به انضمام دعوتنامه براي كليـه اعضـاي محتـرم ارسـال شـده بـود مطـرح و         ها پروژه باشد و قبالً اين طرح و پروژه مي
نتيجـه مـذاكرات پـس از اخـذ رأي       نسبت به بندهايي از آن بيان نمودند. طه نظرات خود راها و نق اعضاء نيز ديدگاه

غالمـي،  معـاون محتـرم همـاهنگي     مهنـدس   در ادامـه جنـاب آقـاي      .مخفي بشرح موارد بند يكم به تصويب رسـيد 
در خصوص منطقه ويژه  امورعمراني استانداري و رئيس كارگروه زيربنايي و شهرسازي به بيان اقدامات انجام گرفته

هـاي اصـلي     اولويـت   منطقه،  شرق اصفهان پرداخته و با معرفي شركت مجتمع فوالد مباركه به عنوان سازمان مسئول
جناب آقاي دكتر  سپس  .بر شمردندهاي نوين  حمل و نقل  ريلي، خدمات و فناوري را  در اين منطقه جهت استقرار 

ضمن برشمردن اهميت مناطق ويـژه اقتصـادي     ريزي و توسعه استان ، و رئيس شوراي برنامه استاندار محترم رضايي 
 ي كـه داراي  صـنايع  خاطر نشان كردند در طرح تـوجيهي ايـن منطقـه،     و اهتمام جدي مسئولين به اين امر،  در استان

نيـاز   نوين و توجه به اينكه زمين در حـد هاي  استفاده از فناوري بر  . ايشان دنشومستقر    هستند  نبايدگي  آلودمنشاء 
معـاون محتـرم آمـار و اطالعـات سـازمان مـديريت و         لعلـي  مهنـدس   در ادامـه آقـاي     واگذار شود تاكيد نمودنـد. 

بـا بيـان   و   پرداخته  سامانه يكپارچه آمار و اطالعات استان به بيان اقدامات و دستاوردها در زمينه   ريزي استان، برنامه
 مهمترين  اهداف اين    به اينكه اين سامانه اولين بار توسط معاونت آمار و اطالعات اصفهان طراحي شده است، 
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پرداخته و يكـي از رويكردهـاي ايـن سـامانه اصـالح و بهنگـام         جمع آوري آمارهاي ثبتي مبنا، در خصوص سامانه 

معـاون   مهندس ناطقيسپس آقاي  العات بيان نمودند. ها و اطالعات مكانمند و تحليلي اط سازي نمايش كارامد داده
برگـزاري   اقـدامات انجـام شـده پيرامـون اجـراي بودجـه و      ، گـزارش  ريـزي اسـتان   مديريت و برنامـه   سازمانمحترم 
  مربـوط بـه   را  همچنـين بيشـترين اعتبـار   ايشـان   ، ندارائه نمود را به جلسه  هاي استان ريزي شهرستان هاي برنامه كميته
، خدمات بهداشـتي و  دانشگاه علوم پزشكي  روستايي، و فاضالب  آب شركت مدارس،و تجهيز  نوسازي كل  اداره

، صـنايع دسـتي و   ميـراث فرهنگـي  اداره كـل  راه و شهرسـازي و   كل اداره ، كشاورزيجهاد سازمان  ، درماني استان
ي توزيع ها شاخص اطالعات در ارسال اجرايي  يها دستگاه و دقت بيشتر  خواستار اهتمامو   اعالم داشته گردشگري

 متبوع شدند.هاي  وزارتخانه اعتبارات متوازن به 

 و گراميداشت يـاد و خـاطره شـهيدان رجـائي و بـاهنر،        هفته دولت فرارسيدنبا اشاره به  محترم  پايان استاندار در 
هاي  بر تدوين گزارش عملكرد يكساله دستگاه  ،ها در حل مشكالت مردم اهتمام جدي و بهتر دستگاهضمن تاكيد بر 

 و ارسال آن در اسرع وقت به استانداري تاكيد نمودند. اجرايي
 بدليل محدوديت زماني،  دستور كار چهارم  به نشست آتي شورا موكول گرديد.

                                                             
  صوبات:م

مصوبات كارگروه تخصصي امور زيربنـايي وشهرسـازي   و  08/05/1398مورخ  28708/98/11نامه شماره  .1

  شـماره   نامـه  و رديف) دوازدهبرگ و دوازده (شامل  16/04/1398مورخ   22645/98/11  شماره  موضوع نامه

مـورخ    25348/98/11 شـماره    نامـه رديـف)  و   سـه بـرگ و   يك(شامل  16/04/1398مورخ  22647/98/11

(شـامل  29/04/1398مـورخ  25768/98/11و نامـه شـماره    ) رديـف  يـك برگ و شامل يك (   26/04/1398

 يـك  بـرگ و   يـك (شـامل   06/05/1398مـورخ   27713/98/11و نامه شـماره  رديف ) بيست برگ وشانزده 

و نامـه شـماره    رديـف )  دهبـرگ و   سـه (شـامل  06/05/1398مـورخ    27725/98/11رديف ) و نامـه شـماره   

 مورخ  30680/98/11(شامل هفده برگ و نوزده رديف ) و نامه شماره  7/5/1398مورخ  28464/98/11
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(شـامل يـك بـرگ و     16/05/1398مورخ  30666/98/11(شامل سه برگ و سه رديف) و نامه  16/05/1398
 و نامه  )يزده رديف( شامل چهار برگ و س 16/05/1398مورخ  30656/98/11يك رديف) و نامه شماره 

ــماره  ــورخ  30814/98/11شـ ــماره   16/05/1398مـ ــه شـ ــانزده رديـــف ) و نامـ ــامل دوازده بـــرگ و شـ (شـ
مـورخ   31946/98/11(شـامل يـك بنـد و يـك رديـف ) و نامـه شـماره         17/05/1398مورخ  30927/98/11

( شامل يك بند  30/05/1398مورخ  33501/98/11(شامل يك بند و يك رديف ) و نامه شماره  22/5/1398
  د.پيوست تصويب شمستندات به شرح  ،به استثناء موارد ذيل ويك رديف)

بررسـي   موضـوع  30/05/1398مـورخ    33501/98/11شـماره   از پيوسـت نامـه   )ا   (رديفدر خصوص   الف)

معـاون    اي بـا محوريـت   از دسـتور كـار خـارج و  مقـرر گرديـد: جلسـه       منطقه ويژه اقتصادي شـرق اصـفهان   

معاون هماهنگي امـور    ريزي، سازمان مديريت و برنامههماهنگي امور عمراني استانداري و با شركت  رئيس  

تشكيل و تصميمات ايـن  مجتمع فوالد مباركه  و خانه صنعت و معدن استان   مدير عامل اقتصادي استانداري، 

 شود.  ميريزي و توسعه استان در نظر گرفته   جلسه بمنزله مصوبه شوراي برنامه

توسـعه و   ارزيـابي،   سامانه يكپارچه آمار و اطالعات در بستر ساتراي استان (سـامانه  عملياتي شدن با توجه به -2 
هاي ثبتي مبنا  رصد آمايش) و در راستاي تحقق اهداف استاني مندرج در برنامه سوم ملي آمار (استقرار روش

هـاي دولتـي و نهادهـاي     شـركت  هاي اجرايي،  كليه دستگاه هاي سنتي به نظام نوين آماري ) و گذار از روش
 68614/54154به استناد بخشنامه شماره خود  ضمن مكانمند نمودن اقالم ثبتي  مكلف گرديدندعمومي استان 

جهـت بارگـذاري در سـامانه    ريـزداده و اطالعـات آمـاري  را    ،معاون اول رئيس جمهور 27/12/1396مورخ 
مين نقطـه نظـرات اعضـاي    أريزي استان ارسال نمايند. همچنين به منظور تـ  و برنامهمذكور به سازمان مديريت 

بـه   ريـزي و توسـعه اسـتان     ي برنامـه شـورا ريزي و توسعه استان مقرر گرديد پيشنهادات اعضاي  شوراي برنامه
 بندي و ارائه در جلسه آتي شورا،  در اسرع وقـت بـه دبيرخانـه شـوراي     صورت مكتوب جهت بررسي و جمع

   ريزي و توسعه استان ارسال گردد. برنامه
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