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 ر�ی ا�تان ا��ھانسازمان �د�یت و ���ه

 �وزه �شاور ریا�ت سازمان

 ۱۴۰۱  ��ورد�ن 



 :سازمان حوزه مشاور 

 تعداد واحد عنوان
 12 جلسه شرکت در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

 6 جلسه شرکت در جلسات شوراي توسعه مدیریت سازمان
 2 همایش شرکت در سمینارها و کنفرانس هاي مربوطه به نمایندگی رئیس 

 32 جلسه شرکت در جلسات کارشناسی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی
شرکت در جلسات اصلی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی از 

 طرف رئیس 
 5 جلسه

 6 جلسه شرکت در جلسات گروه کاري صادرات غیرنفتی استان 
 14 جلسه شرکت درجلسات کمیسیون تنظیم بازار استان 

 12 جلسه شرکت درجلسات ستاد درآمد استان
شرکت در جلسات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري 

 و آمایش سرزمین و محیط زیست استان و گروههاي کاري ذیل آن 
 18 جلسه

 4 مورد اظهار نظر درخصوص گزارش هاي تهیه شده 
 48 ساعت -نفر  گانه استان 7پیگیري اجرایی شدن پیشران هاي مناطق 

 1 گزارش همکاري در ارائه گزارش به ماهنامه پیشرفت سازمان
 3 مورد ارائه نظرات مشورتی در برنامه هاي سازمان حسب ارجاع رئیس 
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 :و توسعه  ریزيبرنامهسرپرستی حوزه 

شورایعالی آمایش سرزمین به نمایندگان محترم  27/12/1399مورخ  715031نامه شـماره تصـویبابلاغ  -1
ها و مراکز پژوهشی، مدیران عامل مجلس شـوراي اسـلامی، معاونان اسـتاندار، مدیران کل، روسـاي دانشـگاه

ها، فرماندهان هاي دولتی و عمومی، فرمانداران، شوراهاي اسلامی شهر، شهرداران، مدیران ارشد بانکشـرکت
هاي نظام صنفی، هاي بازرگانی، اصـناف، تعاون، خانه صـنعت و معدن، سـازمانمی و انتظامی، اتاقارشـد نظا

  ات متعددهاي نظارتی طی مکاتبمقامات قضایی و دستگاه

جلسـه اختصاصی براي تبیین اسناد آمایش با حضور مدیران ارشد و میانی استان، نمایندگان  8برگزاري  -2
 خصوصی  هاي مدنی و صنفی بخشتشکل

ــور فعال و موثر  -3 ــتحوزه حض ــرپرس ــازمان در رئیس گروه برنامهنیز ریزي و برنامه یس ریزي و آمایش س
ـــتهايگروه و آمایش و کـارگروه زیربنایی ها، محیطی طرحکاري زیر مجموعه آن، کمیته ارزیابی اثرات زیس

هاي هاي فنی بررسی طرحو کمیته (عضو ناظر) 5شوراي راهبري طرح جامع کلانشهر اصفهان، کمسیون ماده 
کالبدي به عنوان نماینده سـازمان و دقت در انطباق دستورکارهاي جلسات مذکور با اسناد آمایش به صورت 

 مستمر. 

هاي ارجاعی، طرح برخیاستعلام آمایشی ارجاع شده به سازمان که همراه با بررسی میدانی  216پاسخ به  -4
 بوده است. استان و ژئودیتابیس آمایش آمایش ملی و استانی فاد اسناد ها با مپروژه طرحها وتطبیق 

هاي ها و مقالات براي رســـانههاي تلویزیونی و تهیه و تدوین یادداشـــتهمکاري در تهیه مجموعه برنامه -5
 مکتوب و الکترونیکی  با هدف تشریح اسناد آمایش.

سـعه مسکن با سند آمایش و ارسال آن طی نامه هاي توتهیه گزارش ویژه در خصـوص لزوم انطباق طرح -6
اندرکاران این موضــوع (اولین اســتانی که به به اســتاندار و دیگر دســت31/5/1400مورخ  240093شــماره 

 صورت رسمی به این بحث ورود نمود). 

توسط این حوزه ( بواسطه عدم تهیه » سند نوسازي و بهسازي صنعت آجر استان اصفهان«تهیه و تدوین  -7
کارگروه زیربنایی و آمایش و و اخذ مصــوبه آن از ســال)  12آن توســط دســتگاههاي اجرایی مربوطه پس از 

 جهت اجرایی شدن آن لازمپیگیري هاي ریزي و توسعه استان و انجام شوراي برنامه

 استان 1424بلند مدت  آمایشجهت استفاده در سند هاي مکانی دادهبرخی بروزرسانی  -8

۳ 
 



ها و موارد مغفول مانده سـند استان نسبت به سند ملی آمایش و شروع مراحل اجرایی اسـتخراج تعارض -9
 1424به  1404انداز سند استان از ارتقاء چشم

ذاري گراهبري، انجام مکاتبات، برگزاري جلسات و پیگیري مصوبات کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایه -10
 هاي کاري زیرمجموعه این کارگروه.جلسه گروه 20جلسه کارگروه و شرکت در  4ن: برگزاري استا

ــتغال -11 ــامل اقدامات لازم در خصــوص نظارت عالی بر توزیع تســهیلات اش ــتایی و عشــایري ش زایی روس
اه ي مذکور در مهاطرحاز انجام ســرشــماري شــروع هاي نظارتی و ، رصــد ســامانهيموردنظارتی بازدیدهاي 

 1401پایانی سال جهت ارائه گزارش نظارت عالی سازمان در سال 
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