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سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان از افراد زیر به خاطر همکاری
در تهیه «سند بهسازی و نوسازی صنعت آجرر اسرتان اصرفهان» صرمیمانه

سپاسگزاری میکند:
نعمتاهلل اکبری

نظارت عالی

حجتاهلل غالمی

اسامی تهیهکنندگان

نام و نامخانوادگی

نوع همکاری

مسعود صفاریپور

مدیریت ،نظارت و تدوین

مجید زمانی دهاقانی

تهیه و تدوین

گلناز صفا

تدوین و تحلیلهای مکانمند ()GIS
و تهیه نقشهها
1400

شماره:
تاریخ:
پیوست :

234999
1400/05/23
ندارد

بسمهتعالي
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان

باسالم و احترام؛
با عنایت به قسمت «و» بند « »2مصوبات نشست  210شورای برنامهریزی و توسعه استان مورخ 1400/5/3
در خصوص تصویب «سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر استان اصفهان؛ پهنهبندی استقرار و سیاستگذاری اجرایی
و مدیریتی» ،بدینوسیله متن نهایی سند شامل اصالاحات زمانبندی مورد تاکید اعضای شورا جهت ابالغ به
دستگاههای اجرایی مطابق با بندهای زیر بپیوست ارسال میگردد:
 -1سازمان صنعت ،معدن و تجارت اجرای کل سند؛
 -2ادارهکل احفاظت محیط زیست اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای  7 ،5 ،4و
10سیاستها ،بندهای  6 ،5 ،4 ،3 ،2و  7فرآیند اجرایی و مدیریتی؛
 -3ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای ،7 ،6 ،5
 11 ،10 ،8و  19سیاستها؛
 -4سازمان جهادکشاورزی اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای  7 ،5و  11سیاستها؛
 -5ادارهکل راه و شهرسازی (دبیرخانه کارگروه زیربنایی) اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بند  14سیاستها
بخش سوم؛
 -6فرمانداریها بندهای  7 ،5و  18سیاستها بخش سوم؛
شهرداریها اجرای بند  11سیاستها بخش سوم؛
 -7سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای بند  13سیاستها بخش سوم؛
 -8شرکت برق ،شرکت گاز و شرکت آبمنطقهای اجرای بندهای  17و  18سیاستها و بندهای  5 ،2و 6
فرآیند اجرایی و مدیریتی بخش سوم
اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411

ش ش5112280 :

شماره:
تاریخ:
پیوست :

234999
1400/05/23
ندارد

الزم به ذکر است دستگاههایی که نیاز به الیههای رقومی اطالعات مکانی موجود در طرح دارند میتواند نسبت
به معرفی نماینده و دریافت احضوری اطالعات از این سازمان اقدام نمایند .

نعمت اهلل اکبری
رئیس سازمان

رونوشت:
معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
رئيس كل محترم دادگستري استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
رئيس محترم منطقه  6و بازرس كل استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
مديركل محترم اطالعات استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
جناب آقاي صفاري پور مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان و مسئول دبيرخانه كارگروه اقتصادي ،اشتغال و سرمايه
گذاري استان جهت آگاهي و پيگيري اجراي بند  15سياست ها
جناب آقاي قرباني مدير محترم مديريت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان و مسئول دبيرخانه شوراي فني استان
جهت آگاهي و پيگيري اجراي بند  12سياست ها
جناب آقاي فروزنده رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان جهت اطالع
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سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان

مقدمه
از زمانیکه اولین تمدنهای بهوجود آمدهاند ،وجود آجر در ساختمانها به اثبات رسییده اسی .اگیر بیه
ساختمانهای قديمی رجوع کنیم خواهیم ديد که آجر به تنهايی محصول اساسی ساختمان بوده اس .و بیر
خالف تصور عامه نسب .به آجر ،اين محصیول در حیال حاریر نیی يکیی از سیه کیا ی پراهمیی .نین .
ساختمان (فو د ،سیمان  ،آجر) به شمار میآيد
انفهان از ديرباز به عنوان تولیدکننده آجر شناخته شده اس .و در دهههای اخیر با توجه به سهول .امر
حمل و نقل ،به غیر از مصرف شهر انفهان ،اين نن  .توس ه پیدا کرده و محصو ت خیود را بیه شیهرهای
ديگر و حتی کشورهای ديگر نادر میکنند ت داد واحدهای تولید آجر و سفال ساختمانی در استان انفهان
به بیش از  066واحد میرسد که انواع آجر فشاری ،آجر لفتون ،تیغه سفالی و بلوک سفالی سقف ،آجرهیای
نما و را با روشهای متفاوت در کارگاههای کوچک و ب رگ تولید میکنند
بهطور کلی کارخانجات آجر در پنج منطقه استان انباشته گرديدهاند :حبیبآباد و دول.آباد؛ گ و برخوار؛
محمدآباد قهاب؛ کوهپايه ،آران و بیدگل و به نورت پراکنده در ساير نقاط استان البته تا قبل از سیالهیای
میانی دهه  06شمسی بخش زيادی از کارگاههای آجرپ ی انفهان در حاشیه شهر به ويیهه منطقیه هفتیون
مستقر بودند که با گسترش شهر ،کانونهای تولید آجر به مناطق فوقالذکر منتقل شدند
با گسترش شهرنشینی در مناطق شرق و شمال شرق منطقه شهری انفهان و بروز پديیدههیای اقلیمیی
نامطلوب همچون وارونگ ی هوا در فصل سرد و گرد و غبیار در فصیل سیرد و کیاهش روزهیای سیالم از ن یر
شاخصهای ارزيابی کیفی .هوا در اين مجموعه شهری ،مجموعههای تولید آجر به دلیل تولید آ ينیدههیای
ناشی از سوخ .کربنی و همچنین دس.کاری زمین و ايجاد دپیو ر (افی ايش ارات م لیق هیوا) در کنیار
مجموعههای تولید گچ ،شن و ماسه رودخانهای در لیس .عوامل کاهشدهندهی کیفیی .هیوای کیالنشیهر
انفهان قرار گرفتند اين ديدگاه منجر به اتخاا تصمیمی مبنیی بیر جابیهجیايی ايین واحیدها از شی اع 06
کیلومتری زيس.محیطی انفهان در سال  8811در شورای برنامهري ی و توس ه استان گرديد
پیگیریهای مت دد برای اجرای مصوبه شورای برنامهري ی و توس ه استان نورت پذيرف ،.کیه نتیايجی
همچون تبديل سوخ .مصرفی واحدها به گاز و اف ايش ن ارتهای زيس.محیطی را در پی داشی .امیا بیه
دلیل مشخص نشدن مقصد جابهجايی و نبود سیاس.گذاری مشخص برای اين بخیش اقتصیادی ،علییرغیم
انجام مطال ات مقدماتی ،اجرای کامل مصوبه مذکور مقدور نگرديد به همین دلیل کارگروه زيربنايی و توس ه
1

سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
روستايی ،عشايری ،شهری و آمايش سرزمین و محیط زيس .استان در بهمن  8831ماموري .مطال ه پهنه-
های استقرار واحدهای تولید آجر را به گروه برنامهريی ی آمیايش سیرزمین و بهیرهوری سیازمان میديري .و
برنامهري ی محول نمود اين گروه با استفاده از آخرين دادههای مکانمحور استان و انجام بازديدهای میدانی
بر مبنای تحلیلهای  GISپهنههای پیشنهادی استقرار را با سناريوهای مختلف مشخص نمود
پیرو مباحث مطرح در جلسات گیروهکیاری تلفییق کیارگروه زيربنیايی در سیال  8833و پی

از انجیام

مطال ات پهنهبندی استقرار واحدهای نن تی تولید آجر و سفال استان انفهان توسیط سیازمان میديري .و
برنامهري ی استان ،تدوين سیاس.های اجرايی و مديريتی ساماندهی واحدهای تولید آجر و سفال اسیتان بیه
عنوان مکمل مطال ات پهنهبندی مورد تاکید قرار گرف .وظیفه تدوين اين سیاس.ها نی بیه حیوزه برنامیه-
ري ی و آمايش سازمان مديري .و برنامهري ی استان محول گرديد تدوين سیاس.هیا بیا طیرح  0سیوال در
پیوس .پیشنوي

سند پهنهبندی استقرار واحدهای نن تی تولید آجر و سفال استان انفهان آغاز شد و از

دستگاههای اجرايی و فرمانداریهای ایربط و انجمنهای نن تی تولید آجر و سفال استان درخواس .پاسخ
کتبی به اين سوا ت شد در تاريخ  8833/88/81اولین جلسه «کمیته کارشناسی تدوین سیاستهاا
ساماندهی و استقرار صنعت آجر و سفال» در محل سازمان میديري .و برنامیهريی ی تشیکیل و ن یرات
کتبی ارسال شده و همچنین ن رات شفاهی دستگاههای اجرايی و فرمانیداریهیای ایربیط و انجمینهیای
نن تی تولید آجر و سفال استان اخذ و بررسی شد و بر مبنای اين ن رات و با اتکا به اسناد فرادس .اسیتان
سیاس.ها و برنامه اجرايی پیشنهادی تن یم و در جلسهی دوم کمیته کارشناسی در تاريخ  8833/81/4ارائه
و ن رات حارران به نورت شفاهی و کتبی اخذ گرديد
در بخش اول ور ی .موجود واحدهای تولید آجر با تمرک بر واحدهای موجود در ش اع  06کیلیومتری
زيس.محیطی انفهان بررسی میشود در بخش دوم گی ارش مراحیل فنیی و مطال یاتی ت ییین پهنیههیای
استقرار مجموعههای تولیدی آجر و سفال ارائه میگردد اقدامات نورت گرفته در راسیتای سیاسی.گیذاری
اجرايی و مديريتی بهسازی و نوسازی نن  .آجر استان در بخش سوم با ارائه خالنه مباحث مطرح شده در
جلسات کمیته کارشناسی شروع و پ

از ارائه سناريوهای ت یین نیاز استان به آجر با تیدوين سیاسی.هیا و

برنامه اجرايی به پايان میرسد
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بخش اول :شناخت وضع موجود

 -1-1محدودههای استقرار فعلی کارگاهها و کارخانههای تولید آجر
بهطور کلی کارخانجات آجر در پنج منطقه استان انباشته گرديدهاند :حبیبآباد و دول.آباد؛ گ و برخوار؛
محمدآباد قهاب؛ کوهپايه ،آران و بیدگل و به نورت پراکنده در ديگر شهرستانهای استان البته تیا قبیل از
سالهای میانی دهه  06شمسی بخش زيادی از کارگاههای آجرپ ی انفهان در حاشیه شهر به ويهه منطقیه
هفتون مستقر بودند که با گسترش شهر ،کانونهای تولید آجر به مناطق فوقالذکر منتقل شدند

شکل ( )1موقعیت واحدهای تولید آجر استان اصفهان در شعاع  05کیلومتری زیست محیطی
3
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با استناد به آمار سازمان نن  ،.م دن و تجارت حدود  16درند از واحدهای ف ال تولیید آجیر اسیتان
انفهان در ش اع  06کیلومتری مجموعه شهری انفهان واقع شده اس.

منطقه دولت آباد

شکل ( )2کلونی استقرار واحدهای تولید آجر در منطقه دولتآباد در شعاع  05کیلومتری زیست محیطی
مجموعه شهری اصفهان

منطقه قهاب

شکل ( )3کلونی استقرار واحدهای تولید آجر در منطقه محمدآباد قهاب در شعاع  05کیلومتری زیست
محیطی مجموعه شهری اصفهان
4
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منطقه سین

شکل ( )4کلونی استقرار واحدهای تولید آجر در منطقه سین در شعاع  05کیلومتری زیست محیطی مجموعه
شهری اصفهان

 -2-2تعداد واحدهای فعال و ظرفیت تولید موجود
علیرغم پیگیری مستمر تدوينکنندگان سند ،تولیدکنندگان اطالعاتی در خصوص می ان تولید ،فروش و
نادرات احتمالی خود ارائه نکردند علیايحال برای دس.يابی به حداقل شناخ .ورع موجود ،ظرفی .اسمی
موجود در پروانههای بهرهبرداری نادره از سوی سیازمان نین  ،.م یدن و تجیارت کیه طیی نامیه شیماره
 864/860630مورخ  8833/88/86ارسال شده مالک تحلیل قرار گرف.
ت داد  863واحد ف ال تولید آجر و سفال انفهان در حريم  06کیلومتری زيستمحیطی مجموعه شهری
انفهان در  4مجموعه (کلونی) تجمع يافتهاند:
-

برخوار 843 :واحد

 محمدآباد01 : گ و سین06 : کوهپايه18: متفرقه1 :از لحاظ مجوزهای محیط زيس:.
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 مجوز دائمی 863 :واحد مجوز موق 840 :.واحد بدون مجوز 41 :واحد نامشخص 81 :واحد بیشترين بدون مجوزها در منطقه برخوار اس.ظرفی .اسمی اين  863واحد در سال:
 آجرنماپرسی 8634146 :ه ارقالب آجرنماپرسی 100066 :تن آجرنما ل ابدار 4666 :ه ارقط ه آجر ماشینی 8101106 :ه ار قالب آجر ماشینی 8066 :تن آجر فشاری 8888666 :ه ارقط ه سفال تیغه 8441806 :ه ارقط ه سفال ماشینی 886666 :تن سفال سقف 860666 :ه ارقط هکه با توجه به تفاوت واحدهای اندازهگیری تولید ،اين ظرفی.ها بر حسب حجمی (مترمک ب) برای آجر
و سفال و مساح( .مترمربع) برای نماچین محاسبه میشوند:
 مجموع آجر و سفال 84066666 :مترمک ب مجموع آجرنماچین 81666666 :مترمربع -مجموع آجر تولید  00111111 :مترمکعب

6

سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان

بخش دوم :پهنهبندی استقرار واحدهای تولید آجر و سفال در استان اصفهان
 -2-1منابع اولیه و زیرساختهای مورد نیاز تولید آجر و سفال
از ديرباز خاک ر به عنوان مهمترين ماده اولیه تولید آجر مطرح بوده اس .با توجه به محیدود بیودن
منابع خاک ر در سطح جهان و ل وم اختصاص آن به ف الی.های حیاتیتر همچون کشاورزی و تولید غیذا
و از سوی ديگر اف ايش تقارای مصالح ساختمانی ،استفاده از کانیهای غیرفل ی حانیل از دگرگیونی کیانی
ر در فرآيندهای زمینشناختی که انطالحا به آن «شییل» مییگوينید در فرآينیدهای تحقییق و توسی ه
ننايع آجر کشورهای توس هيافته قرار گرف .تکنولوژی استفاده از شیل در سالهای دههی  16شمسی وارد
ايران شد درحال حارر با توجه به تکنولوژیهای موجود امکان تولید آجر عیالوه بیر خیاک ر خیالص بیه
نورت استفاده از شیل خالص و ترکیب ر و شیل امکانپذير اس.

شکل ( )0پراکنش محدودههای معدنی شیل و رس در استان اصفهان
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نوع فرآيند تولید و سطح تکنولوژی استفاده شده در واحد تولیدی ،فانله واحد تولیدی با منابع اولییه را
توجیه می کند به نورتی که برخی از انواع آجر به دلیل داشتن ارزش اف وده با در بازار مصرف ،تامین مواد
اولیه در فانله  066کیلومتری را توجیه مینمايند اما در مطال ات موجود بر اسا ن ر نخبگیان و دسی-.
اندرکاران با تجربه اين نن  .فانله بین  86تا  10کیلیومتر در سیناريوهای مختلیف بیرای اسیتقرار واحید
تولیدی و م ادن ت یین شده اس.
جدول ( )1وضعیت معادن ثبت شده رس و شیل استان اصفهان
تعداد

میزان ذخیره قطعی

ظرفیت استخراج سالیانه

معادن

(تن)

(تن)

خاک ر

3

6810066

011

81

83101666

068/0

1646666

06

ماده معدنی

ردیف

شهرستان

8

آران و بیدگل

1

اردستان

شیل

8

تیران و کرون

شیل

8

4

برخوار

شیل

1

8666666

36

0

دهاقان

شیل

8

8666666

866

0

شاهینشهر و میمه

شیل

4

6886066

861/0

6

شهررا

شیل

8

8160666

801

1

مبارکه

شیل

8

316666

06

شیل

14

46160066

8880

88

46331866

8186

جمع کل

خاک ر

و شیل
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جدول ( )2وضعیت پهنههای پیشنهادی رس استان اصفهان
عنوان پهنه

مساحت (هکتار)

ردیف

شهرستان

سیان هرند

0366

شمال ورزنه

84066

شرق ورزنه

80066

4

آران و بیدگل

آران و بیدگل

860

0

اردستان

اردستان

166

0

نايین

دق سرخ انارک

440

8
1

انفهان

8
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در جدول ( )8م ادن ر و شیل ثب .شده استان من ک شده و در جیدول ( )1پهنیههیای شناسیايی
شده از سوی سازمان نن  ،.م دن و تجارت استان انفهان و بنابر اطالعات زمینشناختی موجیود احتمیال
وجود کانی ر را دارند مشخص شده اس.
مهمترين زيرساخ.های مورد نیاز تولید آجر سوخ( .با تاکید بر گاز طبی ی بیه دلییل مسیائل زيسی-.
محیطی) ،برق ،جاده دسترسی و آب (آب در فرآيند تولید آجر با ر کاربرد اساسی دارد اما در فرآيند تولید
با شیل پلیمرها و روانکنندههای شیمیايی را میتوان جانشین آب کرد) اس.
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تفاوت در نوع خط تولید و سطح سرمايه گذاری بیرای هیر واحید تولییدی ،میی ان فانیله مجیاز انتقیال
زيرساخ.ها را از ن ر اقتصادی م لوم میگرداند اما در مطال ات موجود بر اسیا ن یر نخبگیان و دسی-.
اندرکاران با تجربه اين نن  ،.برای گاز فانله  8تیا  8کیلیومتری ،بیرای بیرق فانیله  8تیا  0کیلیومتری و
دسترسی به جاده فانله  8تا  0کیلومتری در سناريوهای مختلف برای استقرار واحد تولیدی و م ادن ت یین
شده اس.
 -2-2روش بررسی
در اين طرح از روش بولین استفاده شده اس .م یارهای مورد اسیتفاده در ت ییین پهنیه هیای مناسیب
استقرار واحدهای تولید آجر در دو بخش م یارهای ثاب .و م یارهای متغیر مورد بررسی قیرار گرفتیه اسی.
م یارهای ثاب .اکثرا به عنوان م یارهای حذفی مطرح میباشند به اين م نی که م یارهايی هستند که ما بر
اسا محدودي.های موجود لحاظ نمودهايم مانند محدودههای تح .مديري .محیط زيس ،.حیريم شیهرها
و اما م یارهای متغیر بیشتر بر اسا سطح دسترسی میورد ارزيیابی قیرار مییگیرنید و بیه همیین دلییل
سناريوهای طرح بر مبنای تغییر در اين متغیرها پیشنهاد میگردند

شکل ( )6تعیین برخی از معیارهای ثابت از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست
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معیارهای ثابت
جدول ( )3معیارهای ثابت در تعیین پهنههای استقرار واحدهای آجر استان اصفهان
زیرمعیار

ردیف

معیار

8

ش اع  06کیلومتر

1

مناطق تح .مديري .حفاظ .محیط زيس.

8

کانون فرسايش بادی

4

پوشش گیاهی

0

کشاورزی

0

منابع آب سطحی

6

توپوگرافی

1

گسل

3

نقاط سکونتگاهی

 چهارگانه شکار ممنوعاراری جنگلی (طبی ی-دس.کاش).
 پهنه کاربری کشاورزی موجود واحدهای پرورش دام واحدهای پرورش طیور گلخانه رودخانه تا بدرياچهشیب بیش از  16درجه
انلی و حريم آنها
شهر و روستا

86

محدودههای ن امی ،انت امی و امنیتی

88

نن .

 کارخانجات -شهرکهای نن تی

81

م دن

کلیه م ادن استان به ج م ادن شیل و ر

شکل ( )7حریم  05کیلومتری زیست محیطی مجموعه شهری اصفهان
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شکل ( )8اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

شکل ( )1اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم جنگل
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شکل ( )15اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم کانون فرسایش بادی

شکل ( )11اراضی نامناسب از نظر مجاورت با گسلها در سطح استان اصفهان
12
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شکل ( )12اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم کارخانجات ،شهرکها و نواحی صنعتی

با توجه به وجود حرايم مختلف برای واحدهای نن تی ،و با توجه به اينکه هدف مطال ه پهنه اسی .لیذا
با ترين حريم نن تی مربوط به کارخانجات مواد غذايی به می ان  8166متر در مطال ات لحیاظ گرديید در
عملیات مکانیابی میبايس .رمن شناسايی واحدهای موجود نن تی حريم دقیق هر يک از سازمان نن ،.
م دن و تجارت است الم و لحاظ گردد
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شکل ( )13اراضی نامناسب از نظر توپوگرافی (شیب باالی  25درجه)

شکل ( )14اراضی نامناسب از نظر استقرار در بستر و حریم رودخانهها
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شکل ( )10اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم محدودههای شهری

شکل ( )16اراضی نامناسب از نظر استقرار در حریم محدودههای روستایی
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عالوه بر لحاظ کردن محدودههای حريم شهرها که مصوب شورای برنامهري ی و توس ه استان و شیورای
عالی شهرسازی و م ماری اس .و اطالعات آن از ادارهکل راه و شهرسازی اخذ شیده اسی ،.بیر اسیا ن یر
ادارهکل حفاظ .محیط زيس .فانله  8666متری از کلیه سکون.گاههای انسانی لحاظ گرديده اس.

شکل ( )17اراضی نامناسب از نظر مجاورت با واحدهای پرورش دام

پهنه کشاورزی استان از نقشههای کاربری وریع موجیود اسیتان کیه در سیال  8831بیه سیفارش سیازمان
جهادکشاورزی و توسط تیم علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران تهیه شده استخراج گرديده اسی .اطالعیات
مکانی واحدهای تولید کشاورزی شامل گلخانیه ،پیرورش دام و طییور از همپوشیانی اطالعیات اخیذ شیده از
سازمان جهادکشاورزی ،ادارهکل دامپ شکی و ن ام مهندسی کشاورزی و منابع طبی ی استان به دس .آمیده
اس.
در ت یین پهنهها برای کلیه واحدها و عرنههای کشاورزی حريم  466متری لحاظ گرديیده اسی .زم
اس .در زمان جانمايی دقیق در پهنهها ،حريم دقیق واحدهای همجوار با پهنهها از مراجیع ایربیط اخیذ و
لحاظ گردد
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شکل ( )18اراضی نامناسب از نظر مجاورت با واحدهای پرورش طیور

شکل ( )11اراضی نامناسب از نظر مجاورت با واحدهای گلخانه
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با روی هم نهادن يههای اطالعات مکانی م یارهای ثاب .تحلییل شیده عرنیههیای نامناسیب اسیتقرار
واحدهای آجر بر اسا م یارهای  81گانه جدول ( )8مشخص میگردد زم به اکر اس .با توجه به طبقه-
بندی اطالعات محدودههای ن امی ،انت امی و امنیتی ،امکان تحلیل نرم اف اری اين محدودهها میسر نشید و
برای جبران اين موروع در بازديدهای میدانی از عرنههای حانل از تحلیل ،همپوشانی پهنههای پیشنهادی
با عرنههای مذکور بررسی گرديد در فرآيند جانمايی دقیق واحدها در پهنههای مصوب مییبايسی .حیريم
محدودههای ن امی ،انت امی و امنیتی از مراجع ایربط است الم گردد

شکل ( )25اراضی نامناسب استان از نظر تحلیل معیارهای ثابت
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معیارهای متغیر
م یارهای متغیر ،م یارهايی هستند که بر اسا نوع و شرايط ف الی .ت یین میشوند پی از مشیخص
شدن عرنههای مناسب استقرار واحدهای تولید آجر بر اسا م یارهای ثاب 81 .گانه منطبق با جدول (،)8
در مرحله دوم مطال ات 0 ،متغیر هم مان در قالب سناريوهای مشخص مورد تحلیل قرار میگیرنید تحلییل
متغیرها بر اراری سفید رنگ نقشه «محدودي .بولین م یارهای ثاب( ».شکل  )16نورت میگییرد ايین 0
متغیر عبارتاند از:
 -8نوع مواد اولیه
 -1دسترسی به مواد اولیه
 -8دسترسی به گاز
 -4دسترسی به برق
 -0دسترسی به راه
جدول ( )4معیارهای متغیر در تعیین پهنههای استقرار واحدهای آجر استان اصفهان
زیرمعیار

ردیف

معیار

8

نوع مواد اولیه

1

دسترسی به مواد اولیه

8

دسترسی به گاز

 -فانله  6تا  8کیلومتر با خطوط فشار متوسط

4

دسترسی به برق

 -فانله  6تا  0کیلومتر با شبکه برق

0

دسترسی به راه

 فانله  6تیا  0کیلیومتری بیا انیواع راه (آزادراه،ب رگراه ،راه انلی ،راه فرعی و راه روستايی)

ر شیل -ترکیب ر

و شیل

 -فانله  8تا  10کیلومتر با م ادن
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 -2-3سناریوهای انتخاب پهنههای مناسب استقرار واحدهای تولید آجر در استان اصفهان

 -2-3-1سناریو  :1تلفیق شیل و رس
م یارهای متغیر در اين سناريو مطابق جدول زير اس:.
جدول ( )0معیارهای متغیر در سناریو  1تعیین پهنههای استقرار واحدهای آجر استان اصفهان

معیار

زیرمعیار

حد قابل قبول فواصل برای پهنه بندی

الف) <  86666متر
ب) <  80666متر
ج) <  16666متر

م ادن ر
دسترسی به مواد اولیه

م ادن شیل

<  10666متر

گاز

خطوط انتقال گاز

الف) <  1666متر
ب) <  8666متر

راه

آزادراه
ب رگراه
راه انلی
راه فرعی
راه روستايی

الف) <  8666متر
ب) <  0666متر

برق

خطوط فوق توزيع و فشار
متوسط

21

الف) <  0666متر
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شکل ( )21پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (تلفیق شیل و رس)-گزینه الف

شکل ( )22پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (تلفیق شیل و رس)-گزینه ب
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شکل ( )23پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (تلفیق شیل و رس)-گزینه ج
جدول ( )6مشخصات مکانی پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (تلفیق شیل و رس)
شماره شکل

نام پهنه

11

A

A

11

B

C

22

X

Y

111111
111293
117113
111211
193101
193311
193003
193311
193127
119103
111211
111112
119111
111117
117119
111171
111719

7391073
7391713
7399301
7399019
7391923
7391391
7391291
7391270
7391132
7391131
7391000
7391191
7391231
7391023
7399300
7391931
7391731
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شماره شکل

نام پهنه
A

B

17
C

D

X

Y

119111
111223
111121
111191
111291
111733
119323
111172
111121
111103
200307
191021
197333
200393
200311
191931
191312
119010
119311
119329
199111

7391123
7391991
7391703
7391011
7100201
7100211
7399121
7399311
7399311
7391101
7391111
7392119
7392991
7391117
7391119
7391913
7391319
7399130
7399112
7399122
7391317

زم به تذکر اس .مشخصات مکانی ارائه شده از پهنهها بر اسا

اشکال من م هندسیی ارائیه شیدهانید

محدوده دقیق در قالب شی .نقشههای رقومی بر پايه  Arc GISقابل بهرهبرداری اس.
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 -2-3-2سناریو  :2تولید صرفا با رس
م یارهای متغیر در اين سناريو مطابق جدول زير اس:.
جدول ( )7معیارهای متغیر در سناریو  2تعیین پهنههای استقرار واحدهای آجر استان اصفهان

معیار

زیرمعیار

حد قابل قبول فواصل برای پهنه بندی

الف) <  1666متر
دسترسی به مواد اولیه

م ادن و پهنههای ر

گاز

خطوط انتقال گاز

راه

آزادراه
ب رگراه
راه انلی
راه فرعی
راه روستايی

برق

خطوط فوق توزيع و فشار
متوسط
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ب) <  0666متر
ج) <  86666متر
الف) <  8666متر
ب) <  8666متر

الف) <  8666متر
ب) <  0666متر

الف) <  8666متر
ب) <  0666متر
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شکل ( )24پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه الف

شکل ( )20پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه ب
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شکل ( )26پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه ب

شکل ( )27پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه ج
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شکل ( )28پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه ج

شکل ( )21پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه ج
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شکل ( )35پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه د

شکل ( )31پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه د
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شکل ( )32پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه د

شکل ( )33پهنههای مناسب تولید آجر رس استان اصفهان  -گزینه د
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جدول ( )8مشخصات مکانی پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (صرفا رس)
شماره شکل

نام پهنه
A

11
B

A

12
B

11

A

A

13

B

C

31

X

Y

211117
211113
219003
219319
219933
219723
270120
270331
211171
211112
219077
219313
270007
219709
273331
273303
273173
273133
273793
173193
173111
173113
171231
173911
211933
211103
219111
219112
219131
219103
270337
270337
219117
273132
273311
211111
211139
217117
211011
211121
211131

7331113
7331111
7339231
7339311
7339391
7339939
7339339
7330371
7331121
7331917
7339233
7339323
7339311
7339119
7330131
7330131
7330233
7330331
7339201
7191332
7191232
7199210
7199173
7199321
7330317
7333171
7331312
7333301
7333107
7330939
7339323
7339311
7333019
7333103
7330293
7331011
7331013
7331703
7333210
7339911
7339111
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شماره شکل

نام پهنه

13

A

A
10
B

A

B
79

C

D

71

A

A
71
B

31

X

Y

222177
221197
222702
173990
173111
171111
173173
173011
170111
173211
173119
211711
211772
212709
211119
217021
270739
219199
270317
270101
273107
273317
273731
219333
217921
211022
211913
219121
211701
212710
211213
211117
221932
222117
221211
221331
190111
119931
190717
111317
111132
111919

7319111
7320372
7323332
7191110
7191701
7199111
7191701
7191311
7191203
7191110
71911321
7332013
7331317
7337099
7331113
7332111
7339379
7339133
7333113
7333012
7333111
7330113
7339217
7330131
7333121
7332390
7331331
7331113
7331010
7330310
7331011
7339913
7317190
7311133
7320303
7323710
7393991
7393111
7391101
7391310
7391721
7397117
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شماره شکل

نام پهنه

C

D

A

77

B

C

X

Y

119130
111132
111037
119131
190113
111931
117111
119193
117171
111391
171332
172391
172102
171371
173972
173271
171231
171299
173397
111119
119117
173219
173971

7393171
7392993
7397117
7397112
7392311
7391013
7100331
7103117
7399113
7391311
7119133
7119717
7119903
7119119
7191311
7191122
7199791
7199129
7190001
7193133
7193117
7191203
7191321

زم به تذکر اس .مشخصات مکانی ارائه شده از پهنهها بر اسا

اشکال من م هندسیی ارائیه شیدهانید

محدوده دقیق در قالب شی .نقشههای رقومی بر پايه  Arc GISقابل بهرهبرداری اس.
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 -3-2-3سناریو  :3تولید صرفا با شیل
م یارهای متغیر در اين سناريو مطابق جدول زير اس:.
جدول ( )1معیارهای متغیر در سناریو  2تعیین پهنههای استقرار واحدهای آجر استان اصفهان

حد قابل قبول فواصل برای پهنه بندی

معیار

زیرمعیار

دسترسی به مواد اولیه

م ادن شیل

ب) <  0666متر
ج) <  86666متر

گاز

خطوط انتقال گاز

الف) <  8666متر

راه

آزادراه
ب رگراه
راه انلی
راه فرعی
راه روستايی

الف) <  8666متر
ب) <  0666متر

الف) <  8666متر

برق

خطوط فوق توزيع و فشار
متوسط
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شکل ( )34پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه الف

شکل ( )30پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه ب
34
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شکل ( )36پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه ب

شکل ( )37پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه ج
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شکل ( )38پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه ج

شکل ( )31پهنههای مناسب تولید آجر شیل استان اصفهان  -گزینه ج
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جدول ( )15مشخصات مکانی پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان (صرفا شیل)
شماره شکل

نام پهنه

71

A

A

72

B

71

A

A

B
73

C

D

37

X

Y

220393
220391
220219
220130
207020
201211
207119
207121
201319
201071
207309
201323
201221
230392
201279
220301
219912
220313
220291
220103
220391
220101
203991
201211
201101
201713
201190
201237
207109
207131
207191
201731
201112
201192
201329
209111
209320
201113
202190
203101

7273323
7273239
7273113
7273739
7112313
7112171
7111373
7117312
7117070
7112913
7112313
7112197
7117019
7112711
7111917
7270311
7270221
7273231
7273179
7273179
7273133
7270921
7117113
7111119
7111093
7117779
7110371
7110191
7110191
7113319
7113311
7110211
7113131
7113111
7113933
7113937
7113210
7113111
7111101
7111111

سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
شماره شکل

نام پهنه

E

F

G

A
73
B

A
70

B
38

X

Y

202270
207273
201311
201333
203191
200179
203312
200311
200133
203739
203710
203910
230112
202911
201311
201103
233091
203222
191131
191907
201711
202299
203993
200370
199911
203201
293210
293311
293121
293131
291123
291273
292011
292031
211201
211311
212321
212123
212301
212030
223171
220911

7112011
7111091
7117012
7111031
7112111
7111313
7111171
7111711
7111039
7111111
7117231
7111137
7113112
7111113
7112120
7117021
7112310
7110170
7113730
7117121
7111019
7113730
7113111
7111117
7113931
7113121
7193229
7193299
7193971
7193111
7111011
7111911
7111199
7111313
7273193
7271330
7272011
7271111
7271117
7273901
7211712
7211337
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شماره شکل

نام پهنه

C

D

X

Y

223237
219113
220311
220311
220393
223193
223313
223313
223321
211011
211137
211117
219717
219910
220991
223172
223133
220111

7211131
7211101
7219173
7273239
7219119
7270177
7219217
7211131
7211310
7212937
7217191
7217319
7211171
7217393
7217773
7211119
7211930
7211113

زم به تذکر اس .مشخصات مکانی ارائه شده از پهنهها بر اسا

اشکال من م هندسیی ارائیه شیدهانید

محدوده دقیق در قالب شی .نقشههای رقومی بر پايه  Arc GISقابل بهرهبرداری اس.
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شکل ( )45پهنههای مناسب تولید آجر استان اصفهان
41
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بخش سوم :سیاستگذاری بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
آنچه در مطال ات پهنهبندی در قالب  86جدول و  83نقشه ارائه شده اس ،.نشان میدهد پهنههايی از
استان انفهان با در ن ر گرفتن تونیهها ،سیاس.ها و راهبردهیای آمايشیی و دسترسیی بیه منیابع اولییه و
زيرساخ.ها از لحاظ فنی برای استقرار واحدهای جديد يا انتقال واحدهای موجود تولید آجر مناسیب اسی.
همانگونه که در مقدمه آمد پ

از انجام مطال ات پهنهبندی استقرار واحدهای نن تی تولید آجیر و سیفال

استان انفهان توسط سازمان مديري .و برنامهري ی استان و تايید آن در جلسات گروهکاری تلفیق کیارگروه
زيربنايی ،تدوين سیاس.های اجرايی و مديريتی ساماندهی واحدهای تولید آجر و سیفال اسیتان بیه عنیوان
مکمل مطال یات پهنیهبنیدی میورد تاکیید قیرار گرفی .و وظیفیه تیدوين ايین سیاسی.هیا نیی بیه حیوزه
برنامهري ی و آمايش سازمان مديري .و برنامهري ی استان محول گرديد استنادات قیانونی لی وم بهسیازی و
نوسازی نن  .آجر استان عبارتند از:
 تبصره  8ايل ماده  88قانون هوای پاک بندهای 1و  0اهداف بنیادين توس ه فضايی ،بندهای  88 ،86و  80ماموريی.هیای توسی ه فضیايی،راهبردهای پابرجا در محورهای محیط زيس .و نین  .سیند راهبیردی و اجرايیی آمیايش اسیتان
انفهان مصوب شورای برنامهري ی و توس ه استان و شوراي الی آمايش کشور
 سند ارتقاء کیفی .هوای مجموعه شهری انفهان مصوب شورای برنامهري ی و توس ه استان مصوبه هشتاد و هشتمین نشس .شورای برنامهري ی و توس ه استان مورخ 8811/4/18فرآيند تدوين سیاس.ها با طرح  0سوال در پیوس .پییشنیوي

سیند پهنیهبنیدی اسیتقرار واحیدهای

نن تی تولید آجر و سفال استان انفهان آغاز شد و از دسیتگاههیای اجرايیی و فرمانیداریهیای ایربیط و
انجمن های نن تی تولید آجیر و سیفال اسیتان درخواسی .پاسیخ کتبیی بیه ايین سیوا ت شید در تیاريخ
 8833/88/81اولین جلسه «کمیته کارشناسی تیدوين سیاسی.هیای سیاماندهی و اسیتقرار نین  .آجیر و
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سفال» در محل سازمان مديري .و برنامهري ی تشکیل و ن رات کتبی ارسال شده و همچنین ن رات شفاهی
دستگاههای اجرايی و فرمانداریهای ایربط و انجمنهای نن تی تولید آجر و سفال استان اخیذ و بررسیی
شد و بر مبنای اين ن رات و با اتکا به اسناد فرادس .استان و مشورت با ناحبن ران حیوزههیای میديري،.
نن  ،.محیط زيس .و و بازديد از مجموعههای موجود و پهنههای مشیخص شیده ،سیاسی.هیا و برنامیه
اجرايی پیشنهادی تن یم و در جلسهی دوم کمیته کارشناسی در تاريخ  8833/81/4ارائه و ن رات حاریران
به نورت شفاهی و کتبی اخذ گرديد

 -3-1خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه : 1311/11/12
سوال ( :)0با توجه به سطح ف الی .ننف تولید آجر استان و تامین بخش قابل تیوجهی از آجیر میورد نییاز
کشور و حتی نادرات اين محصول به برخی از کشورهای همسايه در سالهای گذشیته ،سیطح تولیید آجیر
استان در آينده چقدر بايد باشد؟ آيا بايد روند گذشته پیگیری و توس ه يابد؟ يیا در سیطح نیرفا نییاز بیازار
ساختمان استان بايد تولید آجر نورت گیرد؟
جدول ( )11خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/11/12

نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
(مشورت با انجمنهای تولیدی -نامه شماره
 864/30031مورخ  )8833/88/4با توجه به
اينکه ف الی .آجر استان همانند ديگر
ف الی.های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی،
ارزآوری و ايجاد اشتغال در استان میباشد،
نن  .م دن و تجارت لذا با انجام ف الی .واحدهای آجر موجود در
مناطق فوق [انفهان ،دول.آباد ،حبیبآباد،
محمدآباد قهاب ،گ و کوهپايه] با همان
ظرفی .تولید ف لی (ب ضا انالح روند آنها)،
مشروط به اينکه هیچگونه توس ه جديد،
ايجاد و احداث واحد جديد مدن ر نباشد

حفاظ .محیط زيس.

استمرار ف الی .اين واحدها با ور ی .کنونی
با انل توسی ه پايیدار و سیاسی.هیای بلنید
مدت کشور در حوزه مصرف انرژی سیازگاری
نداشته و در آينیده ن ديیک ايین واحیدها بیا
مشکالت اساسی روبرو خواهند شد
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 اولین قصد هر واحد تولیدی نادرات (به سايرنقاط کشور و خارج از کشور) اس.
 حفظ ورع موجود با انالح روند آن مطابق با ن رمحیط زيس.
 آمار تولید اسمی بیش از  466واحد تولیدی آجرموجود و قابل ارائه اس.
 -ت دادی از واحدها پروانه ننفی دارند

 ف الی .واحیدها در قالیب واحید نینفی ممنیوع ومتوقف گردد
 م یار جهانی برای بررسی بهینه بودن و همخیوانیيک ن ام تولیدی با محییط زيسی ،.مصیرف انیرژی
اس.
 -کورههای موسوم به هافمن قابلی .بهینیهسیازی و

سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
کاهش مصرف سیوخ .را ندارنید و بايید از سیاختار
تولید آجر استان حذف شوند
 با هرگونه توس ه و ايجاد واحد جديد در شی اع 06کیلومتری مخالف هستیم
 واحیدهای دارای مجییوز قبییل از  8861در نییورتنوسازی و بهینهسازی مطابق باروابط محیط زيسی.
در حد نیاز استان در ش اع  06کیلومتری و ظرفیی.
مازاد بر نیاز استان در خارج از ش اع  06کیلیومتری
میتوانند ادامه ف الی .دهند
 برای تمام واحدها است الم جديد زيسی .محیطیینورت پذيرد

استاندارد و تحقیقات
نن تی

-

 بسیییاری از آجییر تولیییدی اسییتان دارای کیفییی.مناسب نیس.
 کورههیای هیافمن نمییتواننید اسیتاندارد مصیرفانرژی را درياف .کنند
 آمییار واحییدهای تولیییدی غیراسییتاندارد را ارائییهخواهیم کرد

منابع طبی ی و
آبخی داری

-

 امکان تامین مواد اولیه از اراری داخل ش اع 06کیلومتری وجود ندارد

دفتر اقتصادی
استانداری

 با توجه بیه اهمیی .ايین بخیش در ايجیاداشتغال و تامین آجیر اسیتان و حتیی کشیور
پیشنهاد میگردد به نحوی برنامهري ی شیود
کییه طییی يییک برنامییه مشییخص و م ییین
واحدهای در حال تولید آجر نسب .به انالح
روش تولییید و اجییرای فرآينییدهای مییدن ر  -در حد ورع موجود کفاي .میکند
 بايد برای برنامهري ی به آمار اسمی استناد نمودمحیط زيس .اقدام نمايند
 با توجه بیه کمبیود منیابع آبیی در اسیتانظرفی .ف لی تولیید واحیدهای آجیر اسیتان
برای تامین نیاز استان و برخی از استانهیای
همجوار کافی بوده و توس ه اين بخش بییش
از می ان ف لی پیشنهاد نمیگردد

ن ام مهندسی
ساختمان

 می ان ساخ .و ساز در استان بین  6تا  81میلیونمترمربع در سال اس.
 ظرفی .موجود کیافی اسی .و نوسیازی واحیدهایتولیدی جه .تولید مصیالح اسیتاندارد و مطیابق بیا
مباحییث  81و  83مقییررات سییاختمانی در اولويیی.

-
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سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
اس.

دفتر فنی استانداری

-

 میتوان از آمیار و اطالعیات اداره امیور مالییاتی درزمینه برنامهري ی استفاده کیرد و بايید ه ينیههیای
زيس .محیطی و سالم .جام یه در مقابیل تولیید و
نادرات مشخص شود

جهادکشاورزی

-

 در حد نیاز استان کفاي .میکند -بايد واحدها بهینهسازی شوند

فرماندار برخوار

-

 تجمیع و نوسازی واحیدهای موجیود میورد تاکییداس.
 تجییارب ديگییر بخییشهییای اقتصییادی در تحییول ونوسازی مالک اين بخش قرار گیرد
 ن رات محیط زيس .در زمینه بهسازی مورد تايیداس.
 با کنترل زيرساخ.های واحدها (گیاز ،بیرق و آب)بر می ان و نوع ف الی .آنها ن ارت کنیم

فرمانداری انفهان
(م اون فرماندار)

 نامیییییییه  1610-8/8/0866میییییییورخ  -در حد نیاز استان با تغیییر رونید تولیید و بهینیه-سییازی و رعايیی .کامییل رییوابط زيسیی .محیطییی
 8833/86/80بخشداری جلگه
موافقیم
 بايد ه ينههای اجتماعی تولید و نیادرات در ن یرگرفته شود
 -نامه  1616/8/88616مورخ 8833/88/8

فرمانداری شاهینشهر
و میمه (م اون
فرماندار)

نماينده انجمنهای
تولیدی

 جابهجايی ه ينه سنگین دارد ت امل بین محیط زيسی .و تولیدکننیدگان برقیرارشود
 با توجه به اشیتغال ايجیاد شیده وری ی .موجیودحفظ شود
 بايد بحث تشیويقهیا مطیرح باشید و فقیط تنبییهنباشد
 با توجه به اينکه ت داد محدودی از استانها منابعخاک ر و شیل دارند ،پ تولید آجر در ت یدادی
از استانها محدود میشود
 بايد می ان تولید حفظ شود اما واحیدها تجمییع وبهینهسازی شوند
 برای  0کلونی موجود آجر در ش اع  06کیلومتریانفهان متناسب با شرايط و سابقه هر منطقه برنامه-
ري ی شود
 -برنامییههییای محیییط زيسیی .بییه نییورت شییفاف و

-
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سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
مشخص ت یین و ابالغ گردد

سوال ( :)2با توجه به تجارب زيس.محیطی گذشته ،تکنولوژی واحدهای جديد در چه سطحی بايد باشید؟
به طور مشخصتر آيا واحدهای جديد همچنان مجاز به استفاده از فرآينید کیورههیای آجیر ثابی( .هیافمن)
هستند يا نرفا بايد از تکنولوژیهای پخ« .آتش ثاب .و آجر رونده» استفاده شود؟
جدول ( )12خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/11/12

نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن

نن  .م دن و
تجارت

(مشورت با انجمنهای تولیدی -نامه شیماره
 864/30031میورخ  )8833/88/4بیه علی.
اشباع واحدهای آجیر موجیود در شی اع 06
گیلومتری ،واحد جديدی احداث نگردد ولیی
در نورتی که بنا به سیاس.های استان نییاز
به احداث واحد جديد باشد ،آن واحید طبیق
استانداردهای زم با تکنولیوژی روز احیداث
گردد

 اولوي .اول اسیتان بايید انیالح رونیدهای موجیودباشد
 مسیییاله تجمییییع واحیییدها در رونییید اسیییتفاده ازتکنولییوژیهییای پخی« .آتییش ثابیی .و آجییر رونییده»
اجتنابناپذير اس .و انجمنهیا بايید موریع خیود را
مشخص نمايند

 مبنای تصمیمگیری بايد میی ان مصیرف انیرژی درواحد تولید و همچنین می ان آ يندگی باشد
 کورههای هافمن قابلی .بهینهسازی انیرژی ندارنیداما اقدامات کوتیاهمیدت و مییانمیدت بیرای کنتیرل
آ يندگی آن میتوان انجام داد
 برای بهینهسازی واحدها تنها تکنولوژیهیای پخی.«آتش ثاب .و آجر رونده» (تونلی) مورد تايید محییط
زيس .اس.
هییدف کییاهش آ ينییدگی اسیی .نییه انتقییال  -بهینهسازی واحدهای موجود در ش اع  06کیلیومتر
حفاظ .محیط زيس.
برای تامین نیاز استان باشد و ظرفی .بیشتر در خارج
آ يندگی
از ش اع استقرار يابند
 برای هر واحد و هر کلونی بايد برنامه تحول تیدوينشود که شامل اقدامات کوتاه مدت (حداکثر يکسیاله)
و میان مدت (حداکثر  0ساله) شود
 از توانايی شرک.هیای دانیشبنییان در ايین زمینیهاستفاده شود
 میییديري .اسیییتان يیییک فرنییی .ده سیییاله بیییهتولیدکنندگان داده اس.
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سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
استاندارد و تحقیقات
نن تی

-

 کورههای هافمن امکان درايفی .گیواهی اسیتانداردتولید را ندارند

فرماندار برخوار

-

 -با ن ر محیط زيس .موافقیم

فرمانداری انفهان

-

 با ن ر محیط زيس .موافق هستیم اما بايید فرنی.محدود و منطقی باشد

فرمانداری شاهینشهر

-

 با ن ر محیط زيس .موافق هستیم اما بايید فرنی.منطقی باشد
 -بايد مواد اولیه و سوخ .واحدها تامین شود

نماينده انجمنهای
تولیدی

-

 از حدود دهیه  8386مییالدی کشیورهای اروپیايیاستفاده از کورههای هافمن را کنار گذاشتند
 با ن ر محیط زيس .موافقیم در جه .کمک بیه تجمییع و انتقیال واحیدها بايیدکاربریهای جانشین ت ريف شود
 بايد تکلیف تامین مصالح مشخص شود واحدهايی که توسط دول .جانمايی شدهاند بايد دراولوي .قرار گیرند

سوال ( :)3کدام نوع آجر برای ساختمانسازی مناسب اس.؟ شیل ،ر

يا تلفیق اين دو؟

جدول ( )13خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/11/12

نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن

نن  .م دن و
تجارت

استاندارد و تحقیقات
نن تی

(مشورت با انجمنهای تولیدی -نامه شیماره
 864/30031مورخ  )8833/88/4با توجه به
نوع و کیفی .تولید آجر در استان و ايینکیه
کلیه واحدهای دارای مجوز از ادارات ايیربط
خصونا از ادارهکیل اسیتاندارد اسیتان دارای  -امکان تولید آجر به نورت ترکیبی و شییل خیالص
مجوز میباشند لذا تشخیص نوع ماده م دنی وجود دارد اما بايد بازار آن ت ريف گردد
استاندارد مورد نیاز اين واحیدها بیه عهیدهی
ارگانهايی از قبیل ادارهکل استاندارد استان،
سییازمان ن ییام مهندسییی کشییور ،مرکیی
تحقیقات راه و شهرسازی میباشد
 استاندارد يک روند کنترل دائمی اسی .بسییاری ازواحدهای موجود دارای گواهی استاندارد نیستند
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سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر و سفال استان اصفهان
نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
 واحدهايی که دارای مجوز نینفی هسیتند قابلیی.درياف .استاندارد ندارند
 ويهگیهای فنی آجر تولیدی از شیل برتری داردن ام مهندسی
ساختمان

-

 وزن ساختمان بر طراحی تاثیر دارد -امکان سبکسازی تمام مصالح وجود دارد

نماينده انجمنهای
تولیدی

-

 امکان تولید به هر سیه روش وجیود دارد امیا بايیدتکلیف تامین مصالح م لوم شود

سوال ( :)4با توجه به محدودي .منابع ر

استان و ل وم حفظ محدودههای خاک حانلخیی اسیتان ،آيیا

استفاده از مواد اولیه ر

همچون گذشته به نالح استان اس.؟

جدول ( )14خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/11/12

نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
(مشورت با انجمنهای تولیدی -نامه شیماره
 864/30031مورخ  )8833/88/4استفاده از
خاک ر به عنوان مواد اولیه واحدهای آجر
امری اجتنابناپذير اسی .لییکن بايید راهیی
برای تامین آن انديشیده شود کیه کیمتیرين
آسیب زيس.محیطی را درپی داشیته باشید
لذا پیشنهاد میگیردد از میوارد ايیل داخیل  -تغییر در روند تولید نیاز به زمان دارد
 تامین مصالح بايد شیفاف گیردد تیا دسی .د ننن  .م دن و تجارت ش اع  06کیلومتری بهره برد:
خاک کوتاه شود
 -8طرح بیابانزدايی سگ ی و برخوار
 -1خیییاک حانیییل از انجیییام پیییروژههیییای
ساختمانی در سطح شهر
 -8باطلهها و راي ات حانل از برداش .شن
و ماسه توسط انجمن ننفی شن و ماسه
 -4خییاک حانییل از يروبییی پايگییاه هشییتم
شکاری
حفاظ .محیط زيس.

منابع طبی ی و
آبخی داری

 حفظ منابع خاک ر در اولوي .اس. بايد از ايجاد کانونهای بحرانی ري گیرد جلیوگیرینمود

-

 مصرف خاک ر بايد کاهش پیدا کند تامین خاک از محلهاب بحرانی و کیانون- بايد به مصوبات کمیته کاهش آ يندگی هوا توجیههای فرسايش امکانپذير نیس.
شود
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نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن
 احیاء اراری تخريب شده بايید در برنامیهريی یهیاگنجانده شود
جهادکشاورزی

-

 روند ف لی اسیتفاده از خیاک ررفتن خاک حانلخی میشود

فرماندار برخوار

-

 می ان مصرف خاک واحدها بايد متناسب بیا تولییدو مصرف سوخ .باشد و بیا کنتیرل تطبیقیی امکیان
محاسبه می ان مواد اولیه مصرفی وجود دارد

نماينده انجمنهای
تولیدی

-

 تغییر در روند تولید نیاز به زمان دارد تامین مصالح بايد شیفاف گیردد تیا دسی .د نخاک کوتاه شود

سوال ( :)0پ

موجیب از بیین

از پاسخگويی به سوا ت با  ،و ت یین حداقل و حداکثر ظرفی .تولیید آجیر اسیتان ،نحیوه

استقرار واحدهای آجر چگونه بايد باشد؟ به نورت تکواحدی؟ يا قطبی (مجموع چند تکواحیدی در کنیار
هم)؟ يا در قالب شهرکهای نن تی تخصصی؟
جدول ( )10خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/11/12

نام دستگاه/

خالصه نظرات در جلسه 2911/22/21

خالصه نظرات کتبی

انجمن

نن  .م دن و
تجارت

(مشورت با انجمنهای تولیدی -نامه شیماره
 864/30031مورخ  )8833/88/4در نورت
جابهجايی واحیدها پیشینهاد ايجیاد شیهرک
تخصصی آجر میباشد همچنیین انجمینهیا
بییا همییاهنگی شییرک.هییای دانییشبنیییان،
 جابهجايی نیاز به سرمايهگذاری کالن دارددانشگاهها ،ادارهکل حفاظ .محییط زيسی،.
ادارهکل استاندارد اسیتان و سیازمان نیم،.
در قالب يک کمیته فنی با ارائیه راهکارهیای
اجرايی نسب .به رفیع آ ينیدگی واحیدهای
خود موافق .به عمل آوردند

 در روند جابهجايی بايد از تکنولوژی جديدحفاظ .محیط زيس .مطابق با شاخصهای جامع زيس .محیطیی  -با تدوين برنامه تکلیف نحوه استقرار م لوم گردد
استفاده شود
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 -3-2خالصه نظرات جلسه دوم کمیته مورخ :1311/12/4
جدول ( )16خالصه نظرات اعضاء کمیته کارشناسی ،جلسه 1311/12/4

نام دستگاه /انجمن
نن  .و م دن

نمايندگان تولیدکنندگان

فرمانداری برخوار

خالصه نظرات در جلسه 2911/21/4
 برنامه مناسبی پیشنهاد شده اس. موروع پهنههای استقرار بايد نهايی شود -استقرار در پهنهها به نورت شهرک برنامهري ی شود

خالصه نظرات کتبی
-

انجمن ننفی منطقه دول.آباد و
 کیفی .مواد اولیه بايد بررسی شودحبیییبآبییاد طییی نامییه شییماره
 شاخصها و اسیتانداردهای محییط زيسی .بايید م لیوم 4000مورخ  8833/81/0رمن
گردد
رد آ ينییده بییودن واحییدها ،بییر
 موارد تشويقی بايد اف ايش يابدارزآور بییودن واحییدها از طريییق
 استفاده از تسیهیالت نیندوق محییط زيسی .پیگییرینادرات و رفع مشکل مواد اولیه
شود
تاکید شده اس.
 -بهسازی و نوسازی در اولوي .باشد

-

 برنامه جام ی اس. -احیاء عرنههای تخريب شده در اولوي .اس.

-

حفاظ .محیط زيس.

 برنامه خوب و کاملی اس. واحدها بايید زمینیه ارزيیابی زيسی .محیطیی را فیراهمسازند
 استقرار در پهنههیای جديید در قالیب شیهرک نین تیتخصصی باشد

-

دفتر فنی استانداری

 -محل تامین مواد اولیه و کیفی .آن بايد مشخص شود

-

 در راسییتای اجییرای مقییررات ملییی سییاختمان و در ن ییرگرفتن شرايط محیطی و اجتمیاعی انیالح ن یام مصیرف
مصالح ساختمانی امکانپذير اس.

-

منابع طبی ی و آبخی داری

سازمان ن ام مهندسی
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 -3-3برآورد نیاز استان به آجر و سفال:
 در با ترين می ان هر  866مترمربع زيربنا 66 :مترمک ب سفال آجر و سفال و  66مترمربع آجرنمیاپالکی نیاز دارد
 متراژ ندور پروانههای ساختمانی در استان انفهان:جدول ( )17متراژ پروانههای ساختمانی صادره استان اصفهان از  1381تا 1318
سال

متراژ

8813

3166866

8836

1360864

8838

86880081

8831

88801004

8838

6600880

8834

1610063

8830

0803111

8830

0086881

8836

0686686

8831

0010016
متوسط  86ساله

حداکثر

حداقل

1636043

ماخذ :معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان (طرح آمارگیری از پروانههای ساختمانی)

با توجه به آمار فوق سه سناريو حداکثر ،حداقل و متوسط  86ساله مطرح میشود:

 در با ترين سطح ندور پروانههای ساختمانی (سال :)8831 3166666مترمک ییب آجییر و سییفال و  3166666مترمربییع آجییر پالکییی نمییا بییرای سییاختمانهییای
جديدا حداث
 8666666مترمک ب آجر و سفال و  8666666مترمربع آجر پالکی نما برای ت میر و نوسازی
مجموع81166666 :مترمک ب آجر و سفال و  81166666مترمربع آجر پالکی نما
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 در پايینترين سطح ندور پروانههای ساختمانی (سال :)8830 8606666مترمک ییب آجییر و سییفال و  8606666مترمربییع آجییر پالکییی نمییا بییرای سییاختمانهییای
جديدا حداث
 8866666مترمک ب آجر و سفال و  8866666مترمربع آجر پالکی نما برای ت میر و نوسازی
مجموع 0606666 :مترمک ب آجر و سفال و  0606666مترمربع آجر پالکی نما

 متوسط  86ساله (:)8831-8813 0666666مترمک ییب آجییر و سییفال و  0666666مترمربییع آجییر پالکییی نمییا بییرای سییاختمانهییای
جديدا حداث
 8366666مترمک ب آجر و سفال و  8366666مترمربع آجر پالکی نما برای ت میر و نوسازی
مجموع 6066666 :مترمک ب آجر و سفال و  6066666مترمربع آجر پالکی نما

با توجه به اینکه در سناریو متوسط  01ساله نیاز متوسط استان در نظر گرفتاه مایشاود ایان
سناریو برا برنامهریز مناسبتر به نظر میرسد.
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 -3-4سیاستها:
 -8سه ف الی .عمده اين برنامه عبارتند از:
انتقال :جابهجايی واحد تولیدی به پهنههای مشخص شده خارج از ش اع
بهساز  :انجام اقدامات زم جه .کنترل و کاهش سطح آ يندگی واحد موجود
نوساز  :جايگ ينی خط تولید با روشهای مدرن با تاکید بر تکنولوژی آتش ثاب .و آجر رونده يیا فینآوری
مورد تايید مراجع اینالح (کمیتهای با محوري .ادارهکل حفاظ .محیط زيس .و عضوي .شهرک علمی و
تحقیقاتی ،سازمان مديري .و برنامهري ی و سازمان نن  ،.م دن و تجارت)
 -1مالکان واحدهای تولید آجر و سفال در ش اع  06کیلومتری مختار به انتخاب يکی از سه راهکار زير ظرف
مدت دو ماه پ

از تصويب سند ساماندهی هستند:

الف) ت طیلی کامل واحد موجود و انتقال به پهنههای مشخص شده خارج از ش اع و ايجاد واحیدهای میدرن
(تکنولوژی آتش ثاب .و آجر رونده يا فنآوری مورد تايید مراجع اینالح)
ب) بهسازی واحد موجود (طبق برنامه مورد تايید حفاظ .محیط زيس .و حداکثر 8ساله) و ادامه ف الی .تا
پايان  8464در محل ف لی و ايجاد واحد مدرن جديد در پهنههای مشخص شده خارج از ش اع
پ) بهسازی واحد موجود (طبق برنامه مورد تايید حفاظ .محیط زيس .و حداکثر 8ساله) و ادامه ف الی .تا
پايان  8464با فرآيند بهسازی شده و هم مان انجام نوسازی واحد موجود (تکنولوژی آتش ثاب .و آجر رونده
يا فن آوری مورد تايید مراجع اینالح)
 -8سقف می ان تولید :سقف می ان ندور مجوز تولید در برنامه بهسازی و نوسازی هم مان ،در داخل شی اع
 06کیلومتری انفهان برابر با برآورد نیاز متوسط ده ساله استان برای آجر و سفال لحاظ می گردد و با تر از
اين سقف در پهنههای مشخص شده خارج از ش اع استقرار میيابند اولوي .با واحیدهايی اسی .کیه زودتیر
برنامه بهسازی و نوسازی را ارائه مینمايند ندور مجوز جديد برای سرمايهگذاران جديد بیه شیرط اسیتفاده
حداقل  06درندی از ماده اولیه شیل و نرفا استفاده از سوخ .گاز و بهکارگیری تکنولیوژی آتیش ثابی .و
آجر رونده يا فن آوری مورد تايید مراجع اینالح و جدا بودن محل تیامین میواد اولییه از محیل تولیید در
پهنههای مشخص شده توسط سازمان نن  ،.م دن و تجارت استان مجاز میباشد
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 8 -4ماه پ

از تصويب طرح و مشخص شدن ت داد متقاریان انتقال ،سازمان نم .با هماهنگی سیازمان

مديري .و برنامهري ی و ادارهکل حفاظ .محیط زيس .درخواس .تاسی

شهرک يیا شیهرکهیای نین تی

تخصصی آجر در پهنههای مشخص شده را به شرک .شهرکهای نن تی میدهد شرک .شهرکهای نین تی
ظرف مدت  8ماه اقدامات زم اداری را در خصوص تاسی

شهرک يا شهرکهای مذکور م میول مییدارد

استقرار واحدهای نن تی تولید ديگیر محصیو ت شییلپايیه در ايین شیهرکهیا بیا لحیاظ کیردن ریوابط
زيس.محیطی و آمايشی بالمانع اس.
 -0تامین مواد اولیه واحدهای اقدام کننده برای بهسازی (حداکثر تا پايان سال  8464شمسی) از محلهیای
ت یین شده پهنهبندی يا از طريق اجرای طرحهای احیاء عرنههای تخريب شده توسط کمیتهای با محوري.
ادارهکل منابع طبی ی و آبخی داری و عضوي .سازمان میديري .و برنامیهريی ی ،اداره کیل حفاظی .محییط
زيس ،.سازمان نن  ،.م دن و تجارت ،سازمان جهادکشاورزی و فرمانداریهای ایربط تشیکیل مییشیود
نورت میپذيرد
 -0در فرآيند نوسازی استفاده از خاک ر
 -6تامین خاک ر

حداکثر به می ان  46درند مواد اولیه محدود میگردد

در فرآيند نوسازی برای کلیه واحدها (بج کلونی کوهپايه) بايد از عرنههای مجاز خارج

از ش اع  06کیلومتر تامین گردد در عرنه کلونی کوهپايه واحدهای ف ال در زمان بهسازی و نوسازی ملی م
به احیاء کامل عرنههای تخريب شده قبلی مطابق با ن ر کمیته مذکور در بنید ( )0هسیتند و تیامین میواد
اولیه جديد منوط به اجرای طرحهای احیاء در عرنههای محدود با رعاي .بند ( )0میباشند
 -1در فرآيند بهسازی و نوسازی بر جدايی م ادن خاک ر

و شیل از واحدهای تولیدی تاکید میگردد

 -3سازمان نن  .م دن و تجارت در خصوص تامین شیل مورد نییاز واحیدها از طريیق ايجیاد راهبردهیای
فروش ،پیش فروش و قراردادهای بلندمدت فروش محصو ت م دنی و ندور مجوز فرآوری مواد م دنی برای
م ادن اقدام نمايد
 -86بهرهبرداران م ادن شیل (خارج از ش اع  06کیلومتر) به شرط عدم ايجاد انحصیار در محصیول م یدنی
میتوانند با اخذ ن ر مثب .حفاظ .محیط زيس .و ساير دستگاههای ایربط يک واحد تولیدی محصیو ت
نرفا شیل در ن ديکترين محل به م دن احداث نمايند
 -88از تاريخ تصويب اين طرح اولوي .استفاده از خاکهای ر

حانل از اجرای پروژههای عمرانی يا تغیییر

کاربری مجاز اراری کشاورزی برای احیاء اراری آسیب ديده از ف الی .واحیدهای م یدنی و نین تی اسی.
تامین مواد اولیه خارج از موارد اکر شده در بندهای  0تا  3همچون برداش .خاک از پروژههای عمرانیی يیا
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اراری کشاورزی نرفا با مکاتبه دستگاه متولی (به طور مثال شهرداریها و جهادکشاورزی) با نیم .و قیید
برآورد می ان مواد اولیه و آدر

دقیق مبدا و مقصد و پرداخی .عیوارد دولتیی و عمیومی و تايیید کمیتیه

مذکور در بند ( )0امکانپذير اس .خارج از اين چارچوب هرگونه حمل و تیامین خیاک بیه من لیه برداشی.
غیرقانونی و قاچاق خاک محسوب میگردد
 -81با توجه به ررورت نیان .از منابع خاک استان و استفاده از محصو ت استاندارد و با کیفی ،.دبیرخانه
شورای فنی استان در زمینه اولوي.دهی و ال ام به استفاده از محصو ت حانل از شیل در پروژههای عمومی
و دولتی استان اقدام نمايد
 -88سازمان ن ام مهندسی ساختمان در خصوص بکیارگیری محصیو ت جديید واحیدها تمهییدات زم را
م مول مینمايد
 -84دبیرخانه کارگروه زيربنايی نسب .به تغییر کاربری واحدهايی که ت طیل و يا منتقل میشوند مطابق بیا
قوانین جاری و نیاز مجموعه شهری انفهان اقدام مینمايد
 -80گروهکاری اشتغال و سرمايهگذاری با تايید کارگروه اقتصادی و شیورای برنامیهريی ی و توسی ه اسیتان،
نسب .به در اولوي .قرار دادن اختصاص تسهیالت ابالغی استان به طرحهای بهسازی و نوسازی نن  .آجیر
(مطابق با اين برنامه) اقدام نمايد
 -80واحدهايی که اقدام به ت طیلی يا انتقال فوری واحد موجود به پهنههای مشخص شده در خارج از ش اع
 06کیلومتری میکنند از م ايای زير برخوردار میشوند:
الف) اولوي .در درياف .تسهیالت ابالغی استان برای سرمايه ثاب .و درگردش
ب) تخفیف در ندور پروانه ساختمانی واحد جديد
ج) اولوي .در تغییر کاربری عرنه قبلی مطابق با نیازهای مجموعه شهری انفهان
د) اولوي .در استفاده از تسهیالت نندوق محیط زيس.
 -86کلیه دستگاههای خدمات دهنده (گاز ،برق ،آب منطقه ای و آبفا) تا نیمه اول سال  8460شمسی برای
تداوم خدمات خود به واحدهای تولید آجر مل م به است الم مستمر  0ماهه از سازمان نن  ،.م دن و تجارت
استان هستند و اين سازمان موظف اس .مطابق با مراحل اجرايی اين برنامه پاسخگوی است المها باشد
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 -81سازمان نن  .م دن و تجارت ،دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فرمانیداریهیای ایربیط از
طريق کمسیون ن ارت بر ف الی.های ننفی ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين طرح رمن ممنوعی.
ندور پروانههای جديد نسب .به ابطال کلیه پروانیههیای نینفی تولیید آجیر اقیدام و همیاهنگی زم را در
خصوص جمعآوری خدمات اين واحدها م مول مینمايند
 -83سازمان نن  .م دن و تجارت تمهیدات زم را در خصوص جانمايی سرمايه گذارانی که متقاری تولید
آجر نرفا رسی هستند در پهنه مشخص شده آران و بیدگل م مول مینمايد

 -3-5فرآیند اجرایی و مدیریتی:
 -8بالفانله پ

از تصويب سند ،سازمان نم .مفاد سند را به ف الین نن  .آجر استان ابالغ مینمايد

 -1ظرف مدت دو ماه پ

از تصويب سند ،واحدهای متقاری بهسازی و نوسازی درخواس .کتبی خود را به

سازمان نم .تحويل و ظرف مدت يک هفته است الم محیط زيس .واحید نیادر و ارسیال مییشیود عیدم
مراج ه متصدی و ناحبان امتیاز واحدها به نم .به من له انصراف از ادامه ف الی .بیوده و پی

از انقضیای

مهل .دوماهه کلیه زيرساخ.های واحد اعم از گاز ،برق و بهرهبرداری آب واحد قطع گردد
 -8ادارهکل حفاظ .محیط زيس .ظرف مدت يک ماه پ

از درياف .است الم سازمان نم .مل م به بازديد

از واحد و م رفی متقاری به شرک.های دانشبنیان جه .تدوين برنامه بهسازی میباشد
 -4متقاری موظف اس .ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايی بهسازی را از شرک .دانیش بنییان دريافی .و بیه
تايید ادارهکل حفاظ .محیط زيس .برساند حداکثر مجاز برای اجرای ايین برنامیه اجرايیی بهسیازی  3میاه
اس.
 -0بالفانله پ

از آغاز فرآيند بهسازی متصدی واحد مل م به ارائه برنامه نوسازی جه .آماده سیازی خیط

تولید برای سال  8460و اخذ تايیديه آن از نم .و محیط زيس .ظرف مدت سه ماه میی باشید از ابتیدای
سال  8460ف الی .واحدهايی که عملیات نوسازی خود را شیروع و تکمییل نکیردهانید ممنیوع مییباشید و
فرمانداریها با هماهنگی ادارهکل محیط زيس .و سازمان نم .و دستگاههای خدماترسان مل م بیه توقیف
ف الی .کامل اين واحدها میباشند
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 -0عدم اجرای هر کدام از مراحل فوق و بنا بر ن ر ادارهکل حفاظ .محیط زيس .به من له انصراف از ادامه
ف الی .بوده و کلیه زيرساخ.های واحد اعم از گاز ،برق و بهرهبرداری آب واحید قطیع گرديیده و از ف الیی.
واحد جلوگیری میگردد
 -6کلیه سیاس.ها و مراحل اجرايی فوقالذکر يکسال پ

از تصويب برای واحدهای تولید آجر سراسر استان

(خارج از ش اع  06کیلومتر) اجرا گردد زمان بهرهبرداری از واحد نوسازی شده برای اين واحدها شروع سیال
 8460شمسی میباشد
 -3-6برنامه زمانبندی ساماندهی واحدهای تولید آجر و سفال استان اصفهان
جدول ( )18برنامه زمانبندی ساماندهی واحدهای تولید آجر و سفال استان اصفهان
ردیف

دوازدهم
یازدهم
دهم
نهم
هشتم
هفتم
ششم
پنجم
چهارم
سوم
دوم
اول

اقدام

8

مراج ه به سازمان نم .و ندور است الم محیط زيس.

1

مراج ه به محیط زيس .و انجام بازديد و م رفی به مشاوران دانش بنیان

8

اخذ برنامه بهسازی و ارائه به محیط زيس.

4

اجرای برنامه بهسازی

0

ارائه برنامه نوسازی به سازمان نم .و محیط زيس.

0

پايان عملیات نوسازی
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زمان (ماه)
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پیوستها:
مجموعه مکاتبهها و صورتجلسهها
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GIS

شماره:
تاریخ:
پیوست :

بسمهتعالي

آني  -آني

" تولید ،ابیتشپني اه و مانع زدایي اه"
جناب آقای دکتر طغیانی  -ناظر محترم مجلس شورای اسالمی
جناب آقای ابوترابی  -ناظر محترم مجلس شورای اسالمی
جناب آقای قاسمی – معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
جناب آقای مهندس غالمی  -معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری
جناب آقای دکتر قاضی عسگر -معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری
جناب آقای درویشی – معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری
جناب آقای مرتضایی  -معاون محترم و فرماندار ویژهی شهرستان کاشان
جناب آقای سیستانی – فرماندار محترم شهرستان اصفهان
جناب آقای حقپرست  -مدیرکل محترم اطالعات
جناب آقای دکتر طالبی – رییس محترم دانشگاه اصفهان
سرکار خانم دکتر چنگیز  -ریاست محترم دانشگاه علوم پزشكی ،خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان
سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای فداء -فرماندهی محترم سپاه صاحب الزمان (عج ) اصفهان
جناب آقای مهندس قاسمی  -نمایندهی محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای معتمدی  -مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
جناب آقای صبوحی – مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر قاری قرآن  -مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی
جناب آقای دکترحشمتی  -مدیرکل محترم اداره کل حفاظت محیط زیست
جناب آقای مهندس موفق  -رییس محترم سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
جناب آقای مهندس مرادمند  -رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی
جناب آقای کالنی -مدیر کل محترم اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای اعتدادی  -مدیر کل محترم اداره کل آموزش و پرورش
جناب آقای عبدالحسینی – مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان
جناب آقای کامیابی  -سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
جناب آقای طباطبایی  -مدیر کل محترم اداره کل ورزش و جوانان
جناب آقای مهندس مطلب زاده  -مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات
جناب آقای مهندس ساسانی  -مدیر عامل محترم شرکت آب منطقهای استان
جناب آقای مهندس فرمانی  -مدیرکل محترم استاندارد
جناب آقای مهندس علوی – مدیر عامل محترم شرکت گازاستان اصفهان

اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411

ش ش5098356 :

220594
1400/05/13
دارد

شماره:
تاریخ:
پیوست :

220594
1400/05/13

" تولید ،ابیتشپني اه و مانع زدایي اه"
با سالم و احترام؛
به پیوست  8برگ صورتجلسهی مربوط به دویست و دهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مورخ
1400/05/03جهت استحضار ارسال میگردد.

نعمت اهلل اکبری
رئیس سازمان
و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه
رونوشت:
جناب آقاي دكتر رضايي -استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت استحضار
جناب آقاي پشمچي زاده معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار
جناب آقاي دكتر نعمتي رئيس محترم امور استان ها و مناطق جهت استحضار
اداره كل ديوان محاسبات استان
دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411

ش ش5098356 :

دارد

بسمهتعالي

شماره:
تاریخ:

220592
1400/05/13

پیوست :

دارد

آني  -آني

"تولید ،ابیتشپني اه و مانعزدایي اه"

جناب آقای طباطبایی مهریزی – مدیر كل محترم بازرسی استان
جناب آقای فالطون زاده – مدیر كل محترم دیوان محاسبات استان
سركار خانم فضلی – مدیر كل محترم امور بانوان و خانواده استانداری
جناب آقای شیشه فروش – مدیر كل محترم مدیریت بحران استانداری
جناب آقای دكترنصر -مدیر كل محترم بهزیستی استان

باسالم و احترام؛

به پیوست هشت برگ صورتجلسهی مربوط به دویست و دهمین نشست شورای برنامههریهیی و
توسعه استان مورخ  1400/05/03جهت استحضار ارسال میگردد.

نعمت اهلل اکبری
رئیس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه
رونوشت:
جناب آقاي ناطقي معاون محترم هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان جهت آگاهي
جناب آقاي صفاري پور مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان جهت آگاهي
جناب آقاي فروزنده رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان

اصفهان .خیابان دانشگاه .ابتدای خیابان توحید .نبش بهار آزادی تلفن 031136208479- 81 :
كدپستي  8173983411دورنگارمركزی 36208427 :

رایا نشاني ost61@mporg.ir :

ش ش5098557 :

شمارهي

شمارهي نشست

نشست

در سال جاري

201

4

تاريخ برگزاري

0411/15/10

محل برگزاري
سالن اجتماعات
استانداري

رياست نشست

استاندار

تعداد اعضاي

تعداد اعضاي

تعداد حاضرين

زمان شروع و

اصلي حاضر

اصلي غايب

غير عضو

خاتمه

01

1

01

01/01الی
 02/45صبح

 -از اعضاي اصلی غايب  ،تعداد چهار نفر داراي حق راي نيستند

و) دض خبوص بند  525از پیوات رامره شرماض  00/0011/04021مروض  0011/0/50مواروع تعیرین
پهنههای منااب جهت ااتق اض واحدهای تولید آج ااتان ،امن تبرویب «ارند بهسرازی و روارازی
صنعت آج ااتان اص هان ؛ پهنهبندی ااتق اض و ایااتگذاضی اج ایری و مردی یتی » مقر ض گ دیرد،
دض جهت عملیاتی رمودن م اد اند ،ف صت زماری بیشت ی ب ای م اجعه متبدیان واحردهای موجرود
دض رظ گ فته شود.
ز)دض خبرروص بنررد  02از پیواررترامرره شررماض  00/0011/04004مرروض  0011/0/50موارروع تعیررین
کاضب ی ارای صرنایع جهرت احرداث راحیره صرنعتی ضکرنآبراد  ،مشر وط بره اارت اد از پسراب بر ای
فعالیتهای صنعتی و فضای ابز ،ص فاً با ایجاد راحیه صنعتی به مساحت  54ه تاض موافقت گ دید.
ح)دض خبروص بنرد  1از پیوارترامرره  00/0011/04021مروض  0011/0/50مواروع تعیرین کرراضب ی
تاایسات زی بنایی جهت احداث الو خوضشیدی به

فیت یک مگراوات جهرت ب ضاری مجردد بره

کاضگ و زی بنایی ،تواعه ضوارتایی ،عشرای ی ،شره ی و آمرایر ار زمین و ممریط زیسرت عرودت
گ دید.
 -2کلیات توزیع اعتباضات طر حهرای هرادی ضوارتایی مروضد تبرویب و مقر ض گ دیرد جلسرهای برا
مموضیت اازمان مدی یت و ب رامهضیزی ااتان و با ش کت مدی کل دفتر امروض ضوارتایی و شروضاها
ااتارداضی و مدی کل بنیاد مس ن ااتان دض خبوص شاخصهای موضد اارت اد دض توزیرع اعتبراضات
تش یل و جمع بندی جهت اج ا به م کز ابلاغ میگ دد.
0

7

شماره:
تاریخ:
پیوست :

234999
1400/05/23
ندارد

بسمهتعالي
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان

باسالم و احترام؛
با عنایت به قسمت «و» بند « »2مصوبات نشست  210شورای برنامهریزی و توسعه استان مورخ 1400/5/3
در خصوص تصویب «سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر استان اصفهان؛ پهنهبندی استقرار و سیاستگذاری اجرایی
و مدیریتی» ،بدینوسیله متن نهایی سند شامل اصالاحات زمانبندی مورد تاکید اعضای شورا جهت ابالغ به
دستگاههای اجرایی مطابق با بندهای زیر بپیوست ارسال میگردد:
 -1سازمان صنعت ،معدن و تجارت اجرای کل سند؛
 -2ادارهکل احفاظت محیط زیست اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای  7 ،5 ،4و
10سیاستها ،بندهای  6 ،5 ،4 ،3 ،2و  7فرآیند اجرایی و مدیریتی؛
 -3ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای ،7 ،6 ،5
 11 ،10 ،8و  19سیاستها؛
 -4سازمان جهادکشاورزی اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بخش سوم شامل بندهای  7 ،5و  11سیاستها؛
 -5ادارهکل راه و شهرسازی (دبیرخانه کارگروه زیربنایی) اجرای بخش دوم (پهنهبندی) و بند  14سیاستها
بخش سوم؛
 -6فرمانداریها بندهای  7 ،5و  18سیاستها بخش سوم؛
شهرداریها اجرای بند  11سیاستها بخش سوم؛
 -7سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای بند  13سیاستها بخش سوم؛
 -8شرکت برق ،شرکت گاز و شرکت آبمنطقهای اجرای بندهای  17و  18سیاستها و بندهای  5 ،2و 6
فرآیند اجرایی و مدیریتی بخش سوم
اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411

ش ش5112280 :

شماره:
تاریخ:
پیوست :

234999
1400/05/23
ندارد

الزم به ذکر است دستگاههایی که نیاز به الیههای رقومی اطالعات مکانی موجود در طرح دارند میتواند نسبت
به معرفی نماینده و دریافت احضوری اطالعات از این سازمان اقدام نمایند .

نعمت اهلل اکبری
رئیس سازمان

رونوشت:
معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
رئيس كل محترم دادگستري استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
رئيس محترم منطقه  6و بازرس كل استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
مديركل محترم اطالعات استان اصفهان منضم به يك نسخه سند فوق الذكر جهت استحضار
جناب آقاي صفاري پور مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان و مسئول دبيرخانه كارگروه اقتصادي ،اشتغال و سرمايه
گذاري استان جهت آگاهي و پيگيري اجراي بند  15سياست ها
جناب آقاي قرباني مدير محترم مديريت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان و مسئول دبيرخانه شوراي فني استان
جهت آگاهي و پيگيري اجراي بند  12سياست ها
جناب آقاي فروزنده رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان جهت اطالع

اصفهان .میدان بزرگمهر .خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم) .بعد از پل تاریخی شهرستان
فکس 32616112
تلفنخانه 32607031-4
کدپستی 81581-84411
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