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 دستور کار نشست : 

 1031درصدي استان اصفهان در لايحه بودجه  1گزارش تحقق رشد اقتصادي -1

 بررسی مصوبات کارگروه زير بنايی، توسعه روستايی، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست  -5

 گذاري استاناشتغال و سرمايه ،بررسی مصوبات کارگروه اقتصادي -0

 ساير موارد -0
 

    مذاکرات : اهم 

مدیری  و  ازمانسمممقاسمممسی سمممرپرسممم  آقای دکتر  ،الله مجیدوت آیاتی چند از کلامتلاپس از          

درصمممدی در  8ممد  و الزاممات تق ر رشمممد  بیممان  بمه  ،ضمممسی  یر م ممدم ،شممم رادبیرو ریزیبرنمامممه

ایشمان ددم تق ر رشد اقتاادی در کش ر با ت هه به پاییی ب دن قیس  نیروی کار و  ند.پردا ت1041سما 

تغییر رفتار مردم و اصممملای   های ن ممم ی،اصممملای قیس و  هبیان نس د ضمممدر در ب مممتر ن ادیرا انرژی 

سپس   .برشسردندهای اصملای ن ادی و حذف فرآیندهای م ازی  را از م ستریی روش اداریسما تارهای 

و  هاشمم رسممتاناسممناد ت سممده   سممناد آمایس سممرزمیی،ا بر اسمما ها به بیان نق ه تدویی پیشممران ایشممان

 1041درصدی در سا   0/7با بیان اینکه رشد  ه وپردا تهای اسمتان بر اسا  هدو  داده و ستانده اول ی 

های مشتلر کشاورزی، مددن، صند  و های ت سمده در بشسم ستریی پیشمران   ،باشمددر اسمتان م نا می

زدایی و تراکم   اممم صمممی، –ایشمممان تاممم یه لایقه مشمممارک  دس می   .را ارائه نس دند  مدمات

ع مناب اصلای الگ ی کش  و ساماندهی کلیه   رژی،های ن  ی انقیس  اصلای  زدایی از تاسیسات، تسرکز

بندی مدت در ه    تق ر رشمد م رد نرر دان متند. ایشمان دستهاز م ستریی راهکارهای ک تاه  ب دهه را

ه     درهای مت لی را و  ا صی و مششص نس دن وظایر دستگاه  اکسیتی، مشارکتیح ها به پیشمران

   برشسردند. رسیدن به رشد م رد نرر لازم 
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ریزی و ت سده استان،  اهتسام و برنامه استاندار مقترم و رییس ش رای سمپس هنا  آقای دکتر مرتو ی  

 ن ایی کردنریزی در ه   بررسممی و های اهرایی اسممتان با سممازمان مدیری  و برنامههسکاری دسممتگاه

پس س م م و لازم برشسردند. رسیدن به رشد م رد نرر را  برای ایجاد تقرک در اقتااد استان و ها پیشران

در ادامه هل ه  اهرایی به بیان ن طه نررات   د در ایی  ا ص پردا تند. یهاتددادی از مدیران دسمتگاه

 18بالغ بر  که دشایری، ش ری و آمایس سرزمیی و مقیط زی   ، ت سده روستایی،مام بات کاررروه زیر بنایی

ها به انوسام دد تنامه برای کلیه ادوای مقترم ارسا  شده ب د مطری و ادوا باشد و ق لاً پروژهمی طری و پروژه 

ها و نررات   د را ن ممم   به بندهایی از آن بیان نس دند. نتیجه مذاکرات پس از ا ذ رمی مشبی به نیز دیمدرماه

 بررسی مصوبات کارگروه »هل ه به دلیل مقدودی  زمانی دسمت ر سم م  شمری م ارد بند دوم به تام یه رسمید. 

 به نشست آتی شورا موکول گرديد.« گذاري استاناقتصادي، اشتغال و سرمايه
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 مصوبات 
 

بررسممی و اظ ار برای  های ت سممده برای شممرانیپ  درصممدی م رر رردید، 8رزارش رشممد  با ت هه به -1

های ت سده نررات و م ارد بررسی پیشرانهای اهرایی ضسی دستگاه ارسا  و اسمتان های اهراییدسمتگاه

پس از  نتیجه آن  ریزی ارسمما  تا پیشممن ادی   د را حداک ر ظرف یه هبته به دبیر انه شمم رای برنامه

 ردد.ر یهه   بررسی در نش   آتی ش را ارا،  هساهنگی با مداون  هساهنگی ام ر اقتاادی استانداری

 

و ما بات کاررروه زیر بنایی، ت سده روستایی، دشایری،  22/14/1044م رخ  06064/1044/11نامه شساره -2

ات ئبا ت هه به است نا11/14/1044م رخ  00101/1044/11شم ری و آمایس سرزمیی و مقیط زی   نامه شساره 

 م ارد ذیل تا یه شد.

 

م ض ع القاق و تدییی کاربری م ک نی با  22/14/1044م رخ  06064/1044/11از نامه شمساره 1ردیر  -الر

ای با مق ری  هل ه ،از دست ر کار  ارج و م رر رردید میی  دمات در قاله  دمات  منبامل شم ر دهر تأ

ریزی، اداره کل راه و ش رسازی، شرک  آ  مداون  دسرانی استانداری و با شرک  سازمان مدیری  و برنامه

در  یهفرمانداری شم رستان نجر آباد تشکیل و نتیجه آن ه   اراو  ی او فاضملا  اسمتان، شمرک  آ  منط ه

 ش را ارسا  رردد. دبیر انهبه ش را نش   آتی 
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های مزاحم م ض ع تغییرکاربری از کارراه 22/14/1044م رخ  06064/1044/11از نامه شمساره  7ردیر  - 

   رج و م رر رردید، فرمانداری ش رستانشم ری به صمندتی ه   ت سمده کار انه صمنایع ن  از دسمت ر کار  ا

در نشمم مم  آتی شمم را به دبیر انه شمم را  یهاقدامات انجام ررفته ت یه و ه   ارا ابداد و    ان ممار رزارشممی از

 ارسا  رردد.

هکتار از اراضممی دولتی  04م ضمم ع القاق 22/14/1044م رخ  06064/1044/11از نامه شممساره 8ردیر  -ج

)پانزده(  10با القاق ضسی م اف    وده قان نی ه   اهرای طری اقدام ملی م مکی حریم شم ر نائیی به مقد

و های فرس ده رزارشی از وضدی  باف اسمتان اداره راه و شم رسمازی  ،دهکتار از اراضمی دولتی م رر رردی

ار یدر ا تهای دولتی که و هسچنیی وضدی  زمیی های مشتلر استان ها در ش رستاننق ه استباده از ایی باف 

 ه رردد.یت یه و در نش   آتی ش را ارا راباشد می های اهراییدستگاه

م رخ  00101/1044/11از نممامممه شمممسمماره  210و  210، 212، 212، 129،  128، 82،  81، 9هممای ردیر -د

با ت هه به ضممیر وق   27/14/1044م رخ  07227/1044/11از نامه شممساره  6و  0 هایو ردیر 11/14/1044

 هل ه آتی م ک   رردید. به

م رر  ضسی ردای  ما بات ق لی  های   رشیدیرذاری از هسله نیروراهیههای سرمادر  ا ص طری -2

بندی مششص صادر بر اسا  زمان را  دستگاه مت لی ضسی بررسی اهلی  افراد مت اضی، مج زها ،رردید

 .نساید
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های گاهتهای پیشممن ادی دسممپروژهادت ارات و  ، 1044 سمما  ( قان ن ب دهه8در راسممتای بند )ز( ت اممره ) -0

مدیری  و نامه مرب طه م رد تام یه قرار ررف  و م رر شمد ت سمط سازمان با ت هه به قان ن و آییی اهرایی

 ابلاغ رردد. ریزی استان برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند:اسامي اعضاي ارجمندي که در اين نشست حضور نداشته
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