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 ین کمسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهاندومصورتجلسه 

 ستاناسازمان مدیریت و برنامه ریزی  مکان برگزاری جلسه :  4/5/95روز 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:

های صنعتی شرکت شهرک –ای منطقه شرکت برق های :های پیشنهادی استانی اقتصاد مقاومتی دستگاهبررسی پروژه – 1

 و شرکت گاز استان.

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

ه های توسعآغاز گردید. سپس آقای دکتر قاسمی مدیر مرکز آموزش و پژوهش یاد و نام خداراس ساعت مقرر با  جلسه        

به  ،لسهج اجرای اولین دستور قبل از، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرینسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نگری و آینده

کارگروه توسعه  تشکیل مبنی برارائه توضیحاتی درخصوص مصوبه سیزدهمین ستاد راهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی استان 

  روستایی دراستان پرداختند که خالصه آن به شرح زیر می باشد :

اقتصاد مقاومتی به  قالب پروژه های عنوان هم اندیشی توسعه روستا در وزارت کشور با درتیرماه سال جاری جلسه ای در

. دراین جلسه به استان ها توصیه گردیده است نسبت به اجرای طرح های توسعه شده است ریاست وزیر محترم کشور برگزار 

مدیریت  ستاد راهبری و و رفع موانع ومشکالت توسعه، اقدام گردد. درهمین راستاجناب آقای استاندار درسیزدهمین جلسه روستا

عه اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی برای توس تان تاکید ویژه نمودند با توجه به شرایط مساعدی که بامقاومتی اس اقتصاد

جهت توسعه  را روستاها ، تمامی تالش خود امور فراهم گردیده است ، ضروریست دستگاه های اجرایی ذیربط با روستاها

های توسعه  برنامه سه مذکور مقرر گردید، مباحث مرتبط بااساس مصوبات جل . درهمین راستا برگیرندروستایی استان بکار 

صدر کارهای کمسیون تخصصی ستاد استان قرار گرفته و به عنوان اولین دستور کار، نسبت به تعیین و  روستایی استان در

 ردد.ی توسعه روستایی اقدام گپروژه ها و عنوان الگوی استان جهت اجرای برنامه ها به مناسبانتخاب یک منطقه 

و شاخص ها ی انتخاب مناطق مستعد توسعه روستایی پرداختند.  درادامه اعضاء به بحث و بررسی پیرامون تعیین مالک ها

دعوت  اروستاه پیشنهاد نمودند درجلسه آینده از تمامی ارگان های ذیربط با امورالب آقای دکتر قاسمی ضمن جمع بندی مط



ان تصمیم استتوسعه روستایی منطقه به عنوان الگوی یک شده و موضوع به صورت ویژه مورد بررسی و نسبت به انتخاب 

 نهایی اخذ گردد.

شرکت شهرک های صنعتی استان نسبت به ارائه پروژه های  سپس نمایندگان شرکت سهامی برق منطقه ای استان و

 پروژه به پیوست می باشد ( اومتی پرداختند. )گزارش کامل هرقالب برنامه های اقتصاد مق پیشنهادی خود در

 :ه شرح زیر می باشدببرق منطقه ای شرکت پروژه پیشنهادی  (الف 

 « بادآبیب حکیلوولت  63 تکمیل پست  » -1

  .آقای جالل صابریان ارائه گردید که توسط« ولت هاتف اصفهانی کیلو 400/63اتصاالت انتقال و فوق توزیع پست » -2

 :شرکت شهرک های صنعتیپیشنهادی های پروژه  ( ب

 « تامین آب شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان»  -1

 « تامین آب شهرک صنعتی رنگسازان » -2

 « تامین آب سه شهرک صنعتی بزرگ اصفهان»  -3

 .زمانی ارائه گردید  مهندسه توسط آقای ک «ساخت تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بزرگ اصفهان» -4

بندی مباحث مطروحه های مطرح شده پرداخته وآقای دکتر قاسمی به جمعو بررسی پیرامون پروژه سپس اعضاء به بحث
 پرداخته و تصمیمات زیر به اتفاق آراء اخذ گردید.

 :تصمیمات اخذ شده 

   جلسه آینده از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط با توسعه روستایی جهت تصمیم گیری نهایی  مقرر شد در – 1

 استان دعوت به عمل آید. مناسب منطقه شاخص ها برای انتخاب رخصوص تعیین د

پیشنهادی خود را درقالب منشور پروژه تحویل سازمان مدیریت  مقرر شد شرکت برق منطقه ای پروژه های – 2

 .وبرنامه ریزی جهت ارسال به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی نماید

را مجدد ارائه نماید واز نمایندگان شرکت آب منطقه ای اصفهان صنعتی پروژه هامقرر شد شرکت شهرک های  -3

 و آب و فاضالب کاشان نیزدعوت به عمل آید و پس از آن تصمیم گیری شود.


