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 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجيد آغاز پانزدهمين جلسه ستاد         

اظهار سپس  را تبریك گفتند.گردید. ابتدا جناب آقای استاندار دهه کرامت و ميالد امام رئوف حضرت امام رضا )ع( 

استان برگزار گردید. ایشان ضمن تشکر و بودجه  و روز گذشته مراسم تکریم و معارفه رئيس سازمان برنامه داشتند در

زمان  بزرگ و مهم در مان، فرموند چندین کارزطول چهارده ماه سرپرستی سا پور درقدردانی از زحمات آقای صفاری

و  ی اجرایی تفکيك سازمان از استانداری و احياء آن با کمترین مشکالتهاتصدی ایشان انجام گردید. از جمله فعاليت

و انجام سایر وظایف انتقالی از استانداری به سازمان از قبيل  1395و همچنين سال  1394ریزی سال ، بودجهتنش

، ادامه ایشان در وظایف دبيری شورای فنی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، که بحمداهلل همگی آنها بخوبی انجام گردید.

، تخصص و تجربيات ارزشمند ند با توجه به شایستگیمسئوليت جدید را به آقای دکتر اکبری تبریك گفته و اشاره نمود

 سازمان برنامهدر چه بيشتر  ی هرئرشد و شکوفا ریزی و توسعه استان، انشااهلل شاهدهای برنامهزمينه فعاليت در ایشان

 .ای استان خواهيم بودهای توسعهبع آن اجرای برنامهتبودجه و به  و

از این فرصت پيش آمده و توجه ویژه  دفرمودند ما بای ز جناب آقای استاندارآقای دکتر اکبری ضمن تشکر ا       

ای استان نموده و ، حداکثر استفاده را در راستای تحقق اهداف توسعههای اقتصاد مقاومتیمسئولين کشوری به برنامه

شده و بيان دستور کار جلسه ایشان وارد ادامه  در .های اقتصاد مقاومتی اقدام نمایيمنسبت به هدفمند نمودن پروژه



اولين دستور کار جلسه به علت عدم حضور جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استانداری به جلسه نمودند، 

 .گرددمیبعد موکول 

ه و های اقتصاد مقاومتی توسط مدیر کل راها وپروژهار شامل گزارش برش استانی برنامهدومين دستور ک        

 شهرسازی ارائه گردید که گزارش کامل به شرح پيوست آمده است .

اعضاء به بحث و بررسی و اظهار نظر پيرامون گزارش ارائه شده پرداختند   پس از خاتمه گزارش راه و شهرسازی        

 :پرداختند ی بشرح زیربندی به ارائه نکاتسپس جناب آقای استاندار بعنوان جمع

نی در گزارشات خود های استامطلق در خصوص شاخص های اجرائی استان سعی نمایند از درج آماردستگاه        

اًکيد تگردد ایشان محروميت استان می چرا که ارائه این آمار مانع از ارائه تصویری شفاف و روشن از ،اجتناب نمایند

با حساسيت بيشتری برخورد گردد، ضمن اینکه  ،بردار مترو اصفهانفرمودند که در خصوص تعيين و انتخاب شرکت بهره

کيلومتر راه بسنده نشده و نسبت به بازنگری مطالعات انجام شده  250به نتایج مطالعات قبلی در خصوص پروژه احداث 

اقدام گردد. گزارش ارائه شده توسط آقای مهندس غالمی تقریباً در قالب چارچوب مورد نظر ستاد بود چنانچه گزارش 

های پيشنهادی استانی و از همه ی و همچنين پروژهزهای ملی بخش راه و شهرساشده شامل برش استانی طرحارائه 

 مهمتر، پيشنهاداتی در خصوص اصالح ضوابط و مقررات دست و پاگير بود.

سات ستاد، وری از جلجوئی در وقت و حداکثر بهرهآقای دکتر اکبری به اعضاء ستاد توصيه نمودند بمنظور صرفه        

 شایسته است که در ارائه گزارشات عملکرد، از ذکر مقدمات و مفاهيم کلی اجتناب گردد

س جهانگيری معاون اول محترم دفرمودند در نيمه شهریور ماه آینده جناب آقای مهن جناب آقای استاندار در پایان 

در خصوص پيگيری و طرح مسائل و پيشنهادات . لذا ما باید آمادگی کاملی تشریف خواهند آوردرئيس جمهور به استان 

های سازی طرحهای اقتصاد مقاومتی استان داشته باشيم. ضمن اینکه باید اهتمام الزم در خصوص آمادهمرتبط با برنامه

 .صنایع کوچك استان بکار برده شود بزرگ استان جهت افتتاح ایشان و همچنين بسته حمایتی از

شود. جلسه  طرحبدليل اتمام وقت جلسه ارائه نگردید و مقرر شد در جلسه آینده جلسه کارهای  سایر دستور        

 پایان رسيد.ه با ختم صلوات ب 18ساعت 

 

 مصوبات:

های اجرائی ذیربط جمهور توسط دستگاههای بزرگ قابل افتتاح در سفر معاون اول محترم رئيسمقرر شد طرح -

 تانداری منعکس گردد.پيگيری و به معاونت عمرانی اس

 

 


