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 استان برنامه و بودجهسازمان  رئيسدبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

 بنيان. ها و اقدامات شهرك علمی تحقيقاتی اصفهان در راستای تحقق اقتصاد دانشارائه گزارش برنامه -1

تمركززدائی، واگذاری و تفویض اختيارات كافی "های استانداری در اجرای پروژه طرح و بررسی پيشنهادات معاونت -2

 ری.توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندا "هابرای استان

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

صبح با قرائت آیاتی چند از  9شانزدهيمن جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان راس ساعت         

بودجه استان، دستور كار جلسه را قرائت و  و اهلل مجيد آغاز گردید. ابتدا آقای دكتر اكبری رئيس سازمان برنامهكالم

های بودجه استانی از این پس آقای ناطقی های اقتصاد مقاومتی با بحثسنخ بودن برنامه نمودند به دليل هماشاره 

 .داشتخواهند جلسات حضور  بودجه سازمان نيز در و معاون هماهنگی برنامه

 شهرك در ها و اقداماتسپس آقای دكتر كشميری رئيس شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان به ارائه گزارش برنامه

 بنيان پرداختند كه گزارش كامل آن به پيوست می باشد.راستای تحقق اقتصاد دانش

فرمودند از جمله وظایف اصلی كه برای  ، جناب آقای استانداراز پایان گزارش آقای دكتر كشميریپس         

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان تعریف شده است عبارتند از:های عضو دستگاه

  .های اقتصاد مقاومتی استاننمودن برش استانی پروژه مشخص – 1

  .های جدید پيشنهادی استانارائه پروژه تهيه و – 2

  .های اقتصاد مقاومتیها و پروژهپا گير اجرای برنامه و شناسایی مقررات و قوانين دست – 3



های پروژهانجام وظایف فوق و ارائه لذا انتظار ستاد اقتصاد مقاومتی استان از شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان 

 .  باشدپيشنهادی جدید می

: دو پروژه ملی برای معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور در قالب برنامه دكتر كشميری در پاسخ بيان نمودندآقای 

وژه ملی هاد نموده است كه در پربنيان تعریف شده است و شركت علمی و تحقيقاتی اصفهان پيشنتوسعه اقتصاد دانش

شركت دانش بنيان را  200سهمی داشته باشد و لذا حمایت از « شركت دانش بنيان 3000م حمایت از سازی نظاپياده»

شركت و موسسه دانش  200ازی اندهای الزم و حمایت از تاسيس و راهایجاد زیر ساخت»قالب پيشنهاد پروژه  در

كه مجری « المللیژوهشی برتر كشور به تراز بيندانشگاه و واحد پ 5تبدیل »پروژه ملی  انجام دهد. همچنين در« بنيان

های باشد نيز این شهرك اعالم آمادگی نموده است كه تبدیل یکی از دانشگاهفناوری می آن وزارت علوم، تحقيقات و

يقات و فناوری استان را به واحد پژوهشی برتر كشور به عهده بگيرد. در این خصوص مکاتبات الزم با وزارت علوم، تحق

نيز شهرك آمادگی خود « ریدور فناوری اطالعات و ارتباطاتایجاد یک ك» ت گرفته است. در خصوص پروژه ملیصور

 .ت و همکاری الزم اعالم نموده استرا جهت مشارك

بندی این بخش فرمودند شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان در اسرع وقت جناب آقای استاندار بعنوان جمع        

 . درور به دبيرخانه ستاد اقدام نمایدهای ملی مذكاز پروژهبرش های شهرك در قالب نسبت به ارائه برش استانی پروژه

آوری خود را با مشاركت فن های پژوهشی وهای اجرایی استان را ملزم نمودند كه اجرای پروژهادامه ایشان دستگاه

 .می و تحقيقاتی اصفهان انجام دهندشهرك عل

دومين دستور كار جلسه توسط آقای مهندس طرفه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و همکاران         

 .كه گزارش كامل به پيوست آمده استایشان ارائه گردید 

 :ر كار به نکات زیر اشاره فرمودندجناب آقای استاندار بعنوان جمع بندی این بخش از دستو        

ختانه معاون اول محترم رئيس جمهور و همچنين وزارت كشور به طور جد به دنبال بحث واگذاری خوشب        

باشند و تاكنون موارد متعددی در خصوص واگذاری اختيارات به تصویب هيئت محترم وزیران ها میاختيارات به استان

مورد  34تعداد  20/5/95زیران به تاریخ آخرین جلسه هيئت محترم و ها ابالغ گردیده است. لذا دررسيده و به استان

های اجرایی استان چنانچه عالوه بر شود دستگاهها ابالغ گردید. لذا پيشنهاد میواگذاری اختيارات جدید به استان



پيشنهاد جدیدی در این خصوص دارند در اسرع وقت به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری  ،اگذار شدهاختيارات و

 در جلسه آینده ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مطرح و تصميم الزم اتخاذ گردد. منعکس تا

درخصوص پيشنهادات واگذاری اختيارات حيطه وظایف استانداری كه توسط جناب آقای مهندس طرفه ارائه شد نيز 

 تلقی گردد. گردد بعنوان مصوبه ستادپيشنهاد می

 : مصوبات

های نهادی شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئيات پروژههای پيشپروژه – 1

 پيشنهادی به شرح زیر در اسرع وقت جهت انجام اقدامات الزم به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال گردد.

شركت و موسسه دانش  200ی ایجاد زیر ساخت های الزم و حمایت از تاسيس و راه انداز"پروژه پيشنهادی  -      

 ."بنيان

 ."ایجاد یک كریدور فناوری اطالعات و ارتباطات"پروژه پيشنهادی  -      

دانشگاه  5تبدیل » مقرر شد پيگيری الزم در خصوص مشاركت شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان در پروژه ملی  – 2

های استان صورت بگيرد و نتيجه به از دانشگاهو انتخاب یکی « و واحد پژوهشی برتر كشور به تراز بين المللی 

 دبيرخانه ستاد منعکس گردد.

و  ویب قرار گرفتپيشنهادات استانداری در خصوص اختيارات قابل واگذاری ذیربط با وظایف استانداری مورد تص – 3

 مقرر شد از طریق استانداری این پيشنهادات به وزارت كشور منعکس گردد.

، در ها دارنداختيارات جدید به استانهای اجرایی استان چنانچه پيشنهاداتی درخصوص واگذاری مقرر شد دستگاه – 4

 .آینده ستاد مورد بررسی قرار گيردجلسه  تا درنمایند استانداری منعکس امور عمرانی  اسرع وقت به معاونت هماهنگی

 

 

 

 



 


