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 دستور کار نشست :  

 هاي اجرايی استان در خصوص برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور  بررسی و نهايی کردن احکام پيشنهادي دستگاه .1

 

 

   مذاکرات : اهم 

 

جناب آقای دکتر مرتضوو ی ااووتا دات م توورم و   ، مجیدکالم اهلل  از  چند  الوت آیاتی  پس از ت      

 شسوو  ایوون  ضروتت تشوولی   به بیان    ،  ضمن خیر مقدمتیزی و ت اعه ااتان  تئیس ش تای بر امه

بنوود ابال ووی 14ارل حه قراتدادن  با تاکید برپرداخته و    تیزی و ت اعه ااتانش تای بر امه  العادهف ق

بر امه هفتم تا اند ت  ل مردمووی دا سووته  ، های اجرایی ااتانت اط داتگاه  تیاا  م ترم جمه ت

تیزی و ت اعه ااتان، ت جووه تئیس ش تای بر امه گردد.تهیه و تدوین می  با  گاه مشاتک  مردمیکه  

و اتتقاء عدال  ارزمینی از طریق تعای  مالحظات آمایشی، کاهش ا  صات   مسای  م یط زیستیبه 

تا از ها های دول  و تف یض اختیووات بووه ااووتانو تمرکززدایی از ایاا و مداخالت دول  دت اقتصاد  

های بر امه هفتم بر شمرد د. ااتا دات م ترم با اشاته بووه تعووداد احلووام پیشوونهادی مهمترین ویژگی

ای دت اووازمان تشوولی  کمیتووهبر لووزوم    های اجرایی ااتان به دبیرخا ه ش تا،  داتگاهاتاالی ت اط  

به اازمان بر امه و ب دجووه تیزی و برتای  و  هایی کردن پیشنهادات و اتاال آ ها  مدیری  و بر امه

اپس آقای دکتر قاامی تئوویس اووازمان موودیری  و   تا پایان وق  اداتی امروز تاکید  م د د.کش ت  

تعای  ض ابط و ق اعوود دت تهیووه و توودوین   بر  تیزی و ت اعه ااتانی بر امهتیزی و دبیر ش تابر امه

بوور  بووا بیووان اینلووه ایشووان تمرکز بر مسای  کلیدی کش ت و ااتان تاکید  م د د.و  احلام پیشنهادی  

 هوود ،  های کلی ابال یت  الت پیرام  ی و ایاا   ااس آایب شناای به عم  آمده و همچنینا

 ت جه   مستلزم تا داتیابی به این هد  . اا  پیشرف  اقتصادی ت أم با عدال آتما ی بر امه هفتم، 
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دت ادامه تعدادی    مردمی دا ستند.  دول    ت  ل  اند  دت  مندتج  کالن  آفرینت  ل  هایچرخش  به  

 های اجرایی مطرح و اعضاء به بیان دیدگاه های خ د دت این خص ص پرداختند. از احلام پیشنهادی داتگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   صوبات: م

های اجرایی ااتان احلام مرب ط به ح زه تخصصی خ د تا با تعای  ض ابط  داتگاه   مقرت گردید  .1

و مقرتات مرب طه جه  اتاال به اازمان بر امه و ب دجه کش ت تا پایان وق  اداتی توز دوشنبه 

 تیزی ااتان اتاال  مایند. اازمان مدیری  و بر امه  به 1401/ 14/09م تخ 
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