
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مينبيستصورتجلسه 

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح 8 زمان: 7/7/1395 شنبهچهارتاریخ برگزاری: 

 استان برنامه و بودجهسازمان  رئیسدبیر ستاد:  رئیس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

های اقتصاد مقاومتي توسط اداره كل راه و شهرسازی ها و پروژهو پیشرفت فیزیکي برنامه ارائه گزارش عملکرد  -1

 استان.

 .ای استانهای اقتصاد مقاومتي توسط شركت برق منطقهها و پروژهارائه گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکي برنامه  -2

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

صبح با قرائت آیاتي چند از  8بیستمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان راس ساعت           

، ضمن خیر مقدم به اعضاء زمان برنامه و بودجه و دبیر ستاداهلل مجید آغاز گردید. ابتدا آقای دكتر اكبری رئیس ساكالم

، مقرر گردید از نیمه دوم سال جاری نسبت به پایش و لسه ستادججلسه بیان نمودند كه براساس مصوبات هجدهمین 

باشند  های اقتصاد مقاومتي استان ميها و پروژههای اجرایي استان كه مجری برنامهارزیابي عملکرد آن دسته از دستگاه

ای استان به ارائه هاقدام گردد. لذا در این جلسه دو دستگاه اجرایي شامل اداره كل راه و شهرسازی و شركت برق منطق

 .پردازندارش عملکرد بخش ذیربط ميگز

های اقتصاد مقاومتي توسط اداره كل ها و پروژهاولین دستور كار شامل گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکي برنامه        

 .باشد(گردید ) گزارش كامل به پیوست مي راه و شهرسازی استان ارائه

تور كار، جناب آقای استاندار توصیه نمودند در خصوص پروژه قطعه اول باند دوم محور در پایان این بخش از دس        

طریق مکاتبه با  ، ضروریست توسط اداره كل مسکن و شهرسازی ازدرود و عدم تخصیص اعتبار مصوب آن –داران 

ادامه ایشان  در .گرددسال ، موضوع پیگیری شده و رونوشت آن نیز به مراجع ذیربط جهت اقدام الزم اروزارتخانه متبوع

های اقتصاد فرمودند سازمان برنامه و بودجه استان نیز بصورت مکتوب موضوع عدم تخصیص اعتبارات مصوب پروژه



كه عدم تخصیص اعتبارات در  مقاومتي استان را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور منعکس نموده و تاكید گردد

ابق با برنامه زمانبندی مشخص شده، پیشرفت فیزیکي دیده است كه پروژه ها مطباعث گرجاری شش ماهه اول سال 

 .نداشته باشند

های شهرها و بافتایشان پس از ارائه گزارش اداره كل مسکن و شهرسازی در بخش بهسازی حاشیه كالن        

این امر تاحد زیادی منوط به چند كه  . هرخش باید فعالیت بیشتری صورت گیرداین ب فرسوده تاكید نمودند كه در

 .تسهیالت اعتباری از مركز مي باشدپرداخت به موقع 

های اقتصاد مقاومتي توسط شركت ها و پروژهدومین دستور كار شامل گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکي برنامه        

 )گزارش كامل به پیوست مي باشد(. ای استان ارائه گردیدبرق منطقه

، لذا حتماً باشدبه اصفهان نزدیک ميمسئولین كشوری در پایان جلسه جناب آقای استاندار اشاره نمودند كه سفر         

ار یاخت نسبت به چاپ و تکثیر گزارش مکتوب اقتصاد مقاومتي استان توسط سازمان برنامه و بودجه استان اقدام و در

بیرخانه ستاد نسبت به تهیه گزارش عملکرد ماهیانه ستاد، در قالب یک ضمناً د .های اجرایي ذیربط قرار گیردهدستگا

دارایي جهت انعکاس به مراجع باالدست ارسال  فرمت یکسان اقدام و همزمان برای استانداری و اداره كل اقتصاد و

 گردد.

 مصوبات :

مقرر شد مکاتبات الزم توسط اداره كل مسکن و شهرسازی استان درخصوص تخصص به موقع اعتبارات مصوب  – 1

دردود، با وزارتخانه متبوع انجام گردیده و رونوشت آن نیز جهت پیگیری الزم  –پروژه قطعه اول باند دوم محور داران 

 به سایر مراجع ذیربط ارسال گردد.

های اقتصاد مقاومتي بودجه استان، موضوع عدم تخصیص اعتبارات مصوب پروژه و رنامهمقرر شد توسط سازمان ب – 2

مقاومتي كشور منعکس و موضوع تا حصول نتیجه  استان در شش ماهه اول سال جاری، به ستاد فرماندهي اقتصاد

 پیگیری گردد.



فرمت یکسان تهیه و به مراجع ذیربط  ، در قالب یکمقرر شد توسط دبیرخانه ستاد، گزارش عملکرد ماهیانه ستاد – 3

ارسال گردد. ضمناً بصورت همزمان یک نسخه از آن برای استانداری و اداره كل اقتصاد و دارایي استان نیز ارسال 

 گردد.

  

 

 

 

 

 

 

 


