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 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم وبودهج کشور

 سازمان مدرییت وربانهم رزیی استان اصفهان

: 51صورتجلسه :  14/12/1399    هبنشجنپاترخی ربگزاری

 15:00           زمان: مدرییت اقتصاد مقاومتی استان اصفهانو  ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

ر کان: سالن اجتماعات استاندا  ی م
 دبیر ستاد: رئیس سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان

 

 دستور کار جلسه:

 های اختصاصی اقتصاد مقاومتی و جهش تولیدماهه پروژه 9گزارش عملکرد  -1

 1400 سال مقاومتی اقتصاد پیشنهادی هایپروژه بررسی -2

 مقاومتی اقتصاد مردمی نهاد تشکیل بررسی و طرح -3

 

 شده در جلسه:اهم مباحث مطرح 

( در سالن اجتماعات 15)راس ساعت  1399 /14/12ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر و یکمین پنجاه

با حضور اعضاء مدعو طبق لیست پیوست  استان اقتصاد مقاومتی ی و مدیریترییس ستاد راهبر استانداری به ریاست استاندار محترم و

  تشکیل گردید. 

ریزی استان ضمن خیر در شروع جلسه آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهآغاز شد.  کریم جلسه با تالوت آیاتی از قران

 .دستور جلسه را قرائت نمودند، عید پیش روو تبریک  مقدم به حضار

 تیماهه پروژه اقتصاد مقاوم 9گزارشی از عملکرد نگری استان های توسعه و آیندهمدیر مرکز آموزش و پژوهشآقای دکتر قاسمی، 

و اعضا ستاد نظرات خود را در مورد راهکارهای حل  ارائه دادندو دالیل عدم اجرای پروژه ها  بر اساس تعداد و میزان پیشرفت )پیوست(

 ها را بیان داشتند.مسائل پروژه

ارائه گردید و اعضا حاضر پیشنهادات خود را در مورد تنوع و تعداد  1400های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی سال در ادامه جلسه، پروژه

 ها اعالم نمودند.پروژه

تشریح مدل نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با الگوی  به استانداری اصفهان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جناب آقای دکتر درویشی

گذاری های اجتماعی، شرکتی و نهادی به منظور سازماندهی، اولویتای مسئولیتدر راستای احیمثلث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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های اجتماعی های اقتصادی استان به ویژه انجام فعالیت و هزینه نمودن منابع و مسئولیتهای اجتماعی بنگاهو هدفمند نمودن مسئولیت

 پرداختند.

 مصوبات جلسه:

به دبیرخانه ستاد  1400های تکمیلی خود را برای سال پروژه 18/12/1399 مورخ ههای اجرایی تا دوشنبمقرر گردید دستگاه( 1

 ارسال نمایند.

، های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبریسیاست 21و  20، 1( مقرر گردید براساس سند آمایش استان و بندهای 2

گذاری و هیأت معادن و کشاورزی اصفهان، ساختار شورای سیاستنهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، 

های کشور تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده اجرایی با تشکیل دبیرخانه در اتاق بازرگانی و با استفاده از تجربیات سایر استان

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد  شود در جلساتبه صورت فصلی توسط رئیس هیأت اجرایی که با حکم استاندار محترم منصوب می

 )مسئول پیگیری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری(مقاومتی استان ارائه گردد. 


