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ر  رئ�س �تاد: ا�تا�دا
ر کان: سا�ن ا��ماعات ا�تا�دا  ی م

 د��ر �تاد: رئ�س سازمان �د�یت و ���ه ر�ی ا�تان

 

 دستور کار جلسه:

 (ارائه توسط دبیر جلسه) 1399هاي جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در سال ارائه گزارش عملکرد پروژه) 1

 .1400ها و راهبردهاي ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی در سال تبیین سیاست) 2

 مطرح شده در جلسه:مباحث خالصه 

تالوت آیاتی از  اب )09:30(راس ساعت  09/02/1400ي و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر مینپنجاه و دو
 طبق لیست پیوست تشکیل گردید. اعضاء مدعو ودر سالن اجتماعات استانداري به ریاست استاندار  قرآن مجید،

دستور جلسه،  قرائتو  ریزي استان ضمن خیر مقدم به حضارسازمان مدیریت و برنامه محترم رئیس ،آقاي دکتر اکبري جلسهدر شروع 
 .نمودند تشریحروند برگزاري جلسه را 

هاي جهش تولید و اقتصاد گزارش عملکرد پروژه ،سازماننگري هاي توسعه و آیندهآموزش و پژوهشدکتر قاسمی مدیر مرکز  در ادامه
 ها را به تفکیک بیان داشتند (فایل پیوست).و دالیل عدم پیشرفت پروژه نمودمقاومتی استان را خدمت حضار ارائه 

انده ن رسبه سمع و نظر مدعوی 1400هاي اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براي سال در ادامه جلسه لیست پروژه
 شد.

و به تبیین جایگاه ستاد راهبري  نمودندتشریح  را مدل مفهومی توسعه استان جناب آقاي دکتر اکبري در راستا دستور دوم جلسه، سپس
 .تند و اعضا جلسه در این مورد نظرات خود را اعالم کردندو مدیریت اقتصاد مقاومتی در این مدل مفهومی پرداخ

 مصوبات جلسه:

، گاز پروژه آپادانا 1400تا پایان خرداد  با پیگیري معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري، شرکت گاز استان اصفهان مقرر گردید )1
 فوالد البرز را تأمین نماید.
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أمین معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري و بانک تجارت تسهیالت مورد نیاز پروژه آپادانا فوالد البرز ت مقرر گردید با رایزنی )2
 شود.

دار استفاده هاي سرامیک لعابها به صورت پایلوت از لولهن اصفهان در یکی از شهرستانگردید شرکت آب و فاضالب استامقرر  )3
 یند.کند و گزارش عملکرد خود را تا پایان خرداد به ستاد ارائه نما

 واگذار شود. بردارنده افتتاح گردد و به بهره مقرر گردید کشتارگاه نجف آباد در یک ماه آی )4

 به بهره برداري برسد. 1400 خردادآخر صدا و سیما تا  هايایستگاه مقرر گردید پروژه تکمیل و تجهیز )5

هاي مدل مفهومی ها و پروژهها، طرحریزي نسبت به تکمیل جدول موضع و موضوعات پیشرانمقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه )6
 هاي معین و اجرائی نمودن آنها تحویل استانداري نماید.تعیین بنگاهتوسعه استان اقدام نموده و براي 


