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 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم وبودهج کشور

 سازمان مدرییت وربانهم رزیی استان اصفهان

:  44صورتجلسه :  31/2/1399    شنبهیک اترخی ربگزاری

 16:30           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:

 .1398مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در سال  و راهبری ستاد ارائه گزارش عملکرد -1

 .1399ها و راهبردهای ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در سال تبیین سیاست -2 

 جلسه:اهم مباحث مطرح شده در 

( در سالن اجتماعات 16:30)راس ساعت  1399 /31/02ي و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در تاريخ چهارمين جلسه ستاد راهبر و چهل

با حضور اعضاء مدعو طبق ليست پيوست  استان اقتصاد مقاومتي ي و مديريترييس ستاد راهبر استانداري به رياست استاندار محترم و

  تشکيل گرديد. 

را در دو  1398ريزي استان طبق دستور جلسات ابتدا گزارش عملکرد ستاد طي سال اين جلسه ابتدا نماينده سازمان مديريت و برنامه در

 ارائه نمود. 1398عملکرد اهم ساير موارد طرح شده در سال  محور عملکرد پروژه هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي و

طبق اساليدهاي پيوست به مشورت گذاشته شده در نتيجه مباحث  1399هاي ستاد طي سال راهبرد ها وسپس در ادامه مباحث سياست

مقرر شد ساير پيشنهادات از  ( مورد تصويب قرار گرفت وندهي اقتصاد مقاومتي )ليست پيوستپروژه مصوب ستاد فرما 18انجام شده 

قرار گرفت  اعضاء حاضرتوسط سازمان مورد تصويب  ارائه شدهي هاي كلهاي اجرايي اخذ و به صورت جداگانه پيگيري گردد. سياستدستگاه

 براساس مباحث انجام شده در جلسه مصوبات ذيل به تصويب ستاد رسيد.

 مصوبات جلسه:

 1399هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي طي سال صاد مقاومتي كشور به عنوان پروژهپروژه تاييد شده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقت 18 -1

 ها را در سامانه نيپا بارگذاري و، اطالعات آنهاي اين پروژهلهاي متوپيوست( همچنين مقرر گرديد دستگاهليست تصويب قرارگرفت )مورد 

 روز پس از ارسال صورتجلسه براي اين سازمان ارسال نمايند. 15هاي اجرايي خود را حداكثر تا برنامه

 .اعضاء قرار گرفتتاييد مورد طبق اساليدهاي پيوست ر جلسه رائه شده داكلي ستاد  راهبردهاي ها وسياست-2
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درصد كاهش در اعتبارات جاري  30هدف  هاي اجرايي باوري در دستگاهارتقاء بهره سازي مصرف آب وهاي بهينهمقرر گرديد پروژه-3

 تعيين هدف و سازي مصرف آب ونهيبه تمسئولي هاي مورد پيگيري ستاد استان اضافه گردد.پروژه بهها به عنوان دو پروژه جديد دستگاه

هاي جويي در دستگاهباشد . مسئوليت پروژه صرفهاي مياستان و با همکاري شركت آب منطقهفاضالب  عهده شركت آب و برنامه اجرايي بر

 باشد.ري ميندامديريت منابع انساني استا عهده معاونت توسعه و درصد اعتبارات جاري بر 30اجرايي به منظور كاهش 

و در صورت  فصل نشده است هاي موجود در استان حل وهاي صنعتي استان كه در شوراها وكارگروهل شركت شهركمقرر شد مسائ-4

ي و مديريت دبيرخانه ستاد راهبر بهجهت طرح  هاي صنعتي آماده وتوسط رييس شركت شهرك مغاير نبودن با مصوبات آمايش استان

 (، شهرك تخصصي پوشال و.....ت مسايل شيمي پاركبا اولوي)روز ارسال گردد.  15اقتصاد مقاومتي استان حداكثر ظرف 

ها و توانند نظرات اصالحي خود را در مورد سياستستاد ميعضو هاي حداكثر ظرف يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كليه دستگاه-5

 ريزي اعالم نمايند.برنامه جهت بررسي به سازمان مديريت و اكتب ار ستاد 1399راهبردهاي سال 

موانع تبديل استان يا مناطق خاص آن به عنوان قطب گردشگري در كشور استان، گردشگري  اداره كل ميراث فرهنگي ومقرر گرديد  -6

 نمايد.)وجهان( بررسي و در جلسات آتي ارائه 

پس از تاييد در كميته تخصص مناطق  ،پيشنهادهاي توسعه هر منطقه ستاد ات آتيدر جلسريزي مقرر گرديد سازمان مديريت و برنامه -7

 نمايد.گانه استان ، جهت اطالع اعضاء ارائه  7

با توجه به اهميت پنجره واحد در استان مقرر شد پس از اتمام مراحل قانوني، گزارش آن جهت رفع موانع اجرايي در استان توسط اداره -8

 امور اقتصادي و دارايي استان ارائه گردد.كل 


