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 ریاست جمهوری 

 رشوسازمان ربانهم وبودهج ک 

 صفهانتان ااس  یزیرسازمان مدرییت وربانهم 

:  47صورتجلسه :  24/04/1399  شنبههساترخی ربگزاری

 11:30           زمان: انتان اصفهتی اس مدرییت اقتصاد مقاوم و  ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

کان: سالن اجتماعات اس   ی ردا نتام
 ستان رزیی اانهمرب و دبیر ستاد: رئیس سازمان مدرییت

 

 دستور کار جلسه:

 پیگیری مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان (1

 گزارش نیترات زدایی از آب، توسط رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ارائه (2

 مباحث مطرح شده در جلسه:خالصه 

تالوت آیاتی از  اب (11:30)راس ساعت  24/04/1399ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر مینهفت و چهل

 ردید.طبق لیست پیوست تشکیل گ اعضاء مدعو ودر سالن اجتماعات استانداری به ریاست استاندار  قرآن مجید،

قرائت  ادستور جلسه ر ریزی استان ضمن خیر مقدم به حضار،سازمان مدیریت و برنامه محترم آقای دکتر اکبری رئیس جلسهدر شروع 

 باشد( یم. )لیست مصوبات قابل پیگیری در فایل ارائه به پیوست موجود و روند برگزاری جلسه را اعالم نمودند

 1ع بند استای موضوردر  نگری استانتوسعه و آیندههای آقای دکتر قاسمی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش پس از قرائت دستور جلسه،

 نتایج ند و سپسیپا پرداختدر سامانه نهای اجرایی دستگاه نحوه بارگذاری اطالعات در مورد ارائه گزارش هب مصوبات جلسه چهل و چهارم

 مصوبات آن جلسه را به اطالع حضار رساندند. از 5بند 

ه بری اصفهان قتصادی استانداهماهنگی امور ا ، معاونآقای دکتر قاضی عسگر ،هل و چهارماز مصوبات جلسه چ 3بند  پیرو ادامهدر 

 تشکیل کمیته مربوط به این مصوبه اشاره کردند و ابهامات مربوط به این مصوبه را بیان نمودند.

، به های صنعتی تخصصیشهرکهای صنعتی استان با بیان اقدامات انجام شده در زمینه رفع موانع ایجاد مدیرعامل شرکت شهرک

 ر از یک هفته پس از جلسه اشاره نمودند.یابی شهرک پوشاک در کمتشروع مکان

ینه پنجره فته در زمای صورت گرو دارایی استان به ارائه کاره یاز مصوبات جلسه چهل و چهارم، مدیرکل امور اقتصاد 8براساس بند 

 د.واحد پرداختند و موانع انجام آن را بیان کردن
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یل پیوست د که در فانمودن رضوی گزارشی از وضعیت موجود اقتصادی و راهکارهای برون رفت از آن را ارائه دکتر آقایدر ادامه 

ح خود های استان به ارائه طرزدایی از آبپروژه نیترات مجریصنعتی اصفهان و  باشد. سپس رئیس جهاد دانشگاهی واحدموجود می

 .آزمایشگاهی موفق ارزیابی کردند آن را در مقیاس و هپرداخت

ویکرد حل مسئله خود، با ر نگرش با اصالحدر پایان استاندار محترم اصفهان جناب آقای دکتر رضایی بیان داشتند مدیران استان باید 

 و ایجاد خالقیت و نوآوری به انجام وظیفه بپردازند و به کارهای جاری خود اکتفا ننمایند.

 مصوبات جلسه:

ار گزارش سه ماه یکب های اجرایی که پروژه مصوب اختصاصی اقتصاد مقاومتی دارند به طور منظم هردید کلیه دستگاهمقرر گر (1

 عملکرد خود را در سامانه نیپا بارگذاری نمایند.

نماید و ین لتی را تدوهای دومقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ساز و کاری جهت کاهش انرژی در دستگاه (2

 در جلسات آتی ارائه نماید.

 یک هفته از هرک پوشاک را ظرفگزارش عملکرد در راستای ش استانهای صنعتی مقرر گردید مدیرعامل محترم شرکت شهرک (3

 تاریخ این صورتجلسه به دبیرخانه ارسال و در جلسه آتی گزارش آن را ارائه نماید.

ای با جلسه ،زدایی از آب توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهانراتسنجی طرح نیتمقرر گردید جهت بررسی و امکان (4

 ستان،اب و فاضالب آریزی استان، نمایندگان استانداری، اداره کل محیط زیست استان، شرکت دبیری سازمان مدیریت برنامه

تحقیقاتی  ک علمی وشهر ، معدن و تجارت استان،اداره کل جهاد کشاورزی استان، اداره کل صنعت ،ایآب منطقهشرکت 

 تشکیل و نتایج آن را در جلسه آتی ستاد مطرح گردد. و دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان


