
1 
 

 

 ریاست جمهوری 

 رشوسازمان ربانهم وبودهج ک 

 صفهانتان ااس  یزیرسازمان مدرییت وربانهم 

: 49صورتجلسه :  8/8/1399    هبنشجنپاترخی ربگزاری

 8:30           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:

 ربط(.های ذیو دستگاه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان )ارائه دهنده دبیرخانه ستاد 46یگیری مصوبات جلسه پ -1

 ردشگری هزار چشمه(.گ -نک زمانهشت بهشت )طرح باهای شرکت الماس ایج بدست آمده طرحارائه گزارش  اقدامات و نت -2

ها به ریزی استان. )پیشران( استان توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه2و 1های توسعه مناطق هفتگانه )مناطق رائه پیشرانا -3

 باشد(پیوست می

 عتی اصفهان.س جهاد دانشگاهی واحد صنتوسط رئیزدایی از آب، قدامات و نتایج بدست آمده بررسی طرح نیتراتارائه گزارش ا  -4

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

( در سالن اجتماعات 8:30)راس ساعت  1399 /8/8ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ مین جلسه ستاد راهبرنه و چهل

یست پیوست دعو طبق لعضاء مبا حضور ا استان اقتصاد مقاومتی ی و مدیریترییس ستاد راهبر استانداری به ریاست استاندار محترم و

  تشکیل گردید. 

ی در طمبسو اتتوضیح ریزی استان ضمن خیر مقدم به حضار،در ابتدا جلسه آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه       

مان ستاندار و رئیس سازه ما بین اه تفاهم نامه امضاء شدبا اشاره بایشان داد. ارائه  و روند پیگیری آنها را های جهش تولیدارتباط با پروژه

 ها اقدام نمایند.ربط خواست که نسبت به امضاء قرارداد عاملیت بانکهای اجرایی ذیبرنامه و بودجه کشور از دستگاه

دستور جلسه ع در اولویت موضو بخاطر اهمیت گردشگری هزار چشمه( -های شرکت الماس هشت بهشت)طرح بانک زمانطرحسپس  

جوب یک مان در چارزرش طرح بانک ابر اساس این گز .نمودرت گرفته را تشریح زاده گزارشی از اقدامات صوکرباسی آقایو  گرفتقرار

 های مربوط به پروژه هزار چشمه هنوز نهائی نشده است.استارت آپ در حال پیگیری است و کمیسیون
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عالم اب را کتبا آای مصوبه تخصیص در صورتی که شرکت آب منطقهدر ادامه جناب مرادمند مدیر کل محترم جهاد کشاورزی فرمودند 

 گردد.طرح میم 21 مادههای شرکت الماس هشت بهشت درکمیسیون کنند . پس از آن طرح

فایل ه نمودند.)های خود را در مورد آن مصوبات ارائرش فعالیتهای مربوط گزاپیگیری گردید و دستگاه 46در ادامه جلسه، مصوبات جلسه 

 به پیوست(

 مصوبات جلسه:

ر چه سریعتر هرا طرح بانک زمان یی شدن نهاالزم جهت  ها ذی ربط اقداماتشرکت الماس هشت بهشت و دستگاهمقرر گردید  -1

آتی لسه جهت گزارش در ج آمادگی الزمهمچنین و  نمایند  ارسالگزارش عملکرد را به دبیرخانه ستاد  20ظرف مدت  و انجام 

 .ستاد را داشته باشند

 تر هماهنگیت، دفنظر به طوالنی شدن فرایند قضایی مشکالت مربوط به شکایات حقوقی و کیفری شرکت الماس هشت بهش -2

 ام نماید. ده اقامور اقتصادی استانداری، هماهنگی الزم جهت تشکیل اولین کمیته قضایی جهت بررسی مسائل مربوط

 تهای گردشگری و مرتعداری شرکای ظرف مدت یک هفته مصوبه تخصیص آب مورد نیاز طرحمقرر گردید شرکت آب منطقه -3

طرح م 21ن ماده های مورد نظر درکمیسیوجهاد کشاورزی اعالم تا پس از آن طرح لالماس هشت بهشت را کتبا به اداره ک

 گردد.

دکتر  ایآقتاندار، اس ایآققرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هماهنگی الزم جهت تشکیل نشستی با حضور م -4

 . دهند نوبخت، شهردارمحترم شهر اصفهان با موضوع مسائل و مشکالت حمل و نقل شهری، شهر اصفهان انجام

های مربوطه امضاء و در داد عاملیت با بانکای جهش تولید، قرارههای ذی ربط پروژهمقرر گردید ظرف مدت یک هفته دستگاه- -5

 جلسه بعد گزارش عملکرد ارائه نمایند.

شهر، شهر، خمینیهای شاهینای شهرداریید با هماهنگی شهرداری اصفهان جلسه راهبری قطار شهری حومهدمقررگر- -6

 نی بهارستان، مجلسی و فوالدشهر تشکیل گردد.های جدید عمراشهر و مبارکه و شهرشهر، زرینآباد، فوالدنجف

 


