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 ریاست جمهوری 

 رشوسازمان ربانهم وبودهج ک 

 صفهانتان ااس  یزیرسازمان مدرییت وربانهم 

: 50صورتجلسه :  6/9/1399    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:

های ستگاهدیرخانه ستاد و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان )ارائه دهنده دب 46پیگیری مصوبات جلسه  ادامه-1

 ربط(.ذی

ها به ریزی استان. )پیشرانتوسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه( استان 2و 1های توسعه مناطق هفتگانه )مناطق ارائه پیشران -2

 باشد(پیوست می

 تی اصفهان.زدایی از آب، توسط رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعرائه گزارش اقدامات و نتایج بدست آمده بررسی طرح نیتراتا  -3

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

ر سالن اجتماعات استانداری به ( د8:30)راس ساعت  1399 /6/9ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر پنجاهمین

عو طبق اعضاء مد از عدادیتبا حضور بصورت مجازی و  استان اقتصاد مقاومتی ی و مدیریترییس ستاد راهبر ریاست استاندار محترم و

  لیست پیوست تشکیل گردید. 

بسیج،  تبریک هفته و ریزی استان ضمن خیر مقدم به حضارآقای دکتر اکبری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهدر شروع جلسه 

 باشد( . )لیست مصوبات قابل پیگیری در فایل ارائه به پیوست موجود میدستور جلسه را قرائت نمودند

پیگیری مه اادنگری استان در راستای های توسعه و آیندهپس از قرائت دستور جلسه، آقای دکتر قاسمی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش

 د.ده پرداختنشهای مربوط به گزارش پیگیری و اقدامات انجام مصوبات را قرائت و نمایندگان دستگاه چهل و ششممصوبات جلسه 

ویکرد حل مسئله رش خود، با ح نگرفهان جناب آقای دکتر رضایی بیان داشتند مدیران استان باید با اصالدر پایان استاندار محترم اص

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

 مصوبات جلسه:



2 
 

های تعیین هت پروژهج1400 در بودجه سالف اعتباری برای دریافت ردیمقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری،  (1

 د.استان اقدام نمایمیراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  شده در مصوبات جلسه چهل و ششم ستاد

آقای  عوتدر مقدمات ه منظوآقای دکتر اکبری، آقای دکتر قاضی عسگر و سرکار خانم دکتر چنگیز هماهنگی الزم بمقرر گردید  (2

تان الزهرا از بیمارس ازدیددکتر پوراصغری معاون محترم امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور برای ب

 و طرح مسائل و مشکالت آن انجام دهند. اصفهان 

ستان بیمار راتمیمند معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جهت تخصیص اعتبارات  تعآقای دکتر رضایتمقرر گردید  (3

 انجام دهد.پیگیری الزم الزهرا از وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه بودجه کشور 

رای آنها بویت بندی و را اول مناطق هفتگانه توسعه هایپیشران هایپروژه ،ریزی استانمقرر گردید  سازمان مدیریت و برنامه (4

 .نمایددر جلسات آتی ارائه و بندی مشخص برنامه زمان

یریت و سازمان مد مکاریهبا  نسارا، برای اختصاص اعتبارات تکمیل پروژه کمربندی خواداره کل راه و شهرسازیمقرر گردید  (5

 از سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری نماید. ،ریزی استانبرنامه

 


