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مشخصات جلسه
اولین جلسه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان در سال  ،9911به ریاست جناب آقای دکترر رارای
استاندار محترم اصفهان و به صورت ویدئوکنفرانس با حضور اعضاء راس سراعت  93:91روز شرنهه مرور  9911/2/99در محر
استانداری اصفهان برگزار شد.
دستورکار:
 ارائه نسخه نهای سند راههردی و اجرای آمایش استان اصفهان ارائه گزارش نهای پهنهبندی مراکز لجستیک استان اصفهان طرح و بررس پیشنهادهای معاونت هماهنگ امور اقتصادی استانداری مربوط به گروههای کاری ذی کارگروهمشروح مذاکرات
پس از قرائت آیات از قرآن کریم ،دکتر نعمتاهلل اکهری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دبیر کارگروه با اشراره
به شرح وظایف کارگروه بر اساس آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان ابراز امیدواری نمرود در سرال جراری در هرر مراه
جلسه کارگروه تشکی و مسائ اقتصادی استان مورد بررس قرار گیرد.
درخصوص دستور کار اول جلسه ،آقای دکتر اکهری با برشمردن سیر تدوین و تصویب مطالعات آمایش استان به فرآینرد تردوین
سند راههردی و اجرای آمایش اشاره نمودند و افزودند « :با استخراج  36راههرد پابرجا 911 ،سیاست 39 ،کالن برنامه اجرای و
 911طرح و پروژه اولویتدار در این اسناد یک شاخص بسیار مناسب جهت ارزیاب عملکرد دستگاههای اجرای فراهم م گرردد
» .در ادامه جناب آقای دکتر راای استاندار محترم با اشاره به روندهای اداری موجود در استان و طوالن شدن فرآینرد صردور
مجوزها و واگذاری زمین به کارآفرینان و سرمایهگذاران بر تدوین اسنادی که موجب تسهی در امور گردند تاکید نمودند.
سپس آقای صفاری پور مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارش از اقدامات صورت گرفته جهرت تکمیر
سند راههردی و اجرای استان ،پس از نشست  911مور  11/99/9شورای برنامهریرزی و توسرعه اسرتان ارائره نمودنرد .ارسرال
مستمر پیشنویس سند برای کلیه دستگاهها و فرمانداریها ،برگزاری جلسه با فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرای  ،برگرزاری
جلسات چندجانهه با دستگاههای اجرای  ،اخذ نظر کته دستگاههای اجرای و فرمانداریها از جمله اقردامات صرورت گرفتره در
این زمینه است .پس از آن کلیت سند توسط آقای دکتر زمان کارشناس سازمان ارائه گردید و اعضاء در خصوص آن اظهرارنظر
نمودند.
سپس دستور کار دوم جلسه ،گزارش نهای پهنهبندی مراکز لجستیک استان اصفهان توسط مشاور طرف قرارداد ادارهک راه
و شهرسازی استان ارائه گردید .در این سند پس از مطالعات فن و اقتصادی سطح ک استان ،پهنههای استقرار دهکده و پارک-
های تخصص لجستیک ( کشاورزی – صنعت ) مشخص شدند.
در پایان دستورکار سوم ،پیشنهادهای معاونت هماهنگ امور اقتصادی استانداری مربوط به گروههای کاری ذیر کرارگروه،
توسط آقای دکتر قاا عسگر معاون محترم هماهنگ امور اقتصادی استانداری مطرح و بررس شد.
جلسه در ساعت 91به پایان رسید.
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مصوبات
 -9کلیت سند راههردی و اجرای آمایش استان مصوب و مقرر گردید اعضای جلسه پیشنهادات خود را حداکثر ظرف دو
هفته آینده ( قه از جلسه آت شورای برنامهریزی و توسعه استان ) به صورت مکتوب به سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ارسال نمایند.
 -2با توجه به اینکه مطالعات پهنهبندی مراکز لجستیک استان بر پایه مطالعات و مصوبات لجستیک مل صورت گرفته،
کلیت مطالعه صورت گرفته تایید تا پس از تایید شورای برنامهریزی و توسعه استان بره سرتاد لجسرتیک کشرور ارسرال
گردد.
 -9در خصوص گروههای کاری زیرمجموعه کارگروه ،امن تاکید برر مصروبات مرور  11/7/9مقررر گردیرد در زمینره
تشکی گروهکاری گردشگری هماهنگ الزم بین معاونت هماهنگ امور اقتصرادی و معاونرت همراهنگ امرور عمرانر
استانداری صورت پذیرفته و نتیجه در جلسه آت کارگروه مطرح شود.

