صورتجلسه بيستوچهارمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان
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رئيس ستاد :استاندار
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دستور کار جلسه:
 -1ارائه گزارش جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه.
 -2ارائه گزارش عملکرد و پيشرفت فيزیکی برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط اداره كل ميراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان.
 -3ارائه گزارش عملکرد و پيشرفت فيزیکی برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط اداره كل آموزش فنی و حرفهای
استان.
 -4طرح مشکالت شركت سامان پيمان آریا ،متقاضی احداث نيروگاه خورشيدی (در چارچوب اجرای سياستهای اقتصاد
مقاومتی) توسط نماینده شركت.
اهم مباحث مطرح شده در جلسه:
بيست و چهارمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت  8/30روز چهارشنبه مورخ
 1395/09/03با تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد به ریاست آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم و با حضور اعضاء ستاد
تشکيل گردید.
ابتدا آقای دكتر اكبری رئيس سازمان برنامه و بودجه استان ضمن خير مقدم به اعضاء حاضر در جلسه ،دستور كار را
قرائت ،و توضيحاتی در خصوص عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمودند .سپس ایشان به ارائه خالصه مذاكرات
صورت گرفته در جلسه هماهنگی تعدادی از مدیران استان با جناب آقای دكتر ميرشجاعيان معاون محترم امور اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد پروژههای اقتصاد مقاومتی استان كه در روز شنبه  95/8/15در تهران
تشکيل شده بود ،پرداختند .به استناد این گزارش ،مقرر شد دستگاههای مربوطه نسبت به تهيه پيشنویس درخواستهای خود،
با موضوعات ذیل اقدام نموده و آن را به دبيرخانه ستاد جهت پيگيری منعکس نمایند.
 - 1تسهيل در پروسه وثيقهگذاری اسناد اعيانی شركتهای دانش بنيان شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و همچنين ایجاد
زمينههای حضور شركتهای خارجی در شهرک.
 -2مکاتبه با وزیر محترم دفاع در خصوص آزادسازی اراضی فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان.

 – 3امکان استفاده از اوراق خزانه و اوراق مشاركت جهت تامين منابع مالی مورد نياز براِی آزاد سازی اراضی پشت سدها و
انجام پروژههای راهوشهرسازی استان.
 – 4مکاتبه با قوه قضایيه به منظور اختصاص شعبه تخصصی جهت رسيدگی به امور چاههای غيرمجاز در استان.
 -5استفاده از یک تيپ قرارداد واحد جهت واگذاری پروژه های نيمهتمام عمرانی.
سپس جناب آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم فرمودند انتظار میرود جانشين محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
استان ،بصورت مستمر در جریان روند فعاليتهای اجرایی اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفته و ضمن حضور مستمر در استان،
در رفع مشکالت اجرایی مساعدت نمایند .ایشان در ادامه ضمن تاكيد بر بهرهگيری استان از حدود اختيارات و مسئوليتهای
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور و بررسی نحوه عملکرد سایر استانهای كشور ،خواهان رفع مشکالت و موانع بانکی در
رابطه با اجرای مصوبات ستاد تسهيل ،موانع واگذاری طرحها و پروژههای قابل واگذاری به بخش خصوص و تسریع در فرآیند
تخصيص اعتبار به پروژههای اولویتدار استان شدند .ضمن اینکه دبيرخانه ستاد استان موظف میباشد نسبت به پيگيری
مصوبات بيست و سومين جلسه ستاد كه درحضور جناب آقای دكتر جهانگيری و هيئت همراه تشکيل گردید ،اقدام الزم را
بعمل آورد .ایشان همچنين خواهان پيگيری كميته تخصيص استان در خصوص پيگيری جدی منابع اعتباری پروژههای مهم
و اولویتدار استان اعم از پروژههای ملی و استانی گردیدند.
در ادامه دومين و سومين دستور كار جلسه شامل ارائه گزارش عملکرد و پيشرفت فيزیکی برنامهها و پروژههای اقتصاد
مقاومتی توسط اداره كل ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و گزارش عملکرد و پيشرفت فيزیکی پروژههای اقتصاد
مقاومتی توسط اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه گردید ( گزارشات كامل به پيوست میباشد).
مصوبات :

 -1مقرر شد توسط دبيرخانه ستاد ،نسبت به هماهنگیهای الزم جهت حضور فعال و مستمر جناب آقای دكتر طيبنيا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جانشين فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،در جلسات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی استان ،اقدام نماید.
 -2بر اساس مصوبات بيست و سومين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مقرر گردید ،توسط شركت
آب منطقهای و اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان ،بطرق مقتضی و موثر تا حصول نتيجه ،موارد مشروحه ذیل،
پيگيری و گزارش اقدامات انجام شده در جلسه آینده ستاد جهت اخذ تصميمات الزم ارائه گردد.
 شركت آب منطقه ای استان:الف – تشکيل ستاد احيای زایندهرود در سطح ملی توسط شورای عالی آب.
ب – تامين منابع مالی الزم جهت سامانه دوم آب شرب استان و سد كوهرنگ به منظور دسترسی به منابع آب پایدار
در استان با اولویت شرب و كشاورزی.

ج – اختصاص یک ميليارد دالر از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری به منظور تامين آب استان و احيای
زایندهرود.
 اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان:الف – تسریع و تسهيل جهت پرداخت تسهيالت مصوب به كارگاههای توليدی واجد شرایط توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی.
 -3مقرر شد در اسرع وقت مکاتبات و پيگيریهای الزم درخصوص پيشنهادات مطرح شده در جلسه مشترک مورخ
 95/8/15مدیران استان با حضور جناب آقای دكتر ميرشجاعيان جانشين وزیر در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور
اقتصادی و دارایی از طریق مسئولين ذیربط ،با هماهنگی دبيرخانه ستاد استان انجام گردد.
مسئولين ذیربط و موارد قابل پيگيری بشرح زیر:
 آقای دكتر كشميری رئيس شهرک علمی وتحقيقاتی اصفهان مسئول پيگيری:الف – تسهيل در پروسه وثيقه گذاری اسناد اعيانی شركت های دانش بنيان شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان
ب – ایجاد زمينه های حضور شركتهای خارجی درشهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان.
 آقای مهندس امجدی مدیر كل فرودگاههای استان مسئول پيگيری:الف – مکاتبه با وزیر محترم دفاع جهت آزاد سازی اراضی فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان.
 آقای دكتر ميرمحمد صادقی مدیر عامل شركت آب منطقهای استان به اتفاق آقای مهندس غالمی مدیركل راه وشهرسازی استان مسئول پيگيری:
الف – استفاده از اوراق خزانه و اوراق مشاركت جهت تامين منابع مالی مورد نياز برای آزاد سازی اراضی پشت سدها
و انجام پروژههای راه و شهرسازی استان.
 آقای دكتر مير محمد صادقی مسئول پيگيری:الف – مکاتبه با قوه قضایيه به منظور اختصاص شعبه تخصصی جهت رسيدگی به امور چاههای غير مجاز در استان.
 آقای دكتر اكبری مسئول پيگيری:الف – استفاده از یک تيپ قرارداد واحد جهت واگذاری پروژههای نيمه تمام عمرانی
 – 4مقرر شد ظرف هفته آینده هماهنگی الزم جهت برگزاری یک جلسه مشترک به ریاست جناب آقای استاندار و با حضور
مدیران اداره كل آموزش فنی و حرفهای ،اداره كل آموزش و پرورش و اداره كل ارشاد اسالمی استان به منظور وحدت رویه در
زمينه صدور مجوزهای الزم به متقاضيان راهاندازی كارگاههای توليدی و آموزشی بخش خصوصی صورت پذیرد.
جلسه ساعت  11با ختم صلوات به پایان رسيد.

