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دستور کار جلسه:
 -1ارائه گزارش پيگيری برش استاني پروژههای ملي اقتصاد مقاومتي سال  1396توسط دستگاههای اجرایي استان.
 -2ارائه گزارش وضعيت كمكهای فني و اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
 -3ارائه كليات ساز و كار اجرائي پروژه رونق توليد توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت.
 -4طرح و تصميمگيری در خصوص مسائل مربوط به شركت بهار ریس اصفهان.
سیامین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1396/4/17با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید به ریاست جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم و با حضور اعضاء تشکیل
گردید .در ابتدای جلسه آقای دکتر اکبری دستور کار را قرائت نموده و پیگیریهای صورت گرفته در خصوص
مصوبات جلسات قبل را به سمع و نظر حاضرین جلسه رساندند.
پس از قرائت دستور جلسه ،مسائل شرکت بهار ریس اصفهان توسط مدیر عامل شرکت با ارائه مستندات و
مدارک ذیربط ارائه شد .بر اساس اظهارات بیان شده این شرکت در سال  84جهت خرید ماشین آالت خط تولید از
تسهیالت صندوق ذخیره ارزی استفاده نموده و در سال  91نسبت به تسویه کامل اقساط تسهیالت مذکور اقدام و
تسویه حساب و نامه فک رهن وثائق از بانک صادرات را دریافت نموده اما پس از افزایش نرخ ارز در مهر ماه سال
 91و راهاندازی صندوق مبادله ارزی و پس از گذشت  22ماه از زمان تسویه ،بانک صادرات درخواست مابه التفاوت
نرخ ارز اقساط پرداخت شده سال  91را از شرکت نموده است.
جناب آقای استاندار جهت رفع مشکل این واحد تولیدی که بر اساس اظهارات مسئولین بانک صادرات از عهده
اختیارات استان خارج است پیشنهاد نمودند با توجه به اینکه کارخانجات بهارریس نقش مهمی در ایجاد اشتغال
منطقه داشته و یکی از کارخانجات تولیدی فعال استان میباشد ،مسائل مربوطه توسط سازمان صنعت ،معدن و

تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از ستاد رفع موانع تولید کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
پیگیری گردد.
دستور کار بعدی شامل ارائه گزارش وضعیت کمکهای فنی و اعتباری بود که توسط آقای ناطقی معاون
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه گردید و در درادامه توسط آقای دکتر اکبری
توضیحات الزم ارائه شد (گزارش کامل پیوست).
در پایان جلسه جناب آقای استاندار تاکید نمودند کمکهای فنی و اعتباری استان باید در بخشهایی هزینه
گردد که منجر به بهبود شاخصهای توسعه و همچنین رونق بخش خصوصی در امر توسعه اشتغال پایدار استان
گردد.
جلسه رأس ساعت  11با ختم صلوات به پایان رسید .
مصوبات :
 -1مقرر گردید جهت بخشودگی جرائم دریافتی اقساط قبلی شرکت بهار ریس اصفهان ،مکاتبات الزم توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و همچنین توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان با کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیدی انجام گردد.
 -2مقرر گردید در اسرع وقت دستگاههای اجرایی ذیربط استان کتباً نسبت به ارائه پروژههای پیشنهادی اقتصاد
مقاومتی و همچنین برش استانی پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اقدام
نمایند .سازمان نیز متعاقباً نسبت به بررسی و جمعبندی پروژههای مذکور اقدام و نتیجه را جهت اخذ تصمیمات
الزم در جلسه آینده ستاد ارائه نماید.
 -3مقرر گردید اعتبارات کمک های فنی و اعتباری در چارچوب پروژههای مشخص و با رعایت ضوابط مندرج در
بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار توزیع شده و گزارش نهایی جهت اخذ تصمیمات نهایی در جلسه ستاد راهبری
و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

