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 یمکان: سالن اجتماعات استاندار صبح 9 زمان: 17/6/1395 شنبهچهارتاریخ برگزاری: 

 استان برنامه و بودجهسازمان  رئيسدبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

های اقتصاد مقاومتی در بخش ذیربط توسط مدیر کل محترم امور اقتصادی و ها و پروژهبرنامه ارائه گزارش برش استانی -1

 دارائی استان.

 های اقتصاد مقاومتی در بخش ذیربط توسط مدیر کل محترم امور مالياتی استان.ها و پروژهارائه گزارش برش استانی برنامه -2

 های اقتصاد مقاومتی در بخش ذیربط توسط مدیر کل محترم گمرك استان.هها و پروژارائه گزارش برش استانی برنامه -3

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

اهلل صبح با قرائت آیاتی چند از کالم 9راس ساعت  ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استانهجدهمين جلسه 

یلوت اقتصاد اهای پاصفهان توضيحاتی در خصوص استان پور استاندار محترمدکتر زرگرابتدا جناب آقای مجيد آغاز گردید. 

هایی برای اعضاء جمهور در ابالغيهرئيسمحترم ، جناب آقای دکتر جهانگيری معاون اول اومتی ارائه نموده و اظهار داشتندمق

ها با اشاره به این ابالغيه . دراندها تعيين نمودها در استانرکشور ت دولت، جانشينان رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ئهي

هایی که وزیر کشور به عنوان جانشين های اقتصاد مقاومتی در استانها و پروژههای قابل مالحظه در پيشرفت طرحموفقيت

هدف از تعيين جانشينان روسای ستاد را تعميم روش مذکور در سایر  ،هی اقتصاد مقاومتی منصوب شده استرئيس ستاد فرماند

های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و عمل به تاکيدات برای سرعت بخشيدن به اجرای سياستها استان

 .اندها عنوان نمودهبا این سياستهای مرتبط رئيس جمهور در تحقق برنامه

فرماندهی اقتصاد مقاومتی اد ستجناب آقای استاندار در ادامه بيان داشتند طی تعاملی که در خصوص تعيين جانشين رئيس         

نيا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر جناب آقای دکتر طيب ،استان اصفهان انجام گردید

متعاقباً از ایشان دعوت  و شدندجهانگيری به عنوان جانشين رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان منصوب 

در اولين فرصت در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان حضور بهم رسانند. لذا ما باید از این ظرفيت گردید که 

 . قق اهداف اقتصاد مقاومتی بنمائيم، حداکثر بهره را در راستای تحتجربيات و شناخت ایشان از استان ایجاد شده با توجه به

بودجه استان بيان نمودند هفته گذشته جلسه با آقای اسالمی نماینده آقای  و برنامه سپس آقای دکتر اکبری رئيس سازمان        

انجام شده در استان  ایشانهای الزم در خصوص حضور و هماهنگیاند داشتههای اقتصاد مقاومتی برنامهمورد نيا در طيب دکتر



های اقتصاد مقاومتی ها و پروژهبندی برش استانی برنامه، گزارش جمعان نمودند در جلسه آینده ستادبي . در ادامه ایشاناست

 .دستور کار جلسه را قرائت نمودند . سپسآقای دکتر قاسمی ارائه خواهد شد توسط ،های اجرایی استاندستگاه

گزارش کامل به دارایی استان ارائه گردید ) و اقتصادی امورمحترم اولين دستور کار جلسه توسط آقای صبوحی مدیر کل         

 (.باشدپيوست می

ای توسط ، جلسهتای بهبود شاخص کسب و کار استانیجناب آقای استاندار تاکيد نمودند در راسپس از پایان گزارش،          

کار اجرایی و انجام  و سازمعاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور اعضاء ذیربط تشکيل شده و درخصوص 

های اقتصاد مقاومتی استان ادامه ایشان پيشنهاد نمودند از این پس گزارشات عملکرد فعاليت های الزم اقدام گردد. درهماهنگی

در قالب یک چارچوب مشخص و تنها توسط دبيرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تهيه و ماهيانه به مراجع 

 دست ارسال گردد.باال

 های اقتصاد مقاومتی توسط مدیر کل گمرك استان ارائه گردیدها و پروژهدستور کار دوم، ارائه گزارش برش استانی برنامه        

 باشد( .پيوست میگزارش کامل به)

 .اشدبه پيوست میکه گزارش کامل آن ب شدسومين دستور کار جلسه توسط مدیر کل امور مالياتی استان ارائه         

های کشور و ، بحث دسترسی به اطالعات مالياتی به تفکيک استانجناب آقای استاندار بيان داشتنددر پایان جلسه         

اهميت است چرا که با تحليل این اطالعات، جایگاه استان در کشور مشخص شده و بهتر  همچنين تفکيک اصناف بسيار حائز

د نمودند که از جلسات آینده ریزی در این بخش اقدام نمود. آقای دکتر اکبری نيز تاکياری و برنامهگذتوان نسبت به هدفمی

 .را در سرلوحه کار قرار خواهد دادهای اجرایی استان های اقتصاد مقاومتی دستگاهارزیابی و پایش فعاليتدبيرخانه،  ،ستاد

 

 : مصوبات

، در جلسه آینده ستاد توسط سازمان های اجراییقتصاد مقاومتی دستگاههای اوژهبندی برش استانی پرمقرر شد گزارش جمع – 1

 .گيری و تصویب نهایی قرار گيرديمبرنامه و بودجه ارائه و مورد تصم

مقرر شد به منظور وحدت رویه، از این پس گزارشات عملکرد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان فقط از طریق  – 2

 ستاد در قالب چارچوب معين تهيه و به مراجع ذیربط ارسال گردد. دبيرخانه

مقرر شد توسط اداره کل مالياتی استان اقدام الزم در خصوص اخذ اطالعات بهنگام ماليات بر ارزش افزوده تحقق یافته، به  – 3

 ها، انجام گردد.های کشور و همچنين به تفکيک مشاغل و شرکتتفکيک استان

های اجرایی استان در خصوص ، اقدامات الزم در خصوص پایش و ارزیابی عملکرد دستگاهشد از جلسه آینده ستاد مقرر – 4

 های اقتصاد مقاومتی استان صورت پذیرد .ها و پروژهبرنامه


