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  دستور كار جلسه:

  98مديريت اقتصاد مقاومتي استان در سال  و راهبري ستاد و يكم چهل جلسه مصوبات پيگيري-1

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان محترم رئيس اكبري دكتر آقاي جناب توسط استان گانههفت مناطق توسعه هايپيشران ارائه -2
  استان

 فقمو دكتر آقاي جناب توسط پيشنهادي راهكارهاي و مشكالت و مسائل و توليد رونق طرح و 18 تبصره گزارش ارائه -3
  استان تجارت و معدن صنعت، محترم مديركل

  اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

تالوت  اب 1/10/98 خمور روزيكشنبه 8:30ت عراس سا استانمديريت اقتصاد مقاومتي  ستاد راهبري و ين جلسهدوم و چهل
   رديد.تشكيل گ تت پيوسء مدعو طبق ليساعضا به رياست جناب آقاي دكتر رضايي استاندار و با حضورقرآن مجيد،  آياتي از

با توجه به  ه حضار،م بريزي استان ضمن خير مقددر ابتدا جلسه جناب آقاي دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه       
  باشد) را قرائت نمودند. (ليست مصوبات قابل پيگيري به پيوست موجود مي 41 جلسه مصوباتابتدا  ،دستور كار

 "د"د سازي بنهو پياد يكه مسئوليت پيگير هماهنگي امور عمراني استانداريمعاون محترم  اساس مصوبات قبلي ابتدا، بر
ي هاي اجرايتگاهسد عملكرد از هاي انجام شدهدر استان را بر عهده داشتند، گزارش پيگيري 1398قانون بودجه در سال  12تبصره 

سال جاري به  دي ماه 2 تا تاريخ وهاي اجرايي مكاتبه طي دو مرحله با دستگاه ،بر اساس گزارشنمودند.  تشريحها را و فرمانداري
و كار ل تشكيازرسي ب كميته ،دهگزارش ارائه ش اساس بررا معرفي نمايند. امالك مازاد خود  تماميها فرصت داده شده تا دستگاه

   رد.كشروع خواهند  هااظهار نشده توسط دستگاه نسبت به شناسايي امالك مازاددي  2خود را بعد از 
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زارش گطبق دند. ن ارائه نموگزارشي از مسائل مربوط به عسل تقلبي در استا استانداري منابع و مديريت توسعه محترم معاون
و بررسي  ردنكي اجرايي و برا شده است ءاي تشكيل و ميزان توليد عسل و ابعاد مختلف اين مسئله احصاتا كنون كميتهارائه شده 

آتي ميزان  د در جلسه. مقرر شباشدالزم در حال انجام مي هاي، كه پيگيرياستآزمايشگاهي نياز به تجهيزات  دقيق ابعاد مسئله
  پيشرفت كار ارائه گردد.

ر دها ستگاهو مستغالت د اقدامات انجام شده در خصوص ثبت امالك استان دارائي و اقتصادي امور محترم مديركلدر ادامه 
ين سامانه ثبت شده است. جلسات ك و مستغالت در ادرصد از امال 75تاكنون ميزان فرمودند  ايشان. ارائه نمودندسامانه سادا را 

و بخيزداري آو  طبيعي منابع مختلف به خصوص اداره كل يهازيادي به منظور رفع مشكالت موجود براي ثبت در سامانه با دستگاه
 يزارشك ماه آتي گتا يحداكثر  استان دارائي و اقتصادي امور كلاداره  شداداره كل جهاد كشاورزي استان برگزار شده است. مقرر 

  د.نعملكرد نهايي خود ارائه دهدرصدي امالك و مستغالت و  90در خصوص ثبت حداقل 

بنزين) را (يمت انرژي قهاي لافكار عمومي براي اصالح حام ويرنتخود در زمينه  انجام شده صدا و سيماي استان نيز اقدامات
گيري و پيقتصادي ار فعاالن با حضومحوريت انرژي  بههايي با نگاه اقتصادي همچنين مقرر شد ساخت برنامهطرح كرد. مدر جلسه 

  اجرايي گردد.

در  شهرستان تفكيك به ار ي استانهاگلخانه توسعه ساله 5 برنامهاعالم كردند كه  استان كشاورزي جهاد محترم كل مدير
  .است قرار داده خطوط اصالح خصوصريزي در برنامه بمنظور )ستاد دبيرخانه به رونوشت(گاز شركت اختيار

 طبق اين. ارائه كردند گزارشي در راستاي حل مشكالت اعطاي تسهيالت بانكي استان تجارت و معدن صنعت، محترم كل مدير
هاي انكباز كليه  يان سالهاي مختلف به ترتيب برگزار گرديده است و تا پاجلسات به صورت هفتگي با مديرعامل بانكگزارش 

  . شداين مشكالت رفع خواهد  اعطاء كننده تسهيالت دعوت و

ز آبي گانه نيا 5سناريوهاي  هك كردند اعالم استان كشاورزي جهاد محترم كل مديرمصوبه جلسه قبل،  7در اجراي بند در ادامه 
ه نهايي ، نتيجظراتنبندي معجاست، لذا پس از  قرار گرفتهدر اختيار صنف و ارائه پيشنهادات  بررسياستان آماده شده و براي 

  خواهد رسيد. ايآب منطقهها به اطالع شركت سناريو

در اين ارائه جايگاه  .شد ارائه اكبري دكتر توسط بود استان گانههفت مناطق توسعه هايپيشران به مربوط كه جلسه دوم دستور
پور مشاور ريزي استان تشريح گرديد. در ادامه آقاي صفاريمديريت و برنامهتوسعه در اقتصاد مقاومتي توسط رئيس سازمان مفهوم 

. در نهايت براي آشنايي بيشتر به تشريح كردندبندي را بندي، معيارهاي و مراحل اجرايي منطقهسازمان داليل نياز به منطقهاين 
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 ارائه شد. استان ريزيرشناس سازمان مديريت و برنامهاز الگوي توسعه مناطق استان توسط آقاي فروزنده كا 6عنوان نمونه، منطقه 
ها بمنظور ها و پروژهها، طرحاي براي بررسي پيشرانبه تشكيل كميته ستاد محترم يسئرجناب آقاي دكتر رضايي پس از آن، 

  باشد)(فايل به پيوست موجود مياحصاء نظرات و رفع كمبودها و اشكاالت تاكيد كردند.

 راهكارهاي و مشكالت و سائلم و توليد رونق طرح و 18 تبصره گزارش ارائه(دستور كار سوم،  يافتن زمان جلسهبه دليل پايان 
  كول گرديد.به جلسه آتي مو )استان تجارت و معدن صنعت، محترم مديركل موفق دكتر آقاي جناب توسط پيشنهادي

  مصوبات جلسه:

 تبصره "د" بند اجراي و ريپيگي براي استانداري عمراني امور هماهنگي محترم معاون مسئوليت شد كميته بازرسي با مقرر -1
ري در گيو تصميم و نسبت به شناسايي امالك مازاد از سوم دي ماه سال جاري كار خود را شروع 1398 بودجه 12

  ها اقدامات الزم صورت پذيرد.خصوص آن

و   ص بحث عسل تقلبيخصوكميته بازرسي در اجرايي برنامه استانداري منابع و مديريت توسعه محترم معاون شد مقرر -2
 نمايند. ارائه ستاد آتي جلسه درميزان پيشرفت كار را 

و  ثبت امالكعيت وضحداكثر تا يك ماه آتي گزارشي در خصوص استان  دارائي و اقتصادي امور كلمقرر شد اداره  -3
 را ارائه دهد.در اين خصوص ها دستگاهمستغالت در سامانه سادا و عملكرد نهايي 

با  نگاهي اقتصادي ورژي ان با موضوع برنامه توليد به نسبت عمومي افكار تنوير جهت استان سيماي و صدا گرديد مقرر -4
 . نمايد اقدام دعوت فعاالن اقتصادي

 محترم لك ت مديراي با مسئوليمنظور احصاء مسائل و مشكالت بانكي در خصوص اعطاي تسهيالت مقرر شد كميتهب -5
 كشاورزي و معادن صنايع، ني،بازرگا اتاق استان، دارائي و اقتصادي امور كل و مشاركت اداره استان تجارت و معدن صنعت،
 تشكيل گردد. ربطذي هايدستگاه ساير و استان هايبانك هماهنگي كميسيون اصفهان،

ه ا در جلسراين بخش  نيازهاي آبي متفاوت يهاسناريوگزارش پيشرفت تهيه  ،اداره كل جهاد كشاورزي استان مقرر شد -6
 بعدي ستاد مطرح نمايد.

با مسئوليت احصاء نظرات و رفع كمبودها و اشكاالت  ،هاها و پروژهها، طرحبررسي پيشران منظوراي بكميتهمقرر شد  -7
 امور هماهنگيت استانداري، معاون اقتصادي امور هماهنگي معاونتريزي استان و مشاركت سازمان مديريت و برنامه

 كشاورزي جهاد اداره كل استان، شهرسازي و راه اداره كل، استان تجارت و معدن صنعت، اداره كل، استانداري عمراني
 تشكيل گردد. هاي ذيربطساير دستگاهو  استان ايمنطقه آب شركت، استان اداره كل ورزش و جوانان، استان
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 و مشكالت و مسائل و توليد رونق طرح و 18 تبصره گزارشي در خصوص استان تجارت و معدن صنعت، مقرر شد اداره كل -8
  ارائه نمايد.را در جلسه آتي  پيشنهادي راهكارهاي

  

  


