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 ریا�ت ���وری 

 سازمان ��� و�ود� ��ور

 سازمان �د�یت و��� ر�ی ا�تان ا��ھان

:  ٤٣�ور�ج��ه :  ٢٣/١١/١٣٩٨    �ن�هی�  �ر� ���اری

 ٠٨:٣٠           زمان: �د�یت ا��صاد �قاو��ی ا�تان ا��ھان و   �تاد را��ری 

ر  رئ�س �تاد: ا�تا�دا
کان: سا�ن ا��ماعات  ر�  ی ا�تا�دا

 د��ر �تاد: رئ�س سازمان �د�یت و ��� ر�ی ا�تان

 

 دستور كار جلسه:

 .1398مديريت اقتصاد مقاومتي استان در سال  و راهبري ستاد دومو  چهل جلسه مصوبات پيگيري- 1 

 استان. ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي 1399بررسي و تصويب پروژه هاي اختصاصي پيشنهادي سال -2

 ارائه مسائل و راهكارهاي پيشنهادي اداره كل امور عشاير استان. - 3

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

تالوت آياتي  اب 23/11/98 مورخ شنبهچهار روز 8:30ت عراس سا مديريت اقتصاد مقاومتي استان ستاد راهبري و ين جلسهمسو و چهل

  تشكيل گرديد. پيوست مدعو طبق ليست ءاعضا با حضورقرآن مجيد،  از

  به حضار، تبريك ايام دهه فجرو ريزي استان ضمن خير مقدم  در ابتدا جلسه جناب آقاي دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه       

 باشد)  را قرائت نمودند. (ليست مصوبات قابل پيگيري به پيوست موجود مي 42  جلسه مصوباتابتدا  ،با توجه به دستور كار

 12تبصره  "د"سازي بند و پياده يكه مسئوليت پيگير هماهنگي امور عمراني استانداريمعاون محترم  اساس مصوبات قبلي ابتدا، بر

ها را هاي اجرايي و فرمانداريتگاهسد عملكرد هاي انجام شده ازدر استان را بر عهده داشتند، گزارش پيگيري 1398قانون بودجه در سال 

) 6. به استناد ماده(پيگيري شدبه صورت جداگانه مكاتبه و  ها دستگاه دولتي و سايرهاي اجرايي با دستگاه ايشان بيان كردند نمودند. تشريح

امالك به همين منظور ليست  موظف شدند اموال مازاد خود را معرفي كنند،شوند و  نيز شامل اين قانون ميها  ، شهرداري قانون ساماندهي

) قانون ساماندهي مي بايست 6و با توجه به ماده (دريافت گرديد،  هاي اجراي به تفكيك دستگاه )12تبصره ( )د( و اراضي مشمول بند

اسناد ، اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره كل راه و شهرسازي و اداره كل ثبت  استان ريزي اي مركب از سازمان مديريت و برنامه كميته

 و براي امالك و اراضي مازاد تصميم گيري شودامالك با محوريت دفتر فني استانداري تشكيل گردد و 
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مسائل مربوط به  پيگيري گزارشدر جلسه حضور نداشتند  استانداري منابع و مديريت توسعه محترم معاونبدليل اينكه مصوبه دوم، 

 به جلسه آتي موكول گرديد.عسل تقلبي در استان 

هاي الزم  پيگيري ،مصوبه براي اجراينماينده صدا و سيماي استان بيان داشته، جناب آقاي دكتر آذربايجايي  مصوبه 3بند  خصوصدر  

هاي  با موضوع برنامهافكار عمومي  تنويرصدا و سيماي استان در زمينه از طرفي شوراي اطالع رساني استان مكاتبه شده است. ا انجام و ب

 هاي تخصصي در اين زمينه بايد بند(چ) قانون بودجه در استان پيگيري گردد. . براي افزايش توليد برنامهفعال بوده استاقتصادي 

ها در سامانه اقدامات انجام شده در خصوص ثبت امالك و مستغالت دستگاه استان دارائي و اقتصادي امور محترم مديركلدر ادامه 

درصد از امالك و مستغالت در اين سامانه ثبت شده است. جلسات زيادي به  87ميزانبه تاكنون فرمودند  ايشان. ارائه نمودندسادا را 

و اداره كل جهاد و آبخيزداري  مختلف به خصوص اداره كل منابع طبيعي يهامنظور رفع مشكالت موجود براي ثبت در سامانه با دستگاه

در شناسايي و تكميل  ع) قانون برنامه ششم و ضرورت تسري10(د در اجراي بند (ب) ماده شكشاورزي استان برگزار شده است. مقرر 

اي اقدام گردد كه  در سامانه سادا به گونه دستگاه هاي اجرايي نسبت به ثبت و تكميل اطالعات اموال در اختيار امالك دستگاه اطالعات

 گردد. درصد 100عملكرد اين سامانه در استان  1399حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

گزارشي در راستاي حل مشكالت اعطاي تسهيالت بانكي  استان تجارت و معدن صنعت، محترم معاون،  8و  4در راستاي دو مصوبه 

و طرح رونق بررسي و بر اجراي موراد قيد شده در  18مسائل و مشكالت پرداخت تسهيالت از محل تبصره ارائه كردند. طبق اين گزارش 

 ها تاكيد گرديده است. ري كميسيون هماهنگي بانكيها و پيگ توسط بانك جديد مصوبه

كردند و قرار شد اين گزارش  ئهمدير كل محترم جهاد كشاورزي استان نيز گزارش سناريوهاي تدوين شده براي نياز آبي استان را ارا

 پس از نهايي شدن به اطالع ذينفعان رسانده شود.

) مصوبات قبلي را براي مدعوين در جلسه 7گزارش اقدامات انجام شده و الزمات اجراي بند (ريزي نيز  رئيس سازمان مديريت و برنامه

 بيان كردند.

به  )استان اداره كل امور عشاير پيشنهادي راهكارهاي و مشكالت و مسائل ارائه(دستور كار سوم،  به دليل پايان يافتن زمان جلسه

 جلسه آتي موكول گرديد.

 مصوبات جلسه:
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اي مركب از  قانون ساماندهي، كميته )6 (و با توجه به ماده )12(راضي مشمول بند (د) تبصره اگرديد در رابطه با امالك و  مقرر -1

، اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره كل ثبت اسناد و امالك و اداره كل راه و شهرسازي استان سازمان مديريت و برنامه ريزي

 تصميم گيري شود.زير اراضي مازاد در سه بخش  راني استانداري تشكيل و در خصوصعمامور با محوريت معاونت 

 )12اقدام بر اساس بند (د) تبصره ( -الف         

 قانون ساماندهي )6(اقدام براساس ماده   -ب        

 اقدام براساس تصميم كارگروه فضاي ساختمان  -ج       

كميته بازرسي درخصوص بحث عسل تقلبي  و ميزان  اجرايي برنامه استانداري منابع و مديريت توسعه محترم معاون شد مقرر -2

 نمايند. ارائه ستاد آتي جلسه درپيشرفت كار را 

هاي ارزيابي مربوط به صرفه جويي در  وري در هر دستگاه تشكيل گردد، و شاخص كميته بهرهگروه كاري انرژي ذيل  شد مقرر -3

 هاي اجرايي موظف شدند رجايي اضافه گردد. دستگاه دهاي ارزيابي عملكرد جشنواره شهي شاخصهاي انرژي به  مصرف حامل

 اعضاء گروه كار انرژي يا رابط مربوطه را به معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري معرفي نمايند.

اي اقدام كنند، كه  در سامانه سادا به گونههاي اجرايي نسبت به ثبت و تكميل اطالعات اموال در اختيار  مقرر گرديد، كليه دستگاه -4

 درصد گردد. 100عملكرد اين سامانه استاني  1399حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 

و بر اجراي موارد  الزم انجام وطرح رونق توليد بررسي 18براي رفع مسائل و مشكالت پرداخت تسهيالت از محل تبصره مقرر شد  -5

 ها تاكيد گرديد: كميسيون هماهنگي بانكو نظارت توسط ها و پيگيري  زير توسط بانك

 هاي معرفي شده توسط كارگروه. الف: تسريع در پرداخت تسهيالت سرمايه ثابت به طرح

 هاي معرفي شده توسط كارگروه. و مسدودي حساب به هر شكل و عنوان براي طرح نب: خوداري از بلوكه كرد

 هاي معرفي شده توسط كارگروه. رحج: عدم مطالبه معدل و گردش حساب براي ط

هاي صنعتي مصوب ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در  مقرر شد مشكالت مربوط به تكميل و راه اندازي پروژه -6

ستاد هيدات الزم اتخاذ گردد. سپس گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه مكارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مطرح و ت

 .گردد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارسال
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هاي متولي صدور مجوزها، نسبت به  هاي(آب، برق،گازو...) و همچنين دستگاه هاي متولي تامين زير ساخت مقرر گرديد دستگاه -7

در اولويت را  هاي مصوب ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان ها و صدور مجوزهاي مورد نياز طرح تامين زير ساخت

 انجام گردد.و مساعدت الزم  قرار داده هاي عمراني استان طرح

اقتصاد مقاومتي در راهبري و مديريت  هاي نيمه تمام مصوب ستاد حتسهيالت مورد نياز جهت تكميل و راه اندازي طر گرديد مقرر -8

 قرار گيرد. در اختيار دولت ديگر مالي و يا هر منبع 18اي تبصره  اولويت پرداخت تسهيالت يارانه

را هاي اختصاصي اقتصاد مقاومتي خود  هاي اجرايي حداكثر يك هفته كاري پس از ابالغ اين صورتجلسه، پروژه دستگاه مقرر شد،  -9

 ريزي استان ارسال نمايند. سي به سازمان مديريت و برنامهررا مكتوب جهت بر 1399در سال 

 .نمايد ارائه آتي جلسه در راط به عشاير ومرب پيشنهادي راهكارهاي و مشكالت و مسائل استان امور عشاير كل اداره شد مقرر -10
سازي مردم در مسائل اجتماعي و  آگاه هاي توليدي خود در خصوص از برنامه يصدا و سيماي استان گزارشنماينده مقرر شد،  -11

 اقتصادي را براي جلسه آتي ارائه نمايد.

 

 


