
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان بيست و نهمينصورتجلسه 

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح 9 زمان: 9/3/1396 شنبهسهتاریخ برگزاری: 

 استان ریزیمدیریت و برنامهسازمان  رئيسدبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

 استان.ریزی مدیریت و برنامه، توسط سازمان 1396های اقتصاد مقاومتی در سال ها و برنامهتشریح سياست -1

ارائه گزارش پيگيری بندهای نه تا چهارده مصوبات سفر دوم وزیر محترم اقتصاد به استان، توسط جناب آقای  -2

 اميری مدیر كل محترم امور مالياتی استان.

 رح شده در جلسه:اهم مباحث مط

 با 9/3/96صبح روز یکشنبه مورخ  9بيست و نهمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت 

حضور اعضاء ستاد، تشکيل  استاندار محترم و با تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد به ریاست جناب آقای دكتر زرگرپور

رسيدن ایام مبارک ماه رمضان، دستور كار جلسه را قرائت نمودند.  بریک فراگردید. ابتدا آقای دكتر اكبری ضمن ت

 ،ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهسپس آقای دكتر قاسمی مدیر دفتر آموزش و پژوهش

بر اساس . نمودند يانب، 1396های اقتصاد مقاومتی درسال ها و برنامهاولين دستور كار جلسه را شامل تشریح سياست

 باشد:های اقتصاد مقاومتی طی سال جاری به شرح زیر میمحورهای اصلی فعاليتاین گزارش 

 .1396های اجرایی كشور درسال اقتصاد مقاومتی دستگاه دارهای اولویتپروژهاجرای  -1

 گانه رونق توليد و اشتغال.های پنجبستهاجرای  -2

 .پایدار بسته توسعه اشتغالاجرای  -3

 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.قانون برنامه پنج 27ماده اجرای  -4

ن برای وزارت آموزش و پرورش و همچنين سازماایی با توجه به اینکه وظيفهپور سپس جناب آقای دكتر زرگر     

پيگيری الزم نمودند د پيشنها مشخص نشده است، یو وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکحفاظت محيط زیست 

جلسات آینده  . ضمن اینکه دراین خصوص صورت گيرد توسط دبيرخانه ستاد استان انجام شده و مکاتبات الزم در

 .باشندهای ملی میموظف به ارائه گزارش برش استانی پروژه ،های اجرایی متناظر استانی، دستگاهستاد



، اول رئيس جمهور( پيشنهاد نمودندابالغی معاون توليد و اشتغال )ی پنجگانه رونق هاخصوص بسته ایشان در     

ی اجرایی ذیربط استان از طریق هاخصوص جزئيات آن توسط دبيرخانه ستاد و همچنين سایر دستگاه پيگيری الزم در

  .گيرد گيری الزم قرارآینده مجدداً مورد بررسی و تصميمجلسه  های اجرایی باال دست صورت گيرد و دردستگاه

در خصوص بسته اشتغال پایدار نيز مقرر شد توسط اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی پيگيری الزم صورت گيرد و 

 گزارش آن در جلسه آتی ارائه گردد.

خصوص پيگيری منابع اعتباری بسته اشتغال پایدار  درریزی سازمان مدیریت و برنامهآقای پيشنهاد بنا بر ادامه  در     

 قرار گرفت: های استانی به شرح زیر مورد تائيد جناب آقای استاندارط واحدتوس

، دولتی و غيردولتی از طریق هيالت اعطایی توسط نهادهای عمومیهمچنين تس تسهيالت اعطایی موسسات عامل و -

 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری پيگيری شود.

مدیریت و برنامهاجتماعی استان و سازمان رفاه و  ، كارز طریق اداره كل تعاونوسعه ملی اتسهيالت اعطایی صندوق ت-

 ریزی پيگيری شود.

 ریزی پيگيری شود.مدیریت و برنامه های فنی و اعتباری نيز توسط سازمانكمک-

اقتصاد به چهارده مصوبات سفر دوم وزیر محترم  های نه تاهای بنددستور كار دوم شامل ارائه گزارش پيگيری     

 .باشدامور مالياتی استان ارائه گردید كه گزارش كامل به پيوست میمحترم كل  استان توسط جناب آقای اميری مدیر

 و سيمای استان در جلسات آینده ستاد نسبت به ارائه گزارش صدا پایان جناب آقای استاندار تاكيد نمودند در در     

، صنایع، معادن و كشاورزی اصفهان نيز نسبت به همچنين اتاق بازرگانی د.خصوص گفتمان اقتصاد مقاومتی اقدام شو

 .درجلسات آینده ستاد اقدام نماید گزارش مردمی كردن اقتصاد مقاومتی

 با ختم صلوات به پایان رسيد . 30/11جلسه راس ساعت 

 مصوبات :

برای وزارت آموزش و اومتی در حوزه اقتصاد مقهای جدید خصوص تعيين پروژه مقرر شد پيگيری الزم در -1

و سازمان حفاظت محيط زیست توسط دبيرخانه ستاد انجام  ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیپرورش

 .اقتصاد مقاومتی كشور انجام پذیردشده و مکاتبات الزم با ستاد فرمانده 

نسبت به اخذ برش استانی  ،های ملی اقتصاد مقاومتیمتناظر با پروژه ،های اجرایی استانیشد دستگاه مقرر -2

 جلسات آینده ستاد ارائه نمایند. درها را ها از دستگاه ملی خود اقدام نموده و گزارش پيگيریپروژه



های اختصاصی در استان اقدام های اجرائی حداكثر تا یک ماه آینده نسبت به تعریف پروژهمقرر شد دستگاه -3

تصویب و طرح در ستاد، به دبيرخانه ستاد راهبری و مدیریت ها را جهت نموده و ليست و مشخصات این پروژه

 اقتصاد مقاومتی تحویل نمایند.

گانه رونق توليد و اشتغال، های پنجشد پيگيری الزم درخصوص اخذ جزئيات و سازوكار اجرایی بسته مقرر -4

 ئه گردد.جلسه آینده ستاد ارا توسط دبيرخانه ستاد انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در

 :یی استانی به شرح زیر پيگيری شودشد منابع اعتباری بسته اشتغال پایدار توسط واحدهای اجرا مقرر -5

دولتی از  دولتی و غير ،هيالت اعطایی توسط نهادهای عمومیتسهيالت اعطایی موسسات عامل و همچنين تس -

 .ی شودطریق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری پيگير

ریزی و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ،كاروسعه ملی از طریق اداره كل تعاونتسهيالت اعطایی صندوق ت -

 .استان پيگيری شود

 ی شود.ریزی پيگيراری توسط سازمان مدیریت و برنامهكمک های فنی و اعتب -

 

 

 

 

 

 

 

 


