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 دستور کار جلسه:

های اقتصاد مقاومتی توسط مدیر محترم اداره کل سیاستارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای  -1

 ی مربوطهامور اقتصادی و دارائی استان در حوزه

 سازمانمحترم  رئیسهای اقتصاد مقاومتی توسط ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای سیاست -2

 ی مربوطهصنعت و معدن و تجارت استان در حوزه

 

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

در ابتدا، ریاست محترم جلسه اعضا رسما تشکیل شد.  همهپس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید جلسه با حضور 

همچنین ای مردم ایران را تبریک گفتند. تثبیت حقوق هسته وهای ظالمانه با اشاره به فرجام رسیدن برجام و لغو تحریم

 .نداقتصاد مقاومتی استان( را با روز اول اجرای برجام به فال نیک گرفتزمانی این جلسه )ستاد راهبری و مدیریت هم

استاندار محترم با توجه به دستور دولت برای تطبیق برنامه ششم با راهبردهای اقتصاد مقاومتی، دولت را مصمم در حل 

 مسائل اقتصادی کشور دانستند.

ها ، لغو تحریم ریزی استان و دبیر جلسهریت و برنامهپس از بیانات ریاست محترم جلسه، سرپرست محترم سازمان مدی

های یازده ی جلسه قبل مبنی بر پیگیری وضعیت برنامهبر ضد مردم ایران را تبریک گفتند. ایشان با توجه به مصوبه

عو نیز های مدها در کشور در حال پیگیری بوده و الزم است دستگاهگانه اقتصاد مقاومتی، بیان کردند که این برنامه

 ها را پیگیری و تهیه نمایند.های استانی مربوط به این برنامهبرش

گانه اقتصاد مقاومتی  24های جناب آقای صبوحی مدیر کل محترم اداره امور اقتصادی و دارائی استان به ابالغ سیاست

اقتصاد مقاومتی با موضوع  اشاره کردند و در ادامه گزارشی از سابقه دو ساله فعالیت کارگروه تخصصی 1392در بهمن 

 راهکارهای استقرار اقتصاد مقاومتی در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان پرداختند. ایشان همچنین با اشاره به

 



 

 

اسناد باالدستی پیرامون اقتصاد مقاومتی در ساختار وزارت متبوع باالخص سند راهبردی تدوین شده در قالب هفت  

شتند از ابتدای سال جاری برش استانی سند مذکور منطبق بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی تهیه محور کلیدی اعالم دا

های زمانی سه ماهه عملیاتی گردیده است. در ادامه و فرایندهای تکمیل سند بر مبنای طراحی جداول کمی و در دوره

های کمی گزارش مبسوط در خصوص شاخص اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به ارائه معاونجناب آقای رئیسی 

 های اقتصاد مقاومتی در اداره متبوع خود پرداختند.ارزیابی برنامه

های اقتصاد مقاومتی استانی در حوزه کاری خود معدن و تجارت به ارائه برنامه ،صنعت  سازمانمحترم  ریاستسپس 

های کمی ها و شاخصهای استانی این برنامهبرش، های ملی وزارت متبوع خود پرداختند. ایشان به استناد برنامه

 مربوطه را استخراج کرده و عملکرد آنها را به سمع و نظر مدعوین جلسه رساندند.

بندی مباحث مربوطه پرداختند. ایشان فرمودند اقتصاد مقاومتی یک در انتهای جلسه استاندار محترم استان به جمع

خواری و های مبارزه با فساد اداری و زمینریاست محترم جلسه بیان کردند که برنامهبرنامه موکد در اقتصاد ایران است. 

شود. همچنین بیان کردند اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی ماهیانه از طرف ریاست جمهوری از استانداران پیگیری می

 های اقتصاد مقاومتی تدوین گردد.یک برنامه جدا و مستقل از برنامه ششم نیست و برنامه ششم باید بر اساس راهبرد

ضمنا در خصوص برش استانی برنامه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد بررسی و پیگیری جهت 

زیر مجموعه اقتصاد  هایهماهنگی با وزرارتخانه ذیربط در خصوص طرحو  هاتر نمودن گزارش و شاخص خالصه

 مقاومتی بعمل آید.

  

 مصوبات جلسه:

نسبت به تدوین برش استانی کلیه طرح های ذیل سه برنامه مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارائی  -1

کشوری در برش استانی با همکاری دستگاه های ذیل وزراتخانه متبوع در استان )نظیر اداره کل امور مالیاتی، 

های مربوطه دستگاهنماید. بدیهی است بانک ها، بیمه ها و ...( اقدام نموده و گزارش را در جلسات آتی ارائه 

 باشند.  موظف به همکاری با آن اداره در این خصوص می

الب دو قسازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه برش برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان در  مقرر شد -2

یش روند رشد طرح ذیربط اقتصاد مقاومتی در قالب طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه و طرح افزا

های فوق تخانه ذیربط در خصوص طرحرضمنا هماهنگی الزم با وزا .نوآوری بصورت خالصه تر اقدام نماید

 بعمل آورد.


