
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان دومینوسیصورتجلسه 

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح 8 زمان: 18/7/1395 شنبهسهتاریخ برگزاری: 

 مدیریت و برنامه ریزی استانسازمان رئیس دبیر ستاد:  رئیس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

های كسب و های اجرایی ملی در بهبود شاخصنامه هیأت محترم وزیران در خصوص تکالیف دستگاهطرح مفاد تصویب -1

 ریزی استان. كار و تسهیل فرآیندها، توسط سازمان مدیریت و برنامه

ر ریس امین جلسه ستاد )مشکالت شركت بهاهای انجام شده در خصوص اولین مصوبه سیارائه گزارش پیگیری -2

 ریزی استان و مدیر شركت بهار ریس.اصفهان(، توسط سازمان مدیریت و برنامه

پویان صالح توسط سازمان مدیریت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص رفع موانع تولید شركت ره -3

 كمسیون تخصصی ستاد(. 17/2/1396ریزی استان )مصوبات جلسه مورخ برنامه

رش اقدامات انجام شده در خصوص بند پانزده مصوبات دومین سفر وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ارائه گزا -4

المللی شهید بهشتی اصفهان( توسط سازمان مدیریت سازی اراضی ضلع جنوبی باند فرودگاه بینبه استان )در خصوص آزاد

 ریزی استان.و برنامه

توسط اداره  "مدیریت نشانی مکان محور و استعالمات میان دستگاهی"روژه ملی ارائه گزارش عملکرد برش استانی پ -5

 كل پست استان.

 اهم مباحث مطرح شده:

با تالوت  18/7/1396شنبه مورخ صبح روز سه 8ودومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت سی      

 دکتر زرگرپور استاندار محترم و با حضور اعضاء تشکیل گردید.اهلل مجید به ریاست آقای آیاتی چند از کالم

ریزی استان و دبیر ستاد، دستور کار جلسه را قرائت نموده و ابتدا آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه      

 های صورت گرفته درخصوص مصوبات جلسه قبلی را به سمع و نظر حاضرین جلسه رساندند.پیگیری

( 1/3/1396مورخ  53079/ت 23110نامه هیأت محترم وزیران )طی شماره اولین دستور کار جلسه طرح مفاد تصویب      

کار و تسهیل فرآیندها، توسط آقای دکتر اکبری وهای کسبهای اجرایی ملی درجهت بهبود شاخصدرخصوص تکالیف دستگاه

ریزی استان درنظر دارد واره شهید رجایی سال جاری، سازمان مدیریت و برنامهارائه گردید. ایشان در ادامه تأکید نمودند در جشن

های اجرایی استان قرار دهد. در ادامه آقای های اختصاصی ارزیابی دستگاهده شاخص بهبود کسب و کار را در زمره شاخص

کلیات یزی استان گزارش مبسوطی از رنگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهدکتر قاسمی مدیر آموزش و پژوهش



وضعیت های اجرائی را تشریح نموده و به بررسی و تکالیف دستگاهبهبود فضای کسب و کار وزیران در خصوص هیأت  مصوبه

 انداز توسعه کشور پرداخت )گزارش پاورپوینت به پیوست(.کشور در بین کشورهای سند چشم

و بررسی پرداخته، سپس جناب آقای استاندار بعنوان جمعبندی مباحث ارائه شده  درپایان گزارش مذکور، اعضاء به بحث     

های اجرایی، شود دستگاههای اجرایی در بهبود فضای کسب و کار استان نقش دارند. لذا پیشنهاد میتأکید نمودند همه دستگاه

ریزی استان ارائه ازمان مدیریت و برنامهخصوص ظرف ده روز آینده به سپیشنهادات و نقطه نظرات اصالحی خود را در این

دفتر جذب و حمایت از  ،ریزی استان، اداره کل اقتصادی و دارایینمایند، متعاقبأ گروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه

تشکیل ی اداره کل اقتصادی و دارایبا محوریت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گذاری استانداری سرمایه

 شده و نسبت به جمعبندی نظرات ارسالی اقدام و نتیجه نهایی جهت اخذ تصمیمات الزم در جلسه آینده ستاد مطرح گردد.

های انجام شده درخصوص مستندات شرکت بهار ریس اصفهان توسط دبیر جلسه مطرح دومین دستور کار شامل پیگیری     

های صورت گرفته ارائه نمود. در ادامه جناب آقای وضیحاتی درخصوص پیگیریگردید. در ادامه مدیرعامل شرکت بهارریس ت

گذاری استانداری مکاتبات الزم را درخصوص رفع مشکالت شرکت بهارریس استاندار فرمودند دفتر جذب و حمایت از سرمایه

استان اصفهان انجام داده و نتیجه اصفهان با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 در جلسه آینده ستاد مطرح گردد. هاپیگیری

شرکت مذکور )گازوئیل( به نرخ همچنین مقرر گردید با تأکید مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان سوخت الزم       

 دولتی تحویل گردد.

سومین دستور کار جلسه شامل گزارش اقدامات انجام شده درخصوص رفع موانع تولید شرکت ره پویان صالح توسط رئیس      

ای متشکل از ریزی استان قرائت گردید و پس از توضیحات نمایندگان شرکت مقرر گردید کمیتهسازمان مدیریت و برنامه

ح، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دفتر جذب و حمایت از نمایندگان شرکت گاز استان، شرکت ره پویان صال

های انجام شده در مورد استانداری تشکیل شده و نسبت به بررسی و رفع مشکل شرکت درخصوص هزینه گذاریسرمایه

 گردد. تأسیسات گازرسانی اقدام شده و نتیجه در جلسه آتی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه

چهارمین دستور کار جلسه شامل گزارش اقدامات انجام شده درخصوص آزادسازی اراضی ضلع جنوبی باند فرودگاه     

های مستمر المللی شهید بهشتی اصفهان توسط آقای دکتر اکبری ارائه گردید . ایشان در خاتمه اظهار نمودند که پیگیریبین

خصوص منجر به حل ار و همچنین وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی دراینمسئولین استان بخصوص جناب آقای استاند

 این مشکل گردید.

جلسه آقای دکتر اکبری از اعضای حاضر در جلسه تقاضا نمودند در اسرع وقت نسبت به ارائه اطالعات درخواستی  ادامهدر      

های ملی درخصوص برش استانی پروژه 2/7/1396مورخ  1414313ریزی استان طی نامه شماره سازمان مدیریت و برنامه

 های استانی اقدام نمایند.اقتصاد مقاومتی و همچنین پروژه

در پایان جناب آقای دکتر اکبری دبیر ستاد از مساعدت جناب آقای مهندس غالمی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان در 

جلسه تحمد منتظری که طی صوربه انتقال اسناد مالکیت نیروگاه شهید محل مسائل مربوط تصمیمات متخذه درباره ارتباط با 

 ابالغ گردید تشکر و قدردانی به عمل آورد. 16/7/1396مورخ  143788شماره 



 پایان رسید.با ختم صلوات به 10جلسه در ساعت 

 مصوبات :

های بهبود شاخصدر خصوص ، پیشنهادات و نقطه نظرات اصالحی خود را استان های اجراییمقرر گردید دستگاه-1

ریزی استان ارائه نمایند، ده روز آینده به سازمان مدیریت و برنامهمدت ظرف  در استان، کار و تسهیل فرآیندهاوکسب

اداره کل  ،استانداری ذاریگدفتر جذب و حمایت از سرمایهریزی استان، متعاقبأ گروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه

تشکیل شده اداره کل اقتصادی و دارایی با محوریت اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

 و نسبت به جمعبندی نظرات ارسالی اقدام و نتیجه نهایی جهت اخذ تصمیمات الزم در جلسه آینده ستاد مطرح گردد.

 اداره کل اقتصادی و دارایی  پیگیری:دستگاه مسئول 

گذاری استانداری مکاتبات الزم را درخصوص رفع مشکالت شرکت مقرر گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه-2

بهارریس اصفهان با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان انجام 

 در جلسه آینده ستاد مطرح گردد. هایداده و نتیجه پیگیر

 گذاری استانداریدفتر جذب و حمایت از سرمایه دستگاه مسئول پیگیری:

پویان صالح، دفتر هماهنگی امور اقتصادی ای متشکل از نمایندگان شرکت گاز استان، شرکت رهمقرر گردید کمیته-3

استانداری تشکیل شده و نسبت به بررسی و رفع مشکل شرکت  گذاریاستانداری و دفتر جذب و حمایت از سرمایه

های انجام شده در مورد تأسیسات گازرسانی اقدام شده و نتیجه در جلسه آتی ستاد راهبری و مدیریت درخصوص هزینه

 اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

 شرکتهای سوخت الزم برای فعالیت تمهیدات الزم توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان جهتمقرر گردید -4

 به نرخ دولتی، صورت گیرد.  صالح پویانره

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دستگاه مسئول پیگیری:

 

 

 

 

 


