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  دستور كار جلسه:

  1397 سال اصفهان استان مقاومتي اقتصاد مديريت و راهبري ستاد عملكرد گزارشارائه -1

  1398 سال اصفهان استان مقاومتي مديريت اقتصاد و ستاد راهبري هايسياست و راهبردها تبيين -2

  مباحث مطرح شده در جلسه:اهم 

با  23/04/1398شنبه مورخ يكروز  9:30مديريت اقتصاد مقاومتي استان ساعت  و جلسه ستاد راهبري هفتمين و سي
  تشكيل گرديد. محترم و اعضاء استاندار رضايياهللا مجيد به رياست آقاي دكتر تالوت آياتي چند از كالم

استان  و دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ريزيمديريت و برنامهسازمان  تسياابتدا جناب آقاي دكتر اكبري ر        
  د.ندنمو بيانرا  جلسه رضا(ع) ، دستور كارعلي بن موسي  ماما والدتتبريك دهه كرامت و  خير مقدم به حاضرين و ضمن

 دكتر آقاي توسط 1397 سال اقتصاد مقاومتي طيهاي اجرايي استان در زمينه دستگاه عملكرد گزارش: شامل كار دستور اولين
  ).پيوست فايل(گرديد ارائه) سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مركز مدير(قاسمي

  :از بودند عبارت شده مطرح موارد اهم

  1397 سال در نيپا سامانه در استان اختصاصي هاپروژه ثبت اخذ، پيگيري،نحوي 

  1397 سال در استان مقاومتي اقتصاد اختصاصي هاپروژه عملكرد گزارشارائه 

 توسط 1398 سال اصفهان استان مقاومتي اقتصاد مديريت و راهبري ستاد هايسياست و راهبردها تبيين: شاملدوم  كار دستور
  ).پيوست فايل(گرديد ارائه) سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مركز مدير(قاسمي دكتر آقاي



  :از بودند عبارت شده مطرح موارد اهم

 سال در هااستان مقاومتي اقتصاد اختصاصي هايپروژه تصويب و تدوين كلي چارچوب ح دستورالعمل ويتشر 
1398.  

  ،حضور با اعضاء ستاد  اصفهان استان مقاومتي اقتصاد راهبردهاي تبيين نشستارائه جمع بندي نتايج جلسه
 سال دررئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه وبودجه كشور جناب آقاي دكتر برمكي 

1398.  
 استان مقاومتي اقتصاد مديريت و راهبري ستاد هايبرنامه كردن عملياتي راستاي در هادستگاه به نامه ارسال 

  .1398 سال در
 مقاومتي اقتصاد ملي هايپروژه استاني، برش هايپروژه( مقاومتي اقتصاد ملي دار اولويت هايپروژه ابالغ( 

 .1398هاي اجرايي استان در سال به دستگاه
 هاي از طريق شوراها و كارگروهكه هاي اجرايي جهت دريافت مسائل و مشكالتي ارسال نامه به دستگاه

  موجود در استان قابل حل نيستند.

توضيحات مبسوطي در خصوص عملكرد دبيرخانه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد  دكتر اكبري در ادامه آقاي
 .ايمستاد قرار دادهدبيرخانه در دستور كار  موضوعدر سال جاري چندين  .دنارائه نمو 1397در سال مقاومتي استان 

رئيس محترم امور برمكي دكتر آقاي جناب ميزبان طي نشستي  سال جاريسال  ارديبهشت ماهدر  از جمله
مسائل و  ،دبيرخانهاعضاء محترم با حضور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور 

 21/12/1397 مورخ 718440 شماره طي نامه به همين منظور، وهاي سد راه اقتصاد مقاومتي را گوش زد چالش
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقصاد به  شده تهيه تانان دبيرخانه اسكارشناسكه توسط  ،(پيوست)، آسيب شناسي

دستورالعمل اجرايي دبيرخانه ستاد  ببر اساس چارچو افزودند ايشانهمچنين .  گرديد ارسال مقاومتي كشور
 مبني بر 4/12/1397 مورخ 670427فرماندهي اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور كه طي نامه شماره 

هاي كلي ها در سياستهاي استانتدوين چارچوب پروژه هاي اختصاصي استان به عنوان مهمترين فعاليت به
دار زيرساختي دولتي و اي جهت دريافت پروژه هاي مهم و اولويتنامه استان ابالغ گرديد. اقتصاد مقاومتي به

سپس با  .ون احصاء گرديدگگونا هاياز بخشپروژه  70ارسال و تعداد هاي اجرايي به دستگاهصي بخش خصو
ها با توجه به محورهاي معرفي شده هاي اجرايي پروژهاي متشكل از كارشناسان سازمان و دستگاهتشكيل كميته



دار دولتي و بخش زيرساختي مهم و اولويتپروژه  41تعداد  و بررسي و مطابقت داده شد ،در دستورالعمل
ت تصويب به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال و طي مورد تاييد اين كميته جهخصوصي استان 

براي نظارت و .  )طبق گزارش پيوست(پروژه مورد تاييد قرار گرفت 31،  19/4/1398مورخ  199722نامه شماره 
ارسال ها به دستگاه اجراي مربوطه  جهت ثبت اطالعات آنها در سامانه نيپا اين پروژه ،هاگزارش عملكرد دستگاه

هاي اقتصاد مقاومتي، ل و در راستاي عملياتي كردن سياستمچارچوب دستورالع عالوه برو از طرفي  خواهد شد.
هاي موجود در مسائل و مشكالتي كه از طريق شوراها و كارگروه 30/2/1398 مورخ96349شماره  طي نامه

دستگاه اجراي مشكالت مورد بررسي و  استان قابل حل نيستند، احصاء گرديد. مقرر شد در كميته تخصصي با
از وظايف ديگر يكي  فرمودند،در ادامه ايشان  قرار گيرند.جلسات آتي ستاد در دستور كار جهت رفع موانع 

ي برش استاني پروژه از پروژه هسهم خوا هاي اقتصاد مقاومتيدر راستاي پياده سازي سياست هاي اجراييدستگاه
معاون اول محترم  با امضاء 31/2/1398مورخ  24274طي نامه شماره كه باشد هاي ملي اقتصاد مقاومتي مي

(برش استان پروژه از سهم خودبايست لذا دستگاه مي ه است.هاي استاني ابالغ گرديدرياست جمهوري به دستگاه
كبار جهت ها را هر سه ماه يمرتبط طلب نموده و گزارش عملكرد پروژه هايهاي ملي) را از وزارتخانهپروژه

  هاي بعدي به دبيرخانه راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان ارسال نمايند.پيگيري

ارائه شده بدين و نكات خالصه اي مطلب .بيان نمودندهاي خود هانظرات و ديدگنقطه  ستاد ءدر ادامه ساير اعضا
قوانين و ضوابط سخت  كننده، تسهيل جلسات ستاد راهبري و مديريت استان مي بايست نقش -1شرح است:

هاي اقتصاد براي عملي كردن سياست -2داشته باشد. بر عهده را شرايط موجود  موانع توليد و اشتغال در گيرانه
 .باشدي مييي اجراهادستگاهوظايف هاي درست و كارآمد و همچنين قوانين همسو با مشيخط هبمقاومتي نياز 

گزارش  بررسي آور اقتصادي است، داريم.درباره اقتصاد مقاومتي كه معادل تابامروزه نياز به درك درستي  -3
اي مجموعهبه تعريف نياز هاي محوله ها و ارزيابي آنها در پيشرفت و يا پسرفت وظايف و فعاليتعملكرد دستگاه

با در جلسات ستاد  باشد و هاعملكرد دستگاهسنجه اي براي  دارد تااقتصاد مقاومتي  محورهاي ها براياز شاخص
 تسهيل كارگروهرونق و رفع موانع توليد، در راستاي  -4. نمايد پيشرو را رفع موانع،  آنها قرار داده تحليلتجزيه و

 رفعسد راه صنايع و توليدگنندگان با اختياراتي كه كارگروه دارد بسياري از موانع و مشكالت  رفع موانع توليدو 
بلكه نياز است در  نيستندري يطرح و پيگ يتها قابلبعضي از مسائل و مشكالت در اين كارگروه ولي ،نموده موانع

   رفع موانع كنيم. استان وزير معين بهره گيري از اختياراتجلسات ستاد مطرح و با 



هفته دو و هر جلسات ستاد به صورت منظم  بايستميفرمودند مباحث مطروحه بيان بندي جمع آقاي دكتر اكبري به عنوان
مشكالت و مسائلي كه  براي در اين جلسات شركت داشته باشند. همچنين شخصا تمامي مديرانالزم است گردد و  برگزار يكبار

زارتخانه ووزير محترم مي توان با دعوت وزير معين استان (كه در سطح استان قابل حل نيست  ها روبرو هستندها با آندستگاه
  . بهره كافي بردهاي موجود  و اختيارات ايشان جهت رفع موافع  از ظرفيت ي)يااقتصادي و دار امور

، فرمودند جلساتي كه استان و رئيس ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتيدر پايان جلسه جناب دكتر رضايي، استاندار محترم 
هفته يكبار با حضور تمامي  جلسات هر دوشود نتيجه محور باشد و نمود عملي داشته باشد. همچنين الزم است برگزار مي

به شدت بر معيشت المللي هاي بينها به صورت منظم تشكيل شود. همچنين ايشان معتقد بودند كه تحريممديران دستگاه
ها نسبت به استكبار جهاني و ها قرار بگيرند تا خشم مقدس آنمردم موثر بوده است و الزم است تا مردم در جريان اين تحريم

  بيشتر با دولت برانگيخته شود. همراهيبراي 

  مصوبات جلسه:

 حضور شخص مديركل در جلسات ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي الزامي است.-1

 هر دو هفته يك بار روز يكشنبه جلسات ستاد به صورت منظم تشكيل گردد.مقرر گرديد  -2

و  يامور اقتصاد محترم وزارتخانه استان از وزير معين(وزيرمهم ي مشكالت و معضالت مقرر گرديد تا جهت حل بعض -3
 دارايي) دعوت به عمل آيد.

متشكل از كارشناسان دبيرخانه ستاد و كميته كارشناسي  توسطها شده از دستگاه ءمقرر گرديد مشكالت احصا -4
 جلسات آتي ستاد طرح موضوع گردد. و پس از نهايي شدن جهت رفع موانع درهاي اجرايي بررسي دستگاه

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دبيرخانه هاي اختصاصي مصوب هاي اجرايي كه داراي پروژهمقرر گرديد دستگاه -5
از براي هر دستگاه اجرايي با توجه به شناسه و رمز تعريف شده  سازمان برنامه و بودجه كشور هستند، در اسرع وقت

 ها در سامانه نيپا نمايند.اقدام به ثبت اطالعات پروژه و مديريت اقتصاد مقاومتي استان،طريق دبيرخانه راهبري 

هاي مربوطه هانخهاي ملي مربوط به خود را از وزارتهاي اجرايي سهم برش استاني از پروژهمقرر گرديد دستگاه -6
 ارسال استان ديريت اقتصاد مقاومتيبه دبيرخانه ستاد راهبري و م خود را عملكرد گزارشو هر سه ماه يكبارپيگيري 
  نمايند. 



  
  

  

 


