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  دستور كار جلسه:

  ارائه عملكرد اقتصاد مقاومتي استان -1

  طرح مسائل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي بانكي -2

 طرح مسائل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي گمركي -3

  اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

با  24/05/1398شنبه مورخ پنجروز  16مديريت اقتصاد مقاومتي استان ساعت  و جلسه ستاد راهبري ميننه و سي
محترم و  استاندار رضاييبه رياست آقاي دكتر با حضور وزير محترم امور اقتصادي و دارايي اهللا مجيد تالوت آياتي چند از كالم

  تشكيل گرديد. اعضاء

به جناب  خير مقدم استان ضمن ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي محترم ئيسر رضاييابتدا جناب آقاي دكتر 
، دستور  ، هئيت همراه و حضار محترم در جلسهمعين استان امور اقتصادي و دارايي و وزير آقاي دكتر دژپسند وزير محترم

  د.ندنمو بيانرا  جلسه كار

شهرستان نايين فرمودند جناب آقاي دكتر پوربافراني نماينده محترم مجلس شوراي اسالمي  ،قبل از شروع دستور جلسه
 به نظركشور نياز به توجه ويژه دارد.  اتدر توليد در خور توجهاستان اصفهان با توجه به وسعت باال، بعد جمعيت و سهم 

را رفع  در استان اصفهان هاي سد راه توليدچالشتوان خيلي از مشكالت و هاي اقتصاد مقاومتي ميتو سياس دهاراهبر
هايي چون بانكي، مالياتي، گمركي و نمود. حضور جناب دكتر دژپسند موقعيت مناسبي براي طرح مشكالت و رفع در حوزه

  باشد.ارزي مي



 انآقاي به ترتيب توسط (مسائل گمركي) (مسائل بانكي) و سوم هاي دومدستورهاي دكتر پوربافراني، پس از صحبت
 ارائه ات استان)كل محترم گمركمدير(كوهستاني دكتر آقايو ) هاي استاندبير محترم كميسيون هماهنگي بانك(آزادي
استان نيز به دليل عدم طرح در شوراي گفتگوي استان  مسائل مالياتي ).باشدمي پيوست هاي ارائه شده بهفايل(گرديد

  .(فايل پيوست)ارائه شد )رزي اصفهانوبازرگاني،صنايع، معادن و كشارئيس محترم اتاق (گلشيرازي  توسط آقاي

استان اصفهان  ،فرمودندمباحث مطروحه بيان بندي جمع ، نوزير محترم معين استا به عنوان دژپسندآقاي دكتر در پايان جناب 
دانش هاي فعاليت ، در زمينهاستان اصفهان در با توجه به اينكه .باشدميها پيشرو بوده و داراي كارنامه خوبي محورخيلي از  در

اقتصاد مقاومتي خواهد بود. هدف اقتصاد هاي تبيين سياستبراي  مناسبيگذار و پايه هاي خوبي صورت گرفتهبنياني تالش
  باشد.مينو هاي آوريتاب آور و تعامل از طريق صادرات و انتقال فن ،نگر، اقتصادي پويازا و برونتوسعه دروندر واقع مقاومتي 

  مصوبات جلسه:

اقتصادي و دارائي با  به منظور پيگيري حل مسائل اقتصادي استان، ميز استان اصفهان در وزارت امورمقرر گرديد  -1
جناب آقاي دكتر قاضي عسگر معاون  و تشكيل گردد معاون محترم اقتصادي وزارت جناب آقاي دكتر دهقانيمسئوليت 

 محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري نيز به عنوان مسئول هماهنگي و پيگيري امور مربوطه در استان تعيين شدند.
همچنين مقرر گرديد با هماهنگي و مسئوليت دفتر هماهنگي امور اقتصادي، مسائل مربوطه تدوين و پس از طرح در ستاد 

 بوع ارجاع گردد.تيت اقتصاد مقاومتي استان جهت پيگيري به ميز استان در وزارت مراهبري و مدير

سائل گمركي مقرر شد پيشنهادات ارائه شده لزوم بررسي ابعاد فني موضوعات مطرح شده در خصوص مبا توجه به  -2
در ظرف مدت يكماه حداكثر گمرك كشور ارسال و  سي بهرجهت برمدير كل محترم گمركات استان توسط 
 گردد. ابالغاستان  اجراء به برايو نهايي هاي چهارگانه گمرك كشور بررسي، تعيين تكليف معاونت

اي با مسئوليت آقاي درويشي معاون محترم توسعه گمرك كاشان، كميته يروهاي پيشبراي رفع چالشمقرر گرديد  -3
و آقاي تواليي  )ر كل محترم گمركات استانمدي(مديريت و منابع انساني استانداري و با حضور آقاي دكتر كوهستاني 

ها براي مسائل و چالشظرف حداكثر يكماه تشكيل و  )رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كاشان(
هاي مربوطه تدوين و جهت اجراء پيگيري گردد. مقرر شد مصوبات اين كميته به منزله مصوبات ستاد راهبري و حلراه

 صاد مقاومتي استان تلقي گردد.مديريت اقت



ي با سازمان اداري و ائگمرك كاشان قرار شد وزارت امور اقتصادي و دارو تشكيالتي  ساختار اداري به منظور اصالح  -4
مسئول پيگيري اين مصوبه  و تشكيالت اداري گمرك كاشان را به حالت قبل ارتقاء دهند. نمودهاستخدامي مكاتبه 

 باشد.مدير كل محترم گمركات استان مي

موضوع پيشنهادات ارائه شده براي مسائل بانكي به سه دسته تقسيم شد: بخش اول: مسائلي كه مورد تائيد وزير  -5
هاي استان تصريح و توسط جناب آقاي آزادي دبير محترم كميسيون هماهنگي بانك مقرر شده محترم قرار گرفت

 يهابانكهماهنگي در كميسيون  مسائلي كه مقرر شدبخش دوم:  .نمايندارسال  ستاد استان به دبيرخانهرا زارش آن گ
به ستاد استان ابالغ گردد. بخش آخر  روز از تاريخ اين صورتجلسه20ظرف مدت  و نتيجه نهاييمورد بررسي  استان

 يكماهي است كه مقرر شد ظرف مدت ئامور اقتصادي و دارامسائلي كه منوط به مكاتبات جناب آقاي آزادي با معاونت 
 گزارش آن به دبيرخانه ستاد ارسال گردد. ،از تاريخ ارسال اين صورتجلسه

ي دكتر قاضي عسگر معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري و با قااي با مسئوليت جناب آمقرر گرديد جلسه -6
دكتر جناب آقاي  ،اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان) جناب آقاي گلشيرازي (رئيس محترمحضور 
 ،جناب آقاي تواليي (رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كاشان)، )مشاور محترم استاندار( سبحاني

و جناب آقاي قادري مدير كل محترم دفتر هماهنگي امور  )مالياتي استان رئيس محترم امور(جناب آقاي مهدلو 
و تصميمات اتخاذ شده به تشكيل مسائل و راهكارهاي پيشنهادي مالياتي بررسي  با محوريت اقتصادي استانداري

  عنوان مصوبات نهايي جهت اطالع ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان ارسال گردد.


