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 13:34           زمان: مدرییت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان و   دبیرخاهن ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

کان: سالن اجتماعات ر م  ی استاندا
 دبیر ستاد: رئیس سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان

 

 دستور کار جلسه:

  ستاد و سی و نهمین مینپیگیری مصوبات جلسه سی و هشت   -1

 ادامه بررسی مسائل و مشکالت اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  -2

 بررسی مسائل و مشکالت جهاد کشاورزی  -3

 جلسه:اهم مباحث مطرح شده در 

با تالوت آیاتی از  1/7/1318شنبه مورخ دوروز  :1103مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت   و جلسه ستاد راهبری  چهلمین       

 تشکیل گردید.مدعو طبق لیست پیوست  اعضاء با حضور استاندار محترم و رضایی آقای دکترجناب اهلل مجید به ریاست  کالم

با توجه به ریزی استان ضمن خیر مقدم به حضار،  ب آقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامهجنا جلسه ابتدا در       

  باشد( . )لیست مصوبات قابل پیگیری به پیوست موجود میرا قرائت نمودند 31و  38های  ابتدا مصوبات جلسه دستور کار

ابتدا جناب آقای دکتر قاضی عسگر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری گزارش اقدامات قبلی بر اساس مصوبات 

های انجام شده توسط ایشان مقرر شده است، آقای فیروزی  ائه نمودند. طبق پیگیریارانجام شده در خصوص تشکیل میز استان را 

برای  4/7/1318ئی روز پنجشنبه مورخ اامور اقتصادی و دار وزارت ،رئیس محترم مرکز ملی پایش و مطالعه محیط کسب و کار

 در استان حضور یابند. های مربوط به بهبود فضای کسب و کار معرفی سامانه

های انجام شده در خصوص  جناب آقای قادری مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گزارش پیگیری       

 موضوع را پیگیری نمایند. ،ائه نمودند و قرار شد تا رفع مشکل این شرکتمسائل شرکت پلی اکریل را ار



موضوع پیگیری مسائل مالیاتی استان نیز توسط معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شد. مقرر شد جلسات        

جلسات  یصادی انجام شود و گزارش آن طتکمیلی برای بررسی مسائل این حوزه توسط مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقت

 آتی ستاد ارائه گردد.

جناب آقای دکتر کوهستانی موضوعات مربوط به گمرک کاشان را ارائه نمودند و مقرر شد برای رفع مسائل گمرک کاشان از       

 های تامین مالی در استان استفاده گردد. رفیتظ

نتایج های استان  دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکجناب آقای آزادی  ،اتمصوب در انتهای گزارش مربوط به پیگیری       

 کارهای انجام شده در خصوص مسائل بانکی را به جلسه ارائه کردند.

جناب آقای نیرومند مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  ،های پیگیری مصوبات جلسات قبل پس از گزارش      

شده  ینیب های پیش کار و ها و ساز حذف دهک های سه دهک گزارش دادند و با توجه به معضالت پیش روی خصوص حذف یارانه

 ها شدند. ها خواستار همکاری فرمانداران و نمایندگان محترم مجلس در شهرستان در دستورالعمل

کشاورزی استان در حوزه بخش  و راهکارهای پیشنهادیمسائل از  قسمتیکل محترم جهاد کشاورزی  دیرجلسه م ادامهدر       

و به دلیل اتمام وقت جلسه مسائل باقی مانده بخش کشاورزی در دستور کار  اقتصاد مقاومتی را طی فایل پیوست ارائه نمودند.

 جلسه آتی استان قرار خواهند گرفت.

 طرح نمودند.بندی جلسه  به عنوان جمعموارد ذیل را پایان ریاست محترم جلسه  در

 .ها اخذ و حوزه فعالیت آنها بررسی شود مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سایر استان -1

 گزارشات خود را در موعد مقرر تهیه نمایند. ،مسئولین پیگیری مصوبات جلسات -2

 روز یکبار برگزار گردد. 11 جلسات اقتصاد مقاومتی هر -3

 شود در جلسات ارائه گردد. میهای اقتصادی  که باعث تحول در فعالیت ،های نوآورانه و جدید فعالیت -4

 ای در شرق اصفهان از طریق ایجاد تعاونی پیگیری گردد. های گلخانه موضوع رونق فعالیت -1

 مصوبات جلسه:

پیگیری الزم در خصوص تفویض اختیارات الزم به استان برای رفع مقرر گردید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -1

 دارایی انجام دهند. امور اقتصادی و مکرر را با هماهنگی اداره کل 211مسائل مربوط به ماده 



های پیشنهادی آن را  بندی و راه حل صادی مسائل مالیاتی استان را جمعمقرر گردید مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقت -2

 آتی ستاد ارائه نماید. به جلسه

اکریل توسط مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی  پلیشرکت مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده در خصوص  -3

 استانداری در جلسه آتی ستاد ارائه گردد.

 ای کمیته 18 سال بودجه قانون 12 تبصره )د( بند کردن اجرائی به مربوط مشکالت و مقرر گردید در خصوص احصاء -4

ریزی، اداره کل ثبت اسناد و  عمرانی استانداری )با عضویت سازمان مدیریت و برنامه امور هماهنگی اونتعم مسئولیت با

 دارائی استان( تشکیل و نتایج آن در جلسه آتی ستاد ارائه گردد.امور اقتصادی و ی اداره کل رامالک و دبی

دارائی استان در امور اقتصادی و ازی در امر فروش اموال مازاد اداره کل مقرر گردید با مسئولیت اداره کل راه و شهرس -1

 روز اقدام الزم به عمل آمده و گزارش آن در جلسه آتی ستاد ارائه گردد. 11شهرستان کاشان حداکثر ظرف مدت 

 ای اید. ابتدا برنامهها تولید نم در خصوص مسائل مربوط به یارانه مقرر شد صدا و سیمای استان در اسرع وقت دو برنامه -6

ای با حضور جناب آقای نیرومند جهت  دکتر اکبری جهت تبیین اهمیت موضوع و سپس برنامه با حضور جناب آقای

 تشکیل دهد. پیگیری موارد مربوطه و اعتراض مردمو راهنمایی 

با حضور نمایندگان  جناب آقای غالمی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری جلسه به دبیری مقررگردید  -7

رفع مشکل اخذ ر ش کشاورزی به منظوخو ب ای  گلخانه احداثمراجع صادر کننده مجوزهای  ،نظام مهندسی ساختمان

 .نمایندای تشکیل و نتیجه آن را در جلسه آتی ستاد ارائه  عوارض از واحدهای تولیدی گلخانه

ای در  الت افت فشار گاز واحدهای گلخانهمقرر گردید مدیر عامل محترم شرکت گاز استان ضمن رفع مشک -8

ای  این دو شهرستان با توجه به برنامه توسعه گلخانه آباد و تیران و کرون نسبت به توسعه شبکه های نجف شهرستان

 ارائه شده توسط مدیر کل محترم جهاد کشاورزی اقدام نماید.

تسهیل و تسریع در بانکی جلسات قبل، بخصوص مقرر گردید جناب آقای آزادی مسائل و راهکارهای پیشنهادی امور  -1
 بررسی و در جلسه آتی ستاد گزارش نمایند.را  فرآیند اخذ تسهیالت بانکی


