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 دستور کار جلسه:

 (ارائه توسط دبیر جلسه)ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه گزارش عملکرد) 1
 دولت سیزدهمها و راهبردهاي ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی در تبیین سیاست) 2
 
 جلسه: مباحث مطرح شده درخالصه 

تالوت  با) 8س ساعت أ(ر 30/09/1400شنبه مورخ پنجاه و سومین جلسه ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز سه
ست مطابق لی واء مدعو اعضدر سالن اجتماعات استانداري به ریاست استاندار محترم جناب آقاي دکتر مرتضوي  آیاتی از قرآن مجید،

 تشکیل گردید. پیوست

اقتصاد  راهبري و مدیریت ریزي و دبیر ستادشروع جلسه جناب آقاي دکتر قاسمی، سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه در
قاومتی در ماقتصاد  دستور جلسه، گزارشی از عملکرد ستاد راهبري و مدیریتخیر مقدم به حضار و قرائت  عرض ، ضمناستان مقاومتی

 د.ارائه نمودن 1400و  1399 هايسال
 یصاد مقاومتاقت یتراهبري و مدیر پس از ارائه گزارش دبیر محترم ستاد، جناب آقاي دکتر مرتضوي استاندار محترم و رئیس ستاد

 د. رائه نمودناهاي استانی با تسلیت ایام فاطمیه، ضمن خوشامدگویی به حضار، توضیحاتی در مورد اقتصاد مقاومتی و اولویت استان

د مقاومتی باشد، ستاد اقتصاهاي ارزنده در بسیاري از صنایع کشور میا عنایت به اینکه استان اصفهان داراي رتبهایشان بیان داشتند ب
هاي اساسی ها و چالشهاي عملیاتی ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی باید با شاخصرسالتی مهمتر از عملکرد فعلی دارد. برنامه

ویکرد ش خود، با رن استان باید با اصالح نگر. مدیرااي داشته باشدهاي استان توجه ویژهها و ظرفیتاستان گره خورده و به پتانسیل
 و به کارهاي جاري خود اکتفا ننمایند. پرداختهحل مسئله و ایجاد خالقیت و نوآوري به انجام وظیفه 

 ست:بدین شرح ا نکات ارائه شده لب وااي از مطخالصههاي خود را بیان نمودند که در ادامه سایر اعضاء ستاد نقطه نظرات و دیدگاه
اي که مانع بایست نقش تسهیل کننده قوانین و ضوابط سخت گیرانهجلسات ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان می -1

 د. نتولید و اشتغال در شرایط موجود هستند را بر عهده داشته باش
یف چنین قوانین همسو با وظاهاي درست و کارآمد و هممشیمتی نیاز به خطهاي اقتصاد مقاوبراي عملی کردن سیاست -2

 باشد.هاي اجرایی میدستگاه



۲ 
 

ها هلکرد دستگازارش عماقتصادي است، داریم. بررسی گ يآورامروزه نیاز به درك درستی درباره اقتصاد مقاومتی که معادل تاب -3
اي محورهاي ها برز شاخصااي نیاز به تعریف مجموعه هابه آن اي محولههیا پسرفت وظایف و فعالیت میزان پیشرفتو ارزیابی 

وانع م، دادن آنها مورد تجزیه وتحلیل قرارسات ستاد با ها باشد و در جلاي براي عملکرد دستگاهاقتصاد مقاومتی دارد تا سنجه
 .گرددرو رفع  پیش

 با ار دگنندگاننایع و تولیبسیاري از موانع و مشکالت سد راه صها ، کارگروهي و اقتصاديدر راستاي رونق و رفع موانع تولید -4
 ذال ،ي نیستندطرح و پیگیر ابلقها بعضی از مسائل و مشکالت در این کارگروه اما، نمایندمیاختیاراتی که دارند رفع  توجه به

 م.کنی رطرفمشکالت را ب ،در جلسات ستاد مطرح و با بهره گیري از اختیارات وزیر معین استاناین موارد نیاز است 

  

ها ري از محوبندي مباحث مطروحه بیان فرمودند، استان اصفهان در بسیارجمع جهتدر پایان جناب آقاي دکتر مرتضوي 

ر هاي دانش بنیان، گردشگري، زیباشد. با توجه به اینکه این استان، در زمینه شرکتپیشرو بوده و داراي کارنامه خوبی می

گذار مناسبی براي تبیین باشد، پایهها بزرگ ملی میمناسب و ... الگوي مناسبی براي اجراي بسیاري از طرحهاي ساخت

نگر، اقتصادي پویا، تاب آور و زا و برونهاي اقتصاد مقاومتی خواهد بود. هدف اقتصاد مقاومتی در واقع توسعه درونسیاست

 باشد.می هاي نوآوريتعامل از طریق صادرات و انتقال فن

 مصوبات جلسه:
 در جلسه آتی کلیات اجراي طرح توسعه اشتغال روستایی ارائه گردد.گردید مقرر  )1

مسائلی ل حو هاي اقتصاد مقاومتی ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مسئول تعیین راهبرد با توجه به اینکه )2
دبیرخانه  ل براي طرح و بررسی بهمقرر گردید این مسائ ،باشدنمیقابل حل هاي استان ها و شورااست که در سایر کارگروه

 (با پیگیري دبیرخانه) .ستاد ارجاع شوند

 ارچوبهستان بوده و در چو پذیرش اقتصاد مقاومتی ا پذیريافزایش انعطاف موجبکه  موارديها موظف شدند دستگاه )3
اقتصاد  تادریزي استان اصفهان به عنوان دبیرخانه سنامهبه سازمان مدیریت و بر را دنباشقابل حل نمی فعلیهاي شورا

 مقاومتی ارسال نمایند. (با پیگیري دبیرخانه)

به تأیید یوست برابر با لیست پ 22/09/1400مورخ  1112موضوع نامه شماره  هاهماهنگی بانک کمیسیونمصوبات جلسه  )4
 یریت اقتصاد مقاومتی استان رسید.ستاد راهبري و مد


