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 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

يل گرديد. حضور تمامي اعضاء تشك با 5/9/98تاريخ مديريت اقتصاد مقاومتي استان در  چهل و يكمين جلسه ستاد راهبري و

 دستور جلسه را قرائت نمودند. دبير جلسه ضمن خوش آمدگويي به اعضا و تبريك اعياد گذشته،پس از قرائت قرآن مجيد، 

 گانه قابل پيگيري كه در جلسه چهلم ستاد مصوب شده بود، طرح گرديد.10توجه به دستور اول، مصوبات  با

هاي خود در كل امور اقتصادي و دارايي خالصه پيگيري ريزي استان به همراه مديرابتدا رييس سازمان مديريت و برنامه

ارائه نمودند اما به دليل مخالفت وزارت اقتصاد با افزايش تعداد شعب مربوط به اين  را مكرر 251ل مربوط به ماده ئخصوص مسا

 ها، تمهيدات ديگري كه توسط اداره كل اقتصادي و دارايي و اداره كل مالياتي استان بكار گرفته شده تشريح گرديد.ماده در استان

در خصوص مسائل مالياتي استان را مطرح و اعالم  انجام شده داماتگزارش اق استانداري مدير كل هماهنگي امور اقتصادي

% مشكالت 90نمودند با كمك اعضا شوراي گفتگو و همراهي اداره كل مالياتي استان يك بسته سياستي تهيه شده و اين بسته تا 

 نمايد.حوزه مالياتي بخش خصوصي را مرتفع مي
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هاي و ساير دستگاه هماهنگي امور اقتصادي استانداري محترم معاونپيگيري مسائل مربوط به شركت پلي اكريل توسط 

مين مواد اوليه اين شركت در حال حل شدن است و أدر حال حاضر مسئله ت ،مسئول تشريح شد. با توجه به مطالب عنوان شده

 باشند.اين كارخانه مي گذار و حل ساير مشكالتمسئولين مربوطه در حال رايزني براي جذب سرمايه

قانون بودجه سال  12تبصره   "د"كه مسئوليت پيگيري و اجرايي كردن بند  هماهنگي امور عمراني استانداري محترم معاون

اساس  هاي اجرايي و فرمانداران را ارائه نمودند. برهاي انجام شده از دستگاهدر استان را بر عهده داشتند، گزارش پيگيري 1398

ها ي ادامه روند و طرح در كميسيونهاي اجرايي امالك و مستغالت مازاد خود را اعالم نموده كه برادستگاهاين گزارش تعدادي از 

ها نيز همكاري الزم را نداشتند كه قرار شد اقدامات الزم به . برخي از دستگاهستاامالك آماده شده ليست اين و شوراهاي مربوطه 

 استناد مصوبه اين ستاد انجام گيرد.

 "د"شد در چارچوب بند پنجم دستور اول نيز كه مربوط به فروش اموال مازاد اداره كل امور اقتصادي و دارايي مي موضوع

 اجرايي گشت. 12تبصره 

هاي قيمت انرژي (بنزين) را در سازي افكار عمومي براي اصالح حاملصدا و سيماي استان نيز اقدامات خود در زمينه آماده

هاي توليد شده در صدا و سيماي استان مصوبه قبلي اجرايي شده بود اما مقرر شده با استناد به س برنامهجلسه طرح كرد. بر اسا

 پيگيري و اجرا شود. يمصوبه اين ستاد اقدامات تكميل

ربط را پيگيري نموده و هاي استان توسط مراجع ذيجناب آقاي مهندس غالمي مسائل مربوط به عوارض وضع شده بر گلخانه

به عنوان مصوبه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان ، ها معاف از هرگونه عوارضهاي سبك گلخانهشد كه سازه مقرر

 باشند.

ف آباد و تيران وكرون اجرايي شده هاي نجطبق گزارش مدير عامل شركت گاز استان خطوط تقويتي و انتقال گاز در شهرستان

ايم. ايشان اعالم نمودند كه تا كنون به دليل گونه قطعي گاز در استان نداشتهافت فشار هيچست و در حال حاضر بجز چند مورد ا

 اصالح خطوط انتقال انجام داده باره ساين شركت تا كنون ر هاي مذكوبارگذاري بيش از حد و بدون برنامه قبلي در شهرستان

پنج  هاي توسعه(رونوشت به دبيرخانه ستاد) برنامهاستان طي يك نامه مكتوب كشاورزي كل جهاد مقرر شد اداره رواز اين  ست.ا

 اعالم نمايد.ها را به شركت گاز خود در زمينه گلخانه سال آتي

اساس توضيحات  جلسات خود در زمينه حل مسائل بانكي را ارائه نمودند. بر هاي استان گزارش پيگيري ودبير هماهنگي بانك

ستاد  ه دسته تفكيك شده و مواردي كه نياز به اصالح قانون دارند تحويل دبيرخانه ستاد براي پيگيري ازمسائل به س ،ايشان
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حال پيگيري توسط يران بانكي در تهران داشته است در است. مواردي كه نياز به كسب اجازه از مد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شده

هاي استان ها بوده طي مصوبه دبيرخانه هماهنگي بانكقانون بر عهده بانكمديران بانكي استان است و مواردي نيز كه طبق 

 اجرايي شده است.

تشريح شد و  منابع استانداري مديريت و معاون توسعهكاشان نيز توسط  ط به ساختار انساني و فيزيكي گمركهاي مربوچالش

هاي متولي به عنوان مصوبه ستاد دستگاه ايشان ومقرر گرديد پس از تهيه طرح جامع گمرك كاشان تصميمات اخذ شده توسط 

 تلقي گردد.

ها در حوزه اقتصاد مقاومتي بود توسط دكتر قاسمي ارائه شد. رييس دستور دوم جلسه كه مربوط به بررسي تجربيات ساير استان

مصوبه اين ستاد طي يك جلسه، كيد نمودند و مقرر شد طي تأمقاومتي  اقتصاد زمينه در موفق هاياستان از الگوبرداري برستاد 

 راهبردهاي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان تدوين گردد.

مانده بخش كشاورزي استان از مسائل باقي ،كل جهاد كشاورزي استان به عنوان دستور سوم جلسهمدير  ،جناب آقاي مرادمند

تناد مصوبه اين ستاد قرار شد اداره كل جهاد استان سناريوهاي اساس مباحث انجام شده و به اس جلسات قبل را طرح نمودند. بر

اي هاي آن بر زنبور داران استان نيز قرار شد كميتهمتفاوت نيازهاي آبي بخش مربوطه را تهيه نمايد. در مورد عسل تقبلي و زيان

هاي فني و اعتباري نيز مورد كشده طي مصوبه ستاد ايجاد گردد. موضوعات طرح شده در خصوص كمبه شرح و مسئوليت تعيين

پذيرش رييس و دبير ستاد قرار نگرفت و به توصيه رييس ستاد قرار شد مدير جهاد كشاورزي سهم استان از اعتبارات ملي را 

 پيگيري نمايد.

 مصوبات جلسه:

گاز و تامين اجتماعي استان از پلي اكريل تا زمان راه اندازي خطوط توليد اين هاي برق، مقرر شد وصول طلب شركت -1

 شركت به تعويق بيفتد. 

 "د"اجراي بند  و براي پيگيري هماهنگي امور عمراني استانداري محترم معاونمقرر شد يك گروه بازرسي با مسئوليت  -2

اند انجام گردد. هاي كه اموال مازاد خود را اعالم نكردهتشكيل و بازرسي از امالك و مستغالت دستگاه 1398بودجه  12تبصره 

هاي خود را به دبيرخانه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان روز آينده گزارش پيگيري 10ظرف  گروه اين مقرر شد

 ه بعدي ارسال نمايد.جهت طرح در جلس
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ها كه در سامانه سادا ثبت شده است، توسط اداره كل امور اقتصادي مقرر شد گزارش وضعيت امالك و مستغالت دستگاه -3

 و دارايي استان در جلسه بعدي ستاد ارائه گردد.

هاي اصالح قيمت حاملمقرر شد صدا و سيماي استان جهت تنوير افكار عمومي نسبت به توليد برنامه با موضوعات  -4

مسئولين استان با حضور  برها را عالوه ها اقدام نمايد. همچنين مقرر شد صدا و سيما اين برنامهبنزين) و يارانه انرژي(خصوصاً

ريزي استان و مدير كل تعاون،كار و رفاه ساي صنوف و فعاالن بخش خصوصي توليد نمايند. رييس سازمان مديريت و برنامهؤر

 هاي توليدي به صورت متناوب شركت نمايند.استان نيز موظف شدند در برنامه اجتماعي

ها را به تفكيك شهرستان به ساله توسعه گلخانه 5ماه آينده برنامه مقرر شد اداره كل جهاد كشاورزي استان طي يك -5

هاي اصالحي خطوط خود را طرحد بتوانصورت مكتوب به شركت گاز (رونوشت به دبيرخانه ستاد) اعالم نمايد تا اين شركت 

 ريزي و اجرا كند.برنامه

تسهيالت را  يافتبا توجه به مسائل بانكي حل نشده قرار شد اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ليست متقاضيان در -6

با حضور استاندار محترم استان اين موارد به  ايقرار دهد تا در جلسه گذاري استانداريمدير كل جذب و حمايت از سرمايهدر اختيار 

 تفكيك رسيدگي گردد.

اداره كل جهاد كشاورزي استان نيازهاي آبي اين بخش را  ،متفاوت يد سناريوچنماه آينده در چارچوب مقرر شد ظرف يك -7

 اي(رونوشت به دبيرخانه ستاد) ارسال نمايد.آماده و به شركت آب منطقه

 منابع مديريت و توسعه محترم معاوناي با مسئوليت ئل مربوط به عسل تقلبي مقرر شد كميتهبه منظور رفع مسا -8

ن كميته جهت طرح و تصويب در جلسه آتي ستاد مطرح ايييد أو برنامه اجرايي مورد تگردد مديريت استاندار تشكيل با و  استانداري

 گردد.

 گانه استان را در جلسه آتي ارائه نمايد.توسعه مناطق هفتهاي ريزي، پيشرانمقرر شد سازمان مديريت و برنامه-9

 


