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 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم وبودهج کشور

 سازمان مدرییت وربانهم رزیی استان اصفهان

:  48صورتجلسه :  05/06/1399 چهارشنبهاترخی ربگزاری

 09:30        زمان: مدرییت اقتصاد مقاومتی استان اصفهانو  ستاد راهبری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

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

 

 دستور کار جلسه:

 استان مقاومتی اقتصاد مدیریت و راهبری ستاد جلسه پنجمین و چهل مصوبات نتایج بررسی( 1

 (کشاورزی جهاد کل اداره) کشاورزی و دامپروری واحدهای از عوارض اخذ نحوه مشکالت ارائه( 2

 (چشمه هزار گردشگری-زمان بانک طرح) بهشت هشت الماس شرکت هایطرح ارائه( 3

 مباحث مطرح شده در جلسه:خالصه 

تالوت آیاتی از  اب (09:30)راس ساعت  05/06/1399ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در تاریخ جلسه ستاد راهبر چهل و هشتمین

 طبق لیست پیوست تشکیل گردید. اعضاء مدعو ودر سالن اجتماعات استانداری به ریاست استاندار  قرآن مجید،

 ،و تبریک هفته دولت ضمن خیر مقدم به حضارو دبیر ستاد  ریزیسازمان مدیریت و برنامه رئیس ،آقای دکتر اکبری جلسهدر شروع 

. )لیست مصوبات قابل دستور جلسه را قرائت و روند برگزاری جلسه را اعالم نمودند تسلیت گفتند و سپسرا ایام شهادت امام حسین )ع( 

 باشد( پیگیری در فایل ارائه به پیوست موجود می

 2و  1، اعالم گردید موضوع بند استان مقاومتی اقتصاد مدیریت و راهبری ستاد جلسه پنجمین و چهلبررسی مصوبات  یدر راستا

موانع تولید را به دلیل کرونا اجرایی نکرده بوده را و اداره کل تامین اجتماعی مصوباتی که از کارگروه تسهیل و رفع مصوبات حل شده است 

 اجرا نموده است.

اد دداشتند از اول مراظهار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده  باقری آقای ستاد، 45مصوبات جلسه  4و  3در ادامه پیرو بند 

فاتر پیشخوان دولت ثبت نام نمایند. همچنین ارتباط آنالین با تأمین امسال سامانه جامع وزارت کار تهیه شده است و کلیه کارگران باید در د

مدیریت درمان تأمین اجتماعی  اجتماعی برقرار شده است اما هنوز دسترسی به بانک اطالعات تأمین اجتماعی وجود ندارد. دکتر اعتصام پور

. همچینین دکتر قاضی عسگر معاون اجرا شوداستان اصفهان این موضوع به صورت پایلوت  در بیان داشتند باید از تهران تقاضا شود تا استان

های سازی سامانههماهنگی امور اقتصادی استانداری به کارگروه اقدام اشاره نمودند و بیان داشتند یکی از وظایف این کارگروه یکپارچه

 موجود در استان است.
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وارد مطرح شده توسط بخش خصوصی مربوط به تهران است و برای پیگیری باید با تهران مصوبات اعالم گردید م 5اساس بند  بر

 باشد.مکاتبه صورت پذیرد و در استان قابل حل نمی

مصوبات کمیته تخصصی ذیل ستاد راهبری  های توسعه و آینده نگری استان،دکتر قاسمی مدیر مرکز آموزش و پژوهش در ادامه جلسه

و بر پیگیری مصوبات تأکید شد. همچنین ایشان پایان سه مورد از را ارئه نمود ومتی در زمینه نیترات زدایی از آب و مدیریت اقتصاد مقا

 رسانی نمودند.های جهش تولید استان را که به وسیله شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تکمیل شده است را اطالعپروژه

گذاری الماس هشت بهشت ادامه پیدا کرد و ایشان در ابتدا طرح بانک ه شرکت سرمایهزاده رئیس هیئت مدیرجلسه با ارائه آقای کرباسی

و سپس از ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی درخواست کمک برای تسریع در روند دریافت مجوز  زمان را ارائه نمودند )فایل پیوست(

ر چشمه )فایل پیوست( پرداختند و مشکالت ایجاد شده در طول دریافت این طرح را داشتند. ایشان در ادامه به ارائه طرح گردشگری هزا

و درخواست داشتند بعد از جلسات و مصوبات متعدد در راستای این طرح، در  سال گذاشته را خاطر نشان کردند 8طول  رمجوز این طرح د

 .صدور مجوزهای الزم تسریع صورت گیرد

امور اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان به بیان مشکالت ایجاد شده در زمینه اخذ  ریزی ودر ادامه آقای کرمانی معاون برنامه

 پرداختند. کشاورزی و دامپروری واحدهای از عوارض

 مصوبات جلسه:

و در صورت  با پیگیریپس از ابالغ صورت جلسه روز  15حداکثر با مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر گردید  (1

 اداره کل تأمین اجتماعی استان و مدیریت درمان تأمین اجتماعیاین اداره کل با بین برخط ارتباط ، برگزاری جلسه با ذی ربطاننیاز 

 ها فراهم گردد.های اطالعاتی این دستگاهو امکان دسترسی به بانکفراهم شده 

مشکالت اخذ عوارض از واحدهای ئولیت معاونت امور عمرانی استانداری سروز پس از ابالغ مصوبه با م 15حداکثر مقرر گردید  (2

و مصوبات آن جلسه به عنوان مصوبه ستاد راهبری و مدیریت بررسی شده با حضور تمامی ذینفعان در استان دامپروری و کشاورزی، 

 اقتصاد مقاومتی استان تلقی گردد.

جامع و مصور از سه پروژه جهش تولید تکمیل شده آماده نماید و برای مقرر گردید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گزارشی  (3

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کل کشور ارسال نماید. 

روز پس از ابالغ مصوبات توسط شرکت الماس هشت بهشت جهت استقرار در شهرک  15مقرر گردید طرح بانک زمان حداکثر طی  (4

 پس از طی مراحل پذیرش فعالیت خود را آغاز نمایند.علمی و تحقیقاتی اصفهان معرفی شود تا 

موضوع بانک زمان را در قالب یک پروژه حداکثر طی یک ماه پس از ابالغ مصوبات مقرر گردید دبیرخانه ویژه علم و فنآوری  (5

 پیشران فنآوری بررسی و جهت ارائه به هیئت اجرائی منطقه آماده نماید.

به روز پس از ابالغ مصوبات با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مساله تخصیص آب 15مقرر گردید حداکثر  (6

آب آن تخصیص بررسی شده و مشکالت های مسئول نفعان و دستگاهطی جلسه با ذیشرکت الماس هشت بهشت های طرح

 یت اقتصاد مقاومتی استان اعالم گردد.بررسی و نتیجه آن به دبیرخانه ستاد راهبری و مدیر

الب طرح هکتار از آن در ق 29که ستاد هکتاری در جلسه  99مقرر گردید تا با توجه به ارائه طرح جامع و توجیه اقتصادی طرح  (7

به  و آبخیزداری جهاد کشاورزی به عنوان دبیر کمیته مذکور و اداره منابع طبیعیکل باشد، اداره قابل واگذاری می 21ماده 
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نتیجه را به دبیرخانه هفته آینده اقدام و  2ظرف  21عنوان تامین کننده اراضی، نسبت به تعیین تکلیف این بخش در قالب ماده 

 ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اعالم نمایند.

با توجه به مصوبات قبلی در استان اصفهان  زداریو آبخی پس از ابالغ صورتجلسه، اداره کل منابع طبیعیمقرر شد ظرف دو هفته  (8

 651به مساحت  3در قالب طرح ماده طرح هزار چشمه مبنی بر اختصاص عرصه پروژه ملی از مراجع استانی و  96تا  92های سال

داری و تعواگذاری طرح مر ،استان اصفهان در همین محدوده و آبخیزداری هکتار و درخواست شرکت به اداره کل منابع طبیعی

بررسی شده و نتیجه آن به هکتار  585تفرج گسترده در اراضی مورد درخواست به عنوان مکمل طرح اصلی گردشگری به مساحت 

 دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اعالم گردد.

به عنوان مجری طرح گردشگری در  های حقوقی و کیفری شرکت الماس هشت بهشته به موانع حقوقی موجود و پروندهبا توج (9

مطرح )با مسئولیت و پیگیری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری( مقام شاکی کلیه موارد در کمیته حمایت قضایی استان 

 و تسریع گردد.


