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دستور کار جلسه:
--1ارائه گزارش برش استاني برنامهها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي دستگاههاي اجرايي توسط سازمان برنامه و بودجه
استان.
 -2ارائه گزارش عملكرد برنامهها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي توسط رياست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان.
 -3ارائه گزارش برش استاني برنامهها و پروژههاي اقتصاد مقاومتي توسط مدير عامل محترم آب و فاضالب كاشان.

اهم مباحث مطرح شده در جلسه :
نوزدهمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان راس ساعت  9صبح با قرائت آیاتی چند از کالم اهلل
مجيد آغاز گردید .ابتدا آقای دکتر اکبری رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
استان ضمن خير مقدم به اعضاء جلسه بيان نمودند ،طبق توافقات جلسه قبل ،مقرر شد از این پس دستگاههای اجرایی
نسبت به ارائه گزارش عملکرد فعاليتهای اقتصاد مقاومتی در ستاد ،اقدام نمایند.
سپس اولين دستور کار شامل ارائه گزارش جمعبندی برش استانی برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی
دستگاههای اجرایی توسط آقای دکتر قاسمی مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و
بودجه ارائه گردید که گزارش مکتوب به پيوست میباشد.
در توضيح گزارش ،آقای دکتر اکبری بيان داشتند در مورد پروژههای نيمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی
که مسئوليت آن با سازمان برنامه و بودجه استان می باشد ،تاکنون تعداد  808پروژه توسط دستگاههای اجرایی استان
شناسائی و به سازمان منعکس گردیده است .از این تعداد 161 ،پروژه قابل واگذاری تشخيص داده شده است که
گزارش کامل آن در شورای برنامهریزی استان ارائه خواهد شد .جناب آقای استاندار نيز تاکيد نمودند در بحث مردمی
کردن اقتصاد ،بجز پروژههای نيمه تمام قابل واگذاری ،سایر مباحث شامل اصالح رویکردها ،قوانين ،و دستورالعملها
نيز مورد توجه قرار گرفته است ،لذا بنظر می رسد این موارد نيز میبایست در پيشنهادات استان دیده شود.

دومين دستور کار جلسه شامل ،گزارش عملکرد برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت ،معدن و
تجارت توسط آقای مهندس احمدیه رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ارائه گردید .در این گزارش ایشان به
تفصيل گزارش عملکرد پنج ماهه این سازمان در خصوص برش استانی پروژههای ملی ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی (شامل هفت پروژه ملی و سی و هشت پروژه پيشنهادی) را ارائه نمودند که گزارش کامل بهپيوست آمده است.
سپس جناب آقای استاندار تاکيد فرمودند ،یکی از راهکارهای حصول به اهداف تعيين شده در بخش صادرات غير
نفتی استان ،افزایش صادرات مصنوعات طال میباشد و جهت تحقق این امر ضروریست نسبت به انجام ساز وکارهای
اجرایی آن اقدام گردد.
ایشان در مورد بهبود فضای کسب و کار در استان نيز تاکيد نمودند ،موانع اجرایی بهبود کسب و کار توسط اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط ،شناسایی و جهت رفع آنها از طریق مراجع باالدست،
پيگيری شود.
سومين دستورکار جلسه شامل ،گزارش برش استانی برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط قائم مقام آب و
فاضالب کاشان ارائه گردید (گزارش کامل بهپيوست میباشد).
مصوبات جلسه :
 -1مقرر شد ظرف هفته آینده گزارش مجلد جمعبندی برش استانی برنامهها و پروژههای اقتصاد مقاومتی استان
تهيه و تکثير و در اختيار دستگاههای اجرایی استان و سایر مراجع ذیربط قرار گيرد.
 -2مقرر گردید چنانچه در اجرای هر یک از پروژههای اقتصاد مقاومتی موانع اجرایی وجود داشته باشد ،با تفاهم و
همکاری بين دستگاههای مخاطب نسبت به رفع آن اقدام گردد و در موارد لزوم به کارگروه تخصصی ستاد
اقتصاد مقاومتی استان ارجاع داده شود.

