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دستور کار جلسه:
 -1تشریح سياستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی در سال  ،1396توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
 -2ارائه گزارش پيگيری بندهای نه تا چهارده مصوبات سفر دوم وزیر محترم اقتصاد به استان ،توسط جناب آقای
اميری مدیر كل محترم امور مالياتی استان.
اهم مباحث مطرح شده در جلسه:
بيست و نهمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ  96/3/9با
تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد به ریاست جناب آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم و با حضور اعضاء ستاد ،تشکيل
گردید .ابتدا آقای دكتر اكبری ضمن تبریک فرا رسيدن ایام مبارک ماه رمضان ،دستور كار جلسه را قرائت نمودند.
سپس آقای دكتر قاسمی مدیر دفتر آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان،
اولين دستور كار جلسه را شامل تشریح سياستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی درسال  ،1396بيان نمودند .بر اساس
این گزارش محورهای اصلی فعاليتهای اقتصاد مقاومتی طی سال جاری به شرح زیر میباشد:
 -1اجرای پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی كشور درسال .1396
 -2اجرای بستههای پنجگانه رونق توليد و اشتغال.
 -3اجرای بسته توسعه اشتغال پایدار.
 -4اجرای ماده  27قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.
سپس جناب آقای دكتر زرگرپور با توجه به اینکه وظيفهایی برای وزارت آموزش و پرورش و همچنين سازمان
حفاظت محيط زیست و وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی مشخص نشده است ،پيشنهاد نمودند پيگيری الزم
توسط دبيرخانه ستاد استان انجام شده و مکاتبات الزم در این خصوص صورت گيرد .ضمن اینکه در جلسات آینده
ستاد ،دستگاههای اجرایی متناظر استانی ،موظف به ارائه گزارش برش استانی پروژههای ملی میباشند.

ایشان در خصوص بستههای پنجگانه رونق توليد و اشتغال (ابالغی معاون اول رئيس جمهور) پيشنهاد نمودند،
پيگيری الزم در خصوص جزئيات آن توسط دبيرخانه ستاد و همچنين سایر دستگاههای اجرایی ذیربط استان از طریق
دستگاههای اجرایی باال دست صورت گيرد و در جلسه آینده مجدداً مورد بررسی و تصميمگيری الزم قرار گيرد.
در خصوص بسته اشتغال پایدار نيز مقرر شد توسط اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی پيگيری الزم صورت گيرد و
گزارش آن در جلسه آتی ارائه گردد.
در ادامه بنا بر پيشنهاد آقای سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص پيگيری منابع اعتباری بسته اشتغال پایدار
توسط واحدهای استانی به شرح زیر مورد تائيد جناب آقای استاندار قرار گرفت:
 تسهيالت اعطایی موسسات عامل و همچنين تسهيالت اعطایی توسط نهادهای عمومی ،دولتی و غيردولتی از طریقدفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری پيگيری شود.
تسهيالت اعطایی صندوق توسعه ملی از طریق اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی پيگيری شود.
كمکهای فنی و اعتباری نيز توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی پيگيری شود.دستور كار دوم شامل ارائه گزارش پيگيریهای بندهای نه تا چهارده مصوبات سفر دوم وزیر محترم اقتصاد به
استان توسط جناب آقای اميری مدیر كل محترم امور مالياتی استان ارائه گردید كه گزارش كامل به پيوست میباشد.
در پایان جناب آقای استاندار تاكيد نمودند در جلسات آینده ستاد نسبت به ارائه گزارش صدا و سيمای استان در
خصوص گفتمان اقتصاد مقاومتی اقدام شود .همچنين اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و كشاورزی اصفهان نيز نسبت به
گزارش مردمی كردن اقتصاد مقاومتی درجلسات آینده ستاد اقدام نماید.
جلسه راس ساعت  11/30با ختم صلوات به پایان رسيد .
مصوبات :
 -1مقرر شد پيگيری الزم در خصوص تعيين پروژههای جدید در حوزه اقتصاد مقاومتی برای وزارت آموزش و
پرورش ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط زیست توسط دبيرخانه ستاد انجام
شده و مکاتبات الزم با ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی كشور انجام پذیرد.
 -2مقرر شد دستگاههای اجرایی استانی ،متناظر با پروژههای ملی اقتصاد مقاومتی ،نسبت به اخذ برش استانی
پروژهها از دستگاه ملی خود اقدام نموده و گزارش پيگيریها را در جلسات آینده ستاد ارائه نمایند.

 -3مقرر شد دستگاههای اجرائی حداكثر تا یک ماه آینده نسبت به تعریف پروژههای اختصاصی در استان اقدام
نموده و ليست و مشخصات این پروژهها را جهت تصویب و طرح در ستاد ،به دبيرخانه ستاد راهبری و مدیریت
اقتصاد مقاومتی تحویل نمایند.
 -4مقرر شد پيگيری الزم درخصوص اخذ جزئيات و سازوكار اجرایی بستههای پنجگانه رونق توليد و اشتغال،
توسط دبيرخانه ستاد انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در جلسه آینده ستاد ارائه گردد.
 -5مقرر شد منابع اعتباری بسته اشتغال پایدار توسط واحدهای اجرایی استانی به شرح زیر پيگيری شود:
 تسهيالت اعطایی موسسات عامل و همچنين تسهيالت اعطایی توسط نهادهای عمومی ،دولتی و غير دولتی ازطریق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری پيگيری شود.
 تسهيالت اعطایی صندوق توسعه ملی از طریق اداره كل تعاون،كار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزیاستان پيگيری شود.
 -كمک های فنی و اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی پيگيری شود.

