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 - مقاومتی اقتصاد خصوص در استان اجرایی اقدامات و ها برنامه به مربوط مباحث طرح 

 اهم مذاکرات جلسه:

 22/4/35در دفتر استاندار محترم در تاریخ  استان مقاومتی اقتصاد یجلسه هماهنگی در خصوص برنامه ها

عمرانی و آقای سنجری مدیر هماهنگی امور در این جلسه جناب آقای سیف الهی معاون محترم  .برگزار گردید

اقتصادی و جناب آقای رودری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی  هماهنگی امور کل محترم

 .از اقدامات انجام شده ارائه نمودند

 مصوبات:

مقرر گردید جناب آقای سیف الهی معاون محترم عمرانی استاندار نامه ای با امضاء استاندار محترم  -1

ل واگذاری و ابقین وضعیت پروژه های رئیس جمهور و وزیر کشور در خصوص آخراول جهت معاون 

 ارسال نمایند.  ،مربوطه یمسائل و مشکالت دستگاه های اجرایی و عملکرد وزارت خانه ها

پروژه( شامل مرحله گزارش  101) واگذاری قابلی اروز آینده فرآیند پروژه ه 45مقرر گردید ظرف  -2

 توسط دستگاه های اجرایی متولی اجرا و عملیاتی گردد.  چاپ آگهی و تصمیم واگذاری

ای به معاون اول محترم اقتصادی نامه هماهنگی امور  مقرر گردید جناب آقای سنجری مدیر کل محترم -9

ت دار استان که مشکل بانکی دارند یطرح اولو 10استاندار محترم تنظیم و  و به امضاءجمهوری  رئیس

 سفر ها پروژه)پروژه های غیر دولتی اولویت دار،  هر گردید برای هر پروژرا مطرح نمایند، همچنین مقر

 به معاون اول محترم ریاست جمهور ارسال گردد. ای ای جداگانه هریاست محترم جمهور( نامه 

اجرای الگوی موفق شهرک صنعتی بخش خصوصی در واگذاری زمین مقرر گردید یک نفر از  بهبا توجه  -4

 اقتصادی، دفتر هماهنگی امور کارشناسان ازیریت و برنامه ریزی و یک نفر کارشناسان سازمان مد

استاندار ضمن بازدید از شهرک صنعتی گزارشی از وضعیت آن و امکان تصمیمی به عنوان الگوی موفق 

 جانمایی صنایع تهیه نمایند. 

( از سوی سازمان گانه )شامل تفاهم نامه و سند توسعه اولیه مناطق 1مقرر گردید اطالعات مناطق  -5

 مدیریت و برنامه ریزی در اختیار معاونین محترم استاندار قرار گیرد. 

ریزی با هماهنگی روابط  گانه مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه 1با توجه به اهمیت موضوع مناطق  -6

و  گانه که شامل نظرات مقامات عالی کشور در خصوص این طرح 1عمومی استانداری کتابچه مناطق 
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 ایده و سند توسعه منطقه و پروژه های اقتصاد مقاومتی مناطق تهیه گردد. 

و به طور با جلسات مثلث توسعه اقتصادی ادغام  ها شهرستانمقرر گردید جلسات اقتصاد مقاومتی  -7

 .مشترک برگزار گردد

با استفاده از  گردیده و تر فعالمقرر گردید کمیته اقتصاد دانش بنیان و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی  -1

موجود شامل افراد صاحب نظر استانی و ملی و نیز افراد صاحب نفوذ محلی مباحث اقتصاد  های ظرفیت

اطالع  در خصوص و نماید الزم را تهیه اطالعاتو  ها برنامهمقاومتی در راستای جلب مشارکت مردمی 

مایندگان خبرگان رهبری در نمایندگان مجلس، ن ،رسانی به آحاد مردم و نیز ائمه جمعه و جماعات

 را به عمل آورد.  الزم استان اقدام

آموزش اقتصاد مقاومتی ویژه مدیران اجرایی و فرمانداران طی روزهای همایش یک روزه  ،مقرر گردید -3

آخرین اقدامات انجام شده و نیز  ،آینده برگزار گردد. که ضمن آموزش الزم به مدیران و فرمانداران

در همایش صورت  ها شهرستانهای پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه اجرایی و رونمایی از تفاهم نامه 

 پذیرد. 

شکل واحدهای تولیدی نیمه فعال نامه ای با امضاء استاندار محترم به ممقرر گردید در خصوص رفع  -10

هماهنگی امور اقتصادی  مرتآقای سنجری مدیر کل محمعاون اول محترم رئیس جمهور توسط جناب 

 ها بانکیاب و عدم پرداخت تسهیالت توسط  در سایت بهین ها ناموضعیت ثبت  آخرین تنظیم و در آن

 تا این لحظه و مسائل و مشکالت مربوط به این واحدها مطرح گردد. 

به طور مرتب و طبق برنامه  ضمن ارائه گزارش عملکرد خود موظفند ها شهرستانفرمانداران محترم  -11

اعالم شده مباحث مرتبط با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی را به  بندی زمان

طی کنفرانس  وند و دبیرخانه ستاد فرماندهی نیز از طریق ویدئیصورت جهادی و مستمر پیگیری نما

و برنامه ریزی و در صورت نیاز مسئولین جلساتی با حضور معاونین استاندار، رئیس سازمان مدیریت 

 . ، مباحث شهرستان و منطقه را از طریق فرمانداران رصد و بررسی نمایندها دستگاه

 
 


