
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استانهشتمين  و بيستصورتجلسه 

 شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهانمكان:  صبح 9 زمان: 3/2/1396 شنبهیكتاریخ برگزاری: 

 استان برنامه و بودجهسازمان  رئيسدبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 دستور کار جلسه:

 كشميری رئيستوسط جناب آقای دكتر  عملكرد و دستاوردهای شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهانارائه گزارش   -1

 شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان.محترم 

ارائه گزارش پيگيری بندهای اول و دوم مصوبات سفر دوم وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در خصوص مسائل  -2

ك، متوسط و بزرگ، توسط جناب آقای احمدیه رئيس محترم سازمان های كوچمربوط به پرداخت تسهيالت به بنگاه

 صنعت، معدن و تجارت استان.

های منتخب كارگروه توسعه ارائه گزارش پيگيری بند پنج مصوبات سفر دوم، در خصوص تأمين مالی پروژه -3

 دستی و گردشگری استان. گردشگری استان، توسط جناب آقای دكتر الهياری مدیر كل محترم ميراث فرهنگی، صنایع 

 امور محترم كل مدیر اميری آقای جناب توسط دوم، سفر مصوبات چهارده تا نه بندهای پيگيری گزارش ارائه -4

 .استان مالياتی

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه :

مورخ صبح روز یكشنبه  9جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت  بيست و هشتمين     

محترم و با حضور  با تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد به ریاست جناب آقای دكتر زرگر پور استاندار 3/2/1396

 اعضاء ستاد، در محل شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان تشكيل گردید.

ضمن تبریك عيد مبعث ابتدا جناب آقای استاندار سال روز شهادت امام موسی كاظم عليه السالم را تسليت گفته و      

های كلی ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری، سه هدف اظهار نمودند در سياسترسول اكرم )ص( و اعياد پيشرو، 

. ، تعيين شده استهای اقتصاد مقاومتیانداز و بهبود شاخصعمده شامل تامين رشد پویا، دستيابی به اهداف سند چشم

ی اقتصاد مقاومتی پرداخته و تاكيد نمودند، باید تعيين شود كه چه اقداماتی برای كمك هاادامه ایشان به بيان رویكرد در

بنيان صورت پذیرفته است. شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان برای های دانشبه شهرك علمی و تحقيقاتی و شركت

یشان همچنين تاكيد نمودند . اباشندها در آرزوی داشتن چنين قابليتی میاستان یك نعمت است چنانچه سایر استان

های آن ها و توانمندیظرفيت ازریزی الزم درخصوص بازدید ميهمانان خارجی از شهرك صورت پذیرد تا باید برنامه

 .مطلع گردند

تواند پور اظهار نمودند رویكرد دانش بنيانی یكی از پنج رویكرد اصلی اقتصاد مقاومتی است كه میآقای دكتر زرگر     

های ، از همين رو تمامی ما وظيفه داریم كه همكاری الزم را با شركتهای كشور را حل نمایدی از چالشربسيا

، در رفع هاهای بدست آمده توسط این گونه شركتها و فناوریبنيان داشته باشيم و به بهترین نحو از ظرفيتدانش



های اجرایی ذیربط استان باید همكاری الزم را جهت دستگاهادامه تاكيد نمودند تمامی  . درمشكالت استفاده نمایيم

بنيان در شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان داشته باشند و جهت رفع نيازهای علمی های دانشتشكيل و استقرار شركت

 .ها استفاده نمایندهای این شركتخود از ظرفيت

ار جوانان تياخ ید تسهيالت الزم و بازار فروش را درایشان تاكيد نمودند شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان با     

سازی . ضمن اینكه مستند، انجام دهدهای الزم را جهت تحقق ایده و تجاری شدنصاحب ایده قرار داده و حمایت

های علمی شهرك نيز باید در صدر كارهای رسانی الزم درخصوص ظرفيتی صورت گرفته و همچنين اطالعهافعاليت

 .ار گيردشهرك قر

و  طول تصدی دولت تدبير ، درهای دانش بنيان مستقر درشهركادامه بيان نمودند شركت جناب آقای استاندار در     

شاغل، درحال  6500شركت دانش بنيان با تعداد  500اند چنانچه درحال حاضر تعداد ، دارای رشد چشمگيری بودهاميد

 .باشندت مینی و تبدیل علم به ثروسازی دانش فتجاری

سپس آقای دكتر كشميری رئيس شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان به ارائه گزارش عملكرد و دستاوردهای      

 .باشدشهرك در دولت یازدهم پرداخت كه گزارش كامل به پيوست می

صادی و دارایی دستور كار بعدی ارائه گزارش پيگيری بندهای اول و دوم مصوبات سفر دوم وزیر محترم امور اقت     

، توسط آقای احمدیه رئيس ، متوسط و بزرگهای كوچكدرخصوص مسائل مربوط به پرداخت تسهيالت به بنگاه

 باشد .، معدن و تجارت،  ارائه گردید كه گزارش كامل به پيوست میسازمان صنعت

های دانش بنيان مستقر ردهای  شركتپس از پایان جلسه جناب آقای استاندار به همراه اعضاء جلسه از دستاو          

 در شهرك بازدید نمودند. 

 به جلسه بعد موكول گردید. و چهارم  سومكار بدليل اتمام زمان جلسه، ارائه دستور        

 با ختم صلوات به پایان رسيد . 30/11جلسه ساعت 

 مصوبات :

بازدید مقامات و مسئولين كشورهای ریزی الزم درخصوص مقرر شد شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان برنامه -1

 خارجی از شهرك و دستاوردهای آن ، انجام دهد .

های به منظور رفع نيازهای فناوری و تحقيقاتی خود از ظرفيتهای اجرایی ذیربط مقرر شد تمامی دستگاه -2

راردادهای بنيان مستقر در شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان استفاده نموده و از طریق عقد قهای دانششركت

 فناوری اقدام نمایند. -پژوهشی

مقرر شد صدا و سيمای استان با همكاری شهرك در جهت معرفی دستآوردهای شهرك علمی و تحقيقاتی  -3

 های مناسب تهيه نمایند.برنامه

را مورد بررسی قرار داده و در  ها با شهركهای تعامل بيشتر دستگاهعلمی و تحقيقاتی روش مقرر شد شهرك -4

 ریزی نماید.ایجاد تعامل بيشتر برنامه


