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روز چهارشنبه مورخ  30/19بيست و سومين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت         

با تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجيد به ریاست آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم و در حضور جناب  12/8/1395

جمهور، برخی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مردم شریف استان  دكتر جهانگيری معاون اول محترم رئيس آقای

 در مجلس شورای اسالمی تشکيل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دكتر زرگرپور ضمن خير مقدم به جناب آقای دكتر جهانگيری معاون اول محترم         

های اقتصاد های استان در چارچوب برنامهه و حضار محترم در جلسه به ارائه گزارش فعاليترئيس جمهور و هيئت همرا

 مقاومتی به شرح زیر پرداختند:

ها و اقدامات خود را در سه محور متمركز نموده است. ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان، برنامه»        

های جدید استانی و ارائه های ملی، پيشنهاد طرحها و پروژهی برنامهمحور اول شامل تهيه و تدوین برش استان

راهکارهای عملی جهت رفع موانع و مشکالت اجرایی. در این راستا تاكنون بيست و دو جلسه ستاد تشکيل شده كه 



استانی  هایمنجر به اخذ شصت و هشت مصوبه گردیده است. هم اكنون نيز این ستاد در حال پایش و كنترل پروژه

 باشد.های ابالغی از مركز میاقتصاد مقاومتی در چارچوب دستورالعمل

پروژه  4000باشد. از بين  حدود های نيمه تمام دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی میمحور دوم، واگذاری پروژه

دود صد پروژه استخراج و در پروژه قابل واگذاری تشخيص داده شده و از این ميان، ح 800نيمه تمام در استان ، تعداد 

های ذیربط با فرآیند واگذاری، ليست واگذاری به بخش خصوصی پيشنهاد شده است. ليکن تغييرات مکرر دستورالعمل

 پيشرفت واگذاری در استان را كند و تقریبا متوقف نموده است.

واحد  600ابالغ شده به استان تعداد باشد. سهميه محور سوم، فرایند اجرایی نمودن بسته حمایتی از صنایع كوچک می 

باشد. چنانچه تاكنون از تعداد هزار ميليارد ریال بوده درحالی كه عملکرد استان فراتر از این می توليدی با اعتبار ده

های عامل واحد، بررسی، پذیرش و به بانک 2311، تعداد اندیاب ثبت نام نمودهواحد توليدی كه در سامانه بهين 4652

 404ميليارد ریال موفق به عقد قرارداد و  3300واحد با اعتبار  465ها نيز تعداد جاع گردیده است. از طریق شعب بانکار

اند. ضمن اینکه سيستم بانکی نيز جدای از ميليارد ریال موفق به دریافت تسهيالت شده 2850واحد توليدی با اعتبار 

ميليارد ریال تسهيالت  7500واحد توليدی به ميزان  934نکی، به تعداد این بسته حمایتی، خود نيز از سایر منابع با

 پرداخت نموده است. 

 «ها شدند.ایشان در پایان این بخش از گزارش، خواهان سهولت بيشتر فرآیند پرداخت تسهيالت از سوی بانک        

امام جمعه اصفهان ضمن خير مقدم به جناب  نژاد نماینده محترم ولی فقيه در استان واهلل طباطباییسپس آیت        

های فرهنگی توجه خاص آقای دكتر جهانگيری و هيئت همراه، فرمودند كه در رابطه با اقتصاد مقاومتی باید به فعاليت

های شود. صنعت قاليبافی باید مورد حمایت بيشتر قرار گيرد. ایشان ضمن تاكيد بر توجه مسئولين به حمایت از فعاليت

تمام و نی و صنایع كوچک استان به این نکته اشاره نمودند كه ميزان تسهيالت پرداختی به واحدهای توليدی نيمهتعاو

 فعال باید متناسب با نيازهای مالی آنان باشد. نيمه

در ادامه، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی حاضر در جلسه به بيان مشکالت موجود استان         

اخته و خواهان رفع این مشکالت گردیدند. از جمله مسائل مطروحه توسط ایشان، شامل معضل آب در استان، پرد

مشکالت كشاورزان بخصوص در منطقه شرق اصفهان، عدم تناسب بين ميزان ماليات اخذ شده از استان در مقابل 

های كشاورزان به دليل هان استمهال وامهای توليدی بود. در پایان خوااختصاص اعتبارات بودجه و مشکالت كارگاه

 خشکسالی چند سال اخير در استان گردیدند.

بودجه كشور و دبير ستاد فرماندهی اقتصاد  وبودجه سازمان برنامه  و آقای دكتر دژپسند معاون هماهنگی برنامه        

و به صورت جامع دیده شود. چنانچه در حال بایست در كنار هم مقاومتی كشور، تاكيد نمودند منابع و مصارف استان می

باشد. ایشان همچنين خواهان تسریع در پرداخت تسهيالت به حاضر منابع دریافتی استان متناسب با مصارف آن می

 تکميل استان گردیدند. فعال و نيمه های توليدی نيمهكارگاه



های انجام شده در خصوص ارش كاملی از فعاليتآقای احمدیه رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گز        

تکميل استان ارائه نمودند. ایشان در پایان، موانع اجرایی در  فعال و نيمههای توليدی نيمه بسته حمایتی از كارگاه

ها را برشمرده و خواهان تسریع در پرداخت تسهيالت توسط سيستم بانکی پرداخت تسهيالت بانکی به اینگونه كارگاه

 دند.ش

آقای دكتر اكبری رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به ارائه گزارش پيشرفت فيزیکی و موانع و مشکالت         

 باشد(.پيوست میها بهاجرایی تعداد هشت پروژه منتخب اقتصاد مقاومتی استان پرداختند )جدول مشخصات پروژه

دن و تجارت اشاره نمودند كه استان اصفهان بعد از استان آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، مع        

باشد. چنانچه حدود دویست و شصت هزار نفر در استان، شاغل در تهران بزرگترین متولی بخش صنعت در كشور می

های نيمه فعال باالی شصت درصد به ظرفيت صد باشند. ایشان در ادامه تاكيد نمودند چنانچه كارگاهبخش صنعت می

های باالی هشتاد درصد نيز به ظرفيت كامل صد برسند حدود پنجاه هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. و اگر طرحدر 

برسند حدود بيست و چهار هزار اشتغال ایجاد خواهد شد. ایشان در ادامه خواهان تالش هر چه بيشتر مقامات استانی در 

 ند.ها گردیدتر این كارگاهاندازی هر چه سریعجهت راه

های مهم كشور از لحاظ فرهنگی، صنعتی و كشاورزی بر آقای دكتر جهانگيری استان اصفهان را یکی از استان        

 . باشدها و مراكز مختلف كشور چشمگير میشمرده و بيان داشتند كه حضور نخبگان و بزرگان آن در بخش

 باشد:جمهور به شرح زیر می چکيده مطالب بيان شده توسط معاون اول محترم رئيس        

تواند كشور را از تنگناها عبور هایی كه به عنوان نقشه راه میای است از سياستاقتصاد مقاومتی مجموعه» -

ها، با تکيه بر منابع موجود كشور های اقتصاد مقاومتی، عبور از محدودیتهای برنامهدهد. از جمله ویژگی

 باشد.می

 تی كشور در شش ماهه اول سال جاری نسبت به واردات بيشتر شده است.درسال جاری صادرات غير نف -

در جلساتی كه در شورای عالی آب و همچنين در استان تشکيل شده است تصميمات اجرایی خوبی جهت حل مسئله 

 به كشاورزان هراستان اخذ شده است و برای رسيدن به اهداف مشخص شده باید مورد پيگيری جدی قرار گيرد. حقا

استان باید بر اساس مصوبات شورای عالی آب مشخص و تامين گردد. وزارت نيرو باید نسبت به طراحی و اجرای 

 تخصيص آب اقدام نماید. سيستم كنترل هوشمند توزیع و

های استان در امور آب را در آینده نزدیک حل كند. ایشان همچنين تاكيد دولت تصميم گرفته است كه دغدغه -

جهاد كشاورزی مامور شده است كه نسبت به تدوین طرح جامع كشاورزی با اولویت منطقه نمودند وزارت 

رود باید مدیریت واحدی اعمال گردد. ضمن اینکه بارگذاری شرق اصفهان اقدام نماید. در مورد آب زاینده

ای در گلخانه های نوین آبياری و كشترود ایجاد نشود. باید با استفاده از روشجدیدی بر روی آب زاینده



جویی نموده و در راستای رفع مشکالت كمبود آب اقدام شده تا محصول بيشتری توليد مصرف آب صرفه

 «شود.

 با ختم صلوات به پایان رسيد. 22جلسه ساعت 
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