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 دستور کار جلسه:

تعیین اولویت برای انتخاب طرح های تولیدی نیمه فعال و نیمه تمام استان توسط ارائه شاخص های  -1

 رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت.

ارائه گزارش همایش تبیین برنامه های اقتصاد مقاومتي وزارت صنعت ، معدن و تجارت و آخرین  - 2

اجتماعي در ارتباط با کمک به  تفاهمات وزارت با بانک مرکزی ، امور مالیاتي و سازمان تامین

 واحدهای تولیدی توسط رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت.

ارائه مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتي در دستگاه های اجرایي استان توسط سازمان مدیریت و برنامه  -3

 ریزی.

 ارائه سایر موضوعات مرتبط با مباحث اقتصاد مقاومتي  -4

 مطرح شده در جلسه : اهم مباحث         

جلسه رأس ساعت مقرر با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجيد آغاز گردید . ابتدا آقای صفاری پور سرپرست سازمان مدیریت         

ریزی و دبير ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن عرض تبریک ایام شعبانيه دستور کار جلسه را قرائت و برنامه

 . نمود

بسته حمایت از توسعه صادرات غير نفتی، موضوع نامه به قرائت نکات مهم استان سازمان صنعت، معدن و تجارت  ریاست محترم

های توليدی و همچنين دستورالعمل تامين مالی بنگاهرئيس جمهور محترم معاون اول وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت به 

 ها به پيوست(.بخشنامه ها و دستورالعمل)تصویر کوچک و متوسط پرداختند 

 بایستمیآقای مهندس احمدیه متذکر شد متقاضيان مشمول این دستورالعمل که متقاضی اخذ تسهيالت می باشند          

 150درج نمایند. در ادامه اظهار نمود: تاکنون بيش از  www.behinyab.irیاب به نشانی: درخواست خود را در سامانه بهين

اند.  این درخواست ها در کميته بررسی استان شامل نمایندگان استانداری، سازمان نام نمودهنگاه توليدی استان در این سامانه ثبتب

صنعت ، معدن و تجارت استان، بانک عامل ، شرکت شهرک های صنعتی و در موارد مرتبط، نماینده سازمان جهاد کشاورزی مورد 

 بررسی قرار می گيرد . 



های ذیربط از دستگاهمجوزهای الزم  همهشده  ارائهجناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم تاکيد نمودند، در بسته حمایتی         

االمکان رفع ها در بسته حمایتی دیده شده و حتیو حمایت از بنگاهرونق توليد های سياستو تمامی موانع اجرایی  گرفته شده

شان تاکيد نمودند کارگروه تسهيل هرهفته تشکيل گردد. ضمن اینکه گروه بررسی طرح های ثبت شده در در ادامه ای گردیده است.

 سامانه بهين یاب هرروز تشکيل جلسه داده و نسبت به بررسی طرح های درج شده در سامانه اقدام نماید . 

ها برای دریافت بندی بنگاههای اولویت، شاخصریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در ادامه گزارش خود        

 : ارائه کردندبا توجه به نقطه نظرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء دیگر جلسه مربوطه به شرح زیر تسهيالت را 

 باشد. بازاردارای محصوالت یا خدماتش واحد توليدی  -1

 . %60اشتغال زایی واحد نيمه فعال و نيمه تمام با پيشرفت فيزیکی باالی   -2

 توليدی و واحدهای توليدی صادرات محور در اولویت هستند. بنيان بودن واحددانش -3

 های مستقر در مناطق محروم در اولویت هستند.واحد -4

 در اولویت پرداخت وام هستند. یدولتسيستم طلب از دارای های بنگاه -5

در ادامه آقای دکتر احمدی مدیرکل صدا و سيمای استان پيشنهاد نمود که از تمامی فعاليت هایی که در راستای رفع موانع         

 توليد و اجرای اقتصاد مقاومتی در استان صورت می گيرد مستند سازی شود . 

 

 مصوبات :

بصورت منظم تشکيل شده و مدیران عضو کارگروه شخصأ در جلسات شرکت نمایند . مقرر شد کارگروه تسهيل هرهفته  -1

ضمن اینکه سازمان صنعت ، معدن و تجارت روزانه نسبت به تشکيل جلسات گروه بررسی طرح های ثبت شده در سامانه 

 بهين یاب اقدام نماید .

اهنگی، با متوليان سيستم بانکی، سيستم مقرر شد رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت نسبت به تشکيل جلسات هم -2

های صادره و رفع موانع احتمالی رونق توليد ، اقدام العملها و دستورای، به منظور بررسی بخشنامهمالياتی و سيستم بيمه

 نماید .

و تجارت ، معدن مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به ارائه آمار و اطالعات بخش کشاورزی به سازمان صنعت -3

 استان در اسرع وقت اقدام نماید .

های توليدی استان به طرق مقتضی ، با هماهنگی سازمان صنعت، رسانی به واحدصدا و سيمای استان نسبت به اطالع -4

 معدن و تجارت استان اقدام نماید . 

 


