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 دستور كار جلسه:

/ تدبيرها توسط آقاي دكتر اكبري رئيس محترم سازمان  ارائه گزارش وضعيت اقتصاد مقاومتي در استان اصفهان راهبردها- 1 

 دقيقه 15مديريت و برنامه ريزي استان به مدت 

دانش بنيان استان اصفهان توسط آقاي دكتر ابطحي رئيس محترم شهرك علمي، و  هاي ارائه گزارش وضعيت شركت - 2

 دقيقه 10تحقيقاتي استان به مدت 

 دقيقه 30سخنراني آقاي دكتر ستاري معاون محترم علمي و فناوري رئيس جمهور به مدت - 3

 دقيقه 20جمع بندي آقاي دكتر رضايي استاندار محترم به مدت  - 4

 شده در جلسه:اهم مباحث مطرح 

با تالوت آياتي  22/10/1397روز شنبه مورخ 18:00مديريت اقتصاد مقاومتي استان ساعت   و  پنجمين جلسه ستاد راهبري  و سي

رياست  ممعاون محترستاري  دكتر آقاي حضور جناببا استاندار محترم و رضايياهللا مجيد به رياست آقاي دكتر  چند از كالم

 تشكيل گرديد.مدعوين محترم جمهور و 

ها و  آمدگوئي به حضار، كليات سياست ريزي ضمن خوش در ابتداي جلسه رئيس سازمان مديريت و برنامه
را ارائه نمود. در ادامه جناب آقاي دكتر ابطحي رئيس شهرك  1397راهبردهاي اقتصاد مقاومتي استان در سال 

موانع توسعه آن) را به سمع و نظر مدعوين  آوردها و علمي و تحقيقاتي گزارشي از وضعيت شهرك (شامل دست
 باشد) هاي ارائه شده در پيوست مي رسانند. (فايل

جناب آقاي دكتر ستاري معاون علمي و فنآوري رئيس جمهور در مطالب خود بيان داشتند كه استان اصفهان با دارا 
دهد  كشور است و اين موضوع نشان ميهاي بزرگ و وجود شهرك داراي نرخ بيكاري باالتر از ميانگين  بودن دانشگاه

هاي سنتي مشكل بيكاري استان را حل نخواهد كرد. لذا راه حل كاهش  صرف تكيه بر صنايع بزرگ و توليد به روش



ها است. همچنين ايشان اشاره كردند كه نگاه  آپ بوم و محيط مناسب براي فعاليت استارت بيكاري ايجاد زيست
گذاري  هاي مبتي بر خالقيت بايد از سرمايه نوآورانه اشتباه است و براي رشد فعاليتهاي  دولتي به توسعه فعاليت

 بخش خصوصي استفاده نمود.
هاي موجود در شهر اصفهان و پيشينه فرهنگي مردم، تبديل شهر اصفهان به  دكتر ستاري ضمن برشمردن ظرفيت

 باشد. ي آماده هر گونه همكاري در اين زمينه مييك شهر خالق را دور از ذهن ندانستند و تاكيد كردند معاونت علم
هاي شهرداري با فعاالن نوآور و خالق اشاره نمود و بر حمايت  دكتر نوروزي شهردار اصفهان نيز به همكاري

 ها تاكيد كردند. آپ  شهرداري از استات
كه شوراي مشورتي توسعه بندي مباحث اشاره كردند  در پايان جلسه آقاي دكتر رضائي استاندار اصفهان ضمن جمع

گذاران بخش خصوصي  اندازي شده است و هدف ايشان تبديل اصفهان به پناهگاه سرمايه استان در استانداري راه
 ها طرح خواهد شد. آپ ت از استار  است. ايشان اشاره كردند كه در جلسات اين شورا موضوع حمايت

بنيان را  هاي دانش د كه سازوكار ثبت و تاسيس شركتهمچنين رئيس جلسه از معاون علمي رئيس جمهور خواستن
بنيان به كشور با  بنيان را ورود كاالهاي دانش هاي دانش تسهيل نمايند. در پايان نيز يكي از مشكالت توسعه شركت

گونه فعاليت  گذاري در اين ارز دولتي دانستند كه اين موضوع باعث كاهش حاشيه سود و كم شدن انگيزه و سرمايه
 اهد شد.خو

 

 


