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 "نشست تبيين راهبردهاي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان اصفهان "صورتجلسه 

سازمان مديريت و  1در سالن شماره  25/02/1398صبح روز چهارشنبه مورخ  9جلسه در ساعت ، 21/2/1398مورخه  77310پيرو دعوتنانه شماره 
به رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مدعوين و اعضاء محترم ستاد برنامه ريزي استان اصفهان و با تالوت آياتي چند از قرآن كريم 

 تشكيل گرديد.

اعات و عبادات كليه عزيزان در ماه مبارك با  آرزوي قبولي طريزي استان  رئيس محترم سازمان مديريت و برنامهدر آغاز جناب آقاي دكتر اكبري 
رو را تبادل نظر در خصوص راهبردهاي  را گرامي داشتند و اهداف جلسه پيش خوزستانبختياري و و رمضان مقدم  مهمانان از استان تهران، چهارمحال 

هاي موفق اقتصاد  ان و همچنين بازديد از طرحهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در سطح استان اصفه ، بررسي گزارش1398اقتصاد مقاومتي در سال 
 : گردد زير ارائه مي مشروح  گزارش جلسه به ترتيبمقاومتي استان اعالم نمودند. 

گزارش  1397در خصوص عملكرد اين اداره كل در سال  اصفهان صنعت، معدن و تجارت استان محترم اداره جناب آقاي احمديه مدير كل  -1
اين گزارش اطالعات در خصوص عملكرد صنعت استان شامل تعداد مجوزهاي صادر شده، سرمايه گذاري انجام شده  خود را ارائه نمودند. در

 )پيوسته گزارش كامل بكردند.( و اشتغال ايجاد شده و همچنين اطالعات در خصوص وضعيت معادن و بازرگاني استان ارائه 
ل و نرخ بيكاري در استان ضمن تشريح  وضعيت اشتغا استان اصفهان رفاه اجتماعيكار، تعاون و  اداره قاي نيرومند مدير كل محترمآ جناب -2

، طرح كارورزي و مشاغل خانگي موضوعاتي را مطرح 18هاي اشتغال روستايي و عشايري، اعتبارات تبصره  در خصوص طرحاصفهان، 
ستفاده از منابع صندوق توسعه ملي ايشان ضمن بررسي نمودند. در خصوص قانون حمايت از ايجاد و توسعه اشتغال روستايي و عشايري با ا

دار در تخصيص  هاي اقتصادي ابالغ شده و همچنين رسته هاي اولويت ن بيان نمودند كه سهميه بندي بخشعمكلرد كارگروه اشتغال استا
سبب وجود زيرساخت هاي عم ايشان تقاضاي حداكثري در بخش كشاورزي به ان رعايت نشده است كه به زمنابع در اين طرح در است

هاي موجود در  ها و توانمندي هاي ابالغ شده با نيازمندي استان و همچنين عدم مطابقت رسته رييكشاورزي در مناطق روستايي و عشا
اعتبارات تي در خصوص قانون مذكور پيشنهاد دادند كه يبوده است. ايشان ضمن انتقاد از عملكرد نهادهاي حما از مهمترين داليل آن استان

هاي مانده در صف تقاضاي تسهيالت تعلق بگيرد. همچنين  ها در اختيار اين اداره كل قرار بگيرد تا به طرح اختصاص يافته به اين دستگاه
رتبه برتر در زمينه اعطاي تسهيالت اين  هاي كشور در جهت دستيابي به اجرايي استان هاي ضاي رقابتي پيش آمده ميان دستگاهايشان از ف

تسهيالت عنوان نمودند. در خصوص طرح كارورزي عدم اعتماد  آمده را باعث كاهش كيفيت و كارايي قانون انتقاد كردند و رقابت پيش
  .كارفرمايان را از جمله مهمترين عوامل عدم استقبال از اين طرح عنوان نمودند و بيان نمودند

مسئول توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان جناب آقاي دكتر قاسمي مدير محترم مركز آموزش و پژوهش  -3
در خصوص بهبود عملكرد اقتصاد  يو راهكارهامشكالت و ابهامات در راهبري ستاد اقتصاد مقاومتي استان  ،اقتصاد مقاومتي استان دبيرخانه

 .ست)پيوه (گزارش كامل ب مودند.نتشريح  را مقاومتي در سطح استان
محترم امور اقتصادي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن تشكر از كليه حاضرين در جلسه  ئيسب آقاي دكتر برمكي رجنا -4

هاي كشور  خوزستان در مقايسه با ساير استانهاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و  ، به بررسي جايگاه استانگزارش دهندگانو تشكر از 
اد مقاومتي پرداختند و ضمن مروري بر شرايط اشتغال در كشور و استان اصفهان، سياست ها و راهبردهاي اقتصاد در خصوص عملكرد اقتص

 را بيان نمودند. شرح گزارش ارائه شده توسط ايشان به پيوست ارائه شده است. 1398مقاومتي كشور در سال 

شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ارائه گزارش در  اداره امور اقتصادي و محترمگروه  جناب آقاي دكتر پري زادي رئيس -5
هاي مختلف كشور در زمينه اقتصاد مقاومتي پرداختند و جزئيات مربوط به هر يك از طرح هاي را ارائه  خصوص طرح هاي موفق در استان

 پيوست)ه (گزارش كامل بنمودند. 

برنامه ريزي استان چهارمحال و بختاري ضمن تشكر از حاضرين به بيان نظرات  سازمان مديريت و محترم قاي دكتر شجاعي معاونآجناب  -6
ها، ايجاد  هاي اقتصاد مقاومتي و ساير پروژه هاي استان به پروژه فكيك پروژهت ايشان .و انتقادات خود در خصوص اقتصاد مقاومتي پرداختند

ها و عدم يكپارچگي آنها را از نقاط  هاي مرتبط با عملكرد پروژه امانهاد مقاومتي و همچنين تعدد سساز و كارهاي موازي تحت عنوان اقتص
 ها عنوان نمودند. كرد اقتصاد مقاومتي در سطح استانضعف در خصوص عمل



انتقادات به سامانه نيپا، راهكارهايي در  ضمن برخيسازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان ،  كارشناس محترمسركار خانم علي پور  -7
 خصوص بهبود عملكرد اين سامانه ارائه نمودند.

ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات  حلول اصفهان، ضمن تبريك دارياستانمحترم در نهايت جناب آقاي دكتر قاضي عسگري معاون 
را علت ايجاد تالطم در شرايط اقتصادي كشور اعالم  غير كارشناسي اتدند. ايشان تصميمسه تشكر كرحاضرين، از كليه مهمانان جهت حضور در جل

كاهش اصالح نظام اداري و  ،هاي اقتصادي استان هاي مرتبط با پروژه ش تعداد سامانهاطالعات دقيق، كاهاستفاده از نمودند. لزوم توجه با آمار و 
 .در پيش برد اقتصاد مقاومتي در سطح استان عنوان نمودند هاي كاري را از جمله اقدامات حائز اهميت  روال

 


