
 

 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ميندهصورتجلسه 

 دستور کار جلسه:

هاي نيمه فعال و غير فعال و واحدهاي  سازي واحدآخرین اقدامات انجام شده در زمينه فعالارائه گزارش  – 1

در چارچوب برنامه ارتقا توان توليد ملی، توسط  % 60نيمه تمام بخش خصوصی با پيشرفت فيزیکی باالي 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

صاد مقاومتی در بخش كشاورزي توسط سازمان جهاد ملی اقت هايارائه گزارش برش استانی از پروژه -2

 كشاورزي استان.

ملی اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه هايبندي و سيستم نظارتی پروژهارائه گزارش برش استانی، برنامه زمان- 3

 هاي عضو.

 ارائه سایر موضوعات مرتبط با مباحث اقتصاد مقاومتی. -4

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:      

ست محترم راس ساعت مقرر با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید آغاز گردید. سپس آقای صفاری پور سرپر جلسه

ریزی و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن آرزوی قبولی طاعات و سازمان مدیریت و برنامه

پس آقای احمدیه رئیس سازمان . سرا قرائت نمودکار جلسه دستور ، اولین ت و عرض خیر مقدم به حاضرین جلسهعبادا

فعال و سازی واحدهای نیمه، معدن و تجارت استان به ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده در خصوص فعالصنعت

های ارائه شده اهم سرفصلپرداختند که  % 60تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی غیرفعال و واحدهای نیمه

 (.باشدمیپاورپوینت به پیوست فایل )گزارش کامل در قالب است: شرح زیر  در گزارش به

اساس میزان اشتغال و میزان ظرفیت تولید )راکد،  واحد صنعتی استان بر 9172بررسی پرونده و پایش وضیعت  -

 نیمه فعال و فعال (.

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح9 زمان: 31/3/1395دوشنبه تاریخ برگزاری: 

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامهسرپرست دبیر ستاد:  رئیس ستاد: استاندار



( استان با پیشرفت فیزیکی ایتوسعه –صنعتی )ایجادی  طرح نیمه تمام 1453و پایش وضعیت  بررسی پرونده -

 درصد.  60باالی 

 استان به تفکیک شهرستان.  % 60وضعیت موجود جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی باالی -

 استان به تفکیک شهرستان. %80وضعیت موجود جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  -

 . % 60پیشرفت فیزیکی باالی  دار باپیش بینی توزیع اعتبارات و تعداد واحدهای تولیدی مشکل -

 های تولیدی.در استان پس از پایش وضعیت واحد مشکالت احصاء شده تولید -

 .ت فرآوری صنایعارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت حل مشکال -

هایی استفاده شود که ها نیز از فرمپس از ارائه این گزارش مقرر شد که جهت پرداخت تسهیالت به سایر بخش

 شود.صنعت از متقاضیان اخذ میبرای بخش 

های ملی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی توسط آقای ارائه گزارش برش استانی از پروژهدستور کار دوم         

الب فایل شرح زیر می باشد )گزارش کامل در قه آن باهم رئوس صفی معاون سازمان جهاد کشاورزی بود که 

 .باشد(پاورپوینت به پیوست می

 اتکایی محصوالت اساسی در سطح استان )محصوالت زراعی و باغی(.پروژه افزایش ضریب خودتشریح  -

  1395های اصلی و فرعی در سطح استان بر ای سال ، احداث شبکهپروژه تجهیز و نوسازی اراضیتشریح  -

 . 1395ای در سطح استان برای سال ، گلخانههای کنترل شدهپروژه افزایش تولید در محیطتشریح  -

 ها و کاهش ضایعات در تولید محصوالت در سطح استان. پروژه افزایش فرآوردهتشریح  -

 پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سطح استان. تشریح  -

 های مورد نیاز بخش کشاورزی در سطح استان.پروژه تامین داخلی نهادهتشریح  -

های گرد زایی و کمک به مهار کانونو حفاظت خاک و مقابله با بیابانپروژه اجرای عملیات آبخیزداری تشریح  -

 و غبار در سطح استان. 

 لیست طرح ها و پروژه های پیشنهادی استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی. ارائه  -

 مصوبات :

های ستانی برنامههای اجرائی به شرح زیر ، گزارش کاملی از برش امقرر شد در جلسه آتی ستاد ، دستگاه -1

 های ذیربط با دستگاه اجرائی ارائه نمایند . اقتصاد مقاومتی در بخش

  .اداره کل راه و شهرسازی استان -

 ارشاد اسالمی استان.فرهنگ و اداره کل  -

 .شرکت آب و فاضالب شهری استان -

  شرکت آب و فاضالب روستائی استان. -

  .شرکت آب منطقه ای استان -

های اقتصاد مقاومتی ادارات مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به ارائه برش استانی برنامه -2

 در جلسات آتی ستاد اقدام نماید. زیرمجموعه وزارت متبوع 


