
 تعاليباسمه

 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان بیست و هفتمینصورتجلسه 

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح 8:30 زمان: 27/11/1395 شنبهچهارتاریخ برگزاری: 

 استان برنامه و بودجهسازمان  رئیسدبیر ستاد:  رئیس ستاد: استاندار

 دستور کار جلسه:

تشریح دستورالعمل بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار )مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور( توسط سازمان برنامه - 1

 و بودجه استان.

 های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان جهاد كشاورزی استان.ها و پروژهارائه گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکی برنامه -2

 های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صدا و سیمای مركز اصفهان.ها و پروژهلکرد و پیشرفت فیزیکی برنامهارائه گزارش عم -3

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

با  27/11/95روز چهارشنبه مورخ  8:30بیست و هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت             

الم اهلل مجید به ریاست آقای دكتر زرگر پور استاندار محترم و باحضور اعضاء ستاد تشکیل گردید. ابتدا آقای تالوت آیاتی چند از ك

های اقتصاد مقاومتی استان را ارائه نموده و سپس اولین دستور ای از اقدامات انجام شده درخصوص فعالیتدكتر اكبری خالصه

از توسعه اشتغال پایدار )مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور( را ارائه كار جلسه شامل تشریح دستورالعمل بسته حمایت 

های اقتصاد مقاومتی استان تاكنون بر باشد(. سپس جناب آقای استاندار اظهار داشتند: فعالیتپیوست مینمودند )گزارش كامل به

ای كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بود و هروی دو محور اصلی متمركز بوده است كه مرحله اول شامل انجام فعالیت

های اجرایی استان حل و فصل گردید. های تولیدی استان با كمک دستگاهبحمداهلل در این مرحله مشکالت و معضالت واحد

ارائه های تولیدی كوچک و متوسط بود و بر اساس اقدامات انجام شده نسبت به مرحله دوم شامل اجرای بسته حمایتی واحد

و  بیست و زده به مبلغ هشتصد میلیارد تومان اقدام شده و تاكنون هفتصددار و بحرانتسهیالت به هزار واحد كارگاه تولیدی مسئله

باشد های شغلی میپنج میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است. هدف اصلی این طرح حفظ و صیانت از فرصت

باشد. مرحله سوم كه شامل ابالغ بسته حمایت م رسید و از این لحاظ استان حائز رتبه اول در سطح كشور میكه بحمداهلل به انجا

ای نیز برای آن پیش بینی گردیده است. بر باشد با هدف ایجاد اشتغال پایدار جدید بوده و ساختار تازهاز توسعه اشتغال پایدار می

راهبری توسعه اشتغال با شرح وظایف و اعضاء مشخص تشکیل خواهد شد و به  اساس این ساختار كارگروه تخصصی مدیریت و

های های زیر مجموعه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان فعالیت خواهد نمود. از جمله اولویتعنوان یکی از كارگروه



روم، مناطق روستایی و مناطق مرزی و همچنین ، اولویت دادن به مناطق محاصلی مندرج در بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار

 باشد.های شغلی جدید میهای تشویقی و حمایتی از توسعه فرصتتدوین مکانیزم

های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان جهاد كشاورزی بود ها و پروژهدستور كار دوم شامل گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی برنامه

 پیوست می باشد(.ریزی سازمان جهاد كشاورزی استان ارائه گردید )گزارش كامل بهامهكه توسط آقای صفی معاون محترم برن

های اجرایی استان با در خاتمه این بخش از گزارش جناب آقای استاندار خواهان همکاری و ارتباط هرچه بیشتر دستگاه

 بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گردیدند.های دانششركت

های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صدا و سیمای ها و پروژهدستور كار شامل گزارش عملکرد و پیشرفت فیزیکی برنامهآخرین 

 باشد(.مركز اصفهان بود كه توسط رئیس محترم سازمان صدا و سیمای مركز اصفهان ارائه گردید )گزارش كامل به پیوست می

ها و ای نمودن طرحسازی و رسانهه صدا و سیمای اصفهان نسبت به مستنددر خاتمه جناب آقای استاندار اظهار نمودند ك

باشند كه در این خصوص های اجرایی استان موظف میهای اقتصاد مقاومتی استان اقدام نماید. ضمن اینکه دستگاهپروژه

و سیما در اسرع وقت نسبت به تهیه همکاری الزم را با آن سازمان داشته باشند. در ادامه ایشان تاكید نمودند كه سازمان صدا 

های مهم استان به آحاد مردم استان اقدام نموده تا متعاقباً نسبت به ای با هدف اطالع رسانی طرحطرح پیشنهادی پیوست رسانه

 تصویب و انجام مراحل اجرایی آن در استان اقدام الزم صورت گیرد.

 با ختم صلوات به پایان رسید . 30/11جلسه ساعت 

 وبات :مص

مقرر شد كارگروه تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال با دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده و  -1

درقالب وظایف محوله مندرج در بسته ابالغی حمایت از توسعه اشتغال پایدار، نسبت به تشکیل جلسات به صورت منظم اقدام 

 نماید.

بنیان های دانشمقرر شد به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضاء ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با فعالیت –2

 های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، یکی از جلسات ستاد در محل شهرک تشکیل گردد.شركت

هیه چارچوب پیشنهادی جهت چگونگی نحوه تنظیم مقرر شد سازمان صدا و سیمای اصفهان در اسرع وقت نسبت به ت – 3

 های عمرانی در استان اقدام نماید.ای برای پروژهپیوست رسانه


