
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان يكمين وصورتجلسه 

 یمكان: سالن اجتماعات استاندار صبح 9 زمان: 23/5/1396 شنبهدوتاريخ برگزاری: 

 ريزی استانمديريت و برنامهسازمان رئيس دبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

گانه وزارت كشور به زائی زنان استان )موضوع: مصوبات دهآفرينی و اشتغالهای كارها و طرحظرفيتطرح و بررسی -1

 ها( توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداری.ستاد اقتصاد مقاومتی استانداری

 پسند اصفهان. طرح و بررسی مشكالت شركت گيتی -2

 ه در خصوص اقتصاد مقاومتی در دانشگاه صنعتی اصفهان.های انجام شدارائه گزارش فعاليت -3

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

با تالوت  23/5/96صبح روز دوشنبه مورخ  9یکمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت  سی و      

 حضور اعضاء تشکیل گردید.  و باآیاتی چند از کالم اهلل مجید به ریاست آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم 

جلسه را قرائت نموده و  کار ، دستورریزی استان و دبیر ستادبرنامه سازمان مدیریت و ابتدا آقای دکتر اکبری رئیس      

 های صورت گرفته درخصوص مصوبات جلسه قبل را به سمع و نظر حاضرین جلسه رساندند.پیگیری

زایی زنان استان توسط سرکار خانم دکتر های کارآفرینی و اشتغالها و طرحگزارش ظرفیتجلسه شامل  اولین دستور کار      

های انجام شده در راستای اجرای مصوبات دهگانه ستاد اقتصاد مقاومتی عشران ارائه گردید. ایشان به تفصیل فعالیتاثنی

ای م هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهمعاون محتر 4/2/1396مورخ  13972استان لرستان، ابالغی طی شماره نامه 

، کار و رفاه اجتماعی استان گزارشی از وضعیت کل تعاون آقای نیرومند مدیرجناب ادامه  ئه نمودند. دراوزارت کشور را ار

 های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پرداختند.اشتغال زنان استان با استناد به آمار و شاخص

ها متفاوت ی نسبی و مقتضیات استانهاها، مزیتتوضیح موارد فوق عنوان نمودند که ظرفیت اکبری درآقای دکتر       

. باشد، منطقی نمیها بصورت یکسانهمه استان خصوص مصوبات دهگانه مذکور در های مشابه درباشد و لذا انجام فعالیتمی

 باشد.استان می زسنجی خاص در هرهای علمی و نیالذا اجرای برخی از مصوبات نیازمند پژوهش

بندی نمودند نکات مربوط به این دستور کار را به اینصورت جمعجناب آقای استاندار پس از استماع نظر سایر مدعوین،       

ا . لذایمباشد، گرچه هنوز به حد مطلوب نرسیدهها بهتر میمقام مقایسه با سایر استان وضعیت اشتغال بانوان استان درکه: 

ای سازمان فنی و حرفه ،و کشاورزی استان با مشارکت شهرک علمی و تحقیقاتی نشود اتاق بازرگانی، صنایع، معادپیشنهاد می



سازی و کارآفرینی استان با هماهنگی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، نسبت به تدوین برنامه مشخص جهت توانمند

 .گیری نهایی مطرح نمایندنده ستاد، جهت تصمیمجلسه آی بانوان استان اقدام و در

شود دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اقدامات درخصوص عرضه مصنوعات تولیدی بانوان استان نیز پیشنهاد می      

استان انجام مراکز عرضه کاال طی هماهنگی با نهادهای ذیربط  های عرضه محصوالت تولیدی بانوان درایجاد غرفه موردالزم در

 دهد.

خانواده استانداری با  بانوان و گردد دفتر امور، توصیه میرابطه با امکان استفاده بانوان استان از تسهیالت بانکی در      

از استفاده اقدام نموده و راهکارهای عملی  مشترکتجارت استان نسبت به تشکیل جلسات  معدن وهماهنگی سازمان صنعت، 

زایی بانوان استان ارائه نمایند. ضمن اینکه راستای اشتغال ، درگانه رونق تولید و اشتغالای پنجهشده در بستهتسهیالت ارائه 

 های استفاده از تسهیالت موجود،گام موثری را درهای آموزشی به منظور آشنایی بانوان با مکانیزمتوان با برگزاری کارگاهمی

 حال حاضر در های موثری داشته باشند کما اینکه درتوانند فعالیتنیز بانوان میزمینه گردشگری  این زمینه برداشت. در

توان از این مورد نیز می در نمایندبانوان نقش موثری ایفا می، گردیهای بومزمینه برخی از مناطق گردشگری استان در

 فاده نمود.صنایع دستی و گردشگری استان است امکانات و تجارب اداره کل میراث فرهنگی،

 در ادامهپسند اصفهان توسط نماینده شرکت مطرح گردید. جلسه شامل بررسی مشکالت گیتی دومین دستور کار      

. شدمعدن و تجارت استان ارائه  معدن وتجارت استان و رئیس سازمان صنعت، توضیحات الزم توسط نماینده بانک صنعت،

بایست ، ابتدا می: جهت حل مشکالت نقدینگی شرکتاشاره داشتندح شده بندی مباحث مطرجمع در جناب آقای استاندار

طرح خروج از بحران توسط شرکت تهیه شده و مستدالت و مستندات الزم بهمراه دالیل توجیهی نیاز نقدینگی شرکت 

ه گردد. پس از تائید های الزم ارائتجارت استان جهت بررسی ، معدن وتهیه و به سازمان صنعت میلیارد تومان( 350شامل)

جهت پیگیری و را اقدامات الزم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سازمان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، 

 انعکاس مشکالت شرکت در مراکز ذیربط ملی انجام خواهد داد.

گاه صنعتی اصفهان توسط جناب آقای های انجام شده درخصوص اقتصاد مقاومتی در دانشسوم شامل فعالیت دستور کار      

حوزه  های انجام شده درخصوص فعالیت یل درصمدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه گردید. ایشان به تفدکتر 

پیوست  به صورت پاورپوینت بهآن ارائه نمودند که گزارش  کاملی گزارشدار های اولویتاقتصاد مقاومتی از جمله پروژه

 باشد.می

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

 مصوبات :

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با مشارکت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دفتر امور  -1

ینی بانوان آفر کار بانوان و خانواده استانداری و سازمان فنی و حرفه ای استان نسبت به تدوین برنامه توانمندسازی و

 . نمایندگیری الزم مطرح جلسه آینده ستاد جهت تصمیم استان اقدام و در

 دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  دستگاه مسئول پيگيري:



های عرضه محصوالت تولیدی خصوص ایجاد غرفه مقررگردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری الزم را در -2

 .ا نهادهای ذیربط استان انجام دهدهماهنگی ببرگزاری نمایشگاه ویژه بانوان با ضه کاال و در مراکز عر

 : دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری دستگاه مسئول پيگيري

، معدن و تجارت استان نسبت به تشکیل خانواده استانداری با هماهنگی سازمان صنعت گردید دفتر امور بانوان و مقرر -3

گانه رونق تولید و اشتغال، های پنجبسته هماهنگی اقدام نموده و راهکارهای عملی استفاده از تسهیالت ارائه شده در جلسات

 زایی بانوان استان ارائه گردد.در راستای اشتغال

 : دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دستگاه مسئول پيگيري

های توجیهی و آموزشی به منظور خانواده استانداری اقدامات الزم جهت برگزاری کارگاه شد توسط دفتر امور بانوان و مقرر -4

 گانه رونق تولید و اشتغال صورت پذیرد.های پنجهای استفاده از تسهیالت ارائه شده در بستهآشنایی بانوان با مکانیزم

 : دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دستگاه مسئول پيگيري

شد توسط شرکت، طرح خروج از بحران تهیه شده و با  پسند اصفهان مقرروص رفع مشکالت نقدینگی شرکت گیتیدرخص -5

ستاد تسهیل و رفع  تجارت استان ارائه گردد. سازمان نیز نسبت به بررسی طرح در معدن و و مستندات الزم به سازمان صنعت،

قرار گرفت، صنعت، معدن و تجارت نیاز شرکت مورد تایید سازمان  موانع تولید استان اقدام نماید. چنانچه نقدینگی مورد

 این سازمان پیگیری الزم برای حل مشکل شرکت را در سطح ملی انجام دهد.متعاقبًا 

 تجارت استان : سازمان صنعت ، معدن ودستگاه مسئول پيگيري

 

 

 

 

 

 


