
 اصفهان مديريت اقتصاد مقاومتي استان  و  جلسه ستاد راهبري پنجمين  و  سيصورتجلسه 

 يمكان: سالن اجتماعات استاندار 9:30ساعت زمان: 18/2/1397 شنبه سهتاريخ برگزاري: 

 استان مديريت و برنامه ريزيسازمان  رئيسدبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور كار جلسه:

توسط سازمان مديريت و  1396گزارش عملكرد ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در سال  ارائه -1 

 ريزي استان. برنامه

 .ن، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهانواستان توسط مدير كل محترم تعازائي  هاي اشتغال طرحارائه گزارش عملكرد  - 2

توسط جناب آقاي دكتر نوبخت معاون  1397فرماندهي اقتصاد مقاومتي سال هاي ستاد  ها و برنامه تشريح سياست -3

 .محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

با تالوت  18/2/1397روز سه شنبه مورخ  9:30مديريت اقتصاد مقاومتي استان ساعت   و  پنجمين جلسه ستاد راهبري  و سي

 مدكتر نوبخت معاون محتر آقاي حضور جناب با استاندار محترم و مهرعليزادهاهللا مجيد به رياست آقاي دكتر  تي از كالمآيا

 تشكيل گرديد.مدعوين  و ساير جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ئيسر

اون عجناب دكتر نوبخت م استان ضمن خير مقدم به ريزي مديريت و برنامهابتدا جناب آقاي دكتر اكبري رئيس سازمان         

 جلسه، دستور كار را ارائه نمود. در هئيت همراه و حضار محترم ،جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ئيسمحترم ر

آقاي دكتر توسط جناب  1396گزارش عملكرد ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در سال شامل  دستور كاراولين 

 .)فايل پيوست( ارائه گرديد) نگري سازمان هاي توسعه و آينده وهشژمدير مركز آموزش و پقاسمي(

 از :عبارت بودند در گزارش عملكرد مطرح شده هاي  بخشاهم  

راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان به تفكيك دستگاه اجرايي طي  هاي مصوب ستاد پروژهعملكرد  گزارش  -    

 .1396و  1395هاي  سال



راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان طي  ستادو برجسته اختصاصي  مصوب هاي اختصاصي عملكرد پروژه گزارش -    

 .1396و  1395هاي  سال

 .1396و 1395هاي  اي استان طي سال هاي سرمايه هاي تملك دارايي گزارش عملكرد واگذاري طرح  -    

 .1396و  1395هاي  طي سال دها از ركو رونق توليد و خروج بنگاهطرح  گزارش عملكرد  -    

 .1396الي 1394هاي  گزارش عملكرد توسعه صادرات غيرنفتي استان طي سال -    

 .1396الي 1394هاي  ) استان طي سالجذب شدهگذاري داخلي/خارجي( گزارش عملكرد سرمايه  -    

 1396الي 1394هاي  دانش بنيان استان طي سالهاي  گزارش عملكرد توسعه شركت -    

اشتغال فراگير و  هاي طرح وضعيتاستان توضيحاتي در خصوص  تعاون، كار و رفاه اجتماعيمحترم  كل مدير سپس          

،  ناكافي ها دير ابالغ شدن اعتبارات اين طرح . ايشان از جمله معضالت سال گذشته رانمودارائه  اشتغال روستايي و عشايري

در سايت و ايجاد توقع براي ثبت نام  زمان يتد، عدم محدودر سايت مربوطه درخواست ثبت نامه شدهبا توجه به بودن اعتبارات 

هاي  ، عدم پرداخت يارانههاي توليدي هاي اعتباري بخش در تعيين سهم ها استانبه  كافي يض اختيارو، عدم تفمتقاضيان

پيوست موجود  در ارايه شده گزارشفايل  كه ،عنوان نمودهها  گير بودن ضوابط بانك پا  و  و دست از سوي دولت هاي مزبور طرح

 باشد. مي

هاي  ويژگي اشاره به گويي به حضار با خوش آماد محترم استان، ضمن استاندار دكتر مهرعليزاده ، جناب آقايادامهدر           

ابعاد گوناگون يكي  يتمام ، استان اصفهان ازبيان داشتهو بخصوص در چهل سال اخير  آنديرينه مردم شريف  سوابق استان و

و  در خور كهو موثري هاي مهم  گام ،معضالت پيش رو استان ه بهجبا توكرد، ي ابراز اميدوار و بودهي سرآمد كشور ها ستانااز 

هاي دانش  در زمينه شركت از جملههاي موجود  . ايشان فرمودند با توجه به زيرساختداشته شودبر ،باشد شايسته مردم اصفهان 

 باشد گ ملي ميزرب يها استحقاق پايلوت و الگوي مناسبي براي اجراي طرح استان اصفهانو ...  راه، فرودگاه، گردشگري بنيان،

رو استان  مهم پيش مسايل. ايشان در پايان فرمودند از جمله دندار  را با دولتجهت همكاري آمادگي الزم  استان مردم شريف و

ترين اقدامات اجرايي ضروري  و اصلي باشد مي آموختگان دانشگاهي بخصوص دانش زيست و اشتغال جوانان بحث آب، محيط 

 ،ي و رفع مشكالتريز برنامه در راستايها  يض اختيارات بيشتر به استانوگذاري، تف كم كردن مسيرهاي اداري سرمايه ،شامل



هاي  هاي نوين آبياري و احداث گلخانه استفاده از روش، استفاده بهينه از منابع آب و پساب استان ،توجه به معيشت كشاورزان

  .قرار دارد استان مديريت ر دستور كارجد ده بباشد كه  مي رفته پيش

ارائه  جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن تشكر از  ئيسجناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم ر در پايان        

 اهداف مشخص و رشد مناسب فرمودند: سند چشم انداز بيست ساله با هاي اقتصاد مقاومتي برنامه مربوط به گان گزارشات كننده

هاي پيشرفته و در زمره كشور 1404ساليعني  ،ها برنامهدر پايان  قرار بود كه گرديد دوينتتوسعه  پنج ساله برنامه در قالب چهار

 متناسبرشد و عدم و پنجم توسعه  مهاي چهار برنامه فناوري منطقه باشيم ولي با توجه به عملكرد علمي و، رتبه اول اقتصادي

و ها سياستابالغ  در نهايت منتج به ورود پيدا كنند و )مدظله(باعث شد كه مقام معظم رهبري، اقتصادي با توجه به اهداف برنامه

دستابي به رشد مستمر، پويا و متناسب  ها ها و برنامه اين سياستهاي وجودي  كه يكي از فلسفهشد  اقتصاد مقاومتي هاي برنامه

 .بوده استانداز  با اهداف سند چشم

 يكي از .دگرديلحاظ  هاي اقتصاد مقاومتي استيس برنامه ششم توسعه با رعايت تغييرات الزم در به همين منظور افزودندايشان 

هزار  770مبلغ به ، ساالنه گذاري انجام سرمايهدر سال  درصد 8رشد اقتصادي  دسترسي به برايدر اين برنامه  اقتصاديالزامات 

خارجي و  گذار سرمايهملي و   ، صندوق توسعهگذاري توسط دولت بيني شده است اين سرمايه باشد كه پيش ميميليارد تومان 

 .گرددداخلي تامين 

صورت گرفته است اول از  يگذار دو مسير سرمايه ايشان افزودند سال گذشته براي اجرايي نمودن و رسيدن به اين رشد از

 18500مبلغي بالغ بر  و صنعتي كوچكواحدهاي توليدي  26000گذاري به الب سرمايهق ها در بانك( طريق امكانات غير دولتي

تملك   رديف بودجه ازميليارد تومان  42500اعتباري بالغ بر (بخش دولتي  مسيراز دوم  واند)  پرداختتومان وام  دميليار

ميليارد تومان از طريق صندوق توسعه  6700غ لو مب 12و  10ميليارد تومان در قالب ماده  1200مبلغ  ،اي هاي سرمايه ييدارا

با . استدر كشور بوده زايي  نفر اشتغال 797000 ها ايجاد كه حاصل اين تالش است). شدههاي عمراني پرداخت  ملي به طرح

درصد بدون در نظر گرفتن سهم  4,7با در نظر گرفتن سهم نفت و  درصد 4,4رشد اقتصادي به  سال گذشته، تمامي مشكالت

 است. بوده نفت

بيني  پيش گذاري جهت سرمايه اعتبارميليارد تومان  73400 جاري مبلغدر سال  ،رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد 

از و مسكن اجتماعي  ه، بخش مسكن بخصوص در قسمت مسكن فرسودگذاري در بخش توليد و صنعت شده است. سرمايه

هزار فرصت شغلي در كشور  240گذاري حدود  شود اين حجم از سرمايه بيني مي اهداف اصلي دولت در سال جاري است. پيش



يك غنيمت شمرده و ابراز اميدواري كرد ظرف شش ماه  را براي استان اصفهانها  اين سرمايهجذب ايشان فرصت  ايجاد نمايد.

هاي ،به استان برتر به عنوان الگويي و داشته سرمايه گذاري پيش بيني شدهبرداري را از  آينده استان اصفهان بتواند بهترين بهره

 گردد.ديگر معرفي 

 با ختم صلوات به پايان رسيد . 30/11جلسه ساعت 

 

 

 

 

 


