
 

 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 وبینار - سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 20/11/1000روز چهارشنبه  0088 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
به ریاست آقای دکتر مرتضوی استاندار  0011گذاری استان اصفهان در سال اقتصادی، اشتغال و سرمایهسومین جلسه کارگروه 

در سالن اجتماعات  01/00/0011صبح روز چهارشنبه مورخ  8محترم اصفهان و با حضور اعضای اصلی و متغیر کارگروه ساعت 

ار زیر ( با دستور کبه صورت وبینار حضور داشتند یماری کروناهای بهداشتی مقابله با ببه دلیل رعایت پروتکلکه استانداری )

 برگزار گردید:

 نهاد جهت حضور در جلسات کارگروههای مردمانتخاب دو نماینده از سازمان -0

 ارائه گزارش تحولات بازارکار استان و کشور -0

 ای شهرستان فریدنبررسی وضعیت شهرک گلخانه -3

 سایر موارد -0

 مشروح مذاکرات
 ریزی و دبیر کارگروه با اشددداره به مفاد ابتددای جلسددده آقدای دکتر قاسدددمی سدددرپرسدددت سدددازمان مدیریت و برنامهدر      

ای هوزیران، در خصوص نحوه برگزار جلسات کارگروه ها مصوب هیئت محترمریزی و توسعه استاننامه اجرایی شورای برنامهآیین

لی که در جلسات قبتوضدیحاتی ارائه نمودند  ایشان با بیان اینکارگروه  ذیلکاری هایذیل شدورا و همننین نحوه تشدکیل گروه

 توسعه صادرات»، «گذاریاشتغال و سرمایه»، «اقتصادی»کاری تشدکیل پن  گروه گذاری،، اشدتغال و سدرمایهکارگروه اقتصدادی

یزی و رو به تصویب شورای برنامهذیل این کارگروه پیشنهاد گردیده «  ی(اقتصاد)گردشگری» و « بافتفرش دسدت»، «غیرنفتی

عضو ناظر  0سپس درخصوص دستور کار اول، های کاری ارائه کردند  این گروه وضعیتگزارشی از  توسدعه اسدتان رسدیده است

در ادامه اعضددای کارگروه نارات و پیشددنهادات خود را ارائه های مردم نهاد پیشددنهاد دبیرخانه کارگروه محرگ گردید و سددازمان

 نمودند 

ریزی ارائه گردید)پیوست پور مشاور سازمان مدیریت و برنامهگزارش تحولات بازار کار اسدتان و کشدور توسدق آقای صدفاری     

که پس از توضیحات رئیس سازمان گردید ای شدهرسدتان فریدن ارائه گزارش وضدعیت شدهرک گلخانه در ادامهصدورتللسده( و 

های اسددتفاده کننده از تسددهیلات شددماری رصددد  رگموضددوا اجرای تمام  خذ گردیدجهادکشدداورزی اسددتان تصددمیمات لازم ا

  که محرگ و تصمیمات لازم اتخاذ گردید و عشایری استان آخرین دستور کار کارگروه بود زایی روستاییاشتغال

ثیرگذار این کارگروه در بر نقش تا ،بندی مذاکرات کارگروهجنداب آقای دکتر مرتضدددوی اسدددتاندار محترم در جم نهدایتدا      

لف های مختخواستار ارائه گزارش روندهای توسعه استان در بخش های کلان استان تاکید نموده وگیریها و تصمیمسازیتصمیم

 های کاری تاکید نمودند بر برگزاری مداوم گروهشده و مربو ه های اجرایی توسق دستگاه
 مصوبات
 مصوبه دستورکار ردیف

0 

سدداختار کارگروه و بررسددی 

اندتدخدداب دو نمدداینددده از 

نهاد جهت های مردمسازمان

 حضور در جلسات کارگروه

کاری محابق با مصدوبات قبلی به صدورت مستمر هایمقرر گردید کلیه گروه -0

 هدا بده دبیرخدانده کارگروه )سدددازمان مدیریت و برگزار و صدددورتللسدددات آن

 ریزی( ارسال گردد برنامه



یار ، پیشنهاد تنفیذ اختاهیت مسائل مربوط به کارگروه اقتصادیبا توجه به م -0

پس از ارائه به دبیرخانه های کاری ذیل کارگروه اقتصددادی به گروه تصددمیمات

 د یگرد مصوبریزی و توسعه استان شورای برنامه تصویب درو کارگروه 

 هدای کداری از نمدایندده سدددازمدان مدیریت و مقرر گردیدد در تمدام گروه -3

 عمل آید ریزی استان دعوت بهبرنامه

« خانه صددنعت و معدن اسددتان»و « کانون کارآفرینان اسددتان»مقرر گردید  -0

های مردم نهاد در جلسات کارگروه برای مدت یکسدال به عنوان نماینده تشدکل

 دعوت گردند 

 کاریعنوان عضدو اصددلی گروهمقرر گردید مدیرکل تشدریفات اسددتانداری به -5

 کاری دعوت گردد در جلسات این گروه )اقتصادی(گردشگری

0 

ارائه گزارش تحولات بازارکار 

 استان و کشور

 

برای کلیه اعضای کارگروه  مقرر گردید گزارش تحولات بازارکار اسدتان و کشدور

روز نسبت به اضافه نمودن ا لاعات  05های اجرایی ظرف مدت ارسال و دستگاه

 سال به دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند  کمی و کیفی خود به گزارش و ار

3 

بررسددی وضددعیت شددهرک 

 ای شهرستان فریدنگلخانه

 

با توجه به اقدامات سدددازمان جهادکشددداورزی در زمینه واگذاری تعدادی از  -0

 01های شدهرک مقرر گردید با هماهنگی فرمانداری شدهرستان در عرصه پلاک

آب موجود، نسددبت به واگذاری هکتاری اراضددی تحت تملو و محابق با میزان 

 زمین به واجدین شرایق اقدام گردد 

های دولتی صدددورت گرفته مقرر گردید برداری بهینه از هزینهبهرهمناور به -0

گذار دارای اهلیت ظرف موضددوا واگذاری اراضددی باقیمانده شددهرک به سددرمایه

معاونت با محوریت سدددازمان جهادکشددداورزی و با هماهنگی مددت سددده مداه 

 اقتصادی استانداری و فرمانداری شهرستان پیگیری شود  هماهنگی امور

0 

شدددماری رصدددد اجرای تمام

های اسددتفاده کننده از  رگ

زایی تسدددهیلدات اشدددتغددال

 روستایی و عشایری استان

های حمایتی که از تسدددهیلات مذکور اسدددتفاده مقرر گردید کلیه دسدددتگاه -0

های ستادی و شهرستانی خود با عوامل اند دستور همکاری کلیه ملموعهنموده

 شماری را به صورت کتبی صادر نمایند اجرایی تمام

شماری امکانات مورد نیاز اجرای تمام ،ها مقرر گردید با محوریت فرمانداری -0

 شدددهرسدددتان باادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جهت خودرو تامین ویژه به

 ) بویژه هاای دولتی و عمومی شددهرسددتانهاسددتفاده از پتانسددیل کلیه دسددتگاه

  تامین گردد  کمیته امداد امام خمینی(
 

 


