
 

 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 3/6/0011روز چهارشنبه  صبح 9 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
جلسه کارگروه اقتصادی،  دومینریزی سازمان مدیریت و برنامه 12/5/2800مورخ  180042با عنایت به دعوتنامه شماره      

راس اعضاء، به صورت مجازی استاندار، و با حضور  به ریاست دکتر رضایی 2800ر سال د گذاری استان اصفهاناشتغال و سرمایه

 برگزار شد.دستور کار زیر  8با در محل استانداری  1/6/2800شنبه مورخ چهارروز صبح  9 ساعت

 دستور کار:

سازمان مدیریت و ارائه دهنده: ) کرونا بیماری نقش بر تاکید با 2199 سال در استان بازارکار تحولات بررسی گزارش ارائه -2

 (ریزیبرنامه

 روال انجام اعطای تسهیلاتنامه و خصوص شیوه در 2800 بودجه قانون 24 تبصره الف بند 9 تا 2 اجزاء دستورالعمل بررسی -1

  (استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونتارائه دهنده: ) کارآفرینی، اشتغال و تولید

 هایتسیاس در استان نقش تعیین و رتجات و معدن صنعت، وزارت توسط دهش تدوین راهبردی و سیاستی هایبسته بررسی -1

 (ریزیبرنامهسازمان مدیریت و ارائه دهنده: ) دهش تدوین

  های کاری ذیل کارگروه اقتصادی(های کاری( )ارائه دهنده: دبیر گروهسایر موارد )مصوبات مورد نیاز گروه -8

 مشروح مذاکرات
ریزی سازمان مدیریت و برنامه معاونت توسعه وپور مشاور سازمان و سرپرست آقای صفاری ،پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم     

ارائه نمودند. سپس  را« کرونا بیماری نقش بر تاکید با 2199 سال در استان بازارکار تحولات بررسی» گزارشریزی استان، برنامه

 1/6/2800محترم امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به برگزاری جلسه کمیته هماهنگی در تاریخ  مدیرکل یحصبو آقای

نامه و روال انجام اعطای تسهیلات کارآفرینی، خصوص شیوه در 2800 بودجه قانون 24 تبصره الف بند 9 تا 2 اجزاء دستورالعمل

  ها پیوست صورتجلسه است(.)متن گزارش اشتغال و تولید را ارائه نمودند.

ون ها بداینکه طرحگذاری )بویژه صنعتی( در استان و پور با توجه به درخواست متقاضیان طرحهای سرمایهدر ادامه آقای صفاری

ها و بعضا در مناطقی که فضای خالی در شهرکها و یا نواحی صنعتی ندارند و عمدتا از اراضی توجه به مشکل نرخ بیکاری شهرستان

اری گذ، پیشنهادی به عنوان سیاستگردد مجوزدهنده بدون هیچگونه راهنمایی استعلام میهای دستگاهملی درخواست و توسط 

بالاتر  هایی که نرخ بیکاریبه مناطق و شهرستان سازمان صمت)بویژه صنعتی( توسط  گذارییان سرمایهمبنی بر راهنمایی متقاض

)در کنار رعایت اسناد آمایش ملی و استان و  هایی که شهرک یا ناحیه صنعتی خالی دارنداز متوسط استان دارند و نیز شهرستان

رائه ریزی و توسعه استان ااقتصادی و نیز زیربنایی و سپس شورای برنامه، جهت تصویب در کارگروه ملاحظات زیست محیطی و ...(

   نمود.  

ه گذاری استان با اشاره بریزی و دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهآقای دکتر اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه    

کارگروه در زمینه تاثیر بیماری کرونا بر وضعیت اشتغال  پایان سال گذشتهدر جلسه ارائه شده بررسی تحولات بازار کار گزارش 

گذاری و اتخاذ تصمیمات صحیح در حمایت ساز سیاست، بررسی دقیق این موارد را زمینهو تکمیلی آن در این جلسه کشور و استان



 ضمن تشکر از اقدامات و دیده دانستند. سپس آقای دکتر رضایی استاندار محترم اصفهان نیزهای شغلی آسیباز مشاغل و گروه

های استان در ارائه آمارها ، بر همگرایی دستگاهدر این خصوص ریزیهای صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت و برنامهپیگیری

 ها تاکید نمودند.و گزارش

 .بررسی دستورکار آخر به دلیل اتمام زمان جلسه به جلسه بعد موکول گردیدنهایتا   

 مصوبات
 دستگاه اجرایی مصوبه کاردستور 

 بررسی گزارش ارائه

 در استان بازارکار تحولات

 بر تاکید با 2199 سال

 کرونا بیماری نقش

ریزی ای با محوریت سازمان مدیریت و برنامهمقرر گردید کمیته -2-2

استان و عضویت نماینده حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

نرخ بیکاری و و رفاه اجتماعی موضوع آمارهای کل تعاون، کار و اداره

هماهنگی لازم برای ارائه آمار را بررسی و سال گذشته  1در اشتغال استان 

 های مربوط صورت پذیرد. یکسان توسط دستگاه

-سازمان مدیریت و برنامه

ریزی استان، معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

کل تعاون، ادارهاستانداری و 

 اجتماعیکار و رفاه 

ائل مس های اقتصادی ازتاثیرپذیری برخی از بخشتفاوت با توجه به  -1-2

لات تسهیها و تخصیص مربوط به بیماری کرونا مقرر گردید اعمال سیاست

منابع اضطراری و جبرانی احتمالی استان با در نظر گرفتن مفاد گزارش و 

  گردند.توزیع و اعمال و با انجام مطالعه لازم ارائه شده 

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری،  معاونت 

هماهنگی امور عمرانی 

کل تعاون، استانداری، اداره

کار و رفاه اجتماعی، سازمان 

ریزی استان مدیریت و برنامه

 هاو بانک

پیشنهاد سیاستی مطرح شده و جهت هدایت و تسهیل  به توجه با -1-2

 اری نرخ بیکتفاوت گذاری صنعتی استان بر اساس امور متقاضیان سرمایه

ها و مناطق استان از تاثیرپذیری شهرستانتفاوت و نیز ها شهرستان

ای با محوریت سازمان مقرر گردید کمیته ،مسائل مربوط به بیماری کرونا 

ریزی، نماینده صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان مدیریت و برنامه

اقتصادی، نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی  معاونت هماهنگی امور

استانداری و شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل و با توجه به مفاد 

-های موجود و نرخ بیکاری و مهاجرت شهرستانسند آمایش، زیرساخت

کیلومتر از مرکز  200های با فاصله بیش از ویژه شهرستانهای استان )به

تی گذاری صنعیند هدایت متقاضیان سرمایهاستان( نسبت به تعریف فرآ

 در استان اقدام نمایند.

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت، سازمان مدیریت و 

ریزی، معاونت برنامه

هماهنگی امور اقتصادی، 

معاونت هماهنگی امور 

عمرانی استانداری و شرکت 

 شهرکهای صنعتی

 اجزاء دستورالعمل بررسی

 24 تبصره الف بند 9 تا 2

 در 2800 بودجه قانون

خصوص روال انجام اعطای 

 تسهیلات 

 مقرر شد، 1/6/2800بر اساس مصوبه کمیته هماهنگی مورخ  -2-1

قانون بودجه به  24موضوع تفویض اختیار توزیع اعتبارات موضوع تبصره 

 ریزی وکمیته مذکور در شیوه نامه اجرایی این تبصره به شورای برنامه

 گردد.توسعه استان ارائه 

-سازمان مدیریت و برنامه

 ریزی

 


