
 

 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 82/28/2:00شنبه پنجصبح روز  03:9 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
جلسممه راهوی   تصادادی   چهاهمینهیزی سمامما  مییییت   بیاامه 57/05/0911موهخ  417407با عنایت به دعوتنامه شمااه  

تسااایته محایم تساا    با حضوه تعضاء  به  درای هضاییآصای به هیاست  0911ده سا   وذتهی تساا  تصفها تشمااا    سمیمایه

 ل تسااایتهی بیوزته شی.ده مح 52/05/0911صبح ه م پنجشنبه موهخ  1391صوهت مجامی هتس ساعت 

 دساوه راه3

 0911 تابساا  ده تساا    راهرشوه بامته تحولات بیهسی وزتهش تهتئه -0

 0911-0917 هایسا  طی دهآمی تومیع هایشاخص بیهسی وزتهش تهتئه -5

 تساا  صنعای هایشهیک   صنعای تهتضی  ضعیت بیهسی -9

 تصادادی راهوی   ذیل «فیش» راهیوی   تشکیل پیشنهاد -7

 بامهواای تتاق اوآ هی سیتی راهآفیینی   مهاهت پویش طیح تهتئه -7

 موتهد سایی -6

 مشروح مذاکرات
آصای درای صاضمی عسم ی معا   هااهن ی تموه تصادمادی تسمااایتهی با تشاه  به ه ایهای تهتئه خیمت ده  ده تبایتی جلسمه     

صای ( شیای ره توسط آاظام پی ییی مدوبات تساا تسماا    لز م پی ییی مدموبات جلسمات خوتسااه تهتئه وزتهش سامااه ا اا  

 سیتی راهآفیینی   مهاهت پویش طیحعیفی ویدیی. ده تدتمه ولسماا  مهی راهشمناس حوم  تصادمادی تسمااایتهی تین سمامااه م

توسمط آصایا  ریباسمی متد    لوح موسوی تم تتاق بامهواای  صنایع  معاد    رشا همی تصفها  تهتئه ویدیی   موهد بح   اوآ هی

 صیته ویفت.

   راهوی ذیل «فیش» راهیوی   یلتشکسم   پیشنهاد تهتئه شی  تم سوی سامما  صنعت  معی    تجاهت تساا  ده ممینه      

 بامته تحولات بیهسی وزتهشراهی مباحثی مطیح ویدیی. پ  تم آ  مطیح   ده خدمو  شمیح  یایو   تعضای وی   تصادمادی

 هیزی تهتئه   موهد تحلیل صیته ویفت.پوه مشا ه سامما  مییییت   بیاامهتوسط آصای صفاهی 0911 تابساا  ده تساا    راهرشوه

هیزی رلا  بیاامه 0911ده پایا  درای هضمایی تسااایته تصفها  ضان بیشاید  تصیتمات بزه  تصادادی تاجام شی  ده سا       

  تلاللی  ملی   تسااای هت خوتسااه شیای.های تصادادی با ده اظی ویفان شیتیط بینبیتی تحقق رامل طیح

 راهها به جلسه بعی مورو  ویدیی.با توجه به تتاام مما  جلسه بیهسی سایی دساوه    

 مصوبات
 دستگاه اجرایی مصوبه دستور کار

 بیهسی سامااه ا اا

هااهن ی تموه تصادممادی تسممااایتهی    معا  توضممیحات باعنایت به -0

عنوت  یک تبزته  هاکاه تیشمما  مقیه شممی می  مفهومی تین سممامااه به

 های راهی وی  مییییای تکایل   به عنوت  پایلوت ده حوم  تصادممادی 

 ویدد.  ییتجیت مییمجاوعه راهوی   تصادادی تساا ( 

هااهن ی تموه  معا  

 تصادادی تسااایتهی



 مهاهت پویش طیح تهتئه

 سیتی راهآفیینی  

 بامهواای تتاق اوآ هی

تخایاهتت تجیتیی تساا  تصلاح   موتهد مقیه شمی طیح بیتساس سطح  -5

پیشمنهادی جهت تصلاح صوتاین   مقیهتت تم سوی تتاق بامهواای تصفها  

به تتاق تییت  تهتئه ویدد   س   طیح به صوهت پایلوت ده یک مجاوعه 

دتاشمم اهی   یک مجاوعه صممنعای تجیتیی ویدد   وزتهش آ  به حوم  

به دلیل تهتباط با  یایو  تصادمممادی تسممماماایتهی تهتئه ویدد. ها نین

راهوی   آمومش  پژ هش  فنا هی   اوآ هی تسمماا  به آ  راهوی   جهت 

 بیهسی   جاع بنیی تهتئه ویدد.

تتاق بامهواای  صنایع  

معاد    رشا همی 

معا     تصفها  

هااهن ی تموه تصادادی 

 تسااایتهی

تهتئه پیشنهادتشکیل 

فیش »راهی وی  

 «دسابافت

راهی فیش دسابافت با شیح  یایو میی به تدویب وی  تشمکیل  -0-9

 هسیی3 

 منظوه3وذتهی  هیتیت  حاایت   اظاهت بههیزی  سیاستبیاامه -0

تلو3 سممماماایهی تموه میبوط به تامین موتد ت لیه می وو تولیی   تجاهت 

 فیش دسابافت

پذییی پذییی  تیجاد تقاضممای جییی   تی یف فیهنس سممفاهشو3 هصابت

های آ  فیش دسابافت ده بامتههای جهاای   دتخلی با حفظ تصالت بیتی

   پیشنهاد صوتاین   مقیهتت تشویقی ده تین حوم .

 های هنیی   فیهن ی فیش دسابافت.ج3 حفظ  تحیاء   تهتقای جنبه

منظوه بامتهیابی   توسممعه بامتههای وذتهی بههیزی   سممیاسممتبیاامه -5

 ش دسابافتموجود دتخلی   خاهجی بیتی فی

صمممنعت فیش  -های میتبط با هنیهتهبیی تاجام مطالعات   پژ هش -9

های مناسب حلمنظوه شناسایی مشکلات موجود   تهتئه هت دسمابافت به

های وییی تم ییفیتهمای موتد ت لیمه  تولیمی   تجماهت بما بهی ده حوم 

 موجود

مومشی های آوذتهی  بسمایسامی   اظاهت بی تجیتی بیاامهسمیاسمت -7

منیی تم میترز آمومشی موجود   حاایت تم فیش دسابافت تم طییق بهی 

 های بالقو    بالفعل.تبییل ییفیت

ها   تهیییها دهباه  مسایل فنی  شناخت اقاط ضعو   صوت   فیصت -7

صمممنعت فیش  –هنیی  تجیتیی تصادمممادی  تجااماعی   مییییای هنی 

یخی های تاهدسابافت تییت  با تکیه بی ه یکید علای   پژ هشی   تصالت

   فیهن ی آ 

های لامم جهت تیجاد  توسممعه   بسممایسممامی   فیتهد رید  ممینه -6

 تیهای صنفی   میای ده سطوح منطقهتقویت تشکل

های تجیتیی تهیه   تی ین   پیشممنهاد لوتیح  مقیهتت   دسمماوهتلعال -4

 صنعت فیش دسابافت -هد ایام به منظوه بهبود   تصلاح  ضعیت هنیمو

حامایمت تم بمافنمیوا   تولییرننیوا   بامهوااا    ایی های خلاق    -2

 صنعت فیش دسابافت -اوآ ه ده هنی

بخشی تخددی   راهبیدی   تاجام هتهبیی توسعه هاه جاابه آواهی -1

همای تبلیاماتی تم طییق تهیمه  تی ین   تااشممماه راب  مقالات فعمالیمت

   سامما  صنعت  معی 

 تجاهت تساا 



های تطلاعاتی با تی   بااکتی   چنیهسممااهاشممییات  محدممولات هسممااه

 تسافاد  تم فنا هی تطلاعات

ها   ها  مجامع  جشنوته هتهبیی بیوزتهی   یا مشاهرت ده ااایش ا  -01

 های علای دتخلی   خاهجی.هاایش

 راهی فیش دسابافت  به شیح میی مدوو شی3 تعضای وی   -5-9

 معا   هااهن ی تموه تصادادی تسااایتهی  هئی ( -0

 هئی  سامما  صنعت  معی    تجاهت تساا   دبیی( -5

 میییرل تعا    راه   هفا  تجاااعی تساا  -9

 تی تساا میییرل آمومش فنی   حیفه -7

 صنایع دسای تساا  مییتث فیهن ی  ویدش یی  میییرل  -7

 میییرل وایک -6

 میییرل رایاه تمیتد تمام خاینی  ه ( تساا  -4

 اااینی  شیرت سهامی فیش تییت  ده تساا  -2

 تتاق بامهواای  صنایع  معاد    رشا همی تصفها   -1

 تتاق بامهواای  صنایع  معاد    رشا همی راشا  -01

 تساا تتاق تعا    -00

 تلاللی تساا های بینمیییعامل شیرت ااایش ا  -05

 مییی تموه بااوت  تسااایتهی -09

های صمممنفی فعا  ده حوم  فیش ها   تشمممکلااماینمی  تتحمادیه -07

 دسابافت  با اظی دبیی وی   راهی(

ها   ... حسممب ها  شممهیدتهیهای تجیتیی  فیماایتهیسممایی دسمما ا  -07

 موضوع

عی    سامما  صنعت  م

 تجاهت تساا 

  


