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 تعاليبسمه 
 استان اصفهان  اطالعاتمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان            مدیرکل محترم 

 مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان               مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 مدیرکل محترم گمرک استان اصفهان                                 مدیرکل محترم امور مالیاتی استان اصفهان

 مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان          مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان

 رزی استان اصفهانمدیرکل محترم امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان              رئیس محترم سازمان جهادکشاو

 های استان اصفهان                رئیس محترم اتاق تعاون استان اصفهاندبیر محترم شورای هماهنگی بانک

 رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان   رئیس محترم اتاق اصناف استان اصفهان

 کاشان     رئیس محترم شورای اسالمی استان اصفهانرئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان                                        مدیرکل محترم بهزیستی استان اصفهان

 انمدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان           رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی استان اصفه

 مدیرکل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان     

 رئیس محترم کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان

 احب نظرو ص یات علمی دانشگاه اصفهانبخشی عضو هرسول آقای دکتر جناب 

 و صاحب نظر عضو هیات علمی دانشگاه اصفهانرهمند دکتر شکوفه فسرکارخانم 

 باسالم و احترام؛ 

ومین جلسهه سه 23/9/1399صورتجلسهه مهورخ وسیله بدین 16/9/1399مورخ  489728پیرو دعوتنامه شماره      

یوست ارسهال بپو اقدام الزم جهت استحضار گذاری استان اصفهان در سالجاری کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه

 گردد. می
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 رونوشت:
 جناب آقاي دكتر رضايي استاندار محترم استان جهت استحضار   
 جهت استحضار ي استانداري جناب آقاي مهندس غالمي، معاون محترم هماهنگي امور عمران 
 مدير كل محترم دفتر روستايي و امور شوراهاي استانداري جهت استحضار  
 محترم شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان جهت استحضار رئيس 
 مدير عامل محترم شركت آب منطقه اي استان جهت استحضار   
 و اقدام الزم مدير عامل محترم شركت شهركهاي صنعتي استان جهت استحضار 
 برنامه ريزي استان اصفهان جهت آگاهي .جناب آقاي صفاري پور مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و  
 و توسعه استان اصفهان جهت اطالع و اقدام الزمجناب آقاي فروزنده رئيس محترم دبيرخانه شوراي برنامه ريزي  

 



 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 32/9/9299شنبه یکصبح روز  9 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
جلسه کاهگی   اقتصادی،  سمومن هیزی سمامما  مییییت   بیاامه 61/7/6977موهخ  847984با عنایت به دعوتنامه شمااه  

اعضاء، به فوهت استاایاه   با حضوه  دکتی هضاییآقای به هیاست  6977ه سما  د گذاهی اسمتا  افمانا اشمتاا    سمیمایه

 ده محل استاایاهی بیگزاه شی. 89/7/6977شنبه موهخ یکفبح ه م  7 هاس ساعتمجامی 

 :دستوه کاه

 اهائه گزاهش فنی   اظاهتی ام اجیای قااو  حاایت ام توسمهه   ایجاد اشمتاا  یاییاه ده منا ر ه ستایی   عشاییی استا  -6

 (اداه  کل تها  ، کاه   هفا  اجتااعی)توسط 

 (یهیزسامما  مییییت   بیاامه)توسط  های فنهتی شنیستا  افانا  )شنیک فنهتی هیای  ...(بیهسی  ضهنت شنیک -8

ی مها   هااهنگ)توسط ذیل کاهگی   « اوآ هی   توسهه مهاد    فنایع مهیای استا »کاهی تشکنل گی   اهائه ینشمنناد -9

  (اموه اقتصادی استاایاهی

 مشروح مذاکرات
اظی فاحب هیزی با قیائت دستوه کاه جلسه به مهیفی د یوه مشا ه سامما  مییییت   بیاامهآقای فااهی ده ابتیای جلسه     

هیزی   توسهه استا  اامه شوهای بیاامهآین  5ام سوی دااشگا  افانا  جنت حضوه ده جلسات کاهگی   حسب بنی )ب( ماد  

 ای هاهائه گزاهش عالکید ده یایگا دکتی هضایی استاایاه افانا  ضا  گیامنیاشت هاته یژ هش بی آقای اشاه  ااودای. سپس 

ما   ییهنز ام اختلافات بن  های اقتصممادی   اشممتاا ها    یحمییییت اسممتا  بی اجیایی ااود  بیاامهتایکز هسمماای   ا لاع

گزاهش فنی   اظاهتی ام اجیای قااو  حاایت ام توسممهه   ایجاد اشممتاا  یاییاه ده منا ر دسممتگاهی تاکنی ااودای. سممپس 

گزاهش عنوا  گیدیی که گی   کاهی ده ای  شی.  اهائه اعیکل تها  ، کاه   هفا  اجتاتوسط مییی ه سمتایی   عشماییی استا 

های اخصها بیاساس شه ستایی   عشاییی  توسهه متوام  استا ، تومیع اعتباهات اشتاا  یاییاهدستنابی به اشتاا  به منظوه 

ام ای  اعتباهات به ها  های اجیایی   شنیستا ده دسمتوه کاه قیاه داد تا سمند دستگا منا ر محی م   ایخ بنکاهی  جاهنت،

 . دگیدفوهت هیفانی   قااوای تهنن  

منلنو  هیا  ام 811,817,9  مبلغ   اای 1169 یح با اشمممتاا   9796هان  اسممماس   ابلاع اعتباهات به اسمممتا  تهیاد  بی

ا اظاهت ب های دهیافت کننی  تسممننلات، کانتهده هاسممتای اظاهت بی حسمم  اجیای  یح ای.ا تسممننلات مذکوه منتاع گیدیی

 یح ها به دلنل ااحیاف ام  یح  98 یح اظاهت ااود  که  6988ها بی جلسه ده شنیستا  84جلسه ده استا     5تشمکنل 

 تبییل دی  به حا  ااود  است. ده هان  هاستا مشکلات   ینشننادات لامم اهائه   موهد بحث قیاه گیفت.ینشنناد  ،مصوب

ط توس های فنهتی شنیستا  افانا  )شنیک فنهتی هیای  ...(شنیک هاضی فنهتی  ا بیهسی  ضهنتده ادامه گزاهش      

 6974شمنیسمتا  افانا  تا یایا  سا  ده ای  گزاهش اشماه  گیدیی که اسمتا  اهائه گیدیی.  هیزیسمامما  مییییت   بیاامه

شنیک   ااحنه فنهتی مصوب  67هکتاه آ  ده قالب  8657هکتاه اهاضمی با کاهبیی فمنهتی است که حی د  66986داهای 

ای   هکتاه ام 7584جوام تاسنس  7489که ده قالب  باشیهکتاه به فوهت  اگذاهی ییاکنی  می 1648)د لتی   خصوفی(   

ها( موفر به اخذ یی ااه دهفممی ام  اگذاهی 87هکتاهی ) 8156 احی ده مسمماحت  9765تننا  .اهاضممی  اگذاه شممی  اسممت

تا  86های داهای ینشیفت فنزیکی بن  هکتاه( مشاو   یح 986دهفی ام عیفه  اگذاه شی  ) 8ام  اای. کاتیبیداهی شی بنی 

 86 یح با ینشیفت فنزیکی میی  5596ها( ده قالب دهفی ام  اگذاهی89هکتاه ام ای  اهاضی ) 8899باشمنی   دهفمی می 77
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 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 32/9/9299شنبه یکصبح روز  9 ساعت و تاریخ:

 9998ا لاعات اهائه شی  ده ینوست اامه شااه   باشنی. ام مجاوع اهاضی فنهتی شنیستا  بیاساسدهفمی به حالت هاکی می

شنیک   ااحنه فنهتی د لتی   خصوفی قیاه  67هکتاه ده قالب  8657شمیکت شمنیکنای فنهتی استا ،  86/9/77موهخ 

 417 اگذاه شممی  اسممت   ده حا  حاضممی  6974هکتاه تا یایا  سمما   8689هکتاه آ  قابل  اگذاهی بود     9661داهای که 

عنوا  ااواه های فنهتی هیای   سگزی بهها   اواحی فمنهتی باقنااای  است. سپس  ضهنت شنیکن  ده شمنیکهکتاه مم

 موهد بیهسی   اهمیابی قیاه گیفت   ینیامو  آ  بحث   تباد  اظی فوهت یذییفت.

هی کاتشکنل گی   ده خصوص هااهنگی اموه اقتصادی استاایاهی محتیم مها   ینشنناد دسمتوهکاه سموم جلسه بیهسی     

هااهنگی اموه اقتصادی محتیم مها   عسگی بود که جناب آقای دکتی قاضی« اوآ هی   توسهه مهاد    فنایع مهیای استا »

هی  با اشماه  به توااانیی علای دااشمکی  مننیسمی مهی  دااشمگا  فنهتی افانا    لز م اوسامی   افزایش بنی  اسمتاایاه

ی سامی اقتصادکاهی بیای اهائه مشما ه  علای   اجیایی ده فیآینیهای تصاندتشمکنل ای  گی   فهالنت مهیای ده اسمتا  بی

یوه ام دااشمگا  فنهتی افانا  به اتا  فکی بود  ای  گی   کاهی   مشوهتی سمپس آقای دکتی فتحنا اسمتا  تاکنی ااودای. 

های میتبط با مهی  ده استا    لز م توجه به تشکلبی متهید بود  سمامما  فنهت، مهی    تجاهت بود  آ  اشماه  ااودای. 

اعضاء، بی توجه به شیح  ظایف کاهگی      کتبی یوه ضا  تاکنی بی اظناه اظیاظیات آانا اشاه  ااودای   ده یایا  آقای فااهی

ی اینکه اتا  فک   های کاهی ده کاهگی  منطبر بی شیح  ظایف کاهگی     اهانت   تاثنیگذاهی گی   گی هنای کاهی ینشنناد

تواای با هاکاهی فنهت   دااشگا  ده حوم  های مختلف  جود داشته باشی کاهی می  مجاع مشوهتی سوای ام کاهگی     گی  

ذیل کاهگی   موضموعات فنهت   مهی    کشا همی ده گی   کاهی اقتصادی ینش های کاهی تقسمند ا لنه گی  ده   ضمانا 

 . یاشاه  ااودابننی شی  است، 

  

 مصوبات
 دستگاه اجرایی مصوبه دستور کار

اهائه گزاهش فنی   

اظاهتی ام اجیای قااو  

حاایت ام توسهه   ایجاد 

اشتاا  یاییاه ده منا ر 

ه ستایی   عشاییی 

 استا 

توسهه ت مها ا 66/8/77 موهخ 54991شااه  عنایت به اامه  با  -6-6

کماهآفیینی   اشمممتاا   ماهت تها  ، کاه   هفا  اجتااعی   به منظوه 

سممننلات قااو  تسممیعت بخشممنی  ده جذب اعتباهات میحله ینجد 

 حاایت ام اشمممتاا  یاییاه ده منا ر ه سمممتایی   عشممماییی هعایت 

 باشی:های اشاه  شی  ده اامه مذکوه به شیح ذیل الزامی میا لویت

های عامل تسننلات تکانلی های اجیایی   بااکالف( بیهسمی دسمتگا 

منی بنی  8 تا 6همایی که ام محل اعتباهات میاحل دهخصممموص  یح

ها به هایا  مبالغ ینشننادی اای   الزام اهسما  لنست ای   یحگیدیی 

مما  سمممالجاهی به اداه  کل تها  ، کاه   هفا  حمیاکری تما یمایما  دی

 اجتااعی

 جنه   ثبت ا لاعات ده سامااههای فاقی توب(عودت  یح

   های موجه   عنیالز م اهائه ینشمممنناد جنت تاننیج( بیهسمممی  یح

 مبلغ تسننلات جنت  یح ده کانته فنی افلاح

کل تها  ، کاه   هفا  اداه 

اجتااعی، دفتی حاایت ام 

گذاهی استاایاهی، سیمایه

های اجیایی   دستگا 

 های عاملحاایتی   بااک



 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 32/9/9299شنبه یکصبح روز  9 ساعت و تاریخ:

هایی های عامل گزاهش اقیامات ااجام شی  دهخصوص  یحبااک -8-6

که توسط کانته اظاهت استا  اعلام تبییل دی  به حا  گیدیی  است 

 گذاهی اهائه اااینی.اشتاا    سیمایهکاهی ها به دبنیخااه گی  

کل های عامل   اداه بااک

 تها  ، کاه   هفا  اجتااعی

تسمننلات توسمط سنستد  دهخصموص مواهد تاخنی ده ییداخت -9-6

گذاهی اسممتاایاهی   ای با محوهیت دفتی جذب سممیمایهبااکی، جلسممه

هیزی   اداه  کل تها  ، کاه   هفا  اجتااعی   سامما  مییییت   بیاامه

بااکنای عامل میبوط تشممکنل   تصمماناات لامم بی اسمماس آین  اامه 

  اجیایی قااو  اتخاذ گیدد .

 

های حاایتی )کانته امیاد، بنناد شممننی   بنزیسممتی( دسممتگا  -8-6

منی های بنی اظاهتی خود دهخصممموص  یحمماهه  7گزاهش عالکید 

منزا  تسننلات ییداختی   اشتاا  ایجاد بی اساس شی  ام تسننلات ها 

جنت بیهسی    یح ده کانته   تننه بیداهی  یح، شمی  یس ام بنی 

کاهی اشمممتاا    بمه دبنیخمااه گی   65/66/77حمیاکری تما اظماهت 

 اهسا  اااینی.گذاهی سیمایه

 ،کانته امیاد، بنناد شننی

کل تها  ،   اداه  بنزیستی

 کاه   هفا  اجتااعی

باعنایت به    آین  اامه اجیایی قااو  69به استناد بنی پ ماد   -5-6

مها ات توسمممهه کاهآفیینی    68/7/77موهخ  618889اامه شمممااه  

اشمتاا   ماهت تها  ، کاه   هفا  اجتااعی مبنی بی ییداخت تسننلات 

، م محل بامییداخت اقساط میاحل قبلهای اشمتاا  ه ستایی ابه  یح

 به تاکنکهای عامل موضممموع ها بیهسمممی   منزا  اعتباهات ها بمااک

به اداه   65/66/77 حیاکری تا تاهیخ قااو ( 8های هیف )ماد  بخش

 هفا  اجتااعی اعلام اااینی. کل تها  ، کاه  

کل های عامل   اداه بااک

 تها  ، کاه   هفا  اجتااعی

آین  اامه  67با توجه به ماد  ام منابع،  تیبنننهمنظوه استااد  به -1-6

های بخشمممی ینشمممننادی دسمممتگا اجیایی  هایبیاامه ،اجیایی قااو 

ای میکب ام توسط کانتهاستا  مصوب ااجام شی  بیاسماس مطالهات 

هیزی تها  ، کاه   هفا  اجتااعی، سمممامما  مییییت   بیاامه کملاداه 

  دسممتگا  ینشممنناد گذاهی اسممتاایاهی اسممتا    دفتی جذب سممیمایه

 گیدد.اهائه  کاهی   کاهگی  دهنی ، بیهسی   جنت تصویب به گی  

تها  ، کاه   هفا   کلاداه 

اجتااعی، سامما  مییییت 

هیزی استا      بیاامه

گذاهی دفتی جذب سیمایه

 استاایاهی

 بیهسی  ضهنت 

های فنهتی شنیک

 شنیستا  افانا 

مقیه شمی ظیف میت یک هاته بیاامه بامدیی ام شنیک فنهتی  -6-8

 هیای با حضمموه اسممتاایاه محتیم، مها اا  هااهنگی اموه اقتصممادی  

هیزی   میییعامل عایاای اسمتاایاهی، هئنس سامما  مییییت   بیاامه

 .  تنظند گیدد های موهد انامی فنهتی   سایی دستگا شیکت شنیکنا

مها   محتیم هااهنگی 

 اموه اقتصادی استاایاهی
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سممامما  فنهت، مهی     6977مقیه گیدیی تا یایا  بنا  ما   -8-8

کل منابع  بنهی   اداه  فنهتی یتجاهت با هاکاهی شمیکت شنیکنا

  آبخنزداهی   فیماایاهی شمنیستا  افانا  بااک ا لاعات  احیهای 

بیداهی ام اهاضی فنهتی شنیستا  ها بی مهساای ااود     ضهنت بنی 

ها به د لتی  اگذاه شمی  ها بیای هی  احی مشخص اااینی   گزاهش آ 

  . هسا  اااینیهیزی   توسهه استا  ادبنیخااه شوهای بیاامه

سامما  فنهت، مهی    

تجاهت با هاکاهی شیکت 

کل منابع شنیکنا   اداه 

 بنهی   آبخنزداهی   

فیماایاهی شنیستا  

 افانا 

شمیکت شمنیکنای فمنهتی استا  با هعایت کامل مقیه گیدیی  -9-8

ا ت ،موجود ضموابط میست محنطی ده توسهه شنیکنا   اواحی فنهتی

نیی گ  یس ها   اواحی فنهتی شنیستا شنیکتکانل ظیفنت کامل 

ام هیگواه  بیداهی اشممی   ی دنی سا  ،ممنننای  اگذاه شمی    بنی 

یزی هبی   تصویب شوهای بیاامهتوسهه یا ایجاد شنیک   ااحنه جییی 

 ی.ااایاجتناب   توسهه استا  

شیکت شنیکنای فنهتی 

استا  افانا    

فیماایاهی شنیستا  

 افانا 

ینشننادتشکنل  اهائه

اوآ هی   »کاهی گی  

توسهه مهاد    فنایع 

 «مهیای استا 

  مسئو  دبنیخااه  ، اعضاءشیح  ظایفضا  اهسا  مقیه گیدیی  -6-9

اوآ هی   توسممهه مهاد    فممنایع »ینشممننادیکاهی ینشممننادی گی  

به مها ات محتیم اموه اقتصممادی اسممتاایاهی  توسممط «مهیای اسممتا 

فمممنهت، مهی    تجاهت، اتا  بامهگاای دبنیخااه کاهگی     سمممامما  

افممانا    کاشمما ، خااه فممنهت   مهی ، اظام مننیسممی مهی    

وب مکتاظیات   سایی اعضاءکاهگی  ، اعضاء  های فنای ذی هبطتشکل

 ی.نبه دبنیخااه کاهگی   اهسا  ااایه م  66ظیف ها  خود

حوم  اموه اقتصادی 

 استاایاهی

مقیه گیدیی ده فمموهت انام به هسممته مشمما ه  علای ده ممننه  -8-9

مها   محتیم  «اوآ هی   توسمممهه مهاد    فمممنایع مهیای اسمممتا »

اقتصمادی استاایاهی   حوم  اهتباط فنهت   دااشگا  دااشگا  فنهتی 

 ی.ااایام دبنیخااه کاهگی   آمومش   یژ هش استا  ینگنیی ها موضوع 

حوم  اموه اقتصادی 

 ستاایاهیا

 

 اامه اجیایی شممموهای آین  5بما عنمایمت بمه ماماد بنمی )ب( ماد   -8

ها   مهیفی فوهت گیفته ام سوی مییییت هیزی   توسهه استا بیاامه

دااشممگا  افممانا ، آقای دکتی هسممو  بخشممی   خااد دکتی شممکوفه 

فیهانی ام اعضای هنات علای گی   اقتصاد دااشگا  افانا  به عنوا  

 یابنی.اظی ده جلسات کاهگی   حضوه میعضو فاحب

 

  
 


