
 به نام خدا

 بند) 9دبیرخانه کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمایه گذاري(-1

 .هاي توسعههاي صنعت، معدن و تجارت، کشاورزي، گردشگري و خدمات در چهارچوب برنامههاي مرتبط با امور اقتصادي و بخشپیگیري اجراي برنامه -ب

 .اقتصادي پایدار در سطح استانارایه برنامه هاي حمایت از جریان هاي اقتصادي و رشد  -ت

 .ارایه برنامه هایی براي ارتقاي معیشت و ظرفیت سازي اقتصادي خانوارهاي استان -ح

 .ارایه شیوه هاي افزایش تولید ناخالص داخلی استان -ج

 .هاي تولید و مصرف پایدار در سطح استانارایه برنامه هایی براي ترغیب و ترویج روش ها و الگو -چ

 .هاي اقتصاديرسی و ارایه پیشنهاد براي افزایش مشارکت هاي مردمی در فعالیتبر -خ

 صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزي و تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و عشایري. ارایه راهکارهایی براي توسعه -ص

 اساسی) قانون 44اصل( هاي کلیارایه برنامه هایی براي اجراي سیاست -الف

  هاي مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیبرنامهها و ارایه پیشنهاد براي اجراي سیاست -پ 

 بند) 6گروه کاري اشتغال(-2

 اي و مهارتی.ربط از جمله شوراي عالی اشتغال و شوراي عالی آموزش و تربیت فنی، حرفههاي عالی ذيتسهیل اجراي تصمیمات شورا -ع

 هاي توسعه و اهداف توسعه پایدارمدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و مرزي در چهارچوب برنامههاي بلندمدت و میانتوسعه برنامهبسترسازي ایجاد و  -ف

 .کل امور مالیاتیکل تأمین اجتماعی و ادارهرههاي مرتبط از جمله بانک ها، اداسازمان بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا براي رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی -گ

اي و مهارتی در چهارچوب صالحیت حرفه اي ملی در سطح استان و ارایه راه حل براي بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش  هاي فنی، حرفه -ل

 کاهش بیکاري

 اسناد آمایش سرزمین هاي اولویت دار با رعایت تصمیمات شوراي عالی اشتغال ومه هاي پیشنهادي براي حمایت از رسته فعالیتارایه برنا -م

 بررسی و پیشنهاد نیازهاي آموزشی مهارتی و فنی  و حرفه اي بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهاي بازار کار -ن

 

 

 



 بند)2سرمایه گذاري(کمیته جذب و حمایت از -3

بنیان و توسعه کسب و کارهاي جدید و کارآفرینی با همکاري کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، هاي نوپا و دانش(استارت آپ ها)، کسب و کار ارایه برنامه هایی براي حمایت از سرمایه گذاري در کارآغازیان -غ

 نوآوريرگروه آموزش، پژوهش، فناوري و عشایري، شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست و کا

 هاي نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزي.پیگیري و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي با توجه به مزیت -ك

 اي استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطهاي اسناد توسعههاي غیردولتی براساس اولویتاي نظام بانکی و بخشو اقدامات توسعه هاگذاريارایه سازوکارهایی براي همسو کردن سرمایه -ق

 بند)4کارگروه توسعه صادرات(-4

 .هاي مختلف صنعتی، تولیدي، معدنی، کشاورزي و خدماتیپیگیري توسعه صادرات کاال و خدمات بخش -د

 .اي حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکبررسی راهکاره -ز

 .هاي مرزيصنعتی و ویژه اقتصادي و بازارچه -هاي قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاري ارایه سازوکارهایی براي بهره گیري بیشتر از ظرفیت -ض

 .ارایه برنامه هایی براي توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان -ط 

 بند)3کشاورزي(شوراي -5

 .پیگیري تهیه و اجراي الگوي کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزي خارج از الگوي کشت -ژ

 .پیگیري مصرف بهینه آب در بخش هاي اقتصادي -س

 چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزي و توسعه پوشش بیمه محصوالت کشاورزي و دامی در  -ش

 )بند1شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی(-6

 .ارایه پیشنهادها و راهکارهایی براي بهبود فضاي کسب و کار در سطح استان -ث

 بند)1ستاد تنظیم بازار(-7

 ات مربوطبررسی، پیگیري و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات در چهارچوب قوانین و مقرر -ر

 بند)1کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید(-8

 .هاي تولیدي و صنعتی و ارایه راهکارهایی براي حل مشکلبررسی علل رکود یا توقف واحد -ذ

 ستاد درآمدها و تجهیز منابع(ا بند)-9

 مورد نیاز استان. تسهیل فرآیند تامین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدي –ظ


