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 1399برنامه کاري  کارگروه  اقتصادي، اشتغال و سرمایه گذاري سال 

-شماره

 بندقانونی
 برنامه هاي اجرایی در جهت  عملیاتی نمودن اولویت ها شماره اولویت  شرح استناد قانونی درشرح وظایف کارگروه مطابق آیین نامه اجرایی

2 
هاي اقتصادي و بخشهاي مرتبط با امور پیگیري اجراي برنامه -ب 

صنعت، معدن و تجارت، کشاورزي، گردشگري و خدمات در چهارچوب 
 هاي توسعه.برنامه

1 
بررسی، ارزیابی و پیگیري برنامه هاي عملیاتی دستگاههاي اجرایی به ویژه سازمان صمت ، سازمان جهاد کشاورزي ، اداره کل میراث  -1

 اي صنعتی         فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و شرکت شهرکه

21 
ربط از جمله شوراي عالی هاي عالی ذيتسهیل اجراي تصمیمات شورا  -ع 

 اي و مهارتیاشتغال و شوراي عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه
1 

 استفاده از ظرفیت شغل آفرینی دستگاه هاي اجرایی -1
 پیوست اشتغال داشتن تمامی فعالیت ها -2

23 
مدت اشتغال به هاي بلندمدت و میانو توسعه برنامهبسترسازي ایجاد  -ف 

ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و مرزي در چهارچوب 
 هاي توسعه و اهداف توسعه پایداربرنامه

1 

 پیگیري و اجراي طرح هر بنگاه اقتصادي حداقل یک اشتغال -1
 عملیاتی نمودن طرح دهکده مشاغل روستایی فارس -2
 اشتغال از طریق اجراي دقیق طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ایجاد -3
 تشکیل تعاونی هاي توسعه روستا ، شهرستان و دانش بنیان                                                -4
توانمند سازي کاریابی هاي بین الملل در راستاي صادرات خدمات نیروي کار و کاریابی هاي داخلی به منظور استفاده حداکثري از -5

 فرصتهاي شغلی موجود 

 1 ارایه شیوه هاي افزایش تولید ناخالص داخلی استان. -ج  6
 انجام مطالعه و ارائه شیوه هاي پیشنهادي افزایش تولید ناخالص داخلی.                                     -1
                                                                              ارائه  پیشنهادات مشوق هاي اقتصادي جهت تسهیل ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه تولید                                    -2
 برنامه ریزي براي هدایت جریان نقدینگی بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباري به سمت چرخه تولید     -3

11 
هاي تولیدي و صنعتی و ارایه بررسی علل رکود یا توقف واحد -ذ 

 راهکارهایی براي حل مشکل.
1 

                                                                       استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان  در راستاي حل مشکالت کلیه واحدهاي تولیدي                               -1
 هاي تولیدي و صنعتی استانواحد انجام مطالعه تخصصی و آسیب شناسی در خصوص  علل رکود یا توقف -2

3 
هاي مصوب ستاد ها و برنامهارایه پیشنهاد براي اجراي سیاست -پ 

 فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
1 

 اجراي پروژه هاي جهش تولید -1
 انجام مطالعه در خصوص اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی -2
 هاي کوچک و متوسطمالیاتی واحداعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکالت -3
 هاي بزرگ غیرخصوصیتعیین ساز و کارهاي مناسب براي ساماندهی فعالیت بنگاه-4

28 
هاي اولویت ارایه برنامه هاي پیشنهادي براي حمایت از رسته فعالیت -م 

 دار با رعایت تصمیمات شوراي عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین
 تهیه واجراي برنامه هاي اشتغالزاي شهرستانها با توجه به ظرفیت هاي منطقه اي         -1 2

 برنامه اجرایی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي  -1 2 پیگیري مصرف بهینه آب در بخش هاي اقتصادي. -س  15
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-شماره

 بندقانونی
 برنامه هاي اجرایی در جهت  عملیاتی نمودن اولویت ها شماره اولویت  اجراییشرح استناد قانونی درشرح وظایف کارگروه مطابق آیین نامه 

24 
ها و گذاريارایه سازوکارهایی براي همسو کردن سرمایه -ق  

هاي غیردولتی براساس اي نظام بانکی و بخشاقدامات توسعه
 اي استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.هاي اسناد توسعهاولویت

2 
گذاري در واحدهاي تولیدي و کارخانجات تملک شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و شناسایی سرمایه گذاران جدید به منظور سرمایهـ 1

 اعتباري استان
 گذاران داخلی و خارجیگذاري به سرمایهـ معرفی اموال تملک شده توسط بانکها در قالب بسته هاي سرمایه2

26 
به شورا براي رفع موانع مربوط به اشتغال با  بررسی و ارایه پیشنهاد -گ 

کل تأمین اجتماعی و هاي مرتبط از جمله بانک ها، ادارهسازمان هماهنگی
  کل امور مالیاتی.اداره

2 
 استفاده از ظرفیت تسهیالت تکلیفی اختصاصی به دستگاههاي اجرایی جهت ایجاد اشتغال        -1
 ح هاي کارورزي، کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی و همیار ایمنیایجاد اشتغال از طریق ظرفیت طر-2 

20 
تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدي مورد نیاز  -ظ  

 استان.
2 

                                                                              تسهیل فرایند جذب منابع خارجی و نیز جذب سرمایه گذاري خارجی با تسهیل فرایند اخذ پروانه و مجوزات الزم                             -1
                         گروه جذب و حمایت از سرمایه گذاري و نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید                                                       مطرح کردن مسائل و مشکالت جذب منابع مالی در کار -2
 جه قانون بود 18پیگیري تخصیص تسهیالت مورد نیاز واحدهاي تولیدي از طریق منابع رونق تولید و نیز بند الف تبصره  -3

14 
پیگیري تهیه و اجراي الگوي کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و  -ژ 

 عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزي خارج از الگوي کشت.
 تدوین یک برنامه جامع کشت در راستاي بهره وري بهینه از آب و کاهش آب بخش کشاورزي -1 2

5 
فضاي کسب و کار در سطح ارایه پیشنهادها و راهکارهایی براي بهبود  -ث 

 استان.
2 

 استفاده از ابزارهاي تعیین نرخ هاي کف و سقف قیمت جهت حمایت از تولید کنندگان    -1
                                                                                        ارائه برنامه هایی جهت کنترل نرخ مواد اولیه و مواد واسطه اي مورد نیاز واحدهاي تولید کننده کاالي نهایی                          -2
ارائه برنامه هایی جهت کنترل نظام عرضه و تقاضا و پیش بینی هرچه بلندمدت تر بازاربا هدف حمایت از تولید کنندگان و مصرف  -3

 کنندگان              

10 
هاي مختلف صنعتی، بخشپیگیري توسعه صادرات کاال و خدمات  -د 

 تولیدي، معدنی، کشاورزي و خدماتی.
2 

                                                                            توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهانی از طریق بهره گیري از ساز و کارهاي پیش بینی شده در کارگروه توسعه صادرات                 -1
 ن                                               ارزیابی و تحلیل  روند تغییرات صادرات غیر نفتی استا -2
 ارتقاءسطح کمی و کیفی برگزاري نمایشگاه هاي داخلی و بین المللی-3

12 
بررسی، پیگیري و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات  -ر 

 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
2 

                                                                             رصد اوضاع معیشتی جامعه و تأمین کاالهاي اساسی ویژه قشرهاي آسیب پذیر و اجراي برنامه هاي حمایتی                                 -1
 یش غیرمتعارف قیمت ها                           نظارت دقیق بر تحوالت بازار با هدف جلوگیري از افزا -2
 عرضه مستقیم محصوالت تولیدي با هدف حذف واسطه هاي غیر ضرور و کاهش قیمت تمام شده -3 

4 
ارایه برنامه هاي حمایت از جریان هاي اقتصادي و رشد اقتصادي  -ت 

 پایدار در سطح استان.
2 

 برنامه ریزي فعالیت هاي اقتصادي بر اساس طرح آمایش سرزمینی استان فارس                      -1
 انجام مطالعه و ارائه برنامه هاي پیشنهادي جهت حمایت از جریان هاي اقتصادي              -2
    هاي تولیدي بدهکار بانکی                                                                                                      قانون بودجه جهت حمایت از واحد 33استفاده از تبصره هاي بند ل و بند خ ماده  - 3
                                                                       طرح مسائل و مشکالت واحدهاي تولیدي در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و در صورت ضرورت پیگیري آن در ستاد ملی             -4
                   قانون بودجه                                                                             18پیگیري تخصیص تسهیالت مورد نیاز واحدهاي تولیدي از طریق منابع رونق تولید و نیز بند الف تبصره   -5
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-شماره

 بندقانونی
 برنامه هاي اجرایی در جهت  عملیاتی نمودن اولویت ها شماره اولویت  شرح استناد قانونی درشرح وظایف کارگروه مطابق آیین نامه اجرایی

27 

بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطالعاتی  -ل 
اي و مهارتی در آموزش  هاي فنی، حرفهمتقاضیان کار و استفاده از 

چهارچوب صالحیت حرفه اي ملی در سطح استان و ارایه راه حل براي 
 کاهش بیکاري

3 
  نظارت جدي بر حفظ و ایجاد اشتغال، تسهیالت پرداختی فراگیر و توسعه  پایدار روستایی -1
 ارتقاء فرهنگ کار و بهره وري -2

9 
براي افزایش مشارکت هاي مردمی در بررسی و ارایه پیشنهاد  -خ 

 هاي اقتصادي.فعالیت
3 

استفاده از طرح هاي نظیر طرح اشتغال پایدار روستایی و  اشتغال فراگیر از طریق سامانه هایی همچون سامانه کارا به منظور ارتقاي  -1
 معیشت و ظرفیت سازي اقتصادي براي خانوارهاي روستایی استان   

 جذب سرمایه هاي کوچک خانوارها در سازمان بازار بورس استان  -2

25 
پیگیري و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه گذاري در بخش  -ك  

هاي نسبی و رقابتی به ویژه در هاي مختلف اقتصادي با توجه به مزیت
 مناطق روستایی و مرزي.

3 

 گذاري اولویت دار استانسرمایه آوري مجوزهاي بی نام براي فرصتهاي. تهیه و جمع1
 گذاريگذاري با استانداردهاي اعالم شده از سوي سازمان سرمایهمتناسب سازي فرصتهاي سرمایه 2
 . تدوین و بروزرسانی برنامه عملیاتی تامین مالی خارجی استان3
 گذاري استانالمللی فرصتهاي سرمایه. بازاریابی بین4
گذاري به منظور مرتفع نمودن مشکالت و موانع احتمالی موجود بر سر راه سرمایه ت از سرمایه. برگزاري هفتگی جلسات حمای5

 گذاران داخلی و خارجی

29 
بررسی و پیشنهاد نیازهاي آموزشی مهارتی و فنی  و حرفه اي بخش  -ن 

 دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهاي بازار کار
3 

                  و تحصیلی به اشتغال مورد نیاز بازار کارمعطوف نمودن آموزشهاي مهارتی -1
 ارتقاء عملکرد کانون کارآفرینی استان و برگزاري استارتاپ هاي مختلف                                -2
 همکاري با کارگروه آموزش،پژوهش و فناوري و نوآوري جهت تعیین نیازهاي آموزشی استان -3 

17 
راهکارهایی براي توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و ارایه  -ص  

 تبدیلی کشاورزي و تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و عشایري.
3 

 تخصیص تسهیالت جهت ایجاد واحدهاي صنعتی جدید-1
و  باتتخصیص تسهیالت براي ایجاد تمامی  واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله شوریجات و ترشیجات و بسته بندي حبو-2

  …خشکبار و
 عارضه یابی دالیل عدم توسعه صنایع دستی -3
 ارزیابی وضعیت موجود واحدهاي صنایع غذایی و دالیل عدم توفیق آنان در توسعه و افزایش ظرفیتها   -4

 3 ارایه برنامه هایی براي توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان. -ط   19
 فعال نمودن میز  صادرات خدمات فنی و مهندسی -1
تالش در جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهاي حوزه خلیج فارس به ویژه قطر، عراق، سوریه با توجه به پتانسیل باالي -2

 استان در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی 
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-شماره

 بندقانونی
 کارگروه مطابق آیین نامه اجراییشرح استناد قانونی درشرح وظایف 

شماره 
 اولویت 

 برنامه هاي اجرایی در جهت  عملیاتی نمودن اولویت ها

18 
هاي قانونی و ارایه سازوکارهایی براي بهره گیري بیشتر از ظرفیت -ض  

 هاي مرزي.صنعتی و ویژه اقتصادي و بازارچه -اجرایی مناطق آزاد تجاري 
4 

 تالش در جهت احداث دهکده لجستیک -1
 تالش در جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی براي ورود به عرصه تولید و فعالیت در منطقه ویژه اقتصادي -2
 جذب دانش و انتقال فناوري از طریق همکاري علمی و صنعتی با شرکت هاي بین المللی-3
 اد تسهیالت براي آنها در منطقه ویژه اقتصادي شیرازحمایت از صنایع و صنعتگران داخلی و ایج -4
 احصاء مسائل و مشکالت مناطق ویژه اقتصادي و ارائه پیشنهادات اصالحی -5

1 
) قانون 44هاي کلی اصل (ارایه برنامه هایی براي اجراي سیاست -الف 

 اساسی
4 

 شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي استان-1
 وري منابع مادي و انسانی و فناورياقتصادي و بهرههاي ارتقاي کارآیی بنگاه-2
 افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد استان -3

22 

ارایه برنامه هایی براي حمایت از سرمایه گذاري در کارآغازیان (استارت  -غ 
بنیان و توسعه کسب و کارهاي جدید و هاي نوپا و دانشآپ ها)، کسب و کار

همکاري کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایري، شهري و کارآفرینی با 
 آمایش سرزمین و محیط زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري ونوآوري

4 
 هاي استان فارسگذاري استارت آپـ شناسایی فرصتهاي سرمایه1
 گذاري براي استارت آپ هاـ تدوین بسته هاي سرمایه2
 گذاري استارت آپ ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی یهـ معرفی و ارائه فرصتهاي سرما3

 4 بررسی راهکارهاي حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک. -ز  13

                                                                                  بررسی و ارائه راهکارهاي تسهیل تجارت الکترونیک به ویژه تسهیل تجارت الکترونیک با خارج از کشور                                   -١
 لکترونیک در استان فارس                             استفاده از ظرفیت میز ملی توسعه صادرات برق و ا-2
ترویج استفاده از ابزارهاي تجارت الکترونیک در طول زنجیره تأمین کلیه محصوالت با هدف تسریع و تسهیل دسترسی به کلیه   -3

 اطالعات مورد نیاز                                                                       
                                                 استفاده از سامانه هاي جدید دیجیتالی براي تبلیغ کاال، عرضه، فروش و تحویل کاالها                                                 -4

16 
بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزي و توسعه پوشش بیمه  -ش   

 ي و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.محصوالت کشاورز
4 

 برنامه پیشنهادي خرید حمایتی محصوالت کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي در راستاي توسعه هدفمند بخش  -1
 توسعه سطح بیمه محصوالت کشاورزي -2
 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به بیمه محصوالت کشاورزي-3

7 
هاي تولید و براي ترغیب و ترویج روش ها و الگوارایه برنامه هایی  -چ 

 مصرف پایدار در سطح استان.
4 

                                                                            استفاده از برنامه هاي آمایش سرزمینی براي تعیین چگونگی در اولویت قراردادن خوشه هاي صنعتی در هر شهرستان                         -1
ووري ، آب و هوا و...                                                                                  مولفه هاي همچون نوع زمین، کیفیت و کمیت آب ، میزان بهرهاستفاده از الگوهاي کشت پایدار با در نظر قراردادن  -2
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