
 باسمه تعالی

 

 صورتجلسه اولین کمسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان

 ستاناسازمان مدیریت و برنامه ریزی  مکان برگزاری جلسه :  28/4/95روز دوشنبه  9ساعت  زمان و تاریخ برگزاری :

 )ساختمان مشتاق(

 ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامهآینده های توسعه و مدیرمرکز آموزش و پژوهش دبیرکمسیون :

 دستور کار جلسه:

   های ملی اقتصاد مقاومتی توسط دبیر کمیسیونها و پروژهارائه کلیات طرح – 1

منطقه         شرکت برق –های : سازمان جهاد کشاورزی های پیشنهادی استانی اقتصاد مقاومتی دستگاهبررسی پروژه – 2

 های صنعتی و شرکت گاز استان.هرکششرکت  –ای 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

مرکز مدیر اله مجید آغاز گردید. سپس آقای دکتر قاسمی راس ساعت مقرر با تالوت آیاتی چند از کالم جلسه        

ات توضیحجلسه اجرای اولین دستور کار  درعرض خیر مقدم به حاضرین  ضمننگری های توسعه و آیندهآموزش و پژوهش

 .(می باشد فایل ارائه شده به پیوست( ، ندارائه نمودهای ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهها برنامهلیات کاملی درخصوص ک

 :می باشدنکات مهم آن به شرح زیر  که

اند مقاومتی را از مرکز  نگرفتههای ملی اقتصاد های اجرایی که هنوز برش استانی پروژهآن دسته از دستگاه -1

باید جهت تهیه گزارش و ارائه آن به ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی استان، برش استانی مربوطه را اخذ 

 نمایند.

هایی را جهت طرح و های ملی اقتصاد مقاومتی پروژهتوانند درچارچوب برنامههای اجرایی میدستگاه -2

 قتصاد مقاومتی استان به کمسیون ارائه نمایند.ستاد راهبری و مدیریت ا تصویب در

های ملی و ارائه پیشنهاد پروژه جدید در چارچوب توانند عالوه بر برش استانی پروژههای اجرایی میدستگاه -3

 .داشته باشند نیز های ملیهای مکمل پروژههای ملی پیشنهاد پروژهپروژه

 

. نمایندگان قرائت شد کشاورزی استان های پیشنهادی سازمان جهادهپروژ درخصوص ارائه سپس دستور کار دوم         

 .های پیشنهادی ) شامل سه پروژه ( ارائه نمودند این سازمان توضیحات کاملی درمورد پروژه

 های ارائه شده به شرح زیر می باشد : عناوین پروژه



گیاه و تناوب زراعی و ارائه مدیریت مناسب  ،آبپایش اثرات پساب فاضالب شهری شمال اصفهان درخاک، »الف : پروژه 

      ارائه گردید ) فایل گزارش به پیوستدکتر حمیدرضا رحمانی  که توسط آقای«  یرعایت مالحظات زیست محیط با

 می باشد(.

بادمجان ، خربزه ای ، ، خیار و فلفل مزرعه ایگلخانهخیار، گوجه فرنگی ، وفلفل رنگی  f 1تولید بذر هیبرید »پروژه ب : 

 . ارائه گردید ) فایل پیوست ( اقتداری از دانشگاه آزاداسالمی اصفهاندکترتوسط آقای  که « ، هندوانه و پیاز

کشاورزی توسط آقای خاکپور کارشناس جهادکه « برنامه سه ساله کشت جایگزینی برنج باسایر محصوالت » پروژهج : 

 مطرح گردید. 

بندی مباحث مطروحه های مطرح شده پرداخته وآقای دکتر قاسمی به جمعبررسی پیرامون پروژهحث و بسپس اعضاء به 

 پرداخته و تصمیمات زیر به اتفاق آراء اخذ گردید.

 :تصمیمات اخذ شده 

ایش اثرات پساب فاضالب شهری شمال اصفهان درخاک ، آب گیاه و تناوب زراعی و ارائه پ"پروژه مقررشد  -1

حیطم، جهت بررسی بیشتر به کارگروه آمایش سرزمین  "رعایت مالحظات زیست محیطیاسب با مدیریت من

 ارجاع شود .  و توسعه پایدارزیست 

ای ، بادمجان ، خربزه ای ، خیار و فلفل مزرعهخیار، گوجه فرنگی ، وفلفل رنگی گلخانه f 1هیبرید تولید بذر"پروژه  -2

ان توسط سازممشخصات پروژه درقالب منشور پروژه شد  اعضا ء قرار گرفت و مقرر اییدمورد ت "، هندوانه و پیاز 

اومتی مق ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد اسرع وقت به کمسیون جهت طرح و تصویب در تهیه و درکشاورزی جهاد

 ارسال گردد.

مشخصات د ش مقررار گرفت و مورد تایید اعضاء قر "برنامه سه ساله کشت جایگزینی برنج باسایر محصوالت"پروژه  -3

و تصویب درستاد راهبری و  جهت طرح ،اسرع وقت به کمسیون کشاورزی تهیه و درپروژه توسط سازمان جهاد

 مدیریت اقتصاد مقاومتی ارسال گردد . 

 ذکر صلوات به پایان رسید . با 11:30جلسه درساعت 

 

 

 

 

 


