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 دستور کار جلسه:

كمسيون تخصصي ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان در خصوص انتخاب ارائه نتايج تصميمات  -1

هاي توسعه روستائي توسط سازمان ها و پروژهمنطقه كمتر توسعه يافته بعنوان الگوي استان جهت اجراي برنامه

 برنامه و بودجه استان.

مدیر كل محترم ارتباطات و فناوری وسط هاي اقتصاد مقاومتي تها و پروژهارائه گزارش برش استاني برنامه -2

 اطالعات استان.

عدالت "اي و كسب و كار، ذيل برنامه ملي حرفه -هاي فنيارائه گزارش برش استاني پروژه ملي ارتقاء مهارت -3

 اي استان.توسط اداره كل آموزش فني و حرفه "اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي بنيان كردن

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه 

صبح با قرائت آیاتی چند از كالم اهلل  9هفدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان راس ساعت         

مجید آغاز گردید. ابتدا آقای دكتر اكبری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، دستور كار 

جو رئیس بنیاد نخبگان استان مطالبی ا قرائت نموده و اظهار داشتند قبل از ارائه اولین دستور كار، سركار خانم دكتر حقجلسه ر

 را در رابطه با توسعه روستایی استان ارائه خواهند داد.

 خالصه اظهارات خانم دكتر حق جو: 

لی نخبگان در راستای خدمت به پیشرفت و توسعه كشور و عبارت است از صرف توان م ،ماموریت ویژه سازمانی بنیاد        

حل مسائل آن. بنیاد نخبگان استان بنا به توصیه جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، 

مطالعه و بررسی آبی قرار داده و دو منطقه جنوب و شرق استان مورد های خود را در توسعه روستایی، مسئله كممحور فعالیت

كار روستایی مشکالتی از  و های انجام شده در شهرستان سمیرم موید این مطلب است كه در زمینه كسبقرار گرفت. بررسی

قبیل توزیع و فروش در زمینه تولید سیب درختی وجود دارد. هم اكنون تولیدات سیب درختی بسیار فراتر از امکانات آب موجود 

شود از حجم تولیدات كاسته و بر كیفیت آن و همچنین تنوع فراوری آن افزوده گردد. . لذا توصیه میاشدبن میدر این شهرستا



صول مح 78باشد، چنانچه حدود هم اكنون در بسیاری از كشورهای دنیا محصوالت مبتنی بر تولید سیب بسیار متنوع می

ن به فرآوری كنندگان سیب به روی آوردهرستان، تشویق تولیدمدت در این شحل كوتاه. لذا راهناشی از تولید سیب وجود دارد

. درهمین راستا این بنیاد آمادگی دارد با همکاری مقامات محلی نسبت به برگزاری جشنواره سیب و باشدمحصوالت سیب می

ینده بنیاد نخبگان استان، ، با حضور نمادكتر اكبری پیشنهاد نمودند موضوعهای سیب اقدام نماید. در ادامه آقای ترویج فرآورده

فرمانداری شهرستان سمیرم و سایر اعضاء ذیربط در كمیسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مورد 

 طرح و بررسی قرار گرفته و تصمیمات اخذ شده در جلسات آینده ستاد منعکس گردد.

های توسعه و آینده نگری سازمان مدیر مركز آموزش و پژوهش سپس اولین دستور كار جلسه توسط آقای دكتر قاسمی      

انتخاب منطقه روستایی بعنوان منطقه پایلوت جهت اجرای مورد های انجام شده در برنامه و بودجه استان در خصوص بررسی

 پیوست آمده است(: درباشد )گزارش كامل های توسعه روستایی ارائه گردید كه خالصه آن بشرح زیر میبرنامه

در اجرای دستور استاندار محترم در سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مبنی بر انتخاب منطقه روستایی در         

های اقتصاد مقاومتی و ارجاع آن به های توسعه روستایی درچارچوب طرحاستان به عنوان منطقه پایلوت جهت اجرای برنامه

اد، این كمیسیون اقدام به برگزاری جلسات كارشناسی با حضور اعضاء ذیربط با مسائل روستایی نمود. كمیسیون تخصصی ست

این میان بخشی از فرایند انتخاب منطقه پایلوت با محوریت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و با همکاری  در

ملحوظ نمودن رویکردهای اقتصاد مقاومتی و چارچوب های انجام شده با های تخصصی ذیربط انجام گرفت. بررسیدستگاه

 های انتخاب مناطق، منجر به انتخاب چهار منطقه به شرح زیر گردید:سیاست های ابالغی و تعیین معیارها و شاخص

 شهرستان سمیرم ، بخش پادنا -

 شهرستان چادگان ، بخش چناررود -

 میاندشت ، بخش مركزی وشهرستان بوئین -

 رودبخش بن شهرستان اصفهان ، -

بندی پس از خاتمه گزارش اعضاء به بحث و بررسی پیرامون موضوع فوق پرداخته و استاندار محترم به عنوان جمع        

شود هر چهار منطقه به عنوان مناطق پیلوت جهت اجرای اظهار نمودند با توجه به توافق اكثریت اعضاء، پیشنهاد می

های توسعه روستایی این چهار منطقه توسط دفتر امور ه روستایی انتخاب گردند. لذا برنامههای اقتصاد مقاومتی و توسعبرنامه

 اولین فرصت در های ذیربط، درروستایی و شوراهای استانداری تهیه و ضمن انتخاب دهستان پایلوت با همکاری فرمانداری

 جلسه ستاد مطرح تا تصمیم نهایی اخذ گردد.

های اقتصاد مقاومتی انجام شده توسط دانشگاه خصوص فعالیت سیمای استان در و صدا ازوتاه در ادامه مستندی ك        

 شهرضا پخش گردید.

های اقتصاد مقاومتی توسط آقای دكتر امیدی مدیر ها و پروژهدستوركار جلسه شامل، گزارش برش استانی برنامه دومین        

 (.ش كامل به پیوست می باشدركل ارتباطات و فناوری استان ارائه گردید)گزا



توصیه نمودند اداره كل ارتباطات و فناوری استان نسبت به پیشنهاد  ، جناب آقای استاندارپایان این بخش از دستور كار در

ادامه فرمودند بحث مردمی كردن  های ملی ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام نماید. ایشان درهای برش استانی برنامهپروژه

های انجام شود گزارش فعالیت. لذا پیشنهاد میاصفهان واگذار گردیده است،صنایع،معادن و كشاورزی زرگانیاد به اتاق بااقتص

 اتاق ارائه گردد.آن شده در جلسه آینده توسط 

های مهارتای استان با عنوان برش استانی پروژه ملی ارتقاء دستور كار ارائه گزارش اداره كل آموزش فنی و حرفه سومین

كار ذیل برنامه ملی عدالت بنیان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بود كه گزارش كامل به  و ای و كسبفنی و حرفه

 پیوست آمده است.

 . با ختم صلوات به پایان رسید 30/11جلسه ساعت 
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ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور نمایندگان بنیاد نخبگان استان و فرمانداری شهرستان سمیرم مورد 
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تصویب اعضاء قرار های توسعه روستایی به شرح زیر مورد سازی برنامهدرسطح بخش( جهت پیادهب )مناطق منتخ – 2
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استانداری با ، توسط دفتر امور روستایی و شوراهای پایلوت هایهای الزم درخصوص تعیین دهستانمقرر شد هماهنگی

های توسعه روستایی مهسازی برناكار اجرایی و نحوه پیاده و های منتخب و همچنین تدوین سازهمکاری فرمانداری شهرستان
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 .بودجه استان، اقدام نماید و ات و فناوری اطالعات به سازمان برنامهملی ارتباط
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