
 صورتجلسه دومين جلسه ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي استان

 مكان : سالن اجتماعات دفتر استاندار  30:15زمان:  3/08/1394تاريخ برگزاري :  

 رئيس ستاد : استاندار دبير ستاد : سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان

  :دستور كار جلسه 

كشور در خصوص اقتصاد مقاومتي توسط سرپرست سازمان مديريت و  ارائه اقدامات انجام شده در -

 ريزي استان برنامه

 پيگيري مصوبات جلسه قبل و ارائه گزارش دستگاههاي عضو در رابطه با اقدامات انجام شده  

 ارائه گزارش عملكرد دو ساله اقتصاد مقاومتي توسط سازمان بسيج سازندگي -

  :اهم مباحث مطرح شده در جلسه 

پس از تالوت آياتي چند از كالم ا ...مجيد آقاي صفاري پور سرپرست سازمان مديريت و برنامه         

ريزي استان ضمن ارائه كليات به دسته بندي سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط سازمان مديريت و 

( 2د. سياست هايي كه آسيب پذيري اقتصاد را كاهش مي دهن( 1برنامه ريزي كشور به دو گروه 

سياست هايي كه منجر به توسعه پايدار مي شوند، اشاره نمود . وي اقدامات انجام شده در خصوص 

تهيه و تدوين برنامه هاي يازده گانه اقتصاد مقاومتي و گردش كار آنها از طريق بررسي در كمسيون هاي 

رنامه ريزي كشور تخصصي شوراي اقتصاد و تصويب آنها در شوراي اقتصاد توسط سازمان مديريت و ب

با همكاري وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذيربط ، را بيان نمود. در ادامه ايشان، به مكاتبات اخير معاون 

اول محترم رئيس جمهور به مقام معظم رهبري و پاسخ دفتر ايشان و تأكيد براينكه برنامه اقتصاد 

يد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و اي مجزا از برنامه ششم توسعه نمي باشد و بامقاومتي برنامه

سپس مطالب تكميلي در اين خصوص، توسط آقاي دكتر قاسمي، سرپرست  . پيگيري شود ، اشاره نمود

ريزي استان ارائه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه

 .گرديد



ارائه گزارش عملكرد دو ساله آن  "ازندگي استان بهدر ادامه، مسئول محترم سازمان بسيج س         

در استان پرداخت. پس از گزارش  "سازمان در ارتباط با اقتصاد مقاومتي و ساختار ستاد اقتصاد مقاومتي

 .ارائه شده ،اعضا ستاد نظرات خود را در اين خصوص بيان نمودند

شهرسازي استان ،گزارشي از تهيه برش در راستاي دستور كار دوم، مدير كل محترم راه و           

استاني برنامه راه وشهرسازي درخصوص اقتصاد مقاومتي ارائه نمود و درادامه روساي محترم سازمان 

جهاد كشاورزي و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نيزمختصري از گزارش اقدامات انجام شده 

   .ا مطرح نمودنددر رابطه با اقتصاد مقاومتي در حوزه مسئوليت خود ر

در پايان جناب آقاي دكتر زرگرپور استاندار محترم، ضمن تاكيد بر مفهوم اقتصاد مقاومتي كه همان         

ذيري اقتصاد است به تشريح اقتصاد مقاومتي بر پسازي اقتصاد در برابر تهديدات و كاهش آسيبمقاوم

بودن، دانش بنياني، درونزايي و برونگرايي اساس پنج محور اساسي آن شامل: عدالت بنياني ، مردمي 

  .پرداختند

 :مصوبات جلسه      

با توجه به نامه رئيس دفتر محترم مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه معاون اول محترم رييس  -1

 17/8/1394مورخ 28968/1هاي شماره هاي ملي اقتصاد مقاومتي )نامهجمهوري در خصوص برنامه

معاون اول رييس جمهور(، مقرر  19/8/1394مورخ  108669/251ري و نامه دفتر مقام معظم رهب

هاي ملي اقتصاد مقاومتي با برنامه ششم توسعه و لزوم پيگيري شد دبير جلسه در مورد ارتباط برنامه

هاي ملي اقتصاد مقاومتي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استعالم به عمل اجراي برنامه

 .آورد

هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي را كه در سطح ملي در هاي عضو ستاد، برنامههمه دستگاه مقرر شد -2

هاي مركزي آنها در حال پيگيري است، اخذ كرده و برش استاني آن را تهيه نمايند و موارد دستگاه

ريزي استان )مربوط به تهيه برنامه ششم استان ( منتقل و بكار گرفته در جلسات شوراي برنامه

 .شوند


