
 

 به نام خدا

 ین کمسیون تخصصی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهانچهارمصورتجلسه 

 ستاناریزی سازمان مدیریت و برنامه مکان برگزاری جلسه :  18/5/95روز دوشنبه  9ساعت  زمان و تاریخ برگزاری :

 )ساختمان مشتاق(

 ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامهآیندههای توسعه و مدیرمرکز آموزش و پژوهش دبیرکمسیون :

 

 دستور کار جلسه:

  نهایی کردن مناطق مستعد برای توسعه روستایی درچارچوب اقتصاد مقاومتی

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

راس ساعت مقرر با تالوتی چند از آیات قرآن مجید آغاز گردید. سپس آقای دکتر قاسمی مدیر مرکز آموزش و  جلسه    

ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، دستور کار جلسه نگری سازمان مدیریت و برنامه دههای توسعه و آینپژوهش

ر تعیین یی استانداری مبنی بجلسه برگزار شده در دفتر امور روستا را قرائت و توضیحاتی در رابطه با نتایج به دست آمده از

گیری ه روستایی را ارائه نمودند. ایشان اشاره کردند با توجه به روش تصمیمها و انتخاب مناطق مستعد برای توسعشاخص

 های زیر چند معیاره و بر اساس شاخص

 وجود پتانسیل گردشگری در منطقه – 1

 پایدارمنابع آب به  امكان دسترسی – 2

 میزان محرومیت منطقه  – 3

 شاخص جمعیت  – 4

 شاخص امكان دسترسی به منطقه – 5



 وجود زیر ساخت های نسبی برای توسعه   – 6

 اند،گردیدهانتخاب امتیاز در کمیته کارشناسی بوده و به ترتیب حائز بیشترین زیر مناطق معرفی شده 

 شهرستان سمیرم ، بخش پادنا – 1

 شهرستان چادگان ، بخش چنارود – 2

 شهرستان بوئین میاندشت ، بخش مرکزی  – 3

 شهرستان اصفهان ، بخش بن رود  – 4

سپس آقای بهمنی )مدیر کل محترم دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری( نیز گزارشی از مباحث مطرح شده در کمیته 

 کارشناسی را به سمع و نظر مدعوین جلسه رساندند. 

های انتخاب شده در ادامه جلسه کلیه حاضرین نظرات تكمیل خود را ارائه نموده و موافقت خود را با روش انتخاب و بخش

 اعالم کردند.

 

 :تصمیمات اخذ شده 

 .بعنوان پایلوت انتخاب گردد بخشداربا نظر دهستان ، یک از هر بخش منتخبمقرر شد  -1

تخب، های منمقاومتی استان، بخش گیری نهایی ستاد راهبری و مدیریت اقتصادجهت سهولت در تصمیم شد  مقرر -  2    

  .بندی شوندبندی و رتبهبه ترتیب اولویت

 های منتخب درانتخاب یكی از بخشاستانداری درخصوص و شوراهای روستایی  مقرر شد آبفا روستایی با دفتر امور -3

 .اسرع وقت به دبیرخانه منعكس گردد نموده و نتیجه درتعامل قه( )با توجه به کمبود منابع آب در منط شرق اصفهان

های مورد نظر اقدام پیشنهاد شاخصقالب  در )در صورت وجود( نسبت به ارسال نقطه نظرات اصالحیمقرر شد اعضاء  – 5

  .نمایند

 

 

 


