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 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

دید. رسیزدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان با تالوت آیاتي چند از كالم اهلل مجید آغاز گ        

نمودند كه معاون اول  اظهار ،سپس جناب آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم استان ضمن تشکر از حضور موثر اعضاء ستاد

مسئولیت سه استان شامل آذربایجان شرقي، لرستان و كرمان را در بحث اقتصاد مقاومتي به عنوان  ،جمهوررئیسمحترم 

های اقتصاد مقاومتي را به ها، برنامهاین استان ه استلذا مقرر شد .اندهای پایلوت به وزرات كشور واگذار نمودهاستان

ایم كه بندی رسیدهها منعکس نمایند. ما نیز به این جمعموده و دستاوردهای خود را به سایر استانصورت ویژه پیگیری ن

  .برداری نمائیمهای مثبت آنها بهرهنموده و از فعالیتدر زمینه اقتصاد مقاومتي رصد را های مذكور های استانفعالیت

ای با حضور مسئولین سي دستگاه ملي فته قبل جلسهدو هرئیس محترم ستاد در ادامه سخنان خود اظهار داشتند، 

در این جلسه . شده استاندیشي توسعه روستا در قالب اقتصاد مقاومتي تشکیل در حضور وزیر محترم كشور با عنوان هم

ور كار موضوع تشکیل كارگروه توسعه روستائي در اقتصاد مقاومتي را در دست ،هاوزیر محترم كشور پیشنهاد نمودند كه استان

 قرار داده و در صورت لزوم نسبت به تشکیل كارگروه اقدام نمایند.



های پایلوت، یك منطقه محروم انتخاب شده است و نمودند، در حال حاضر در هر یك از استانبیان ایشان در ادامه         

فع موانع و مشکالت توسعه، های توسعه روستائي و ردر نظر است كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي نسبت به اجرای طرح

زدائي گردد. لذا ضروریست كه موضوع در این جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اقدام شده و از این مناطق محرومیت

ئي اایي در مناطق روستهای توسعهدر خصوص تشکیل یا عدم تشکیل كارگروه توسعه روستائي با هدف تشدید فعالیت

 گیری شود.تصمیم

ای جلسه به بحث و بررسي در خصوص موضوع طرح شده از طرف استاندار محترم استان پرداختند كه سپس اعض

 باشد: آنها به شرح زیر مي برخي از

های فني و در صورت توجه به توانائي موجود در زمینه آموزش مدیر محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي: -

ای و وجود بسترهای قانوني مناسب در مناطق روستائي، ایجاد كارگروه توسعه مناطق روستائي مفید حرفه

 تواند باعث توسعه روستائي گردد.بوده و در صورت تداوم و پیگیری مي

تمركز امکانات در یك منطقه باعث توسعه و موفقیت خواهد نماینده محترم سازمان جهاد كشاورزی استان:  -

 شد. برای موفقیت طرح باید منطقه هدف به صورت دقیق و حساب شده انتخاب شود.

فاضالب ریزی )دبیر جلسه(: در سال جاری اعتبار خوبي برای شركت آب و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه -

مند شد. توان در زمینه توسعه روستاها بهرهكه از این اعتبارات ميشده است  بینيروستائي و بنیاد مسکن پیش

ایي، مانند طرح توسعه های موجود در زمینه توسعه منطقههمچنین ایشان بیان داشتند كه با توجه به ظرفیت

. دبیر ستاد در در حال حاضر امکان توسعه مناطق روستائي استان وجود دارد ،زاگرس مركزی و طرح تکاپو

مه اشاره نمودند كه با توجه به تشکیل كمسیون تخصصي ذیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي، ادا

بیني شده برای این ایجاد یك كارگروه جدید ممکن است باعث تداخل كار شود و بهتر است كه وظایف پیش

 كارگروه به كمسیون تخصصي واگذار گردد.

ای دیده شده است و ها موضوع توسعه منطقهنامه اجرائي دستگاهمدیر محترم راه و شهرسازی استان: در بر -

ها را های دستگاهتواند برنامهشود. این كارگروه تنها ميایجاد كارگروه جدید باعث تداخل وظایف مي

 تواند به عمل آورد.آوری نماید و اقدام جدیدی نميجمع

از بیشتر ریم به مسائل روستائي یما باید بپذمودند كه عنوان ن بندی این بخشجناب آقای استاندار به عنوان جمع

های اقتصاد مقاومتي شرایط مساعدی فراهم گردیده است كه در رفع موانع پرداخته شود. و اكنون در قالب برنامهپیش 



رسد ر ميبا توجه به نقطه نظرات حاضرین جلسه، به نظ ینتوسعه مناطق روستائي استان اقدامات موثری صورت گیرد. بنابرا

حصول به این هدف  جهتهای توسعه روستائي باید به صورت متمركز و هدفمند هدایت گردد. لذا مباحث مربوطه به برنامه

به مباحث مربوط به حداقل یك جلسه كمسیون تخصصي ستاد اقتصاد مقاومتي استان در هر ماه گردد پیشنهاد مي

های اقتصاد مقاومتي در حوزه توسعه روستا بصورت چنین تمامي فعالیتهم .داده شود اختصاصهای توسعه روستائي برنامه

هدفمند در كمسیون تخصصي هدایت گردیده و نتایج و تصمیمات اخذ شده جهت اجرایي شدن به ستاد اقتصاد مقاومتي 

كار این كمسیون در دستور یکي از مناطق كمتر توسعه یافته استان انتخاب استان منعکس گردد. ضمن اینکه بعنوان الگو، 

های های توسعه روستائي و استفاده از امکانات و تسهیالت ویژه در قالب برنامهتا اقدامات الزم جهت فعالیت قرار گرفته

 اقتصاد مقاومتي صورت گیرد.

از  يریزی استان گزارشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامهدر ادامه، مدیر مركز آموزش و پژوهش       

ند. همچنین ایشان از اعضا برگزاری اولین جلسه كمسیون تخصصي ستاد راهبری و مدیرت اقتصاد مقاومتي استان ارائه نمو

های ملي و پیشنهادی اقتصاد محترم جلسه درخواست نمودند كه به مکاتبات انجام شده در خصوص برش استاني پروژه

 مقاومتي پاسخ دهند.

های اجرایي استان را ملزم نمودند كه ظرف سه روز آینده نسبت به ارائه در پایان جلسه جناب آقای استاندار دستگاه        

های ملي به دبیرخانه ستاد های اقتصاد مقاومتي و همچنین برش استاني پروژههای پیشنهادی خود در چارچوب برنامهپروژه

بندی آینده گزارش جمعده روز ریزی استان را مکلف نمودند ظرف یت و برنامهسازمان مدیر همچنیناقدام نمایند. 

 را آماده نمایند.های اقتصاد مقاومتي استان برنامه

 

               مصوبات جلسه:

های اقتصاد مقاومتي استان كه تاكنون نسبت به ارسال های اجرائي ذیربط با برنامهدسته از دستگاه مقرر شد آن - 1

اند، های پیشنهادی جدید، به دبیرخانه ستاد اقدام ننمودههای اقتصاد مقاومتي و همچنین پروژههای برش استاني برنامهژهپرو

 ظرف سه روز آینده ارسال نمایند.

های اقتصاد ها و برنامهبندی پروژهآینده نسبت به تهیه گزارش جمعده روز ریزی استان ظرف سازمان مدیریت و برنامه -2

 قاومتي استان اقدام نماید.م



های توسعه باشد مباحث مربوط به برنامهكمسیون تخصصي ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان ملزم مي -3

 روستائي استان را پیگیری نموده و حداقل یك جلسه كمسیون را در ماه به این امر اختصاص دهد.

های توسعه روستائي در دستور كار ها و پروژهتان جهت اجرای برنامهمقرر شد تعیین یك منطقه بعنوان الگوی اس -4

كمسیون تخصصي ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان قرار گرفته و نتیجه بررسي، جهت اخذ تصمیم نهائي به 

 ستاد استان ارجاع داده شود.  

 بعد از ظهر با ختم صلوات بپایان رسید. 6.30جلسه ساعت         

 

                                                                                                                                                              


