
 اصفهان جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان پنجمينصورتجلسه 

 مکان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح 8:30 زمان: 18/2/1395شنبه تاریخ برگزاری: 

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامهسرپرست دبير ستاد:  رئيس ستاد: استاندار

 

 دستور کار جلسه:

اقدامات انجام شده در خصوص طرحها و پروژه های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی ) توسط سازمان ارائه  -1

 مدیریت و برنامه ریزی استان (

های اقتصاد مقاومتی در سطح كشور ) توسط جناب آقای دكتر ا و پروژههها، طرحارائه گزارش سياستها ، برنامه-2

 زی كشور (خالصی از سازمان مدیریت و برنامه ری

ارائه جمع بندی شناسایی واحدهای توليدی دارای بازار محصول كه ظرفيت توليد ناقص داشته و واحدهای توليدی  -3

 و بيشتر ، برای تامين سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ) توسط آقای ایروانی( %80نيمه تمام با پيشرفت فيزیکی 

 اد استانی ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(ارائه پيشنهاد كميته های كارشناسی ذیل ست -4

 جمع بندی مطالب ) توسط جناب آقای دكتر زرگرپور ، استاندارمحترم( -5

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با تالوت آیاتی چند از كالم اله مجيد آغاز گردید. ابتدا آقای صفاری پور سرپرست 

برنامه ریزی و دبير ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان، در خصوص اقدامات انجام شده  سازمان مدیریت و

توضيحاتی ارائه نمود. سپس آقای دكتر خالصی رئيس امور شورای اقتصاد و  ،مصوبات جلسه قبل توسط دبيرخانه ستاد

 ارائه نمودند. "تبيين اقتصاد مقاومتی"عنوان  اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بيانات خود را با

های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصاد كشور كه منجر به ایشان به تشریح برنامه 

ورود به مباحث اقتصاد مقاومتی شده پرداخته و اهداف اقتصاد مقاومتی را تامين رشد پویا، بهبود شاخص های اقتصاد 

تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور مطرح نمودند. در ادامه توضيحاتی در مورد پنج رویکرد مقاومتی و 

گرایی، مردمی بودن، عدالت بنيانی، درون زایی و دانش بنيانی ارائه نموده و اصلی اقتصاد مقاومتی شامل برون

 های اقتصاد مقاومتی را به شرح زیر برشمردند:ویژگی



 ابر تهدیدات و مخاطرات. مقاوم در بر -الف

 آورانه و اقتصادی دنيا برای پویایی و رشد. توانمند در استفاده از تحوالت فن -ب

 برخوردار از قدرت باالی برگشت ناپذیر به سمت تعادل جدید.  -ج

)ميان همچنين متذكر گردیدند كه برنامه زمانی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه دوساله )كوتاه مدت(، پنج ساله 

 مدت( و ده ساله )بلندمدت( تنظيم شده است. 

 در ادامه گزارش خود به تشریح نظام یکپارچه پيشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ) نيپا( پرداختند. 

پس از گزارش آقای دكتر خالصی، جناب آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم اصفهان وهمچنين ریاست ستاد راهبری و 

ترین چالش كشور را مسائل اقتصادی دانستند كه هم توسط مقام معظم رهبری و متی استان، اصلیمدیریت اقتصاد مقاو

هم توسط رئيس محترم جمهور نيز به آن اشاره شده است. ایشان تنها راه حل مسائل اقتصادی كشور را به كارگيری 

لت تمامی تالش خود را برای اجرایی های اقتصاد مقاومتی دانسته و اذعان داشتند به همين دليل است كه دوراهبرد

 های اقتصاد مقاومتی به كار گرفته است. كردن سياست

های اجرایی خواسته شده كه سهم استان از استاندار محترم استان در ادامه بيانات خود اظهار داشتند از دستگاه

ها های مركزی متبوع پيگيری نمایند و در صورتی كه در اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی را از طریق دستگاهپروژه

تا از این طریق نسبت به رفع مانع اقدام گردد. ایشان به همه موانعی وجود دارد آن را به ستاد استان منعکس نموده 

های های استان تاكيد نمودند مالك و معيار ارزیابی مدیران در استان، اقدام در جهت اجرایی شدن سياستدستگاه

رتی كه اقتصاد مقاومتی می باشد. در ادامه از اعضاء خواستند كه شخصاً در جلسات ستاد حضور داشته باشند و در صو

های اقتصاد مقاومتی برای استان در دستگاه های ابالغی در راستای اهداف سياستاستانی جدید، مازاد بر پروژه پروژه

 خود می توانند انجام دهند، مشخصات پروژه را به ستاد منعکس نمایند. 

مقاومتی را از وزارت های اقتصاد ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بيان نمودند كه پروژه

سهم قابل  ،های صنعتی استانشاخص به متبوع پيگيری كرده و سهم استان توسط كشور مشخص شده ولی با توجه

های اقتصاد مقاومتی باشد. مدیرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان نيز از پيگيری سهم استان از پروژهقبولی نمی

 كشور خبر دادند. 

ه اطالعات استان از ركن مردمی كردن اقتصاد در اقتصاد مقاومتی و نقش مردم در نماینده محترم ادار

یکی از  نمودندهای اقتصاد مقاومتی سوال نمودند كه جناب آقای دكتر خالصی در پاسخ به این سوال اظهار برنامه

ذیل آن به این شرح تعریف  های اقتصاد مقاومتی، مردمی كردن اقتصاد است كه در حال حاضر تعداد سه پروژه دربرنامه

 شده است .

 (2و 1مانده گروه های باقیهای مشمول واگذاری )بنگاهتکميل فرآیند واگذاری سهام بنگاه -1



 1700متقابل با ارزش و بيع BOO ،BOTهای پروژه آب و فاضالب به بخش خصوصی به روش 23اگذاری و-2

 ميليارد تومان

 طرح ملی و استانی نيمه تمام عمرانی به بخش غير دولتی 2500واگذاری -3

بندی مباحث طرح شده در جلسه پرداختند و به آقای دكتر خالصی در پایان جلسه استاندار محترم به جمع

اقتصاد توصيه نمودند كه از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور بخواهند تا صدا و سيما را در زمينه گفتمان سازی 

رنگتر و تر نمایند. ضمناً نقش بخش خصوصی و مردم در اقتصاد مقاومتی در قالب مردمی كردن اقتصاد، پرمقاومتی فعال

 ای كامل ارائه گردد.با بسته

 

 مصوبات جلسه:

ت های اجرایی شخصاً در جلساپس جلسات اقتصاد مقاومتی هر هفته برگزار گردیده و روسای محترم دستگاهایناز -1

 حضور یابند. 

های عضو ستاد و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، دبيرخانه ستاد بوده و به منظور رابط بين دستگاه -2

 جلوگيری از اخالل در كار ستاد، تمامی مکاتبات مربوط به اجرای مصوبات از طریق دبيرخانه انجام و پيگيری شود.

های پيشنهادی استانی جدید دارند، در ای اجرایی استان چنانچه پروژهههای ملی، دستگاهمقرر شد عالوه بر پروژه -3

 راستای سياست های اقتصاد مقاومتی تهيه و در قالب منشور پروژه به دبيرخانه ستاد تحویل نمایند.


