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دستور کار جلسه:
 -1ارائه گزارش از طرحهای ویژه اقتصاد مقاومتی در زمينه آبرسانی به شهرها و روستاهای كشور.
 -2ارائه گزارش برنامههای ملی و طرحهای اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد
مقاومتی كشور.
 -3سایر موارد قابل طرح در چارچوب سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی.

اهم مباحث مطرح شده در جلسه:
پس از تالوت آیاتی چند از كالم ا ...مجيد جلسه با حضور همه اعضا رسما تشکيل شد .در ابتدا ریاست محترم جلسه به
ارائه گزارشی از هم اندیشی ملی نقش استانها در تحقق اقتصاد مقاومتی كه در روزهای  17و  18فروردین ماه در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار گردیده بود پرداختند .ایشان با اشاره به این نکته كه اولين گردهمایی
مسئوالن دولتی در كشور ،در خصوص اقتصاد مقاومتی بوده است آن را نشان از عزم جدی دولت برای اجرای منویات
رهبری دانستند .ایشان چکيده مطالب ارائه شده در روز اول هم اندیشی را به صورت زیر به سمع و نظر مدعوین جلسه
رساندند:
الف) حل مسائل اقتصادی جزء اولویتهای دولت قرار دارد و راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یك فرصت برای رفع
موانع رشد و رفاه اقتصادی برای كشور مطرح میباشد.
ب)  24بند ابالغيه مقام معظم رهبری و  12برنامه اقتصاد مقاومتی دولت در صدر برنامههای توسعهای استانها باید
باشد.
ج) فقدان منابع نباید مانع اقدام برای حل مشکالت اقتصادی گردد و مدیر خالق مدیری است كه با استفاده از فرصتها
و منابع موجود به اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی بپردازد.

د) مالك تخصيص منابع و ارزیابی استانها توسط مراجع كشوری  ،التزام استان به اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی
میباشد.
پس از گزارش رئيس  ،دبير جلسه (سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) به ارائه گزارش مبسوط خود
از هم اندیشی فوق پرداختند .بر اساس این گزارش هم اندیشی فوق دارای  4نشست تخصصی با حضور معاونين
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور ،معاونين برخی از وزراء ،استانداران  ،روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استانها و روسای برخی دستگاههای استانی بوده و ایشان به همراه مدیر كل محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی
استان در نشست تخصصی قابليتها و الزامات استانها برای تحقق اقتصاد مقاومتی شركت نمودهاند.
جمع بندی مباحث مطرح شده در آن نشست و جلسه عصر روز دوم هم اندیشی به شرح زیر بوده است:
الف) شناسائی واحدهای توليدی نيمه فعال (به شرط داشتن توجيه اقتصادی ادامه فعاليت)كه مشکل سرمایه در گردش
دارند و ارسال اسامی آنها به تهران جهت استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده.
ب) تسریع درشناسائی پروژههای جدید و نيمه تمام دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و اقدام جهت واگذاری آنها.
ج) ارسال مصوباتی از ستاد استان كه نياز به اخذ تصميم با توجه به اختيارات مركز دارد با امضاء استاندار محترم و رئيس
ستاد برای معاون اول محترم رئيس جمهور و اخذ مصوبه در كمترین زمان ممکن .
د) تفویض اختيارات الزم به مدیران استان و استانداران جهت رفع مشکالت واحدهای توليدی و نيز جهت واگذاری
پروژه های عمرانی به بخش خصوصی .
در ادامه جلسه سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بينالملل استانداری نيزگزارش خود از شركت در
نشست تخصصی رونق توليد هم اندیشی فوق را ارائه نمودند.
ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی استان در مورد برنامههای تهيه شده ملی و برش استانی بخش كشاورزی در
چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی پرداختند.
مدیر محترم راه و شهرسازی استان به مشکالت واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی اشاره نمودند .و
خواستار پيگيری در جهت واگذاری اختيارات الزم از وزارت خانه متبوع خود به استان شدند.
مدیر محترم اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی اشاره نمودند كه ليست واحدهای توليدی مسالهدار استان آمده بوده و جهت
پاالیش و اولویتبندی میتوانند در اختيار ستاد قرار دهند.
مدیر محترم امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به سوال ریاست محترم جلسه در خصوص نحوه ادامه جلسات ستاد اقتصاد
مقاومتی استان پيشنهاد دادند بهتر است جلسات طبق روال گذشته ادامه یافته و دستگاههای استانی برش برنامههای
وزارت خانههای متبوع خویش را ارائه نمایند.

در ادامه سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی در چارچوب دستور كار جلسه به ارائه گزارش طرحهای ویژه
اقتصاد مقاومتی در زمينه آبرسانی به شهرها و روستاهای كشور كه با هماهنگی سازمان مدیریت كشور در بهمن سال
گذشته رونمایی و اقدام شده پرداختند .ایشان به حجم منابع تجهيز شده برای اجرای طرحهای مذكور ( حدود  5هزار
ميليارد تومان ) كه بيش از اعتبارات برنامه پنجم در این حوزه بوده و فراهم شدن زمينه اشتغال كامل برای  2سال برای
توليد كنندگان ورق فوالدی و  3سال برای پيمانکاران این حوزه در كشور اشاره نمودند .هدف از این طرح گزارش فوق،
ارائه یکی از اقدامات عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته به اعضاء حاضر در جلسه بود.
در پایان ایشان ضمن بر شمردن برخی موضوعات در چارچوب سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی نظير استفاده از توليدات
داخل توسط دستگاههای اجرایی استان مانند خرید اتوبوس های درون شهری توليد داخل استان توسط شهرداریها ،
استفاده از فناوری انرژیهای نو در ساختمانها و  ، ...استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران و اندیشمندان در خصوص ارائه
طرحهای دانش بنيان و مزیت دار استان و موضوعات دیگر  ،خواستار ارائه نظرات و مصادیق اجرای سياستهای اقتصاد
مقاومتی توسط اعضاء در حوزه كاری خود به دبيرخانه شدند .

مصوبات جلسه:
 -1ادامه روند جلسات به مانند گذشته و ارائه برش استانی از برنامههای اقتصاد مقاومتی توسط دستگاههای
اجرائی استان.
 -2شناسایی واحدهای توليدی بخش های مختلف كه با ظرفيت ناقص كار ميکنند ( مشروط به داشتن بازار و بر
اساس اولویتهایی كه تعيين ميشوند) و ارائه ليست آنها به دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در چارچوب تعيين
شده مركز (ظرف مدت یك ماه) توسط سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بينالملل استانداری .
 -3ارائه ليست واحدهای توليدی نيمه تمام نيازمند سرمایه ثابت توسط دستگاههای ذیربط استان (براساس
اولویتهای تعيين شده) به دبير خانه ستاد استان جهت انجام اقدامات بعدی .
 -4مقرر شد اعضاء شركت كننده در هم اندیشی تهران خالصه ای از برداشت های خود از جلسات را از طریق
دبيرخانه ستاد استان برای بهره برداری اعضاء ،به دبيرخانه ارسال نمایند.
 -5مقرر شد شركتهای آب و فاضالب و آب منطقهای استان نسبت به ارائه طرحهای خود به دبيرخانه برای
پيگيری تجهيز منابع همانند موضوع ارائه شده اقدام و پيگيری نمایند.
 -6مقرر شد دستگاههای اجرائی مصادیق اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه كاری خود را به دبيرخانه
جهت بررسی و اقدام الزم ارسال نمایند.

