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 دستور کار جلسه:

های اقتصاد مقاومتی توسط شرکت آب و فاضالب ها و پروژهعملكرد و پيشرفت فيزيكی برنامه ارائه گزارش -1

 روستائی استان.

سنجی ايجاد نظام کارشناسی اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی توسط دکتر رضا نصر عضو محترم هيئت امكان  -2

 علمی دانشگاه هنر اصفهان.

 های صنعتی استان.های صنعتی، توسط شرکت شهركانی به شهركهای پيشنهادی آبرسارائه پروژه -3

 

 :اهم مباحث مطرح شده در جلسه

صبح با قرائت آياتی چند از  8يكمين جلسه ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان رأس ساعت  بيست و        

حاضرين و تسليت و تعزيت ايام محرم الحرام، اهلل مجيد آغاز گرديد. ابتدا آقای دکتر اکبری ضمن خير مقدم به کالم

سپس آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم اصفهان فرمودند، جناب آقای دکتر  قرائت نمود. دستور کار جلسه را

مصوبه هيئت متن (، 28/6/1395مورخ  73992جهانگيری معاون اول محترم رئيس جمهور طی بخشنامه )شماره 

های اجرائی با ها و اقدامات دستگاهها، فعاليتها، پروژهها، طرحيزی انطباق برنامهنامه ممنظام"وزيران شامل 

های اند. در اين بخشنامه دستگاهرا جهت اجرا ابالغ نموده "های کلی اقتصاد مقاومتی  از طرف معيارهای مرجعسياست

های های مهم و تأثير گذار با سياستباق فعاليتنامه، اهتمام خود را در انطاند که منطبق با مفاد نظاماجرائی مكلف شده

 کلی اقتصاد مقاومتی بعمل آورند.

 در ادامه آقای دکتر قاسمی در توضيح مفاد بخشنامه بيان نمودند: اين بخشنامه در راستای تأکيدات مقام معظم        

قتصاد مقاومتی و جلوگيری های کلی اهای اقتصادی کشور با سياسترهبری در خصوص ضرورت همسو کردن فعاليت



 نامه، کليه اقداماتها همسو نيستند، مطرح شده است. بر اساس مندرجات اين نظامهايی که با اين سياستاز فعاليت

د قرار خواهمورد سنجش های ابالغی مقام معظم رهبری استخراج شده از سياستشاخص  93های اجرايی با دستگاه

 .گرفت

اند که اين بودجه استان موظف شدهو  های کارشناسی سازمان برنامهآقای دکتر اکبری اظهار نمودند: گروه        

نامه، نسبت به ها و جداول شناسنامه سازگاری مندرج در نظامنامه را مالك عمل قرار داده و بر اساس شاخصنظام

 های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدام نمايند.ا سياستهای اجرائی، و تطبيق آن بهای دستگاهسنجش فعاليت

های يه پروژهلبودجه استان در اسرع وقت نسبت به  پايش کو  جناب آقای استاندار تأکيد نمودند: سازمان برنامه        

اس های اجرائی، بر اسهای سنواتی دستگاههای پيشنهادی اقتصاد مقاومتی و همچنين پروژهاعم از پروژه ،استان

 آينده ستاد مطرح گردد. ها در جلساتو نتيجه بررسیمعيارهای نظام مميزی ابالغی معاون اول رئيس جمهور، اقدام 

های اقتصاد مقاومتی توسط و پروژه هانامهراولين دستور کار جلسه شامل گزارش عملكرد و پيشرفت فيزيكی ب        

 .زارش کامل به پيوست(ئه گرديد )گشرکت آب و فاضالب روستايی استان ارا

سنجی ايجاد نظم کارشناسی اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی توسط دومين دستور کار جلسه شامل امكان        

 (.ائه گرديد. )گزارش کامل به پيوستدکتر رضا نصر عضو هيات علمی دانشگاه هنر اصفهان ار

خصوص کارشناسی و ارزيابی  حال حاضر در : دراکبری اظهار نمودندر، آقای دکتر در پايان اين بخش از دستور کا        

لذا  گردد.خواری و عدم شفافيت میبرخی موارد منجر به رانت ها، نواقص و خللی وجود دارد که دراقتصادی پروژه

واقع  در از يک اعالم رسمی استفاده گردد و ها،ها و پروژهطرح های اقتصادیکارشناسی خصوصشود در پيشنهاد می

  سمی کارشناسی اقتصادی تشكيل شود.يک نظام ر

اينكه توجيه  کشور در سيستم دولتی قابل اجرا نخواهد بود مگر ای در: هيچ پروژهفرمودندجناب آقای استاندار           

اجتماعی در مورد  محيطی ، فنی واقتصادی ، زيست :. هر پروژه قبل از اجرا بايد ابتدا چهار ارزيابیاقتصادی داشته باشد

تواند کسب پانزده قانون برنامه پنجم توسعه کشور را نمی و ای مجوز ماده دويستآن انجام شده باشد. لذا هيچ پروژه

 های فوق در مورد آن انجام شده باشد. کند مگر اينكه ارزيابی



های های صنعتی ، توسط شرکت شهركهای پيشنهادی آبرسانی به شهركسومين دستور کار شامل ارائه پروژه          

 (.رديد )گزارش آن به پيوست می باشدصنعتی استان ارائه گ

های ای استان پس از اتمام گزارش شرکت شهركميرمحمد صادقی مدير عامل آب منطقه سپس آقای دکتر          

د ناخالص داخلی به غالب را در توليهای پيشرفته صنعتی معموالً  بخش خدمات سهم ، اشاره نمودند که در کشورصنعتی

که در کشور ما اين امر  صورتی . درهای بعدی قرار داردهای صنعت و کشاورزی در رتبهدهد و بخشخود اختصاص می

در ادامه ايشان اضافه نمودند که مديريت منابع آب در هر استان بايد دارای يک متولی باشد تا بتوان  .باشدصادق نمی

 روی چگونگی مصرف و تخصيص آب اقدام نمود. ل مديريت واحد برنسبت به اعما

 گونه سهميه جديد آب به هراختصاص ، اساس مصوبه شورای عالی آب فرمودند بر آقای دکتر زرگر پور تاکيددر ادامه 

ل يقببه دنبال راهكارهای جديدی از  دوانت. لذا اين بخش جهت تامين آب مورد نياز میباشدبخش صنعت ممنوع می

های صنعتی ادامه بيان داشتند شرکت شهرك ايشان در .استفاده از پساب باشد و جويی در آب مصرفی صنايعصرفه

 گذاری جديد در تصفيه آب پساب برای مصارف صنعتی اقدام نمايد.وی سرمايهر استان شايسته است بر

 مصوبات 

نامه معاون اول محترم بخشنامه مميزی )اساس نظام بربودجه استان در اسرع وقت  و مقرر شد سازمان برنامه – 1

را  نتيجه بررسیهای اقتصاد مقاومتی اقدام نموده و های عمرانی استان با سياست( نسبت به انطباق پروژهرئيس جمهور

 گيری الزم به ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان منعكس نمايد.جهت تصميم

مقرر شد شرکت شهرك ،باشديه جديد آب به بخش صنعت ممنوع میگونه سهم هرتخصيص با عنايت به اينكه  – 2

های صرفهصنعتی استان از قبيل اعمال روشهای شهركتامين آب در خصوص را های صنعتی استان اقدامات الزم 

های حصول روی روش گذاری برجويی در مصرف آب صنايع، استفاده از پساب شهرهای همجوار و همچنين سرمايه

 .انجام دهد ،به عنوان يک منبع جديد و دائمی ،پساب فاضالب

 


