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 تعاليبسمه

 
 برادر ارجمند جناب آقای دکتر پورمحمدی ـ استاندار محترم آذربایجان شرقی

 برادر ارجمند جناب آقای شهریاری ـ استاندار محترم آذربایجان غربی

 برادر ارجمند جناب آقای مهندس بهنامجو ـ استاندار محترم اردبیل

 اصفهانبرادر ارجمند جناب آقای رضایی ـ استاندار محترم 

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهبازی ـ استاندار محترم البرز

 برادر ارجمند جناب آقای سلیمانی ـ استاندار محترم ایالم

 برادر ارجمند جناب آقای گراوند ـ استاندار محترم بوشهر

 برادر ارجمند جناب آقای بندپی ـ استاندار محترم تهران

 ستاندار محترم چهارمحال و بختیاریبرادر ارجمند جناب آقای عباسی ـ ا

 برادر ارجمند جناب آقای معتمدیان ـ استاندار محترم خراسان جنوبی

 برادر ارجمند جناب آقای رزم حسینی ـ استاندار محترم خراسان رضوی

 برادر ارجمند جناب آقای شجاعی ـ استاندار محترم خراسان شمالی

 محترم خوزستان برادر ارجمند جناب آقای شریعتی ـ استاندار

 برادر ارجمند جناب آقای حقیقی ـ استاندار محترم زنجان

 برادر ارجمند جناب آقای آشناگر ـ استاندار محترم سمنان

 برادر ارجمند جناب آقای موهبتی ـ استاندار محترم سیستان و بلوچستان

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر رحیمی ـ استاندار محترم فارس

 اب آقای زاهدی ـ استاندار محترم قزوینبرادر ارجمند جن

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر سرمست ـ استاندار محترم قم

 برادر ارجمند جناب آقای مرادنیاـ استاندار محترم کردستان

 برادر ارجمند جناب آقای فدائی فتح آبادی ـ استاندار محترم کرمان

 کرمانشاهبرادر ارجمند جناب آقای بازوند ـ استاندار محترم 

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی ـ استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد

 برادر ارجمند جناب آقای هاشمی ـ استاندار محترم گلستان

 برادر ارجمند جناب آقای ساالری ـ استاندار محترم گیالن

 برادر ارجمند جناب آقای خادمی ـ استاندار محترم لرستان 
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 زادگان ـ استاندار محترم مازندران جناب آقای حسینبرادر ارجمند 

 برادر ارجمند جناب آقای آقازاده ـ استاندار محترم مرکزی

 برادر ارجمند جناب آقای همتی ـ استاندار محترم هرمزگان

 برادر ارجمند جناب آقای شاهرخی ـ استاندار محترم همدان 

 یزد برادر ارجمند جناب آقای طالبی ـ استاندار محترم 

 

 باسالم و احترام؛ 

کلی  هایترین فعالیت استانها در اجرای سیاستهای اختصاصی اقتصاد مقاومتی، مهمهتدوین پروژهمانگونه که مستحضرید 
در راستای چارچوب کلی ذیل را  ،دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منظوربه همین  ف شده است.تعری اقتصاد مقاومتی
 پیشنهاد می نماید: 1398هماهنگی، برای تدوین و تصویب پروژه های اقتصاد مقاومتی استان ها در سال  نقش راهبری و

 

 زیر: با اسناد باالدستیانطباق حداکثری پروژه ها  -الف
 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  

  انقالب گام دوممقام معظم رهبری با عنوان بیانیه 

  استانسند آمایش نظریه پایه توسعه و 

 سند ملی توسعه استان 

 

 های مهم در تعریف پروژهب. محورها و اولویت
 های بالاستفادهوری عوامل تولید و استفاده از ظرفیتافزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره 

  ایجاد اشتغال مولدحفظ اشتغال موجود و 

 پذیربهبود معیشت اقشار آسیب 

 اقتصادی استانب منتخهای بخش بهبود محیط کسب و کار در 

 مقابله با شرایط تحریم 

 های اقتصادی استانها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتگیری از ظرفیتبهره 

 با تأکید بر واگذاری  ساماندهی پروژه های عمرانی استانی 

 محیطی های زیستمقابله با بحران 

 رتوسعه و ارتقای همکاری میان استان و مناطق کشو 

 در بخش های مختلف اقتصادی استان های نوینفناوری افزایش نفوذ 

 گذاری در استان قاء سطح جذب سرمایهارت 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
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 ترین خطوط راهنما در تعریف پروژه هاج. مهم
 را مورد هدف قرار دهد. استانهای اصلی اقتصاد پروژه پیشنهادی رفع چالش 

  داشته باشد. استانای بر اقتصاد اجرای پروژه پیشنهادی اثرات عاجل و برجستهنتایج حاصل از 

 اطمینان حاصل شود. بارات و منابع مالی الزم برای تحقق اهداف پروژه از تأمین اعت 

 های بخش خصوصی را فراهم آورد.گیری از ظرفیتپروژه پیشنهادی امکان بهره 

 عنوان باشد. 30های مصوب  استان حداکثرتعداد پروژه 

 المقدور برای بازه یکساله تعریف شوند.ها حتیپروژه 

 

 پیشنهاد تا اجرای پروژه مراحلد. 
  استان )در قالب فرم کاربرگ های اجرایی از سوی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به دستگاهارسال درخواست پیشنهاد پروژه

 پیشنهادی پیوست(

 به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان های اجرایی استان دستگاهها توسط یشنهاد پروژهپ 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استانهای پیشنهادی توسط دبیرخانه بررسی پروژه 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استانتأیید شده توسط دبیرخانه در اجرایی  های یشنهادی دستگاهپهای تصویب پروژه 

 اجرایی های به دستگاه توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان های مصوبابالغ پروژه 

 اجرایی های اقتصاد مقاومتی استان توسط دستگاههای مصوب ستاد تعیین مجری پروژه 

 از طریق سامانه نیپا استانیتوسط مجری  سال منشور پروژهتکمیل و ار 

  اجرایی و ارسال منشور پروژه توسط رئیس دستگاه تأیید 

  ستاد اقتصاد مقاومتی استان پروژه توسط دبیرخانهتأیید منشور 

  عملکرد توسط مجری ای گزارشات مرحله ارسال 
 

 

 
 

  
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیو دبیر  

 

 

 رونوشت:
 جناب آقای برمکی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد برای اقدام مقتضی 
 اطالعجناب آقای جمشیدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی برای  
 جناب آقای دکتر اکبری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان برای اطالع 
 جناب آقای آرین رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برای اطالع 
 جناب آقای غالمی راد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران برای اطالع 
 جناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان برای اطالع 
 آقای حاجتی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان برای اطالع جناب 

 

 سیدحمید پورمحمدی 

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه 

 و بودجه 
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 و بختیاری برای اطالعالیاسی بختیاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال  جناب آقای 
 جناب آقای چگنی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان برای اطالع 
 ای اطالعجناب آقای دکتر نصراللهی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بر 
 شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای اطالع جناب آقای 
 اطالعجناب آقای دکتر صیدایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان برای  
 برای اطالع شرقیجناب آقای دکتر بهبودی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان 
 جناب آقای محمدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن برای اطالع 
 جناب آقای حسینی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای اطالع 
 جناب آقای دکتر نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای اطالع 
 خانم یادگاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی برای اطالع رکارس 
 جناب آقای رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان برای اطالع 
 جناب آقای تاج گردون رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برای اطالع 
 اطالعجناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان برای  
 جناب آقای وفائی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه برای اطالع 
 جناب آقای روزبهان رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برای اطالع 
 جناب آقای قیصوری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم برای اطالع 
 آقای ترکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای اطالع جناب 
 سرکار خانم عربشاهی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برای اطالع 
 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی برای اطالع حضرتی جناب آقای 
 جناب آقای دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان برای اطالع 
 شمالی برای اطالعجناب آقای دکتر پارسی پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان  
 بویراحمد برای اطالعآقای دکتر نوروزی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و  جناب 
 جناب آقای یاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برای اطالع 
 برای اطالعجناب آقای رضا عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 جناب آقای طهماسبی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان برای اطالع 

 



 

  مجری نام دستگاه

  عنوان پروژه پیشنهادی

  محور مرتبط

بط شماره بندهای مرت

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست
 

  شرح مختصر پروژه

 اهداف کالن
1. .. 

2. ... 

 

 ارائه شود(: 1398سال هدف کمی در ساله است برش  اهداف کمی پروژه )اگر پروژه چند

 کمیعنوان هدف 
 واحد 

 اندازه گیری
 1398بینی هدف در پایان سال پیش

   

   

بایست در چارچوب باشد و مجری میمی« دستگاه مجری»های مصوب بر عهده تامین منابع مالی الزم برای اجرای هر یک از پروژه: توجه

مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را برای تامین 

 اجرا شود.

 

 کاربرگ پیشنهاد پروژه


