
 اصفهان جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مينششصورتجلسه 

 مكان: سالن اجتماعات دفتر استاندار صبح9 زمان:  26/2/1395 شنبهیكتاریخ برگزاری: 

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

 

 دستور کار جلسه:

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور ارائه گزارش جمع بندی شناسایی واحدهای تولیدی نیمه فعال و نیمه تمام استان ) توسط -1

 (.اقتصادی و بین الملل استانداری

ریزی  های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی )توسط سازمان مدیریت و برنامهها و پروژهارائه اقدامات انجام شده در خصوص طرح-2

 استان(.

 (های کارشناسی ذیل ستاد استانی ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانارائه پیشنهاد کمیته-3

 های کلی اقتصاد مقاومتی (.سایر موارد )ارائه برخی موارد قابل طرح در چارچوب سیاست-4

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

 مجيد آااز گردید  ابتدا آقای صفاری پور سرپرست متترم سازمان اتی چند از کالم اهللجلسه راس ساعت مقرر با تالوت آی        

، دستور کار جلسه را ارائه نموده و تاکيد نمودند از این ی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استانریزی و دبير ستاد راهبرمدیریت و برنامه

 تگی برگزار خواهد شد پس بر اساس دستور استاندار متترم، جلسات ستاد به صورت هف

بندی سپس آقای ایروانی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به ارائه دستور کار اول جلسه شامل گزارش جمع         

 های توليدی نيمه فعال و نيمه تمام استان پرداختند که به اختصار به شرح زیر می باشد : شناسایی واحد

درصد  78واحد دارای پروانه بهره برداری  9060ت و معدن و اتاق بازرگانی استان اصفهان، از مجموع بر اساس گزارش خانه صنع

  هستنداير فعال آنها درصد  9/30صد فعال و در 1/69واحد بوده که 3355الغ بر فعال می باشند کل واحد های بررسی شده ب

  طبق بررسی های بعمل آمده ، وضعيت واحدهای فعال استدرصد  40متوسط ظرفيت در حال توليد واحدهای فعال استان حدود 

الی  50درصد بين  7/27 ،درصد 50الی  25درصد بين  31 ،درصد 25ها با ظرفيت کمتر از درصد واحد 9/32نمایانگر آن است که 

 در حال کار می باشند د ظرفيت درص 75درصد باالتر از  8/8درصد و  70

از   استواحد  9172براساس گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، کل واحد های صنعتی پایش شده استان بالغ بر         

درصد  34درصد ظرفيت و  40درصد این واحدها، تتت عنوان واحدهای فعال با بيش از  40  درصد فعال می باشند 4/74تعداد   این

 می باشند    فعاليتدرصد ظرفيت رسمی توليد در حال  40تا  10)واحد های نيمه فعال ( با ظرفيت بين 



 5/25ن بالغ بر از کل واحد های صنعتی استا (،درصد ظرفيت رسمی 10با فعاليت زیر )و تعطيل  کدسهم واحدهای اير فعال را        

و  هستنددرصد ظرفيت رسمی در حال فعاليت  10تی استان با ظرفيت باالی واحد صنع 6830ابراین در مجموع درصد می باشد   بن

 واحد صنعتی ، اير فعال یا راکد و تعطيل می باشند    2344

بود  یجلسه شامل اقدامات انجام شده در خصوص طرح ها و پروژه های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوص دستور کار دوم

زمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه گردید   اهم مطالب به اختصار بشرح زیر می که توسط آقای ميرزایی کارشناس سا

 باشد :

 خالصه وضعیت واگذاری پروژه ها در سطح ملی شامل : 

 ميليارد تومان  6300 اعتبارپروژه جدید با  239تعداد  -

 ميليارد تومان  52000اعتبار  پروژه نيمه تمام با برآورد 1074تعداد  -

 پروژه تكميل شده و آماده بهره برداری  241تعداد  -

وزارتخانه اقدام به معرفی پروژه های قابل  8وزارتخانه که دارای پروژه های مشمول واگذاری می باشد تعداد  13از مجموع  -

 ميليارد تومان می باشد    6352پروژه با اعتبار  225واگذاری نموده اند که جمعأ بالغ بر  

ن به ارائه عملكرد استان در خصوص واگذاری پروژ ه های قابل واگذاری پرداخت که چكيده آن بشرح زیر می در ادامه ایشا

 باشد : 

که در مجموع  انددستگاه اعالم پروژه نموده 9کنون دستگاه اجرایی استان که مشمول واگذاری می باشند تا 25از مجموع 

ميليارد تومان می باشد   ضمنأ دبيرخانه  9782مام ( با مجموع برآورد اعتبار پروژه )شامل پروژه های جدید و نيمه ت 100شامل 

ستاد درنظر دارد که به عنوان استان ميزبان، اقدام به برگذاری یک سمينار آموزشی یک روزه در خصوص تعيين ساز و کارهای 

و کارشناسان ذیربط دستگاه های اجرایی نتوه واگذاری پروژه های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی جهت مدیران 

های همجوار شامل استان های یزد ، چهارمتال بختياری و مرکزی در خرداد ماه سال جاری اجرایی استان و همچنين استان

    )گزارش کامل به پيوست(نماید  که هماهنگی های الزم در این خصوص در دست انجام می باشد

تی استان توسط آقای مهای کارشناسی ذیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاوميتهشامل پيشنهاد ک دستور کار سوم        

  صفاری پور ارائه گردید

در خصوص ساختار پيشنهادی کميسيون تخصصی ایشان ضمن تشریح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور         

اعضاء آن توضيتات مسبوطی ارائه نمودند  در ادامه جناب  ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان و همچنين ترکيب

پيشنهاد نمودند که ساختار پيشنهادی به انضمام صورتجلسه برای تمامی اعضا ارسال  ،کليات آن ضمن تایيد آقای استاندار 

به انعكاس نقطه نظرات اصالحی به دبيرخانه اقدام نمایند  نسبتگردد تا اعضا ضمن مطالعه و بررسی کامل آن ظرف یک هفته 

ریزی استان ساختار نهایی را با ملتوظ نمودن نقطه نظرات اصالحی اعضاء جهت تصميم گيری سازمان مدیریت و برنامه و

 مطرح  نماید جلسه بعد  2در نهایی 

 



 مصوبات جلسه:

 

نسبت به تكميل گزارش شناسایی و بين الملل استانداری سرپرست متترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی مقرر شد  -1

ها )مانند کشاورزی ( شبخواحدهای توليدی نيمه فعال و نيمه تمام استان با ملتوظ نمودن آمار واحدهای توليدی سایر 

ر مطابق با همان طبقه بندی که توسط مرکز انجام شده است ، با همكاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و سای

 ذیربط اقدام و در جلسه آینده ارائه نمایند   دستگاههای

گزینش  یهاهای اجرایی و شاخصنامههيه آیين، معدن و تجارت استان در اسرع وقت نسبت به تمقرر شد سازمان صنعت -2

با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دفتر و اولویت بندی واحدهای صنعتی نيمه فعال و نيمه تمام استان 

 اقدام نمایند  هماهنگی امور اقتصادی و بين الملل استانداری 

ستاد برای دبيرخانه توسط استان راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی مقرر شد ساختار پيشنهادی کميسيون تخصصی ستاد  -3

ارسال شده و اعضاء ظرف مدت یک هفته نسبت به انعكاس نقطه نظرات و پيشنهادات اصالحی به دبيرخانه تمامی اعضاء 

ستاد اقدام نماید تا درجلسه آینده به تصویب و اجرایی شدن کميسيون مذکور اقدام گردد )ساختار پيشنهادی به پيوست می 

 باشد(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بری و مدیریت اقتصاد مقاومتیپیشنهاد ساختار کمیسیون تخصصی  ستاد راه

 ساختار كشور:

 دبيرستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي)رئيس کميسون(-1

 رئيس امور دبيرخانه شوراي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي)دبير کميسيون( -2

 معاون معاون اول رئيس جمهور )عضو(-3

 (مرکزي )عضومعاون بانک -4

 نفت )عضو(معاون وزارت -5

 امور اقتصادي و دارائي )عضو(معاون وزارت -6



 مدیریت )عضو(رئيس امور اقتصاد کالن سازمان -7

 شوند )عضو(دو نفر از دانشگاه که با توجه به موضوع جلسه انتخاب مي -8

 نظام )عضو(نماینده مجمع تشخيص مصلحت -9

 جلسه )عضوگانه برنامه هاي ملي با توجه به موضوع  12رئيس یکي از کارگروه هاي -10

 :)پيشنهادي( تار استان اصفهانساخ

 اعضاء پيشنهادي-1

 رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزي) رئيس کميسيون( -1

 مدیر مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري )دبير کميسيون( -2

 )عضو(دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري مدیر کل -3

 )عضو( دبيرکميسيون هماهنگي بانک ها -4

 مدیر عامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي )عضو( -5

 مدیر عامل شرکت گاز )عضو( -6

 یک نفر از دانشگاه به انتخاب ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتي )عضو( -7

 مدیر کل امور اقتصادي و دارائي )عضو( -8

 )عضو(هم اندیشي مجمع صاحبنظران اقتصادي رئيس  -9

 نعت، معدن و تجارت )عضو(رئيس سازمان ص -10

 رئيس صدا و سيما )عضو( -11

 رئيس سازمان جهاد کشاورزي )عضو( -12

 رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي )حسب مورد دعوت مي شود( -13

 (مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي )حسب مورد دعوت مي شود -14

 سب مورد دعوت مي شود(معاونت برنامه ریزي و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزي )ح -15

 

 شرح وظايف کمسيون استان )پيشنهادي(:

پایش تحقق شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي اجراي مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور در  -1

 چارچوب پروژه هاي استان)مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور( و تهيه و تدوین چارچوب اجرایي پایش، شامل

 تهيه و تنظيم جداول و فرم هاي نظارتي با لحاظ نمودن آیتم هاي منشور پروژه.

 پروژه هاي پيشنهادي دستگاه هاي اجرایي استان در قالب منشور پروژه.پایش و تنظيم  -2

 ستاد استان.بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد پروژه هاي الویت دار دستگاه هاي اجرایي و ارائه نتایج اخذ شده در جلسات  -3

نظارت قبل، حين و بعد از اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان از طریق تهيه برنامه زمانبندي و فرایند نظارت بر هر  -4

 یک از اقدامات و عمليات اجرایي اقتصاد مقاومتي استان توسط دستگاه هاي مجري.



پياده سازي برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي  اتخاذ تصميمات الزم در خصوص ایجاد همگرایي و یکپارچگي در -5

 در سطح استان

تدوین و پياده سازي سازوکارهاي اجرایي تشویق دستگاه ها و مدیران موفق در اقتصاد مقاومتي)در چارچوب سازوکار  -6

 ملي(

جهت ستا فرماندهي  تهيه و ارسال گزارشات ادواري در خصوص عملکرد طرح هاي استان مرتبط با اقتصاد مقاومتي -7

 اقتصاد مقاومتي کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ایهای سرمایهبررسی اقدامات انجام شده واگذاری پروژه های تملک دارایی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان اصفهان 

 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

 

 خالصه وضعیت واگذاری پروژه ها در سطح ملی

 پروژه های معرفی شده جهت واگذاری: 



 استان( 25دستگاه مرکزی و  8)توسط 

 میلیارد تومان 6300پروژه جدید با اعتبار  239تعداد  •

 هزار میلیارد تومان 52پروژه نیمه تمام با برآورد  1074تعداد  •

 پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری  241تعداد  •

 میلیارد تومان اعتبار 6352              پروژه  225            مجموع  •

 وزارتخانه های فاقد عملکرد:

   علوم، تحقیقات و فناوری  -2 آموزش و پرورش -1

 جهاد کشاورزی -5 صنعت، معدن و تجارت         -4         وزارت نیرو  -3

 

 :عملکرد دستگاه های مرکزی در خصوص واگذاری پروژه ها

وزارتخانه اقدام به معرفی پروژه  8تعداد وزارتخانه که دارای پروژه های مشمول واگذاری هستند  13از مجموع 

 ها نموده اند:

   پروژه 13  وزارت تعاون 

 پروژه  1 وزارت ارتباطات  

  پروژه 91  راه و شهرسازی

 پروژه 2   نفت

   پروژه 46  فرهنگ و ارشاد

 پروژه 24              بهداشت

  پروژه 18         میراث فرهنگی

 پروژه 30         ورزش

 پروژه 225  مجموع 

 

 پروژه ملی پیشنهادی در سطح وزارتخانه ها: 225عملکرد مجموع 

 میلیارد تومان 240پروژه جدید با برآورد اعتبار  1تعداد  •

 میلیارد تومان سالهای بعد 43957و پیش بینی  1664پروژه نیمه تمام با اعتبارمصوب 182تعداد  •



 برداریپروژه تکمیل شده و آماده بهره  42تعداد  •

 برای ملی ها )میلیارد تومان(45860برای نیمه تمام ها و   )میلیارد تومان( 45621 در مجموع 

 پروژه های معرفی شده جهت واگذاری:   

 استان دارای عملکرد( 25) 

 میلیارد تومان 6081پروژه جدید با اعتبار  238تعداد 

 تومان سالهای بعدمیلیارد  6119پیش بینی و  336نیمه تمام با اعتبار مصوب پروژه  892تعداد 

 پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری  199تعداد 

 میلیارد تومان برای استانی ها 12537               نیمه تمام ها )میلیارد تومان(برای  6456 در مجموع 

                

 استان های فاقد عملکرد:

 خراسان رضوی -3  خراسان جنوبی -2  چهارمحال -1

 کردستان -6 سیستان و بلوچستان -5  خراسان شمالی -4

 

 

 

 

 

 عملکرد استان اصفهان در واگذاری پروژه ها

پروژه اعالم  100دستگاه اعالم پروژه نموده اند که در مجموع  9دستگاه اجرایی مشمول واگذاری  25از مجموع 

 میلیارد تومان می باشد. 9782برآورد اعتبار شده است که در زمره پروژه های جدید و نیمه تمام با 

 مقایسه با عملکرد سایر استان ها:

 پروژه در سطح استان ها( 1130پروژه از مجموع  100)تعداد درصد    8/  8از لحاظ تعداد  

 میلیارد تومان              64560میلیارد تومان از مجموع  9782)مبلغ درصد  15/  3از لحاظ اعتبار  

 آورد اعتبار در سطح استان ها(بر   

 اقدامات انجام شده در خصوص واگذاری پروژه ها:

  جلسه شورای برنامه ریزی در خصوص آشنایی دستگاه های اجرایی با دستورالعمل  1برگزاری

 واگذاری پروژه ها

  جلسه کارگروه ساماندهی در سطح استان 3برگزاری 

  های اجراییجلسه کارگروه واگذاری در دستگاه  8برگزاری 



  اطالع رسانی لیست پروژه های قابل واگذاری از طریق سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 استان

 انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره آموزشی در خصوص واگذاری پروژه ها 

   استحصال مشکالت و چالش های پیش رو در خصوص واگذاری پروژه ها از دستگاه های

 و انتقال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراجرایی استان 

 (  95/  1/  25در تاریخ )مصوبات آخرین جلسه کارگروه ساماندهی با حضور استاندار محترم 

  دستگاه های اجرایی با برگزاری جلسات کارگروه کلیه پروژه های قابل توجیه را در دستور کار

شناسایی پروژه های قابل واگذاری، لیست پروژه های واگذاری قرار دهند و ضمن استمرار در 

 مربوطه را نهایی نمایند.

   دستگاه های اجرایی ضمن پیگیری واگذاری پروژه های ملی از دستگاه مرکزی خود، گزارش

 عملکرد واگذاری پروژه های ملی را نیز به کارگروه ساماندهی ارسال نمایند.

 رو در راستای تسریع فرایند واگذاری جهت انعکاس  دستگاه های اجرایی موانع و مشکالت پیش

 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تا هفته آینده به کارگروه ساماندهی ارسال نمایند.

  300درصد از پروژه های عمرانی استانی است که تا کنون بالغ بر  20برآورد اولیه از تعداد پروژه ها 

 مورد احصاء شده است.

  خصوص فرم دریافت اطالعات به کلیه دستگاه های اجرایی ارسال تا پس از دریافت اطالعات در این

 جمع بندی نهایی انجام شود.

 اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی پروژه های ملی استان که قابلیت واگذاری دارند:

ریق دستگاه های اجرایی مراحل شناسایی پروژه های ملی استان که قابلیت واگذاری را دارند از ط      

 در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا گزارش می گردد

لیست مشکالت و مسائل مرتبط با آیین نامه واگذاری به سازمان مدیریت و  95/  2/  8مورخ  483063طی نامه شماره 

 برنامه ریزی کشور جهت تسریع در فرایند واگذاری ارسال گردید.

 :ه از دستگاه های اجرایی استانلیست مشکالت استحصال شد



 نحوه تامین هزینه های کارشناسی طرحها قبل از فراخوان واگذاری که نیازمند تعیین قیمت کارشناسی است.  -

 .وجود ابهامات حقوقی که دستگاههای اجرایی از لحاظ دریافت ضمانت نامه های مربوط به واگذاری طرحها دارند   -

و ...( و تعریف  BOOو  BOTنیاز به تعریف روش های واگذاری جدید و متنوع در کنار روشهای مرسوم )مثل  -

روشهای ترکیبی واگذاری )به عنوان مثال واگذاری نیمه وقت و بهره برداری مشترک که بیشتر مورد نیاز پروژه های 

 آموزش و پرورش است(.

های نظارتی جهت هدایت صحیح مراحل کار و جلوگیری از بوجود آمدن  پیش بینی آموزش و فعال نمودن دستگاه  -

 برخی مغایرتهای قانونی و مشکالت خاص و تسهیل روند  اجرای واگذاریی پروژه ها .

 ارائه راهکارهای الزم به منظور مقرون به صرفه نمودن بسیاری از پروژه های  -

خ  پروژه های روستایی و همننین پروژه های مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای برای بخش خصوصی )باال -

 بخش فرهنگی و اجتماعی(.

ایجاد ردیف بودجه ای مشخ  جهت کمک به تامین خرید محصوالت و خدمات حاصل از اجرای پروژه های   -

 ...(.  خاص )به عنوان مثال خرید تضمینی آب استحصالی و همننین یارانه انرژی بابت مابه التفاوت قیمت برق و

 

 برگزاری دوره آموزشی:

  هماهنگی های الزم در خصوص برگزاری دوره آموزشی در اوایل خرداد ماه در استان اصفهان به عنوان

 سومین استان انجام شده است.

  این دوره آموزشی به صورت منطقه ای با حضور استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، و مرکزی

 اصفهان به عنوان استان میزبان در منطقه معرفی شده است.برگزار می گردد و استان 

 .سمینار آموزشی یک روزه و به همراه بررسی و ارایه تجارب استان های مختلف در منطقه می باشد 

  در این دوره آموزشی دستگاه های اجرایی مختلف استان های منطقه )باالخ  دستگاه های مرتبط با

 داشت.مباحث واگذاری( حضور خواهند 


