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پیشگفتار

اي شکل گرفته است کـه ادامـه حیـات اقتصـادي،     باشد و به گونهاجتماعی میجهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادي، سیاسی و 
ز طرفـی مسـئله   . انمایدمیبه امري سخت و دشوار تبدیلسیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون وجود رابطه با کشورهاي دیگر تقریبا 

گـذاري خـارجی،   رات و همچنین اختالل در سرمایهتحریم به دلیل ایجاد موانعی در مسیر مبادالت و بازاریابی رسمی براي توسعه صاد
امنـی  نیز باعـث تشـدید نـا   شود و  ي تولید میناامنی اقتصادي در حوزهباعثبا افزایش آسیب پذیري بخش خصوصی و تضعیف آن،

. در این شـرایط  شودتضعیف میهدف، تولید کشورمیزان سازد که در نهایت گذاري بلند مدت را غیرممکن میسرمایهاقتصادي شده و
شود.  هاي متعدد اقتصادي براي نیل به رشد و توسعه مطرح میها و مدلهاي کشورهاي غربی، راهکارو با وجود تحریم

اقتصـاد اقتصاد مقـاومتی اسـت.   ، بحث المللیهاي بینمقابله با تحریماقتصاد داخلی کشورها  براي یکی از راهکارهاي مطرح شده در 
شـرایط کنـونی  بـراي کوتـاه مـدت  راهبردیکنهاسالمی،وانقالبیفرهنگازبرآمدهعلمیوبومیاقتصاديالگويمثابهبهمقاومتی
کنـد. در واقـع   بـرآورده اقتصاديمسائلزمینهدررااسالمیجمهورينظاماهدافتواندمیکهاستبلند مدتتدبیریکبلکهکشور،

که توانایی مقابله با شوك هاي وارد شده طی زمان هاي مختلف بر اقتصاد را توصیف میکنـد.  اقتصاد مقاومتی، اقتصادي را ترسیم میکند
مقـاومتی اقتصـاد بـه چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. هر چنـد گـرایش  

ونیتهـا وجـود سـوء  دلیـل بـه امااند،برآمدهخوداقتصادازيمقاوم سدرصددجهانکشورهايازبسیاريونیستماکشورمختص
بدیهی است بـا تحقـق اقتصـاد مقـاومتی در کشـور،      .استکشورهاسایرازبیشمقاومتیاقتصادتحققبهمانیازتحریمها،وتهاجمات

در حقیقت به معنـاي کـاهش   که این امرشاهد تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخش خصوصی خواهیم بود
.شودفشاري است که به کشور تحمیل می

هـا و ارکـان   ابتدا ادبیات و تعاریف مختلف اقتصاد مقاومتی را توضیح داده و سپس به بررسی ویژگیتصویب نامهبر این اساس در این 
ارتقـاء  در جهـت  برنامه هاي عملیاتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شرکت سهامی آب منطقـه اي ایـالم   اقتصاد مقاومتی و در نهایت به ارائه 

.شودبهره وري و نیز ارتقاء توان تولید بیشتر با تکیه بر پتانسیل داخلی استان پرداخته می

اقتصاد مقاومتیکمیته
اي ایالمشرکت آب منطقه



تعاریف مربوط به اقتصاد مقاومتی-1

طور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهـایی  است؛ یعنی همان» اقتصاد موازي«ي تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه- 1-1
ي امداد، جهاد سازندگی، سـپاه پاسـداران و بنیـاد مسـکن نمـود،      با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته

بایستی براي تأمین اهداف انقالب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کرد؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصـاد مقـاومتی و بـه    امروز نیز 
آیـد. پـس بایـد نهادهـایی     ي نهادهاي رسمی اقتصادي برنمـی هاي مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدهنهادسازي

جاد کند.موازي براي این کارویژه ای
ساختارها » ترمیم«و » گیريخلل«، »زداییآسیب«، »سازيمقاوم«تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي است که در پی - 1-2

و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است. 
برابر آن هجمه است. یعنی ما بایـد  ما در» پدافندشناسی«و » آفندشناسی«،»شناسیهجمه«تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه - 1-3

دهند.  ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می
مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندي نیست؛ بر خالف سـه چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه- 1-4

اندازي کالن به اقتصاد جمهـوري اسـالمی   دانستند، این رویکرد چشممدت میتعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاه
شود.  ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می

از سوي مقام معظم رهبري:ابالغیسیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی-2
هـاي کلـی اقتصـاد    سـاله، سیاسـت  انداز بیسـت هاي مقاومت اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشمبهبود شاخصبا هدف تأمین رشد پویا و 

ــد، درون      ــاز، مولـ ــت سـ ــذیر، فرصـ ــاف پـ ــادي، انعطـ ــردي جهـ ــا رویکـ ــاومتی بـ ــرون مقـ ــرو و بـ ــی زا، پیشـ ــالغ مـ ــرا ابـ ــرددگـ :گـ
اي انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن هسازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتأمین شرایط و فعال-1

درآمـد و  هاي جمعی و تأکید بر ارتقـاء درآمـد و نقـش طبقـات کـم     هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاريمشارکت آحاد جامعه در فعالیت
.متوسط

ی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقاء جایگـاه جهـانی   سازي و اجراي نقشه جامع علمپیشتازي اقتصاد دانش بنیان، پیاده-2
.بنیــان در منطقــهبنیــان و دســتیابی بــه رتبــه اول اقتصــاد دانــش کشــور و افــزایش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خــدمات دانــش 

پذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین ، تقویت رقابتوري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي کارمحور قراردادن رشد بهره-3
.هاي مناطق کشورهاي متنوع در جغرافیاي مزیتمناطق و استانها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت

اي هـ وري، کـاهش شـدت انـرژي و ارتقـاء شـاخص     ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهسازي یارانهاستفاده از ظرفیت اجراي هدفمند-4
.عدالت اجتماعی

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء بري عادالنه عوامل در زنجیرهسهم-5
.آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

رداتی)، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع ها و کاالهاي اساسی(بویژه در اقالم واافزایش تولید داخلی نهاده-6
.در مبادي تأمین کاالهاي وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهاي محدود و خاص

.(تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کاال-7
هاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه ریزي بـراي ارتقـاء   یت مصرف با تأکید بر اجراي سیاستمدیر-8

.کیفیت و رقابت پذیري در تولید
پیشـگامی در تقویـت   نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملـی و جانبهاصالح و تقویت همه-9

.بخش واقعی
:هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریقحمایت همه جانبه-10

هاي الزمتسهیل مقررات و گسترش مشوق.
هاي مورد نیازگسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت.



 براي صادراتتشویق سرمایه گذاري خارجی.
هاي اقتصـادي بـا کشـورها بـه     دهی بازارهاي جدید، و تنوع بخشی پیوندبرنامه ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل

.ویژه با کشورهاي منطقه
استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز.
رات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صاد.

هاي پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کـاال  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري-11
.و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج

:پذیري اقتصاد کشور از طریقافزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب-12
ان.رهاي منطقه و جهان بویژه همسایگسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشوتو
هاي اقتصادياستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف.
ايالمللی و منطقههاي بینهاي سازمانستفاده از ظرفیتا.

.مقابله با ضربه پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز -13
هاي تولیـد  افزایش ذخایر راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت-14

.نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك
رزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهاي داراي بازدهی بهینه(براساس شـاخص  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ا-15

.هـاي نفتـی بـا تأکیـد بـر برداشـت صـیانتی از منـابع        شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشـیمی و فـرآورده  
هـاي  ، منطقی سازي اندازه دولـت و حـذف دسـتگاه   هاي عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارهاصرفه جویی در هزینه-16

.هاي زایدموازي و غیرضرور و هزینه
.اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی-17
ــا قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت   افــزایش ســاالنه-18 .ســهم صــندوق توســعه ملــی از منــابع حاصــل از صــادرات نفــت و گــاز ت
. ...هاي پـولی، تجـاري، ارزي و  هاي فسادزا در حوزهها و زمینهسازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیتد و سالمسازي اقتصاشفاف-19
وري، کارآفرینی، سـرمایه گـذاري و اشـتغال مولـد و اعطـاي نشـان       تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره-20

.ات برجسته در این زمینهاقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدم
اي و تبـدیل آن بـه گفتمـان فراگیـر و     هاي علمی، آموزشی و رسانهتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازي آن بویژه در محیط-21

.رایج ملی
اقدامات زیـررا  دولت مکلف است براي تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازي و بسیج پویاي همه امکانات کشور، -22

:معمول دارد
هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقدامات مناسبشناسایی و بکارگیري ظرفیت.
هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمنرصد برنامه.
هاي مخاطرات و اختاللهاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح

.داخلی و خارجی
ــت  -23 ــع و قیمــ ــام توزیــ ــازي نظــ ــفاف و روان ســ ــیوه شــ ــازي شــ ــذاري و روزآمدســ ــازار گــ ــر بــ ــارت بــ ــاي نظــ .هــ
.افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن-24

:مقاومتیاقتصادسیاستهايموضوعاتاهم-3

I.اقتصادپذیريآسیبکاهش



تکانـه ازپذیري اقتصـاد آسیبدرجهبودنپاییندیگربیانبهواستتهدیدزاعواملبرابردراقتصادمقاومتاقتصاد مقاومتی توانایییک  شاخصه
میمحققمحدودهاي پیشرانمؤلفهبهوابستگییاراهبردينیازهايدراقتصادوابستگیبااليدرجهکاهشبامهماین.استبیرونیودرونیهاي
انـرژي منـابع بهوابستگیارزي محدود،ودرآمديمنابعبهوابستگیمحدود،تجاريشرکايبهوابستگیواردات،بهمصرفوتولیدوابستگی.شود

.استاقتصادبودنمقاومتیغیرمصادیقاز...ومحدود

II.بنیاندانشاقتصادپیشتازي
ودانـش اقتصـاد ی، مقـامت یک اقتصاددروباشدداشتهمقاومتیساختتواندنمیارزانهاينهادهوطبیعیمنابعبهوابستهاصلی اقتصادپیشران
ارزشاعظـم بخـش بـوده و بـاال داخلـی ناخالصتولیدکلدربنیاندانشخدماتومحصوالتصادراتوتولیدسهمکهمعنیاست. بدیننوآوري
.فیزیکی) استصرفاًنه(وانسانیهايسرمایه برمبتنیواقعدروشدهآفریدهمتخصصکارنیرويتوسطافزوده،

III.اجتماعیعدالتارتقاء
رونـق ورشـد .اسـت داشتهمقاومتیاقتصادکلیسیاستهايکنندهابالغوطراحبرايرااهمیتدرجهبیشترینکهاستشاخصیاجتماعیعدالت
مقاومتی،اقتصاددر سیاستهايعدالتتحققالزامات.نیستونبودهاسالمیجمهوريقبولموردوجههیچبهاجتماعی،عدالتتأمینبدوناقتصاد
.استبازتوزیعیهايمکانیسمو طراحیمصرفتاتولیدزنجیرهدرعواملعادالنهبريسهمسازوکارهايطراحیمناطق،بینپذیريرقابتتقویت

IV.وريبهرهرشدواقتصادپذیريرقابتتقویت
گوناگونکه انحصارهايشرایطیدراجتماعی،عدالتشاخصهايارتقاءهمچنینواقتصاديفعالیتهايکاراییافزایشاقتصاد،پذیريآسیبکاهش

"یـک  درلـذا .اسـت باشـد، غیـرممکن  شدهوريبهرهارتقاءجایگزینجوییرانترفتارآنتبعبهوباشدگرفتهشکلاقتصادمختلفبخشهايدر

دروريبهـره رشددادنقرارمحور.شودمیمحسوباصلیهايمؤلفهازیکیشده،مدیریتوسالمرقابتبسترنمودنفراهم"اقتصاد مقاومتی 
کیفیـت بهبـود وهـا هزینـه کاهشنیروي کار،وريبهرهارتقاءوتوانمندسازيآنها،بینتعاملکردنبهینهوتولیدعواملتقویتطریقازاقتصاد،

.بودخواهدرقابتقدرتافزایشموجبهمگیملی،تولیدساختاربازسازيواصالحوتولید

V.مصرفالگوياصالح
مـتن درکـه و هستبودهنظرمدمقاومتیاقتصادکالننقشهازبخشیمثابهبهگردید،ابالغ89سالدرکهمصرفالگوياصالحکلیسیاستهاي
)تولیدکنندهوکنندهمقام مصرفدر(مردمهممصرف،الگوياصالحموضوعدر.استگرفتهقرارمکررتاکیدموردمقاومتیاقتصادکلیسیاستهاي

سـوختهاي ازاسـتفاده مصرف انـرژي الگوياصالحبخشدر.اندبودهمذکورسیاستهايمخاطبعمومی،بخشودولتیمختلفدستگاههايهمو
ایندرعملیاتیراهکارهايتواندمی...وبرقیوايهستهبادي،خورشیدي،نظیرنوهايانرژيدیگرمنابعنیزوفسیلیسوختمکملوجایگزین

..باشدمسیر
VI.کشورمالینظاماصالح
بدون.آنرقیباست نهتولیدبخشپشتیبانیعنیدارد،قراراقتصادواقعیبخشاهدافخدمتدرمقاوم،وپیشرواقتصادیکدرمالیوپولینظام

نامناسـب سیاستگذاريطراحی و.نداردوجوداقتصاديسیستمازفسادزداییوتولیدمحوريومسازيمقاوامکانکشور،مالیتامیننظامهمراهی
پوشـش ومولـد فعالیتهايبلندمدت برايومدتکوتاهمالیتأمینانواعدیگرسويازوشدهاقتصادکلدرثباتعدمموجبسویکازمالینظام

.یکندممواجهمشکلباراتولیدریسکهاي

VII.صادراتازهدفمندحمایت
سو،یکازهاي داخلیهسرمايومنابعبرتکیهمعنیبهیشود،مهايویژتأکیدآنبرمقاومتیاقتصادتعریفدرکهاقتصادبرونگراییودرونزایی

کلـی سیاسـتهاي بنـدهاي یکـی  از عنوانبهصادراتازحمایتاساساینبر.استدیگرسويازکشورهاسایربارقابتوصادراتقصدبهتولیدو



تایکندمایجاباست،ایراناخیر اقتصاددههچندباليکهفروشی،خامدامدرافتادنازاجتناببراياما.استگرفتهقرارنظرمدمقاومتیاقتصاد
.گیردصورتکشورداخلدرشدهتولیدافزودهارزشبامتناسبوهدفمندصورتبهحمایتاین

VIII.نفتدرآمدضربه پذیريبامقابله
ازقابـل تـوجهی  بخـش نیـز ودولتهـا بودجـه منابعازتوجهیقابلبخشکهاندگرفتهشکلايگونهبهحالوگذشتهدرکشوراقتصادينظامات

مـی نفتـی در درآمـدهاي نشدهبینیپیشوناخواستهنوساناتوقوعلذا.است(آنهامشتقاتیا)گازونفتفروشبرمتکیکشور،ارزيدرآمدهاي
فرآیندهايبهبودطریقازو گازنفتفروشازحاصلدرآمدهايپذیريضربهکاهشبنابراین.آوردواردکشوراقتصادبهتوجهیقابلصدماتتواند

مـد مقـاومتی اقتصـاد کلیسیاستهاي13بند درخام،نفتسهمکاهشمنظوربهانرژيبخشصادراتیسبدبهبخشیتنوعنیزوخامنفتفروش
صنایعدرارزشزنجیرهتکمیلوگرو توسعهدرفروشی،خامازگرفتنفاصلهوبنیاندانشاقتصادسمتبهحرکتهمچنین.استگرفتهقرارنظر

واقتصـادي مقاومـت ارتقـاء نهایتـاً وپذیري،و انعطافپذیريرقابتافزایشاقتصاد،شدنمردمیوبرونگراییالزمه.استگازونفتدستیپایین
.استمختلفصنایعدرارزشزنجیرهتکمیلاقتصاد،ضربه پذیريکاهش

IX.دولتدرآمدينظاماصالح
سـالیان کـه اسـت اي عارضـه ،ملـی سرمایهاینبامصرفیبرخوردونفتیدرآمدهايبرانقالب،ازپسوپیشمختلفدولتهايحدازبیشاتکاي

برمردمنظارتو ناکارآمديخودعملکردقبالدردولتگوییپاسخکاهشموجبسویکازپدیدهاین.استبودهایراناقتصادگیردامنمتمادي
ازبیشاصلاین.استگردیدهدر اقتصادمولدبخشهايمنافعلحاظعدموکاراوعادالنهمالیاتینظامتوسعهعدمباعثدیگرسويازوشده،دولت
.یشودمارزیابینامطلوبآنبه سمتحرکتسرعتمتاسفانهامااستگرفتهقرارتاکیدموردپیشینسیاستهايوقوانیندرارکاندیگر

X.اقتصادسازيسالموسازيشفاف
فراینـدهاي فسـاد در کـاهش واقتصـادي فعالیتبسترامنیتاقتصاد،درتولیدورقابتبهبوداجتماعی،عدالتارتقاياقتصاد،کردنمردمیالزمه

ازبسـیاري ریشهحال حاضردرکارشناسان،ازبسیارياعتقادبه.استاقتصادسازيسالموفسادستیزياصلیشرطسازي،شفاف.استاقتصادي
ثبـات همچنـین ورقابـت ایجاد بسـتر .استاقتصادياطالعاتشفافیتفقدانمختلف،هايحوزهوبخشهادرکشوراقتصاديکالنوخردمسائل
غیرقـانونی انحصـارات وخـواهی رانـت وخواريویژهبامبارزه.یباشدماقتصادمسازيسالدیگرالزاماتازنیزمقرراتوقوانیندرمگیريتصمی
.اقتصادي استفسادمصادیقجملهازگذاریهاقیمتنرخیچندودولتی

XI.محوري)وارداتهايشیوهجايمحور (بهتولیدسیاستهاياتخاذ
سـرمایه، ازفرهنگ حمایـت توسعهوباشدهمراهمنفیارزبريخالصیامثبتآوريارزخالصباآنهارقابتیعرضهکهمحصوالتیتولیدازحمایت

.استاقتصاد مقاومتیتحققراههايمهمترینازاقتصادينظرانصاحبومتخصصاننظراتازاستفادهباایرانیخدماتوکاالهاکار،

نکاتی در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی-4
،بـه  هاي تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. اولـین نیـاز   موانع و نیازمنديایجاد بستر مناسب براي رفعشناسی اقتصاد کشور وآسیبپرداختن به -1

اقتصادي میباشد.اشتراك گذاشتن دستآوردها و اطالعات توسط فعاالن 
ي اقتصـاد مقـاومتی   عرصـه دو فعالیـت مهـم در   روزآمد المللی و نیز گردآوري آمارهاي دقیق و بانی فضاي اقتصادي داخلی و بینرصد و دیده-2

.  میباشد
کند.  با اقتصاد مقاومتی عمل بودن فضاي آموزش متناسب -3



اگر قرار باشـد مـا اقـدام بـه نهـاد     بدین معنی که اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادي مردمی است. ،یفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتیا-4
هاي موازي در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازي را دولت انجام دهد، بلکـه ضـروري اسـت کـه مـردم وارد ایـن       سازي

ي پول مطرح است، نهادهـاي اقتصـادي   ها و مشکالت مبادلهگیري کنند. االن که بحث تحریمخوارها به اقتصاد جلوعرصه شوند تا از ورود رانت
.اي داشته باشندکنندهتوانند نقش بسیار پررنگ و تعییننهاد میهاي مردممردمی و سازمان

. زوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصاديل-5
اي پویا هاي جهانی در اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی در شبکههاي بالقوه و فرصتن ظرفیتتحرك دستگاه دیپلماسی کشور براي فعال کرد- 6

ي ماست.ت ظرفیت این شبکه برعهدهشود و کشف و بکارگیري و ساخاز اقتصاد جهانی معنادار می

( در حوزه آب )محورهاي اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو-5
دستگاه کنتور حجمی مکمل آن) و نصب ابزارهـاي انـدازه   7000دستگاه کنتور فهام و 50000چاهها(نصب کنتورهاي هوشمند بر روي -1

.ایستگاه در جهت ارتقاء بهره وري1000گیري مناسب در منابع آبهاي سطحی بر روي 
.در جهت ارتقاء بهره وريحلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی20000پر و مسلوب المنفعه نمودن -2
زایـی درون(ملـی تولیـد تواندر جهت ارتقاءمیلیون متر مکعب  (آبهاي مرزي)1565سد با ظرفیت تنظیم آب 10آبگیري و یا افتتاح -3

.)اقتصاد
.)اقتصادزاییدرون(ملیتولیدتواندر جهت ارتقاءهکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (آبهاي مرزي)50000بهره برداري از -4
در جهـت  میلیون متر مکعب (عمدتاً با هدف تامین آب شرب) غیر طرح هاي مـرزي 500سد با ظرفیت تنظیم آب 4یا افتتاح آبگیري و-5

.)اقتصادزاییدرون(ملیتولیدتوانارتقاء
زایـی درون(ملـی تولیـد تـوان در جهت ارتقـاء هکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (غیر طرحهاي مرزي)50000بهره برداري از - 6

.)اقتصاد
.اجتماعیعدالتتوسعهواقتصادکردنبنیاندر جهت عدالتمیلیون نفر2,1روستا با جمعیتی بالغ بر 2000تامین آب شرب بیش از -7

ف
هدف از اجراي برنامهعنوان برنامه کلی در سطح کالنردی

1
دستگاه کنتور حجمی مکمل 7000دستگاه کنتور فهام و 50000نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاهها(

ارتقاي بهره وريایستگاه1000آن) و نصب ابزارهاي اندازه گیري مناسب در منابع آبهاي سطحی بر روي 

ارتقاي بهره وريحلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی20000پر و مسلوب المنفعه نمودن 2

ارتقاء توان تولید ملی میلیون متر مکعب  (آبهاي مرزي)1565آب سد با ظرفیت تنظیم 10آبگیري و یا افتتاح 3
(درون زایی اقتصاد)

هکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (آبهاي مرزي)50000بهره برداري از 4
ارتقاء توان تولید ملی 
(درون زایی اقتصاد)

5
(عمدتاً با هدف تامین آب شرب) غیر میلیون متر مکعب500سد با ظرفیت تنظیم آب 4آبگیري و یا افتتاح 

طرح هاي مرزي
ارتقاء توان تولید ملی 
(درون زایی اقتصاد)

ارتقاء توان تولید ملی هکتار شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی (غیر طرحهاي مرزي)50000بهره برداري از 6
(درون زایی اقتصاد)

عدالت بنیان کردن اقتصاد و میلیون نفر2,1بر روستا با جمعیتی بالغ 2000تامین آب شرب بیش از 7
توسعه عدالت اجتماعی

شرکت آب منطقه اي ایالممبتنی بر اقتصاد مقاومتی درعملیاتی برنامه هاي -6



:زمینیزیرآبمنابعبرداشتکنترلوبرداشتاضافهازجلوگیريزمینی،زیرآبهايسفرهرساندنتعادلبه-6-1
دستگاه400تعدادبهچاههارويبرفهامکنتورالف)  نصب
دستگاه80تعدادبهچاههارويبرفهامکنتورمکملحجمیکنتورب)  نصب

جوییصرفهمکعبمترمیلیون7معادلعمومیمصالحبهمضروپروانهفاقدچاهحلقه30نمودنالمنفعهمسلوبوج)  پر
اکیپ به منظور انجام فعالیت هاي نظارت و آمار برداري و ...12گشت و بازرسی به تعداد د) تشکیل ، تقویت و استقرار گروههاي 

ه) استقرار مدیریت مشارکتی آب زیر زمینی با استفاده از تشکل هاي آب بران
دشت)2و) انجام مطالعات حفاظت منابع آب و تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاهها در دشتهاي ممنوعه( 

حجمـی تحویـل فرمانی وکشوییهايدریچهنصبوآبیاري ،ساختراندمانوضعیتبهبودآب، جریانگیرياندازهابزاربهنقاطتجهیز-6-2
:کشاورزانبهآبعادالنهتوزیعقانوناجرايراستايدرآب

دستگاه50تعدادبهبرداشتنقاطرويبرسطحیآبهايمنابعدرمناسبگیرياندازهابزارالف)  نصب



اهداف کمیسیاست راهبردياهداف کیفی

عنوان طرح یا پروژه

تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی( به تفکیک حوزه اجرایی)

دشت 
دشت هلیالنمهران

ابو غویردهلرانایالمموسیان
دشت 
عباس 
غربی

دشت 
عباس 
شرقی

صالح 
آباد

دره 
شیروانچرداولایوانشهر

تعادل بخشی 
منابع آب زیر 

جلوگیري -زمینی
از اضافه برداشت

به تعادل رساندن سفره 
-هاي آب زیر زمینی

جلوگیري از اضافه 
برداشت و کنترل 

برداشت منابع آب زیر 
زمینی

چاهها به تعداد نصب کنتور فهام بر روي
دستگاه400

702080-4030-201525306010

نصب کنتور حجمی مکمل کنتور فهام بر روي 
دستگاه80چاهها به تعداد 

1289-1817-1-1104-

حلقه چاه 30پر و مسلوب المنفعه نمودن 
7فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی معادل 

صرفه جوییمیلیون متر مکعب
2,50,11,3-0,80,60,10,40,10,20,20,7-

اهداف کمیسیاست راهبردياهداف کیفی
عنوان طرح یا پروژه

تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی( به تفکیک حوزه اجرایی)

تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیري  جریان 
بهبود وضعیت راندمان آبیاري- آب

دریچه هاي ساخت و نصب 
تحویل حجمی -کشویی  فرمانی

آب در راستاي اجراي قانون 
توزیع عادالنه آب به کشاورزان

نصب ابزار اندازه گیري 
مناسب در منابع آبهاي سطحی 

بر روي نقاط برداشت به 
دستگاه50تعداد 

فرعی اول-کانال مرزن آباد - شبکه آبیاري و زهکشی دویرج 

فرعی دوم-کانال مرزن آباد - دویرج شبکه آبیاري و زهکشی 

فرعی سوم-کانال مرزن آباد - شبکه آبیاري و زهکشی دویرج 

فرعی چهارم-کانال مرزن آباد - شبکه آبیاري و زهکشی دویرج 



درصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمی

30271550258330100تعداد

میلیون  متر    
71143435717100مکعب

40020515037300754001004800دستگاه

8081030376075801001200دستگاه

505102040357050100700دستگاه 5
طرح 

تکمیل و 
تجھیز

زمانبندي برنامه هاي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 

کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه      
نمودن چاه هاي آب فاقد پروانه       

بهره برداري مضر به مصالح عمومی      
و جلوگیري از اضافه برداشت      

چاه هاي مجاز 

800

نحوه  
تجهیز  
مالی

طرح  
احیاء و   
تعادل  
بخشی

پیش بینیپیش بینی

میزان  
اعتبارات مورد   

نیاز

یف
هدفواحدبرنامه تفصیلی رد

پیشرفت کار بصورت تجمعی   
سه ماه اول  

2
فهام 

حجمی 

سه ماه دوم  

ابالغی از شرکت مدیریت منابع آب می باشد که این شرکت اهداف پیشنهادي را جهت بررسی و اصالح به شرکت  اهداف درج شده بر اساس اهداف برنامه عملیاتی سال 95
مدیریت منابع آب ارسال نموده است 

نصب ابزار اندازه گیري مناسب در       
منابع آب سطحی  

سه ماه چهارم  سه ماه سوم  
پیش بینیپیش بینی

1



درصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمیدرصدکمی

1212100121001210012100تعداد

309302170268530100تعداد

72.1304.9705.95857100میلیون مترمکعب

400401032080400100400100دستگاه

8081064808010080100دستگاه

40040102005032080400100تعداد3

120100100100بانک

150100100100بانک

1255075100بانک

123257601210012100دستگاه

2715551866228127100دستگاه

722546071007100تعداد

00100400850100میلیون مترمکعب6

0.090.009100.036400.0765850.09100میلیون مترمکعب7

2104080100دشت 8

1104080100دشت پایلوت9

0104080100دشت پایلوت10

نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب در 
هر امور شهرستان

نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب در 
123256501210012100نشستهر امور شهرستان

412525041004100نشستنشست با مقامات قضایی و نیروهاي انتظامی  
1032555087510100نشستنشست با مقامات اجرایی 

82254506758100نشستنشست با گروههاي مرجع و روحانیون

246251250187524100برنامه

1232565097512100برنامه

1232565097512100برنامه

14781000073915014781100نفر 

14425750117514100جلسه

369251850277536100مطلب

120302560509075120100مطلب

105508751010010100نسخه

یف
هدفواحدبرنامه تفصیلیعنوان برنامه عملیاتیعنوان برنامه/ هدف مورد انتظاررد

پیشرفت کار بصورت تجمعی
سه ماه چهارمسه ماه سومسه ماه دومسه ماه اول

عملکردپیش بینیعملکردپیش بینیعملکردپیش بینیعملکردپیش بینی

1

ــني تعادل بخشي منــابع آب زيرزمي

تقویت و استقرار گروه هاي گشت و بازرسی

تشکیل، استقرار، کنترل، نظارت، آماربرداري و ...  *

انسداد چاه هاي غیرمجاز

کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي آب فاقد 
پروانه بهره برداري مضر به مصالح عمومی و جلوگیري از 

اضافه برداشت چاه هاي مجاز

تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیري هوشمند2
فهام

خرید چاههاي کم بازده کشاورزي براي شرب یا خرید چاه هاي کم بازده کشاورزي
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

حجمی

اصالح و تعدیل پروانه ها

4
ایجاد سامانه پایش و بانک اطالعاتی 

استقرار نرم افزار سیستم اطالعات و آمار حفاظت و  )
بهره برداري منابع آب)

ایجاد سیستم جامع بانک اطالعات و پیاده سازي سیستم 
GIS

ایجاد سایت مشترك آب و برق

ایجاد سامانه پایش کنتور 

ساماندهی شرکت هاي حفاري5

GPS نظارت بر نصب

و دستگاه هاي حفاري از طریق سامانه  GPS نظارت بر عملکرد
پایش دستگاه هاي حفاري

آموزش حفاران و مهندسین ناظر

تقویت آبخوان از طریق مطالعه، اجرا و تکمیل طرح هاي تقویت آبخوان از طریق طرح هاي تغذیه مصنوعی
تغذیه مصنوعی و پخش سیالب

انجام مطالعات حفاظت منابع آب و  تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاهها در دشتهاي ممنوعه و اجراي نتایج 
مطالعات انجام شده

استقرار مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی با استفاده از تشکل هاي آب بران آب زیرزمینی با همکاري وزارت جهاد 
کشاورزي

مطالعه و ایجاد بازارهاي محلی آببازار محلی آب

تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقاالت در مطبوعات استانی

انتشار مطالب تحلیلی در سایت هاي اینترنتی استانی

تهیه و تدوین کتاب، بروشور، بنر و پوستر
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برگزاري جلسات آگاهی رسانی در سطح قوه 
قضاییه و مسئولین محلی

همکاري صدا و سیماي جمهوري اسالمی در 
آگاهی رسانی به مردم و مسئولین از طریق تهیه 
و پخش فیلم هاي مستند، انیمیشن، شبکه خاص 

آب و ....

مصاحبه تلویزیونی و گزارش خبري از شبکه استانی

برنامه رادیویی استانی

برنامه تلویزیونی استانی

داناب) اجراي طرح دانش آموزي نجات آب (

راه اندازي کارگروه فرهنگ سازي استانی


