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 دستور کار جلسه:

 - ستاد دبیرخانه توسط استان مقاومتی اقتصاد اقدامات و برنامه عملکرد گزارش ارائه 

 اهم مذاکرات جلسه:

 و جمهور رئیس معاون نوبختجناب آقای دکتر جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 

 اعضای ستادنمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی،  ،استاندار محترم ،کشور  بودجه و برنامه سازمان رئیس

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با  14ساعت  19/4/1931در تاریخ  و مدیران استانی

 تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

 کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستادو رئیس  کرمان استانداردر ابتدای جلسه جناب آقای رزم حسینی 

 تصمیماتاتخاذ  زرند شهرستان بحران ستاد درحضور ایشان  به اشاره باضمن خیر مقدم به آقای دکتر نوبخت، 

 انسجام لذا نیست مربوط دولت به فقط و است فرابخشی توسعه امر: ندافزوددر خصوص رفع مشکالت زلزله، 

 .باشد راهگشا تواند می دولت برای تمرکززدایی و مدیریت

 اقتصاد با و شد ارائه 34 ماه بهمن در کرمان استان اقتصادی توسعه مثلث ایده: ندداشت ابراز کرمان استاندار

 .است منطبق اسالمی انقالب معظم رهبر مدنظر مقاومتی

 استان اقتصادی توسعه مثلث ارکان عنوان به گذاران سرمایه و دولت نمایندگان مجلس، نمایندگان از حسینی رزم

 فرهنگ به نسبت توانند نمی آنها زیرا هستند توسعه مثلث ناظر نیز جمعه ائمه: ندکرد تصریح و ندبرد نام کرمان

 کارآفرین، و گذار سرمایه معتقدیم، اسالمی های آموزه اساس بر .باشند تفاوت بی مقاومتی اقتصاد و اقتصادی

 هزار 51 با برابر که شده امضا کرمان استان در گذاری سرمایه موافقتنامه دالر میلیارد 94 و است اقتصادی مجاهد

 .اجراست دست در یا و شده اجرا ها موافقتنامه این درصد 15 که است تومان میلیارد

 و هزار 11: ندداشت ابرازبا اشاره به برخی پروژه های مهم مصوب سفر ریاست محترم جمهور،  آقای رزم حسینی

 پالسمای کارخانه تاکنون که گردید منعقد استان به جمهوری رئیس سفر در موافقتنامه تومان میلیارد 155

 اجرایی خصوصی بخش گذاری سرمایه تومان میلیارد 455 و هزار یک با پروژه این و کرد دریافت را مجوزها خون

 امضا به جمهوری رئیس سفر در نیز زیست محیط پروژه بزرگترین عنوان به خبر ملی پارک توافقنامه .شود می

 خبر پارک در ستاره پنج چادری پارک نخستین و است کرده دریافت را مجوزها آخرین نیز پروژه این که رسید

 پروژه و شد اخذ برجام از بعد نیز کرمان فجر پتروشیمی کارخانه مجوزهای از بسیاری همچنین.شود می ایجاد

 مرحله در و شده تمام بندرعباس کرمان اتوبان مطالعات و است مناقصه برگزاری آماده سیرجان کرمان خط ریلی
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 .است فاینانس

 گنج قلعه: ندداشت ابراز و ندآورد میان به سخن هم گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان از کرمان استاندار

 سر به محرومیت در مردم اما بود رسیده منطقه این به زیربنایی خدمات که است محروم های شهرستان از یکی

 منطقه ترین ناامن که شهرستان این امروز شد انجام گنج قلعه در اقداماتی مستضعفان بنیاد حضور با و برند می

 .است شده تبدیل منطقه ترین امن و بود

 شهرستان: ندگفت و ندداد خبر گنج قلعه شهرستان در امنیتی های شاخص بهبود درصد 45 از آقای رزم حسینی

 .روند می منطقه این به خارجی گردشگران و است شده تبدیل کرمان جنوب در گردشگری مرکز به گنج قلعه

 را زمینه بتوانند تا کنیم آغاز گرا توسعه های شرکت از را اقتصاد بودن مردمی باید که آنجا از: ندکرد تاکیدایشان 

 گرا توسعه شرکت چند و کردیم تقسیم اقتصادی منطقه هشت به را کرمان استان کنند، فراهم مردم حضور برای

 گرا توسعه های شرکت مدیران از براینکه تاکید با کرمان استاندار .اند شده انتخاب مناطق این معین عنوان به

 خرد صندوق 445 هستیم مصمم: ندگفت کنند، گذاری سرمایه و فکر کرمان استان برای است شده خواسته

 .است شده تشکیل تاکنون صندوق 155 که دهیم تشکیل کرمان استان دهستان 111 در روستایی

 گفتمان تا است مقاومتی اقتصاد سازی گفتمان پروژه پایلوت عنوان به کرمان استان: کرد خاطرنشانایشان 

 را خود آینده مقاومتی اقتصاد با توانند می که برسند باور این به مردم و شود تبدیل مردم باور به مقاومتی اقتصاد

 .کنند تضمین

 استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستادو دبیر  کرمان استان بودجه وبرنامه  سازمان رئیسآقای دکتر رودری 

 میلیارد هزار 91 ،1934در سال  کرمان استان افزوده ارزش کل براینکه تاکید با جلسه این ادامه در نیز کرمان

 دارد، را کشور جمعیت درصد چهار حدود و مساحت درصد 11 کرمان استان اینکه به توجه با: گفت است، تومان

 .است درصد 9.8 نفت بدون کشور اقتصاد از استان این سهم

 سرانه تولید و باالتر درصد یک ملی متوسط به نسبت کرمان استان رشد نرخ اینکه به اشاره باآقای دکتر رودری 

 رهبری معظم مقام نامه براساس کرمان استان برنامه ششم سند: افزود است، تر پایین ملی سرانه به نسبت استان

 به که ایم کرده بینی پیش را کرمان استان توسعه رشد نرخ درصد 4.1 و است شده تدوین مقاومتی اقتصاد درباره

 .است نیاز سال پنج طی تومان میلیارد هزار 144

 31 که است شده تعریف کرمان استان در برش و سطح سه در مقاومتی اقتصاد پروژه 943: ندکرد تصریحایشان 

پروژه بخش خصوصی )طرح  141پیشنهادی دستگاه و  پروژه 119 و ملی های پروژه به مربوط استانی برش پروژه

 .مثلث توسعه( است
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عدم تعادل های منطقه ای بین جنوب و شمال استان را یکی از مهمترین چالش  بودجه وبرنامه  سازمان رئیس

های مدیریت استان دانستند و گفتند: زلزله، سیل، خشکسالی، فرسایش بادی و حرکت شن های روان از 

 فیزیکی پیشرفت درصد 94 ازکرمان  استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیرمخاطرات طبیعی استان است. 

 وجود کرمان استان در خصوصی بخش پروژه 141: داشت ابراز داد، خبر کرمان استان مقاومتی اقتصاد های ژهپرو

 اقتصاد کردن مردمی ملی برنامه برای هم پروژه 13 و است شده اخذ اقتصادی توسعه مثلث طرح از که دارد

 .باشد می کرمان استان در مقاومتی

مبنی بر واگذاری پروژه های  4قانون الحاق  45ایشان با اشاره به عملکرد استان در اجرای دستورالعمل ماده 

پروژه به بخش خصوصی 94، پروژه شناسایی شده  134ابراز کردند تا کنون از به بخش غیردولتی، تملک دارایی 

 واگذار شده است.

ته تسهیل و رونق تولید و اقدامات در خصوص رفع مشکالت آقای دکتر رودری در ادامه به تشریح عملکرد کمی

 1459مورد تسهیالت به میزان  448واحدهای تولیدی نیمه فعل و تعطیل پرداختند. بر این اساس تا کنون 

درصد از کشور را  9.4درصد کشور و از لحاظ مبلغ  9.41میلیارد ریال پرداخت شده است که از لحاظ تعداد 

 دامه ایشان گزارشی از اقدامات معین های مناطق هشتگانه ارائه نمودند.شامل می شود. در ا

 مجمع رئیسسپس جناب آقای دکتر امیری نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی و 

 خوبی به را زرند شهرستان در زلزله بحران کرمان استان مدیران اینکه به اشاره با ،کرمان استان نمایندگان

 کرمان، استاندار مجدانه های تالش عالرغم و رسیده بحران به کرمان استان ذغالسنگ: ندگفت کردند، مدیریت

 .است نشده مرتفع مشکالت هنوز

 کرمان استان پسته: ندافزود روبرواست، آب بحران جمله از مشکالتی با کرمان استان براینکه تاکید با امیری آقای

 شده کمتر محصول این بر فشار پسته تعاونی شرکت ورود با که است مواجه فروش بخش در مشکالتی با نیز

 .است

 کم راندمان با ساله همه پسته: ندکرد خاطرنشان و شد کرمان استاندار به بیشتر اختیارات تفویض خواستارایشان 

 با و شود گرفته نظر در کرمان استان جالیزی محصوالت و خرما پسته، برای راهکاری باید و شود می تولید

  .رسد فروش به محصوالت این خاصی استراتژی

ضمن بیان  کشور بودجه و  برنامه سازمان رئیس و جمهوری رئیس معاوندرادامه جلسه جناب آقای دکتر نوبخت 

 و است گرفته قرار توسعه ریل در درستی به خطه این دهد می نشان کرمان استان مقاومتی اقتصاد برنامهاینکه 

 اساس بر ملی های سیاست و است ملی های سیاست راستای در کرمان استان اقدامات: ندافزود ،رود می پیش
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 .است شده انتخاب کشور شرایط براساس و منطق

 در منسجم الگوی عدمو  مدت بلند نگاه یک وجود عدم شامل نقیصه دو: ندکرد عنوان جمهوری رئیس معاون

 را ای توسعه های برنامه ما با همراه که کشورهایی که حالیست در این و است داشته وجود کشور توسعه فرآیند

 .اند رسیده پیشرفت به گرفتند، پیش

 علت به ها برنامه این از یک هر که ایم کرده اجرا کشور در را برنامه 15 تاکنون: ندداشت ابراز نوبختآقای دکتر 

 .نشدیم برخوردار منسجم حرکت از و رفت می جداگانه مسیر یک به بلندمدت انداز چشم وجود عدم

 جبران را بلندمدت نگاه یک وجود عدم نقیصه انداز، چشم سند ابالغ با رهبری معظم مقام: ندداد ادامهایشان 

 .باشد ساله 15 برنامه دو اساس بر باید ها برنامه بنابراین و کردند

 را پیشرفت ایرانی اسالمی توسعه الگوی همچنین اسالمی انقالب معظم رهبر اینکه به اشاره بانوبخت  دکتر آقای

 به له معظم: ندداشت است،بیان تدوین دست در الگو این که کردند ارائه منسجم الگوی عدم مشکل رفع برای هم

 اساس بر باید ما پیشرفت بلکه برسانیم پیشرفت به را کشور توانیم نمی دولتی اقتصاد با دادند تشخیص درستی

 .باشد زا درون اقتصاد

 از بتوانند که کنند شرکت اقتصادی عرصه در دارند آمادگی زمانی مردم: ندداشت ابراز جمهوری رئیس معاون

 .باشد گستر عدالت باید ها برنامه بنابراین ببرند بهره خود اقدامات

 اسالمی جمهوری مانند کشوری توسعه برای شیوه بهترین مقاومتی اقتصاد اینکه به اشاره با آقای دکتر نوبخت

 نکته این به و شده تدوین مقاومتی اقتصاد چارچوب براساس کرمان استان های برنامه: ندکرد تاکید است، ایران

 .آید وجود به غیردولتی های بخش و دولت بین تعامل و همکاری که است شده توجه

 اقتصاد گانه هشت مناطق به کرمان استان تقسیم درباره کرمان استاندار گزارش: ندکرد خاطرنشانایشان 

 با منطبق و درست طراحی از ناشی موفقیت این و کردم تحسین را خصوصی بخش مدیریت با مقاومتی

 .است مقاومتی اقتصاد های سیاست

 توزیع امسال پایان تا باید اعتبار تومان میلیارد هزار 495 براینکه تاکید با کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس

 هزار یک کرمان استان به جمهوری رئیس سفر در: ندداد ادامه دارد، سهم بودجه این از کرمان استان و شود

 امسال پایان از قبل تا اعتبارات این درصد 155 و شد مصوب خطه این برای گذاری سرمایه اعتبار تومان میلیارد

 کرمان استان به نیز امسال ای سرمایه های دارایی تملک و گذاری سرمایه اعتبارات تمام .شود می پرداخت

 .شود می پرداخت

 کرده تقدیم دولت به جاری ماه در را آینده سال بودجه نویس پیش بودجه و برنامه سازمان اینکه بیان باایشان 
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 آینده سال بودجه الیحه در را کرمان استان به جمهوری رئیس سفر دوم بخش اعتبارات درصد 155: گفت است،

 .دید خواهیم

 برای کرمان استان توسعه برنامه: ندداد ادامه کرمان استاندار به خطاب کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس

 عنوان به را آن تغییر کمترین با شوم می متعهد و بدهید ما به و بنویسید را ششم برنامه در 33 تا 31 های سال

 .شود انجام است، دولت تعهد مورد آنچه و دهم قرار شما اختیار در کنم مصوب برنامه

: داشت ابراز دارد، توسعه برای بزرگی و عظیم منابع و ظرفیت کرمان استان اینکه به اشاره با آقای دکتر نوبخت

 صاحب های انسان بین در طبیعی امری که سالیق اختالف همه با که است این کرمان استان موفقیت رمز

 نشده توسعه عدم موجب ها سلیقه اختالف این و گرفته پیش در را توسعه هدف یک کرمان استان اما نظراست

: ندداد ادامه و ندخواند کرمان استان انسانی های سرمایه دیگر از را سلیمانی سردار همچنینایشان  .است

 انجام به را حساس مقطع این در خود ماموریت تا بدارد مصون بالیا از را سلیمانی سردار خداوند امیدواریم

 .برساند

برای استحضار و پیگیری مصوبات جلسه  31/1/3131صورتجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مورخ به پیوست 
 ارسال می گردد.

 مصوبات:

تهیه و به سازمان برنامه و  ششم برنامه در 33 تا 31 های سال برای کرمان استان توسعه برنامهمقرر شد  -1

 بودجه کشور ارسال گردد تا این سازمان تعهدات دولت را با کمترین تغییر انجام دهد.
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 عمل آید. خصوص تخصیص اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور به استان اقدام الزم به
 


