
 1 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان کرمان

 جلسه صورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان

  تاریخ:

  شماره:

 :نامه دعوتشماره 

 

 :نامه دعوتتاریخ 

 

 تاریخ تشکیل جلسه:

11/1/1931 

 محل برگزاری:

 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

 دستور کار جلسه:

  تشریح ساختار، وظایف و عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 اهم مذاکرات جلسه:

در تاریخ  با حضور اعضای ستاد و فرمانداران سراسر استان اقتصاد مقاومتی استان کرمان فرماندهیستاد جلسه سومین 

 شد.  آغاز. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید گردید در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار 13:91ساعت  رأس 11/1/1931

اقتصاد مقاومتی ابالغی از  های سیاستو رئیس ستاد ضمن بیان اهمیت اجرای  رزم حسینی استاندار کرماندر ابتدای جلسه آقای 

تمام  ندبه سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، از همه مدیران خواست 31سال  گذاری نامسوی مقام معظم رهبری و با توجه به 

 اظهارو  نددرگیر شدن در بروکراسی اداری را موجب هدر رفت انرژی مدیران دانستاهتمام خود را در این راستا به کار گیرند. ایشان 

 اجرای اقتصاد مقاومتی گام برداشت. به خوبی در مسیر توان نمی: هر چه درگیر بروکراسی اداری شویم، ندداشت

: فرمانداران ندو ادامه داد ندپیش نیازها برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد ترین مهمحذف و کاهش بروکراسی اداری را از  ایشان

 مسئولیت اجرایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند. ها شهرستاندر 

: انتظار نداریم یک مدیر در ندو ادامه داد ندی گویی در مسیر اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرداستاندار کرمان بر پرهیز از کل

و تنگناهای  ها گذاریمربوط به سرمایه  های استعالماستان یا شهرستان در حد وزیر اختیارات داشته باشد اما انتظار داریم که پاسخ 

 اعالم کنند.را در اسرع وقت ها  طرحموجود در مسیر اجرای 

با تاکید بر لزوم تحقق پنجره واحد سرمایه گذاری در استان، گفت: دستگاه های نقش آفرین در اقتصاد مقاومتی باید نشان ایشان 

انجام دهند در اسرع وقت به استان و  توانند نمیانجام دهند و اگر کاری را  توانند میدهند که چه کارهایی را در چارچوب قوانین 

 اران اعالم کنند.سرمایه گذ

: باید راهکار عملیاتی بر اساس زمان بندی برای پروژه های ندو گفت ندنیز تاکید کرد ها پروژهرزم حسینی بر زمان بندی آقای 

 اقتصادی داشته باشیم.

 .شود میدر استان کرمان برگزار  بار یکروز  11: جلسات اقتصاد مقاومتی هر کرد اظهاراستاندار کرمان 

 حسینی گفت: مستند سازی و گزارش دهی درباره اقدامات انجام شده نیز باید همواره مد نظر مدیران و فرمانداران باشد.رزم آقای 

و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرماندر ادامه آقای رودری 

را  ها شهرستانتا ستاد اقتصاد مقاومتی در  ندذیل ستاد از فرمانداران درخواست کرد ایکمیته هساختار، وظایف و عملکرد ستاد و 

 تشکیل و برنامه های عملیاتی ادارات شهرستانی را پیگیری نمایند.

و نیم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری  43: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت و نیم درصدی ساالنه ندگفت آقای رودری

 ز است و در این رابطه برش استانی آن نیز در دست تدوین است.نیا

مختلف برای استان کرمان در چهار  های بخشدر  وری بهره: هشت و نیم درصد نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد ندرودری افزود آقای
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اقتصادی استان کرمان جمع وی تاکید کرد: نقش همه دستگاه های استان برای تحقق نرخ رشد  سال آینده پیش بینی شده است.

 بندی شده است.

هزار فرصت  171: با تحقق این میزان نرخ رشد اقتصادی در مجموع ندرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد

 .شود میهزار فرصت شغلی ایجاد  91 حدود که بر این اساس ساالنه شود میشغلی جدید ایجاد 

وی با اشاره به برگزاری  استانی این برنامه تدوین شود. های برشرنامه ملی اقتصاد مقاومتی اعالم شده و باید : بندرودری افزودآقای 

پنج جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان کرمان، عنوان کرد: پنج جلسه دستگاهی و هشت جلسه شهرستانی نیز در این رابطه 

  برگزار شده است.

 و مسائل و مشکالت حوزه شهرستان خود پرداختند. ها دیدگاهدر ادامه جلسه فرمانداران به بیان 

 مصوبات:

تدوین و  44/1/1931تا تاریخ ، برش شهرستانی برنامه عملیاتی بخش کشاورزی را و جنوب استانجهاد کشاورزی  ادارات کلشد مقرر  -1

 .جهت تصویب در ستاد به دبیرخانه اعالم نمایند

تا تاریخ ، برش شهرستانی برنامه عملیاتی بخش صنعت، معدن و تجارت را و جنوب ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت استانشد مقرر  -4

 جهت تصویب در ستاد به دبیرخانه اعالم نمایند.تدوین و   44/1/1931

تدوین و   44/1/1931تا تاریخ ردشگری، برش شهرستانی برنامه عملیاتی خود را میراث فرهنگی، صنایع دستی و گ کلاداره شد مقرر  -9

 جهت تصویب در ستاد به دبیرخانه اعالم نمایند.

و برونگرایی اقتصاد از کمیته های موضوع در کمیته رفع موانع تولید  ،در استانپنجره واحد  رفع موانع اجرای مقرر شد جهت -3

 . زیر مجموعه ستاد بررسی گردد

روز یک بار تشکیل  11اقل هر مقرر شد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان های استان و به ریاست فرماندار حد -1

 گردد و فرمانداران به عنوان روسای ستاد روند انجام برنامه های را رصد نموده و به ستاد استان گزارش دهند.

 


