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 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان

  تاریخ:

  شماره:
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834527 

 :نامه دعوتتاریخ 

32/6/1234 
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 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

 دستور کار جلسه:

 (بودجه و برنامه سازمان) ستاد دبیرخانه توسط استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد عملکرد گزارش ارائه 
 استان تجارت و معدن صنعت، کل اداره توسط استان تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه عملکرد گزارش ارائه 

 اهم مذاکرات جلسه:

جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 

در سالن پیامبر اعظم  11ساعت  32/6/1234در تاریخ  و مدیران استانی اعضای ستاد ،استاندار محترم ،مرکزی

 )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

 موفق های سیاست از را ای توسعه اقدامات بر تمرکز، کرمان استانداردر ابتدای جلسه جناب آقای رزم حسینی 

 ویژه شرایط کرمان استان در مقاومتی اقتصاد فرهنگ و گفتمان ترویج: ندگفت و ندبرشمرد استان این مدیریت

 .است کرده فراهم گذاران سرمایه برای را ای

 مجموعه راستای در خارجی شرکت یک با اخیر هفته سه طی گذاری سرمایه دالر میلیون 22: ندافزود ایشان 

 .است شده جذب کرمان استان در مدرن کشاورزی ترویج و کشاورزی مدرن

 در قبل ماه  26 حدود از: ندکرد عنوان کرمان، استان در جانبه همه و متوازن توسعه لزوم بر تاکید باایشان  

 گنج قلعه در مقاومتی اقتصاد نمونه شهر ایده اداری، بروکراسی رفع و دولتی غیر بخش به امور واگذاری راستای

 پروژه عنوان به مستضعفان بنیاد و شد واگذار دولتی غیر بخش به گنج قلعه شهرستان طرح این در .شد اجرایی

 سازی توانمند و توسعه برای منطقه در موجود های ظرفیت از تا یافت حضور گنج قلعه شهرستان در مدیریتی

 در اکنون  هم مقاومتی، اقتصاد نمونه شهر ایده اجرای در آمده دست به های موفقیت با .کند استفاده مردم

 ارتقاء چشمگیری میزان به شهرستان این در امنیت و است فعالیت حال در کارخانه سه گنج قلعه شهرستان

 .دارند ای توسعه های طرح اجرای برای خوبی بسیار همراهی نیز مردم موارد، این کنار در و است یافته

 بیان و اشاره مردم مشارکت با و گنج قلعه در روستایی خرد های صندوق گیری شکل بهآقای رزم حسینی  

 هر برای و شده بندی تقسیم اقتصادی منطقه 7 به را کرمان استان اقتصادی، توسعه مثلث دوم طرح در: ندکرد

 راستای در توانمند های شرکت مشارکت جلب .است شده مشخص نیز کشور بزرگ مؤسسات از معینی منطقه

 ها شرکت از راستا این در و است بوده اجباری گونه هیچ بدون و داوطلبانه صورت به استان متوازن توسعه

 و توسعه زمینه ای منطقه های مزیت اساس بر که ایم خواسته ها آن از و ایم نکرده گذاری سرمایه درخواست

 .کنند فراهم را منطقه توانمندی

 استان دهه سه: ندگفت ،است اقتصاد کردن مردمی مقاومتی، اقتصاد اصلی هدف آنکه بر تاکید با کرمان استاندار 
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 شده آغاز کرمان استان در آب همیاران طرح مشکل این رفع برای و است گریبان به دست آبی کم با کرمان

 سال دو ظرف مترمکعب میلیون 722 جویی صرفه با که بوده جویی صرفه بر مبتنی آب همیاران طرح .است

 .است بوده انگیز حیرت کارشناسان و مردم از بسیاری برای طرح این اخیر،

 بوده اقتصادی توسعه اقدامات بر تمرکز تدبیر دولت در کرمان استان های سیاست از یکی: داشتند اظهارایشان   

 .ایم یافته دست تاکنون خوبی دستاوردهای به راستا این در خوشبختانه که

 تمرکز ها ارکان همه طرح این در: ندافزود کرمان استان اقتصادی توسعه مثلث طرح به اشاره با کرمان استاندار 

 اولین .دارند حضور اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان خصوصی، بخش جمله از استان توسعه بر

 فرهنگ ترویج  و استان حاکمیتی های دستگاه همه افزایی هم و همگرایی اقتصادی؛ توسعه مثلث دستاورد

 .است بوده اقتصادی گفتمان

 استان صحیح، مدیریت اعمال با تاکید کردند که کرمان استان زیاد های ظرفیت وجوداشاره به  بااستاندار کرمان  

 .بود خواهد شاهد را عظیم ای توسعه جهش یک

 تمامی به مقدم خیر گفتن ضمن استان بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست رودری دکتر آقای جلسه ادامه در

 مبسوطی گزارش ایشان همراهان و مرکزی بانک محترم کل رئیس سیف دکتر آقای خصوص به جلسه در حضار

 وجود استان در که هایی ظرفیت به بنا :گفتند و نمودند بیان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد اهداف و اقدامات از

 تدوین بحث بخشی، بین و ای منطقه الزم مالحظات توان می ریزی برنامه جامع رویکرد یک اساس بر و دارد

 رهبری معظم مقام ابالغیه در که رویکردهایی طور همین و گانه 35 کلی های سیاست بر تکیه با مقاومتی اقتصاد

 سهم که است استانی یک رود می انتظار که آنچه خالف بر اقتصادی ساختار حاظل به کرمان استان. پذیرد انجام

 دارد قرار استان در مقاومتی اقتصاد های برنامه زیربنای که آنچه .باشد می باال آن در کشاورزی بخش

 ششم برنامه که است این رهبری معظم مقام نامه تاکید و بوده رهبری معظم مقام گانه 35 کلی های سیاست

 .گردند تدوین مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه افق سه در ها برنامه و باشد مقاومتی اقتصاد سازی پیاده ظرف

درصدی استان در پنج سال آینده،  7.4ایشان با اشاره به پیش بینی صورت گرفته در خصوص رشد اقتصادی 

هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری  354عنوان کردند که برای تحقق این رشد ساالنه به طور متوسط استان به  

اعتباری  مؤسساتو  ها بانکاز طریق  بایست میریال ان  میلیاردهزار  32است به طوری که حدود جدید نیازمند 

 مالی گردد. تأمین بانکی غیر

آقای دکتر رودری سپس به اقدامات صورت گرفته در خصوص اقتصاد مقاومتی قبل و بعد از تشکیل ستاد 

برنامه  11پروژه اقتصاد مقاومتی در قالب  273فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اشاره کردند و گفتند هم اکنون 
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  درصد برخوردار هستند. 26که از پیشرفت فیزیکی حدود  باشد میر حال اجرا در استان ملی د

محترم مردم شهربابک در  نمایندهاسدی  آقای ونماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر حسن پور  آقایسپس 

به تسهیالت بانکی مطالبی را  ها آندر خصوص مشکالت واحدهای تولید استان و نیاز  مجلس شورای اسالمی

 عنوان کردند.

نیز پس از استماع گزارش اقدامات انجام  قای دکتر سیفآجناب  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس

 و اقتصادی حوزه در کرمان استان دقیق بسیار نگاه ایجاد سبب مقاومتی اقتصاد: شده در استان عنوان کردند

 .است شده کرمان استان در نگرش و نگاه تغییر

 وفاق این قدردان باید: ندکرد تاکید است، ارزشمند بسیار کرمان استان در موجود وفاق اینکه بر تاکید باایشان 

 .نماییم ایجاد بهبودی و متعادل شرایط یک در را کشور اقتصاد و مردم رفاه آینده، که هستیم موظف همه و بود

 استان تولید افزایش و توسعه راستای در که است ای گونه به کرمان استاندار نگاه و مقاومتی اقتصاد خوشبختانه

 است کرده خصوصی بخش بر متمرکز را خود کار بلکه است نکرده تکیه دولتی کالن بودجه تخصیص بر کرمان

 .است دقیق و درست نگاه این که

 مباحث: گفت کند، طی را خود رشد زیاد شیب با مسیر این از کرمان استان اینکه از امیدواری ابراز باایشان 

 و تدبیر دولت در همگانی عزم به منجر کردند، ابالغ را اصول این موقع به رهبری معظم مقام که مقاومتی اقتصاد

 .باشیم می راستا این در مثبت تحوالت شاهد و شده کشور اقتصادی مسائل بر دولت کامل اشراف و امید

 در برجام عظمت و اقتصادی تحوالت نباید مردم: ندکرد تاکید ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس

 به بتواند ایران است شده سبب که کرده ایجاد ایران برای را فضایی برجام زیرا کنند فراموش را المللی بین صحنه

 و بانکی نظام شدن باز نفت، صادرات شدن برابر دو موجب اقدام این .کند پیدا ورود  المللی بین صحنه در تدریج

 و المللی بین تجارت از تحریم کاسبان هزینه که بود ای گونه به زمانی که کشور تجاری معادالت .است شده... 

 .گیرد می صورت خارجی های شرکت با مستقیم صورت به امروز بوده، درصد 14 کشور خارجی

 در اینکه و آینده سال چند بینی پیش با مستقیم ارتباط اقتصاد در تولید ظرفیت: ندکرد عنوان سیفآقای دکتر 

 سرمایه باشد تر بلندمدت که آنچه هر بینی پیش این و دارد داد؛ خواهد رخ کشور اقتصاد در اتفاقی چه آینده

 .برعکس و کرد خواهد ایجاد بزرگ های گذاری

 از سوم یک: ندداد ادامه است، دولت از بانکی نظام سرشار طلب ضروری غیر موارد از یکی اینکه به اشاره باایشان 

 مردم طلب درصد 15 تا 12 و است دولت از ها بانک مطالبات بانک، نظام استفاده قابل غیر دارایی درصد 54

 .بود درصد 14 حدود یازدهم دولت ابتدای در رقم این که است



 5 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان

  تاریخ:

  شماره:

 :نامه دعوتشماره 

834527 

 :نامه دعوتتاریخ 

32/6/1234 

 تاریخ تشکیل جلسه:

32/6/1234 

 محل برگزاری:

 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

 کردن مقاوم مقاومتی، اقتصاد هدف ترین مهم اینکه بیان با ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس

 سال در و است کشور اقتصاد پیشگام مسکن بخش: ندکرد عنوان است، کشور خارج های تکانه برابر در اقتصاد

 این بر صحت مهر گرفته، صورت معامالت تعداد آمار که است شده آغاز تدریج به مسکن معامالت رشد جاری

 به بودجه وابستگی همچنین .است داشته افزایش تهران در درصد 8.6 مربع متر هر قیمت نظر از و باشد می ادعا

 .شود می تأمین غیرنفتی کاالی صادرات طریق از کشور اصلی منابع از بخشی و است درصد 24 تا 22 بین نفت

 و خود جایگاه به ها بانک ظرفیت برگرداندن سمت به حرکتی بانکی، نظام اصالح طرح اینکه بیان باایشان 

 و اقتصادی اهداف تحقق برای بانکی نظام تسهیالت دادن قرار مسیر در: ندکرد عنوان بود، ها آن توانمندسازی

 ،بخش دو شامل بانکی نظام مشکالت .داریم کار دستور در را آن حمایت و  بانکی نظام اصالح و  مقاومتی اقتصاد

 سال طی بانکی تسهیالت تومان میلیارد هزار 518 که است دهی زیان و سوددهی مشکالت و ای ترازنامه مشکالت

  .بود شده تمدید تسهیالت آن درصد 42 که است کرده اعطا گذشته

 تصریح آن، رفت هدر از جلوگیری و آب منابع سازی بهینه برای اعتبار تخصیص به اشاره با سیفآقای دکتر 

 بازده بدون های فعالیت در بانکی تسهیالت رفتن هدر از جلوگیری برای یازدهم دولت در مرکزی بانک: ندکرد

 .گردد می ثروت خلق باعث گردد انجام صحیح گذاری سرمایه اگر معتقدیم زیرا دارد برمی گام اقتصادی

 


