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  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان
 جلسهصورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان
  تاریخ:

  شماره:
 :نامهدعوتشماره 

 489049و  489048و  489048
 :نامهدعوتتاریخ 
88/4/1801 

 تاریخ تشکیل جلسه:

88/4/1801 
 محل برگزاری:

 جیرفت شهر ناجی هتل
 دستور کار جلسه:

 استان مقاومتی اقتصاد گزارشات ارائه 
 همراه محترم وزراء و جمهور رئیس محترم اول معاون جهانگیری دکتر آقای جناب بیانات و رهنمودهای از استفاده 

 اهم مذاکرات جلسه:

 سرئیاول  معاون جهانگیریجناب آقای دکتر جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 

نمایندگان استان در مجلس  ،استاندار  کشور ، تعدادی از وزرا ،مقاومتی  اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس و جمهور

ساعت  88/4/1801در تاریخ و معین های مناطق هشت گانه  و مدیران استانی اعضای ستادشورای اسالمی، 

 شد. برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز  هتل ناجی شهر جیرفتدر  10

 فرماندهی ستادو دبیر  کرمان استان بودجه وبرنامه  سازمان رئیسدر ابتدای این جلسه آقای دکتر رودری 

 تادس رئیس و جمهور رئیساول  معاون جهانگیریجناب آقای دکتر ضمن خیر مقدم به  استان مقاومتی اقتصاد

به تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در ستاد کشور و هیئت همراه ایشان مقاومتی  اقتصاد فرماندهی

 ستاد جلسه 83 فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری پرداختند . بر این اساس از ابتدای سال تا کنون 

 ستادفرماندهی جلسه834  بر بالغو  ستاد ذیل چهارگانه های کمیته جلسه 88، استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی

،  تاناس اقتصادمقاومتی های پروژه تصویب و تدوینها تشکیل شده است. ایشان  هرستانش  اقتصادمقاومتی

 دارائی تملک های طرح واگذاری راستای در اقدام، تولیدی واحدهای به بخشی رونق راستای در مؤثر اقدامات

 راستای در اقدامو  استان بندی منطقه جمله از اقتصاد کردن مردمی راستای در موثر اقدامات، ای سرمایه

 از جمله اقدامات انجام شده در این جلسات دانستند. مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و سازی گفتمان

 تعریف کرمان استان در برش و سطح سه در مقاومتی اقتصاد پروژه 840 اینکه به اشاره باآقای دکتر رودری 

پروژه  141پیشنهادی دستگاه و  پروژه 118 و ملی هایپروژه به مربوط استانی برش پروژه 01 که است شده

 .بخش خصوصی )طرح مثلث توسعه( است

 مقاومتی اقتصاد هایپروژه فیزیکی پیشرفت درصد 81 ازکرمان  استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیر

درصد  4حدود بر اساس برنامه پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد مقاومتی : داشت ابراز داد، خبر کرمان استان

 عقبت از میزان برنامه ریزی شده می باشند.
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  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان
 جلسهصورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان
  تاریخ:
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88/4/1801 
 محل برگزاری:

 جیرفت شهر ناجی هتل
آقای دکتر رودری در ادامه به تشریح عملکرد کمیته تسهیل و رونق تولید و اقدامات در خصوص رفع مشکالت 

 1343مورد تسهیالت به میزان  881واحدهای تولیدی نیمه فعل و تعطیل پرداختند. بر این اساس تا کنون 

 اخت شده است که از این نظشر استان در رتبه هفدهم کشور قرار گرفته است.میلیارد ریال پرد

مبنی بر واگذاری پروژه های  8قانون الحاق  84ایشان با اشاره به عملکرد استان در اجرای دستورالعمل ماده 

ش خصوصی پروژه به بخ83پروژه شناسایی شده ،  898تملک دارایی به بخش غیردولتی، ابراز کردند تا کنون از 

 واگذار شده است.

 و توسعه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگ سازیدر راستای صورت گرفته اقدامات ایشان سپس ضمن اشاره به 

را در همین  سازی فرهنگ و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته تشکیل، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در استان

 های شرکت از حمایت نظام سازی پیادهبه  توان می کمیته این های پروژه ترین مهم ازراستا دانسته و گفتند: 

 ویایج بیکاران و شاغالن مهارتی آموزش و توانمندسازی  الکترونیکی، خدمات و زیرساخت توسعه بنیان، دانش

 الگوی اصالح و ملی تولید از حمایت راستای در ای رسانه و فرهنگی هنری، های ظرفیت از گیری بهره کار،

 حصیلیت هدایت و کارآفرینی تفکر پرورش مصرف، الگوی اصالح و ملی تولید در عمومی مشارکت تشویق مصرف،

 در سازی فرهنگو  روحانی مبلغین طریق از دینی گفتمان ترویج مهارتی، های رشته سمت به آموزان دانش

 .کرد اشاره  کار و کسب محیط بهبود راستای

 را تشریح کردند. بر این بهره وری ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیعملکرد کمیته ارتقاء  در ادامه ایشان

ارتقاء بهره ، ارتقا بهره وری آب، ارتقاء بهره وری انرژیدر خصوص ارتقاء بهرهوری  هامهمترین برنامه اساس 

جلسه  1 کنون از ابتدای سال تامی باشند . بنا به گفته ایشان  ارتقاء بهره وری نظام اداریو  وری نیروی انسانی

وری حول مباحث فوق تشکیل گردیده است. در حال حاضر طرح ارتقاء بهره وری و کاهش  کمیته ارتقاء بهره

پروژه استان نیز در راستای  88شدت انرژی توسط یک گروه علمی قوی در استان در حال انجام می باشد . تعداد

جرااست. انجام این طرح از طرف جناب آقای حسینی برنامه ملی  ارتقاء بهره وری تعریف گردیده که در حال ا

 فشمی رئیس امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مورد استقبال و تقدیر قرار گرفت 

در استان را برشمردند از جملیه  اقتصادمقاومتی اجرای به مربوط دستاوردهای از برخیآقای دکتر رودری سپس 

 نام برد: این نتایج می توان موارد زیر را

  نفر با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری  4884ایجاد اشتغال برای 

  نفر با اجرای پروژه های اقتصادمقاومتی بخش خصوصی)مثلث توسعه(18148ایجاد اشتغال برای 

  نفر با رونق بخشی به واحدهای تولیدی نیمه فعال و تعطیل  8848ایجاد اشتغال برای 
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 میلیارد تومان تسهیالت تاکنون 134واحد تولیدی با اعطای  881به  رونق بخشی 

  83میلیاردتومان با واگذاری 1999میلیاردتومانی در هزینه های فعلی و آتی دولت)حدود 8999کاهش 

 طرح تملک و دارائی سرمایه ای ، برون سپاری ها و....(

  میلیون مترمکعبی مصرف سالیانه آب899کاهش 

  استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 01دی صادرات هفت ماهه ابتدای سالدرص 4838افزایش 

  نسبت به مدت مشابه سال قبل 01ماهه منتهی به مهرماه سال 4کاهش تورم 

 81 )....طرح که منجر به کاهش وابستگی استان و کشور خواهد شد)کشت دانه های روغنی، گندم و 

 31 اهد شد)نیروگاههای خورشیدی، احداث فاضالبها طرح که منجر به کاهش آلودگی محیط زیست خو

 و...

  طرح که منجر به حفظ هر چه بیشتر و بهتر منابع طبیعی خواهد شد.)منابع طبیعی،  41اجرای

 فاضالبهای شهری و...(

 های تثرو به اشاره بااستان کرمان  فرماندهی اقتصاد مقاومتیاستاندار و رئیس ستاد  حسینیرزمدر ادامه آقای 

 که بازدیدی طی: ندیادآورشد آب، مترمکعب میلیون 889 و مناسب خاک معادن، قبیل از گنج قلعه تانشهرس

 دماتخ عالرغم که شد مشاهده گرفت، صورت گنج قلعه شهرستان به کرمان استان در امید و تدبیر دولت اوایل

 .برندمی سر به محرومیت و فقر در همچنان مردم گرفته، صورت منطقه در که زیربنایی

 خاطرنشان و اشاره مستضعفان بنیاد حضور با گنجقلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایجاد به کرمان استاندار

 عهتوس راستا این در است دولتی بخش از ترسهل غیردولتی بخش در سازیتصمیم و گیریتصمیم: ندکرد

 ارزش به تبدیل منطقه این در بنیاد گذاریسرمایه امروز و شد واگذار مستضعفان بنیاد به گنج قلعه شهرستان

 نجگقلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان در خارجی گردشگران اقامت از حسینیرزمآقای  .است شده افزوده

 راینکهب تاکید با ایشان .است کرده پیدا بهبود گنجقلعه شهرستان امنیت ضریب درصد 49: ندگفت و داد خبر

 تیمقاوم اقتصاد کردن مردمی راستای در الگو این تا شد موجب گنج قلعه شهرستان در شده حاصل توفیقات

 و هشد تقسیم مقاومتی اقتصاد منطقه هشت به کرمان استان: ندافزود شود، دنبال کرمان استان سراسر در

 .گردید واگذار قدرتمند بومی و ملی موسسات به ها شهرستان این مسئولیت

 زا گزارشی ارائه و نظرات نقطه ارائه به کرمان استان مقاومتی اقتصاد مناطق معین مدیران جلسه این ادامه در

  .پرداختند گرفته صورت اقدامات
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 جیرفت شهر ناجی هتل
 اراتاعتب تا کند می تالش وزراتخانه این اینکه به اشاره با جلسه این ادامه در کشاورزی جهاد وزیرآقای حجتی 

: ندیادآورشد گیرد، صورت برداری بهره نهایت طبیعی های ظرفیت از تا دهد اختصاص ها گلخانه برای ویژه

 ازارب در محصول این صادرات برای باید بنابراین است سبزیجات و جات صیفی جنوب منطقه عمده تولیدات

 .شود ریزی برنامه جهانی های

 ساخت حال در جیرفت شهرستان صنعتی های شهرک در بندی بسته های پایانه براینکه تاکید با حجتیآقای 

 بعضی: ندکرد خاطرنشانایشان  .شود دنبال منطقه در همزمان باید بازاریابی و ها گلخانه توسعه: گفتند است،

 برطرف اصولی های حل راه با باید آفات این لذا است مهم منطقه این در ها سمپاشی مشکالت و ها بیماری

 شود

 کرمان، استان صنعتی و معدنی ذخایر به اشاره با تجارت و معدن صنعت، وزیردر ادامه جناب آقای نعمت زاده 

 رونق طرح به اشاره با زادهنعمتآقای  .دارد تالشگر و پشتکار با مردمانی که است زرخیز استانی کرمان: ندگفت

 زا بعضی در تسهیالت پرداخت آمار زیرا است این از بیش انتظار کرمان استان هایبانک از: ندافزود تولید،

 جنوب در جدید معادن واگذاری خواستار ایشان .است کرمان استان از بیشتر کرمان از کوچکتر هایاستان

 کشاورزی تبدیلی صنایع توسعه برای تجارت و معدن صنعت، وزارت: ندکرد خاطرنشان و شد کرمان استان

 .دارد آمادگی سورتینگ و بندیبسته ترمینال، صادرات، مبنای بر کرمان استان جنوب

سپس سرکار خانم دکتر احمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری با اشاره به پتانسیل های موجود در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، خواستار 

 توجه بیشتر مدیران و معین های مناطق به این حوزه شدند.

 مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس و جمهور رئیساول  معاون جهانگیریجناب آقای دکتر در ادامه جلسه 

 خطه ینا به تریکوتاه هایفرصت در طلبدمی :ندافزود کرمان، استان های پتانسیل و ظرفیت به اشاره باکشور 

 کرمان استان: ندشد یادآور جمهور رئیس اول معاون .گیریم قرار هابرنامه کیف و کم جریان در و کرده سفر

 کرمان استان اصلی محدودیت عنوان به آب بحث و دارد توسعه برای جدی هایظرفیت همچنین و هامحدودیت

 .شود پرداخته آن به جد طور به باید که است مطرح

: ندردک خاطرنشان گیرد، قرار کرمان استان کار دستور در باید زداییبیابان اینکه به اشاره با جهانگیریآقای 

 شاورزیک صنعتی، لحاظ به کرمان استان توسعه سرعت و دارد زیادی معدنی و طبیعی هایظرفیت کرمان استان

 اشد،ب توسعه اصلی موتور باید خصوصی بخش براینکه تاکید با ایشان .است باالتر کشوری متوسط از تجاری و
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 گذاریسرمایه خود عالقه مورد هایحوزه در خصوصی بخش تا آورد وجود به را شرایطی و بستر باید دولت: ندگفت

 .است سختی وضعیت کشور عمرانی بودجه وضعیت زیرا کند

: ندزوداف فعلی، مقطع در کشور در خصوصی بخش توانمندی به اشاره با کشور مقاومتی اقتصاد ستاد فرمانده

 قدندمعت همه و است شده ابالغ دولت به اسالمی انقالب معظم رهبر سوی از مقاومتی اقتصاد ابالغی هایسیاست

 .تاس آمده وجودبه زمینه این در حکومتی ارکان بین نظر وحدت و ساخت را کشور باید هاسیاست این براساس

 راستا ینا در: ندیادآورشد و ندکرد اشاره اقتصاد کردن مردمی یعنی مقاومتی اقتصاد اصلی رویکرد به جهانگیری

 ارک کشور در خواهندمی که است افرادی برای طالیی فرصت یک این و باشد دارمیدان باید خصوصی بخش

 و پیگیری دولت سوی از جدیت با مقاومتی اقتصاد هایسیاست اینکه به اشاره با ایشان .دهند انجام اقتصادی

 هر و کند خالی شانه هاسیاست این از تواندنمی ایرده هیچ در مسئولی هیچ: ندکرد شود،خاطرنشان می دنبال

 .بدهد استعفا باید کند اجرا را هاسیاست این تواندنمی کس

 کشور تمامنیمه هایپروژه اتمام برای اعتبار تومان میلیارد هزار 499 براینکه تاکید با جمهور رئیس اول معاون

 یستن و نبوده درآمد کسب دنبال به غیردولتی بخش به عمرانی هایطرح واگذاری با دولت: ندگفت است، نیاز

 .کنندنمی خدمت ملت و کشور به دهد،نمی را هاطرح واگذاری اجازه که مدیرانی لذا

 گیرییمتصم و ریسک قدرت باید مدیر اینکه به اشاره با ادامه در کشور مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس

 ایده :ندافزود دارد، وجود کرمان استان مدیریت در روحیه این و باشد داشته گیریتصمیم برای را دقت نهایت و

 کرمان اراستاند ایده از راستا این در بود بخش رتسم مقاومتی اقتصاد گانههشت مناطق به کرمان استان تقسیم

 مناطق در قدرتمند هایشرکت حضور ایشان .کردم استقبال مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایجاد برای

 جیرفت :ندیادآورشد و نددانست مناطق این هایظرفیت کردنفعال راستای در را کرمان استان اقتصادی هشتگانه

 اهایزیربن تکمیل و منطقه این در خصوصی بخش حضور برای باید که است بزرگ هایقدم و جدی کار نیازمند

 .کرد تالش پیش از بیش جیرفت

 پرداخت در کرمان استان هایبانک کارنامه: ندافزود با توجه به عملکرد بانک های استان جهانگیری آقای

 هایبانک با کرمان استاندار جدی برخورد خواستار ایشان .است مردودی متوسط و کوچک صنایع به تسهیالت

 .شوند سیبرر استان های بانک وضعیت باید کرمان استان به کشور وزیر آتی سفرهای در: ندگفت و ندشد استان

 کنند، انبی را بانکی تسهیالت ارائه عدم علت سرعت به باید هابانک براینکه تاکید با جمهور رئیس اول معاون

 کرد نخواهد دوا مقاومتی اقتصاد از دردی هیچ کرمان استان هایبانک کردن عمل اینگونه: ندکرد خاطرنشان

 .نمایند اقدام تسهیالت ارائه به نسبت سرعت به باید دارند، قبول را طرحی اگر بانکها بنابراین
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  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان
 جلسهصورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان
  تاریخ:

  شماره:
 :نامهدعوتشماره 

 489049و  489048و  489048
 :نامهدعوتتاریخ 
88/4/1801 

 تاریخ تشکیل جلسه:

88/4/1801 
 محل برگزاری:

 جیرفت شهر ناجی هتل
 کرمان ستانا: ندیادآورشد هاست، طرح اینگونه مبنای بر بانکها عملکرد ارزیابی اینکه به اشاره با جهانگیریآقای 

 با و  ناپذیر خستگی خالق، استانداران بهترین از یکی حسینی رزمآقای  و کشور صنعتی هایاستان از یکی

 .هندد انجام را اقداماتی هابانک کرمان، استاندار ابتکارات و هاپیگیری با رود می انتظار لذا است کشور انگیزه

 و کوچک صنایع های طرح مشکالت کردن برطرف کشور های اولیت از یکی امسال: ندگفت جهانگیریآقای 

 . درخشیدند خوب ها استان از برخی راستا این در که آنهاست اندازی راه و متوسط

 

 مصوبات:

با توجه به عملکرد ضعیف بانک های استان در پرداخت تسهیالت به بنگاه های غیر فعال و نیمه فعال،  -1

مقرر شد در اسرع وقت جلسه ای از سوی استاندار با بانک های استان تشکیل و نسبت به رفع موانع و 

 .و مراتب به بانک مرکزی اعالم تا رفع مشکل گرددمشکالت اعطای تسهیالت اقدام 

توجه به تاکید جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد  با -8

مقاومتی کشور مبنی بر ارزیابی دستگاه ها بر اساس عملکرد در اجرای برش استانی پروژه های اقتصاد 

 .مقاومتی، مقرر شد دستگاه ها اجرای این پروژه ها را در اولویت کاری خود قرار دهند

 صادرات افزایش و اقتصادی رونق منظوره باز طریق حوزه معاون اول محترم رئیس جمهور مقرر شد  -8

مجوز صدور مرز هوایی فرودگاه جیرفت توسط کارگروه مرز هوایی وزارت کشور   ،کشاورزی محصوالت

 گردد.و صادر پیگیری 

الیتینگ فرودگاه جیرفت اجرای موضوع حوزه معاون اول محترم رئیس جمهور از طریق مقرر شد  -8

از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار الزم تامین و  توسط سازمان هواپیمایی کشور پیگیری

  گردد.

با تقاضای وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات محترم دولت و با عنایت به نظر موافق شد  مقرر -1

 میلیارد 3 مبلغ)  اسپانیا از الین پرشین رقم لیموترش نهال هزینهمعاون اول محترم رئیس جمهور، 

 اعتبار گردد. بحران تامین مدیریت 18 و 19 ماده محل از(  تومان

با تقاضای وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات محترم دولت و با عنایت به نظر موافق شد مقرر  -3

 به آلوده پرتقال درختان جایگزینی و امحا برای الزم مالی منابعمعاون اول محترم رئیس جمهور، 

 مدیریت 18 و 19 ماده محل از(  تومان میلیارد 19 مبلغ)  استان جنوب در مرکبات گرینینگ بیماری

 اعتبار گردد. بحران تامین
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  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان
 جلسهصورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان
  تاریخ:

  شماره:
 :نامهدعوتشماره 

 489049و  489048و  489048
 :نامهدعوتتاریخ 
88/4/1801 

 تاریخ تشکیل جلسه:

88/4/1801 
 محل برگزاری:

 جیرفت شهر ناجی هتل
 با استان جنوبی های شهرستان های طرح به ملی توسعه صندوق منابع محل از تسهیالتشد مقرر  -4

 گردد. درصد پرداخت8 نرخ

از سوی وزارت راه و به جیرفت و کهنوج  آهن دو راهی بم پروژه راهدر خصوص اجرای  شدمقرر  -4

ورد متامین اعتبار پیگیری الزم برای  سازمان برنامه و بودجه کشور، قانون الحاق(  88شهرسازی )ماده 

 .نیاز را انجام دهد

از سوی وزارت  ،جهت تامین آب شرب شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از محل سد جیرفت شدمقرر  -0

 .گیرد صورت الزم اعتبار تامین کشور بودجه و برنامه سازمان توسطو  پیگیرینیرو 
 


