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 عملیاتی های برنامه و ها دستگاه مقاومتی اقتصاد گزارشات بررسی  

 مقاومتی اقتصاد ستاد های فعالیت زمانی برنامه و نامه شیوه ارایه 

 اهم مذاکرات جلسه:

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری  12ساعت  رأس 42/11/1836اقتصاد مقاومتی استان کرمان در تاریخ  فرماندهیستاد جلسه 

 ،شد. سپس آقای رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد آغاز. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید گردید برگزار

در استان تاکید ضمن خوشامدگویی و تشکر از اعضا بابت حضور در جلسه ، نسبت به اهمیت اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 

را برگزار  تحت این عنوان با اشاره به اینکه جلسه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اولین جلسه رسمی خود ایشانکردند. 

، خاطر نشان کرد: این ستاد و در گذشته جلسات متعددی با موضوع اقتصاد مقاومتی و حضور تقریباَ همین اعضاء داشته ایم کند می

یازده برنامه  ملی برای آن  ت مصوب ولمحترم دو هیئت ابالغی مقام معظم رهبری در شهریور ماه امسال در های سیاست اساس بر

  .هستند ها آننیز  موظف به پیروی از  ها استانکه   شدهتعریف 

متی نخواهد بود، گفت: برنامه برنامه ششم توسعه جدا از اقتصاد مقاو اینکه برریزی استان با تاکید  برنامه ورییس سازمان مدیریت 

 .است مقاومتیششم ظرف اجرایی و پیاده سازی اقتصاد 

امکاناات   بار مبناای   هاا  طار   و امکاان پاذیری   وری بهرهرودری با اشاره به اینکه در این مدل بحث مشارکت پذیری، افزایش  آقای 

اساتانداران موظاف هساتند برناماه هاای      43/66/1836مصوبه هیأت وزیران ماور    6بر اساس بند موجود مطر  است، یادآور شد: 

مسئولیت پایش، نظاارت  کشور ارائه کنند و به ستاد با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط آماده و اقتصاد مقاومتی استان خود را 

 .ی باشدو پیگیری اهداف و زمانبندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارشهای ادواری برعهده استانداران م

 

رویکرد اقتصاد مقاومتی را نشانه ای از با  ها دستگاهایشان اختصاص چندین جلسه شورای برنامه ریزی استان به موضوع برنامه های 

تاکنون چهار جلسه با موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش  گفتند ودانستند  ها سیاستمدیران استان برای اجرای استاندار و عزم 

دستاوردهای مهمی داشته است. آقای ه کشاورزی در ادارات کل جهاد کشاورزی استان و جنوب با حضور استاندار تشکیل شده ک

از و ستاد دانستند تا رسیدن به یک برنامه عملیاتی برای استان از برنامه های  ها دستگاهرودری ادامه این جلسات را در سایر 

 خواستند تمام اهتمام خود را در این راستا به کار بگیرند.  ها دستگاه

در ادامه طبق دستور کار جلسه گزارش برنامه های عملیاتی بخش کشاورزی استان توسط آقای محمدی سلیمانی معاون آمار و 

  .ریزی ارائه گردید برنامه واطالعات سازمان مدیریت 

جرای اقتصاد مقاومتی در بخش جهت ا 1833 -1832در طی برنامه پنج ساله  اینکه برمعاون آمار و اطالعات سازمان با تاکید 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهیم بود، افزود: با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته  18کشاورزی نیازمند 
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هزار میلیارد تومان ارزش افزوده خواهیم داشت و  یادآور  14لیون مترمکعب صرفه جویی آب و می 1463شده در بخش کشاورزی، 

و افزایش تولید  کشت زیرهزار کشاورز، واگذاری خدمات به بخش غیردولتی، اصال  الگوی کشت، کاهش سطح  466: آموزش ندشد

است که برای  حالی دراین  راستای اقتصاد مقاومتی است.در  بخش کشاورزیآبزیان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای 

مشارکت بخش خصوصی و توسعه  وری بهرهطریق افزایش  اتکا به منابع دولتی کم شود و بیشتر از بایست میرسیدن به این مقدار 

صرفه جویی در مصرف آب و ارتقاء مکانیزاسیون  تولید بذر، در خودکفاییبر طبق این گزارش  استفاده گردد . ها پروژهدر اجرای 

 اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان است . های سیاستنتایج اجرای دیگر کشاورزی از 

 وظایف وآشنایی با ساختار و وظایف ستاد دومین دستور کار جلسه بود. در این رابطه آقای محمدی سلیمانی به تشریح ساختار 

 یاساس ستاد مذکور از پنج کمیته فرابخش این بر .پرداختند ها شهرستاناقتصاد مقاومتی در استان و ستاد راهبری و مدیریت 

رفع موانع و مشکالت اجرای برنامه های  .است استان ارائه پیشنهاد برای ستاد ،تصمیم سازی ها آنتشکیل شده است که وظایف 

 . هاست کمیتهاز دیگر وظایف این  ها اهدستگو تدوین برنامه عملیاتی فرابخشی  ها دستگاهعملیاتی 

اساس مقرر  این برریزی استان است .  برنامه ودبیرخانه ستاد مدیریت راهبری اقتصاد مقاومتی بر عهده سازمان مدیریت مسئولیت 

واحدهای شهرستانی  از شده است در هر شهرستان نیز ستاد مدیریت راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست فرماندار و تعدادی

 تشکیل گردد .  ها دستگاه
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، کمیته های ذیل ستاد هر ماه حداقل  بار یکطبق برنامه زمان بندی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هر ماه حداقل 

 نیز به طور مستمر تشکیل خواهد شد .  ها دستگاهومتی و جلسه اقتصاد مقا بار یک، ستاد شهرستان هر ماه حداقل بار دو

اقتصاد مقاومتی  های شاخصی سازی اقتصاد مقاومتی بر لزوم کمّ های سیاستسلیمانی ضمن مرور  محمدیدر ادامه گزارش آقای 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان می ها شاخصاین  جمله از تاکید کردند.  ها دستگاهجهت ارزیابی عملکرد 

  کاهش قیمت تمام شده و افزایش ارزش افزوده، نظام انگیزشی و تحول اداری(وری بهرهارتقاء( 

 زمینی غیرقابل تجدید، منابع مالی دولت، اصال  الگوی مصرف و تولید و...( کاهش مصرف منابع)منابع زیرزمینی و رو 

 افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد 

  با مزیت نسبی و جلوگیری از خام فروشی( )تولید کاالهایزاییبرون 

 )ارتقاء کیفیت)رقابت پذیری، تنوع بخشی و افزایش پوشش استاندارد 

  پیشرفته( های فناوریاقتصاد دانش بنیان)تولید کاالها و خدمات با فناوری باال و انتقال 

 زائی اشتغال 

 محرک و پیشران بودن 

  و...( ها یارانهعدالت بنیان بودن)هدفمندسازی 
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 )...آموزش)توانمندسازی نیروی کار،کارآفرینی، مهارت و 

 نوآوری و خالقیت 

 درمان و...( سالمت وی یامنیت غذا تأمین( 

 انضباط مالی، شفافیت و سالم سازی اقتصاد 

  (آن برمؤثر  های شاخص، اقتصادفرهنگ سازی و گفتمان سازی)...نقش مردم ازجمله :ترویج مصرف کاالهای داخلی و ، 

پس آقای رودری دبیر ستاد ضمن تشکر از پرداختند.س، اعضاء به بیان نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات خود ها گزارشاتمام  پس از  

تمام مسائل فرابخشی  و گردد میگانه کشوری تشکیل  11برنامه های  اساس برذیل ستاد  ها کمیتهاعضاء توضیح دادند که 

ریزی استان را مدلی برای  برنامه وهزینه استانی توسط سازمان مدیریت  –. ایشان تدوین الگوی درآمد  شوند میرا شامل  ها دستگاه

 بتواند در استان پیاده سازی شود .  تر سریعمدیریت اقتصاد مقاومتی استان برشمردند و اظهار امیدواری کردند این مدل هر چه 

برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی به  تر سریعارائه هرچه  ،جلسه بندیدر جمعآقای مهندس رزم حسینی استاندار کرمان سپس 

 صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی تاکید کردند.  های دستگاهخصوص 

ها و مؤسسات مالی و  هایی که در بانک حجم سپرده: باید در این ستاد تدبیری اندیشیده شود تا بخشی از نداستاندار کرمان گفت

هام جذب و مورد همچون پتروشیمی، صنایع گلخانه ای و .. به صورت خرید و فروش س هایی پروژهرا در اعتباری استان وجود دارد 

 سرمایه فرآیند تسهیل و سازی روان خواستار دولتی کننده خسته و پیچیده بروکراسی از انتقاد ضمن ایشان .داستفاده قرار گیر

و ایجاد  کار فرهنگ که خواستند مدیران از و دانستند الزم را ها دستگاه در انگیزه ایجاد کرمان استاندار. شدند استان در گذاری

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اقتصاد  . کنند نهادینه خودی ها سازمان در راانگیزش دربین کارکنان 

، یادآور شد: با تهیه این مدل اقتصادی در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد ها استاندر  ها آنمقاومتی و تصویب این ستاد و تشکیل 

حضور دانشگاهیان به طور فعال اقدام  نسبت به فعال نمودن کمیته های ستاد و استفاده از تر سریعمقاومتی استان، باید هر چه 

  .کرد

 مصوبات:

تدوین نموده اند، ضمن برنامه های عملیاتی خود را با رویکرد اقتصاد مقاومتی که قبالً  مقرر شد دستگاه های اجرایی ذیل -1

 ریزی ( تحویل نمایند . برنامه وبه دبیرخانه ستاد ) سازمان مدیریت  حداکثر ظرف دو هفته جمعبندی 

 جنوب  تجارت وصنعت معدن  -6صنعت معدن و تجارت استان  -8جهاد کشاورزی جنوب     -4جهاد کشاورزی     -1

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  -2

 و در اسرع وقت تحویل دبیرخانه ستاد نمایند. نموده تدوینتهیه و سایر دستگاهها نیز برنامه عملیاتی خودرا 

جلسه ای با حضور اعضای ستاد در قلعه گنج جهت آشنایی بیشتر اعضاء با اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی در  -4

 این شهرستان برگزار گردد . 
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 در راستای اجرای وظایف اقدام نمایند.  ها کمیتهموظفند از هفته ابتدایی اسفند ماه نسبت به تشکیل  ها کمیتهسای رؤ -8

 حداقل یک بار در ماه به ریاست فرماندار تشکیل گردد.، تاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شهرستانس -6

رؤسای کمیته ها ضمن تشکیل کمیته ها و بکارگیری و مشارکت اعضاء ، نسبت به تدوین برنامه های عملیاتی کمیته ذیربط -2

موضوع کمیته را جمع بندی نموده و جهت تصمیم گیری به ستاد ارایه اقدام نموده و مباحث قابل پیگیری در حوزه های مرتبط با 

 نمایند.

 .اقدامات بعدی تصمیم گیری نماید خصوص درتشکیل گردد تا مجدداً مقرر شد حداکثر تا دو هفته آینده ستاد راهبری  -6

 


