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 دستور کار جلسه:

  کار دستگاه های اجرایی در خصوص برش استانی و شهرستانی پروژه های اقتصاد مقاومتی وپیشنهادات گزارش
 پروژه های دستگاه در قالب نیپا جهت تصویب در ستاد فرماندهی

 اهم مذاکرات جلسه:

و مدیران استانی در  ، استاندار محترمجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور اعضای ستاد

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از  11:31ساعت  64/3/1328تاریخ 

  قرآن مجید آغاز شد.

با اشاره به اینکه تاکنون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  رودری دکتر آقای جلسه ابتدای در

 615، ها پروژهپروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شده است، گفت: از مجموع این  324

 پروژه در راستای مثلث توسعه اقتصادی و جلب سرمایه گذاری تدوین شده است.

د، نیز کارشناسی شده و به عنوان پیشنهاد استان مطرح هستن پروژه دیگر 23رودری با اشاره به اینکه  آقای

 اجرایی شود، تحول بزرگی را در عرصه اقتصادی استان کرمان شاهد خواهیم بود. ها پروژه: اگر این ندافزود

: مباحث مربوط به پیشبرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار ستاد مرکزی فرماندهی اقتصاد ندخاطرنشان کرد ایشان

 .شود میدنبال  مسئله ایناستان کرمان نیز به صورت جدی  مقاومتی کشور است و در

: در راستای پیشبرد اقتصاد مقاومتی، تمامی ندرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان یادآور شد

 .اند شدهمتولیان هر بخش نیز به خوبی مشخص  ابعاد انجام کارها بررسی و مصوب شده و

باید به مرکز کشور گزارش دهند لذا  بار یکرودری با اشاره به اینکه استاندار کرمان در هر هفته آقای 

: امید است ظرف یک هفته آینده طرح نداجرایی باید این موضوع را همواره مدنظر داشته باشند، گفت های دستگاه

  نهایی پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی در قالب منشور نیپا جمع بندی شود.

و همچنین پروژه های طرح مثلث  ها دستگاهیشنهادی در ادامه جلسه برش استانی پروژه های ملی و پروژه های پ

 توسعه اقتصادی به تفکیک دستگاه در حضور مدیران دستگاه های مربوطه بررسی شد. 

استان کرمان باید در عرصه تحقق اقتصاد ضمن اشاره به اینکه  رزم حسینی آقای استاندار کرمانسپس 

در این راستا فقط نباید به پروژه های ملی که از مرکز ند: مقاومتی، پویایی و تحرک ویژه ای داشته باشد گفت

باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تحرک و پویایی ویژه ای در استان ایجاد شده و  و ، نگاه کردشود میاعالم 

 مدیران عالوه بر پروژه های ملی ابالغی باید پروژه های ابتکاری را مدنظر قرار دهند.
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استانی استفاده کرده و از قالب دولتی خارج  های ظرفیتباید از  ها پروژهدر بسیاری از  اینکه بربا تاکید ایشان 

: در حوزه مالیاتی استان کرمان نیز باید تالش کرد تا درآمدهای مالیاتی استان کرمان افزایش ندشویم، یادآور شد

 یابد و اقدامات الزم در این زمینه آغاز شود.

، باید مالیات خود کنند میبزرگ معدنی که مواد معدنی را از استان خارج  های شرکتکرد: استاندار کرمان تاکید 

در حال حاضر مالیات خود را در  ها شرکترا نیز در این استان کرمان پرداخت کنند، این در حالیست که این 

 .کنند میپرداخت  ها استانسایر 

و ایجاد موج فرهنگی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان رزم حسینی با اشاره به اینکه ایجاد گفتمان فرهنگی 

اقتصاد مقاومتی را مصوب  های طرح: طی دو هفته آینده باید تمامی ندنیازمند فعالیت و کار مضاعف است، گفت

 در استان پیش برویم. ها آنکرده و به سمت اجرای 

قتصاد مقاومتی ظرفیت سازی صورت گیرد، باید خارج از ظرفیت دولتی در مسیر تحقق ا اینکه بربا تاکید  ایشان

: در راستای مناطق هشت گانه اقتصادی، معاونان استانداری نیز برای نظارت بر تحقق این موضوع انتخاب ندافزود

 و اولین جلسه پس از ماه مبارک رمضان در شهرستان ریگان برگزار خواهد شد.

: صنایع مغفول مانده ندنه نیپا تاکید کرد و یادآور شددانش بنیان در ساما های شرکتاستاندار کرمان بر حضور 

 در اقتصاد کرمان باید احیا و تقویت شوند.

: عدم حضور مدیران در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزرا و ندرزم حسینی خاطر نشان کردآقای 

مسئوالن کشوری اعالم خواهد شد زیرا مجبور نیستیم مدیرانی که با مجموعه مدیریتی استان در امر توسعه و 

 .نماییمتحقق اقتصاد مقاومتی همراه نیستند را تحمل و همراهی 

 مصوبات:

به عنوان  )لیست پیوست( و پروژه های طرح مثلث توسعه استان ها تگاهدسلیست پروژه های پیشنهادی  .1

 در جلسه مطرح و مصوب گردید.پروژه های اقتصاد مقاومتی استان 

)برش  پروژه های ،مقرر گردید کلیه دستگاه های مربوطه ظرف مدت یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه .6

و پروژه های بخش خصوصی مرتبط با دستگاه  ها دستگاهاستانی پروژه های ملی، پروژه های پیشنهادی 

را در قالب نظام یکپارچه پیشبرد و  (ها آنمربوطه )طرح مثلث توسعه اقتصادی( و برش شهرستانی 

پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا( به دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان( ارسال نمایند.
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رر گردید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، امور مق .3

و سایر دستگاه هایی که پروژه های خود را تکمیل  اقتصادی و دارایی ودانشگاه علوم پزشکی کرمان

به  1/7/1328را حداکثر تا پایان وقت اداری  پیشنهادیلیست اصالح شده پروژه های  ننموده اند

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ارسال نمایند

شخصاً حضور یافته و یا در صورت عدم امکان حضور در  ها دستگاهمقرر گردید در جلسات ستاد مدیران  .7

 یک جلسه، موضوع را به صورت کتبی به دبیرخانه ستاد اعالم نمایند. 

 


