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 دستور کار جلسه:

 هادستگاهمقاومتیاقتصادهایپروژهتغییراتخصوصدرمقاومتیاقتصاددبیرخانهگزارش
 مقاومتیاقتصادسازیفرهنگوبنیاندانشاقتصادتوسعهکمیتهعملکردگزارشارائه 

 

 اهم مذاکرات جلسه:

و  اعضای ستاداستاندار،  مهندس رزم حسینیآقای جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با  صبح 5ساعت  4/9/1598مدیران استانی در تاریخ 

 تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

 اقتصاد فرماندهی ستاد دبیر و استان کرمان بودجهو  برنامهرئیس سازمان  رودری دکتر آقای جلسه ابتدای در

بر این اساس گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمودند.  مقاومتی

ایشان سپس شاخص های ارزیابی درصد بوده است.  45پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد مقاومتی بیش از 

بودجه کشور انجام گرفته بود را  عملکرد اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان ها که توسط سازمان برنامه و

در ادامه جلسه موضوع تغییر و روزآمد سازی تشریح و خوستار توجه بیشتر دستگاه ها به اجرای پروژه ها شدند. 

 پروژه ها ی اقتصاد مقاومتی دستگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اقتصادسازیفرهنگوبنیاندانشاقتصادتوسعهکمیتهعملکردگزارشسپس با توجه به دستور کار دوم جلسه 

 ایشان با اشاره به اینکه  ارائه گردید. استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاونتوسطآقایذکاءاسدیمقاومتی

 اقتصاد ستاد گانه پنج های کمیته از یکی مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته

 و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته در پروژه 87: ندت، گفدارد عضو 35 که است کرمان استان مقاومتی

 .است شده مصوب کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی

 راستای در کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته: ندداشت بیان ایشان

 بنیان، دانش اقتصاد توسعه شامل اسالمی انقالب معظم رهبر ابالغی مقاومتی اقتصاد سیاست از بند 8 تحقق

 فرهنگسازی و سازی گفتمان و جهادی فرهنگ تقویت ،مصرف بهینه مدیریت انسانی، سرمایه سقف افزایش

 .دارد برمی گام مقاومتی اقتصاد

 مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته ذیل گروه سه: ندشد یادآور اسدی ذکاءآقای 

 کار دستور در را سازی تجاری و فناوری بحث بنیان دانش اقتصاد توسعه گروه که است شده تشکیل کرمان استان

 و سازی گفتمان گروه و دارد تمرکز انسانی منابع توان افزایش بر نیز انسانی منابع توانمندسازی گروه .دارد
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 .است داده قرار خود هدف عنوان به را اقتصادی فرهنگ توسعه و افکارسازی نیز مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی

 خصوص در مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته دبیر جهانگیری خانم سپس

 تفکیک به( اجرایی اقدامات و فیزیکی پیشرفت درصد ها، پروژه عناوین) کمیته مصوب های پروژه جزئیات

 منوط را مذکور کمیته مصوب های پروژه از پروژه 53 اجرای و نمود ارائه گزارشی دهنده پیشنهاد های دستگاه

 .دانست مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد در تصویب به

با اشاره به اینکه تا  کرمان استاندار منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاونفتوت مهندس در ادامه آقای 

 که شده معرفی بانک به کرمان استان تولیدی واحدهای برای تسهیالت تومان میلیارد هزار یک از بیشکنون 

 راضی هنوز کرمان استان های بانک پرداخت از: اس، گفتند شده دریافت تسهیالت تومان میلیارد 332 تاکنون

 .گیرد صورت متقاضیان به بیشتری پرداخت باید و نیستیم

 خبر ملی پارک اکوتوریسم پروژه: ندکرد عنوان نیز اللهی سیفآقای مهندس  کرمان استاندار عمرانی امور معاون 

 پروژه اجرای برای نیاز مورد سرمایه .شود می زنی کلنگ خصوصی بخش گذاری سرمایه با بافت شهرستان

 .شود می تامین خصوصی بخش توسط نیز کرمان بام پروژه و هنزاء گردشگری

در ادامه جلسه آقای مهندس رزم حسینی استاندار و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن تشکر 

 توسعه مثلث تومانی میلیارد هزار 78 های پروژه درصد 52: ندکرد عنواناز مدیران به خاطر اجرای پروژه ها، 

 .اجراست حال در کرمان استان اقتصادی

 بر رهبری معظم مقام: ندداشت ابراز و تاکید ها پروژه اجرای برای غیردولتی منابع جذب بر حسینی رزمآقای 

: ندداشت بیان است، مشهود برجام مثبت اثرات اینکه به اشاره باایشان  .دارند تاکید مقاومتی اقتصاد کردن مردمی

 از بعد هم را هایش بدهی و داشته خارجی گذاری سرمایه دالر میلیون 422 تاکنون برجام از بعد خودرو کرمان

 خارجی گذاری سرمایه تومان میلیارد 122 از همچنین کرمان استاندار .است داده یازدهم دولت آمدن کار روی

 فیزیکی پیشرفت درصد 98 پروژه این: ندشد یادآور و ندداد خبر رفسنجان شهرستان فروکروم کارخانه برای

  .دارد

 و باشند آنها رفع و مشکالت طرح دنبال به باید کارشناسان و مدیران: ندکرد تصریح حسینی رزمآقای 

 و بروکراسی وقتی .کنیم رفع را آنها و برویم مشکالت دل به خواهیم می بلکه کنیم محکوم را کسی خواهیم نمی

 حل راه توانیم نمی کنیم، حذف هم را خصوصی بخش های پروژه اگر دارد، وجود ایران اقتصاد در  مزاحم قوانین

 .دهیم ارائه مشکالت و مسائل رفع برای اساسی

 را خارجی گذاری سرمایه می خواهیم کرمان استان دارایی و اقتصاد امور کل اداره از: ندکرد بیان کرمان استاندار
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 .بروند گذاران سرمایه استقبال به و کنند دفاع کرمان استان حق از باید مدیران .کند پیگیری مختلف های روش با

 نام زا درون اقتصاد عنوان به روستایی خرد های صندوق و گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر از کرمان استاندار

 دیگر از هم تولید موانع رفع و راکد واحدهای به تسهیالت ارائه خوداشتغالی، افزایش: ندکرد اظهار و ند برد

 .شویم مقاوم درون از باید و است مقاومتی اقتصاد های بخش

 و مدیران برای مقاومتی اقتصاد موضوع با الزم های آموزش و سازی گفتمان :ندداد ادامه حسینی رزمآقای 

 صورت به کرمان شهر در فرهنگی اثر 19: ندافزود کرمان استاندار .گیرد صورت کرمان استان کارشناسان

ایشان  .بودند شده فراموش آثار این که ست حالی در این و است بازسازی حال در خصوصی بخش توسط همزمان

 و کند می ارائه را ارزشمندی خدمات بسیج طیبه شجره: ندداشت ابراز بسیج هفته گرامیداشت باهمچنین 

 .شود قدرتمندتر روز روزبه طیبه شجره این امیدواریم

 

 مصوبات:

سرمایه گذاری مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف دو هفته گزارشی از وضعیت  -1

 خارجی در استان را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.

پیشرفت فیزیکی پروژه های دستگاه ها نسبت به تکمیل و بروز رسانی مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته  -3

 کنند. اقداماقتصاد مقاومتی خود را در سامانه سانپا 

برخی از پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها، مقرر شد تصمیم گیری در خصوص حذف و اصالح  -5

توسط کمیته ای شامل یکی از معاونین استاندار، دبیرخانه ستاد)سازمان برنامه و بودجه( و دستگاه 

 مربوطه، انجام گیرد.

مقرر شد لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های استان توسط دبیرخانه به اعضای هیئت علمی  -4

گردد تا توسط ایشان آسیب شناسی  و در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دانشگاه ارسال 

 استان گزارش شود. 

به  )به شرح ذیل( مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته مصوبپروژه  53 -8

همچنین مقرر شد نیپای پروژه های مصوب در  شد. تصویبعنوان پروژه های اقتصاد مقاومتی استان 

 اسرع وقت توسط دستگاه ها تهیه و اطالعات آن در سامانه سانپا درج گردد.

 

 دستگاه مسئول عنوان برنامه اجرایی ردیف
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 تشکیل باشگاه  سرمایه گذاران عالقه مند در زمینه تجاری سازی فناوری 1
 پارک

 علم و فناوری  

 شهرستان از شهرستان های معدنی استان  5ایجاد مرکز رشد تخصصی فرآوری مواد معدنی در  3
 پارک

 علم و فناوری  

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای طرح توانمندسازی بیکاران با تکیه بر آموزش های مهارتی 5

4 
شاغالن در  بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات با تکیه بر آموزش های  طرح توانمندسازی

 مهارتی
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

8 
تکریم کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و زمینه سازی برای تبیین خدمات برجسته و انتقال تجربیات 

 موفق آنان در سطح جامعه
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شناسایی مشاغل کم هزینه و زودبازده 6

7 
برگزاری نشست های علمی با حضور صاحب نظران توسعه و برنامه ریزی در راستای تبیین و 

 انتقال مفاهیم و تجربیات موفق در حوزه اقتصاد مقاومتی

 سازمان

 برنامه و بودجه 

 دستگاه های اجرایی اقتصاد مقاومتیتهیه تقویم آموزشی  5

9 

 برگزاری همایش ها، 

آموزشی با رویکرد گفتمان سازی و فرهنگ سازی  –دوره های تخصصی و جلسات توجیهی 

 اقتصاد مقاومتی

 اداره کل

 آموزش و پرورش 

12 
 فراخوان شناسایی راهکارهای اجرای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در فرهنگیان و دانش آموزان

 استان

 اداره کل

 آموزش و پرورش 

11 
 پرورش تفکر کارآفرینی و هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های مهارتی

 

 اداره کل

 آموزش و پرورش 

 ترویج و تقویت رفتارهای بایسته فرهنگی و اقتصادی در جامعه هدف آموزش و پرورش استان 13
 اداره کل

 آموزش و پرورش 

 مسابقات برای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتیبرگزاری  15
 اداره کل

 آموزش و پرورش 

 اداره کل تبلیغات اسالمی برگزاری کارگاه آموزشی و جشنواره منطقه ای 14

18 
برگزاری هفتگی کارگروه اقتصاد مقاومتی جهت بهره برداری از شبکه تبلیغی آموزشی و توجیهی 

 توسط مبلغین روحانی
 اسالمیاداره کل تبلیغات 

 اداره کل امور اقتصاد و دارایی فرهنگ سازی در راستای بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء رتبه استان 16

 اداره کل امور اقتصاد و دارایی فرهنگ سازی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی 17

 اداره کل امور اقتصاد و دارایی فرهنگ سازی در راستای استقرار حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان 15
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 اداره کل امور اقتصاد و دارایی فرهنگ سازی در زمینه وصول مالیات 19

32 
قانون  44تولید و پخش برنامه ها با محوریت مردمی کردن اقتصاد و توجه به سیاست های اصل 

 اساسی
 صدا و سیمای مرکز کرمان

 صدا و سیمای مرکز کرمان وابستگی به نفتتولید و پخش برنامه ها با محوریت کاهش  31

 صدا و سیمای مرکز کرمان تولید و پخش برنامه ها با محوریت استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات 33

 صدا و سیمای مرکز کرمان تولید و پخش برنامه ها با محوریت مدیریت مصرف 35

 صدا و سیمای مرکز کرمان و اشتغال زایی تولید و پخش برنامه ها با محوریت کارآفرینی 34

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان جشنواره معرفی ایده ها و کارآفرینان برتر در حوزه فرهنگ و هنر 38

 حمایت از تولید نرم افزار و محتوای فرهنگی جهت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی 36
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 استانجنوب 

37 
مستندسازی و ثبت دانش ضمنی مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی  در حوزه اقتصاد 

 مقاومتی و اصالح الگوی مصرف

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 جنوب استان

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان جشنواره معرفی ایده ها و کارآفرینان برتر در حوزه فرهنگ و هنر 35

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان حمایت از تولید نرم افزار و محتوای فرهنگی جهت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی 39

52 
آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در خصوص گفتمان اقتصاد مقاومتی 

 نفر( 12222)آموزش بیش از 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان کت عملی در زمینه اقتصاد مقاومتیجشنواره حر 51

53 
آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در خصوص گفتمان اقتصاد مقاومتی 

 نفر( 12222)آموزش بیش از 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 
 


