
 1 

  برنامه و بودجهسازمان 
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 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان

  تاریخ:

  شماره:

 :نامه دعوتشماره 

698986 

 :نامه دعوتتاریخ 

8/6/1981 

 تاریخ تشکیل جلسه:

4/6/1981 

 برگزاری:محل 

 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

 دستور کار جلسه:

 اجرایی های دستگاه مقاومتی اقتصاد های پروژه نظارت و ارزیابی 
 نامه تفاهم انعقاد جهت ها فرمانداری  سوی از پیشنهادی مقاومتی اقتصاد های پروژه بررسی  
 استان در مقاومتی اقتصاد های پروژه اجرای خصوص در سازندگی بسیج عملکرد گزارش ارائه   

 اهم مذاکرات جلسه:

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

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن  11ساعت  4/6/1981تاریخ 

 مجید آغاز شد. 

کرمان از اقدامات مدیران استان کرمان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر محترم  استاندار آقای رزم حسینی 

مقاومتی درصد هستیم که مشکالت موجود در این : با راه اندازی مرکزمانیتورینگ اقتصاد اظهار نمودندو  هکرد

 مسیر را شناسایی و در سطح استانی و کشوری، پیگیری و رفع کنیم.

: در ارائه ندبا بیان اینکه بر نقش بانوان در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست اعتقاد داریم ، تاکید کرد ایشان

 نیست. تسهیالت خود اشتغالی و اشتغال فرقی بین زنان و مردان

 ، سیاست استان تولید محصوالت کشاورزی با نیاز آبی کم استدر حوزه کشاورزی اظهار داشتندو همچنین 

، استان به سمت تولید محصوالت کشاورزی با کشاورزی محصوالتاز برخی به  نیازنباید به گونه ای باشد که با 

 آب زیاد حرکت کند.مصرف 

: با توجه به دستور ریاست جمهوری برای ایجاد مرکز ندادامه داد، ی استانتدوین نقشه کشاورز بر تاکیدا بایشان 

 تولید بذر در کشور تبدیل شود. تولید بذر در ارزوئیه، باید این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد تا ارزوئیه به مرکز

اقتصادی ایجاد شود  : باید یک نهاد در مناطقنداستاندار کرمان نیز در این نشست گفت محترم معاونآقای فتوت 

به عنوان مثال بنیاد مستضعفان در  ،تا مکانیزمی برای تامین منابع و جمع آوری سرمایه های خرد ایجاد کنند

 شهرستان قلعه گنج هزینه نمی کند بلکه نقش هماهنگ کننده را بر عهده دارد.
  

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به  و دبیرکرمان  برنامه وبودجه استانسازمان محترم  آقای دکتر رودری رئیس

پروژه اقتصاد مقاومتی در  819: بیان مشروح عملکرد روند پروژه های اقتصاد مقاومتی پرداخته واظهار نمودند

در نقشه راه اقتصاد مقاومتی و  درصد است 9661استان کرمان اجرایی شده که متوسط پیشرفت این پروژه ها 

 اشته ایم.پروژه مصوب د 998استان کرمان، 
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و  ندبه راه اندازی مرکز مانیتورینگ اقتصاد مقاومتی در هفته آینده با حضور مقامات کشوری نیز اشاره کرد ایشان

تا مدیران استانی در  ،: در این سامانه امکان گزارش گیری آنالین وجود دارد و تحت وب تعریف شدهندادامه داد

 کنند.هر جا بتوانند گزارش های مورد نیاز را رصد 

جلسه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در  81با اشاره به برگزاری  :افزود ه و بودجه استاننامرئیس سازمان بر

جلسه  11تاکنون هفت جلسه مناطق، و  مصوبه را به دنبال داشته است 91استان کرمان، این جلسات تا کنون 

اقتصاد مقاومتی نیز در استان کرمان برگزار جلسه ستادهای شهرستانی  108کمیته های ستاد اقتصاد مقاومتی و 

 شده است.

در ادامه آقای دکتر محمدی سلیمانی معاون محترم آمار واطالعات سازمان برنامه وبودجه استان کرمان نیز به 

روند همچنین تشریح سیستم سامانه ارزیابی ونظارت پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاهای اجرایی )سانپا( و 

  .پرداختند جهت انعقاد تفاهم نامه ،پروژه های اقتصاد مقاومتی پیشنهادی شهرستانهابررسی 

طرح  111: از مجموع اظهار داشتند نیز کرمان استانداری اقتصادی امور محترم هماهنگی آقای سنجری مدیرکل

 مبلغ با طرح 111 ک ها، میلیارد ریال اعتبار به بان 160با هشت هزار و  ،معرفی شده از کارگروه رفع موانع تولید

درصد این اعتبارات در بخش  40بیش از  که .اند کرده دریافت را تسهیالت این ریال میلیارد 480 و هزار یک

 کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان است.

 

 

 

 

 

 مصوبات:

شهرستانها مقرر گردید دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک هفته پروژه های اقتصاد مقاومتی پیشنهادی  .1

پروژه های پیشنهادی دستگاه را به دبیرخانه ستاد اقتصاد  فهرست تائید یا عدم تائید را بررسی و

 .مقاومتی استان ارسال نمایند

ضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص  ،مقرر گردید سپاه ثارا... استان کرمان .8

گزارش عملکرد بسیج سازندگی در این خصوص را  به دبیرخانه ارسال  ،پروژه های اقتصاد مقاومتی

 نمایند.
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