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 10:00ساعت خاتمه:  8:00ساعت شروع:  14/11/1400تاریخ جلسه: 70: نشستشماره 
 :نشستمحل 

 سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 عناوین دستور جلسات

 پیش از دستور:عنوان 

 خیرمقدمتالوت قرآن و  -

توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی )موضوع مصوبه شصت و هشتمین جلسه  1401تشریح برنامه های توسعه اقتصاد استان برای سال  -

 (شورا

 

 دستور جلسه:عنوان 

 "تالش درجهت دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار"بررسی شاخص توسعه اقتصادی پایدار در زیر هدف  -

 "تالش در جهت دست یابی به توسعه پایدار زیر ساخت های صنعتی"بررسی شاخص توسعه اقتصادی پایدار در زیر هدف  -

 

 - خارج از دستور:

 

 
 

 مشروح مذاکرات

تالش "بررسی شاخص توسعه اقتصادی پایدار در زیر اهداف  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع هفتادمین جلسه

روز پنجشنبه مورخ  "تالش در جهت دست یابی به توسعه پایدار زیر ساخت های صنعتی"و  "درجهت دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان برگزار گردید. کامیابی یاد زنده لنسا در محل 14/11/1400

 در ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر شورا ضمن عرض خیر مقدم موارد زیر را مطرح نمودند:

می باشد، در تالش است که با کار کارشناسی مسائلی که در راستای مند و قانونی که مشاور قوای سه گانه نیز ق کرمان به عنوان یک نهاد ساختاراتا

توسعه استان کرمان اولویت دار هستند را، مشخص و برای رفع آن، مسائل را در یک فضای صمیمی مورد بحث و بررسی قرار دهد. با این وجود 

ش بیشتری را می طلبد تا چهره ای متوازن در توسعه استان منکر زحمات، تالش ها و برنامه های مدیران استان نیستیم اما بعضی حوزه ها تال

 کرمان نمودار گردد.

ایشان در ادامه ضمن اشاره به جدی نگرفتن موضوعاتی نظیر کمبود انرژی و بازگشت محصوالت کشاورزی از خارج از کشور به دلیل باقی ماندن 

 د، افزودند در حال حاضر دچار مشکالتی زیادی در این حوزه ها هستیم.سموم، که در جلسات قبلی شورای گفت و گو به آن پرداخته شده بو

میلیارد تومان )معادل هزینه ایجاد  1700الزم به ذکر است طبق گفته های مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین عدم نفع ناشی از قطعی برق، 

رمان مطرح می شوند هشدارهای کارشناسی شده و مبتنی بر آمار دقیق مگاواتی( می باشد. از این رو هشدارهایی که توسط اتاق ک 400یک نیروگاه 

 است، که باید مورد توجه قرار گیرد.

در جلسه حال حاضر نیز شاخص های توسعه پایدار ارائه خواهد شد. این شاخص ها با همفکری سازمان های متولی بررسی گردیده و جلسات 

 متعددی در این زمینه برگزار شده است. 
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گاز  11مقرر شد که خط لوله  95گاز عنوان کرده و افزودند در سال  11ایشان در ادامه، جلسه روز دوشنبه با وزیر نفت را در خصوص خط لوله 

ر کشور به منظور تامین گاز استان های کرمان، خراسان جنوبی و یزد کشیده شود؛ اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. عالوه ب

هزار متر مکعب در ساعت است. این در حالیست که تنها مجموعه گل گهر تا چند سال  900-800ن کل ورودی گاز استان کرمان در حال حاضر ای

هزار مترمکعب از این مقدار نیاز پیدا خواهد کرد. بنابراین این مطلب یک هشدار جدی است که اگر برای تامین گاز استان اقدامی  650آینده به 

 نگیرد حداکثر تا دو سال آینده، استان کرمان با یک بحران جدی در تامین انرژی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد. صورت 

ت های همچنین استان کرمان در حوزه زیر ساخت ها نیز در چند سال آینده با مشکالتی مواجه خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه امکانات شرک

تفرقه هزینه می شود، پیشنهاد می شود یک شرکت توسعه زیر ساخت متشکل از واحد های بزرگ استان تشکیل شده و بزرگ استان، به صورت م

ه مسئولیت رفع مشکل تامین زیر ساخت های استان را بر عهده گیرد؛ زیرا در آینده ای نه چندان دور با مشکالت متعددی در حوزه های راه، را

 یم بود.آهن، گاز، برق و ... مواجه خواه

شورا پیرامون اقدامات انجام شده در کارگروه تدوین سند توسعه زیر  58و  55در ادامه پس از پخش کلیپی در خصوص پیگیری مصوبات جلسات 

ساخت ها و تهیه بسته های سرمایه گذاری به صورت پروژه محور، جناب آقای مهندس طبیب زاده افزودند که بدین منظور یک سایت ایجاد شده و 

ترسیم برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در دستور کار قرار دارد. از این رو امیدواریم بتوانیم یک تصویر جامع ازآینده استان را 

 نماییم.

توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی )موضوع مصوبه شصت  1401تشریح برنامه های توسعه اقتصاد استان برای سال  پیش از دستور:

 شتمین جلسه شورا(و ه

در  "کرمان استان در توسعه راهبری و مدیریت"جناب آقای دکتر رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارش خود با موضوع 

های اجرایی، راستای مرور اسناد توسعه )که نشان دهنده نقشه راه توسعه استان می باشند( و به منظور ایجاد هماهنگی و همراهی بین دستگاه 

 موارد زیر را مطرح نمودند:

نیز ارائه می شود. در این گزارش نظرات دستگاه  1401این گزارش یک نقشه راه بلند مدت از توسعه استان بوده که در پایان آن برنامه اجرایی سال 

شده است. عالوه بر این بخش عمده ای از مطالبی  های اجرایی مختلف، اتاق کرمان، مسئولین ارشد استان، استاندار، نمایندگان مجلس و ... لحاظ

ال که ذکر خواهد شد تصویب شده می باشند. از این رو گزارش مذکور جنبه سند پیدا کرده و الزم االجراست. الزم به ذکر است مطالب گزارش کام

 .تجربه شده بوده و مصادیق زیادی در این خصوص هم در سطح کشور و هم در سطح دنیا وجود دارد

 تطور سیر در ادامه جناب آقای دکتر رودری در ارائه گزارش خویش، ضمن تشریح توسعه و شاخص های آن )گام های تحقق توسعه، ابعاد توسعه،

الزامات جهانی، مدیریت و برنامه ریزی توسعه به همراه  بانک دیدگاه از خوب حکمرانی های حکمرانی(، اهمیت درک مفهوم توسعه، شاخص و توسعه

 و جایگاه مراتب، کشور، سلسله ای توسعه های برنامه آسیبهای و ها چالش توسعه، مهمترین برنامه و مدل استخراج مالحظات اساسی، فرآیندو 

)شاخص های منتخب و عدم ای را عنوان کرده و در بخش نگاهی به وضع موجود استان  توسعه های برنامه انداز و چشم سند تدوین و تهیه نحوه

  مطالبی به شرح زیر را مطرح نمودند: ،تعادلها(

 1390 سال ثابت در قیمت به ها آن سهم و اقتصادی های بخش افزوده ارزش 

 کشور و کرمان استان اقتصادی عمده های بخش در داخلی ناخالص تولید ساالنه رشد استان، متوسط و کشور در نوسانی و پایین اقتصادی رشد 

 (1390 سال ثابت قیمت به) 1390 -1399 های سال طی

 1390 -1397های سال طی کرمان استان داخلی ناخالص تولید در اقتصادی عمده های بخش سهم تغییرات  

تان الزم به ذکر است در طی ده سال گذشته، استان کرمان به لحاظ رشد اقتصادی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. اما متاسفانه اس
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 ی بزرگ بوده و فراگیر نمی باشد.متمرکز بر چند واحد صنعت

 از) استان و درکشور ها توازن و تعادل عدم برخی ایشان در ادامه ضمن تشریح وضعیت استان در بخش کشاورزی، آب و صنعت و معدن به تشریح

 پرداخته و افزودند: (پایدار توسعه و آمایشی نگاه منظر

در خود استان نیز بین نیمه شمالی و جنوبی عدم تعادل شدیدی به چشم می خورد. از این  در بین نیمه شرقی و غربی کشور عدم تعادل وجود دارد.

ی شود؛ این رو باید توسعه متوازنی را با نگاه آمایشی داشته باشیم. عالوه بر این در حال حاضر از دو برابر توان اکولوژیک بخش کشاورزی استفاده م

 درصد می باشد. 40-20رقم  در حالیست که در بخش های صنعت و خدمات این

 بنابراین با توجه به موارد ذکر شده نیاز به اصالح ساختار، باز توزیع فعالیت های اقتصادی و ریل گذاری جدید داریم.

 :ایشان در ادامه به تشریح فرآیند سه سطحی این ریل گذاری )یکساله، پنج ساله و بلند مدت( پرداخته و مطالبی به شرح زیر مطرح نمودند

ه استان، برای اینکه صنایع و معادن بزرگ استان بر اقتصاد تاثیر داشته باشند، نیاز است عالوه بر وارد شدن سریز اقتصادی صنایع و معادن بزرگ ب

کثر بنگاه های سریز تکنولوژی داشته باشیم و زنجیره تولید را تکمیل نماییم تا فعالیت های زیر دستی شکل گیرند. عالوه بر این سرمایه بر بودن ا

 مذکور، به ظهور کمتر اثرات آنها بر اقتصاد استان منجر گردیده است.

 عدالت و پیشرفت صندوق ایجاد) بودجه الیحه 18 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در انتها ضمن ارائه اطالعاتی از تبصره

 در اقتصادی رشد به دستیابی برای ها استان مالی و درآمدی منابع بینی )برش یکساله(، سر فصل های پیش 1401 اجرائی و برنامه (استانی و ملی

 دولتی، منابع های شرکت داخلی سرمایه، منابع بازار و بانکی، بورس خصوصی، تسهیالت بخش آورده دولت، منابع عمومی را، بودجه 1401 سال

 و اوقاف امام، فرمان ستاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد)دولتی  غیر بنیادهای و نهادها رجی، مشارکتخا ملی، منابع توسعه ها، صندوق شهرداری

می باشد که هیچ طرحی برای استفاده از این موارد نداریم. از این  "خارجی منابع"و  "ملی توسعه صندوق"عنوان کرده و افزودند حلقه مفقوده،  ...(

 رو نیاز است که بخش خصوصی در این راستا نیز همکاری نماید.

ب در ادامه جلسه جناب آقای مهندس طبیب زاده ضمن اشاره به این مطلب که اتاق در زمینه معرفی ظرفیت های استان کرمان به عنوان اتاق منتخ

انتخاب شده است، ضرورت قابل توجه بودن شاخص های توسعه  ICCتوسط فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی  2022ماه ژانویه و فوریه سال 

 را عنوان کردند. عالوه بر این افزودند اتاق کرمان آمادگی دارد با تمام امکانات به باز مهندسی بخش کشاورزی کمک کند. پایدار 

 

 "تالش درجهت دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار": بررسی شاخص توسعه اقتصادی پایدار در زیر هدف 1دستور جلسه 

تالش در جهت دست یابی به توسعه پایدار زیر ساخت های "پایدار در زیر هدف : بررسی شاخص توسعه اقتصادی 2دستور جلسه 

 "صنعتی

پس از بیان  "پایدار توسعه"اقتصادی، در گزارش خود با عنوان های پژوهش و مطالعات مرکز آمار محترم کارشناس عبداهلل نژاد، مهندس آقای جناب

روش های محاسبه شاخص توسعه پایدار را به همراه مشکالت مربوطهه بهه شهرح زیهر مطهرح پایدار، انواع  توسعه پیدایش و توسعه تاریخچه تعریف،

 نمودند:

 UNDP ملل سازمان: متولی -پایدار توسعه الف( شاخص

 .ندارد وجود کشور های استان سطح در گیری آنها اندازه قابلیت که کیفی و کمی متغیر زیاد بسیار تعداد  .1

 دارایی و اقتصادی امور وزارت: متولی -پایدار توسعه ب( شاخص

 پایدار را ندارد. توسعه اهداف گیری اندازه شاخص توانایی .1

 شده. معرفی شاخص و جهانی شاخص میان توجه قابل اختالف .2
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 کشور را ندارد. های استان وضعیت گیری اندازه شاخص توانایی .3

 متولی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی -ج( شاخص توسعه پایدار

 پایدار را ندارد. توسعه اهداف گیری اندازه تواناییشاخص  .1

 ... و بهداشتی اقتصادی، های زیرشاخص به توجه عدم .2

 .ندارد را کشور های استان وضعیت گیری اندازه توانایی شاخص .3

 است. نشده گیری اندازه در این شاخص فقط مدل ارائه گردیده و شاخص .4

را پیشنهاد داده و به تشریح ویژگی ها و اهداف شاخص توسعه پایدار پرداختند.  Wuppertalپایدار  توسعه مدل بر مبتنی ایشان در ادامه مدل

 را به شرح زیر مطرح نمودند: 11399پایدار سال  توسعه شاخص در ایران جایگاه سپس

 قرار دارد. "زرد و تا حدودی درگیر چالش"جامعه: در وضعیت  سطوح تمام در فقر کنی ریشه جهت در در حوزه تالش 

 قراردارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی"گرسنگی: در وضعیت  به دادن پایان و تغذیه بهبود غذایی، امنیت به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی"سالم: در وضعیت  زندگی و پایدار رفاه توسعه به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قراردارد. "سبز و موفق"آموزشی: در وضعیت  عدالت به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی"اجتماعی: در وضعیت  عدالت به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی "آب: در وضعیت پایدار مدیریت به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "زرد و تا حدودی درگیر چالش"پایدار: در وضعیت  انرژی توسعه به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی"پایدار: در وضعیت  اقتصادی توسعه به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قراردارد. "نارنجی و درگیر چالش"صنعتی: در وضعیت  های زیرساخت پایدار توسعه به دستیابی جهت در تالش در حوزه 

 قرار دارد. "قرمز و درگیر چالش اساسی"زیست: در وضعیت  محیط پایدار توسعه جهت در در حوزه تالش 

 هم چنین در خصوص نتایج استانی شاخص توسعه پایدار در این سال، مطالبی به شرح زیر مطرح نمودند:

کشور قرار دارد. بنابراین اهداف مورد نظر در این راستا به شهرح زیهر  28توسعه پایدار در وضعیت قرمز و در رتبه  استان کرمان از منظر شاخص کلی

 می باشند:

کشور از میهان  17در وضعیت زرد و در رتبه  32/95جامعه؛ استان کرمان با کسب امتیاز  سطوح تمام در فقر کنی ریشه جهت در تالش: اول هدف

 بررسی قرار دارد.استان مورد  31

 توسهعه و تغذیهه بهبود غذایی، امنیت به دستیابی گرسنگی، به دادن غذایی. منظور از این هدف پایان امنیت به دستیابی جهت در تالش: دوم هدف

 و در وضعیت قرمز قرار دارد. 28در رتبه  4/49کشاورزی می باشد. استان کرمان در این هدف با کسب امتیاز 

 در همگهان برای پایدار رفاه داشتن و سالم زندگی از پایدار؛ این هدف به دنبال ارزیابی اطمینان رفاه توسعه به دستیابی جهت در تالش: سوم هدف

 کشور و در وضعیت قرمز قرار دارد. 29در رتبه  57/70سنی می باشد. استان کرمان با کسب امتیاز  گروه هر

کشور و در وضعیت قرمز قرار دارد. ایهن  22در رتبه  30/84آموزشی. استان کرمان با کسب امتیاز  عدالت به دستیابی جهت در تالش: چهارم هدف

 زندگی می باشد. ادوار تمام در همگان برای یادگیری هایفرصت توسعه و مساوی کیفیت با فراگیر آموزش از هدف به دنبال اطمینان

دختهران مهی باشهد. در  و زنان تقویت و جنسیتی تساوی به هدف به دنبال دستیابیاجتماعی. این  عدالت به دستیابی جهت در تالش: پنجم هدف

                                                           
1 2021 
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کشور و در وضعیت قرمز قرار دارد. شایان ذکر اسهت در ایهن ههدف تمهامی اسهتان ههای  29در رتبه  15/41این هدف استان کرمان با کسب امتیاز 

 ی ارزیابی نشده است.کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. از این رو بطور کلی وضعیت مناسب

کشهور قهرار دارد. در ایهن ههدف نیهز  31در رتبه  78/49آب. استان کرمان با کسب امتیاز  پایدار مدیریت به دستیابی جهت در تالش: ششم هدف

 تمام استان های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند.

 بهه مقهرون انهرژی به دستیابی از بدنبال ارزیابی استان ها براساس اطمینانپایدار. این هدف  انرژی توسعه به دستیابی جهت در تالش: هفتم هدف

 و در وضعیت زرد قرار دارد. 6در رتبه  32/88همه می باشد. در این هدف استان کرمان با کسب امتیاز  برای مدرن و پایدار اطمینان، قابل صرفه،

کشور قهرار دارد. الزم  2در رتبه  65/49این هدف استان کرمان با کسب امتیاز  پایدار. در اقتصادی توسعه به دستیابی جهت در تالش: هشتم هدف

 به ذکر است در این راستا نیز همه استان های کشور، در وضعیت قرمز و نامساعد قرار دارند.

کشهور و  29در رتبه  68/36 صنعتی. در این هدف استان کرمان با کسب امتیاز های زیرساخت پایدار توسعه به دستیابی جهت در تالش: نهم هدف

 در وضعیت قرمز قرار دارد.

 پایهدار مدیریت زمین، هایاکوسیستم از پایدار استفاده توسعه و زیست. این هدف به دنبال حمایت محیط پایدار توسعه جهت در تالش: دهم هدف

در  79/70زیستی می باشد. اسهتان کرمهان بها کسهب امتیهاز  تنوع بر وارده هایخسارت توقف و زمین فرسایش توقف زایی،بیابان با مبارزه ها،جنگل

 کشور و در وضعیت قرمز قرار داد. 25رتبه 

 )اهداف هشتم و نهم( و ارائه پیشنهاداتی به شرح زیر پرداختند: 1399ایشان در ادامه به تشریح کارنامه استان کرمان در شاخص توسعه پایدار سال 

       نیهز  زمهانبر کهه اسهت؛ زیرسهاختی اقهدامات رسهانی و انجهام بهرق شبکه توسعه به نیاز صنعتی و تولیدی های طرح نیاز مورد برق تامین برای .1

 ههای طهرح بلندمهدت و مهدت میهان مهدت، کوتاه های برنامه از برق توزیع نیروی های شرکت و ای منطقه برق شرکت می باشد. با این وجود

 آمهایش و شههری عشهایری، روسهتایی، توسهعه زیربنهایی، راستا پیشنهاد مهی شهود کهارگروه ندارند. در این اطالع صنعتی ی توسعه و تولیدی

سال آینده استان را جهت برنامه ریهزی بهرای تهامین زیهر سهاخت  5زیست، طی سه ماه آتی طرح های توسعه ای و تولیدی  محیط و سرزمین

 استان اعالم نماید. موردنظر، به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق شمال و جنوب

 وجود آبادی کد فاقد و این امکان برای روستاهای وجود داشته رسانی برق امکان آبادی کد دارای روستاهای برای فقط نیرو، وزارت ضوابط طبق .2

این در حالیست که تعدادی از روستاهای فاقد سکنه کد آبادی داشته؛ ولی تعداد دیگری از روستاها برای برق رسانی کد آبادی ندارنهد. از  .ندارد

 این رو پیشنهاد می شود به منظور اصالح لیست روستاها، فرمانداران استان، لیست مربوط به روستاهای فاقد کد آبادی و دارای سکنه و لیسهت

 ماه تهیه و به استانداری کرمان جهت ارسال به وزارت کشور اعالم نمایند. 2های دارای کد آبادی و فاقد سکنه را ظرف مدت روستا

درصد باالتر از گندم نهان، توسهط  15الی  10به منظور تشویق کشاورزان به کشت گندم دوروم، پیشنهاد کشت قراردادی گندم دوروم با قیمت  .3

اعالم شود. زیرا گندم دوروم در صنایع ماکارونی استفاده مهی شهود و کشهت آن در گندم  قیمت گذاری نرخ شورایه شورای گفت و گوی ملی ب

استان از لحاظ کمیت، کیفیت و شرایط اقلیمی نسبت به گندم نان ارجحیت دارد ولی با توجه به تک نرخهی بهودن ایهن گنهدم بها گنهدم نهان 

این در حالیست که برداشت گندم دوروم و مصهرف آن در صهنایع غهذایی باعهث ایجهاد ارزش افهزوده کشاورز تمایلی به کشت این گندم ندارد. 

 بیشتری در بخش کشاورزی می گردد.

 خهانوار و عهدم سهبد در مهرغ تخم و قرمز سفید، گوشت سهم بودن پایین و استان در مرغ تخم و گوشت انواع تولید سرانه بودن به دلیل پایین .4

مرغ، در راستای توسعه اقتصهادی پایهدار و بهبهود زیهر ههدف امنیهت غهذایی  تخم و گوشت انواع تولیدی های طرح توسعه جهت آب تخصیص

شاخص توسعه پایدار، پیشنهاد می شود با محوریت جهاد کشاورزی و با همکاری بخش قضایی استان و شرکت سهامی آب منطقه ای نسبت بهه 
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ای توسعه ای و تولیدی انواع گوشت و تخم مرغ قرار دارند اقدام شده و آب چاه های مهذکور پلمپ چاه های غیر مجازی که در مجاورت طرح ه

 به این واحد ها تخصیص داده شود.

 بهر اسهتان سهطح در متوازن صورت به معادن فروش و خرید از ناشی مالی گردش و بانکی های حساب از حاصل تسهیالت ارائه با توجه به عدم .5

توسعه، در راستای افزایش سرانه ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات پیشنهاد مهی شهود در جههت  ششم برنامه قانون 43 ماده الف بند اساس

توسعه اقتصادی پایدار، شورای گفت و گوی استان با هدف اختصاص متوازن تسهیالت برای صنایع کوچک، هماهنگی الزم فی مابین استانداری 

معدن و تجارت و شرکت های بزرگ را انجام دهد تا صندوق تولید و سرمایه گذاری با اعتبارات ناشی کرمان، مجمع نمایندگان، سازمان صنعت، 

 از گردش مالی شرکت های بزرگ استان، تشکیل گردد.

 شهکل عهدم باعهث اقتصهادی، توسعه از جلوگیری ضمن( معادن قانون 14 ماده) وصولی دولتی حقوق از استان درصدی 15 سهم بازگشت عدم .6

از این رو پیشنهاد می شود با محوریت شورای گفت و گوی اسهتان و همکهاری  .است شده استان های ساخت زیر پایدار و متوازن وسعهت گیری

ریزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پیگیری الزم جههت بازگشهت سههم اسهتان از  برنامه و مدیریت استانداری، مجمع نمایندگان، سازمان

 اعتبارات صورت پذیرد.حقوق دولتی وصولی به 

 

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس حسینی نژاد، رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، ضمن تاکید بهر لهزوم پیگیهری 

ی توسعه زیر سهاخت برا توجهی قابل با استفاده از آن مبلغقانون معادن، این فرصت را یک فرصت استتثنایی عنوان کرده که  14اجرایی شدن ماده 

 ها، رفع چالش های توسعه پایدار و حل سایر مشکالت، به استان باز خواهد گشت.

 

، ضمن تشکر از مطرح معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری استان کرمان محترم قویدل سرپرستجناب آقای دکتر 

ضایی برای حمایت از تولید و رفع موانع و مشکالت در راستای رشد، توسعه و پیشهرفت اسهتان )در شدن مطالبی ارزشمند و اعالم آمادگی دستگاه ق

سطح کالن و استانی( افزودند: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان عضو در شورای گفت و گوی کشهور شهرکت کهرده و 

یی و ... پیگیری می نماید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان کرمان موضوعات شورای های استانی را در شورای عالی قضا

 نیز در نظر دارد موضوعات مطرح شده را به صورت ویژه پیگیری و برای حل آن در حد توان کمک نماید.

وانسته است اقدامات تاثیر گذاری داشهته باشهد و بسهیاری از با ورود دستگاه قضایی، ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان با همگرایی و همراهی ت

ی را در مسائل و مشکالت حوزه تولید را به نتیجه خوبی برساند. ضمن اینکه دستگاه قضایی با اتاق نیز تفاهم و همگرایی خوبی داشهته و برنامهه ههای

 پشتیبانی های قضایی و حقوقی را در دستور کار قرار دهد.دست اقدام دارد تا به صورت کارشناسی رفع مشکالت، موانع، چالش ها و نحوه 

ه ههای ایشان در ادامه ضمن بیان این مطلب که این معاونت با شورای هماهنگی کار نیز تعامالتی دارد افزودند: در حوزه وظایف و اختیهارات دسهتگا

و امنیتی به منظور ارتقا بهره وری و توسعه تولید، برنامه هایی در اجرایی و نهادهای مسئول، برای حمایت اقتصادی، با همکاری دستگاه های نظارتی 

 دست اقدام است.

در سند تحول قضایی نیز حمایت از حقوق مالکیت، تالش در جهت تشکیل محاکم تجاری، شناسایی عوامل زمینه سهاز تشهکیل دعهاوی بازرگهانی و 

اهش آسیب های اجتماعی برای توانمند سازی و باز اجتماعی کهردن کهارگرانی تجاری، مشکالت کارگری، شناسایی تعارض منافع، تالش در جهت ک

که در محیط کار با مشکل مواجه شده و سطح بهره وری را کاهش می دهند و ... مطرح شده است؛ که نیهاز بهه همراههی و همکهاری دسهتگاه ههای 

 متولی دارد.

ال، تولید، تالش برای ارتقا سطح ایمنی در بنگهاه ههای تولیهدی و محهیط کهارگری، جناب آقای دکتر قویدل در ادامه حوزه های حرفه آموزی، اشتغ
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شهگری، همکاری با کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پیگیری راه اندازی سامانه های تکلیفهی در قهانون مبهارزه بها قاچهاق کهاال، حمایهت از گرد

م سالمت اداری در جهت کاهش مفاسد اداری، اتباع بیگانه )کهه سههم زیهادی از اشهباع پیگیری موضوعات مربوط به منابع آب و کشاورزی، ارتقا نظا

ت اشتغال در استان را به خود اختصاص داده اند(، شناسایی خالهای قانونی حوزه تولید و اقتصاد، برنامه ریهزی بهرای پیشهگیری از سهرقت محصهوال

بسیار تاثیر گذار است(، را از جمله مواردی مطهرح نمودنهد کهه رفهع مشهکالت آنهها بها کشاورزی )که در حوزه های تولید، اشتغال و سرمایه گذاری 

 همکاری سازمان های مربوطه، در دستور کار قرار داد.

ایهن  کاهش اعتراضات کارگری و ارتقا سطح بهره وری و ایمنی محیط کار نیز از دیگر موضوعاتی می باشند که به طور ویژه در حال پیگیری است. از

 امیدواریم با همگرایی، وحدت، انسجام و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، چالش ها و عقب ماندگی های استان، مرتفع گردند. رو

 

توساط ساازمان مادیریت و برناماه ریازی  1401تشریح برنامه های توسعه اقتصاد استان برای ساال  پیش از دستور:موضوع( ادامه )

 )موضوع مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورا(

، ضمن آرزوی توفیق و تقهدیر و تشهکر از اتهاق و مجموعهه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی محترم رئیسجناب آقای دکتر پور ابراهیمی 

محوریت استاندار محترم تالش های فراوانی را در جهت ارتقا جایگاه اقتصادی استان در دستور کار قرار می دهند، از گزارش ارائه شهده مدیران که با 

)که مد نظر مقام معظم رهبری نیهز  "پیشرفت"توسط دکتر رودری تشکر کرده و افزودند در تعاریفی که در سر فصل های این گزارش ذکر شده بود 

 لحاظ نشده است. می باشد(

د؛ در پیشرفت باید اهداف معنوی و موضوعات ارزشی در تصمیمات لحاظ گردد. زیرا در بعضی اوقات توسعه با عدالت در تضاد است و همخهوانی نهدار

 از این رو باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اسناد توسعه را با رویکرد پیشرفت و عدالت تنظیم نماییم.

ص نیست. از این رو با توجهه قانون برنامه ششم توسعه مشخ 26بند الف ماده  1یف دولت در تدوین سند آمایش می باشد که در جزء مورد دیگر تکال

ریزی وظایفی تعیین شهده اسهت. بنهابراین  برنامه و مدیریت مشخص بودن وضعیت اسناد باالدستی سند آمایش کشور و استان ها، برای سازمانبه نا

دستی به استان ها ابالغ نشود تدوین سند در استان به یک چالش تبدیل خواهد شد. زیرا اگر بر اساس اطالعات داخل استان اقهداماتی اگر اسناد باال

ستانها را صورت گیرد که مبنای ارتباطی با سند باالدستی نداشته باشد، بعد از مدتی گسست ایجاد می شود. از این رو دولت باید بستر اسناد توسعه ا

 خص کند. بنابراین تا اسناد باال دستی مشخص نباشند، تدوین سند استانی نمی تواند مسیر را تعیین کند.مش

 جناب آقای دکتر رودی در پاسخ به موارد ذکر شده موارد زیر را مطرح نمودند:

به طور دقیق مشخص شده و هیچ ابههامی سند آمایش کشور در سال گذشته تصویب و ابالغ شده است هم چنین جایگاه استان و تقسیم کار استانی 

ن و بخش وجود ندارد. با این وجود بخش زیادی از اسنادی که در حال حاضر وجود دارند، علی رغم اطالع مدیران دولتی از این اسناد، برای نمایندگا

 خصوصی تبیین نشده اند.

م اولویت بندی مباحث را یاد آور شده و افزودنهد حجهم گسهترده اطالعهات ی در ادامه ضمن تاکید بر کامل بودن گزارشات اتاق، لزودکتر پور ابراهیم

 ارائه شده در جلسه باعث پراکندگی ذهن در تصمیم گیری می شود.

ههای هم چنین اگر اسناد مربوط به سند آمایش کشور ابالغ شده است و وجود دارد عدم اجرای تکالیف اسناد در استان ها و مغهایرت هها و نهاترازی 

از ایهن رو هیچ مفهومی ندارد. ضمن اینکه در سند آمایش که با تاخیر چند ساله ابالغ شده است، الزامات صدور مجوز ها دیهده نشهده اسهت.  موجود

دد. اسناد مصوب شده باید اطالع رسانی و ابالغ گردند تا همه دستگاه ها به این اسناد استناد کهرده و ایهن نهاترازی در زیهر سهاخت هها برطهرف گهر

براین اولین درخواست این است وضعیت موجود ناترازی در زیر ساخت ها و انطباق آن با اسنادی که در گزارش آمهایش از آن نهامبرده مهی شهود بنا

د. مشخص شده و وضعیت اسناد باالدستی تعیین تکلیف گردد. هم چنین گزارشی از دستگاه هایی که از اهداف تعیین شده فاصله دارند نیز تهیه شو
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تگاه ه بر این در حوزه زیر ساخت ها نیز جلسه ای با حضور نمایندگان استان، استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق کرمهان و دسهعالو

 های اجرایی برگزار شود.

اهد شد کهه بسهیار کهار بزرگهی امضا خو 1404هزار مگاوات برق تجدید پذیر تا افق  6الزم به ذکر است بعد از اتمام جلسه سندی در راستای تولید 

 است. 

 

شورا ضمن تشکر و تبریک ایام دهه فجر مواردی به شرح زیهر را مطهرح  رئیس و محترم کرمان در انتهای جلسه جناب آقای دکتر زینی وند استاندار

 نمودند:

دکتهر آقهای از آنجا که توسعه مفهومی چند وجهی است، گزارشی که در خصوص شاخص های توسعه پایدار ارائه گردید با تعریف توسعه در گزارش 

ی رودری بی ارتباط نیست. به طور مثال شاخص هایی مانند تولید انواع گوشت و تخم مرغ نیز خود را در توسهعه پایهدار و جایگهاه اسهتان نشهان مه

 دهند.

ش الزم به ذکر است شاخص ها دقیق تر بوده و مقایسه استان ها با یکدیگر ذاتا دقیق نمی باشد. زیرا شاخص ها بر اسهاس منطقهه، وسهعت و پهراکن

ا پیهدجمعیت استان ها تدوین می گردند. از این رو با توجه به ظرفیت های موجود، استان کرمان باید به سرعت در شاخص های توسعه پایدار ارتقها 

  کند. اما در این راستا نیاز است که مشکالت مربوط به تولید انواع گوشت، تخم مرغ و شیر را پیگیری کرده و از این مشکالت عبور نماییم.

و ایشان در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت ها، یکی از مشکالت جهاد کشاورزی شمال و جنوب را جزیره ای عمل کردن عنوان کرده 

 افزودند این مشکل باید به سرعت برطرف گردیده و عملکرد این دو سازمان هم پوشانی داشته باشد.

قهدام در حوزه زیر ساخت ها نیز استان کرمان با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه آب، برق، گاز، جهاده و ... وضهعیت مسهاعدی نهدارد. از ایهن رو ا

ساله نیاز توسعه استان در بخش های مختلف )بهه خصهوص  10استانداری در راستای تدوین چشم انداز  مشترک اتاق با معاونت محترم امور عمرانی

 برق و گاز که با یکدیگر نیز در ارتباط هستند(، بسیار ارزشمند بوده و محور کار ماست.

. از این رو با توجه به اینکه برنامه 2پایلوت های دنیا باشدبا توجه به کمبود منابع گاز، استان کرمان می تواند در زمینه تولید انرژیهای تجدید پذیر از 

 6000هزار مگاوات انرژی در کشور صورت پذیرفته است، استان کرمان با تشکیل کارگروه انرژی خورشهیدی آمهادگی تولیهد  100ریزی برای تولید 

 سال دارا می باشد.  4هزار مگاوات از این مقدار را در 

با اشاره به عملیاتی نشدن سند آمایش، همسویی مجلس با دولت را یک فرصت عنهوان کهرده و افزودنهد رئهیس جمههور بهه  دکتر زینی وند در ادامه

ه و شدت بر برنامه محوری و کار کارشناسی تاکید دارد. با این وجود استانداران به عنوان حکومتگران منصوب مهی شهوند اماپوسهته اسهتانداری بهود

این راستا نیاز است این قدرت حکمرانی در دل این اسناد به استانداران تفویض شود. خوشبختانه این موضوع مورد تاکیهد قدرت حکمرانی ندارند. در 

 مقام معظم رهبری بوده و در این دولت نیز به آن پرداخته می شود. 

 دالیل باید که داریم احصا حال در را گذاریسرمایه تومان میلیارد هزار باالی اجرای حال در کالن طرح 15 استان کرمان، مقاومتی اقتصاد ستاد در

 .بگیریم آنها رفع برای را اختیارات بتوانیم و شود بررسی آنها کار موانع و مشکالت و پیشرفت کندی

 باشد مطرح شود.بنابراین استان کرمان کامال آماده است که به عنوان پایلوت واگذاری اختیارات و تقویت حکمرانی محلی که رویکرد دولت نیز می 

ع در ادامه دکتر پور ابراهیمی افزودند تا به امروز دولت سیزدهم کار علمی و کارشناسی که قهبال انجهام شهده اسهت را قبهول داشهته اسهت و موضهو

ر ایهن الزم اسهت بازنگری اسناد آمایش نیز مطرح نگردیده است. همچنین نحوه عملکرد دولت در برنامه هفتم توسعه خود را نشان می دهد. عالوه به

                                                           
 از نظر شدت و مدت زمان تابش نور خورشید ظرفیت قابل توجهی دارد.استان کرمان   2
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 ند.مطالعات منطقه ای که انجام شده و اسناد باالدستی که با تاخیر ابالغ گردیده اند جهت اجرایی شدن در احکام برنامه هفتم توسعه دیده شو

افزودند در نیمهه دوم ایشان در ادامه ضمن اشاره به عدم انطباق و همخوانی سیاست های ملی و استانی، تمدید برنامه ششم توسعه را مطرح کرده و 

آمهاده سال آینده وارد تدوین سند برنامه هفتم توسعه در مجلس خواهیم شد. از این رو نیاز است اساسی ترین ارکان رویکرد استانی در سند آمایش 

 گردند.

د آمهایش را بهه عنهوان سهندی عنهوان در انتها نیز دکتر رودری بازنگری در سند آمایش را در حد اعمال نقطه نظرات مطرح کردند. عالوه بر این سن

سال عملیاتی می کند. سپس افزودند باید در برنامه هفتم توسهعه نیهز در ایهن  5کردند که موضوعات را به صورت راهبردی مشخص کرده و در طی 

 مسیر حرکت نماییم.

 

 مصوبات 
 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

1 

 :1دستور جلسه 

بررسی شاخص توسعه 

اقتصادی پایدار در زیر 

تالش درجهت "هدف 

دست یابی به توسعه 

 "اقتصادی پایدار

 

در سبد  این محصوالت پایین بودن سرانه تولید انواع گوشت و تخم مرغ در استان و پایین بودن سهمبا عنایت به 

در  مقرر گردید و تخم مرغ عدم تخصیص آب جهت توسعه طرح های تولیدی انواع گوشتو هم چنین  خانوار

راستای توسعه اقتصادی پایدار و بهبود زیر هدف امنیت غذایی شاخص توسعه پایدار، با محوریت جهاد کشاورزی و 

با همکاری بخش قضایی استان و شرکت سهامی آب منطقه ای نسبت به پلمپ چاه های غیر مجازی که در مجاورت 

و تخم مرغ قرار دارند اقدام شده و آب چاه های مذکور به این واحد ها  طرح های توسعه ای و تولیدی انواع گوشت

 تخصیص داده شود.

2 

قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت حاصل از حساب های بانکی و  43ر اساس بند الف ماده با توجه به اینکه ب

در راستای افزایش  یابد، تخصیص نمیگردش مالی ناشی از خرید و فروش معادن به صورت متوازن در سطح استان 

در جهت توسعه اقتصادی پایدار، شورای گفت و گوی استان مقرر گردید  سرانه ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات

فی مابین استانداری کرمان، مجمع  را با هدف اختصاص متوازن تسهیالت برای صنایع کوچک، هماهنگی الزم

ت های بزرگ انجام دهد تا صندوق تولید و سرمایه گذاری با نمایندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرک

 اعتبارات ناشی از گردش مالی شرکت های بزرگ استان، تشکیل گردد.

3 

 توسعه از جلوگیری ضمن( معادن قانون 14 ماده) وصولی دولتی حقوق از استان درصدی 15 سهم بازگشت عدم

از این رو مقرر شد با  .است شده استان های ساخت زیر پایدار و متوازن توسعه گیری شکل عدم باعث اقتصادی،

ریزی و  برنامه و مدیریت محوریت شورای گفت و گوی استان و همکاری استانداری، مجمع نمایندگان، سازمان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت، پیگیری الزم جهت بازگشت سهم استان از حقوق دولتی وصولی صورت پذیرد.
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 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

4 
 :2 دستور جلسه

بررسی شاخص توسعه 

اقتصادی پایدار در زیر 

تالش در جهت "هدف 

دست یابی به توسعه 

پایدار زیر ساخت های 

 صنعتی

 انجام واست  رسانی برق شبکه توسعه مندنیاز صنعتی و تولیدی های طرح نیاز مورد برق تامینبا توجه به اینکه 

 از برق نیروی توزیع های شرکت و ای منطقه برق شرکت می باشد؛ به منظور اطالع است زمانبر زیرساختی اقدامات

 زیربنایی، کارگروه، مقرر شد صنعتی ی توسعه و تولیدی های طرح مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه های برنامه

، طی سه ماه آتی طرح های توسعه ای و زیست محیط و سرزمین آمایش و شهری عشایری، روستایی، توسعه

نظر، به شرکت های برق منطقه ای و  استان را جهت برنامه ریزی برای تامین زیر ساخت مورد سال آینده 5تولیدی 

 د.توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان اعالم نمای

5 

و این امکان برای  وجود دارد آبادی کد دارای روستاهای برای امکان برق رسانی فقط نیرو، وزارت بر اساس ضوابط

ندارد. از آنجایی که تعدادی از روستاهای نیازند برق رسانی دارای سکنه و فاقد کد  وجود آبادی کد روستاهای فاقد

آبادی هستند؛ مقرر شد به منظور اصالح لیست روستاها، فرمانداران استان، لیست مربوط به روستاهای فاقد کد 

ماه تهیه و به استانداری  2مدت آبادی و دارای سکنه و لیست روستاهای دارای کد آبادی و فاقد سکنه را ظرف 

 کرمان جهت ارسال به وزارت کشور اعالم نمایند.

6 

 :پیش از دستور

تشریح برنامه های 

اقتصاد استان توسعه 

 1401برای سال 

سازمان مدیریت  توسط

و برنامه ریزی )موضوع 

مصوبه شصت و 

 هشتمین جلسه شورا(

جایگاه استان و تقسیم کار استانی به طور دقیق  وابالغ تصویب،  آمایش کشور در سال گذشته سندبا توجه به اینکه 

وضعیت موجود ناترازی در زیر ساخت ها و انطباق آن با اسهنادی کهه در گهزارش آمهایش از آن است،  مشخص شده

نامبرده می شود مشخص شده و وضعیت اسناد باالدستی تعیین تکلیف گردد. هم چنین گزارشهی از دسهتگاه ههایی 

اهداف تعیین شده فاصله دارند نیز تهیه شود. عالوه بر این در حوزه زیر ساخت هها نیهز جلسهه ای بها حضهور که از 

 نمایندگان استان، استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق کرمان و دستگاه های اجرایی برگزار شود.

 

 موضوعات ملی و فراگیر

 پیشنهادات /پیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف

1 

 :1دستور جلسه 

بررسی شاخص توسعه 

اقتصادی پایدار در زیر 

تالش درجهت "هدف 

دست یابی به توسعه 

 "اقتصادی پایدار

گندم دوروم در صنایع ماکارونی استفاده می شود و کشت آن در استان از لحاظ کمیت، کیفیت و شرایط اقلیمی 

به تک نرخی بودن این گندم با گندم نان کشاورز تمایلی به کشت این با توجه اما  ؛نسبت به گندم نان ارجحیت دارد

به منظور تشویق کشاورزان به کشت گندم دوروم، پیشنهاد کشت قراردادی گندم از این رو مقرر شد  گندم ندارد.

 متقی گذاری نرخ شورایدرصد باالتر از گندم نان، توسط شورای گفت و گوی ملی به  15الی  10دوروم با قیمت 

برداشت گندم دوروم و مصرف آن در صنایع غذایی باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتری در بخش  زیرا اعالم شود.گندم 

 کشاورزی می گردد.

 

 

 

 


