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 دستور کار جلسه:

 ه اقتصاد مقاومتی استان کرمانگان 3تبیین وضعیت مناطق -

 

 اهم مذاکرات جلسه:

سردار سرتیپ به ریاست آقای مهندس رزم حسینی استاندارمحترم و با حضور  استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد جلسه 

با ر اعضاء و و حضور سای رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه ،سازمان بسیج مستضعفین محترم پاسدارمحمدرضا نقدی رییس

 تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

بیان و اعضاء حاضر در جلسه  ضمن خیر مقدم به مدعوین استاندار محترم کرمانرزم حسینی  مهندس آقای در ابتدای جلسه

در دست اجرا کرمان به عنوان یکی از استان های پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور، اقدامات عمل گرایانه ای را نمودند: استان 

وی خدمات بسیج را در دوران سازندگی و هم اکنون، ارزشمند خواند و .دارد که کارنامه آن تا پایان سال جاری ارائه می شود

شاهد آن و هم امروز شده است  هم در دوران دفاع مقدس تجربهکه گفت: با توجه به فرموده امام خمینی )ره( درباره سپاه، 

: به نقش سردار سلیمانی در امنیت ملی و امنیت منطقه اشاره و عنوان کردسپس وی  .نبودهم ود، کشوراگر سپاه نب :که هستیم،

پاه، نهادی مردمی و میراث مجاهدین دوران دفاع مقدس است و امروز اراده کرده در حوزه سازندگی کشور نقش مهمی را ایفا س

استاندار کرمان حضور قرارگاه خاتم االنبیاء در .یار و همراه دولت استکند و از این رو در حال حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( 

: در ادامه گفت .ایشانکرمان را بسیار پررنگ دانست و گفت: بی شک در این حوزه نیز سپاه می تواند نقش راهبردی داشته باشد

ر همه گروه های سیاسی امضا شده استان کرمان در خط اعتدال واقعی حرکت می کند و در حوزه سیاسی منشور همدلی با حضو

ولی محترم رزم حسینی افزود: با حضور نماینده  .است استان کرمان کمترین حاشیه سیاسی را داشته ،و خوشبختانه در این مدت

جمعه در استان، وحدت سیاسی برای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی  ائمه محترمفقیه در استان و امام جمعه کرمان و همراهی 

قتصاد مقاومتی : اگفت ،وی با تاکید بر اینکه امروز امنیت کشور مرهون خیمه برافراشته شده والیت فقیه است.حاصل شده است

 87اقدامات استان کرمان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از حدود  و همچنین در استان کرمان به دنبال مردمی کردن اقتصاد است

 .ماه قبل آغاز شده است

جنگ ما با دشمن به عرصه اقتصاد که  بیان نمودند:ایشان سازمان بسیج مستضعفین کشور محترم یس ئرسردار نقدی  در ادامه

وی با بیان اینکه با اجرای اقتصاد مقاومتی و تسلیم نشدن  .رسیده و ما از دل هر کدام از جنگ های قبلی صاحب قدرت شده ایم

تصاد به دست می آوریم، افزود: جا دارد ایمان داشته باشیم و به وسیله مقاومت و در مقابل استکبار، یک نیروی قوی در عرصه اق

: بسیج کار را در زمینه اقتصاد مقاومتی به در ادامه گفت . ایشانتسلیم نشدن در مقابل دشمن، راه اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم
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ریق آن ، افزایش تولید بدون تز بردراه ،ر کارشناسانظاساس نبر صورت مردمی آغاز کرده و اولین کار، غلبه بر رکود تورمی بود که

وی بیان کرد: در  د.استفاده و فعال کردن ظرفیت های پیدا و پنهان در این زمینه بو یافتن، از طریق نقدینگی زیاد بود و این کار

هزار شغل در کشور  187داشته و بیش از مورد پروژه ملی اقتصاد مقاومتی کار کرده ایم که افزایش تولید را به دنبال  11راستای 

                                                                                                           .ایجاد کرده ایم

با بیان اینکه یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، علمی کردن کشاورزی است، اظهار کرد: در حال  ایشان

یک بهره وری در دو مکان و بین عملکرد وتفاوت در برخی موارد حاضر میزان بهره وری در بخش کشاورزی پایین است و 

وی افزود: با علمی کردن کشاورزی و افزایش دو برابری هم می رسد. ابر بر 12 حدودتا  معمولیکشاورز یک کشاورز نمونه و 

صنایع و توسعه با اشاره به اینکه ایجاد  .ایشانصادرکننده گندم و دیگر محصوالت کشاورزی شدمی توان میزان تولید کنونی، 

ن زمینه تاکید زیادی دارند و به این نتیجه : مقام معظم رهبری در ایبیان نمودتبدیلی کوچک روستایی را از امسال آغاز کرده ایم، 

مجموعه ای از صنایع کوچک تبدیلی در کنار یک واحد تولیدی قرار بگیرند، اقتصاد پایدار مقاوم با  ،رسیدیم اگر در هر شهری

ونی ها به وی بیان کرد: توده های مردم هم بخش خصوصی هستند و قانون تعا . پربازده ایجاد می شودهمچنین و  کمترین هزینه

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته   داد. انجام شوددر صورتی که این قانون پیاده شود، کارهای زیادی می  ،خوبی اجرا نشده

ی را در استان کرمان انتخاب و هایقلعه گنج شهر شهرستانانندهمدر شهرستان قلعه گنج افزود: از بنیاد تعاون بسیج می خواهیم که 

از برگزاری جلساتی برای بخش صنعت خبر داد و اقدام نمائیم. ایشان همچنین ا بتوانیم در راستای اقتصاد مقاومتی مطالعه کنند، ت

موجب راه تا ،کنند گری می اندازی شده است و بین دولت و صنایع میانجی های جهادی صنعت در کشور راه خاطرنشان کرد: گروه

شود، در حالی که  میلیون تن میوه در ایران دور ریخته می 9نگی تاکید کرد و افزود: ر ایجاد مشاغل خاشود. ایشان بع ایصناندازی 

وی همچنین دستگاه اقتصادی دولت را فرمانده .توان از این محصول به بهترین نحو استفاده کرد و آن را تبدیل به ثروت کنیم می

توان آن را در سطح  می ،ها در سطح کشور اجرا نشود این برنامه های خود را ارائه دادیم و اگر اقتصادی خواند و ابراز داشت: برنامه

های مردم نیز  بیان داشت: اقتصاد مردمی فقط به معنای بخش خصوصی و صاحبان ثروت نیست، بلکه توده ایشان.استانی پیاده کرد

 .در این بحث حضور دارند

با ارائه یک گزارش کامل در  استان اقتصاد مقاومتی هیفرماندستاد  و دبیررئیس سازمان برنامه و بودجه آقای دکتر رودری 

برنامه اقتصاد بیان نمودند: استان کرمان  درخصوص اقدامات انجام شده در راستای پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی 

مان برگزار شده اقتصاد مقاومتی در استان کر فرماندهی جلسه ستاد 81تاکنون   و مقاومتی به نحو مناسبی انجام شده است

 .خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات استان کرمان در پیشبرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر برنامه هایی با مشارکت مردم است ایشان.است

وی به راه اندازی مرکز .میثاق نامه بین دست اندرکاران توسعه بوده است عقادوی گفت: یکی از ایده های استان کرمان، ان
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رت بر طرح های اقتصاد مقاومتی در کرمان اشاره کرد و گفت: با این سامانه روند اجرای طرح ها و پروژه ها به مانیتورینگ نظا

 .صورت مستمر پیگیری می شود

 

 
   

 مصوبات:

عقد انتخاب و جهت  ، جهت توسعه،بنیاد تعاون بسیج پس از بررسی و مطالعه، نقاط مورد نظر را در استان کرمانمقرر گردید -1

نداری کرمان و سازمان بسیج مستضعفین کشور به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معرفی ااهم نامه همکاری بین استتف

 نماید.

 

 


