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 زرندوکرمانشهرهایفاضالبتاسیساتایجادجهتغیردولتیبخشتوسطگذاریسرمایهنامهموافقتمبادله 

 :اهم مذاکرات جلسه

مهندس آقای ،  دکتررحمانیفضلیوزیرکشوریآقاباحضورجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

نمایندگان مجلس، معین های مناطق ، و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  استاندار رزم حسینی

سالن محل در:709 ساعت رأس 1961/ 11/ 19 مورخ شنبه سه روز درو مدیران استانی  اعضای ستادهشت گانه، 

 . جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. برگزار گردیداستانداری(ص)اعظمپیامبر

 تبریک باآقای مهندس رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در ابتدای جلسه 

 پیرامون کرمان استان در شده انجام اقدامات آخرین امروز جلسه: ندداشت اظهار اسالمی انقالب فجر دهه اهلل ایام

  .دهیم می گزارش را مقاومتی اقتصاد

 در فجر دهه اهلل ایام در: گفت امروز جلسه در کشور های بانک عالی مدیران از برخی حضور به اشاره با ایشان

 افتتاح خصوصی بخش پروژه تومان میلیارد 996 و هزار 8 و دولتی پروژه تومان میلیارد 899 کرمان استان

 به مربوط عمدتا که داریم فجر دهه اهلل ایام در پروژه زنی کلنگ تومان میلیارد 91 و هزار 9 همچنین .شود می

 آن قراداد امسال فجر دهه در که خصوصی بخش های پروژه از یکی: ندگفت کرمان استاندار .است خصوصی بخش

 را ذوب تن میلیون 9 که است سیرجان در دالری میلیون 699 پروژه شود، می منعقد جمهور رئیس حضور با

 شش طی: داشت بیان کرمان، استان در گردشگری برابری پنج رشد به اشاره باایشان  .زند می رقم استان برای

 هزار 91 به سال پایان تا داریم انتظار و شده ایجاد کرمان استان در شغل مورد هزار 99 از بیش امسال ماهه

 .برسد مورد

 عرض و فجر مبارك دهه اله ایام تبریک با استان بودجه و برنامه سازمان رئیس رودری دکترآقای  جلسه ادامه در

 .نمودند ارائه را مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیرخانه گزارش کشور وزارت عالی مقام به آمدگویی خوش

 مصوبه 191 با مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه 11 کنون تا :ندکرد تصریح بودجه و برنامه سازمان رئیس

 .است گردیده تشکیل شهرستانها در جلسات درصد 99 که برگزار استان در

 های پروژه فیزیکی پیشرفت و ندکرد عنوان جلسه 99 را فرماندهی ستاد ذیل های کمیته جلسات تعداد ایشان

 191 و درصد 91/9 را استان پیشنهادی پروژه198 درصد 19 را پروژه 119 تعداد به استانی برش دارای ملی

 .نمود اعالم درصد 12 استان در را ها پروژه کل فیزیکی پیشرفت متوسط و درصد 29/1 را خصوصی بخش پروژه
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 و تاریخی بناهای بازسازی فرش، صنعت احیاء گردشگری، های پروژه به ویژه توجه ادامه در رودری دکترآقای 

 مرکز توسعه مشورتی ستاد تشکیل همچنین ایشان .برشمرد استان های اولویت از را استان بناهای تاریخی ثبت

 از دیگر یکی را خصوصی بخش به تومان میلیارد 1999 ارزش به استان دارایی تملک پروژه 69 واگذاری و استان

 .برد نام استان مهم اقدامات

 فقره 992 تولید موانع رفع کمیته در ندکرد تصریح همچنین کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاددبیر 

 تعداد صنعتی های شهرك شرکت گزارش اساس بر و شده پرداخت تومان میلیارد 999 مبلغ به بانکی تسهیالت

رئیس سازمان برنامه و  .است یافته افزایش واحد 1991 به واحد 1999 از گذشته سال یک در فعال واحدهای

 میلیون 299 مبلغ به امید و تدبیر دولت سال 9 در استان در خارجی گذاری سرمایه میزان اعالم با استان بودجه

 خصوص در همچنین رودری دکترآقای  .نمود اعالم درصد 92 گذشته ماهه 6 در را صادرات افزایش رشد دالر،

 های طرح و آب همیاران طرح اجرای دلیل به استان در آب مصرف کاهش درصد، 99 میزان به صنعتی برق رشد

 و مساجد های ظرفیت از استفاده بر تاکید با روستا و شهر مقاومتی اقتصاد شورای تشکیل فشار، تحت آبیاری

 92 اندازی راه محلی، خرد های صندوق تشکیل و روستایی محلی جوامع سازی توانمند طرح اجرای محالت،

 تعداد به اقتصاد کردن مردمی راستای در اقتصادی نامه تفاهم عقد و استان سطح در گردی بوم اقامتگاه واحد

 .نمودند ارائه مبسوطی توضیحات نامه تفاهم 19

 در که بود 999 و هزار یک کرمان صنعتی های شهرك فعال تولیدی واحدهای تعداد: ندافزود رودریآقای دکتر 

 شکل صنعتی های شهرك در جدید تولیدی واحد پروژه 99 و یافته افزایش 991 و هزار یک به امسال ماهه 19

 کرمان استان در اقتصادی ویژه مناطق گزارش: ندگفت کرمان استان برنامه و بودجه سازمان رئیس.است گرفته

 طی کرمان استان در خارجی گذاری سرمایه: ندداد ادامه ایشان .دارد مختلف های بخش در تولید رونق از حکایت

 دالر میلیون 299 بر بالغ گذشته سال سه در که دهد می نشان را جهشی رشد قبل، ساله پنج روند بررسی

 در گذاری سرمایه یورو میلیون 999 و هزار یک بر بالغ نیز گرفته صورت فاینانس .است شده انجام گذاری سرمایه

 .است شده انجام کرمان استان

 سازمان سوی از الزم تخصیص ماه بهمن در و گرفته صورت ها ابالغ سفر های پروژه مورد در: ندکرد عنوان ایشان

 استان در ناقص اشتغال: ندکرد خاطرنشان آقای دکتر رودری .گیرد می صورت های پروژه به کشور برنامه و بودجه

  .است استان اشتغال پایداری دهنده نشان و یافته کاهش ما سهم شدت به کرمان

: ندداشت اظهار کشور وزیرهماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای  معاون جلسه آقای دین پرستدر ادامه 

 به استانی برش دارای دار اولویت پروژه 119 اجرای روند از عملکردی گزارش و ارزیابی حتماً کرمان استانداری
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 که داشتیم کشور سراسر های استان در مقاومتی اقتصاد جلسه 999: ندافزود ایشان  .دهند ارائه کشور وزارت

 پرست دینآقای  .دارد را کشوری اول رتبه مصوبه 199 و جلسه 98 برگزاری با پیشران استان عنوان به کرمان

 رفع آنها مشکالت استان، در ها پیگیری وجود با که تولیدی واحدهای و مهم دار اولویت پروژه: ندکرد تصریح

 .کنیم پیگیری کشور مرکز در بتوانیم تا شود اعالم نشده،

 کشور، در متوسط و کوچک تولیدی واحد هزار 19 مشکل رفع برای اعتبار تخصیص به اشاره با کشور وزیر معاون

واحد  هزار 16 حدود آمار طبق .است بوده تومان میلیارد 869 با واحد 162 کرمان استان سهم: ندداشت ابراز

 خود اولیه سهمه برابر 8.9 نام ثبت مورد 199 و هزار 2 با کرمان که است شده ثبت یاب بهین سامانه در تولیدی

 9 کرمان در که شده معرفی ها بانک به شده تعین اعتبار از بیش درصد 89 کشور سطح در .است کرده ثبت را

 .شدند معرفی تومان میلیارد 919 و هزار یک با پرونده هزار

 استان که کنند جذب را ریال میلیارد هزار 89 توانستند ها پروژه این درصد 92 گذشته روز تا: ندداشت ابراز ایشان

 واحدهای تعداد سهمیه از کرمانآمار مناسبی نیست  کرمان برای که کرده دریافت تومان میلیارد 999 کرمان

 تا نمود درخواست استان از پرست دین.است کرده جلب را اعتبارات درصد 91 و واحدها درصد 91 فقط خود

 .کند اعالم کشور وزارت به را ها بانک مشارکت وضعیت آخرین

در ادامه نیز آقای نیکزادی نماینده مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته استاندار برای 

 .ایشان آرزوی موفقیت کردند

 مورد در هرچقدر: ندکرد اظهار فجر دهه اهلل ایام تبریک با وزیر کشور فضلی رحمانی بدالرضاع دکترسپس آقای 

 باید اینکه به اشاره باایشان  .کرد بیان مختلف های حوزه در را آن ابعاد توان نمی هم هنوز شود صحبت انقالب

 آمد دست به شهدا و امام صبوری و شجاعت تدبیر، با که بود معجزه یک عمیقاً رویداد این که باشیم معتقد

 با حکومت سوی از دینی های آموزه و فرهنگ به توجهی بی و اقتصادی ناکارآمدی استعمار، استبداد،: ندافزود

 حقوق و حق این درمقابل باید وما شدند میدان پیروز مردم درنهایت و شد مواجه مردم حق به مباره و اعتراض

 .باشیم پاسخگو و بوده پذیر مسوولیت

 سازی گفتمان و آموزش بحث گرفته قرار نسبی غفلت مورد که موضوعاتی از یکی: ندداد ادامه سپس کشور وزیر

 و مقطعی حتما نگنجد باورها جز موضوع این و نشود جاری و نهادینه ما فرهنگ در اگر که است مقاومتی اقتصاد

 می نشان مقاومتی اقتصاد راستای در خوب اتفاقات اینکه به اشاره با فضلی رحمانیآقای دکتر  .بود خواهد گذرا

 و ویژه های بخش: ندکرد تصریح است، شده استفاده خوبی به کرمان استان در ویژه به مردم سرمایه از که دهد

 های استان در که الگوهایی و دهد می نشان را خود تدریج به که دارد وجود ما اقتصادی عرصه در پنهانی
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 .است باال بسیار ظرفیت دهد می نشان شده انجام مختلف

 شود، می صحبت کمتر بنیانی دانش حوزه در اما رود می پیش سازی فرهنگ حوزه در کار: ندکرد تاکید ایشان

 دارد امکان تکنولوژی در تغییر یک با و است اهمیت حائز بسیار مقاومتی اقتصاد کردن بنیان دانش درحالیکه

 در را مقاومتی اقتصاد بودن بنیان دانش کارمان مسیر در باید .بازبماند اقتصادی بازدهی از ها گذری سرمایه همه

 مختلف های حوزه در اکنون چراکه کنیم، اعمال را ها پیشرفت و علمی های داده آخرین و دهیم قرار کار دستور

 را کیفیت و داده کاهش را ها هزینه که است هایی خالقیت و ابتکارات بر مبتنی اقتصادی رقابت اساس تولیدی

 .آورد دست به را جدیدتری بازارهای بتواند و بدهد ارتقا

 و نشینی حاشیه با محوری عدالت بحث شدن فراموش دلیل به: ندکرد اظهار همچنین فضلی رحمانی دکتر آقای

 گذاران سرمایه به و باشند ما اولویت در ای توسعه نظر از افتاده عقب جاهای باید رو این از شویم می مواجه... 

 رفتن پیش حال در خوبی به کرمان استان در مقوله این البته واردشوند، ها بخش این به که بدهیم انگیزه هم

 .است

 زا بحران یا پذیر آسیب مناطق که اند کرده تاکید رهبری نیز اجتماعی های آسیب زمینه در: ندکرد بیان ایشان

 را مناطق اجتماعی های آسیب های بحران های شاخص ما رو این از گیرند، قرار کار اولویت در و شده احصاء

 .گیرند قرار اولویت در تا شوند می ابالغ استانداران همه به که اند شده انتخاب شهرستان 91 و ایم سنجیده

: گفت شوند، تفکیک یکدیگر از مناطق این است شده مقرر روستا و شهر مسائل تفاوت به بنا اینکه بیان با وی

 تهیه روستاها اقتصادی توسعه راستای در راهبردی سند توسعه موضوع شهرستان 91 روستاهای از هرکدام برای

 را نسخه یک توان نمی قطعا اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، اقلیمی، تنوع به باتوجه چراکه است شده تبیین و

 .برد پیش متناسب الگویی و تفکیک به را هرکدام باید بنابراین پیچید همه برای

 حوزه مقاومتی، اقتصاد پایلوت استان سه در بتوانیم تا هستیم مطالعه و بررسی حال در: ندشد یادآور کشور وزیر

 بلوك یک بلوچستان و سیستان و هرمزگان یزد، کرمان، های استان مثال که ای گونه به کنیم، ایجاد ای منطقه

 که هایی توان و ها ظرفیت و انجام نامه تفاهم قالب در را ای منطقه های همکاری تا بشوند مقاومتی اقتصاد

 .دهند قرار یکدیگر کنار در را دارند

 ما دیگر طرح: ندافزود شود، فراموش نباید استان در شده ارائه الگوهای مستندسازی اینکه بر تاکید با کشور وزیر

 های صندوق کشور کل در یا منطقه هر در تا شوند هاوارد بانک اگر بنابراین است، خرد های صندوق تشکیل

 .بود خواهیم کمکی نوع هر به حاضر نیز ما شود ایجاد روستایی مناطق در خرد

 تصریح نداریم تجاری و بنگاهی نگاه و بوده الهی و ای توسعه ما نگاه اینکه به اشاره باآقای دکتر رحمانی فضلی 
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 .شد خواهد مناطق پیشرفت موجب باشد همراه سرمایه بازگشت با خرد های صندوق اگر: ندکرد

 "کارخانه یک خانه هر و محصول یک روستا هر"بر مبنی کرمان استان شعار خواندن مناسب و زیبا با ایشان

 و منطقی پاسخ یک آن برای و کنیم حل کشور این بزرگ مشکل یک عنوان به را اقتصاد موضوع باید: کرد تاکید

 .باشیم داشته معقول

 

 :مصوبات

اقتصاد مقاومتی استان توسط برش استانی پروژه های از وضعیت اجرای گزارش ارزیابی عملکرد مقرر شد  .1

 .استانداری به وزارت کشور ارائه گردد
 


