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 دستور کار جلسه:

 - مقاومتی اقتصاد خصوص در استان اجرایی اقدامات و ها برنامه به مربوط مباحث طرح 

 اهم مذاکرات جلسه:

، اعضای ستاد همراه، هیئتوزیر محترم کشور و  جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار  11ساعت  15/4/1912و مدیران استانی در تاریخ  استاندار محترم

 گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

 

 و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ستاندار کرمانآقای مهندس رزم حسینی ا جلسه ابتدای در

یکی از سه تان کرمان به عنوان با اشاره به انتخاب اسهمراه،  هیئتضمن خوشامد گویی به وزیر محترم کشور و 

که با تحقق اقتصاد  کنند می: بی شک همه مدیران استان تالش ند، گفتدر کشور پایلوت اقتصاد مقاومتیاستان 

 مقاومتی، دین خود به شهدا و انقالب را به خوبی ادا کنند.

غیر دولتی و  های شرکته از : نگاه اصلی استان کرمان از رو اول مبتنی بر اقتصاد مردمی، استفادندگفتایشان 

 خلق ثروت بوده است و در حد بضاعت خود توانسته ایم اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دهیم.

 نمایندگان همکاری با کرمان استان در منظور همین به نیز اقتصادی توسعه مثلث: ندافزودرزم حسینی  آقای

یی در توسعه استان اجرایی شد و خوشبختانه این افزا هم و همدلی منظور به جماعات، و جمعه ائمه و استان

 همگرایی ایجاد شده است.

: در زمینه جلب همکاری سرمایه گذاران نیز با شعار فرش قرمز استان برای سرمایه گذاران، ندبیان کرد ایشان

 اقدامات خوبی انجام شده است.

: ندکرمان به عنوان محور وحدت استان یاد کرد و گفت استاندار کرمان از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه

 .دارند و داشته استان در ایشان نقش مهمی در توسعه وحدت 

و نمایندگان  اند داشته: نمایندگان سابق نیز نقش مهمی در مثلث توسعه اقتصادی ندرزم حسینی یادآور شد آقای

 جدید نیز همراهی خوبی در این مسیر دارند.

 

و دبیر ستاد فرماندهی  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان رودری دکتر آقایدر ادامه جلسه 

اقتصاد مقاومتی در استان اقدامات انجام گرفته و برنامه های آتی به ارائه گزارشی در رابطه با اقتصاد مقاومتی 
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 . ندپرداخت

تی در گام چهارم هستیم و استان کرمان وارد فاز اجرا شده است، با اشاره به اینکه در اجرای اقتصاد مقاومایشان 

ها مورد تأکید استاندار بوده و همه مدیران استانی  در این برنامه سازی گفتمانسازی و  فرهنگ :ندگفت

 .ها امضا کردند ها را برای اجرایی شدن این پروژه نامه میثاق

استان به تصویب نهایی رسیده و به وزارت کشور ارسال شده پروژه در سطح  911: نداظهار داشتدکتر رودری 

 .است

وری همکاری ویژه  های ملی بهره دستگاه در برنامه 15ریزی استان با بیان اینکه  برنامه ورییس سازمان مدیریت 

ها مربوط به  و در بعد ملی بیشتر پروژه اند ها در سطح ملی و استانی تعریف شده ه پروژ ند:گفت، دارند

 .هادکشاوری شمال و جنوب استان استج

دستگاه در برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی  11ریزی استان خاطرنشان کرد:  برنامه ورییس سازمان مدیریت 

پروژه هم با توجه به مردمی کردن اقتصاد  21و  پروژه را بر دوش دارند 501داری  دخیل هستند که عهده

 .ها همکاری خواهند نمود جرایی در تحقق این پروژهریزی شده که هشت دستگاه ا برنامه

ها تعریف نیز شده  های استان تنظیم و برنامه آن پروژه در سطح شهرستان 111وی با بیان اینکه یک هزار و 

در اجرای طرح به هشت  استان وجلسه در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکنون در کرمان تشکیل  11.:نداست، گفت

 .ایم نمودههای خصوصی نیز منعقد  هایی با بخش نامه منطقه تقسیم بندی شده که تفاهم

پروژه برای واگذاری خبر  109تمام در استان از آمادگی  پروژه نیمه 200هزار و  9با اشاره به وجود حدود  ایشان

 .ندداد

بودن اکتشافات معدنی در جنوب استان انتقاد کرد و یکی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان همچنین از محدود 

 .ندهای اقتصاد مقاومتی در استان را افزایش این اکتشافات عنوان کرد از برنامه

اقتصاد مقاومتی فرماندهی جانشین ستاد  عنوان بهاز وزیر کشور  انرودری در بخش دیگری از سخنانش دکتر

ها به استان که در ستاد فرماندهی اقتصاد  یارات از برخی وزارتخانهکشور خواست که نسبت به تسریع تفویض اخت

 شده، کمک کند.  مقاومتی تصویب

 

ها گزارشی به وزیر کشور ارائه  سیف الهی معاون عمرانی استاندار هم در این جلسه از موانع واگذاری پروژهآقای 

 کرد. 

ژه نیمه تمام روی دست دولت تدبیر و امید مانده که معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت: تعداد زیادی پرو
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 .نیاز است ها آنرقم باالیی برای تکمیل 

اگر قرار باشد با اعتبارات دولتی ن که چنین توضیح داد ها به بخش خصوصی را این ضرورت واگذاری پروژه ایشان

 .سال زمان نیاز داریم 12های قبلی را به اتمام برسانیم، به  مانده از دولت جای بههای  پروژه

کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت فعال کردن بخش غیر  های سیاست: در راستای اجرای ندخاطرنشان کرد ایشان

 ایه بخشبا همکاری  ها طرحتملک دارایی سرمایه ای مقرر شده که بخشی از این  های طرحدولتی در اجرای 

 غیر دولتی و خصوصی تکمیل شوند.

( خواستار رفع ابهام از برخی 5قانون الحاق ) 59بوجود آمده در دستورالعمل ماده  های فرصتایشان با اشاره به 

 بند های این دستورالعمل شدند.

 

ه طرح تفاهم نامه سرمای 911: نداین نشست گفت مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در

 گذاری با حجم سرمایه گذاری باالی یک میلیارد تومان در استان کرمان مطرح شده است.

 .است  هزار میلیارد تومان 920 ها طرح: حجم سرمایه گذاری این ندادامه داد ایشان

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وصول شده را در استان کرمان  15: تاکنون ندبیان کرد آقای سنجری

 درصد اهداف پیش بینی شده، محقق شده است. 11که  مای داشته

هزار شغل در  41در مجموع  ها طرحمدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان عنوان کرد: با اجرای این 

 .شود میاستان کرمان ایجاد 

هزار نفر  10برای میلیارد تومان به بهر برداری رسیده و  9994طرح با سرمایه  914: ندسنجری تصریح کردآقای 

 شغل ایجاد شده است.

 میلیارد دالر فاینانس نیاز دارند. 55طرح نیز به صورت ویژه در دستور کار است که  591: ندیادآور شد ایشان

 

 .ندرئیس مجمع نمایندگان استان کرمان هم به انتقاد از بروکراسی اداری پرداخت در ادامه

 شوند.  ان درگیر و دار بروکراسی، شکوفا نمیهای استان کرم : ظرفیتندامیری گفت دکتر

دست و پاگیر  پود و تارگذاری اقتصاد مقاومتی هم رهایی از این  : هدفندنماینده مردم زرند و کوهبنان افزود

شود. در  ها به فرصت تبدیل می دهیم، قطعاً فضا برای تولید باز و ظرفیت جرئتاست و اگر به مدیران اختیار و 

  کند. وضع موجود بروکراسی اداری ما فضا را برای این تبدیل ایجاد نمیحال حاضر اما 

باید پولی به این معادن تزریق شود تا  :ندوجود حدود پنج معدن تعطیل در استان کرمان ، گفتایشان با اشاره به 
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 انرژی استان و استانداری را بیش از این، نگیرند.

استان بررسی شده و برای رفع مشکالت حوزه های مختلف از جمله در : باید وضعیت معادن ندامیری افزود آقای

 حوزه کارگری اقدام شود.

منابع طبیعی، کشاورزی، منابع انسانی، صنعت و معدن در  های بخشزیادی در  های ظرفیت: ند ادامه داد ایشان

وجود به منصه ظهور اداری و مشکالت  بروکراسیدر گیر و دار  ها ظرفیتاستان کرمان وجود دارد که این 

 .رسد نمی

ابتکار  ها آنالزم داده شود و  ت: اگر به مدیران استانی اختیاراندرئیس مجمع نمایندگان استان کرمان تاکید کرد

برای تولید و اشتغال  هایی فرصتموجود تبدیل به  های ظرفیتعمل به خرج دهند، فضا برای تولید باز شده و 

 .شوند میزایی 

 

ردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی از ایجاد فضای مثبت در وزارت کشور در مسیر نماینده مسپس 

: نگاه به اقدامات وزارت کشور موجب امیدواری همه دلسوزان نظام و ندتحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد و گفت

 کشور است.

جمله برش استانی برنامه ششم : در کمسیون اقتصادی مجلس موضوعاتی از ندپورابراهیمی ادامه داد دکتر

 .شوند اجرایی بندی زمان برنامه اساس بر تا ایم داده قرار اولویت در را توسعه

 : تفکیک تصمیمات وزارت کشور در دو برش استانی و کشوری باید مد نظر باشد.ندتصریح کرد ایشان

 توان نمیر نظام بانکی کشور : بدون اصالح ساختاندرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

 منابع مالی را رفع کرد. تأمینمشکالت موجود در 

 کشور استان سه در مقاومتی اقتصاد حوزه در کشور وزارت اقدامات از: ندکرد خاطرنشان ابراهیمی پور آقای

 .کنیم می حمایت

 

با اشاره به شکاف طبقاتی نماینده پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی  حمزه  در ادامه آقای

اقتصاد را مردم نهاد و مردم را  خواهیم می: در اقتصاد مقاومتی گفته شده که ندافزود بین جنوب و شمال استان

جنوب در جریان است که توانمند کنیم که بتوانند درآمد خودشان را باال ببرند اما در حال حاضر قضیه ای در 

و آن پر کردن چاه های کشاورزی مردم منطقه  دهد میبرعکس اقتصاد مقاومتی در آن مناطق رخ  دهد مینشان 

  است.
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گذشته و مردم در گذشته از  ها آنسال از عمر  50که حدود  شود میدر جنوب پر  هایی چاه: امروز ندگفت ایشان

قبل حاکمیت چندانی نداشت  های سالو دولت هم در آن منطقه طی  نددید نمیاینکه نیازی برای گرفتن مجوز 

  .اند نگرفتهبرای چاه های خود پروانه 

هزار حلقه چاه، نزدیک به پنج تا شش هزار  15: در حوزه جنوب استان کرمان از حدود ندخاطرنشان کرد ایشان

محل ارتزاق  ها چاهر محاسبه کنیم، این چاه غیر مجاز وجود دارد که اگر میانگین جمعیت هر خانوار را شش نف

  .باشد میهزار نفر  110

که دستور دهند مدتی حکم پر  کنیم می: از رئیس کل دادگستری استان کرمان خواهش ندفتآقای حمزه گ

 های پیگیریبا صحبتی که با وزیر نیرو خواهیم کرد و همچنین در  شاءاهلل انصادر نشود و  ها چاهکردن این 

سیون کشاورزی مجلس و مساعدت وزیر محترم، بتوانیم راهکار مناسبی پیدا کنیم که رسیدگی به جلسات کمی

 به نتیجه قابل قبولی ختم شود. ها چاهوضعیت این 

برداشت آب چاه های غیر مجاز از چاه های مجاز بیشتر است و مطلوب  اآلن: نددر عین حال بیان کرد ایشان

ت کنترل در بیاوریم تا هم از تخریب سفره های زیر زمینی جلوگیری کرده را به شکلی تح ها چاهاست که این 

  باشیم و هم نگرانی مردم را رفع کنیم.

: کارمندان این ندمناطق جنوبی استان اظهار کرد های شهرداریهمچنین با اشاره به مشکالت زیاد مالی  ایشان

و این موضوع برای منطقه مفید  اند نگرفتهق که هیچ درآمد دیگری ندارند، یک سال است که حقو ها شهرداری

 نیست و باید چاره ای برای حل این مشکل اندیشیده شود.

 

به تشریح اقدامات انجام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور دین پرست در ادامه آقای 

 پرداختند.گرفته در قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور 

گانه اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد فرماندهی  54بیانات و فرمایشات رهبری، بندهای ند تاکید کرد ایشان

 .رود میاز رویکردهای قرارگاه اقتصاد مقاومتی به شمار  مقاومتیاقتصاد 

که اکثر هدف  ددانستنشورای مشورتی قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از بندهای این ابالغیه ایشان 

 .شود میستاد اقتصاد مقاومتی کشور در این شورا انجام  های گذاری

با اشاره به اینکه ارکان قرارگاه شامل شورای معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور 

به مرکز یکی از  ها استانشکالت اعالم شده از م بررسی: ندکرد بیان ، باشد میمشورتی و کمیته فنی قرارگاه 

 .رود میفنی ستاد اقتصاد مقاومتی به شمار  کمیتهوظایف 
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تفویض  ها استانعنوان اختیارات مورد نظر از مسئوالن ملی دریافت شده به با اشاره به اینکه دین پرست آقای 

مسئوالن مورد دیگر نیز جمع بندی شده و در دست پیگیری است و این موارد به  20: ندافزود، شده است

 مربوطه اعالم شده است.

 سخت است. بسیار: دادن اختیار از سوی برخی مسئوالن کشوری برایشان نداظهار کرد ایشان

: در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری معاون اول ریاست جمهوری تمامی ندبیان کرددین پرست آقای 

 غ کردند.اختیارات تفویضی ستاد اقتصاد مقاومی را به وزیر کشور ابال

پایلوت اقتصاد مقاومتی و برگزاری جلسات مستمر به  های استانایشان انجام سفرهای ماهانه وزیر کشور به 

برنامه های قرارگاه اعالم کردند و افزودند جلسه رفع را از جمله  ها سیاستمنظور رفع مشکالت و موانع در اجرای 

 .گردد میبرگزار  51/4/1912موانع استان کرمان در تاریخ 

 

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و  وزیر کشور وزیر محترم کشوررحمانی فضلی آقای دکتر 

دنیا در حوزه های مختلف از جمله در  کنونی تغییرات باالی سرعت با اشاره به  به عنوان آخرین سخنران جلسه

 .پاسخگو باشیم توانیم نمیاگر نجنبیم،  گفتند: تکنولوژی، علم و تفکرات برنامه های توسعه ای

زیاد و خانمان سوز خواهیم  بسیار ماندگی عقب: اگر با سرعت تغییرات دنیا پیشرفت نکنیم، در یک ندافزودایشان 

 خواهد بود. نیافتگی توسعهماند و این همان سیاه چال عقب افتادگی و 

توسعه و پیشرفت  های ریزیزه اقتصاد، برنامه : یک آسیب جدی در حوندادامه دادآقای دکتر رحمانی فضلی 

 .کشور داریم

: با وجود داشتن منابع و ذخایر، موقعت مهم جغرافیایی و امکانات طبیعی بسیار خوب، ندوزیر کشور تصریح کرد

نظام در حوزه اقتصادی، قوی  های آرمانکشور بسیار فقیری هستیم زیرا در تولید ثروت، خلق درآمد و پیشبرد 

 .ایم داشتهاست که بعد از انقالب  هایی پیشرفتشده و این با وجود همه عمل ن

باید باور  :ندرحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ریل گذاری در مسیر اقتصاد مقاومتی باید تغییر کند، گفتآقای 

 ضروری است. کامالًکنیم که موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع مهم، حیاتی و 

اقتصاد مقاومتی به قدری روشن است که هیچ عقلی، علمی و  مسئله بودن: ضرورت و حیاتی ندتصریح کردایشان 

 .کنند میآن را رد کند و رهبری نیز مرتب به آن تاکید  توان نمیمصلحتی 

وزیر کشور با بیان اینکه باید به عنوان یک موضوع اعتقادی و تکلیفی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، 

دم از حکومت اسالمی در دنیا  توان نمیاوت باشیم و تف بی خود های داشته به توانیم نمی مسیر این در : ندافزود
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 بزنیم بدون آنکه پاسخ مناسب به نیازهای مردم خود بدهیم.

به  ها تحریماز جمله جنگ و  ها حوزه: همه مدیران کشور تکلیف دارند که در این حوزه مانند سایر ندگفتایشان 

 جهادی، ایثارگرانه و جدی وارد شویم. کامالًصورت 

: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی فقط اجرای پروژه و خلق درآمد نیست و ندتصریح کردآقای دکتر رحمانی فضلی 

 نگاهی اعتقادی است.

: مردمی بودن ندوزیر کشور به تعیین محورهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی گفت

 .است درامده نفتی درآمدهای به وابسته ناکارآمد اقتصاد یک دل از  اقتصاد

: باید مردم را در حوزه اقتصادی مشارکت دهیم و از این موضوع نترسیم و البته ندرحمانی فضلی تاکید کردآقای 

 .کنند میناکارآمد ما در این مسیر مقاومت  های نظامساختارهای غلط و 

: باید به صورت عمیق به ندمختلف مالی و اقتصادی، گفت های نظامر بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی دایشان 

 توجه کنیم. ها آناهمیت دادن به مردم و مشارکت 

مردم را به دنبال  توانند می: اگر مدیران ما تفکر توسعه و تغییر را نداشته باشند، چطور ندتصریح کرد کشور وزیر

 .بکشاند خود

: مدیران باید راه تعیین کنند و مسیر را به مردم ندمقاومتی کشور گفتجانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 

 در این مسیر حرکت کنند. توانند مینشان دهند و اگر خود مانع شوند، مردم چگونه 

، ها ظرفیت: ندبا تاکید بر اینکه باید نگاه مبنایی و اصولی به موضوع توسعه داشته باشیم، تصریح کردایشان 

 عنوان به استان این انتخاب دالیل از کرمان استان ده خوب، مردم پای کار و مدیریت مناسب در ، اراها توانمندی

 پایلوت اقتصاد مقاومتی بوده است.

: انتخاب سه استان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی برای این منظور بوده که راه را برای ندافزودوزیر کشور 

 امه آن، فرهنگ کار، تالش، توسعه و ریسک پذیری در کشور افزایش یابد.تحقق اقتصاد مقاومتی باز کنیم و در اد

باید در حوزه فرهنگ اقتصاد  ها رسانه: ندبر ارزش گذاری بر اقدامات اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفتایشان 

 هنری نیز در این مسیر استفاده شود. های ظرفیتمقاومتی پای کار بیایند و از 

 


