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 دستور کار جلسه:

 اقتصاد سازی گفتمان خصوص در...  و مساجد ، محالت مختلف های ظرفیت از استفاده خصوص در نظر تبادل 
 مقاومتی

 مقاومتی اقتصاد های پروژه خصوص در استان جنوب کشاورزی جهاد عملکرد گزارش ارائه 
 مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و بنیان دانش اقتصاد توسعه کمیته عملکرد گزارش ارائه 

 جلسه:اهم مذاکرات 

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

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن  17ساعت  17/7/1931تاریخ 

 مجید آغاز شد. 

 کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد و رئیس کرمان استانداردر ابتدای جلسه جناب آقای رزم حسینی 

 از مقاومتی اقتصاد سازی گفتمان: ندگفت استان، این از مقاومتی اقتصاد ملی سازی گفتمان طرح آغاز به اشاره با

 مردم همه وجود عمق در موضوع این کردن نهادینه یا و فرهنگ گفتمان، جنس از بلکه نیست تبلیغات جنس

 .است شده عمل وارد مقاومتی اقتصاد سازی گفتمان راستای در که است استانی اولین کرمان استان .است

 اقتصاد ملی سازی گفتمان تا شد منعقد کشور سیمای و صدا با ای نامه موافقت گذشته هفته در: ندافزود ایشان

 .شود آغاز کرمان استان از پایلوت و نمونه عنوان به مقاومتی

 عنوان تخصصی، و علمی صورت به مقاومتی اقتصاد گفتمان و فرهنگ کردن نهادینه لزوم بر استاندار کرمان 

 کار روند در خالء دو  مقاومتی اقتصاد های سیاست بر مبتنی مقاومتی اقتصاد کردن مردمی مسیر در: ندکرد

 .شود محقق کرمان استان در پایدار مقاومتی اقتصاد تا گیرد صورت باید کار دو این معتقدیم و شد بینی پیش

 ایم، گرفته کار به مقاومتی اقتصاد راستای در را مقدس دفاع دوران تجربه اینکه به اشاره با آقای رزم حسینی 

 مساجدیاز همین رو  .شود می اندازی راه محالت و مساجد در مقاومتی اقتصاد ستادهای راستا این در: ندگفت

 راستا این در و کنند می مشارکت خود پیرامون در مقاومتی اقتصاد اجرای در استان و شهرستان سطح در

 خواهند انجام را خود های توانمندی از استفاده و عزتمند زندگی آموزش و وری بهره آموزش وکار، کسب آموزش

 .داد

 اگر: ندگفت نیست، پذیر امکان مردم همراهی بدون مقاومتی اقتصاد در موفقیت براینکه تاکید با استاندار کرمان

 .کرد حل توان می بهتر را مقاومتی اقتصاد های سیاست کنیم همراه مختلف های طرح اجرای در را مردم بتوانیم

 میراث و کشاورزی تجارت، و معدن صنعت، جمله از تخصصی اقتصادی کل اداره سه: ندگفت کرمان استاندار 

 شورای ها، سازمان این در وری بهره افزایش راستای در که دارد وجود کرمان استان در گردشگری و فرهنگی
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 .است شده تشکیل موفق خصوصی بخش از مشورتی

استفاده از ظرفیت های محالت و مساجد  طرحبه تشریح  توحیدیجناب آقای  کرمان فرمانداردر ادامه جلسه  

 برای کرمان استاندار تاکید به توجه با. ایشان گفتند:  پرداختند جهت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در استان 

 در و شد خواهد اندازی راه محالت و مساجد در ستادها این استان در مقاومتی اقتصاد قوی ستادهای تشکیل

 اقتصاد تیم تا شده تالش راستا این در .است شده تدوین کرمان فرمانداری سوی از مربوطه نامه شیوه مسیر این

 اصالحی نظرات ایشان و شده ارائه کرمان استاندار به طرح این که شود اندازی راه محالت و روستاها در مقاومتی

 حالت به بالقوه حالت از به را شهرها و روستاها های ظرفیت و استعدادها که است این هدف.اند داشته آن درباره

 .کنیم تبدیل بالفعل

 راین در محله و روستا 17 و چترود در محله و روستا 17 در مقاومتی اقتصاد ستاد 93 تشکیل ازآقای توحیدی 

 منابع از گیری بهره افزایش و نیستیم ها طرح این اجرای برای جدید مالی منابع دنبال بهو گفتند:  نددا خبر

 .دارد قرار نظر مد موجود مالی

 امامسپس اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص طرح ارائه شده پرداختند . در این خصوص  

 و نظران صاحب ، خیر متموالن از باید: ندگفت عربپور آقای جناب المسلمین و االسالم حجت کرمان موقت جمعه

 .کرد استفاده مساجد و محالت در مقاومتی اقتصاد ستادهای ایجاد راستای در منطقه هر کارشناسان

 می ایفا اساسی نقش مقاومتی اقتصاد تحقق در نیز کارآفرینی های صندوق و ها تعاونی ایجاد: ندافزود ایشان 

 .کند

در ادامه و بر اساس دستور کار جلسه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی جنوب توسط 

 .مدیر کل دستگاه آقای دکتر موسوی ارائه گردید

 مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاددر پایان نیز آقای دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر 

ضمن تشکر از دستگاه ها در خصوص ورود اطالعات پروژه های اقتصاد مقاومتی به سامانه ارزیابی و نظارت پروژه 

های اقتصاد مقاومتی )سانپا( از مدیران خواست که نسبت به تکمیل و صحت اطالعات حساسیت زیادی داشته 

 کی پروژه ها در جلسه آتی ستاد ارائه خواهد شد.  باشند. ایشان افزودند: گزارش پیشرفت فیزی

 مصوبات:

کلیات طرح پیشنهادی فرمانداری کرمان با عنوان عملیاتی نمودن طرح های اقتصاد مقاومتی در روستاها و  -1

حداکثر تا در خصوص طرح  محالت استان تصویب گردید و مقرر شد اعضا ستاد نقطه نظرات و پیشنهادهای خود

 به فرمانداری کرمان ارسال نمایند. 21/7/1931تاریخ 
 


