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 دستور کار جلسه:

 بنیاد توسط( مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان) گنج قله شهرستان در گرفته انجام اقدامات و ها تیفعال گزارش ارائه 
 مستضعفان

 (بودجه و برنامه سازمان) ستاد دبیرخانه توسط استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد عملکرد گزارش ارائه 

 اهم مذاکرات جلسه:

وزیر محترم کشور جناب  با حضور ویژه شهرستان قلعه گنج استان کرمانجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

در  1332ساعت  02/6/1331و مدیران استانی در تاریخ  اعضای ستاد استاندار محترم، دکتر رحمانی فضلی، آقای

 برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. گنج  قلعه شهرستان فرمانداری سالن

 توسعه مثلث ایده اجرایبا ضمن اشاره به اینکه  جگن قلعه شهرستان فرماندار عیدی آقایدر ابتدای جلسه 

 های شاخص درصدی 10 رشد از ،است شده ایجاد منطقه این در گذاری سرمایه حوزه در انقالبی اقتصادی

 روستاهای در نظر مد های فعالیت اساس را مردم سازی توانمنداطالع داد. ایشان  منطقه این در امنیتی

  را خوب ارزیابی کردند. مردم استقبال ند ودانست گنج قلعه شهرستان

 رهبربا اشاره به پیام  گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر طرح ملی قهرمانی مدیردر ادامه جلسه جناب آقای 

با پیگیری استاندار کرمان قلعه گنج به شهرهای کشور، اظهار داشتند  زانقالب در خصوص آبادانی یکی ا معظم

 سوی از اختیارات تفویض وجود با3 . ایشان گفتندعنوان شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور انتخاب گردید

آقای . شد آغاز جدی صورت به گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر تحقق کار علوی بنیاد به دولت و استانداری

 3ندداد ادامه و ندکرد اشاره گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر نامه تفاهم ذیل در روزی چهار امضای بهقهرمانی 

. است شده اقدام دولتی غیر بخش سازی فعال طریق از مردم سازی توانمند راستای در گنج قلعه شهرستان در

 اقدامات ادامه در 3ندافزود و ندداد خبر گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر طرح مطالعات انجام از آقای قهرمانی

 از گنج قلعه هرستانش ،مقاومتی اقتصاد نمونه شهر طرح اجرای ابتدای در. شد دنبال بندی اولویت اساس بر

 مراتع و ها جنگل سازمان همکاری با مقاومتی اقتصاد طرح اجرای با که بود گردها ریز پدیده اصلی های شهرستان

 بوده دامداری گنج قلعه مردم عمده شغل که آنجا از. شد برطرف مشکل این و شد اجرایی زدائی بیابان طرح

 مهرماه در مجموعه این های دام و شده دایر شهرستان این در دام رأس هزار سه ظرفیت با پروری دام مجتمع

 .شود می کشور وارد جاری سال

 کنون تا و شده اندازی راه گنج قلعه شهرستان روستای 62 در نیز روستایی توسعه های صندوق 3ندگفتایشان  

 بنیاد سوی زا ،مردمی گذاری سرمایه معادل که بوده ها صندوق این به مردمی های آورده تومان میلیون 110
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 روستایی توسعه های صندوق سوی از وام فقره 1362 تاکنونایشان  گفته به. است شده پرداخت مستضعفان

 کار دست در اقداماتی نیز منگنز معادن از برداری بهره راستای در اینکه به اشاره باایشان . است شده پرداخت

 گردشگران استقبال مورد که شده احداث بومی الگوی با نیز گنج قلعه واحدی 32 هتل3 ندکرد صریحت ،است

 بنیاد توسط نیز بود مانده استفاده بدون که نیز گنج قلعه شهدای بیمارستان. است گرفته قرار خارجی و داخلی

 . شد خواهد دایر بیمارستان این در نیز جراحی بخش زودی به و شده اندازی راه مستضعفان

 و فرش شرکت بین ای نامه تفاهم نیز روستائی زنان به قالیبافی آموزش راستای در3 ندکرد تاکید آقای قهرمانی

 اتمام به قالی 12،قالی دار 42 از و اند دیده آموزش رایگان صورت به نفر 102 تاکنون و شد امضا علوی بنیاد

 دانش به اهدایی جوایزایشان . شدند خریداری استانداری و کشور وزیر توسط ها فرش این سفر این در که رسیده

 سال در تعداد این که شدند هدایا این مشمول آموز دانش 0222 گذشته سال در 3ندداد ادامه و اشاره نیز آموزان

 سرمایه به سود یارانه صورت به بانکی سود درصد 12 ارائه بهایشان . است یافته افزایش مورد 6430 به جاری

 سود یارانه درصد 12 مسافر و بار نقل و حمل و کشاورزی آالت ماشین خرید برای3 ندداد ادامه و اشاره گذاران

 با سود یارانه درصد 11 کنند، زایی اشتغال روستایی مناطق در که گذارانی سرمایه برای شود می پرداخت

 .شود می پرداخت کرمان استانداری و جمهوری ریاست عاونتم ،علوی بنیاد همکاری

 معظم رهبر3 ندگفتقبلی  های صحبتدر تکمیل  کشور مستضعفان بنیاد رئیسسپس جناب آقای سعیدی کیا 

 کنید آغاز نقطه یک از را مردم سازی توانمند و زدائی محرومیت که دادند دستور دیدار یک در اسالمی انقالب

 قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر ایده کرمان استاندار که بودم نگذاشته میان در هیچکس با را موضوع این من که

 «ممرد با مردم برای کار» شعار اساس بر گنج قلعه شهرستان درایشان گفتند3  .کردند پیگیری و مطرح را گنج

 از کمال و تمام استفاده معنای به مقاومتی اقتصاد. شود می اقدام ای توسعه های طرح اجرای راستای رد

 اجرای اینکه به اشاره باایشان . است جوان و متخصص یروین ،ها ظرفیت این از یکی که است کشور های ظرفیت

 انجامید، طول به اندکی مردم بین در اعتمادسازی لزوم ییلدال به گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر

 را مردم مسئوالن که است این مسئوالن و مردم بین اعتمادسازی برای اساسی نکات از یکی3 ندکرد خاطرنشان

 . باشند داشته باور

 عنوان و اشاره محروم مناطق آبادانی به اسالمی انقالب معظم رهبر تاکیدات به ادامه درجناب آقای سعیدی کیا 

 مستضعفان بنیاد و دولت مکاریه ،گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر در توجه قابل نکات از دیگر یکی3ندکرد

 برای مستضعفان بنیاد و دولت بین خوبی بسیار همکاری3ندکرد خاطرنشانایشان . است کار این اجرای برای

 .دارد وجود طرح این اجرای
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در ادامه جلسه جناب آقای دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

به تشریح اقدامات و عملکرد  کشور، محترم وزیر به گویی آمد خوش و فطر و قربان اعیاد تبریک ضمناستان 

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداختند. 

 تصویب به فرماندهی ستاد در پروژه 343 3گفتند بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست رودری دکتر آقای

 که باشد می پروژه 1341 شهرستانی برش .است بوده استانی های مصوبه بقیه و بوده ملی پروژه 31 که رسیده

 شده طراحی سامانه یک و شده تبدیل کتابچه 11 قالب در پروژه 343 همه. است شده ابالغ فرمانداران تمام به

 هر و ؛است شده وارد ها پروژه کل سامانه این در. نماید رصد را ها آن اجرای روند ها پروژه بر نظارت و ارزیابی با تا

 تواند می. ایشان پیشنهاد دادند این سامانه شود می داده نشان باشد عقب شده بندی زمان برنامه از که ای پروژه

پروژه اقتصاد مقاومتی در سال جاری شروع و  013در بعد کشوری هم مورد استفاده قرار گیرد. ایشان گفتند 3 

 .باشد میدرصد  36وارد فاز اجرایی شده و پیشرفت فیزیکی این پروژه های بیش از 

 قابل پروژه تعداددر ادامه ایشان سپس به اقدامات صورت گرفته در مناطق هشت گانه استان پرداختند.  

 پروژه 12، واگذاری تهیه به تصمیم گزارشپروژه  61کردند که برای  عنوانپروژه  033را  شده شناسایی واگذاری

 است. پروژه واگذار شده 25و نهایتاً  انتخاب سرمایه گذارپروژه  26و  عمومی های فراخوان

 ابالغ و انقالب معظم رهبر سوی از مقاومتی اقتصاد ابالغی های سیاست نمودن اجرایی راستای درایشان گفتند3  

 توسعه ملی برنامه) برنامه دو عناوین به توجه با و کشور مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوب ملی های برنامه

 دانش اقتصاد توسعه کمیته (یمقاومت اقتصاد سازی فرهنگ و سازی گفتمان یمل برنامه و بنیان دانش اقتصاد

 توسعه کمیته .گردید تشکیل استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد ذیل مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و بنیان

 که است داده تشکیل جلسه 2 کنون تا سال ابتدای از مقاومتی اقتصاد سازی فرهنگ و بنیان دانش اقتصاد

 و کاری حوزه به مربوط اجرایی های دستگاه از یکی مسئولیت با کاری گروه سه تشکیل آن مصوبات ترین مهم

 .تاس بوده همکار های دستگاه

  (هجلس یک) بنیان دانش اقتصاد توسعه گروه -

 3بنیان دانش اقتصاد توسعه گروه مصوبات ترین مهم

 فناوری سازی تجاری حوزه در گذاری سرمایه به مند عالقه فعاالن خصوص در اطالعاتی بانک تهیه* 

 استان ICT حوزه های طرح سازی تجاری تسهیل* 

 نیپا نظام قالب در آن چارچوب تنظیم و ثروت به ایده تبدیل اجرایی فرآیند* 
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 ( 3هجلس 3) کارآفرینی توسعه و انسانی منابع سازی توانمند گروه -

 3از عبارتند گروه این مصوبات اهم

 استان دار مزیت و سودآور هزینه، کم مشاغل تا است شده داده مأموریت ربط ذی های دستگاه به گروه این در*

 اقدام کار جویای افراد آموزش به نسبت مشاغل این سازی بومی و سنجی امکان از پس تا کنند شناسایی را

 .گردد

 همچنین و اشتغال زمینه در روستاییان سازی توانمند زمینه در عضو های دستگاه توسط نیز هایی پروژه*

 و کمیته در تصویب از بعد استان پیشنهادی های پروژه عنوان به دارویی گیاهان خصوص در زا اشتغال های طرح

 .شد خواهند تدوین نیپا نظام قالب در استان ستاد

 که هایی ورهد) مصوب آموزشی های دوره در مهارت کسب برای بیکاران فراخوان گروه این های برنامه دیگر از*

 تشکیل برای ها آن ساماندهی و ،(گردد می آور سود و هزینه کم مشاغل در افراد سازی توانمند به منجر

 تصویب و شناسایی از بعد برنامه این که باشد می ها شرکت این امتیازات از برخورداری و تعاونی های شرکت

 .گردد می دنبال کمیته در پربازده های فعالیت رشته

 بایستی دارند گذاری سرمایه و تولید امر در را مستقیم خدمات ارائه و پشتیبان نقش که هایی دستگاه همچنین*

 های گروه و پرسنل تخصصی دانش ارتقاء جهت در تخصصی آموزشی های دوره برگزاری و شناسایی طریق از

 .ورزند اهتمام خود هدف

 این در شده تصویب اجرایی های برنامه هما( هجلس دو) یمقاومت اقتصاد سازی فرهنگ و سازی گفتمان گروه -

  3از عبارتند گروه
 دستگاه مجری برنامه اجراییعنوان  ردیف

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان تشکیل تاالرهای گفتگو پیرامون گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 1

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان اجرایی استان های دستگاهبرگزاری همایش دو روزه مدیران کل و معاونین اداری و مالی  0

 صدا و سیمای مرکز کرمان رسانه ای، تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصالح الگوی مصرفطراحی الگوی  3

 صدا و سیمای مرکز کرمان و فعاالن اقتصادی ها خانوادهترویج و تقویت رفتارهای اقتصادی بایسته در  2

 اداره کل آموزش و پرورش کرمان مقاومتیبرگزاری دوره های ویژه برای مدیران و مربیان مدارس در جهت ترویج فرهنگ  1

6 
 هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت های فرمسوق دادن 

 رشته های علمی و کاربردی 
 اداره کل آموزش و پرورش کرمان

1 

های مذهبی در جهت اقتصاد  ها حیفضاسازی ذهنی و آگاهی بخشی مردم از طریق ائمه جمعه و جماعات و 

 مقاومتی و 

 ی اقتصادمقاوم ساز

 سازمان تبلیغات اسالمی کرمان
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4 
تکریم کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در زمینه سازی برای تبیین خدمات برجسته و انتقال تجربیات موفق آنان در 

 اماکن مذهبی
 سازمان تبلیغات اسالمی کرمان

 دانشگاه علوم پزشکی خصوص اقتصاد مقاومتیهزار نفر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در  12برگزاری آموزش ضمن خدمت برای  3

12 
 علمی با حضور صاحب نظران توسعه و های نشستبرگزاری 

 برنامه ریزی در راستای تبیین و انتقال مفاهیم و تجربیات موفق مقاوم سازی اقتصاد 

مرکز آموزش و پژوهش ملی توسعه و آینده 

 نگری

 تولیدی واحدهای مشکالت رفع خصوص در اقدامات و تولید موانع رفع کارگروه عملکردایشان سپس به 

 مصوبات درصد 22داشته و  همصوب 1122که برگزار شده  جلسه 024 از ابتدای سال گذشتهپرداختند و گفتند3 

بدهی بانکی، تقسیط بدهی مالیاتی، تأمین  تقسیط وغالب مصوبات در خصوص تجمیع . اند شدهتاکنون عملیاتی 

 .اند بوده گاز وهی آب، برق ، تقسیط برها زیرساخت

 واحدهای مشکالت رفع خصوص در اقدامات و دتولی رونق و تسهیل کمیتهعملکرد دکتر رودری به  آقایجناب 

بنگاه بوده  1001 کمتقاضی اخذ تسهیالت از بان های بنگاهتعداد اشاره و گفتند  لتعطی و فعال نیمه تولیدی

 ریال میلیارد 10597میزان کل تسهیالت سرمایه در گردش/ سرمایه ثابت جهت معرفی به بانک است که 

تعداد نسبت به  درصدمبلغ تسهیالت پرداختیمورد بوده و  124 تعداد تسهیالت پرداختیبه طوری که  باشد می

 .باشد می 12 دشده حدو معرفی

ه در نشست سرمایه گذاران و ک( دل مجوز بوده انطرح بزرگ استان )که دارای مشک 2آخرین وضعیت ایشان از 

پارک ملی خبر، طرح  3ارائه دادند که در  گزارشی کارآفرینان با مقام محترم عالی وزارت کشور مطرح گردید

مجوز  خون پالسمای پاالیشگاههنوز مجوزها دریافت نشده و تنهادر طرح  تروشیمیپ ،گردشگری خاص هنزا

 دریافت شده است.

 از استفاده خصوص در کشور محترم وزیر دستور از پسدبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به  

 رو این از .گرفت قرار ستاد کار دستور در موضوع این گفتند اقتصادی، های زمینه در مسلح نیروهای توانمندی

 نیروی شرق، جنوب ای منطقه قرارگاه استان،... ثارا سپاه) استان در مسلح نیروهای با دبیرخانه هماهنگی جلسه

 جنوب منطقه در مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت غیرعامل پدافند و مهندسی کل اداره و استان انتظامی

 ارائه را خود اقدام دست در و گرفته انجام اقدامات از گزارشی مسلح نیروهای جلسه این در. گردید برگزار (قشر

 استان مقاومتی اقتصاد های پروژه اجرای در خود های ماموریت چارچوب در3 کردند آمادگی اعالم و نمودند

 اقتصادمقاومتی ستادفرماندهی با هماهنگی در را خود اقدامات و باشند داشته استان مدیران با را الزم همکاری

 اقدامات این مهمترین جمله از. دهند انجام اقتصادمقاومتی ستادفرماندهی مصوب های پروژه درقالب و استان

 :کرد اشاره زیر موارد به توان میبسیج سازندگی 
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 منطقه پایدار امنیت به کمک 

 کشاورزی مهندسین بسیج از استفاده با غذایی امنیت به کمک 

 کشاورزی کردن علمی 

 درمانی و پزشکی خدمات ارائه جهت افتاده دور مناطق به پزشکی های تیم اعزام 

 خانگی اشتغال ایجاد و الزم آموزشی های دوره برگزاری 

 سال دو در خانگی و کوچک کار و کسب ایجاد متقاضیان به تسهیالت تومان میلیارد 12 از بیش اعطای 

   گذشته

و دکتر حمزه  در ادامه حجت االسالم و المسلمین جناب آقای نجنو امام جمعه محترم شهرستان قلعه گنج

از زحمت های جناب آقای سعیدی کیا تشکر  وفاریاب بجنو رودبار گنج، قلعه منوجان، کهنوج،نماینده محترم 

 کردند. 

 طرح تشریح با جناب آقای رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استاندر ادامه 

 را خود اجتماعی مسئولیت گرا توسعه های شرکت3 ندگفت کشور، وزیر به کرمان مناطق اقتصادی بندی تقسیم

 گنج قلعه نوجانم ،کهنوج شامل یک منطقه .هستند پیشگام استان توسعه برای و درک خوبی به مردم قبال در

 قرار .است شده واگذار سازندگی قرارگاه به نامه تفاهم طی نیز جنوب رودبار و است شده واگذار بنیاد به فاریاب و

 مصمم3ندداشت بیان ایشان .است کرده اغاز کشت الگوی تغییر با کاررا و خریداری چاه حلقه اکنونده هم گاه

 .دهیم گسترش استان کل در را گنج قلعه مقاومتی اقتصاد طرح هسنیم

 منطقه این در کار3 ندافزود و اشاره عنبرآباد و جیرفت های شهرستان شامل دو منطقه طرح به حسینی رزمآقای 

 کرمان بازرگانی اتاق عنوان به زاده طبیب آقای انتصاب از پس و افتاد عقب پور جالل آقای جابجایی علت به

 .شود آغاز آینده ماه دو یکی ظرف عملیاتی کار رود می امید و شده گذاشته وی عهده به منطقه این تصدی

 عهده بر هم منطقه این مسئولیت3 ندکرد عنوان و اشاره نرماشیر و یگانر ،فهرج ،بم شامل سه منطقه به ایشان

 هزار 20 گذشته سال که کرده آغاز ریگان شهرستان از پایلوت صورت به را کار شرکت این و است موتور کرمان

 .باشد موثر صادراتخرما حوزه در تواند می منطقه این و شده صادر کرمان استان از خرما تن

 منطقه این در کشور وزیر موافقت با که نزدیک آینده در سازی خودرو جدید طرح به همچنین کرمان استاندار 

 انجام روستایی توسعه های صندوق اندازی راه کنار در کارها این همه3ندگفت و ندکرد اشاره گرفت خواهد صورت

 شهرستان در مثال عنوان به شده شروع ارزوئیه و رابر بافت، منطقه در خوبی کارهای3ندافزود ایشان .میشود

 کشور بذر که گرفته قرار گرا توسعه های شرکت اختیار در کشاورزی جهاد هماهنگی با زمین هکتار 20 ارزوئیه
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 1222 ساالنه تولید ظرفیت و بوده تعطیل سال بیست که سازی کک کارخانه نیز بافت منطقه در .کند تولید را

 .است کرده بکار آغاز یازدهم دولت در دارد را کک تن

 و است شده مرتفع مشکالت این بودند مواجه کارگری مشکالت با که اسفندقه معادن3 ندافزود حسینی رزمآقای 

 دالر میلیون 331 داشت تصریح و کرد اشاره کرمان منطقه در شهداد و ماهان بهایشان  .است اجرا حال در کار

 .است شده منطقه این وارد پول ماهان هواپیمایی شرکت توسط

 موجب طرح این راستای در پیشرفت و توسعه3 گفت اقتصادی، توسعه مثلث طرح رب تاکید با کرمان استاندار 

 تا و رجوع تهران در ماهان هواپیمایی عامل مدیر دفتر به نامه تفاهم انعقاد برای شهداد جمعه امام که شده

 خاکی گردشگری فرودگاه اولین به استان در دولت عالی نماینده .دهد انجام را الزم های پیگیری نتیجه حصول

 .شد خواهد افتتاح آینده ماه دو یکی ظرف فرودگاه این3  ندافزود و ندکرد اشاره ماه در شهداد منطقه در

 را کار اول مرحله در شرکت این3 ندگفت و ندکرد اشاره کوهبنان و زرند های شهرستان میدکو شرکت بهایشان  

 تهران از قبال که شرکت این برای لباس دست هزار 12 سفارش اکنون هم و کرد آغاز زرند در روستا سه با

 .شود می تهیه روستا سه این توسط میشده خریداری

 ایفا نقش توسعه در ها دانشگاه بار اولین برای3 ندافزود و ندکرد اشاره آزاد دانشگاه با نامه تفاهم انعقاد بهایشان  

 .کنند می دنبال ها شهرستان در را کارها استانی مدیردانشگاه و کنند می

 اما شده پذیرفته قدس آستان توسط یاقتصاد مناطق طرح کلیات3ندگفت رضوی قدس آستان به اشاره باایشان  

 .است نرسیده اجرا مرحله به هنوز

 یک ساالنه بانک این3 ندکرد تصریح و اشاره گلباف بخش در رسالت بانک مسئولیت قبول به یحسین رزمآقای 

 گلباف مردم توسط سررسید میلیون یک این صحافی راستا این در که میدهد سفارش سررسید جلد میلیون

 .شود می انجام

 بانک این کار دستور در لباس دست هزار 12 تولید و کشت الگوی تغییر و تلخون گیاه بندی بسته3 ندگفتایشان  

 .میباشد

 میلیون 112 گذشته سال در3 ندکرد عنوان و اشاره توسعه در ها دهیاری گذار تاثیر نقش به کرمان استاندار

 بودن پایین از نشان این که نشد جذب آن از عظیمی بخش و شد اعطا نفر هزار 13 به اشتغالی خود وام تومان

 .دارد جامعه در کار فرهنگ

 آغاز شهربابک از را خود کاری اولویت شرکت این3 ندافزود سرچشمه مس های مسئولیت قبول به اشاره باایشان  

 هنوز اما است اقدام دست در آن مطالعات که است انجام حال در گهر گل توسط هم بردسیر و سیرجان و کرده
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 .است نگرفته صورت کاری

 خوب بسایر روز یک من برای امروز 3ندگفت کشورمحترم  وزیردکتر رحمانی فضلی  آقایدر ادامه جلسه جناب 

 استاندار های تالش اب. مکرد احساس گنج قلعه چهره در را دولت و استان مسئوالن تالش نتیجه که چرا بود

 کرمان در و کنند می مسئولیت احساس همه آن سایه که آمده بوجود استان در خوبی همدلی یک کرمان

 .هستیم شاهد را سیاسی تنش کمترین

 که چرا دهیم انجام مخلصانه و منت بی کار مردم برای باید و هستیم مدیون مردم به خیلی ما3 ندافزودایشان 

 انجام کار ها آن برای که داریم وظیفه مردم، نمایندگان عنوان به ما .هستند مردم همین انقالب اصلی صاحبان

 .دهیم

 یک طرح این3 ندگفت کرد، ورود گنج قلعه به خوب مستضعفان بنیاد اینکه به اشاره با فضلی رحمانیآقای  

 نظام ،دهیم تغییر را نظامات تنوانستیم ما3 ندکرد تصریحایشان  .است کشور در مهم کار یک انجام برای مقدمه

 که متمرکزی نظام این بدانیم باید و باشد مناطق به توجهش که نیست نظامی و بوده قبل از ما ریزی برنامه

 در موضوع این به .کرد مشاهده توان نمی دنیا جای هیچ در ریزی برنامه نظام وچنان نیست پاسخگو قطعا داریم

 .است شده اشاره نیز رهبری معظم مقام ابالغی های سیاست

 می مشخص را مسیر که است الگویی یک شده انجام گنج قلعه در که کاری این اینکه به اشاره با کشور وزیر 

 و کنیم اجرا خوب واقعا را انقالب رهبر فرمایش بتوانیم که ماست دست در گرانبهایی فرصت االن3 ندافزود کند،

 محوریت با الگو یک عنوان به را گنج قلعه بتوانیم اگر3 گفتایشان  .برسانیم نتیجه به اعلی نهایت با را کارها

 .شد خواهیم موفق کنیم، اجرا بومی انسانی منابع

 صندوق در انداز پس و گذاری سرمایه امر در گنج قلعه مردم مشارکت را مورد ترین شاخص فضلی رحمانیآقای 

 سرمایه اندک همان ولی هستند محروم اقتصادی شرایط لحاظ از که مردمی 3ندافزود و دانست روستایی های

 متاسفانه3 ندداشت بیان کشور، زیاد داخلی منابع به اشاره باایشان  .است خوبی الگوی که کرند انداز پس را خود

 که است روشی روستایی توسعه های صندوق اجرای روش3 ندداشت بیانایشان  .کنیم منابع تجهیز نتوانستیم ما

 .نماییم ایجاد بزرگی منابع خرد، منابع از توانیم می ما

3 ندافزود است، خوب هم بانک خود برای و کنند کار روش این با باید واقعا ها بانک اینکه به اشاره با کشور وزیر 

 .شود می ایجاد بانکها برای بیشتری منابع شود، تولید وارد آن نتایج و شود مدیریت منابع این اگر

 در امروز نداشتند، بافندگی از اطالعی دیروز تا که بانوانی3 ندگفت گنج، قلعه در کارآفرینی بحث اشاره باایشان  

 شده استوار مردم مشارکت و سازی توانمند بر که است این طرح این خوبی و بافند می یقال خود های خانه
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 هویت ،شود می داده مردم به که اندازی پس های دفترچه واین است مهم خیلی مسائل این اجتماعی آثار .است

 .کند می ایجاد نفس به اعتماد و است بخش

 در که چرا نداریم، مقاومتی اقتصاد جز راهی ما. است قطعی ضرورت یک مقاومتی اقتصاد3 ندکرد تاکیدایشان  

 .نبود بخش نجات کدام هیچ و کردیم تجربه را ها راه همه اسالمی انقالب پیروزی از بعد سال هفت و سی

 اول محور مسیر این در3 ندافزود هستیم، پایبند مقاومتی اقتصاد به دولت در ما اینکه به اشاره با کشور وزیر 

 .است مقاومتی اقتصاد بودن بنیان دانش سوم محور و عدالت دوم محور هستند، مردم

 .شود می روبرو شکست با باشیم داشته که فعالیتی هر نکنیم، حرکت بنیان دانش اگر3 نددرک عنوان ایشان 

 بر نیز انقالب معظم رهبر3 ندگفت و دانست افزوده ارزش زنجیره ایجاد باعث را دانش لبه در حرکتایشان  

 .اند فرموده بسیار تاکید افزوده ارزش زنجیره

 باالیی اهمیت از داخلی های ظرفیت بر تکیه و زایی درون بحث امروز اینکه بر دیتاک با فضلی رحمانی 

 پروژه بایستی و دارید قرار بزرگی آزمون یک معرض در شما3 ندگفت کرمانی مسئوالن به خطاب برخورداراست،

 .باشد داشته هم خوبی بخشی اثر و باشد نظر مد وری بهره راستا این در و نمایید پیگیری دقت با استانی های

 به را سازی گفتمان موضوع باید3 ندکرد بیان باشند، پاسخگو باید ها دستگاه همه امروز اینکه به اشاره باایشان  

 .کنیم تبدیل فرهنگ یک

 مسکن مثل کار این که کنیم دقت باید و شوند می واقع مسیر در کارها امروز3 ندکرد نشان خاطر کشور وزیر 

 .نکرد محقق را اولیه اهداف اجرا در اما شد شروع خوب نیت یک با هم مهر مسکن گرچه نشود، مهر

 می پیگیری نیز دولت در ما و کند، منحرف را مسیر نباید چیزی هیچ مقاومتی اقتصاد در3 ندکرد تاکیدایشان 

 .نشویم خارج مسیر از که کنیم

 سایه که آمده بوجود استان در خوبی همدلی یک3 ندگفت ،کرمان استاندار های تالش هب اشاره با همچنین وی 

 مسئوالن همه که چرا ،هستیم شاهد را سیاسی تنش کمترین کرمان در و کنند می مسئولیت احساس همه آن

 .دانست قدر را فضا این وباید است افتاده زیادی اتفاقات استان این در .هستند استان توسعه امورات مشغول

 مردم و مسئوالن دست به را مقاومتی اقتصاد مقطعی یک در ایران که شود می ثبت تاریخ در3  گفتایشان  

 حوزه در کشور وزارت اقدامات از درصد 62 از بیش امروز .بود خواهد دنیا در افتخار یک موضوع این و کرد شروع

 .است مقاومتی اقتصاد

 تصریح ،کنند می تالش امنیت حوزه در که کسانی از قدردانی با خود سخنان از دیگری بخش در کشور وزیر 

 .است خوب امنیت یک خوب، اتفاقات این همه محور3 ندکرد
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  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 استان کرمان

  تاریخ:

  شماره:

 :نامه دعوتشماره 

132031 

 :نامه دعوتتاریخ 

03/6/1331 

 تاریخ تشکیل جلسه:

02/6/1331 

 محل برگزاری:

 فرمانداری شهرستان قلعه گنجسالن 

 چنان دچار را ما دشمنان شود، ایجاد ای حوزه هر در شکاف روزنه و بشود تضعیف ایران اگر3 ندگفتایشان  

 .هستند مردم ما پایدار امنیت محور امروز بدانیم باید و کنیم فراموش را مقاومتی اقتصاد تا کنند می سختی

 مصوبات: 

اداری، مجموعه های رفاهی و تفریحی و سایر پروژه بابت ساختمان های زمین هایی که قیمت مقرر شد  .1

و  )سازمان ملی زمین و مسکن( از سوی وزارت راه و شهرسازیدر شهرستان قلعه گنج  های عمرانی

( در اختیار بنیاد امور اراضی -سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشوروزارت جهاد کشاورزی )

با قیمت منطقه ای  قرار گیرداقتصاد مقاومتی قلعه گنج( )به عنوان معین شهرستان نمونه مستضعفان 

 محاسبه گردد.

 


