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 :اهم مذاکرات جلسه

جهادوزارتدرفقیهولیمحترمنمایندهعالمی..اآیتباحضورجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

کشور،دامپزشکیسازماندرفقیهولینمایندگیحوزهمسئولکالنتریآقایجنابالمسلمینواالسالم،حجتکشاورزی
حسینیاستاندار مقاومتیاستانآقایمهندسرزم فرماندهیاقتصاد رئیسستاد و معاونمقدممرندیمهندسآقای،

در17:91ساعترأس1931/11/72مورخچهارشنبهروزدراعضایستادومدیراناستانی،استانداردملیسازمانمحترم
.جلسهباتالوتآیاتیازقرآنمجیدآغازشد.برگزارگردیداستانداری(ص)اعظمپیامبرسالنمحل

 اقتصاد فرماندهی دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر ستادآقای  در ابتدای جلسه

 درصد 04 به نفتی غیر صادرات رشد جاری سال ماهه 9 در ندافزودضمن خیر مقدم به میهمانان  مقاومتی

 بالغ کشاورزی بخش در را صنعتی برق مصرف رشد همچنین ایشان .باشد می مثبت استان تجاری تراز و رسیده

 جدید اشتغال ندکرد تصریح رودری دکترآقای  .نمود اعالم درصد 01 بر افزون صنعتی بخش در و درصد 8 بر

 هزار 02 حدود به جدید اجتماعی تامین های بیمه لحاظ به استان اجتماعی تامین سازمان گواهی به شده ایجاد

 در خارجی گذاری سرمایه جذب از کرمان استان سهم ادامه در ایشان .است رسیده 99 سال ماهه ده در نفر

 بسیار اختالف قبلی گذاری سرمایه میزان با مقایسه در ندگفت و ندکرد اعالم درصد 31 را امید و تدبیر دولت

 .ندنمود اعالم درصد0834 به درصد0039 از را استان مشارکت نرخ افزایش رودری دکترآقای  .دارد وجود زیادی

 با استان کشاورزی کل اداره در فقیه ولی نماینده تبار ایمانی المسلمین و االسالم حجتدر ادامه جلسه 

 طیور و دام شرعی ذبح بر و شده مستقر دائم صورت به روحانی کرمان استان کشتارگاه 08 هر در اینکه به اشاره

 کرده رعایت را الزم استاندارد و مطلوب شرایط که کرمان استان کشتارگاه چهار امروز ندافزود دارند، نظارت

 نگاه دو حالل نشان اعطای بحث در براینکه تاکید با ایشان .شود می اعطا حالل نشان و شرعی کد بودند،

 مبین دین بزرگان تاکید مورد همیشه نماز و حالل بحث ندکرد خاطرنشان است، مطرح( خارجی و داخلی)

 باید ایران اسالمی جمهوری امروز ندیادآورشد استان کشاورزی کل اداره در فقیه ولی نماینده .است بوده اسالم

 تجارت دنیای به را ایران پای است توانسته حالل برند خوشبختانه و کند مشخص دنیا در را خود جایگاه بتواند

 .کند باز
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 بحث در اینکه به اشاره با ادامه در نیز کرمان استان شمال کشاورزی جهاد سازمان رئیسآقای سعیدی 

 پنج حاضر حال در ندکرد است،خاطرنشان گرفته صورت بسیاری های تالش حالل نشان اعطای و شرعی کد

 و طیور کشتارگاه واحد 36 گوشتی، مرغداری واحد 964 ای، مشاوره واحد 4 مرغداری، واحد 00 دامی، اتحادیه

 جوجه میزان متوسط اینکه به اشاره با سعیدی آقای.باشد می فعال کرمان استان در دام کشتارگاه واحد 39

 سالیانه متوسط ندکرد تصریح است، قطعه هزار 611 و میلیون یک کرمان استان در ماهیانه صورت به کشی

 بودن فراهم به اشاره با ایشان .رسد می قطعه 363 و میلیون 01 از بیش به استان این در کشی جوجه میزان

 خارج به را محصوالت بتوانیم که صورتی در ندگفت کرمان، استان در طیور پرورش جهت در الزم های زیرساخت

 .یابد می افزایش درصد 91 از بیش استان تولیدات کنیم، صادر استان از

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای کالنتری مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان سپس 

جمهوری اسالمی  ند دراظهار داشتمبحث تجارت حالل در دنیا  ضمن تاکید بر رونق داشتن دامپزشکی کشور

در حالی که . ی زیادی در این زمینه نداشته استها با داشتن چهار تا پنج درصد مسلمانان جهان، تاکنون تالش

بسیاری از کشورهای کوچک اسالمی در زمینه تجارت حالل بخش مهمی را در دست دارند، اما جایگاه ایران به 

های زیادی در بحث نظارت شرعی بر  باید تالش بنابراین .عنوان کشوری دارای جمهوری اسالمی باید ویژه باشد

 211: ندافزود ایشان .شود گیرد، غذای حالل در داخل و خارج از کشور عرضه می تولید محصوالت صورت می

های صورت گرفته توانستیم نشان حالل  ناظر در سطح کشور بر مسئله ذبح دام و طیور نظارت دارند و با تالش

 .ه عنوان تنها نشان مجاز جمهوری اسالمی عرضه کنیماستاندارد را ب

طی امسال و سال آینده، نشان استاندارد حالل به صورت  ندگفت کالنتری آقای جناب المسلمین و االسالم حجت

تمام . شود، اما در آینده همه باید این نشان را دریافت کنند ها و واحدهای تولیدی اعطا می تشویقی به کشتارگاه

 .ما باید نشان استاندارد حالل را داشته باشند تا بتوانیم سهم خود را از بازارهای جهانی به دست آوریم واحدهای

 فقه براینکه تاکید با کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نماینده عالمی... ا حضرت آیت سپس

 برند این ندگفت کند، باز دنیا در اشربه و اطعمه زمینه در را خود جای توانست حالل برند با( السالم علیه)جعفری

 دارد، طوالنی سابقه دنیا در حالل غذای سابقه اینکه به اشاره با ایشان .است اسالمی کشور 90 همه قبول مورد

 زیرا هستند مفید کشور برای متدین مدیران و دارد ساله هشت سابقه ایران کشور در حالل غذای بحث ندافزود

 اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نماینده.کنند می خدمت مردم اقتصاد به هم و دین به هم

 کنفرانس سازمان در سپس و تدوین(  السالم علیه)جعفری فقه نظرات براساس داخلی محصوالت تولید بحث

 و(  السالم علیه)جعفری فقه در که چیزی دفاعیه، از پس سازمان این در ندیادآورشد شد، دفاع آن از اسالمی
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 .نگرفت قرار استاندارد این در باشد، حرام تشیع

 و است اسالمی کشور 90 همه قبول مورد برند این ندکرد خاطرنشان کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نماینده

 پایلوت عنوان به دارند، قبول را استاندارد اسالمی کشورهای همه که رو این از نیز دنیا کشورهای دیگر در

 در حالل غذای استاندارد اقتصادی جایگاه به اشاره با عالمی اهلل آیت.است قبول قابل حالل غذای استاندارد

 مبادالت حجم ندکرد تصریح هستند، حالل غذای دنبال به که غیراسالمی و اسالمی کشورهای بین مبادالت

 صادرات راه حالل، برند توسعه با ندگفتایشان  .است دالر میلیارد هزار 4 حدود رقمی دنیا سطح در حالل غذای

 ارائه که استانداردهایی و است قوی اسالمی جمهوری نظارت که شده شناخته دنیا در این و شود می باز دنیا به

 .است فکری و فرهنگی رشد محتوای با اقتصادی پرش سکوی ساز زمینه شود، می

ضمن  کرمان استان استاندارد مدیرکلزاده  بیگ آقای ،در ادامه جلسه و با توجه به دستور کار دوم ستاد

 صد در صد را پروژه 4 است توانسته مقاومتی اقتصاد پروژه 6 مجموع ازاستاندارد  کل ادارهاشاره به اینکه 

 می کشاورزی محصول چهار برای "ها آالینده مجاز حد استاندارد" ها پروژه این از یکی گفتند نماید عملیاتی

 در کنندگان مصرف حق به مطالبات از یکی را ها آالینده مجاز حد رعایت از اطمینان زاده بیگ آقای .باشد

 که گرفت قرار آزمایش مورد  استان نمونها محصول پنج راستا این  در ندافزود و ندکرد عنوان کشاورزی بخش

 دو اینکه به اشاره با ایشان .شد حاصل نتایج کاهو و ای دلمه فلفل فرنگی، گوجه پسته، محصول 4 نهایت در

 طرح از پس ندیادآورشد کنند، می دریافت را ها آالینده حدمجاز استاندارد نشان کرمان استان در کننده تولید

 و شرکت 91 به استاندارد کل اداره گری تصدی امور کرمان، استاندار سوی از اقتصادی توسعه مثلث ایده

 .گردید واگذار همکار آزمایشگاه

 و اسالمی آزاد و رفسنجان عصر ولی باهنر، های دانشگاه کرمان، استانداری همکاری با ندافزود زاده بیگقای آ

 در  ISO TC 113 متناظر فنی کمیته استانی و ملی نظران صاحب و کرمان استان استاندارد کل اداره دبیری

 .است شده تشکیل استان

 درون اینکه به اشاره با نیز استاندارد ملی سازمان استاندارد اجرای بر نظارت معاون مقدم آقای مرندی

 پتانسیل به گفتند هستند رهبری معظم مقام ابالغیه مقاومتی اقتصاد های مولفه از مورد دو زایی برون و نگری

 ارزش ایجاد برای باید  را کشور درون های پتانسیل براینکه تاکید با ایشان .است کرده توجه کشور درون های

 پتانسیل که است کشوری تنها ایران اسالمی جمهوری ندیادآورشد داد، سوق کشور از خارج سمت به افزوده

 .ندارد زیاد های گذاری سرمایه به نیاز که است شکلی به حالل تجارت راستای در هایش

 گردش دالر میلیارد 911 و هزار 0 اینکه به اشاره با استاندارد ملی سازمان استاندارد اجرای بر نظارت معاون



 4 از 4 صفحه

 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

  استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

  :تاریخ

  :شماره

 :ها نامه دعوتشماره 

3104301 

 نامه دعوتتاریخ 

52/11/1932 

 :تاریخ تشکیل جلسه

 1931/11/72

 :محل برگزاری

(ص)اعظمپیامبرسالن
 استانداری

 به نیازی عدد، این از درصد 9 جذب با اسالمی جمهوری ندکرد خاطرنشان دنیاست، در حالل تجارت مالی

 به حالل تجارت گذاری سیاست شورای تشکیل به اشاره با مقدم مرندیآقای  .داشت نخواهد نفت صادرات

 و تجارت فناوری، فقهی، کمیته چهار شورا این درند کرد تصریح تجارت، و معدن صنعت، وزیر ریاست

 تا کند فراهم آنها برای تسهیالتی و کرده کمک را تاجران شورا این رود می امید که است فعال استانداردسازی

 .بدهند افزایش حالل تجارت زمینه در هدف کشورهای در را اسالمی جمهوری سهم

 با فرماندهی اقتصاد مقاومتیو رئیس ستاد  کرمان استاندارجناب آقای مهندس رزم حسینی  سپس

 سایر به نسبت کرمان در کار نحوه تفاوت و مقاومتی اقتصاد پایلوت استان عنوان به کرمان انتخاب به اشاره

 کرمان استان در کار تفاوت و اجراست حال در مقاومتی اقتصاد زمینه در دولتی کار ندیادآورشد ها، استان

 گانه هشت مناطق اقتصادی معین عنوان به غیردولتی موسسه هجدهایشان افزودند  .است اقتصاد کردن مردمی

 .کنند می همکاری مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در استان

 طور به بخشی انسجام منظور به مقاومتی اقتصاد در پایدار نهاد تشکیل مقدمات  براینکه تاکید با کرمان استاندار

 که برود نگاه این سمت به کشور مقاومتی اقتصاد کارنامه رود می امید ندکرد خاطرنشان شود، می دنبال جد

 .بگیرد نظر در را کشور خارج و داخل بازار که نحوی به باشد نشان یک دارای محصوالت همه

 حالل برند: کرد تصریح است، مطرح دنیا در دهه یک از بیش حالل نشان اینکه به اشاره با حسینی رزمآقای 

 .شود می شامل نیز را...  و دسترسی نحوه قیمت، کیفیت، و نیست شرعی بحث در تنها

 


