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 نیپا قالب در استانی مقاومتی اقتصاد های پروژه اجرای خصوص در اجرایی های دستگاه کار گزارش 

 های شهرستان در موارد سایر و تولیدی واحدهای به مربوط مشکالت و مسائل خصوص در گیری تصمیم 

 بردسیر و سیرجان

 اهم مذاکرات جلسه:

و مدیران استانی در  ، استاندار محترماعضای ستادجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور 

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از  16:36ساعت  52/3/1332تاریخ 

  قرآن مجید آغاز شد.

جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از برگزاری سه  رودری دکتر آقای جلسه ابتدای در

دستگاهای استانی می بایست برش استانی  :نداقتصاد مقاومتی طی هفته جاری در استان کرمان خبر داد و افزود

ستاد استان اعالم  دبیرخانه به 36/3/1332مورخ  تا یکشنبه خود رابرنامه های اقتصاد مقاومتی و شهرستانی 

 شود.

رودری با اشاره به اینکه از اقدامات استان کرمان در جلسه نشست اقتصاد مقاومتی کشور، به عنوان شاخص  آقای

کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی از قبیل کمیته ارتقاء بهره وری،  2: جلسات نددر این حوزه نام برده شد، یادآور شد

عاونین استاندار کرمان طی هفته گذشته برگزار شده اقتصاد دانش بنیان، کمیته رفع موانع تولید و ... به ریاست م

 است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان، الگوی شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج و موضوع منطقه بندی و 

توسعه منطقه ای را از ایده های ویژه استان کرمان در سطح کشور دانست که به الگویی برای سایر استان ها 

: استان کرمان اقدامات شاخصی در زمینه اقتصاد مقاومتی داشته که در سطح کشور به نده اند، گفتتبدیل شد

  عنوان اقدامات شاخص شناخته می شوند.

رودری با تاکید براینکه موضوع مدیریت جهادی باید به گونه ای اجرایی شود که بتوان در اسرع وقت به آقای 

در حوزه اقتصاد مقاومتی نمی توان با روال های عادی به اهداف مورد  :نداهداف تعیین شده دست یافت، افزود

 نظر دست یافت بلکه باید تالش شود تمامی اقدامات در کمترین زمان ممکن اجرایی شده و به نتیجه برسند.

های : روند اجرای کار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان قابلیت تبدیل به الگوندیادآور شد ایشان

کشوری را دارد بنابراین جایی که نیاز واقعی به اعتبارات دولتی باشد براساس قانون امکان اختصاص اعتبارات 
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 دولتی وجود دارد.

با تاکید براینکه یکسری تصادفات اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز و یا استاندار کرمان  رزم حسینیسپس آقای 

: بخشی از ندی دهد که اغلب ربطی به بخش خصوصی ندارد، افزودحوادث غیرمترقبه در حوزه اقتصادی رخ م

کارها همچون مسائل بیمه، مالیات و اقساط تسهیالت بانکی مربوط به مدیریت بخش خصوصی است که باید 

  انجام شود زیرا دولت نمی تواند در این حوزه اقدام نماید.

: افرادی که عالقمند به ندرا تقویت نمایند، خاطر نشان کردبا تاکید براینکه مدیران باید بنگاه های توانمند  ایشان

فعالیت در حوزه اقتصادی هستند، باید این مسائل را پیش بینی کرده و نسبت به پرداخت بیمه، مالیات و ... 

 اقدام نماید زیرا یکی از آفت های اجرای اقتصاد مقاومتی، همین موارد است که مدیران باید مراقبت کنند.

ای که  درصد معوقات بانکی کشور خبر داد و یادآور شد: واحدهای ورشکسته 16ار کرمان از رقم باالی استاند

دچار سکته اقتصادی شده و در این امر تقصیری ندارند باید در دستور کار سازمان صنعت و معدن قرار بگیرند 

تیبانی را دستخوش تحوالت زیرا دولت نمی خواهد در اقتصاد مقاومتی، واحدهای مستحقِ کار، کمک و پش

  واحدهای ناکارآمد قرار بدهد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه استان کرمان متعلق به خودمان است که باید آن را بدون کاهلی و سستی آن آقای 

: اقتصاد مقاومتی واقعی مستلزم فرماندهی است که باید با توانمندسازی مردم، برای استان پول ندرا بسازیم، گفت

  و درآمد خلق نماید.

تقسیم استان کرمان را به هشت زون اقتصاد مقاومتی را، یک مدل مدیریتی اقتصاد مقاومتی دانست که  ایشان

: اقتصاد مقاومتی مسئولیت شرعی، عرفی و قانونی همه است و هیچ کس ندباید در سطح استان تکثیر شود، افزود

 نباید پای خود را عقب بکشد.

: مدیریت استان برای سرمایه گذاران واقعی فرش قرمز پهن کرده و می کند ندخاطر نشان کرداستاندار کرمان 

 زیرا معتقدیم سرمایه گذاران مجاهدین اقتصادی هستند که باید تکریم شوند.

اینکه امروز یک سبک جدیدی از مدیریت در استان کرمان به وجود آمده که  رزم حسینی با تاکید برآقای 

: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید موضوع اقتصاد ندارکان حکومت است، یادآور شد مربوط به همه

مقاومتی را جدی بگیرند، در این صورت است که می توان استان کرمان را ساخته و جواب اعتماد دولت را به 

 درستی داد.

ات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه از عدم حضور منظم مدیران دستگاه های اجرایی استان در جلس ایشان

با مدیران کل غایب در جلسه مطابق قانون برخورد می شود زیرا در اجرای اقتصاد  :ندشدیدا انتقاد کرد و گفت
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مقاومتی هیچ عذر و بهانه ای قابل پذیرش نیست و در صورت کوتاهی قطعا اسامی مدیران ناهماهنگ جهت 

 ت اعالم خواهد شد.انعکاس به مردم، به رسانه ملی و مطبوعا

های اجرایی استان اختصاص نمی یابد مگر در  رزم حسینی با تاکید براینکه هیچگونه اعتبار دولتی به دستگاه

صورت رضایت فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از دستگاه مربوطه، خاطر نشان کرد: رسانه ها نباید با مدیران 

 نباید برای تبلیغات شخصی مدیران هزینه شود.مماشات کنند زیرا معتقدیم که پول بیت المال 

با اشاره به اینکه رسانه ها نباید سیاسی کاری کنند بلکه باید اشکاالت ادارات و مشکالت مردم را بیان  ایشان

: در حال حاضر در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی ائمه جمعه در راستای توسعه استان پای کار ندکنند، گفت

 نمایندگان مجلس نیز باید به میدان اقتصاد مقاومتی ورود پیدا نمایند.هستند لذا 

در ادامه و با توجه به دستور کار دوم جلسه ، گزارش کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان های 

 سیرجان و بردسیر مورد بررسی قرار گرفت.

ه اقتصادی در این شهرستان خبر داد که از این بنگا 552وجود  با اشاره بهفرماندار شهرستان سیرجان در ابتدا 

: در حوزه بهره وری برق نیز اگر شش میلیارد تومان سرمایه ندواحد راکد و نیمه تعطیل هستند، گفت 23تعداد، 

میلیارد تومان کاهش اتالف برق را خواهیم داشت که اقدامات الزم در این زمینه در  11گذاری کنیم در هر سال 

 .دست انجام است

مکی آبادی با اشاره به اجرای برنامه های متعدد در مسیر طرح ارتقای بهره وری نیروی کار در شهرستان  آقای

سیرجان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: دومین برنامه ملی اقتصاد مقاومتی طرح ارتقای بهره وری 

رجان نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام آب است که در راستای اجرای ایده همیاران آب در شهرستان سی

 شده است.

: در این ندبا اشاره به اینکه طرح پیشبرد برون گرایی اقتصاد در شهرستان در دست پیگیری است، افزود ایشان

مگاواتی، احداث بیمارستان فوق تخصصی و طرح های متفاوت دیگر با همکاری  266راستا احداث نیروگاه 

 رجی انجام شده است.سرمایه گذاران خا

فرماندار سیرجان به ثبت ملی گلیم سیرجان اشاره و خاطر نشان کرد: در این راستا تاسیس رشته گلیم بافی در 

 دانشگاه آزاد اسالمی در دست انجام است.

 مکی آبادی با تاکید براینکه در مسیر توسعه ظرفیت های صادراتی نیز اقداماتی از جمله راه اندازی بندرآقای 

خشک در دست راه اندازی است، گفت: در راستای طرح گفتمان سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی نیز 

اقداماتی از جمله برگزاری همایش ها در دست انجام و از توان خیران در حوزه مرمت فضاهای باستانی نیز 
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 استفاده شده است.

در راستای طرح مثلث توسعه اقتصادی در این : نددر ادامه نیز فرماندار شهرستان بردسیر خاطر نشان کرد

میلیارد تومان سرمایه گذاری و تفاهم نامه منعقد شده که از مجموع، چهار  233شهرستان تاکنون یکهزار و 

 میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است. 315پروژه با 

ت که می تواند در مناطق کمتر توسعه یافته صادقی یادآور شد: شهرک صنعتی بردسیر در منطقه ای اس آقای

قلمداد شود و در صورت تحقق آن، معافیت های مالیاتی برای واحدهای مستقر در این شهرک ایجاد می شود که 

 این موضوع به پیگیری ویژه نیاز دارد.

راه اندازی و این : با وجود دو هزار تن گل محمدی مازاد در این شهرستان، دو کارخانه گالب گیری ندگفت ایشان

 مشکل تا حد زیادی برطرف شد.

 

 مصوبات:

و مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی استان برش استانی و شهرستانی پروژه های اقتصاد مقاومتی  .1

نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا( را در قالب خود همچنین پروژه های پیشنهادی 

 به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند 36/3/1332مورخ حداکثر تا تاریخ یکشنبه 

با توجه به  اینکه برخی از پروژه شهرستان سیرجان و بردسیر نیازمند اعطای تسهیالت می باشند، مقرر  .5

گردید موارد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید مورخ پنج 

فی به بانک تصمیمات الزم اخذ گردد و نتیجه در جلسه بعدی ستاد مطرح و جهت معر 3/2/1332شنبه 

 اقتصاد مقاومتی گزارش گردد. 

مقرر گردید فرمانداری های سیرجان و بردسیر در اسرع وقت اطالع رسانی الزم به سرمایه گذاران به  .3

 عمل آورده تا درخواست اعطای تسهیالت خود را از طریق سایت بهین یاب ثبت نمایند. 

فراخوان ایجاد کارخانه گالب گیری توسط فرمانداری بردسیر منتشر گردد. در صورت نیاز  مقرر شد .2

 منابع مالی ایجاد کارخانه از سوی استان تامین گردد.

به منظور تسریع در اعطای زمین به سرمایه گذاران مقرر گردید فرآیند اصالح شده اعطای زمین توسط  .2

 به دستگاه های مربوطه ابالغ گردد. 53/3/1332اندار تا تاریخ شنبه معاون هماهنگی امور عمرانی است

 


