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آقای دکتر رحمانی فضلی وزیرر محترر    با حضور  3منطقه  ویژهجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

، اعضای ستاد و مردیران  ن و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استا آقای مهندس رز  حسینی استاندارکشور و 

سالن اجتماعات اداره فرهنر  و ارشراد اسر می     محل در 11 ساعت رأس 1331/ 11/ 11 مورخ شنبه دو روز استانی در

 . جلسه با ت وت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. برگزار گردید شهرستان بم

اقتصهاد   9منطقهه  : اظههار داشه   عوین محتهر   ضمن خوشامد گویی بهه مهد   بمفرماندار شهرستان رضا اشک در ابتدای جلسه 

وی با اشاره بهه اینههه شهرس اسهتا      .هزار نفر جمعی  را در خود جای داده اس  199 ،هزار کیلومتر مربع مساح  11  بامقاومتی 

سال سهابقه   هزار 1هزار سال پیشینه و  4  این منطقه با: کرما  دارای آب و هوای متنوع از کویر تا کوهستا  اس  خاطرنشا  کرد

فرماندار بم با تاکید بر اینهه وجود ارگ قدیم بم، قنوات و قهرار  .شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده اس  111شهرنشینی تا کنو  

ها و سد نساء پایهه اصهلی    قنات: ای کرده اس  گف  گرفتن در منطقه کویری بم را از بعد تاریخی توریستی و گردشگری منطقه ویژه

 79اورزی در منطقه شرس استا  کرما  اس  و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید با پنج کارخانه خودروسازی با تولیهد  تامین آب کش

منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم را به سهومین قطهخ خودروسهازی کهرده      که میزا  تولید کند و هزار خودرو در این منطقه فعالی  می

ههای   با اقهدامات صهورت گرفتهه پهنهه    : کنو  ناشناخته و بهر بوده اس  گف نی بم تاا بیا  اینهه از نظر معدوی ب.تبدیل کرده اس 

های گازرسهانی   اشک با اشاره به اینهه پروژه.زودی چهره جدیدی از بم را شاهد خواهید بود به  معدنی منطقه به مزایده رفته اس  و

ه گازرسانی به ریگا ، نرماشیر و فهرج نیهز امهروز بها ح هور     پروژ: میلیارد توما  اعتبار اجرا شده اس  گف  199به شهرستا  بم با 

 8: رسد ابراز داش  برداری می وی با تاکید بر اینهه خط انتقال آب از سد نساء به بم در سال آینده به بهره.زنی شد وزیر کشور کلنگ

اشهک در ادامهه   .سال کنترل شده اسه   11کنی آف  زنجره خرما اختصاص یافته و این آف  بعد از  میلیارد توما  اعتبار برای ریشه

بهرداری و اسهتفاده مهرد  آمهاده      رسد و برای بهره سال ساخ  باند دو  جاده بم کرما  به زودی به پایا  می 19پس از : تصریح کرد

میلیهارد تومها  اعتبهار بهرای بازسهازی ارگ بهم اختصهاص یافتهه          1971در پی سفر رئیس جمهور به کرما  مبله   : وی گف .اس 

ههای   روی کویر و ریزگردها، خشهسالیی بود  کشاورزی، پیشفرماندار بم عد  تواز  در توسعه اقتصادی، سنتی و تک محصول.اس 

تسهریع در اجرایهی   : درپی و بدهی بانهی قبل از زلزله مرد  را از مهمترین مشهالت منطقه شرس استا  کرما  برشهمرد و گفه    پی

انهدازی بهور     مدیری  آب و منابع طبیعی، تسریع در راه ،گذارا  جذب گردشگرا  و سرمایه کرد  مرزهای هوایی فرودگاه بم برای

ههای مهالی بهه     وی معافیه  .خرما و اتصال منطقه شهرس بهه بنهدر جاسهک را در رفهع مشههالت و پیشهرف  منطقهه مههم دانسه           

ههای   اختصاص کهد ویهژه بهرای اجهرای پهروژه     گذارا  و  گذارا ، اعطای تسهیالت با سود کم، توجه به بخش معد  و سرمایه سرمایه
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ای در رونهق اقتصهادی منطقهه     برجا  نقهش عمهده  : گذار مفید دانس  و گف  زیربنایی را در بم برای رونق اقتصادی و جذب سرمایه

 .شرس استا  کرما  داشته اس 

بسهتی قهرار داد کهه یها بایهد       در بهن دشمن ما را : اظهار داش  اما  جمعه نرماشیر نژاد االس   محمدعلی ایران حجتدر ادامه 

اقتصهاد مقهاومتی راه نجهات ایهرا  و راه     : ها و تحقیرها را تحمل کنید، اما رهبری فرمودنهد  های من شوید و یا تحریم تسلیم خواسته

تهال   همه مدیرا  برای تحقق اقتصهاد مقهاومتی پها بهه رکهاب هسهتند و       : وی ادامه داد .مقابله در برابر زیاده خواهی دشمن اس 

رو هستیم که یهی از آنها عد  باور به جنگ اقتصادی در بین مرد  و مسئوال  اس  در حالی کهه مهرد     کنند، اما با موانعی روبه می

همچنین بایهد بها روحیهه انقالبهی و     : وی در ادامه گف .باید باور کنند اگر جنگ نظامی نیس ، اما دشمن با ما جنگ اقتصادی دارد

دارا  عرصهه   استاندار کرما  بهه عنهوا  جلهودار میهدا     و   من بپردازیم و در میدا  ح ور جدی داشته باشیمجهادی به کارزار دش

اقتصاد مقاومتی مطرح اس  و در استا  کرما  با این مسائل کمتر مواجه هستیم، تال  روحانیا  و فعاال  عرصه رسانه ایهن اسه    

در شهرسهتا  نرماشهیر   : اما  جمعه نرماشهیر ابهراز داشه     .برای نجات ما نیس  که به همه بگوییم، راهی به غیر از اقتصاد مقاومتی

 ایشها  .های بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجا  شده و مرد  باید به میدا  بیایند تا از این گردنهه سهخ  عبهور کنهیم     تال 

به مدت یک سهاع  از اقتصهاد مقهاومتی سهخن     های در   استادا  و معلما  در کال  خوب اس  که در ایا  دهه فجر،: اضافه کرد

وی همچنین خواستار تقوی  روستاها در مناطق شرس استا   .تا مرد  باور کنند اقتصاد مقاومتی مربوط به همه اقشار اس  ،بگویند

 .کننهده باشهند  نشینی مسئوال  را کالفه کرده و باید تال  کنیم مرد  در روسهتاها بماننهد و تولید   حاشیه: کرما  شد و بیا  داش 

وی بها   .صنایع جنبی خودروسازی مورد توجه مسئوال  قرار گیرد و در شهرهای شرس استا  کرما  رونق یابد: نژاد تصریح کرد ایرا 

شرس استا  کرما  وضعی  بهتری نسب  بهه جنهوب   : استا  کرما  همیشه آخر خط هستیم، تاکید کرد ساشاره به اینهه ما در شر

مدرسه فرسوده در شرس استا  کرما  داریم کهه   191: اما  جمعه نرماشیر ابراز داش  .ا  و بلوچستا  ندارنداستا  کرما  و سیست

در حاشیه کویر و بهه ویهژه در شهرسهتا  ریگها  بها سهختی و تلخهی پدیهده         : نژاد تصریح کرد ایرا  .باید این مدار  نوسازی شوند

 .بینند در حالی که ما هم جزو این مل  هستیم نها اهواز و تهرا  را میبینند، ت رور هستیم، اما ما را نمی ریزگردها روبه

 نماینده مرد  شهرستان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسر می حبیب اله نیکزادی در ادامه جلسه 

در این بخش مشهوول بهه کهار     هزار نفر 99هزار خودرو در این شهرستا  ترسیم شده که با تحقق آ   199افق تولید : اظهار داش 

آب  منابع بم یهی از مناطقی اس  که از: افزودایشا   .می شوند که در این رابطه دول  مردا  باید حمای  های الز  راداشته باشند

وی بها اشهاره بهه بههره      .مطمئنی برخوردار اس  که به دلیل بی توجهی برخی مسئوال  در حال مواجه شد  با بحرا  آب هسهتیم 

: ایشا  ادامهه داد  .تاکنو  نتوانسته ایم از آب این سد در بخش کشاورزی استفاده کنیم: ، اظهار کرد71اری از سد نساء در سال برد

نیهزادی با اشاره به نبود محدودی  برای  .در حال حاضر از آب های زیر زمینی استفاده می کنیم که یک ضرر به این سفره ها اس 

هزار تن خرما در این شرس استا  تولید می شود اما به دلیل نبود صنایع  199بیش از : ح  فشار، گف اجرای سیستم های آبیاری ت

وی با اشاره به اینهه دامداری در شرس استا  کرما  با مشهل جدی روبرو شهده   .تبدیلی مجبور به عرضه سریع خرمای تازه هستیم
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در منطقه داریم که تاکنو  نتوانسهته ایهم بهه نحهو احسهن ایهن منهابع را        در حوزه معاد  یک پهنه بسیار خوب را : اس ، ادامه داد

در حوزه گردشگری، تنها منطقه ای هستیم که چندین اثر ثب  جهانی : گف  ایشا  در ادامه. شناسایی کرده و از آنها استفاده کنیم

نیههزادی بها اشهاره بهه صهنع        .را فراهم کنیم داریم اما نتوانسته ایم زیر ساخ  های الز  برای استفاده از پتانسیل های این بخش

عمده تحرک اقتصادی در بم توسط مرد اقتصادی ایرا  محقق شده و امروز سهرمایه گهذارا  جدیهدی    : خودروسازی بم نیز ادامه داد

نیز بهه ماننهد    مرد  این شهرستا : وی با اشاره به قرار گرفتن بم در مسیر قاچاس مواد مخدر، گف  .در حال ورود به منطقه هستند

بهر  وی  .سایر نقاط کشور از این موضوع آسیخ دیده اند و برای کاهش این آسیخ ها باید به موضهوع اشهتوال توجهه ویهژه ای شهود     

به دنبال توسعه رشته های دانشگاهی هستیم تا بخشی : افزایش امهانات نیروی انتظامی برای ارتقای امنی  در بم تاکید کرد و گف 

میشگی زندگی مرد  این منطقه هموضوع ریزگردها به موضوع : نیهزادی تصریح کرد .تا  از این رهگذر تامین شوداز اقتصاد شهرس

 119جازموریها  و طوفها  ههای    : وی ادامهه داد  .تبدیل شده و مشهالت عدیده ای از این ناحیه برای شهرستا  ها ایجاد شده اس 

 وی در ادامهه ده که برای حل این مشهالت باید کارههای اساسهی انجها  شهود    روزه سیستا  موجخ بروز ریزگردها در این منطقه ش

، که ایهن امهر موجهخ قفهل     رفع مشهل دریاف  تسهیالت قبل از زلزله یهی از موارد مورد درخواس  مرد  شهرستا  بم اس : گف 

ایشها  همچنهین در   .ف می شوداس  و با بخشودگی تسهیالت قبل از زلزله بخش زیادی از این مشهل برطر شدهسیستم بانهی بم 

 .خصوص ضرورت تجهیز برخی از پاسگاههای انتظامی شهرستانهای شرقی مطالبی مطرح نمودند

نیز بها بیها  اینههه در بخهش      3منطقه معین اقتصادی آقای مهندس شه بخش مدیر عامل محتر  کرمان خودرو و  در ادامه

راههارهای توسعه این اس  که توقع نداشته باشیم کهه دوله  بهرای مها کهار      یهی از : اقتصاد باید ح ور مرد  را داشته باشیم گف 

نمی تواند در اسرع وق  مشهالت را برطرف کند و   باید باور کنیم که دول  با این عائله بزرگ و مشهالت موجود: افزودایشا   .کند

در کرمانی ها بوده که بدو  هیچ کمک دولتی و با این هنر : وی اظهار کرد.این موضوع در استا  کرما  مورد توجه قرار گرفته اس 

سرمایه گذاری بخش خصوصی فعالی  های اقتصادی بزرگی را آغاز کنند و باید از این ظرفی  موجهود، بهه طهور مناسهخ اسهتفاده      

آمهادگی   ایهن  یشنهاد مشخص این اس  برای جذب سرمایه گذارا ، ظرفی  های منطقهه شناسهایی شهده و   : شه بخش گف .کنیم

سهرمایه گهذاری    بتهوا  در ایهن شهرسهتا    منجمله نرخ سهود تسههیالت،   وجود دارد که با کاهش هزینه های سربار سرمایه گذاری 

هزار خودرو در سال های آینده در بم تولید شود که با تحقهق   199تا  350پیش بینی شده : وی اظهار کرد .نمودبیشتری را جذب 

 .سی برداشته می شوداین افق، در حوزه اشتوالزایی گا  اسا

اگر مشارک  مرد  در حوزه اقتصهادی محقهق شهود، شهاهد     : گف  کرمانمحتر  استاندار علیرضا رز  حسینی  در ادامه جلسه

وی بهه تعیهین   .به خوبی قابل مشهاهده اسه    قلعه گنج امروز شاخص های رشد در شهرستا بطوریهه .نتایج مثب  آ  خواهیم بود

موسسه نور به زودی کار خهودرا در شهرسهتا  نرماشهیر    : طق مختلف استا  نیز اشاره کرد و ادامه دادمعین های اقتصادی برای منا

استاندار کرما  اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مبتنی بهر همراههی   .آغاز می کند که این هدیه بزرگی برای مرد  این منطقه خواهد بود

مربوط به امسال نیسه  و مهی بینهیم کهه در گذشهته در همهین اسهتا         این موضوع : مرد  دانس  و درباره موضوع ریزگردها گف 
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ایشها  در   .روختند و امروز باید منابع طبیعی تجهیز شود که امیدواریم تا سال آینده این امر محقق شودفخودروهای مالچ پاشی را 

ط استا  کرما  در ابیاری تحه   درصد درآمدهای گمرکی و کسخ رتبه اول توس 18رشد پنج برابری گردشگری، رشد : گف  ادامه 

 .میلیارد توما  برای احیای ارگ بم را یهی از اقدامات مهم دول  تدبیر وامیهد دانسه    18وی اختصاص . نادیده گرف فشار را نباید 

انتقهال   در این دول  مجهوز : استاندار کرما  با تاکید بر اینهه شهرستا  بم در این دول  شاهد اقدامات بسیارمهمی بوده اس ، گف 

آب برای آب شرب نرماشیر داده شده و در پایا  سال آینده آب شهیرین را در شهرسهتا  ههای ریگها ، نرماشهیر و فههرج خهواهیم        

در دول  تدبیر و امید گا  های : هزار توما  اشاره و بیا  کرد 199رز  حسینی به افزایش سرانه ارز  افزوده به ازای هر نفر .داش 

درصدی برس مصرفی صنعتی یههی از   19وی با تاکید براینهه رشد  .هانی آثار تاریخی بم برداشته شده اس اساسی در حوزه ثب  ج

صنع  خودروسازی بم در ابتدای فعالی  دول  تدبیر و امیهد  : شاخص های امید آفرین در شهرستا  بم به شمار می رود، اظهار کرد

قخ ماندگی های تهاریخی نیهز   به وجود ع ایشا . درصدی تولید خودرو مواجه شده اس  119در آستانه مرگ بود که اکنو  با رشد 

فلسفه مدیرا  انقالبهی  : وی خاطرنشا  کرد .کنیمنباید توقع داش  در یک دول  بتوانیم همه مشهالت را برطرف : اشاره و بیا  کرد

       .در نظا  انقالبی و اسالمی این اس  که در خدم  مرد  باشند

نوآوری ها، خالقی  ها، ابتههارات، انسهجا ، وحهدت داخلهی،     : ف گ کشورمحتر  وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه جلسه 

وضعی  بسیار خوبی قرار داشته باشد و باید تهال  کنیهد   این استا  در تقسیم کار و جدی  مسئوال  استا  کرما  موجخ شده که 

الگهوی همیهارا  آب   : افزود ایشا  .، الگویی برای سایر استا  ها اس ، چرا که این عملهرد استا ع برای استا  ادامه یابدواین موض

وی با اشاره به اینهه مهدیری  ارشهد در اسهتا  کرمها  فعهال، بها انگیهزه و        .در استا  کرما  می تواند الگویی در سراسر کشور باشد

ین بدانیهد  اکثر استانها درمسیر تحقق اقتصاد مقاومی با درجات مختف کار می کنند و یقه : ایثارگرانه کارها را دنبال می کنند، گف 

وزیر کشور با بیا  اینهه طبیخ بیمهاری اقتصهاد رنجهور    .این امر را به مقصد می رسانیم و این اراده رهبری، دول  نظا  و مرد  اس 

بیماری مهزمن   طبیخ رهبر معظم انقالب اسالمی در جایگاه  :، ادامه دادرا ارائه کردهایرا ، نسخه شفابخش و کامل اقتصاد مقاومتی 

شور هستند و همه باید گو  داده و نباید تمایالت، تجربه های غلط و رسوبات ذهنی نامناسخ باعه  شهود کهه نظهرات     اقتصادی ک

می فرمایند اقتصاد مقاومتی بایددانش بنیا  باشد و این یهک اصهل     رهبری: رحمانی ف لی اظهار داش .ایشا  را کامل اجرا نهنیم

در ایهن مقطهع از انقهالب، رسهال      : وی تاکیهد کهرد  .از حوزه انتفاعی خارج می شوند مهم اس  زیرا بدو  توجه به این اصل، صنایع

رما  در این عرصه خوب درخشهیده  بزرگ ما تداو  اقتصاد مقاومتی و تداو  فعالی  و کوشش در حوزه های تولیدی اس  و مرد  ک

یهی از ویژگی های اقتصاد مقهاومتی  . رتبه باالیی اس رتبه استا  کرما  در عرصه اقتصاد مقاومتی، : عنوا  کرد ایشا  در ادامه. ندا

درو  : وی عنوا  کرد.در نگاه رهبری، برو  گرایی اس  و باید از ظرفی  های بیرونی کشور برای توسعه اقتصادی نیز استفاده کنیم

د  وارد عرصه شوند خالقی  وزیر کشور با اشاره به اینهه وقتی مر.گرایی و مرد  محوری از دیگر شاخص های اقتصاد مقاومتی اس 

رحمهانی  .مدیر دولتی نمی تواند جور یک مل  را بهشد و مدیر دولتی باید زیرساخ  ها را فهراهم کنهد  : نیز وارد می شود، ادامه داد

این موضوع با گوش ، پوس  و اسهتخوا  مها عجهین اسه      : ف لی بر اصل عدال  محوری در اقتصاد مقاومتی نیز تاکید کرد و گف 

عد  تعادل، عد  تواز  و نابرابری را می فهمیم ، زیرا این مناطق در محرومی  هستند و ظلم و جهور تهاریخی شهده اسه  و در     زیرا 
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وی با اشاره به اینهه این مناطق ظرفی  های زیادی دارند که به خوبی از آنها استفاده نشده اس ، .این رابطه کشور ضرر کرده اس 

  ظرفی  سرمایه گذاری در مناطق محرو  هستند و باید ساز وکارهایی را فراهم کنیم که سرمایه هها  ده ها هزار میلیارد توما: گف 

عدال  محوری به معنای آ  اسه  کهه عهدال  را ههم در حهوزه جورافیهایی ، فرهنگهی،        : وزیر کشور یادآورشد.به این مناطق بیایند

ایهن کهار نیهک و    : ر ادامه با تسلی  شهادت آتهش نشهانا ، گفه    رحمانی ف لی د.اجتماعی ، فعالی  ها و سایر مناطق محقق کنیم

: وی یاد آی  اهلل هاشمی رفسنجانی را نیز گرامی داشه  و گفه   .شجاعانه باید همیشه برای ما به عنوا  یک فرهنگ ماندگار باشند

سازندگی قبل از انقهالب همهراه   وی به حق از ارکا  حهوم  و نظا  اسالمی بودند که با مجاهدت ها و همراهی ها و نیز تفهر خوب 

وزیهر کشهور از   م مهی بینهی    و رهبری بودند و در هر جایی نگاه کنیم ردپای مهوثری از ایشها    راحل و بعد از انقالب همراه اما اما  

تحلیهل  پیروزی انقالب اسهالمی بهرای ههیچ    : انقالب اسالمی ایرا  به عنوا  حرکتی بزرگ در عرصه بین المللی یاد کرد و ادامه داد

گری در آ  مقطع زمانی قابل پیش بینی نبود و حتی مبارزا  داخلی ما به فهر بودند که کادرسازی، آمهوز ، جمهع آوری سهالح و    

اگر انقالب، حرک  و نه تی می خواس  در : رحمانی ف لی ادامه داد.اقدامات طوالنی مدت برنامه ریزی اقدا  کنند که موفق شوند

اید به شرس یا غرب وابسته می شد اما اما  راحل با ایما  قوی به راه خود، مرد  و خداوند متعال با سهینه  دنیا به وقوع می پیوس  ب

را در آ  شرایط ظلمانی که در کشور  انقالبای فراخ، قلبی شجاع، فهری بلند، دیدی روشن و تهیه بر اراده مل  عظیم توانس  این 

جادارد که ما این ایا  را واقعا ایا  عید بزرگ انقالب بدانیم زیرا شهرایط توییهر   : کردوی خاطرنشا  . وجود داش ، به پیروزی برساند

اگر این ایا  را جشن می گیریم : وزیر کشور گف .کرد و افق های جدید برای ما باز شد و استقالل و آزادی برای مرد  ما محقق شد

تجدیهد میثهاس و یهاد     عزیز خود مدیو  هستیم و این یهادآوری هها   به اما ، شهدا و مل   و آ  را عید می پنداریم برای آ  اس  که

در این زما  بایهد سهال   : رحمانی ف لی ادامه داد.آوری تعهدات ما اس  و باید تال  کنیم این راه پیموده شده را به مقصد برسانیم

بیشتر و بهتر بدانیم و ارادت خود به رهبهری  شمن را بهتر و بیشتر شناخته و اصال  راه خود را دهای بعد از انقالب را مرور کنیم تا 

رهبری ولی فقیه زمها  موجهخ تهداو  انقهالب     : وی رهبری اما  راحل را موجخ پیروزی انقالب دانس  و گف .را بیشتر قدر بدانیم

 94: افهزود وزیهر کشهور   .شده اس  و بدو  تهیه بر عنصر رهبری نمی توانیم انقالب را در مسیر اصلی آ  هدای  و راهنمایی کنهیم 

سال توطئه دشمن، فشار، تهدید، تطمیع، برنامه ریزی مستمر دشمنا  بوده که هر کدا  از آنها می توانس  یک کشور را به نهابودی  

رحمانی ف لی اعتقادات دینی و ارز  های انقالبهی را از  .برساند که با رهبری اما  و رهبر معظم انقالب اسالمی از آ  جلوگیری شد

تجلهی اراده خداونهد در پیهروزی انقهالب در وجهود مهرد  تجلهی کهرد و         : ی پیروزی و تداو  انقالب دانس  و گف دیگر شاخص ها

درگهاه خداونهد بهوده و بها مهرد        بی ریا وارد صحنه انقالب و سپس وارد صحنه جنگ شدند و باید شهر گذار شجاعانه، مخلصانه و 

بها  : وی رضای  مندی مرد  را در تداو  انقالب بسیار موثر دانسه  و گفه   .نیمصادقانه و مخلصانه برخورد کرده و برای مرد  کار ک

 .                                      همراههی مهرد  مهی تهوانیم بهه روزههای روشهن تهر برسهیم         

رو را بها  تجربه های عظیم موجود در کشور بنیا  های مستحهمی برای انقالب ایجاد کهرده کهه مسهر پهیش     : وزیر کشور اظهار کرد

منطقه ای و بین المللی به راحتهی مهی تهوا      اکنو  در مسائل: رحمانی ف لی ادامه داد.سرع  و صح  بیشتری طی خواهیم کرد

جایگاه ایرا  را دید زیرا هیچ اتفاقی در منطقه بدو  مشورت ایرا  امها  رخ داد  ندارد و همه مل  های منطقه ایرا  را به عنهوا   

بول کرده اند و ما در حوزه حمای  های سیاسی در عرصه بین المللهی و سیاسهی مهی تهوانیم نقهش افهرین       کشور حامی خودشا  ق
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سهال پهس از انقهالب رسهانه      99: وی با تاکید بر اینهه در عرصه بین المللی نیز یک مولفه تاثیرگذار هستیم، گف .باشیم و هستیم

وزیهر کشهور   .اقدا  کردند اما در نهای  مجبور به مذاکره با ایرا  شهدند  های دشمن به صورت شبانه روزی علیه ایرا  برنامه ریزی و

امروز می گویند ایرا  به سالح های پشرفته و صنایع ف ایی و های تهنولوژی و سایر حوزه ها دس  یافتهه اسه  و   : خاطرنشا  کرد

  بهوشیم و سهرع  حهل آنهها را تسهریع     مشهالت را داریم و حتما باید در جه  حل آ: رحمانی ف لی گف .باید مواظخ آ  باشیم

در شرایط کنونی حل یهی از مشهالت ریشه ای،   اصل مهم:وی تاکید کرد.کنیم و در این مسیر باید ایما  به راه خود داشته باشیم

نتوانسهته ایهم متناسهخ بها رشهد      : وزیهر کشهور گفه     .  حل مشهل اقتصادی در کشور اس آتاریخی و ساختاری در کشوراس  و 

صادی و متناسخ با تحوالت علمی اقتصادی دنیا پیش برویم و دول  ها در داخل که باید از این فرص  هها اسهتفاده مهی کردنهد     اقت

وابستگی جدی به کانو  های  رحمانی ف لی با بیا  اینهه عد  اعتماد به جوانا  و مرد ، توجه و.نتوانستند این مهم را محقق کنند

اکنو  بعد از جنگ و تحهریم  : د خورد ، اقتصاد مارا به اقتصادی ضعیف تبدیل کرده اس ، اظهار کرداقتصادی دنیا، نقد فروشی و نق

: وی ادامهه داد . ها که امها  رویارویی جدی را در عرصه اقتصادی به ما نمی داد، اکنو  فرصتی اس  که در این حهوزه وارد شهویم  

ن شرایط رقابتی هستیم و ما هم مرد روزهای سخ  هسهتیم، ریشهه در   امروز در حالی به شرایط رقاب  رسیده ایم که در سخ  تری

وزیهر کشهور تاکیهد    .موفق می شهویم  و دراین مرحله رقاب  در حوزه اقتصادی  اعماس داریم و تاریخ پر فراز و فرود ودرخشانی داریم

و برخی نظامات نامناسخ در عرصه سهرمایه  ایرا  ظرفی  های زیادی رادارد که اگر بتوانیم این قوانین و مقررات دس  و پاگیر : کرد

گذاری و تولید را رفع کرده و تحوالت در ساختارهای نوین تولید را در عرصه اقتصاد مقاومتی محقق کنیم، دستاورهای بسیار خوبی 

در سایر حوزه وفقی  ها مبرای دستیابی به موفقی  در عرصه اقتصاد مقاومتی و تداو  : رحمانی ف لی تاکید کرد.را کسخ می کنیم

 .                          هههها کهههامال مهیههها هسهههتیم  

  

 :مصوبات

مصههوب شههد بهها توجههه بههه ظرفیهه  گردشههگری و سههرمایه گههذاری شههرس اسههتا  کرمهها  موضههوع اجرایههی شههد             -1

مههرز هههوایی فرودگههاه بههم بعنههوا  یهههی از قابلیهه  هههای جههذب گردشههگر و سههرمایه گههذار در دسههتور کههار قههرار             

 الز  بعمل آید گرفته و اقدامات

مصههوب شههد بهها توجههه بههه ضههرورت و حفههب و مههدیری  منههابع آب  اعتبههارات پههروژه خههط انتقههال آب شههرب بههم            -1

 .و بروات از سد نساء در اولوی  تخصیص قرار گیرد

پیرامهههو  راه انهههدازی بهههور  خرمههها در منطقهههه ویهههژه     9بههها توجهههه بهههه اقهههدامات معهههین اقتصهههادی منطقهههه      -9

مایههه  ههههای قهههانونی و اجرایهههی الز  توسهههط  دسهههتگاه ههههای اجرایهههی از   مصهههوب شهههد ح ،اقتصهههادی ارگ جدیهههد

 .این طرح صورت گیرد
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شهههرس اسهههتا  کرمههها  بهههه بنهههدر جاسهههک بعنهههوا  یههههی از پهههروژه ههههای  محهههور ل مصهههوب شهههد موضهههوع اتصههها -8

زیربنهههایی اسهههتا  پیگیهههری و جهههه  جهههذب اعتبهههارات الز  و شهههروع عملیهههات اجرایهههی توسهههط اداره کهههل راه و     

 .رددشهرسازی اقدا  گ

و  در جههه  کههاهش هزینههه هههای سههربار سههرمایه گههذاری        9بهها توجههه بههه پیشههنهاد معههین اقتصههادی منطقههه        -1

و  بههرای جبههرا  مابههه التفههاوت سهههود     در شههرس اسههتا  کرمهها  موضههوع اعطههای تسهههیالت بههها نههرخ ترجیحههی،         

،  از محهههل عهههوارگ پهههالک گهههذاری خهههودرو ههههای تولیهههدی منطقهههه ویهههژه اقتصهههادی ارگ جدیهههد      تسههههیالت 

 .گیری و ساز و کار اجرایی آ  مشخص گرددپی

تجههارت اسههتا  ضههمن تسههریع   و اداره کههل صههنع  معههد     ،بهها عنایهه  بههه ظرفیهه  معههدنی شههرس اسههتا  کرمهها       -1

در عملیههات اجرایههی پهنههه هههای اکتشههافی بههه مزایههده گذاشههته شههده از جملههه پهنههه واگههذار شههده بههه شههرک              

 .اری در این بخش اقدا  نمایدنسب  به تدوین بسته های تشویقی سرمایه گذ ،گهر گل

جبهههرا  بههها دیگهههر منهههاطق اسهههتا  بخصهههوص  شهههرس اسهههتا  مصهههوب شهههد در جهههه  تهههواز  در توسهههعه منطقهههه  -9

منههاطق روسههتایی و بههه منظههور تشههویق سههرمایه گههذارا  بهها همهههاری معاونهه  همههاهنگی امههور           عقههخ مانههدگی  

انجههها   معافیههه  ههههای مالیهههاتی ، پیگیهههری ههههای قهههانونی الز  جهههه  اخهههذاقتصهههادی و توسهههعه منهههابع اسهههتانداری

 .شود

مصههوب شههد بهها همهههاری سههازما  برنامههه و بودجههه موضههوع تخصههیص کههد ویههژه و اعتبههارات ویههژه بههرای طههرح             -4

 .گرددپیگیری های زیربنایی دول  در منطقه شرس استا  

سههود بههاالی تسهههیالت   -1کههه بههدالیل  بهها توجههه بههه اسههتقبال کههم از تسهههیالت رونههق تولیههد در شههرس اسههتا           -7

عههد  توانههایی ایههن واحههد ههها در تههامین وثههایق        -9در نظههر گههرفتن بههدهی انباشههته واحههد ههها       -1( درصههد 14)

 مصوب شد موضوع به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جه  چاره اندیشی منعهس گردد، می باشد

 

 

 


