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 دستور کار جلسه:

 ارائه گزارش عملکرد استان کرمان در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان 

 اهم مذاکرات جلسه:

کرمانی، استاندار محترم آقای رزم  اهلل موحدی دقیقه با حضور آیت 13:51این جلسه روز سه شنبه ساعت 

های دولتی، تعاونی و  حسینی  و دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مدیران و مسؤوالن بخش

 خصوصی استان کرمان، آغاز گردید. 

خود  موسوی، سعیدی، حسینی نژاد گزارشی از اقدامات و برنامه های جلسه آقایان تقی زاده،  دکتر در ابتدای

 بیان نمودند.

: در سال گذشته  ندگفت استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیسو  رزم حسینی استاندار کرمان سپس آقای

، منشور همدلی و همزبانی را نوشتند و آن را امضا کردند و در رفاقت، الن سیاسی معتقد به نظام و قانونفعا

 .رقابت خوبی را در عرصه انتخابات داشتند

: سیاست استان کرمان در دولت ندو گفت نداز آیت اهلل موحدی کرمان به عنوان روحانی مبارز یاد کرد ایشان

تدبیر و امید این بوده که بر محور شعار والیت و توسعه حرکت کنیم و معتقدیم همه مردم والیت مدار هستند و 

 .انگیزه پدید آمدن انقالب اسالمی نیز توسعه و پیشرفت بوده است

: مثلث توسعه اقتصادی نیز برای ایجاد همگرایی در مسیر توسعه در استان کرمان ندبیان کردآقای رزم حسینی 

 .اجرایی شده است و با این اقدام حجم قابل توجهی سرمایه گذاری در استان انجام شده است

ستان اجرایی شده است، هزار شغل را در سطح ا 55ه امسال بیش از هما 9استاندار کرمان با بیان اینکه در 

 .: انقالب اسالمی ایران خدمات زیربنایی بسیار زیادی را در روستاها انجام داده اما مردم توانمند نشده اندندگفت

با همکاری بنیاد مستضعفان موافقت نامه شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه  95: در مهرماه سال ندافزودایشان 

 01بسیار خوبی را به دنبال داشته است که در این راستا امنیت این شهرستان گنج اجرایی شد که دستاوردهای 

 .درصد ارتقا یافته و میزان ساخت و ساز نیز در این شهرستان افزایش یافته است

موسسه ملی برای  11: امروز در استان کرمان ندنماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان ادامه داد

 ان وارد عرصه شده اند.توسعه استان کرم

با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به رفع  نماینده بنیاد مستضعفان آقای برزگرسپس 

در همین راستا بنیاد مستضعفان نسبت  ند:محرومیت در یک منطقه و سپس بردن آن به سایر نقاط کشور گفت

محرومیت در قلعه گنج پرداخته شد و همکاری های خوبی را  به انعقاد تفاهم نامه با استانداری کرمان و رفع
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 استانداری با ما داشته اند.

ایشان در ادامه به اهداف تفاهم نامه و محورهای رفع محرومیت و همچنین مراحل پیشرفت و آبادانی شهرستان 

در ادامه در خصوص  . ایشانخودشان بودیم ما بدنبال درگیر کردن مردم در کار و گفتند: قلعه گنج پرداختند

 فعالیت های بنیاد گزارشی ارائه نمودند،

گزارش در ادامه جلسه آقای حسین زاده مدیر عامل بانک رسالت به مدل توسعه کسب در گلباف اشاره کردند و 

مشکالت سابق بخش گلباف که امروز برای رفع آنها  برخی ازاز اقدامات صورت گرفته در خصوص برطرف کردن 

 ی شده است ارائه نمودند و در ادامه کلیپی از اقدامات انجام شده و دستاوردها استان ارائه شد.برنامه ریز

خوشبختانه  گفتند: ضمن تشکر از آیت اهلل موحدی کرمانی نیز آقای امیری نماینده مجمع نمایندگان استان

در حوزه های مختلف کمک همدلی بسیار خوبی در استان کرمان وجود دارد و این امر به موفقیت های استان 

 بزرگی کرده است.

: از گزارشات اقدامات استان کرمان در مسیر اقتصاد مقاومتی نداین جلسه آیت اهلل موحدی کرمانی گفتادامه در 

بسیار خوشحال شدم و با تمام وجود به همه افرادی که در ایجاد این خدمات نقش موثر داشته اند، تبریک می 

 گویم.

: دعا می کنم ندو افزود ندکرمانی از استاندار کرمان به عنوان فردی خالق و محبوب یاد کردآیت اله موحدی 

 خداوند توفیقات مدیران استانی را زیادتر کند تا نه تنها قلعه گنج نمونه شود بلکه تمام این استان نمونه شود.

اقتصادی بتواند روی پا خود بایستد : امیدواریم بتوانیم کشوری داشته باشیم که در بعد ندخاطرنشان کرد ایشان

وحربه دشمنان به ویژه آمریکا و ایادی آن برای به زانو درآوردن ما در عرصه اقتصادی را کند کرده و روی پای 

 خود بایستد.

: قران کریم ندآیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به تاکید قرآن کریم بر استفاده صحیح از سرمایه های کشور، گفت

 ثروت عمومی مطرح کرده اگر به درستی از این ثروت استفاده کنیم می توانیم روی پای خود بایستیم.درباره 

: اگر از همه آنچه خداوند به شما داده استفاده کنید جمعی قوی و قدرتمند می شوید که نیازی به ندگفت ایشان

وی خواهیم شد و دیگر مطرح نمی خارج نخواهید داشت و با قوی شدن در بعد اقتصادی، در بعد فرهنگی نیز ق

 شود که برای اجرای طرح های فرهنگی، بودجه نداریم.

: ایجاد امید در بین مردم مبتنی بر توانمندی های خود و جلب اعتماد ندبیان کردآیت اهلل موحدی کرمانی 
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 ، جای تقدیر دارد.بیشتر مردم به مسئوالن که با اجرای اقدامات حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمان انجام شده

: هر یک از شما یک مسئولیت استانی یا ملی را بر عهده دارید که وظیفه ندامام جمعه موقت تهران اظهار داشت

 بسیار سنگینی است. هر چه درجه حکومتی افراد باالتر برود، مسئولیت ووظیفه سنگین تری بر عهده آنها است.

ن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نمونه شود و همه یاد : امیدواریم اقدامات استان کرماندگفت ایشان

 بگیرند.

آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به اینکه بهترین دستورات حکومتی در سخنان امام علی )ع( به مالک اشتر قابل 

دستورات امام  : ایجاد درآمد برای انسان ها تا بتوانند روی پای خود بایستند یکی ازندمشاهده است، اظهارداشت

علی )ع( بوده است که شما در تحقق آن موفق بوده اید. آبادانی شهر نیز یکی دیگر از موارد مورد تاکید در آموزه 

 های مبین اسالم است که در این راستا نیز موفقیت هایی داشته اید.

: بخش عمده ندیان کردریشه کنی فساد را یکی دیگر از تاکیدات آموزه های دینی در جامعه دانست و ب ایشان

 فساد به مسائل اقتصادی بر می گردد و البته همه آن به این موضوع مرتبط نیست.

: مقابله با دشمنان مردم و به زانو درآوردن دشمن یکی دیگر آموزه های ندامام جمعه موقت تهران عنوان کرد

ه معنای آن است که روی پای خود دینی است که امروز بخشی از به زانو درآوردن دشمن بزرگ یعنی آمریکا ب

 بایستیم و بگوئیم که ما را تهدید به تحریم نکن.

: فکر نکنیم که با آموزه های قرآنی نمی توانیم فقر را از جامعه حذف کنیم و اگر اسالم به ندتاکید کرد ایشان

 معنای حقیقی محقق شود، فقر در جامعه از بین می رود.

: اگر نظام جمهوری اسالمی جلوی مال مفتی که برخی برای بلعیدن ندخاطرنشان کردآیت اهلل موحدی کرمانی 

آن آماده شده اند را بگیرد که امروز در قالب حقوق های نامتعارف مطرح می شود، این پول ها به تامین نیاز 

 بدبخت ها اختصاص خواهد یافت.

: مردم اگر بی ندو گفت ندبرای حکومت یاد کرداز جهل و ظلم به عنوان دو خطر بزرگ  کرمانی موحدی اهلل آیت

به وجود می آید و اینکه رهبری مرتب درباره آن صحبت می کنند به این دلیل است که  88خبر باشند، فتنه 

 این حرکت، حرکت براندازی بود.

ی کفر : اگر بصیرت در انسان نباشد شیطان انسان را به ابتدا به سوی فسق و سپس به سوندتاکید کردایشان 
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 می برد و انسان کافر از دنیا می رود.

ایشان در ادامه به مسئولیت مدیران و سنگین بودن بار مسئولیت را یادآوری نمودند و با اشاره به روایتی از 

 پیامبر )ص( بر این موضوع تاکید نمودند. 

 


