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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:

محترم آقای رزم  اهلل هاشمی رفسنجانی، استاندار آیتدقیقه با حضور  14:41این جلسه روز سه شنبه ساعت 

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

 آغاز گردید.  خصوصی استان کرمان،

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

بخاطر اختصاص وقت به استان کرمان و اینکه ایشان همواره تشکر از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ضمن  استان 

شخصیت سیاسی کشوری از  93 ،یک پدر به استان در جهت توسعه کمک نموده اند خاطر نشان کردند دمانن

از آیت اهلل  . ایشانهمه سالئق به استان کرمان آمده اند خط اعتدال واقعی در استان کرمان پیاده شده است

 استان: ندگفت وتشکر کردند  که همواره به ایجاد وفاق در استان کمک نموده انده کرمان،امام جمعجعفری، 

 .دارند قرار حاشیه در مسائل بقیه و دارد را پیشرفت و توسعه دغدغه حاضر حال در کرمان

 به نسبت که بوده دالر میلیون 246 جاری سال در کرمان استان به واردات : میزانندآقا ی رزم حسینی افزود

 است داشته کاهش درصد سه قبل، سال مشابه مدت

 .شود می انجام کرمان استان از صادرات دالر میلیارد دو ساالنه: کرد خاطرنشانایشان 

 برنامه اساس بر استان برای اقتصادی رشد درصدی نیم و هشت نرخ پیش بینی به همچنیناستاندار کرمان 

 بهره محل از درصد 6.2 و مالی منابع محل از اقتصادی رشد این از درصد 1.5: ندکرد بیان و اشاره توسعه ششم

 .شود می حاصل وری

 و هشت اقتصادی رشد ایجاد برای شده برآورد: ندکرد خاطرنشانرئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

 .گیرد می صورت گذاری سرمایه سال پنج طی تومان میلیارد هزار 166 کرمان استان در درصدی نیم

 ستاد جلسه 44 تاکنون: ندکرد بیان و اشاره کرمان استان در مقاومتی اقتصاد سازمان تشکیل به کرمان استاندار

 کرده کار به آغاز نیز مقاومتی اقتصاد های شوارایاری آن کنار در و شده تشکیل مصوبه 142 با مقاومتی اقتصاد

 اند. 

 و کار و کسب فضای بهبود اقتصادی، های زون ایجاد گنج، قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر طرح تکمیل ایشان

 ادامه و نددانست مقاومتی اقتصاد تحقق مسیر در کرمان استان اقدامات جمله از را تمام نیمه های پروژه واگذاری

 ستاد سوی از ابالغی پروژه 112 قالب در مقاومتی اقتصاد مسیر در کرمان استان اقدامات از بخشی: ندداد
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 .است داشته رشد درصد 11.1 تاکنون که شده اجرایی مقاومتی اقتصاد فرماندهی

 شده تعریف های پروژه مقاومتی اقتصاد های پروژه از دیگر بخشی: ندکرد خاطرنشانآقای مهندس رزم حسینی 

 پروژه191 .است داشته پیشرفت درصد 11.2 تاکنون و شده مصوب پروژه 195 راستا این در که بوده استان در

 44.6 نیز ها پروژه این که شده اجرایی کرمان استان در مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در نیز خصوصی بخش

 به که شده اندازی راه کرمان استان در مقاومتی اقتصاد های پروژه کنترل و نظارت سامانه .اند داشته رشد درصد

 .کند می بررسی را ها پروژه این پیشرفت روند آنالین صورت

 614 راستا این در: ندکرد بیان و اشاره نیز دولتی تمام نیمه های پروژه واگذاری بهآقای مهندس رزم حسینی 

 اعتبار تومان میلیارد 454 و هزار سه که هستند خصوصی بخش به واگذاری قابل کرمان دراستان دولتی پروژه

 .است شده واگذار تومان میلیارد 324 سرمایه با پروژه 39 تاکنون و دارند نیاز

 صنعتی واحدهای به تومان میلیارد 611 تولید رونق و تسهیل های کارگروه برگزاری با: ندداشت اظهار ایشان

 .یافت خواهد افزایش میزان این آینده ماه یک تا و شده پرداخت

 تاکنون: ندگفت و نددانست آمیز موفقیت را کرمان استان اقتصادی توسعه مثلث کارنامه ادامه در کرمان استاندار

 14 تاکنون که شده امضا کرمان استان در نامه موافقت اقتصادی توسعه مثلث قالب در تومان میلیارد هزار 52

 مزاحم قوانین و دولتی بروکراسی گرفتار ها پروژه این از زیادی بخش و است شده اجرایی تومان میلیارد هزار

 .اند شده

 و خارجی گذاری سرمایه دالر میلیون 426 امید و تدبیر دولت فعالیت مدت طی مجموع در: ندشد یادآور ایشان

 .است شده انجام کرمان استان در فاینانس

 از اقداماتی قدیمی های بافت احیای و فرهنگی میراث به توجه راستای در: ندکرد خاطرنشانآقای رزم حسینی 

 بازسازی و مرمت آباد، بیرم باغ احیای آباد، فتح تاریخی باغ احیای کرمان، بزرگ بازار تاریخی بافت احیای جمله

 قلعه و دختر قلعه گردشگری مجتمع ایجاد قنوات، و لوت کویر میمند، ای صخره روستای جهانی ثبت لـله، باغ

 انجام دستباف فرش و قالیبافی صنعت احیای و خبر گردشگری طرح اجرای علی، آقا حاج خانه بازسازی اردشیر،

 .است شده

 امسال ماه بهمن در: ندگفت است، انجام دست در کرمان استان در فوالد زنجیره تکمیل اینکه بیان با ایشان

 .شود می منعقد فوالدی ورق تولید دالر میلیارد 1.6 قرارداد
 

 این در اشتغال میزان: ندکرد بیان و اشاره نیز کرمان استان خودروسازی صنعت در اشتغال افزایش به ایشان

 .است یافته افزایش نفر هزار 3 به یازدهم دولت ابتدای در نفر 1144 از حوزه
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 شده تشکیل استان این نخبگان از نفر 34 حضور با کرمان استان توسعه مشورتی ستاد: ندگفت کرمان استاندار

 .است

: ندکرد بیان و اشاره االنبیاء خاتم قرارگاه سوی از شهری پروژه 11 بودن انجام دست در به حسینی رزمآقای 

 1 هتل زودی به و شده نصب آن کابین تله داشته، فیزیکی پیشرفت درصد 24 کرمان بام به دسترسی جاده

  .شود می احداث منطقه ینا در ستاره

بر بعد از آمدن آقای سعیدی کیا بنا :ندن گفتاآقای برزگر نماینده سازمان بنیاد مستضعفدر ادامه جلسه 

م، ما بعنوان تسهیل گر وارد موضوعات ویشد برای رفع محرومیت منطقه وارد شبنا ات مقام معظم رهبری فرمایش

می شویم و کارها با محوریت خود مردم انجام می شوند، ما در قلعه گنج در رفع فقر چند بعدی)رفع فقر 

 .دادیمچند بعدی قرار  فرهنگی،آموزشی،معیشتی و ...( وارد شدیم و فعالیت چند بعدی را در برابر فقر

 14مهاجرت فرستی شهداد در  مثل شهدادو ظرفیت های  و مشکالت آقای عرب نژاد گزارشی از وضعیتسپس 

لیتر بر 2444استحصال روز در سال آفتاب شدید در شهداد و  914فقر در منطقه شهداد، بیش از  ،سال گذشته 

توسط مردم هدف اصلی ما ایجاد الگوئی است که  ند:افزود ایشان. ارائه دادند ثانیه آب شیرین از قنات و چاهها

ایجاد ظرفیت های بوم و قابل تکرار باشد، معرفی جذابیت های کویری برای مردم آسیای جنوب شرق و اروپا 

با است. همچنین شده ت انجام شده مهاجرت فرستی متوقف با اقدامااز دیگر اقدامات است به طوری که  گردی

دالر  2تا  5و پربازده و محصوالت حداقل کیلویی  مصرفیرزش آب در آن منطقه بدنبال درختان کم توجه به ا

 هستیم. 

 : ما بدنبال مدل کسب و کار خرد با محوریت قرض الحسنهندگفت آقای حسین زاده رئیس بانک رسالتدر ادامه 

انش، دعناصر تسهیل گر ما  هستیم چون در این حوزه مهارت داریم و بدنبال تحکیم ارزشهای مردمی هستیم.

 ،اعتبار سنجی است. شعار ما هرخانه یک کارخانه است و همچنین گفتیم کار وبازار،اعتماد سازی  تامین مالی،

نفر مستقیم در 143روز است که شروع کردیم ولی حدود  164حدود  ند:افزود ایشانپول می سازد و برعکس. 

 خانه مشغول بکار شده اند.

 امام: ندگفت مختلف، های بخش مسؤوالن های گزارش از رضایت ابراز بارفسنجانی  هاشمی اهلل در ادامه جلسه آیت

 استفاده و مردم بر انقالب، و مبارزه زندگی، مراحل همه در بیت اهل مذهب و اسالم مکتب تعالیم براساس راحل

 .کردند می تأکید مردمی های ظرفیت از

 ندکرد اشاره 44 اصل اصالح برای رهبری دستور و کلی های سیاست تدوین مقطع به رفسنجانی، هاشمی اهلل آیت

 دولتی دست به اجرا در متأسفانه که شد تدوین مردم به کارها سپردن برای مناسبی بسیار های سیاست: ندگفت و

 .ندارد مسایل این به اعتقادی هیچ کرد می اعالم صراحتاً که افتاد
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 در خوب بسیار های طرح به کرمان، استاندار عملکرد و افکار ستودن با خویش سخنان از دیگری بخش در ایشان

 این تأثیرگذاری از میدانی و جامع گزارش اگر: ندگفت و ندکرد اشاره گنج قلعه مخصوصاً استان محروم مناطق

 خواهند استفاده الگو این از کشور های استان از بسیاری شود، منتشر و تهیه کشور مسؤوالن و مردم برای ها طرح

 .کرد

 برای شهداد منطقه قابلیت به کرمان، استان مناطق از یک هر های ظرفیت بر تأکید با رفسنجانی، هاشمی اهلل آیت

 احداث برای طرحی قبل ها مدت از: ندگفت و ندکرد اشاره خورشیدی انرژی از استفاده و برق نیروگاه تأسیس

 .کردند تأیید آنها کدام هر و دادم خبره کارشناس چند به که رسید دستم به شهداد منطقه در نیروگاه

 توسعه راه: ندگفت ،«دهند انجام مردم باید را کارها» که جمله این بیان با نظام، مصلحت تشخیص مجمع رئیس

 .است مردم توان بر تکیه صدور، قابل ماندگار و واقعی

 های ح طر استانداران، از بسیاری: ندگفت استانداران، اختیارات افزایش برای دولت اقدام از رضایت ابراز با ایشان

 سوی به کشور حرکت مسیر سیاسی، های کارشکنی از جلوگیری و موانع رفع با تواند می دولت که دارند مناسبی

 .نماید هموار را اشتغال ایجاد و جانبه همه پیشرفت

 
 


