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 :جلسهدستور کار 

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

 :اهم مذاکرات جلسه

استان کرمان با  و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک جلسه 

قای پورمحمدی وزیر دادگستری، آقای بانک معاون نهاد ریاست جمهوری، آقای آحضور حجت ااسالم جناب 

در سالن پیامبر  11:15ساعت  55/11/1935محسن هاشمی، استاندار اعضای ستاد و مدیران استانی در تاریخ 

 . جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. استانداری برگزار گردید( ص)اعظم 

 ب آقای رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرماندر ابتدای جلسه جنا

 به رفسنجانی  هاشمی اهلل  آیت از رهبری معظم مقام :گفتند رفسنجانی هاشمی  اهلل  آیت ارتحال تسلیتضمن 

 در را کرمان استان مقاومتی اقتصاد ستاد گزارش :ادامه دادند ایشان .کردند یاد رهبری و انقالب گاه تکیه عنوان

 اهلل آیت به گزارش این و کردیم ارائه جاری ماه دی 11 در رفسنجانی  هاشمی اهلل آیت با دیدار آخرین

  .شد ارائه نیز کرمانی موحدی

 بینی پیش کرمان استان مقاومتی اقتصاد کالن اهداف در اقتصادی رشد درصد 5.5: کرد اضافه کرمان استاندار

درصد رشد از محل  5.5برای تحقق .است وری بهره محل از بقیه و منابع تجهیز محل از درصد 5.5 که ایم کرده

 با متناسب که شود انجام کرمان استان در منابع تجهیزهزار میلیارد تومان  155 باید سال پنج طیمنابع مالی 

 .است ششم برنامه طی دولت سوی از منابع تجهیز

 همه اینکه برای: کرد خاطرنشان حکومت ارکان بین در همدلی و همگرایی خواندن مهم با حسینی رزم آقای

 .کردیم امضا را ای نامه میثاق کنیم، مرتبط هم با کرمان استان در مقاومتی اقتصاد تحقق برای را حکومت ارکان

 مردم حضور با کرمان استان شهرهای و روستاها در محالت و مساجد مقاومتی اقتصاد شورای اندازی راه از ایشان

 از بخشی .است شده برگزار کرمان استان در مصوبه 115 با مقاومتی اقتصاد جلسه 14: شد یادآور و داد خبر

 اقتصاد فرماندهی ستاد سوی از ابالغی پروژه 154 قالب در مقاومتی اقتصاد مسیر در کرمان استان اقدامات

 .است داشته رشد درصد 51.1 تاکنون که شده اجرایی مقاومتی

 شده تعریف های پروژه مقاومتی اقتصاد های پروژه از دیگر بخشی: کردند آقای مهندس رزم حسینی خاطرنشان

 پروژه191 .است داشته پیشرفت درصد 55.4 تاکنون و شده مصوب پروژه 195 راستا این در که بوده استان در

 11.5 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

 551 راستا این در: کردند بیان و اشاره نیز دولتی تمام نیمه های پروژه واگذاری آقای مهندس رزم حسینی به
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 اعتبار تومان میلیارد 151 و هزار سه که هستند خصوصی بخش به واگذاری قابل کرمان دراستان دولتی پروژه

 برگزاری با: داشتند اظهار ایشان .است شده واگذار تومان میلیارد 351 سرمایه با پروژه 39 تاکنون و دارند نیاز

 این آینده ماه یک تا و شده پرداخت صنعتی واحدهای به تومان میلیارد 551 تولید رونق و تسهیل های کارگروه

 .یافت خواهد افزایش میزان

 تاکنون: گفتند و دانستند آمیز موفقیت را کرمان استان اقتصادی توسعه مثلث کارنامه ادامه در کرمان استاندار

 11 تاکنون که شده امضا کرمان استان در نامه موافقت اقتصادی توسعه مثلث قالب در تومان میلیارد هزار 54

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

 یادآور دارد، مستقیم تاثیر و است بوده موثر درصد 111 کرمان اقتصاد در برجام اینکه بر تاکید با ایشان .اند شده

 1511 و خارجی گذاری سرمایه دالر میلیون 155 امید و تدبیر دولت فعالیت مدت طی مجموع در: شدند

 .است شده انجام کرمان استان در فاینانسمیلیون دالر 

 از اقداماتی قدیمی های بافت احیای و فرهنگی میراث به توجه راستای در: کردند آقای رزم حسینی خاطرنشان

 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: گفتند است، انجام دست در کرمان استان در فوالد زنجیره تکمیل اینکه بیان با ایشان

 خودروسازی صنعت در اشتغال افزایش به ایشان .شود می منعقد فوالدی ورق تولید دالر میلیارد 1.5 قرارداد

 هزار 3 به یازدهم دولت ابتدای در نفر 1511 از حوزه این در اشتغال میزان: کردند بیان و اشاره نیز کرمان استان

 .است یافته افزایش نفر

 شده تشکیل استان این نخبگان از نفر 31 حضور با کرمان استان توسعه مشورتی ستاد: گفتند کرمان استاندار

 .است

: کردند بیان و اشاره االنبیاء خاتم قرارگاه سوی از شهری پروژه 11 بودن انجام دست در به حسینی آقای رزم

 5 هتل زودی به و شده نصب آن کابین تله داشته، فیزیکی پیشرفت درصد 51 کرمان بام به دسترسی جاده

  .شود می احداث منطقه این در ستاره

شهر کرمان در دست اجراست که مبارزه با  نشین طرح نجات در دو منطقه حاشیه: نداستاندار کرمان افزود

 .نشینی، اجرای کمربند سبز،  از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح است خواری، جلوگیری از حاشیه زمین

تدوین و اجرای سند نان سالم و سند امنیت : عنوان کردند کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس

 .به هدف امنیت غذایی و سالمت بهداشتی مردم استان کرمان انجام شده استغذایی در راستای دستیابی 
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 به سخن کشور در بار نخستین برای گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایجاد طرح اجرای کرمان استاندار

 توجه قابل اسالمی انقالب از پس دوران در ها زیرساخت بخش در دولت خدمات: ندکرد تصریح و ندآورد میان

 کرمان استاندار.ایم نکرده تقویت را خانوارها اقتصاد هنوز روستاها در اقتصادی های ظرفیت وجود با اما است،

 شاهد امروز و است توسعه مدیریت پروژه یک گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایده: ندداشت اظهار

 و هستیم منطقه این در مردم با کار امنیت، افزایش کپری، هتل ایجاد گردشگران، رشد کارخانجات، اندازی راه

 از و اند گذاشته روستایی توسعه های صندوق در را خود خرد های پول و اند کرده اعتماد مستضعفان بنیاد به مردم

 .برند می بهره مشکالت رفع و اشتغال ایجاد برای ها صندوق اعتبارات محل

 اقتصاد منطقه هشت به کرمان استانبه دنبال موفقیت در شهرستان قلعه گنج، : ندداشت بیان حسینی رزم آقای

 در را توسعه مدیریت تا اند شده واگذار غیردولتی موسسه 14 به تاکنون مناطق این و است شده تقسیم مقاومتی

 کرمان استان در را مقاومتی اقتصاد روی پیش های چالش: ندکرد تصریح ایشان .باشیم داشته مناطق این

 .کنیم می تالش کرمان استان مقاومتی اقتصاد مدل تکمیل برای و ایم کرده شناسایی

 با رفسنجانی  هاشمی اهلل  آیتبا اشاره به اینکه  هم جمهوری ریاست نهاد معاوندر ادامه جلسه آقای بانک 

 جای: ندداشت بیان برساند خود مقصد به را کشور تا گذشت خود چیز همه از فراوان دلسوزی و بحران مدیریت

 حضور اما شویم، می ایشان خالی جای متوجه حال از بیش آینده در و ماند می خالی رفسنجانی  هاشمی اهلل آیت

 به مردم و بود نمایان مردم برای رفسنجانی  هاشمی اهلل آیت وجود حقیقت داد نشان وی مراسم در مردم پرشکوه

 و داشت وجود مردم و رفسنجانی هاشمی اهلل آیت بین ناگسستنی پیوست و هستند عالقمند ایشان به شدت

 .ماند می ما تاریخ در وی با مردم همراهی بزرگ حماسه

 سختی شراط در یازدهم دولت: ندکرد تصریحبا اشاره به وضعیت اقتصادی کشور،  جمهوری ریاست نهاد معاون

 از خروج برای راهی هیچ مناسب مدیریت و مردم اندیشه و فکر از استفاده از غیر به و گرفت تحویل را دولت

 .نداشت وجود بحران

 اقدامات و است داده روی خوشایندی اتفاقات و کرده طی را خودش مسیر ما کشور امروز: ندداد ادامه بانکآقای 

 داده روی درمانی و بهداشتی المللی بین سیاسی مسائل بر عالوه اقتصادی های بخش از بسیاری در نظیری کم

 .است

 9 صادرات امکان و است ارزشمند امری که گرفته پیشی واردات از غیرنفتی صادرات: ندکرد خاطرنشان ایشان

 میلیون 1 به را نفت تولید وضعیت کوتاهی زمان در مهندسان اینکه و است مهم بسیار ایران از گندم تن میلیون

 .دارد وجود کشور در که است استعدادهایی و فنی قدرت دهنده نشان رسانند می بشکه

 و رفسنجانی هاشمی اهلل آیت ترحیم مراسم در شرکت برای: ندداشت اظهار رفسنجانی  هاشمی محسنسپس 

 در کوهبنان شهرستان توسعه نیز اسالمی آزاد دانشگاه: ندداشت بیانایشان .ام آمده کرمان به ها کرمانی همدردی
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 آزاد دانشگاه مدیران امیدواریم و است گرفته عهده بر را کرمان استاندار مقاومتی اقتصاد گانه هشت مناطق طرح

 .برداریم کرمان استان عمران برای قدمی بتوانیم و شوند موفق پروژه این اجرای در

 سرافراز مرد رفسنجانی هاشمی اهلل آیت ضمن بیان اینکه پورمحمدیجناب آقای  االسالم  حجتدر ادامه جلسه 

 ایران تاریخ در را بدیلی بی نقش رفسنجانی هاشمی اهلل آیت: گفتند  است ایران معاصر تاریخ ماندگار مرد و انقالب

 ما ملت برای ای استوانه چنین دادن دست از و بود منطقه و ایران در اساسی تحوالت منشا و گذاشت جای بر

 ما مدیران برای مستحکم ستون و پشتوانه رفسنجانی هاشمی اهلل آیت .است جانگذار ما رهبری برای و سخت

 .یابد ادامه وی راه و نماند زمین روی رفسنجانی هاشمی اهلل آیت اهداف کنیم، تالش باید و بودند

  حساب ریزی  برنامه و بشناسیم را خود هدف باید و است برخوردار باالیی ظرفیت از کشور: ندداشت ابراز ایشان

 .شود ملی سرانه افزایش به منجر که باشیم داشته افزوده  ارزش و فایده  هزینه با و دار زمان شده،

 تبدیل و است پایین وری بهره نرخ و بوده سخت همیشه ما کشور در مدیریت: ندداد ادامه پورمحمدی آقای

 منابع خلق به کند می فکر که مدیریتی است، دادن روی حال در کرمان استان در نرم مدیریت به سخت مدیریت

 .است منابع مدیریت و خلق دنبال به و نیست هزینه مدیر صرفاً و اندیشد می

: ندکرد اضافه است، آمده دست به کرمان استان در ارزشمندی و مثبت آمارهای اینکه به اشاره با دادگستری وزیر

 تعریف نیازمند و داریم برحذر اجتماعی و سیاسی فضای از را کرمان استان پیشرفت فضای که است این مهم

 مدل شده تثبیت و شده تعریف نهاد به و نگیرد قرار تاثیر تحت سیاسی حوادث طوفان در تا هستیم ساختارمند

 .شود تبدیل پیشرفت

 ها واقعیت باید و است روش بهترین مردم به کشور وضعیت صادقانه بیان: ندکرد تصریح پورمحمدی االسالم حجت

 .است غلطی کار نکردن بازگو زیرا بگوییم، مردم به را

 و کنند می رو روبه تردید با را ما ها خیلی و است مناقشه محل که است موضوعاتی جزو بیکاری نرخ: ندگفت ایشان

 میلیون یک اخیر سال یک دربه طوری که  داریم کشور در را کار بازار به ورود نرخ باالترین گذشته سال چند در

 این و است شده ایجاد کشور در جدید شغل نفر هزار 511 حدود و اند شده ایران کار بازار وارد نفر هزار 911 و

 تاکید با پورمحمدی االسالم حجت.است بزرگی آمار که شده اضافه ما بیکاران به نفر هزار 411 که ست حالی در

 امر این که است بودهایجاد اشتغال  در دنیا کشور پنجمین ایران: ندکرد اضافه نداریم، کاری پنهان بر بنا اینکه بر

 .است مهمی

 جامعه در دودلی و ضعف نقد، پمپاژ از نفعی چه و کنیم نقد پمپاژ کشور در نیست جالب اینکه بر تاکید با ایشان

 هم مدیران و اند کرده فراهم مدیران برای را بستر و کنند می همدلی و همراهی ما مردم: ندداشت ابراز داریم،

 همه گیر این و نیست مهیا اقتصادی جهش برای هنوز ما اداری نظام: ندداد ادامه دادگستری وزیر.کنند می تالش

 به که بوده ساختاری یک این و بود ما اداری سیستم درون های آسیب از بخشی نجومی های حقوق و ماست
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 .کنیم استقبال نیشتر این از باید ما همه و شد زده نیشتر حاال و است گرفته شکل ناقص شکل

 راحتی به موضوع این زیرا نکرده حل را نجومی های حقوق موضوع دولت: ندشد یادآور پورمحمدی االسالم حجت

 و جوسازی با نیست قرار و است کرده عمل انقالبی زمینه این در دولت و است ساختار یک و شود نمی حل

 برای قاطع تصمیمات دولت در اینکه بیان باایشان  .کنیم نشینی عقب ایم، برداشته که هایی گام از فضاسازی

 گرفت تصمیم نجومی های حقوق برای توانست می دولت آنچه: ندکرد تاکید ایم، گرفته نجومی های حقوق موضوع

 اسالمی انقالب مطلوب اداری نظام ما اداری نظام: ندداد ادامه دادگستری وزیر .نیست ما دست در آن بقیه و

 فشارهای در اما ،«نگیرید مردم دست از و دهید مردم دست را کار» فرمود( ره) خمینی امام حضرت و نیست

 را اقداماتی سازندگی دوره در رفسنجانی هاشمی اهلل آیت و دهیم انجام را خواست ما از امام آنچه نتوانستیم جنگ

 .شد کند مسیرش که شد ایجاد هایی دغدغه اما داد انجام

 است کشور پیشرفت راه نقشه و غالب گفتمان یک صورت به مقاومتی اقتصاد: ندافزود پورمحمدی االسالم حجت

 کرمان استان و کنیم می مشاهده را آن برکات و آثار و گرفته قرار کارشناسان و نخبگان متخصصان، قبول مورد و

 مقاومتی اقتصاد تحقق برای کرمان استاندار: ندکرد عنوان ایشان.است مقاومتی اقتصاد تحقق در خوبی نمونه

 عمل فراسیستمی زمینه این در کرده کسب که اختیاراتی و مجوزها با و است داده ارائه مدلسازی و کرده پرواز

 .است کرده

 اما بپردازیم، هم اداری نظام اصالح به اگر و است زیاد اداری نظام در همچنان ما های هزینه: کرد عنوان ایشان

 .داریم همچنان را اداری نظام هزینه رشد

 :مصوبات
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 .تسهیالت به بنگاه های تعطیل و نیمه فعال بررسی گردد

 


