
 5 از 1 صفحه

 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

 استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

  ویژه شهرستان راور

  :تاریخ

  :شماره

 :ها نامه دعوتشماره 

5667001 

 : نامه دعوتتاریخ 
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 :محل برگزاری

 راوراجتماعاتفرمانداریسالن

 :دستور کار جلسه

 راورشهرستانمقاومتیاقتصادهایپروژهبهمربوطمباحثطرحوهاچالشها،ظرفیتبررسی
 راورشهرستاناقتصادیمعینعنوانبهامامحضرتفرماناجراییستادمعرفی 

 :جلسهاهم مذاکرات 
 گامدوممثلثتوسعهواقتصاد)جلسهمشترکستادفرماندهیاقتصادمقاومتیومثلثتوسعهاقتصادیشهرستانراور

مقاومتی ( حضور ، و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان  استاندار مهندس رزم حسینیآقای با

 رأس 5931/ 55/ 59 مورخ شنبهچهار روز در و شهرستانی و مدیران استانی اعضای ستادنمایندگان مجلس، 

 . جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. برگزار گردیدراورفرمانداریاجتماعاتسالن محل در31:31 ساعت

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

 .است راور شهرستان سرمایه بزرگترین متدین و زحمتکش خوب، مردم: ندداشت اظهار فجر دهه تبریک ضمن

 و است نو های انرژی تولید برای خوبی سرمایه و تابد می راور در روز 911 طی خورشید: ندداشت بیان ایشان

 عنوان به کشاورزی از کرمان استاندار.است راور شهرستان های ظرفیت دیگر از نشده کشف و شده کشف معادن

 و است کشور شرق جنوب در( ع) الرضا باب راور: ندداشت ابراز و برد نام راور شهرستان های ظرفیت از دیگر یکی

 به راور دستباف های فرش از آقای مهندس رزم حسینی .کند می توجه بحث این به راور اقتصادی منطقه معین

 ستاد فرشبافی های کارگاه اندازی راه با: ندکرد خاطرنشان و برد نام شهرستان این های ظرفیت از یکی عنوان

 راستای در: ندکرد خاطرنشانایشان  .بخشیم بهبود را راور فرش وضعیت ایم توانسته راور در عالیات عتبات

 به را استان مدیریت تا کردیم آغاز 39 سال از کرمان استان در را مضاعفی همت اقتصاد، کردن مردمی

 .است تر آسان آنها توسط گیری تصمیم که بدهیم کاربلدی و توانمند موسسات و ها شخصیت

 میان به سخن 39 سال از کرمان استان در گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایجاد از کرمان استاندار

 اقتصادی، فرهنگی، های فعالیت و ایم داشته گنج قلعه شهرستان در توانمندسازی نگاه: ندداشت ابراز و ندآورد

 شاهد و است آمده دست به نیز خوبی دستاوردهای که ایم کرده دنبال منطقه این در را اجتماعی و امنیتی

رئیس ستاد فرماندهی  .هستیم منطقه در جرایم و اجتماعی های آسیب کاهش و امنیتی های شاخص افزایش

 مدیریت: ندکرد تصریح کرمان استان گانه هشت اقتصادی های زون ایجاد به اشاره با اقتصاد مقاومتی استان

 اجرایی فرمان ستاد: ندافزودایشان  .اجراست حال در کرمان استان سراسر در خصوصی بخش توسط توسعه

 شده پیشقدم راور شهرستان توسعه مدیریت برای داوطلبانه صورت به و خدا خواست به بنا( ره) امام حضرت

 .است کرمان استان مقاومتی اقتصاد گانه هشت مناطق در غیردولتی موسسه هجدهمین که است
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 در( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد رئیس مخبر همت با راور شهرستان در: ندداد ادامه کرمان استاندار

 و نشینی حاشیه جمعیت از و برگردند خود مناطق به روستاییان و شود شکوفا روستایی اقتصاد تا هستیم تالش

 اجرایی فرمان ستاد به راور مردم: ندکرد تاکید آقای مهندس رزم حسینی .شود جلوگیری آن از ناشی های آسیب

 توسعه شاهد تا شود بیشتر ستاد با مردم همکاری و یابد افزایش اعتماد این باید و دارند اعتماد( ره) امام حضرت

 .باشیم خطه این مردم نشاط و شادی و جوانان برای شغل ایجاد و راور

( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستادنیز در ادامه جلسه ضمن اشاره به انتخاب  راور آقای میرصادقی فرماندار

. داده شد راور شهرستان مردم برای فجر دهه در خوبی بسیار هدیه: ندداشت ظهارا راور منطقه معین عنوان به

 حساسیت به توجه با و شد مطرح راور شهرستان برای اقتصادی معین چند: ندداشت بیان میرصادقیآقای 

 انتخاب راور اقتصادی معین عنوان به(  ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد نهایت در راور بر کرمان استاندار

 بافت بهترین و است شهرستان این خوب های ظرفیت از یکی راور فرش: ندداد ادامه راور فرماندار .است شده

 ستاد همت با فرش فروش و تولید به مربوط مشکالت و مسائل امیدواریم و شود می انجام خطه این در فرش

 گذاری سرمایه تومان میلیارد 56 با: ندشد یادآور میرصادقیآقای  .شود برطرف( ره) امام حضرت اجرایی فرمان

 فرش بافنده هزار 1 و اند شده کار به مشغول نفر نفر 116 تاکنون راور عالیات عتبات ستاد قالیبافی کارگاه دو در

 .دارند آمادگی فرش بافت برای که داریم راور در دار شناسنامه

 در راور درصد 06 و دارد زیادی کار جای که ست هایی ظرفیت از یکی راور ترانزیتی جاده: ندکرد اضافهایشان 

 .است راور گردشگری توسعه برای خوبی ظرفیت کویر گفت، توان می لوت کویر ثبت به توجه با و دارد قرار کویر

 معادن در هنگفتی گذاری سرمایه و دارد وجود راور شهرستان در خوبی معادن: کرد تصریح راور فرماندار

 توسعه مثلث: ندداشت ابراز میرصادقیآقای  .کنیم فعال را ظرفیت این باید فقط و شده انجام راور ذغالسنگ

 حسینی رزم همت با و راور شهرستان در طرح این اجرای با و شد مطرح کرمان استاندار سوی از اقتصادی

 .اند شده فعال راور شهرستان در غیرفعال های کارخانه و معادن از تعدادی

 در همدلی و همراهی: ندداشت اظهار امام جمعه راور و المسلمین آقای تویسرکانی االسالم حجتدر ادامه 

 و بودند پیشگام پهلوی ستمشاهی رژیم با مبارزه در راور مردم و  دارد وجود راور شهرستان مسئوالن و مردم بین

 استفاده راور شهرستان های ظرفیت از باید: ندداشت بیان ایشان .ایم کرده اسالمی انقالب تقدیم را زیادی شهدای

 ستاد حضور و راور شهرستان مقاومتی اقتصاد ستاد برگزاری شاهد امروز کرمان استاندار های پیگیری با و کنیم

 و مردم خودم، سوی از: ندکرد تاکید راور جمعه امام .هستیم خطه این در( ره) امام حضرت اجرایی فرمان

 شهرستان در( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد های برنامه با همکاری هرگونه برای راور شهرستان مسئوالن
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 دستورات و داشتند زیادی توجه محرومان به( ره) خمینی امام: داشت ابرازایشان  .کنم می آمادگی اعالم راور

 و خواسته این راستای در نیز( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد و کردند صادر زدایی محرومیت برای را زیادی

  .کند اقدام راور در زدایی محرومیت برای امیدواریم و شد اندازی راه راحل امام مطالبه

 اسالمی آقای دکتر پورابراهیمی نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورایدر ادامه 

 در مقاومتی اقتصاد پایلوت استان سه از یکی کرمان استان :عنوان کردند کرمان استاندار زحماتضمن تقدیر از 

 و صاحبنظران کارشناسان، تمام امروز: ندداشت بیانایشان  .است پیشتاز استان سه این بین در که است کشور

 اقتصاد ابالغی های سیاست اجرای که اند رسیده نتیجه این به سیاسی مسائل از فارغ اقتصادی تحلیلگران

 .باشد مسئوالن همه الخطاب فصل باید این و است اقتصادی مشکالت و مسائل رفع برای اساسی راهکار مقاومتی

 تحقق عرصه در پیشگامی کرمان استان: ندکرد تاکید اسالمی شورای مجلس در راور و کرمان مردم نماینده

 نکنیم جدا دولت از را اقتصاد اگر: ندکرد عنوان پورابراهیمیدکتر  .است کرده خود آن از را مقاومتی اقتصاد

 ابالغی های سیاست در که باشد مردم به نگاه باید ما حرکت اساس و برسیم توسعه های شاخص به توانیم نمی

 .است شده تبیین مقاومتی اقتصاد

 پیگیری مقاومتی اقتصاد رویکرد با را توسعه مسیر( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد: ندداد ادامهایشان 

 و حمایت به راور مردم زیرا است، مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در راور شهرستان در ستاد حضور و کند می

 در خوبی های حرکت: ندافزود اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس .دارند توسعه برای پشتیبانی

 نیز ما و است شده انجام اخیر های سال طی( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد توسط اقتصادی توسعه حوزه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای  .باشیم عزیزان خدمت در تا هستیم آمده وجود تمام با مجلس در

 کاهش زیرا کند، پیدا ورود مسیر این در نتواند دولت که کنیم دنبال باید را جدیدی مسیر: ندکرد تاکیداسالمی 

 صورت به اما شده جدا دولت از اسمی شکل به اقتصاد و است شده انجام ظاهری صورت به اقتصاد در دولت سهم

 .است نداده روی اتفاق این محتوایی

 است،( ره) امام حضرت اجرایی فرمان ستاد های ماموریت از یکی اقتصاد شدن مردمی اینکه به اشاره باایشان 

 و نگاه عنوان به اقتصاد حوزه در تمرکزگرایی عدم و کنم می قدردانی کرمان استاندار زحمات از: ندداشت ابراز

 در اسالمی شورای مجلس در راور و کرمان مردم نماینده .بگذارد تاثیر کشور در تواند می کرمان استاندار رویکرد

 مثبتی فضای را کرمان فضای کنند، می سفر کرمان استان به که مسئوالنی همه: ندکرد خاطرنشان پایان

 سطح در خوبی تاثیر تواند می مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در کرمان استاندار حرکت معتقدند، و دانند می

 .باشد داشته کشور
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 امام حضرت فرمان اجرایی ستاد رئیس امام حضرت فرمان اجرایی ستاد مخبر رئیس دکتر آقایسپس 

 جنگ دوران در حضور و ستمشاهی رژیم با مبارزه در برجسته نقاط از یکی کرمان استان: ندداشت اظهار (ره)

 اولیه حلقه در رفسنجانی هاشمی اهلل آیت و باهنر شهید جمله از کرمان بزرگان: داشت بیان ایشان .است تحمیلی

 کنار در کرمان استان از جمهوری رئیس اول معاون و سلیمانی سردار نیز امروز و بودند( ره) خمینی امام یاران

 منحصربه ویژگی عنوان به خلوص و دینداری از( ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد رئیس .دارند حضور رهبری

 پیغمبر موفقیت رمز از گرفته الگو که بود امام موفقیت رمز مردم به تکیه: ندداد ادامه و برد نام راحل امام فرد

 .است( ص) اسالم

 نظرش امام اما است، نداشته موفقیتی بیاورد صحنه به را مردم نتوانسته رهبری گاه هر: ندکرد تصریح مخبرآقای 

 امام و افتاد اتفاق این و بیایند صحنه به تا کنیم گوشزد آنها به را خطرات و کرد روشن باید را مردم که بود این

 نشدند صحنه وارد مردم که زمانی تا هم جنگ در: ندداد ادامه ایشان .شد کشور وارد اقتدار با 17 سال در

 در امروز اینکه بر تاکید با( ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد رئیس .کنیم پیدا دست موفقیت به نتوانستیم

 اقتصادی تقابل در را بحثی رهبری معظم مقام: ندکرد اضافه هستیم، اقتصادی بحث در دشمن با جدی تقابل

 مردم آوردن صحنه به و اقتصاد کردن مردمی: ندافزود مخبرآقای  .است مقاومتی اقتصاد که دارند ما با دشمنان

 .است مقاومتی اقتصاد عصاره مردم کردن ثروتمند و

 و انقالب امام، برای دلسوز جریانات همه و است کشور برای تهدید مهمترین بیکاری و فقر: ندداشت اظهارایشان 

 اجرایی ستاد رئیس .دارند نیاز اشتغال ایجاد برای عمومی بسیج یک به خطی و جریانی مسائل از جدای دین

 همت با کرمان استان در مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در نهضتی: ندکرد خاطرنشان( ره) امام حضرت فرمان

 عهده بر را کار از بخشی ایم کرده قبول نیز ما و است افتاده راه کرمان استاندار ویژه به و اندرکاران دست همه

 0 در مشکالت رفع: ندداشت ابراز( ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد های فعالیت به اشاره با آقای مخبر .گیریم

 ادامهایشان  .است شده رفع درصد566 صورت به روستا هزار دو مشکالت که داریم کار دستور در را روستا هزار

 966 و اند رفته محروم مناطق سمت به نیز( ره) امام حضرت فرمان جرایی ستاد بزرگ های پروژه تمام: ندداد

 .داریم کار دستور در را غیرمستقیم و مستقیم شغل میلیون یک ایجاد و ایم کرده ایجاد شغل هزار

 دادند، ما به را راور شهرستان اقتصادی مدیریت پیشنهاد کرمان استاندار که زمانی: ندکرد اضافهآقای مخبر 

 جمله از( ره) امام فرمان اجرایی ستاد توسط برنامه اجرای برای نیاز مورد های ویژگی تمام راور شدیم متوجه

 در بیکاران شمار: ندکرد عنوانایشان  .دارد را الزم ظرفیت و استعداد و والیی و روشن دار، ریشه متدین، مردم

 امام استاندار، رهبری و مردم منابع و مدیریت همت، با بیکار تعداد این مشکل رفع و نیست زیاد راور شهرستان
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 فرد هیچ آینده نیم و سال دو تا دو تا حداکثر هستیم مصمم و نیست سختی کار نمایندگان و فرماندار جمعه،

 مردم اما بیفتد، اتفاق این تا گیریم می کار به را امکانات تمام و کنم می اراده من و باشیم نداشته راور در بیکاری

 .هستند کار ابزار مسئوالن و

آقای دکتر  و کرمان استاندار حسینی رزم مهندس آقای مابین فی همکاری نامه تفاهم نیز مراسم اینپایان  در

 و اقتصادی توسعه نامه تفاهم هدف مهمترین .گردید امضاءمخبر رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 .باشد می( امام حضرت فرمان اجرایی ستاد) خصوصی بخش توسط راور شهرستان در اجتماعی

 


