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  7بررسی ظرفیت ها و چالش های منطقه 

  7بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی منطقه 

 اهم مذاکرات جلسه:

 شهرستان 7منطقه )گانه  8جلسه بررسی ظرفیت ها، چالش ها و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی مناطق 

دکتر  ، با حضور استاندار محترم در راستای گام دوم طرح مثلث توسعه اقتصادی( سیرجان و بردسیر های

جعفررودری رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ودبیر ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، نماینده منتخب 

و اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد  ، فرماندارانشهرستان ها  ائمه جمعه،  مردم در مجلس شورای اسالمی

در سالن پیامبر اعظم )ص(  17ساعت  19/6/1916صاحب نظران دانشگاهی در تاریخ  مقاومتی، مدیران استانی و

 استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

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

حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور پیشگام نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی در  :فرمودند

وبا اشاره به اینكه حضور شرکت ها و موسسات غیردولتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان  هستند

طی یك ماه آینده عملیات اجرایی گام دوم مثلث توسعه  ندهمكار در امر توسعه منطقه است، اعالم نمود

 .اقتصادی را آغاز خواهیم کرد

با اشاره به اینكه در منطقه بم نیز مقدمات کار گام دوم طرح مثلث توسعه آغاز و مطالعاتی در دست انجام  ایشان

در جنوب استان نیز که منطقه یك اقتصادی نداست و به زودی در ریگان کار آغاز می شود، خاطر نشان کرد

واگذاری شهرستان رودبار جنوب منعقد شده  استان است، قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( جهت

  .و امروز کادر اجرایی قرارگاه در شهرستان رودبار جنوب مستقر شده است

اقتصادی استان کرمان،هدف اصلی از تقسیم  7در ادامه با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های موجود منطقه  ایشان

ند شد و یادآور  ندت های هر منطقه عنوان کرداستان کرمان به هشت منطقه اقتصادی را استفاده از ظرفی

میلیارد تومان یارانه دریافت می کنند لذا مدیر معین منطقه با  161شهرستان های سیرجان و بردسیر سالیانه 

 .مدیریت توسعه نسبت به خلق درآمد و ثروت و به کارگیری و توانمندسازی مردم اقدام نماید

استاندار کرمان با تاکید براینكه از معین مناطق اقتصادی استان، کار امدادی و کمك بالعوض نمی خواهیم، 
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: تاکید مدیریت استان استفاده از ظرفیت های منطقه است و به عنوان مثال گل گهر می تواند ندخاطر نشان کرد

 .خریدهای شرکت را از داخل استان و شهرستان تهیه کند

وظیفه اصلی دولت های توسعه گرا را، فراهم نمودن زیرساخت  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانرئیس ستاد 

سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله مردمی کردن اقتصاد، فرمودند و  ندهای الزم و تامین امنیت عنوان کرد

دولت ها به دلیل مشغله  برون نگری و درون زایی، توسعه صادرات و ... توسط خود مردم قابل انجام است زیرا

 .های فراوان نمی توانند ماموریت توسعه را انجام دهند

ماه گذشته در شهرستان قلعه گنج  22با اشاره به اینكه طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی را در  ایشان اظهار داشتند

مسئول است و  در حال حاضر سیاست کلی مبتنی بر جغرافیای هشت گانه اقتصادی استان با یك تمرین کردیم

 .می توان گفت که توسعه متولی پیدا کرده و دولت نظارت، کنترل و حمایت خود را انجام می دهد

با ارائه مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان سلیمانی معاون آمار و اطالعات سازمان  در ادامه جلسه دکتر 

ری از برنامه ریزان یكی از راههای برون رفت بسیا گفتند گزارش عملكرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

های انجام شده فقط جنبه سیاسی  اما تا کنون تقسیم بندی  کشور از رکود را برنامه ریزی منطقه ای میدانستند

 است.داشته 

نظام تواند برای اولین بار تغییر و تحولی را در  الگویی که امروز استان مطرح و ارائه کرده میایشان اشاره کردند 

 برنامه ریزی ایجاد کند که شاهد یك برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان باشیم .

هستیم شناخت دقیق و  آن  مهمترین مواردی را که در الگوی منطقه ای دنبال ند سلیمانی افزود آقای دکتر

ادلهای منطقه ای آگاهانه از پتانسیل ها و طرفیت های موجود در استان و در مناطق هشتگانه و کاهش عدم تع

،توانمند سازی مردم منطقه در روند تصمیم گیری است لذا مهمترین هدف استاندار محترم از این تقسیم بندی 

 این است که توسعه توسط خود مردم صورت پذیرد .

به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ ساختار   که هم است: مناطق به گونه ای انتخاب شده  ندافزود ایشان

 ی و اجتماعی تقریبا همگن هستند اقتصاد

های خوب  با موقعیت درصد کل مساحت استان را  11درصد جمعیت و  12تقریبا  7اینكه منطقه  نبا بیا ایشان

قابلیتهای توسعه منطقه و ند خاطر نشان کرد  شود های مناسب شامل می ساختراستراتژیك و برخورداری از زی

 .قرار داده خواهند شد 7 و احصا شده اند که در اختیار معین منطقه اسایینش  عمده ترین تنگناهای موجود

 میلیارد هزار 166: ندگفت جناب آقای سنجری کرمان استانداری اقتصادی امور هماهنگی مدیرکل جلسه در ادامه

 شده اجرایی و شناسایی کرمان استان در طرح 291 قالب در اقدام دست در و جدید های اریذگ سرمایه تومان
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 22 ها طرح این در اینكه بیان باایشان  .اند داشته فیزیكی پیشرفت درصد 11 تا پنج بین انها از کدام هر که اند

 عالوه نیز اقتصادی بزرگ طرح 67 تاکنون: ندشد یادآورهمچنین  است، نیاز مورد مالی فاینانس نیاز دالر میلیارد

 به شرقی آذربایجان و خوزستان های استان کنار در استان این .است رسیده برداری بهره به ها طرح این بر

 در مقاومتی اقتصاداز تحقق  ای موفق نمونه ارایه شده الگویکه  است شده معرفی مقاومتی اقتصاد پایلوت عنوان

 .است استان مناطق تمامی به تعمیم حال در و رود می شمار به کرمان استان

جهت به کرمان استان حسن پور نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر گفتند: مهندس آقای ر ادامه جلسه د

زبانزد خاص و عام  در راستای اقتصاد مقاومتی انجام دادهبابت فعالیت هایی که همكاری و هماهنگی بسیار خوب 

د برای شده است و اشاره کردند روحیه مشارکتی مردم در دو شهرستان سیرجان و بردسیر خبر خوبی می توان

  این جلسه باشد

پروژه در این شهرستان ها آماده شده و کار  111در راستای طرح مثلث توسعه اقتصادی، بیش از  ایشان افزودند

 .نسبتا خوبی در حال شكل گیری است

برای امید بخشیدن به مردم و استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود  نداز استاندار کرمان درخواست کرد ایشان

منطقه، جلسه بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه هفت با حضور وزیر کشور در شهرستان سیرجان 

 برگزار گردد

گل  نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتخاب شرکت معدنی

: شرکت گل گهر رکورد تولید و صادرات ندعنوان معین اقتصادی شهرستان های سیرجان و بردسیر، افزوده گهر ب

را در ماه های اخیر داشته و بحث پیشی گرفتن صادرات بر واردات دغدغه دلسوزان نظام است و گام های اساسی 

 .در این راستا در این مجموعه برداشته شده است

با تاکید براینكه ائمه جمعه این دو شهرستان نهایت همكاری را در راستای اجرایی شدن طرح  حسن پورمهندس 

: در الله زار بردسیر کاری در دولت یازدهم انجام شده که ندمثلث توسعه اقتصادی داشته اند، خاطر نشان کرد

 ر مشارکت مردمی استنرخ بیكاری در این منطقه به صفر رسیده و شاید بهترین الگوی اقتصاد مقاومتی د

گفتند: فاز اول مثلث اقتصادی پشت سر  بردسیر جمعه امامتارم دکتر والمسلمین آقای حجت االسالم در ادامه 

عاقبت اندیشی در آموزه های دینی ما بسیار سفارش شده است و  گفتند.ایشان . گذاشته و وارد فاز دوم شدیم

 امام باقر ع در این رابطه فرموده اند که یكی از نشانه های مومن حسن تدبیر و حسن معیشت است.

آقای مكی آبادی فرماندار سیرجان و آقای صادقی فرمانداربردسیر نیز از پیشرفت پروژه ها و قابلیتهای سپس 

 دند. منطقه صحبت کر
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برنامه های اقتصاد مقاومتی و برش شهرستانی پروژه ها در اظهار کردند که آقای مكی آبادی فرماندار سیرجان 

پروژه اقتصاد مقاومتی را در  126سیرجان مشخص شده و در دومین اقدام، کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان 

ومان از این پروژه ها با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء میلیارد ت 91وی با بیان اینكه  .سامانه نیپا ثبت کرده اند

: در سامانه بهین یاب نددر هفته آینده انعقاد قرارداد خواهد شد که شامل چهار پل بزرگ خواهد بود، تصریح کرد

 19درصد یشرفت شناسایی و  41نیز در راستای حل مشكل واحدهای تولیدی و صنعتی، پروژه های با بیش از 

 .ر این سامانه ثبت شده اندپروژه د

پروژه  191نامه با بانك های عامل به منظور حل مشكالت  سیرجان با اشاره به انعقاد تفاهممحترم فرماندار 

 261: نددرصد پیشرفت فیزیكی داشته و شامل بهین یاب نمی شد، گفت 41صنعتی و کشاورزی که کمتر از 

قالب طرح های اقتصاد مقاومتی تعریف و با بانك های عامل روستای شهرستان در  41طرح اشتغالزایی در 

 .تفاهمنامه امضا شده است تا اشتغال و اقتصاد مقاومتی از روستاها آغاز شود

: طبق اعالم اداره کار استان، شهرستان سیرجان طی سه سال گذشته رتبه نخست اشتغال را در ندافزود ایشان

 .یزه کردن بخش کشاورزی نیز رتبه نخست را به دست آورده استاستان کرمان کسب کرده و در زمینه مكان

صادقی فرماندار بردسیر نیز در این جلسه با اشاره به اینكه شهرستان بردسیر در زمینه تولید آقای مهندس 

: در تولید گردو، گل محمدی، سیب و گیاهان دارویی موفق ندهای خوبی دارد گفت محصوالت کشاورزی ظرفیت

: سه پروژه فوالدی در بردسیر در حال احداث است که ندافزود ایشان .كان صنایع فرآوری وجود داردهستیم و ام

 .شود گهر تا شهریور آینده افتتاح می پروژه جهان فوالد مربوط به شرکت گل

معین منطقه هفت اقتصادی کرمان شامل شهرستان های تقی زاده بعنوان مهندس آقای جناب نیز  پایاندر 

گهر سیرجان یك هزار  گذاری سال گذشته شرکت معدنی گل و بردسیر با تاکید براینكه مجموع سرمایهسیرجان 

درصد قیمت تمام شده  11گهر  طی دو سال گذشته در شرکت گل ندمیلیارد تومان بوده است، گفت 211و 

 .درصد افزایش تولید داشتیم 98محصوالت خود را کاهش دادیم و 

هزار تن و  11هزار تن به  16گهر از  اشاره به اینكه سرانه تولید به ازای هر نفر در گل زاده با تقی آقای مهندس

واحد آهن اسفنجی  ند افزایش یافت، افزود درصد 16هزار تن یعنی  811میلیون و  2صادرات محصوالت به 

 6ی به ظرفیت سازی مرداد جار میلیون تن در سال آغاز کرده و گندله 1.6گهر تولید خود را با  جدید گل

مگاواتی طی دو هفته جاری تأمین  141دو واحد نیروگاه  ندوی یادآور شد. رسد برداری می میلیون تن به بهره

برداری  شود که امید است سال آینده نخستین واحد ذوب ظرفیت یك میلیون تن را در سیرجان به بهره برق می

 .برسد
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 11تا  8ساله نسبت به کاشت  11صمم هست طی پروژه این شرکت م اظهار کردندگهر  مدیرعامل شرکت گل

تقی زاده در بخش آقای مهندس  .بندرعباس اقدام نماید -گهر و مسیر سیرجان هزار هكتار درختكاری اطراف گل

دیگر سخنانش با اشاره به اینكه شهرستان بردسیر با توجه به امكانات آب و زمین مناسبی که دارد، باید در 

دو شهرستان سیرجان و  دندیاری تحت فشار و احداث دامداری صنعتی وارد شود، افزوبخش کشاورزی، آب

: با ندیادآور شد . ایشانتوانند در زمینه تولید مرغ و گوشت استان جایگاه خوبی را به دست آورد بردسیر می

توانیم در زمینه صنایع  میای و اعطای وام با بازپرداخت از محل یارانه  الحسنه منطقه های قرض اندازی صندوق راه

 .دستی و اشتغال خرد وارد شویم

 مصوبات :

در با مدیر کل گمرکات استان مقرر گردید مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هماهنگی الزم -1

 گمرکات استان به عمل آورد.طریق خصوص صادرات محصوالت شرکت صنعتی و معدنی گل گهر از 

 


