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  گانه 8در خصوص طرح مناطق هم اندیشی مدیران دستگاه ها و صاحب نظران دانشگاهی 

 اهم مذاکرات جلسه:

با )گام دوم طرح مثلث توسعه اقتصادی(  گانه 8مناطق گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد مقاومتی  هم اندیشی جلسه

در  و صاحب نظران دانشگاهی مدیران استانیاعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ، حضور استاندار محترم

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن  11ساعت  1/5/1935تاریخ 

  مجید آغاز شد.

با تاکید بر لزوم  استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستادرئیس آقای رزم حسینی  کرمان استانداردر ابتدای جلسه 

: باید دانست که در گذشته چه حرفه ها و تخصص ندتدوین تاریخ شفاهی اقتصادی مناطق مختلف استان گفت

هایی درهر منطقه وجود داشته و مردم از چه راه هایی امرار معاش می کردند. فرمانداران باید برای شناسایی و 

تدوین تاریخ شفاهی اقتصادی مناطق مختلف استان کرمان باید همه مسئوالن همکاری الزم را داشته باشند. به 

و تدوین تاریخ شفاهی اقتصادی مناطق مختلف باید یک تیم تخصصی با مسئولیت فرماندارن و منظور شناسایی 

 بخشداران وارد عرصه شود.

: بسیاری ندبا تاکید بر اینکه اجرای کارهای نو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تنها نیاز به پول ندارد، گفت ایشان

صحیح، ابتکار و برنامه ریزی اجرایی کرد. اگر واقعا این حرکتی از کارها را می توان بدون صرف پول و با مدیریت 

که در استان کرمان اجرایی شده، با سماجت و پشتیبانی دنبال شود، تبدیل به یک نهاد اقتصادی پایدار در 

 استان می شود

ذیر شکست پبه دنبال کارهای زودگذر و : به دنبال نهادسازی در مناطق هستیم و ندتاکید کرداستاندار کرمان 

نیستیم و معتقدیم باید نهادهای توسعه ای منطقه ای ایجاد شود تا با تغییر مدیران، خللی در مسیر توسعه 

 مناطق ایجاد نشود.

یکی از اقدامات انجام شده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را ایجاد مناطق هشت گانه اقتصادی با ایشان 

: از این شرکت ها برای سرمایه گذاری دعوت نکرده ایم بلکه ندو گفت ندمدیریت شرکت های توانمند دانست

خواسته ایم که توانمندسازی مردم و توسعه را در منطقه رقم بزنند. واگذاری مدیریت مناطق هشت گانه 



 2 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان کرمان

گام دوم مثلث توسعه و  جلسه صورت

 گانه 8مناطق اقتصاد مقاومتی 

  تاریخ:

  شماره:

 تاریخ تشکیل جلسه:

1/5/1935 

 محل برگزاری:

 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

اقتصادی به شرکت های توانمند حضور شرکت های بخش خصوصی تسهیل و تضمین می کند که بخش 

 .خصوصی به این مناطق ورود کند

 11: اگر ندو افزود ندشناسایی ظرفیت های هر منطقه و جذب سرمایه گذاری در آن را مورد تاکید قرار دادایشان 

درصد یارانه هر منطقه جمع شود، معادل بودجه عمرانی شهرستان ها در هر شهرستان جذب می شود و می 

به آموزش طرح ترسیب کربن به حسینی آقای رزم تواند در حوزه اشتغال مردم همان منطقه به کار گرفته شود.

: برخی از شهرستان ها نیازمندی های خود را از سایر مناطق کشور تامین ندو گفت ندهمه روستائیان تاکید کرد

می کنند که می توان با تامین این نیازمندی ها در استان کرمان، ضمن اشتغال زایی، اقتصاد مقاومتی را به 

 صورت بهتری محقق کرد .

: در این ندو گفت نداستاندار کرمان ریشه کنی بی سوادی در منطقه را یکی از برنامه های استان کرمان برشمرد

مسیر می توان از همه ظرفیت ها از جمله مساجد و تکایا استفاده کرده و سواد آموزی را در سطح استان ارتقا 

با ایشان ه کنی بی سوادی را انجام دهند.ریش 35داد. همه مدیران استانی مسئول هستند که در پایان سال 

آقای رزم گفت: این موضوع باید به صورت جدی مورد عمل قرار گیرد. "هرخانه یک کارخانه"تاکید بر شعار 

امروز با احیای این صنعت شاهد نوآوری هایی  :ندو گفت ندبه احیای صنعت شالبافی در کرمان اشاره کردحسینی 

 هستیم.در تولید این صنعت دستی 

: سازمان فنی و حرفه ای موظف شده تا اموزش های مهارتی را به جوانان روستایی عالقه مند نداظهار کردایشان 

به صورت رایگان ارائه دهد و در این مسیر می توان از ظرفیت های موجود از جمله مساجد، تکایا، دانشگاه ها و 

 سایر مکان ها استفاده کرد.

: پول بدون ندو گفت نددمات مالی توسط شرکت های مسئول را نیز مورد تاکید قرار داداستاندار کرمان انجام خ

ضمانت و مجانی به دست هیچ کسی نمی دهیم و پول را برای کار اختصاص می دهیم ودر ارائه تسهیالت باید 

داری ها وجود دارد : اعتباراتی در دهیاری ها و شهرندعنوان کردایشان  نظارت شود تا منجر به کار و درآمد شود.

گفت: برای آقای رزم حسینی  که باید مدیریت شده باشد و اعتبارات عمرانی نباید صرف هزینه های جاری شود.

هر موضوع کاری باید زمان بندی آن به صورت دقیق ارائه شود تا به صورت جدی مورد نظارت و ارزیابی قرار 

 گیرد.
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: امسال یک هزار واحد مسکونی از ندو گفت ندبرای افراد اشاره کردبه ظرفیت درآمد زای انرژی خورشیدی ایشان 

سوی کمیته امداد در نظر گرفته تا پنل های خورشیدی را نصب کنند و از محل فروش برق تولیدی آن کسب 

  درامد داشته باشند.

: این اقدام،کاری است نددر ادامه به الگوی شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج نیز اشاره و بیان کردایشان 

که تازه شروع شده و ما باید کم کم جلو برویم و تجربه ای رادر پیش رو داریم و مطمئن هستیم چندین تز 

: ممکن است بعد از یکسال ندیادآور شداستاندار کرمان  دکترا را می توان از این طرح در حزه اقتصادی ارائه کرد.

این مناطق نمی توان کاری کرد می توان آنها را تجمیع کرد یا  کارکردن در یک منطقه متوجه شویم که در

آبادی در استان کرمان اشاره  211به وجود پنج هزار و ایشان  الگوهای جدیدی را در این مناطق اجرایی کرد.

همه این مناطق زیرساخت های زیادی را برد و ممکن است در نهایت مدیران  : نمی توانیم درندو گفت ندکرد

 ای بررسی کرده و تجمیع روستایی صورت گیرد. قهمنط

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مطالب نادرست مطرح شده در رسانه ها درباره 

سال  15: مطالعات سد صفارود مربوط به ندخشک شدن جازموریان و ارتباط آن با طرح های انتقال آب، گفت

: ندادامه دادایشان  ودخانه های رمشک است و ربطی به شاخه های هلیل رود ندارد.قبل است و منشا ان از ر

طرح های انتقال آب قرار است آب را به فالت مرکزی ایران انتقال دهد و طرح این مطلب که در طرح های 

ه و به وجود سد جیرفت اشارآقای رزم حسینی  انتقال آب، حق جنوب استان کرمان خورده شده، صحت ندارد.

: جیرفت در طول تاریخ چندین مرتبه به دلیل نداشتن سد زیر سد رفته است ونمونه ان تمدن زیر ندبیان کرد

: منشا آب جازموریان از بازندگی های آن منطقه است و در ندیادآور شدایشان  خاک رفته کنار صندل است.

 لی این موضوع را پیگیری کرده ایم.دولت تدبیر و امید کارگروهی برای احیای آن تشکیل داده و در سطح م

: فرمانداران جنوب باید به رسانه ها و مردم جوابگو باشند تا مردم بدانند توجهی که امروز به ندتصریح کردایشان 

 جنوب استان شده، کم نظیر است.

 

 

: در الگوی شهر نمونه اقتصاد مقاومتی، فرماندار ندمدیرکل حوزه استاندار کرمان نیز در این نشست گفتسپس 
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خود را خان محل نمی دانسته و همراه مردم منطقه گام به گام پیش رفته است و همه باید این روحیه را در خود 

 تقویت کنند.

باید  :ندو ادامه داد ندفالح بر توجه به نقش کارشناسان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در هر منطقه تاکید کرد آقای

به منتقدان به عنوان یک ظرفیت نگاه کرد و به انتقادات به صورت منطقی پاسخ داد تا به همیار در مسیر 

 رسیدن به اهداف مورد نظر تبدیل شوند.

 

 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیر  و  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرماندر ادامه جلسه 

ه اتکا از بخش دولت کمتر شود، منطقی ترو بهتر می توان در مسیر توسعه به ویژه در گفت: هر چاستان کرمان 

 راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.

: تشکیل مناطق هشت گانه اقتصادی با مدیریت شرکت های توانمند گام دوم مثلث ندرودری افزود آقای دکتر

اومتی به شمار می رود. ایجاد مناطق هشت گانه توسعه اقتصادی استان کرمان در مسیر تحقق اقتصاد مق

طرح مثلث توسعه اقتصادی و زون های  اقتصادی در استان کرمان گام مهمی در پیشرفت و توسعه استان است.

 اقتصادی مورد استقبال کشور واقع شده و قرار شد به صورت الگو در سایر استان ها نیز اجرایی شود.

 

ن و صاحب نظران دانشگاهی به بیان نظرات ودیدگاه های خودر در خصوص طر ح در ادامه جلسه برخی از مدیرا

 گام دوه مثلث توسعه بیان کردند.

یکی از اساتید اقتصاد نیز در این نشست گفت: جلسات اقتصاد مقاومتی استان کرمان محسن زاینده رودی دکتر 

س نگاه یکی از بزرگان علم اقتصاد از بین : براساندافزودایشان  به یک کالس عملی برای همه تبدیل شده است.

با اشاره به اینکه نباید از قافله ایشان  بردن فقر معیشتی و توجه به مناطق محروم یک نوع سرمایه گذاری است.

 : باید تالش کنیم تا در مقابل ارزش افزوده، ارزش افزوده مدرن را محقق سازیم.ندتوسعه عقب بمانیم، گفت

اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان نیز در این نشست با اشاره به اجرای الگوی شهر نمونه اقتصاد  یکی دیگر از اساتید

درصد روستانشین هستند که  19درصد مردم شهرستان قلعه گنج شهرنشین و  11مقاومتی در قلعه گنج گفت: 
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اردادن قلعه گنج برای علیرضا شکیبائی افزود: در الگو قردکتر  این موضوع در سایر شهرستان ها صدق نمی کند.

وی اظهار کرد: مشکلی که در کشور برای توسعه داشته  سایر شهرستان ها باید به این موضوع توجه الزم راداشت.

ایم این است که همه استان های ما مسابقه ای برای توسعه داشته اند و همه آنها امروز مشکل دارند و امروز می 

 د مقاومتی را اجرایی کرده و باز هم به صورت جزیره ای عمل می کنیم.خواهیم الگوی جدیدی مبتنی بر اقتصا

گروه "بر تشکیل ایشان  وی تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه متوازن همه اقدامات باید مکمل هم باشند.

ره به تاکید کرد و گفت: باید این گروه ها ایجاد شود تا فعالیت ها و برنامه های موردنظر به صورت زنجی "فعالیت

 هم متصل باشند یک پیام را مطرح کرده و و یک هدف را دنبال کنند.

 

 

: با رصد وضعیت جهانی در می ندامام جمعه موقت کرمان گفتعربپور  و المسلمین آقایحجت االسالم در ادامه 

موضوعی بخش اقتصاد کشور، موضوع اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی  یابیم اصلی ترین موضوع تجات

درون زایی وبرون گرایی  است که می تواند ضمن نجات اقتصاد کشور، وابستگی ها را کاهش داده و یا حذف کند.

 همواره در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید مد نظر باشد.

با اشاره به اینکه مردم و سرمایه گذاران دو رکن اصلی در کنار مدیران برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایشان 

 : مردم زمانی می توانند همراهی و مشارکت کنند که اعتماد داشته باشند.ندستند، تصریح کرده

: ائمه جمعه و جماعات در اعتمادسازی بین مردم ظرفیت ویژه ای دارند که باید از این ندتصریح کردایشان 

ه سازی برای تحقق ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. روحانیون با تبیین مسائل می توانند زمین

 اقتصاد مقاومتی را انجام دهند.

 

 

: ندنیز در این نشست گفت شیخ علی هاشمیان و المسلمین حجت االسالم متولی موقوفه بیمارستان نوریه

همراهی مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی از یک سود جنبه کنترلی و نظارت دارد وباعث می شود برنامه ریزی 

 کنیم و ظرفیت های خود را بشناسیم. شده و هدایت شده اقدام
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: در ستاد اقتصاد مقاومتی باید تمام تالش صورت گیرد تا موانع و بروکراسی اداری و مشکالت ند افزودایشان 

 مانع در مسیر توسعه حل شوند.

: ندفتبا اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت های هر منطقه در تحقق اقصاد مقاومتی تاثیر به سزایی دارد، گایشان 

 کارشناسان در نگاه به مناطق می توانند ظرفیت هایی را ببینند که به آسانی برای افراد دیگر قابل دیدن نیست.

: بورس به نوعی در جامعه دارد خوب عمل ند با اشاره به اینکه اقتصاد ما اقتصادی بیمار است، اظهار کردایشان 

باید آنها را به بهترین شکل ممکن رفع کرد. باید می کند و بخش خصوصی نیز دچار مشکالتی شده که 

 پشتیبانی قوی از بخش خصوصی صورت گیرد تا مجدانه برای سرمایه گذاری در استان کرمان ورود یابند.

 

 

: در راستای تحقق اقتصاد ند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان گفتفتوت آقای 

افزود: در همه شهرستان ها امکانات فراوانی وجود دارد ایشان  یف پروژه های جدید نیستیم.مقاومتی به دنبال تعر

: رقم باالیی در ندیادآور شد ایشان  که می توان با فعال سازی آنها، برای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

یز باید از آنها استفاده ان نمکشور برای تحرک در واحدهای صنعتی وتولیدی اختصاص یافته که در استان کر

باید پتانسیل های موجود هر منطقه شناسایی شده و در اختیار سرمایه گذران قرار  از این رو الزم صورت گیرد.

گیرد و همزمان با آن توانمندسازی مردم مورد توجه باشد. باید با تدبیر ومطالعه و استفاده از نظر کارشناسان در 

 شهرستان ها گام برداشت. مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در

 

درصد حضور زنان در فعالیت  61مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به اینکه حسینی خانم 

با تاکید بر  ایشان های اقتصادی فعال است، گفت: باید یک ستاد اقتصاد مقاومتی ویژه بانوان شکل داده شود.

: باید مردم بدانند که مدیرانی چون استاندار کرمان ند ین حمایت کنیم، ادامه داداینکه باید از حضور زنان کارآفر

روز جمعه خود را گذاشته اند تا بر اساس تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام 

د مقاومتی به دنبال : درعرصه تحقق اقتصاند تاکید کردایشان  شود و توسعه و رفاه نسبی برای مردم محقق شود.

 فتح المبین های جدیدی برای فتح خرمشهرهای جدیدی هستیم.
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شرکت تعاونی از سوی بانوان در استان کرمان راه اندازی  161صندوق خرد زنان و  96: تاکنون ندادامه دادایشان 

 شده که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

 

گنج گفت: در راستای شکل گیری صندوق های خرد و محلی فرماندار شهرستان قلعه عیدی در ادامه آقای 

گروه توسعه روستایی  511: تاکنون ندافزود ایشان  فقره وام به روستائیان واگذار شده است. 111تاکنون بیش از 

 در قالب شکل گیری صندوق های خرد و محلی با هفت هزار عضو در شهرستان قلعه گنج تشکیل شده است.

ای معدنی شهرستان قلعه گنج در مواد مختلف از جمله مس، کرومیت و منگنز اشاره و بیان به ظرفیت هایشان 

کرد: به زودی کارخانه های فروکروم و آهک درمنطقه احداث می شود که در حوزه اشتغال زایی نقش مهمی 

 دارد.

اندازی کارگاه های شب و راه  21احداث مجتمع های ورزشی، برگزاری ویژه برنامه گنج رمضان به مدت ایشان 

نفر را از اقدامات فرهنگی و اموزشی طرح توسعه و پیشرفت قلعه گنج  211بافت فرش و آموزش فرش بافی به 

ماه قبل اجرایی شده است، اظهار کرد:  21با بیان اینکه طرح توسعه و پیشرفت قلعه گنج از  ایشان  دانست.

 امضا شده است. 39 تفاهم نامه این طرح از نهم مهرماه شهریورماه سال

عیدی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح اقداماتی از جمله آموزش زنان و مردان در حرفه های بومی، آقای 

ایجاد کارخانه ها از جمله مجتمع دامپروری، ارائه تسهیالت مشاغل خرد و خانگی،ایجاد زیرساخت های ضروری 

 11اث هتل کپری و استقرار بانک سینا و ارائه تسهیالت با از جمله راه اندازی شهرک صنعتی قلعه گنج، احد

 درصد یارانه کارمزد انجام شده است.

ادامه داد: در راستای حمل بار، وانت هایی از سوی کمیته امداد به تعدادی از افراد واگذار شده و برای ایشان 

 ی گیرد.حمل مسافر نیز به زودی خودروهای ون در اختیار تعدادی از افراد قرار م

فرماندار قلعه گنج گفت: رفع محرومیت از طریق توانمندسازی مردم ، به کارگیری ساز و کارهای بخش خصوصی 

برای توانمندی سازی مردم در همه بخش ها و استفاده از ظرفیت های موجود با تاکید بر برون زا بودن ظرفیت 

 بوده است.های شهرستان از جمله اهداف طرح توسعه و پیشرفت قلعه گنج 

وی افزود: در راستای طرح های اقتصادی و توانمندسازی نیز اقداماتی از جمله بیایان زدایی و احیای منابع 
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طبیعی، احداث مجتمع های دامداری )بزشیری با سه هزار راس دام(، توان افزایی جامعه محلی، ایجاد شرکت 

ت کشاورزی )رب و کنسانتره گوجه فرنگی، روغن های تعاونی توسعه فراگیر و احداث کارخانه فراوری محصوال

 اجرایی شده است. کشی کنجد و فراوری و بسته بندی خرما(

فرماندار شهرستان قلعه گنج اظهار کرد: با اجرای طرح توسعه و پیشرفت قلعه گنج خودباوری و امید در بین 

 اجرای طرح را افزایش داده است.مردم شهرستان قلعه گنج توسعه چشمگیری یافته و میزان مشارکت آنها در 

عیدی تصریح کرد: نقطه مهم در توانمندی مردم و ایجاد تحول درمعیشت مردم کار با مردم برای مردم است که 

وی عنوان کرد:  این مهم در طرح توسعه و پیشرفت شهرستان قلعه گنج به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است.

رایطی از سوی بنیاد مستضعفان فراهم شده تا مردم نقش اصلی را در در طرح توسعه و پیشرفت قلعه گنج ش

 توسعه و آبادانی داشته باشند.

 

 

مشاور استاندار در امور اطالع رسانی و روابط عمومی گفت: دبیرخانه های شهرستانی عظیمی زاده سپس آقای 

شهرستان های متبوع خود راه اندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تیم رسانه ای اقتصاد مقاومتی را در 

 افزود: اطالع رسانی به مردم قسمت خیلی مهمی است تا مردم وارد کار شده و اعتمادسازی شود.ایشان  کنند.

وی تصریح کرد: اطالع رسانی از سیاستها، تصمیمات و وقایعی که در راستای اقتصاد مقاومتی در مناطق مختلف 

 نجام شود، موجب همراهی بیشتر مردم می شود.رخ داده و یا باید در آینده ا

وی عنوان کرد: اگر مردم بدانند از شعارزدگی فاصله گرفته ایم و می خواهیم وارد عرصه اجرایی شویم، بی شک 

همراهی خوبی در طرح های توسعه ای خواهند داشت.عظیمی زاده گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی باید از 

 تصاد مقاومتی برای اعتماد سازی و جلب سرمایه گذاری استفاده کنند.ظرفیت تیم رسانه ای اق

 

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: باید بتوان از ظرفیت های وفائی آقای 

کم نظیر استان در حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی و ظرفیت های گردشگری در مسیر تحقق اقتصاد 
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افزود: برای همه شهرستان هاپروژه های قابل سرمایه گذاری و با توجیه اقتصادی را ایشان  ستفاده کرد.مقاومتی ا

تعریف کرده ایم و امسال شاهد کلید خوردن تعداد قابل توجهی از پروژه های تعریف شده با همت فرمانداران 

در گردشگری را به صورت ویژه متمرکز  خواهیم بود. باید نگاه خود به اقتصاد خرد در حوزه های مختلف به ویژه

 کنیم.

واحد اقامتگاه های بوم گردی روستایی در استان کرمان ایجاد شده که به معنای  15وفایی یادآور شد: تاکنون 

آن است که به میزان ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرها و واحدهای اقامتی در استان کرمان می توان از ظرفیت 

وی خاطرنشان ساخت : تاکنون سه پروژه مشارکتی در حوزه ابنیه میراثی  استفاده کرد. اقامتگاه های بوم گردی

 را آغاز کرده ایم و انشااهلل تا پایان سال این پروژه ها را به پنج پروژه می رسانیم.

 


