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 جلسات کار گردش تدوین و هماهنگی  
 2 منطقه های چالش و ها ظرفیت بررسی 
 2 منطقه مقاومتی اقتصاد های پروژه بررسی 

 اهم مذاکرات جلسه:

،  استان سازمان برنامه و بودجهمحترم رئیس  آقای دکتر رودری  ، استاندار محترم  رزم حسینیمهندس این جلسه با حضور آقای 

آقایان امینی عنبرآباد ،  محترم موقت امام جمعهحجت االسالم مهدوی مردم جیرفت و عنبرآباد ، محترم نماینده پور  آقای کمالی

 مدیران و اتاق بازرگانی و جمعی از محترم رئیس طبیب زاده مهندس آقای ران محترم جیرفت و عنبرآباد وافرماندروش وحجتی 

 برگزار شد. دستگاههای استان معاونین

شروع  11:91در ساعت  محترم استاندار آقای رزم حسینی از کالم اهلل مجید با سخنان جنابآیاتی چند جلسه بعد از تالوت این 

 شد.

به ظرفیتها و پتانسیل های منطقه از قبیل کشاورزی،معدنی و گردشگری و بخصوص تاریخی)کنار صندل( اشاره با اشاره ایشان 

سال قدمت در آن منطقه است و ادامه دادند ما  6111ترین تمدن جهان یاد کردند که نشان از  بعنوان دیرینه تمدنکردند و از این 

ع به تمدن و فرهنگ استان کرمان در اولین فرصت برنامه کنفرانسی را در کرمان ،جیرفت و بم همزمان برگزار می کنیم که راج

سیاست اصلی این کار این است ، می باشد  جیرفت،عنبرآباد() 2نطقه م ما بحث امروز  ند محورافزود خواهد بود. ایشان همچنین

، مثلث توسعه اقتصادی نیز کار را برای بلکه به کمک و حمایت مناطق خواهد آمددخالت نخواهد کرد در تصمیمات که دولت 

 ه گذاران ،کارآفرینان هموار می کند.سرمای

جلسه به برنامه اقتصاد مقاومتی استان و تدوین نقشه راه آقای رودری در ادامه جلسه ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در 

 است.ام  92سی و یکمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد و این جلسه ی  روز جاری،  صبح پرداختند و ادامه دادند که

پرداختند و  2در منطقه آقای محمدی سلیمانی معاون امارو اطالعات استان نیز در ادامه در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 

ارائه نمودند و گفتند که محض اطالع عزیزان حاضر در جلسه به خصوص نماینده  2خالصه گزارشی از عملکرد ستاد و منطقه 

 2گانه و نحوه تعامالت و نهایتا پروژه های اقتصاد مقاومتی را در منطقه  8محترم مجلس ، بخش دوم بحث منطقه بندی و مناطق 

در زمینه سرمایه گذاری انجام شده خدمتتان عرض خواهم کرد . بعد از ابالغ سیاستهای مقام معظم رهبری در  و تفاهم نامه

خصوص بحث های اقتصاد مقاومتی که تاکید بر بحث مردمی کردن اقتصاد است و گامهایی که در استان برداشته شده در همین 

مدت و بلند مدت که اینها در واقع سرلوحه کار در استان با اه مدت، میان تی با برنامه های کوتراستا است و رابطه اقتصاد مقاوم

پروژه اقتصاد مقاومتی که در این جلسات بصورت مستمر بررسی  983استاندار صورت گرفت و در همین راستا  آقای مدیریت جناب

 9ی احصاء شد این پروژه ها به پروژه شهرستان 1381شد مورد تصویب قرار گرفت و برش شهرستانی هم اخذ شد که مجموعا 

ه با دستور جناب آقای جهانگیری به دستگاهها و وزارت خانه ها ارسال شد ک دارند و صورت هستند پروژه هایی که ماهیت ملی
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ادی در دستور کار خود قرار دادند اما با کارهایی که در استان انجام شد یکسری پروژه های پیشنه اکثر شهرستانها همین بند الف را

در ستاد به تصویب رسید و پیشنهاد گردید و  استان در دستگاه هر از طرف دستگاههای اجرائی با توجه به ظرفیت و پتانسیل های

 ابرای اینکه ما بتوانیم این فرآیند ر .   پروژه مرتبط با بخش خصوصی که در واقع گام دوم مثلث توسعه اقتصادی است 181نهایتا 

کمیته که هر  1وذیل  ستاد  ، گردیداستاندار تشکیل  آقای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست جناببه خوبی مدیریت کنیم 

می باشد و در ادامه و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه  کدام از این کمیته ها ریاستش با یکی از معاونین محترم استاندار 

را بصورت مستمر و مستند داشته باشم و بتوانیم پیشرفت کار را ببینیم بالفاصله بعد  گفتند برای اینکه ارزیابی و نظارت بر پروژه ها

پروژه ها رصد شوند که در  از تصویب پروژه ها بحث کنترل و نظارت مدنظر قرار گرفت که ما سامانه ای را طراحی کردیم که تمام

درصد پیشرفت پروژه ها در بحث  4/96آخرین گزارش شته با حضور معاون محترم رئیس جمهور افتتاح شد که براساس هفته گذ

اقتصاد مقاومتی داشتیم وی در ادامه به مهترین هدفهای این طرح)منطقه بندی( که شامل بحث تمرکز زدایی،افزایش 

 اختیارات،شناخت دقیق از پتانسیل ها و ظرفیتهای ،کاهش عدم تعادل های منطقه ای ،توانمند سازی مردم منطقه، افزایش حس

% از 12تعلق و مشارکت مردمی ، تقسیم کار استانی و غیره اشاره کردند.و ادامه دادند که شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد سهم 

% از کل مساحت استان را به خود اختصاص دادند که در اسن 7هزار نفر جمعیت و به لحاظ مساحت  961جمعیت استان با 

 قاومتی داریم.پروژه اقتصاد م 211شهرستانها در مجموع 

در ادامه صحبتهای آقای محمدی سلیمانی گفتند که پس از تبیین  مدیر کل محترم هماهنگی اموراقتصادی جناب آقای سنجری

 311هزار میلیار تومان سرمایه گذاری بصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت که از  71طرح مدیریتی مثلث توسعه اقتصادی حدود 

هزار نفر بصورت مستقیم را 14هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید و زمینه اشتغال  8گذاری حدود طرح با سرمایه  111طرح 

% مصوبات 41مصوبه تشکیل شده که  1722جلسه با  218% طرحها به بهره برداری رسیده تاکنون 11فراهم کرد . تا کنون 

 سرمایه گذاری به خود اختصاص داده. عملیاتی شده و کرمان رتبه اول کشور را در خصوص پیگیری مسائل

: از جناب استاندار تشکر کردند بخاطر فکر اقتصادی که باعث شده کرمان نماینده محترم مردم جیرفت و عنبرآباد آقای کمالی پور

% 61تا 11 بتوانیم ما از تمام استانها جلوتر باشد. ایشان ادامه دادند که فکر میکنم بخاطر پتانسیل ها و ظرفیتهای این منطقه ،

سیاستهای اقتصاد مقاومتی را آنجا نهادینه کنیم. و درادامه گفتند ما اعتقاد داریم که موفق نخواهیم شد مگر اینکه مردم را به 

 صحنه بیاوریم 

شروع  در خصوص ارزش خدمت به خلقعنبرآباد صحبتهای خود را با شعری از  محترم موقت امام جمعهحجت االسالم مهدوی 

دند و گفتند که واقعا خدمت با تدبیر و تفکر در بهبود روند خدمت در جامعه تاثیر دارد ،در عنبرآباد نیز طرحهای خوبی افتتاح و کر

کلنگ زنی شد که نوید های خوبی خواهد بود ما انصافا از فرماندار بهره های بسیاری بردیم بجای اینکه وقت و سرمایه صرف 

ا خواهد شد،همدلی و اتحاد درسی است که همه جا و در قرآن ، در آیات متعدد نیاز جامعه مطرح اختالف ها بشود صرف پیشرفته

 شده که مولفه ی پیشرفت هر کاری است.

میلیارد تومان در بخش های مختلف افتتاح و  164پروزه معادل  141جیرفت : ما در این هفته محترم فرماندار آقای امینی روش 
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تومان میلیارد  16سال گذشته آمار و ارقام قابل توجه بوده بعنوان مثال کنستانتره آهن بخش ساردوئیه کنگ زنی کردیم نسبت به 

% 21،در بر داشته است بخش خصوصیتومان سرمایه گذاری میلیارد  28در حدود هسایر پروزه هایی که صنعت و معدن داشتیا و 

خوب برداشته شده ما االن نگاهمون به  34-39زیر بنای کار از سال  بیشتر از اعتبارات ساالنه است که این نشان دهنده است که

میلیارد تومان عملیاتی شده. وی ادامه داد کارخانه تراکتور سازی جیرفت که  111پروژه ما باالی  97اعتبارات دولتی منفی شده. 

یم، در بحث آب نیز حلقه های غیر مجاز را امید داریم بتوانیم کارخانه را دوباره راه اندازی کن است و سال تعطیل 11-11حدود 

 حلقه چاه کاهش میدهیم 11حلقه چاه داره با تجمیع کردن آنها به  11پرخواهیم کرد مثال اگر روستایی 

میلیارد  121که باالی   میلیارد تومان 411تفاهم نامه با  92عنبرآباد به تنهایی در عنبرآباد :  محترم فرماندارآقای حجتی پور 

% در دست اجراست. 11تا 1مورد  12% و 21تا  8مورد باالی6%،111مورد  14. در مجموع  منعقد گردیده است اجرائی شده% 111

ماه  1فاز اول تا  تومان میلیارد 9صنعت( صحبت کردن و خواستن با اعطای مبلغ  نیلیدر مورد بزرگترین صتایع غذایی جنوب )

 .آینده و فاز دوم تا پایان سال افتتاح بشه

: اشاره ای به روند کار کردند و ادامه دادند علت انتخاب معاون محترم استاندار و نماینده استاندار در منطقه  فتوتمهندس آقای 

نظر تولید،کشاورزی،صنایع فرآوری سطح باالیی را دارد که از اتاق بازرگانی برای این منطقه از طرف آقای رزم حسینی ، این بود که 

 ود.انجام بش می تواند و تجارت کارهای خوبی بحث بازرگانی در

که پیش بینی شده بود شروع کردیم اولین  اپیرو این ابالغیه آن روندی ر ما: رئیس محترم اتاق کرمان طبیب زاده مهندس آقای

مدیر منطقه  آقای دکتر بهزادی بعنوان جوان و تحصیل کرده انتخاب کردیم و از افراد اتیمی ر که انجام شد این بود کهکاری 

که رسالت اصلیش نیز  دکاری که اتاق بازرگانی دنبال میکنانتخاب گردیدند.  ای،آقای دهقان پور بعنوان مدیر در اتاق بازرگانی.

سمت اقتصاد خرد، بنگاه های کوچک و توانمند سازی مردم تمایل داریم. وی ادامه ه تقویت بخش خصوصی، ما ب و هست نهادسازی

و در منطقه مطالعه کرد. که من  آمد هزار یورو یک شرکت هلدینگ 611از اکالیپتوس شده بود، تولید الیاف ع  به داد مطالعاتی راج

 که قرار شد در جلسه کارشناسی بررسی شود.  ودتقاضا دارم پیگیری و بررسی بش

تولیدات  رد فاز اجرائی گردد،هر چه سریعتر معین منطقه وا در پایان استاندار محترم جهت جمع بندی جلسه گزارشی خواستند

موجود منطقه رو ساماندهی بکنیم در ابتدای کار، که بدانیم صادر کننده داریم و صد هزار تن صادرات میکنن که تبدیلش کنیم به 

یت ذاریم که تنها هزینه ش مدیرگهزار تن یا صادر کنندگان جدیدی رو روانه منطقه جیرفت بکنیم و امکانات در اختیارشون ب 111

مرز  fobد این است که صادرات کاالهای این شهرستانها از یکپارچه میخواد یکی از مشکالتی که منطقه جیرفت و عنبرآباد دار

. نکته بعدی حمل و  ددر جیرفت انجام بگیره که خودش گمرک دارمی تواند این مهم در حالی که  دصورت میگیر دبازرگان دار

و هرچه سریعتر آموزش  . ی آنهاو شرکتهای حمل و نقل را ببینیم چه باید بکنیم برا نقل همین محصوالت موجود است شبکه

ماهی که کار انجام شده(  2)کارنامه ند و از اقدامات خوب انجام شده در بقیه شهرستانها خبر دادکشاورزان و کارآفرینان آغاز شود 

مرحله وارد آقای پورمند  اند، روستا در کوهبنان انتخاب کرده 9 شروع کرده، و همچنین کار را روستا مدیر منطقه 6 در منطقه زرند

هکتار در منطقه خریداری کردندکشاورز ی مدرن  31منطقه کرمان)شهداد( به همت آقای اسدی،آقای عرب نژاد  شده اند،اجراء
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کارهای صنایع دستی، بانک رسالت شروع کرده  آنجا نیز فرهنگ کشاورزی را تغییر می دهند، در گلباف انجام میدهند در

از  ه استپروژه اصلیش االن تصویب شد 1منطقه شهربابک  در حال انجام است و محصول انحصاری ترخونتولید  اشتغالی، دخو

پیگیری  د،دامداری متمرکز صنعتی در شهربابک. بافت که آقای سیف الهی دارنیشرکت گردشگری میمند از شرکت کود شیمیای

و ود احیا میش دفوالد بافت سرعت پیدا کرده شرکت اسفندقه دارعملیات خود بافت ،در باالی سد،  ستاره در 1می کنند هتل 

سال تعطیل بوده  21کارخانه کرک در بافت که  انجام گرفته است، ن سرمایه گذاری امیلیارد توم 211شرکت گردشگری خبر با 

، در سیرجان بحث احداث خط االنبیاء  ازی اراضی توسط خاتم، منطقه رودبار جنوب طرح یکپارچه سود االن داره بازگشایی میش

 ش شروع شده و در پایان  تشکر و قدردانی کردند از تمام کسانی که در این امر مهم کمک کردند.یاهریلی که کار
 

 

 


