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 بررسی طرح های اقتصادی مشکل دار شهرستان  

 )ارائهگزارشعملکردتوسطاتاقبازرگانیاستان)معینمنطقه 

 

 اهم مذاکرات جلسه:

 مهندس رزم حسینیآقای جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور چهل و سومین 

برگزار عنبرآباد  فرمانداریدر سالن  21ساعت  12/9/2991و مدیران استانی در تاریخ  اعضای ستاداستاندار، 

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

 تبریک و وحدت هفته گرامیداشت ضمن امام جمعه شهرستان عنبرآباد ساالری االسالم حجت جلسه ابتدای در

 با ایشان .است تر واجب امور همه از کشور مسئوالن بین وحدت امروز: افزود ،(ص)اکرم رسول باسعادت میالد

 ای حاشیه مسائل صرف را خود انرژی و وقت مسئوالن اگر است گناه: ندیادآورشد وحدت، و اتحاد حفظ بر تاکید

 به باید مسئوالن اینکه به اشاره با عنبرآباد شهرستان جمعه امام .کند نمی دوا مردم از دردی امر این زیرا کنند

 برجام نقض به مسئوالن پاسخ اولویت، باالترین امروز: کرد خاطرنشان بپردازند، مانده بجا و مهم های اولویت

 خصوص در 2+1 کننده مذاکره تیم از باید ایران خارجه امور وزارت .است آمریکا بدعهد مسئولین توسط

 .برود سئوال زیر ایرانیان ملی غرور تا ندهد اجازه زو بخواهد توضیح مقابل طرف بدعهدی

: ندافزود و ندکرد اشاره اقتصادی توسعه مثلث طرح همچون کرمان استاندار جدید و ابتکاری های طرح بهایشان 

 و کار و کسب فضای افزایش اقتصادی، های فعالیت توسعه زمینه در بسیاری های برنامه و تالش حسینی رزم

 ها طرح این با کشور رتبه عالی مسووالن و کشور سراسر استانداران که نحوی به است داشته مزاحم قوانین رفع

 مقاومتی اقتصاد راستای در را کرمان استاندار ابتکاری های طرح عنبرآباد شهرستان جمعه امام .دارند آشنایی

 آن کردن عملیاتی زمینه در باید که است کشور اولویت از مقاومتی اقتصاد: ندیادآورشد و نددانست راهگشا و موثر

 عنبرآباد، شهرستان های پتانسیل و ها ظرفیت به اشاره با ساالری االسالم حجت .کنیم تالش پیش از بیش

 که مولد های فعالیت سمت به را ها سرمایه و منابع باید ها ظرفیت این از بهینه استفاده برای: ندکرد خاطرنشان

 تصریح عمرانی، حوزه اعتبارات کمبود به اشاره باایشان  .داد سوق است، مردم رفاهی و معیشتی شغلی، نیاز

 شود می درخواست راستا این در که است عمرانی کار و اعتبار نیازمند عنبرآباد شهرستان های زیرساخت: ندکرد

 .آید عمل به الزم همکاری شهرستان این های زیرساخت تامین زمینه در
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 مبنی رهبری معظم مقام گهربار منویات به اشاره با جلسه این ادامه در نیز جنوبی جبالبارز بخش جمعه امام

 مقاومتی، اقتصاد) سال پایانی های ماه: ندگفت شود، حس مردم زندگی در باید مقاومتی اقتصاد ثمرات براینکه

 همدلی و قدرت سرعت، با مقاومتی اقتصاد کارهای و اهداف حالیکه در گذاریم می سر پشت را( عمل و اقدام

 مسئولین اصلی های دغدغه از یکی را معیشت بامری، االسالم حجت .کرد خواهند پیدا ادامه پیش از بیش

 ترک معیشتی شرایط بخاطر آموزان دانش مناطق از برخی در شود می مشاهده متاسفانه: ندافزود و ندکرد عنوان

 پتانسیل و ها ظرفیت به اشاره با ایشان .شود اندیشیده الزم تدابیر باید خصوص این در که کنند می تحصیل

 مرتفع جهت در و شده شناسایی منطقه باالی استعدادهای باید: ندکرد خاطرنشان جنوبی، جبالبارز بخش های

 .گیرند قرار برداری بهره مورد منطقه مشکالت ساختن

جناب آقای دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه 

: ندمصوبه خبر دادند و یادآورشد 91جلسه اقتصاد مقاومتی در شهرستان عنبرآباد با  21این جلسه از برگزاری 

ژه های ملی، پروژه های پیشنهادی استان و پروژه های بخش پروژه های اقتصاد مقاومتی در سه فصل )پرو

 .( تعریف شده استمثلث توسعه خصوصی

جعفر رودری با اشاره به اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی می تواند در منطقه تحول عظیمی ایجاد کند، 

پروژه خصوصی تعریف  1 پروژه پیشنهادی استانی و 12پروژه ملی،  19خاطرنشان کرد: برای شهرستان عنبرآباد 

. پیشرفت فیزیکی این پروژه شده که پروژه های جدیدی بر اساس ظرفیت منطقه به این مقدار اضافه خواهد شد

 درصد بوده است که از متوسط استانی باالتر است. 15ها نیز تا کنون حدود 

 12مام دولت )دستورالعمل ماده ایشان ضمن اشاره به عملکرد استان در واگذاری پروژه های تملک دارایی نیمه ت

مورد در  2پروژه شناسایی شده یک مورد واگذار و  1( عنوان کردند که در شهرستان عنبرآباد از  1قانون الحاق 

 دست بررسی است.

با تکیه و تمرکز بر )روستاها مقاومتی محالت و  اقتصاد شوراهایدکتر رودری همچنین گزارشی از عملکرد 

در راستای  طرح توانمندی سازی جوامع محلی روستایی و احداث صندوق های خرد محلی و ظرفیت مساجد(

 اهداف طرح عبارتند از:مردمی کردن اقتصاد ارائه نمودند. 

 اقتصادمقاومتیمردمی در جهت پیاده سازی فراگیر سیاستهای  افزایش مشارکتهای 

 به گفتمان غالب در میان مردم تبدیل اقتصادمقاومتی 

 ی اقتصاد مقاومتی در میان مردمفرهنگ ساز 

 افزایش سواد اقتصادی و اجتماعی مردم محالت 
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  ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم محالت 

 مردم شناسائی زمینه های همراهی و مشارکتی 

 محیط با همراهی و حفظ، طبیعی منابع احیاء، محلی جوامع سازی توانمنداین طرح نیز شامل  محورهای فعالیت

 عدالت سازی برپا، اقتصادی جهاد تحقق، ومدبرانه عقالیی های مدیریت واعمال همگانی ومشارکت باور، زیست

 و ... می باشد. اقتصادی و اجتماعی مشکالت رفع، ها ظرفیت سازی فعال، اجتماعی

 روند اجرایی طرح در سه فاز تعریف شده است:

 های خرد محلیاه اندازی صندوق ر فاز اول:

 تاًسیس شرکتهای تعاونی در بخش ها و دهستان ها فاز دوم:

 روستا( 1811فاز سوم:فراگیر شدن الگوی توانمندی در کل جامعه روستایی)

بخش  11صندوق توسعه خرد روستایی در  122دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان تصریح کرد: 

روستا در شهرستان  28در حال حاضر  .طرح زونهای اقتصادی، تقسیم شده استدهستان استان در قالب  212و 

 .عنبرآباد جهت پیاده سازی این طرح معرفی گردیده است

: ندگفت کرمان، استاندار سوی از اقتصادی توسعه مثلث ایده به اشاره با ادامه در نیز عنبرآباد شهرستان فرماندار

 مقاومتی اقتصاد راستای در همدلی و وحدت حفظ با استان های شهرستان سایر با همگام نیز عنبرآباد شهرستان

 مثلث طرح قالب در خصوصی و دولتی های پروژه خوب پیشرفت به حجتیآقای  .است برداشته موثری های گام

 یکسال طی مصوبه 891 با اقتصادی توسعه مثلث جلسه 11 راستا این در: ندافزود و ندکرد اشاره اقتصادی توسعه

 .است شده برگزار عنبرآباد شهرستان در گذشته

: ندیادآورشد و ندداد خبر نزدیک ای آینده در اقتصادی توسعه مثلث های طرح از بخشی برداری بهره از ایشان

 پنج امروز اما بود گوجه رب کارخانه یک دارای امید و تدبیر دولت بکار آغاز ابتدای در عنبرآباد شهرستان

 تومان میلیارد 191 انعقاد بر تاکید با ایشان .باشد می فعال شهرستان این در فرنگی گوجه رب کارخانه

 219 تاکنون: ندکرد تصریح عنبرآباد، شهرستان اقتصادی توسعه مثلث طرح قالب در گذاری سرمایه تفاهمنامه

 سرمایه طرح پنج اجرای از عنبرآباد شهرستان فرماندار .است شده اجرایی ها تفاهمنامه این از تومان میلیارد

 11 با طرح 85نیز حاضر حال در: ندگفت و داد خبر کشاورزی بخش در نفر 125 برای اشتغالزایی با گذاری

 .اجراست حال در صنعت بخش در نفر 155 از بیش برای اشتغالزایی و گذاری سرمایه تومان میلیارد

قدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی استان به عنوان معین منطقه ارائه گردید. ادر ادامه گزارش عملکرد 

 سال دو از پس عنبرآباد، شرق شهاب پرمنگنز فروآلیاژ کارخانه: ندگفت جلسه این در نیز کرمان اتاق رئیس
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 اندازی راه برای حاضر حال در: داشت اظهار زاده، طبیب آقای. رسد می برداری بهره به وحدت هفته در معطلی،

 شش از بیش به کارخانه این اما شده خریداری استان جنوب برق توزیع شرکت از برق مگاوات پنج کارخانه این

 .است بررسی حال در مشکل این رفع کارهای راه که دارد نیاز برق مگاوات

 هکتاری 15 توسعه طرح: ندافزود و داد خبر عنبرآباد شهرستان صنعتی شهرک یک ناحیه تکمیل از ،ایشان

 استان زیست محیط سازمان از مجوز دریافت منتظر و گرفته قرار کار دستور در شهرستان این صنعتی شهرک

 و رکود شرایط گذراندن از پس صنعت نیلی پروژه وام اقساط نخستین: ندداد ادامه کرمان، اتاق رییس است،

 صادرات امکان و رسد می برداری بهره به امسال پایان تا کارخانه این نخست فاز که شد آزاد تجهیزات، خریداری

 طرح اجرای عملیات آینده روزهای طی: ندکرد اظهار زاده، طبیبآقای . دارد وجود کارخانه این محصوالت

 .شود می آغاز عنبرآباد صنعتی شهرک در صنعت نیلی پروژه مجاورت در زمینی سیب تن هزار 115پذیرش

:  ندداد ادامه منطقه، در محصوالت نقل و حمل با مرتبط مسئوالن خوب همکاری به اشاره با کرمان اتاق رئیس

. است شده ریزی برنامه روسیه و عراق پاکستان، کشورهای به استان جنوب محصوالت صادرات و بازاریابی برای

: ندگفت است، شده مشخص روسیه داغستان در میوه توزیع ای زنجیره مجموعه اینکه بر تاکید با زاده، طبیبآقای 

 اقدامات به اشاره با وی. شود پیگیری جیرفت شهرستان در استاندارد اداره استقرار گمرک، اداره کنار در باید

 عنبرآباد در گردشگری تور دو اخیر ماه سه طی: ندافزود نیز عنبرآباد شهرستان گردشگری حوزه در شده انجام

 .کرد خواهند سفر شهرستان این به کشور لیدرهای تور از نفر 95 نیز بزودی و یافته حضور

 گرامیداشت ضمناستاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  حسینی رزم در ادامه آقای

 اسالمی وحدت جهت در همگان است امید: ندافزود ،(ص)اکرم رسول باسعادت میالد تبریک و وحدت هفته

 در تسنن اهل طوایف و سران از نفر هزاران حضور با برادری و وحدت همایش به اشاره باایشان  .نمایند تالش

 کرمان استان در خوبی همدلی اقتصادی توسعه مثلث قالب در: ندیادآورشد و ندداد خبر گنج قلعه شهرستان

 .پذیرد انجام استان سراسر در مهمی اقدامات تا گردیده موجب امر همین و شده حاکم

 و اشاره استان جنوب منطقه به گذشته یکماه طی جمهوری ریاست اول معاون سفر به کرمان استاندار

 های پروژه برای مستقل اعتباری ردیف ،91 سال بودجه در تومان میلیارد صد سفر این بدنبال: ندکرد خاطرنشان

 به جمهوری ریاست اول معاون سفر توافقات شدن اجرایی از حسینی رزمآقای  .گردید تصویب استان جنوب

 اتصال عملیات برای تومان میلیارد 15 مبلغ همچنین: ندگفت و ندداد خبر امسال پایان تا استان جنوب منطقه

 ایشان .است یافته تخصیص اعتباری 91 سال بودجه در سراسری آهن راه خط به استان جنوب آهن راه خط

 در: افزود شود، تبدیل رایج گفتمان به باید که دانست مقاومتی اقتصاد صحیح مفهوم را اقتصاد بودن مردمی
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 رشد  ای سرمایه کاالهای واردات و صادرات همچنین و کشور مالی و پولی های سیاست امید و تدبیر دولت

 .است داشته چشمگیری

 تا شد موجب ایران اقتصاد در حاکم اقتصادی آرامش براینکه تاکید با استان در امید و تدبیر دولت عالی نماینده

 آسان شرایط با خصوصی بخش به تمام نیمه های پروژه واگذاری: ندکرد تصریح یابد، کاهش اقتصادی نوسانات

 را همکاری نهایت زمینه این در باید ها دستگاه لذا شود می دنبال دولت توسط که است هایی سیاست از یکی

 گذشته، هفته دو طی استان بانکی سیستم در شده ایجاد تحرک به اشاره با حسینی رزمآقای .باشند داشته

 از آینده یکماه طی حداکثر باید استان فعال نیمه و راکد تولیدی واحدهای سازی فعال برای: ندیادآورشد

 .شود استفاده بانکی تسهیالت

 بر تمرکز با رهبری معظم مقام ابالغی های سیاست براساس کرمان استان در مقاومتی اقتصاد: ایشان گفتند

 زیار ده روستای در روستایی و شهری مساجد شورایاری طرح راستا این در شود می دنبال اقتصاد کردن مردمی

 شمال اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره ضعیف عملکرد از اشاره با کرمان استاندار .خورد کلید چترود بخش

 دارای واحدهای برای اقتصادی رونق: افزود غیردولتی، بخش به تمام نیمه های پروژه واگذاری خصوص در استان

 دریافت خصوص این در بیشتری تسهیالت بتوانیم رود می امید  و است شده گرفته نظر در درصد 15 از بیش

 .کنیم

 توسعه، در اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان و جمعه ائمه تاثیرگذار نقش به اشاره با حسینی رزمآقای 

 موجب امر همین و است شده محقق کرمان استان در اقتصادی توسعه مثلث ارکان و مدیریتی انسجام: ندگفت

 اجرایی مدل از ایشان .کند تغییر گذشته به نسبت گذاری سرمایه امر و توسعه بحث به مدیران نگاه تا شده

 سخرانی دو در رهبری معظم مقام: ندافزود و ندکرد یاد کشور در بخش امید مدلی عنوان به گنج قلعه شهرستان

 .کنند بازدید مدل این از مسئوالن که کردند تاکید و اشاره گنج قلعه شهرستان مقاوتی اقتصاد مدل به رسمی

 بخش توسط که بود دولتی مدلی گنج قلعه شهرستان مقاومتی اقتصاد طرح اینکه به اشاره با کرمان استاندار

 بلکه است گذشته بالعوض و امدادی های کمک ارائه زمان: ندیادآورشد آمد، در اجرا منحصه به غیردولتی

 .آید می بوجود جمعه ائمه توسط نگرش تغییر و افزایی توان مسیر از زدایی استضعاف

 روستایی توسعه خرد های صندوق اندازی راه در مردم مشارکت بر رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

 برای قالب در کشور در آمده بوجود فرصت از باید: ندافزود و ندکرد تاکید خوداشتغالی و اقتصادی های طرح و

 به واقعی مقاومتی اقتصاد مردم مشارکت با و استفاده نحو بهترین به اجتماعی های آسیب و بیکاری نرخ کاهش

 به باید است اسالمی جمهوری مقدس نظام خدمات که دولت اقدامات براینکه تاکید با ایشان .کند نفوذ منازل
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 شامل) مقاومتی اقتصاد دو منطقه در مستمری و بزرگ اقدامات: ندکرد تصریح شود، رسانی اطالع مردم

 رونق راستای در اقتصادی منطقه معین عنوان به بازرگانی اتاق توسط( عنبرآباد و جیرفت های شهرستان

 .است انجام حال در اقتصادی

 جمله از استان جنوب جهادکشاورزی سازمان توسط گرفته صورت اقدامات از قدردانی ضمن کرمان استاندار

 به استان در تخصصی شوراهای ایجاد با کشاورزی اراضی سازی یکپارچه طرح: ندگفت فشار، تحت آبیاری اجرای

-جیرفت جاده تعریض طرح برای اعتبار تومان میلیارد 95 تخصیص ازایشان همچنین  .شود می دنبال جد طور

 .ندداد خبر دارزین راهی سه

 

 مصوبات:

 طرح های مشکل دار اقتصادی شهرستان در جلسه بررسی و موارد زیر مصوب گردید: -2

 مصوبه پروژه ردیف

2 
فراوری سنگهای تراورتن شرکت 

 رودفرق عنبرآباد

مقرر شد ظرف دو هفته حریم قلعه سموران و معدن توسط اداره کل 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص گردد

 گردشگری عنبرآبادطرح  1
مشکل طرح با بانک سینا توسط مدیر کل هماهنگی امور گردید مقرر 

 اقتصادی استانداری پیگیری گردد.

9 
هکتار زمین به ناحیه  15واگذاری 

 صنعتی عنبرآباد 

مقرر گردید مصوبه کارگروه زیربنایی را بصورت امضاء گردان انجام  

 گیرد

روز توسط دستگاه های  25ظرف مدت  مقرر گردید پاسخ استعالمات

 اجرایی داده شود

 مگا وات برق توسط شرکت توزیع برق جنوب تامین گردد 2مقرر شد  فرومنگنز شرکت شهاب شرق  8

 شرکت پارس پلیمر پالست پایا  1
مقرر گردید مشکل ظرف یک هفته توسط اداره کل منایع طبیعی 

 جنوب برطرف گردد.

 عنبرآبادساماندهی بازار  1
مقرر گردید ساماندهی بازار توسط شهرداری عنبرآباد و اتاق بازرگانی 

 .)معین منطقه( با شروع از میدان بار آغاز گردد

استاندار نسبت به راه اندازی اداره استاندارد در  لمقرر گردید اداره ک اداره استاندارد  2
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  .شهرستان جیرفت اقدام الزم را به عمل آورد
 


