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 دستور کار جلسه:

 راستای در (کرمان استان اقتصادی )معین مناطق هشت گانه دولتی غیر مدیران مشترک نشست رسمی جلسه اولین 
 کرمان استاندار با استان مقاومتی اقتصاد سازی پیاده

 اهم مذاکرات جلسه:

ت بخش خصوصی و مردمی کردن رکمدل مدیریتی مورد نظر جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جلب مشا بیینت
دسازی مناطق و درونزایی اقتصادی توسط استاندار محترم با حضور مدیران شاخص بخش اقتصاد و در نهایت توانمن

 . پذیرفتصورت در محل استانداری تهران خصوصی و غیر دولتی استان 
زون و منطقه  8بدنبال پیاده سازی و تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی در استان و نیل به اهداف زیر استان کرمان به 

تقسیم بندی می شود. که با محوریت ایجاد زمینه فکری، کارشناسی و مدیریتی در راستای توانمند سازی و مردمی اقتصادی 
کردن اقتصاد مناطق و استفاده از مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و غیر دولتی در کنار ساز و کارهای حاکمیتی 

 موجود، کار را دنبال می نماید.
 جهت ایجاد مناطق هشت گانه اقتصادی :مهم ترین اهداف در 

  تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در شهرستان ها 

 شناختی دقیق تر و آگاهانه تر از پتانسیل ها و ظرفیت هاو مزیت های نسبی و رقابتی موجود 

  کاهش عدم تعادل های منطقه ای در سطح استان 

  توانمند سازی مردم منطقه در روند تصمیم گیری و انجام فعالیت های اقتصادی استان 

  افزایش حسن تعلق و مشارکت مردم منطقه در راستای تحقق اهداف 

  تقسیم کار استانی به سطح شهرستانی 

  استخراج بهینه منابع در هر منطقه 

  توسعه یکپارچه منطقه ای بر اساس تجانس شهرستانهای منطقه 

 توسعه مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق 

 عمده مباحث صورت گرفته از سوی مدیران غیر دولتی معین مناطق هشت گانه اقتصادی استان :
 استان کرمان: 4و معین منطقه  جناب آقای مهدی جهانگیری  رئیس محترم هئیت مدیره شرکت نگین گردشگری

نکته ای که وجود دارد ، توجه به ظرافت های کار  است اما اقتصادی استانمدل ارایه شده ، مدل مناسبی است برای توسعه 
 همچنین موارد زیر نیز بایستی مورد تاکید قرار گیرد. است که استان از پروسه معمول کشوری دور نیفتد.

 وز از دولت برای ایجاد ضمانت اجرائی الزم در قبال تعهدات به سرمایه گذاران جضرورت اخذ م 
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  تاکید بر نقش منابع عمومی در فرآیند سرمایه گذاری وتوسعه بنگاه های اقتصادی استان 

  .ساز و کار اجرایی کار باید بطور دقیق طی نشست های بعدی مشخص شود 

 کرمان: استان 6 منطقه معین و ایران مس صنایع ملی شرکت محترم عامل مرادعلیزاده مدیر احمد مهندس آقای جناب
  ایده یکسری مسائل باالدستی دارد ، که ممکن است موانعی را برای اجرا ایجاد نماید، که پرداختن به اجرای این

 آنها مهم است.

  است دو مرحله شامل که ی پتانسیل های مردمبه توجه: 

 در راستای سازمان های اداری نیز حساس شوند وبایستی الف: حساس سازی مردم نیاز به کار فرهنگی مستمر دارد، 
 وجیه شوند نیز بایستی تمسئولین همچنین  موضوع توانمندسازی استان فکر نمایند

 مردم از طریق ب: توانمندسازی 
  توزیع کاال و  با مورد نیاز است کهنهادهای پشتیبان : یکسری نهادهای پشتیبان برای عملیاتی کردن کار ایجاد

کافی در تسهیل امور و ارایه وام های خود اشتغالی با تضامین و   نهادهای پشتیبان مالیایجاد  ،خدمات تولیدی
 دستیابی به اهداف موثر می باشند.

 

 استان كرمان: 7جناب آقای مهندس تقی زاده  مديرعامل محترم شركت معدنی و صنعتی گل گهر و معین منطقه 

 وجود دارد.برای شناخت کار وی نیاز به مشاور قلذا مطالعات و شناخت شهرستان و توانمندی های آنها مهم است 
 

 آقای مهندس طبیب زاده:
 .اول کار را باید از مقاومت های موجود در دولت شروع کنیم 

  وزیر کشور باید ایجاد نموده است خوبی برای حل مسئله موجود بسیار فرصت در استان کشور محترم وزیر حضور
 داشته باشد.  اختیارات الزم را برای حل گیر و دارهای موجود بخش دولت

 .بانکهای اطالعاتی دقیقی در شهرستان وجود ندارد 

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تنظیم بانکهای اطالعاتی اقدام نماید 

  کار خود را دنبال  (در قالب رئیس ، دبیر و ساختار تعریف شده)برای برگزاری منظم جلسات ستاد به شکل رسمی
 نماید.

 کرمان: استان 4 منطقه معین و استراتوس هلدینگ گروه محترم مدیر نژاد  هاشمی صدر محمد سید مهندس آقای جناب
 .ایده، ایده نو و مهمی است اگر موفق شود می تواند در حل مشکالت کشور کمک نماید 
 بایستی مورد بررسی قرار گیرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی و تاریخچه پیشرفت آن در کشور  
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  ، عناصری دخیل هستند که یک بخش این افراد مشغول در بخش غیر دولتی و آشنا به جهت پیاده سازی این ایده
 بخش سرمایه هستند، و با چگونگی نقش آفرینی در این حوزه ها آشنایند.

 آنها بسیار مهم پتانسیل هستند، چگونگی بکارگیری ساکن یک بخش دیگر مردم و افرادی هستند که در منطقه 
چگونه می توان شیوخ، بزرگان و .. در منطقه را جمع کرد ، مثالً در قالب هیئت امنا یا نهاد اجتماعی  ، اینکهاست
 دیگر.

 چیست؟ چگونه می توان با فرض تامین سرمایه منطقه آمایش سرزمینی  و اینکه ظرفیت های آمایش سرزمین
 بایستی مورد بررسی قرار گیرد.  ی منطقه ایتوجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها و  اقدامات را انجام داد

 جناب آقای محمدرضا شه بخش مدیر عامل محترم گروه خودروسازی کرمان و معین منطقه 3 استان کرمان:

 .در ابتدای کار، ابتدا نیازمند یک میثاق نامه و تعهد نامه هستیم 
 .دولت با توجه به نقش انحصاری همواره دارای رانت می باشد 

  نشان می دهد هر کجا سراغ رانت دولت نرفتیم و مشکالت گیر و دار بخش دولتی را حل کردیم، حضور تجربه
بخش خصوصی بسیار خوب بوده است مثل هواپیمایی ماهان. لذا در کارکرد در منطقه نبایدسراغ استفاده از رانت 

 اد باید بطور منظم و در این راستا باشد.های دولتی برویم و این دیدگاه را به مردم نیز القاء نماییم لذا جلسات ست

  که رفع موانعی که فعالیت های توسعه ای را محدود می نماید این گیرها اکنون برای جمع حاضر بسیار آشناست
 در این ستاد مشکالت ارایه شود. می بایستی 

 بستر سازی مهم تر است از انجام یک کار موردی 

 زه این بستر سازی را نمی دهندمسیر اصلی موجود نهادهایی است که اجا 

  .هرچه جهت گیری کشور به این سمت و سو برود بهتر و کاراتر خواهد بود 

  جزو مهم ترین اقدامات بایستی استان به اندازه کافی جای کار و پتانسیل دارد مسایل مربوط به رفع موانع موجود
 باشند.

 جناب آقای عرب نژاد مدیر عامل محترم شرکت هواپیمایی ماهان و معین منطقه 8 استان کرمان: 

 است که راهبردی است باید به آن ایده بلند مدت فکر کرد کاری است که  یفکرو ایده بسیار ایده خوب
 سال زمان می خواهد  02حداقل 

  موانع کار در مرکز کشور قابل توجیه است با توجه به حجم باالی دولت ، بروکراسی و فساد موجود در
  بایستی چاره اندیشی صورت گیرد خدمات دولت برای کار بخش خصوصی فرآیند ارایه

  بایستی ایجاد شود.تعهد و میثاق عمومی برای انجام کار و اجرای یک الگوی موفق در هریک از مناطق 
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 استان کرمان: 8جناب آقای محمدحسین حسین زاده  مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت و معین منطقه 
 مطلب برای اجرای کار، 0بر تاکید  

  تجربه موجود در انجمن توسعه استان کرمان که در نهایت گرایش دولتی و تفکر دولتی پیدا کرد و نتیجه و
خروجی خاصی نداشت باید مراقبت شود که سرنوشت این کار بدان دچار نشود ، لذا این ستاد باید تبدیل به یک 

 گردد. مردم محور -نهاد دولت
  شکل گیری یک محوریت بخش خصوصی و مردمی که مورد تاکید و حمایت دولت باشد.تاکید بر 
  توجه به مسائل خرد و فعالیت های غیر کالن در مناطق مختلف و فراگیر نمودن دامنه فعالیت ها، برای اینکه

 اقتصاد روی پای خود بایستد. 
 

 استاندار محترم جناب آقای رزم حسینی:
 ت جناب آقای سعیدی کیا تجربه موفق و آزموده ای در این راستا و استفاده از ظرفیت الگوی قلعه گنج با مدیری

 های بخش غیردولتی در استان می باشد.

  طرح ترسیب کربن بعنوان الگوی جلب مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی مردم محلی الگوی دیگری در
 این راستاست.

 لسات و گذاشتن وقت الزم کار را دنبال نمایند .این جمع باید در قالب میثاق نامه و برگزاری ج 

 

 مصوبات :
 تنظیم و در جلسه بعد به امضای کلیه اعضاء ستاد محترم خواهد رسید.موافقتنامه  مقرر شد

 


