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 دستور کار جلسه:

 هماهنگی و تدوین گردش کار جلسات 

  3بررسی ظرفیت ها و چالش های منطقه 

  3بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی منطقه 

 اهم مذاکرات جلسه:

شهرستان  3منطقه )گانه  3های اقتصاد مقاومتی مناطق سه بررسی ظرفیت ها، چالش ها و بررسی پروژه جل

اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مدیران استانی وصاحب  ائمه جمعه وبا حضور استاندار محترم،کرمان( 

در سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با  11ساعت  0/5/1035نظران دانشگاهی در تاریخ 

  از قرآن مجید آغاز شد.تالوت آیاتی 

و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  محترم استاندارجناب آقای رزم حسینی  جلسهابتدای در 

 .گیرد قرار ستاد کار اولویت در باید اقتصادمقاومتی سازی فرهنگ و رسانی،آموزش سازی،اطالع گفتمان :فرمودند

 اقتصاد چوبرچا در نیپا های برنامه اجرای برای دستگاهها همه و استان مدیران جذم عزمبا تاکید بر  ایشان

 و شهر به شهر که جنگ زمان مثل اقتصادی جهاد برای مردم تجهیز یعنی مقاومتی اقتصاد: ندگفت مقاومتی،

 و آگاه را مردم و سازی گفتمان باید میکردیم، ها جبهه در حضور به تشویق را مردم و رفتیم می روستا به روستا

 کرد. میدان وارد

: ندگفت و نددانست توسعه مسئولیت تقسیم راستای در را کرمان استان اقتصادی کردن ای منطقه کرمان استاندار

 مناطق این در توسعه متاسفانه اما ایم کرده ارائه را خوبی خدمات مختلفی مناطق در ایران اسالمی انقالب از بعد

 .ساخت را کرمان استان، دولتی غیر های ظرفیت با توان می ،کرد ثابتکه باید  است نشده محقق

 های ظرفیت از باید توسعه برای دولت ناکافی مالی منابع و کشور اداری ساختار دلیل به: متذکرشدند ایشان

 صحنه به توسعه برای اند، داده انجام ای توسعه کار که اقتصادی های شرکت و کنیم استفاده دولتی غیر بخش

 .بیایند

 کرده همراهی باید ها دولتی: ندگفت نیست، دولتی کار مقاومتی اقتصاد تحققاین که  بر تاکید با ایشان همچنین

 مدت کوتاه مقاومتی اقتصاد تحقق برای کرمان استان های طرح اینکه به اشاره با ایشان.کنند تسهیل را مسیر و

 به اشاره استاندارکرمان همچنین با .اند شده بندی زمان ساله پنج حداقل ها طرح این: ندکرد تصریح نیستند،
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 هشتگانه مناطق مدیریت ارائه در: ندکرد عنوان توانمند، های شرکت به اقتصادی هشتگانه مناطق مدیریت ارائه

 بلکه کنند، خرج پول و شوند عرصه این وارد تحمیلی که ایم نخواسته ها شرکت از کرمان استان اقتصادی

 .هستیم مردم توانمندی و ثروت خلق برای آنها مدیریتی های توانمندی از استفاده درصدد

 منطقه اقتصادی تیمدیر اقتصادی، هشتگانه مناطق مدیران از ما انتظارات عمده بخش: ندگفت کرمان استاندار

 معاون: ندگفت و نددانست کرمان شهرستان به مربوط را کرمان استان اقتصادی هشتم منطقهایشان  .است

 .ندا شده انتخاب اقتصادی هشتم منطقه دولتی مدیر عنوان به کرمان استانداریو اجتماعی  امنیتی، سیاسی

: ندگفت است، مردمی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رویکردهای مهمترین از یکی اینکه بیان با در ادامه استاندارکرمان

 های استان از یکی عنوان به کرمان استان انتخاب آن پی در و گنج قلعه در مقاومتی اقتصاد نمونه شهر تحقق با

 .یابد می تعمیم استان تمامی در گنج قلعه الگوی مقاومتی، اقتصاد پایلوت

 و شده مطرح کرمان استان در اقتصادی توسعه مثلث از موفقی بسیار کارنامه گذشته ماه 03 در: ندگفت ایشان

 .است شده پیگری کرمان استان در مستمر صورت به ان جلسات

 استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیر و ریزی برنامه و مدیریت سازمان رییس رودری دکتردر ادامه جلسه 

 بین همدلی و وفاق ایجاد در محترم استاندار ایده براساس: گفتند ستاد شده انجام اقدامات از گزارشی ارایه با

 پیمان هم استاندارمحترم آنها راس در و مدیران همه و تنظیم ای نامه میثاق استان اجرایی دستگاههای مدیران

 بردارند گام سریعتر استان اقتصادی توسعه جهت در که شدند

 ای وظیفه براساس کدام هر که مجموعه زیر کمیته 5 با استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد  تشکیل از ایشان

 در: ندافزود و ندداد خبر مینمایند فعالیت رهبری معظم مقام ابالغی کلی های سیاست بند 26 پیشبرد در که

 مدیران تالش و  همت به و است شده بندی تقسیم و تعریف استان سطح در کنون تا  پروژه 033 راستا این

 جلوتر ملی زمانبندی وازبرنامه برداشته موثری های گام حرکت راه نقشه و برنامه تدوین لحاظ به استان ارشد

 . هستیم

 ازدیگر کارهای ستاد(  نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش  یکپارچه نظام سامانه در ها پروژه شدن عملیاتی و تنظیم

 بیستمین در راستا این ر، داند شده تدوین اجرایی دستگاههای از یك هر تفکیك به ها پروژه ندافزود ،می باشد

 در خصوصی بخش مشارکت جمله از استان شده انجام اقدامات کشور مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه

 . گردید معرفی استانها سایر به تسری قابل گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر

 است کرمان شهرستان شامل مقاومتی اقتصاد هشت منطقه اینکه به اشاره با استان مقاومتی اقتصاد ستاد دبیر
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 اصلی: ندافزود میگیرد بر رادر استان کل مساحت چهارم یك حدود و استان کل جمعیت چهارم یكحدود  که

 گزارشی طی که اند شده احصا منطقه توسعه مدت بلند واهداف توسعه تنگناههای مهمترین و ها قابلیت ترین

 در ای مشاوره خدمات ارایه لحاظ بهمی باشند  ماهان هواپیمایی شرکت عامل مدیر که منطقه معین به مبسوط

 تدوین

 شد خواهد تقدیم ها برنامه

 عالی ،مقام محترم استاندار امضا به زودی به که ندداد خبر همکاری ای منطقه نامه تفاهم تدوین از رودری دکتر

 خواهد منطقه معین عنوان به ماهان هواپیمایی شرکت عامل مدیر و دادگستری وزارت یلعا ،مقام کشور وزارت

 .رسید

 تومان میلیارد هزار 166: ندگفت جناب آقای سنجری کرمان استانداری اقتصادی امور هماهنگی مدیرکلدر ادامه 

 که اند شده اجرایی و شناسایی کرمان استان در طرح 201 قالب در اقدام دست در و جدید های اریذگ سرمایه

 میلیارد 22 ها طرح این در اینکه بیان باایشان  .اند داشته فیزیکی پیشرفت درصد 33 تا پنج بین انها از کدام هر

 13 گذاری سرمایه با بزرگ طرح 22 کرمان، شهرستان در: ندداد ادامه است، نیاز مورد مالی فاینانس نیاز دالر

 یادآورهمچنین  .است شده انجام گذاری سرمایه تومان میلیارد 553 که است انجام حال در تومان میلیارد هزار

 کنار در استان این .است رسیده برداری بهره به ها طرح این بر عالوه نیز اقتصادی بزرگ طرح 61 تاکنون: ندشد

 ارایه شده الگویکه  است شده معرفی مقاومتی اقتصاد پایلوت عنوان به شرقی آذربایجان و خوزستان های استان

 مناطق تمامی به تعمیم حال در و رود می شمار به کرمان استان در مقاومتی اقتصاداز تحقق  ای موفق نمونه

 .است استان

 در شده انجام اقدامات از کرمان جمعه وامام فقیه ولی محترم نماینده جعفریحجت االسالم در ادامه جلسه 

 موجب امور همه در مشورت: ندگفت و ندکرد تقدیر گنج قلعه شهرستان در مقاومتی اقتصاد تحقق راستای

 و کنند کسب را بزرگی های موفقیت گنج قلعه مانند به توانند می نیز نقاط سایرکه  .شود می افزون روز موفقیت

 .داد قرار نظر مد همواره رانیز مشورت و گرفت کار رابه کار اهل افراد باید رابطه این در

 های محدودیت و مشکالت همه کنار در: ندوافزودند کرد اشاره کشور در فرهنگی مشکالت وجود به ایشان

 .نداشتیم چندانی مشکل امروز دانست، می را خود وظیفه فرد هر و شد می درست جامعه فرهنگ اگر موجود،

: باید اختیارات الزم نیز به مدیران استانی ندنماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفتدرادامه 

: این موضوع یکی از ندبه مشکل بیکاری جوانان اشاره و بیان کرد ایشانبرای تحقق اقتصاد مقاومتی داده شود. 
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 مهم خانواده ها است که با رفع آن ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، از دغدغه خانواده ها نیز کاستهدغدغه های 

کارهای حوزه اقتصاد مقاومتی باید پیوست فرهنگی انها را نیز با حضور روحانیون  ایشان گفتند در می شود.

: ندو گفت ندر مجاز نیز اشاره کردبه موضوع اتباع بیگانه غی ایشانتدوین کنیم تا در آینده مشکلی نداشته باشیم. 

حضور این افراد اقتصاد استان و به ویژه شهرستان کرمان را با مشکل مواجه کرده و ناامنی اقتصادی ایجاد کرده 

 است. 

سپس فرماندار محترم کرمان به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور 

 پرداختند. 

با اشاره به ایجاد زون های اقتصادی در جناب آقای عرب نژاد شرکت هواپیمایی ماهان محترم مدیرعامل در ادامه 

در جلسه گام دوم مثلث توسعه ایشان  .نداین کار به عنوان اقدامی بسیار هوشمندانه یاد کرد  استان کرمان، از

شرکت هواپیمایی ماهان مسئولیت منطقه هشتم  : ندقتصاد مقاومتی منطقه هشت شامل شهرستان کرمان افزودا

درصد هوانوردی کشور در 13بیان اینکه  ند، بازون های اقتصادی شامل شهرستان کرمان را بر عهده گرفته ا

: ریشه سازمان هواپیمایی ماهان در کرمان است و این شرکت در سطح نداختیار شرکت ماهان است، تصریح کرد

: این اقدام استان ندو گفت ندطرح مثلث توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار دادشان ای کشور گستره وسیعی دارد.

 کرمان نیز اقدامی شایسته تقدیر به شمار می رود.

 

 

 

 
 


