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 جلسات کار گردش تدوین و هماهنگی  
 6 منطقه یها چالش و ها تیظرف بررسی 
 6 منطقه مقاومتی اقتصاد های پروژه بررسی 

 اهم مذاکرات جلسه:

، استاندار محترمبا حضور  )رفسنجان، شهربابک و انار( 6گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد مقاومتی منطقه جلسه اولین 

در  16ساعت  91/4/1911مدیران استانی در تاریخ ائمه جمعه و فرمانداران سه شهرستان، نماینده معین منطقه 

  سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

 به اشاره با استان مقاومتی اداقتص فرماندهی ستادرئیس آقای رزم حسینی  کرمان استانداردر ابتدای جلسه 

 برای مدیریت از جدیدی سبک دنبال به استان، توسعه دوم گام در: ندگفت اقتصادی، توسعه مثلث ایده اجرای

 از مناطق برخی بودن همگن و کرمان استان بودن پهناور دلیل به .هستیم توسعه و اشتغال ایجاد بهتر، مدیریت

 و بزرگ های شرکت مسئولیت با کرمان استان در مقاومتی اقتصاد گانه هشت مناطق یکدیگر، با اقتصادی نظر

 شهر الگویایشان افزودند  .است گرفته قرارنیز  کشور مقاومتی اقتصاد ستاد اقبال موردکه  شد تشکیل توانمند

 در اجرا قابل الگویی عنوان به کشور مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد سوی از ، گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه

 .است شده معرفی نیز مناطق سایر

 مقاومتی، اقتصاد ششم منطقه عنوان به شهربابک و انار رفسنجان، های شهرستان انتخاب به اشاره باایشان 

 و داردرا  منطقه در کار سال 16 سابقه که ایران مس ملی شرکت مقاومتی اقتصاد ششم منطقه در: ندگفت

 اقتصاد که پذیرفتند داوطلبانه صورت به است داده انجام کشور در مس فراوری حوزه در را خوبی خدمات

 بعد و کنند می شروع شهربابک از مختلف دالیل به ششم منطقه در مقاومتی اقتصاد کار .کنند دنبال را مقاومتی

 .شود می داده تعمیم رفسنجان و انار های شهرستان به اقدام این نظر، مورد روال طی از

 که هایی شرکت از: ندگفت و کرد یاد توسعه ابزار عنوان به فرمانداران و دولت ازآقای رزم حسینی  کرمان استاندار

 در ایم خواسته بلکه کرد نخواهیم و ایم نکرده هزینه درخواست اند پذیرفته مسئولیت مقاومتی اقتصاد حوزه در

 .باشند دار عهده را توسعه مسئولیت خود، اجتماعی مسئولیت راستای

 از قبل اگر: ندگفت و دانست آن بودن سیاسی غیر را اقتصادی توسعه مثلث توفیقات از یکی ادامه در ایشان
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 بود آن خاطر به انداختیم تعویق به را اقتصادی توسعه مثلث برگزاری عمدی، صورت به اسفندماه هفتم انتخابات

 مشارکت و مردم خوب انتخاب با .شود ایجاد سیاسی شائبه ترین کوچک خواستیم نمی و بود نزدیک انتخابات که

 .شود می دنبال بیشتری جدیت با اقتصادی توسعه مثلث جلسات انتخابات، در ها آن

 کمک توسعه  مسیر در نیز امر این و باشد داشته را خود سیاسی دیدگاه تواند می فرد هر اینکه به اشاره باایشان 

 گام مقاومتی اقتصاد تحقق در خود قانونی و شرعی تکلیف راستای در سیاسی نگاه بدون: ندکرد عنوان ،کند می

 از باید و است خوبی بسیار اقدام اقتصادی توسعه مثلث های طرح اجرای بر جمعه ائمه نظارت .داریم می بر

 .کرد تقدیر زمینه این در جمعه ائمه های تالش

 وجود: ندکرد تصریح و برشمرد کرمان استان مدیریتی رویکردهای از یکی را جهادی مدیریتاستاندار کرمان 

 اجتماعی های آسیب و بیکار جوانان دلیل همین به و است شده کشور در مشکالتی بروز موجب جناحی مدیریت

 در فقیه والیت وجود برکت به و هستند صحنه در مردم چون که مطلب این به اشاره باایشان  .است فزاینده

 همه در و هستند ایثارگر دارند، جانباز ،دهند می رای خوبی به که مردم این: ندافزود ،دهد نمی رخ کودتا کشور،

 طرفدار اینکه بر تاکید باایشان  .هستند خدمات بهترین دریافت شایسته ،کنند می همراهی مردم با ها صحنه

 .کرد پهن قرمز فرش ارانذگ سرمایه برای باید که داریم باور: ندگفت هستیم، قانونی و مشروع عادالنه، ثروت

 ثروت یک که دهند می اجازه دنیا کجای: ندگفت و ندکرد اشاره علی آقا حاج خانه بازسازی به کرمان استاندار

 ایجاد اینکه به اشاره باایشان  .برد مناسبی بهره موجود های ظرفیت این از نباید چرا و شود مخروبه گونه این

 استان آموزشی نظام به را باهنر شهید دانشگاه: ندگفت است، تاکید مورد کرمان استان در نیز اقتصادی فرهنگ

ایشان همچنین پیشنهاد کردند  .گیرد صورت الزم اقدام سوادی بی رفع زمینه در تا ایم کرده وصل کرمان

فرمانداران مناطق برای کسب تجربه به شهرستان قلعه گنج سفر و از دستاوردهای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی 

 دیدن کنند.

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

ند و عنوان کرد ارزیابی مطلوب را مقاومتی اقتصاد تحقق برای کرمان استان در گرفته صورت اقداماتاستان، 

هم در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و هم در پیشرو  های استانکردند: استان کرمان امروز به عنوان یکی از 

 قرار دارد. ها استانتدوین برنامه ششم با فاصله زیاد از سایر 

 در الگو یک عنوان به حاضر حال در و دارد ها برنامه تدوین بُعد در پُری  دست کرمان استان اینکه بیان باایشان 

 مناطق این ایجاد با استان توسعه برای دولتی بخش به شدید فکری وابستگی رفعند: افزود ،است مطرح کشور

 استان سطح در توسعه مدیریت از جدیدی تعریف برای سازی نهاد در مثبتی بسیار تاریخی بدعت اقتصادی،
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 بدنه برای بایدبنابراین  .نماید معرفی کشور به جدید مدیریتی الگوی یک توانسته استان و نموده محقق کرمان

 .  کرد ریزی برنامه مقاومتی اقتصاد تحقق برای کرمان استان مردمی و اجتماعی

 ای منطقه بندی تقسیم برای علمی و نظری مبانی کرمان استاندار ایده اساس بر ابتدا در اینکه بیان با ایشان

و تنگناهای منطقه و انتظارات  ها قابلیتبه ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در استان،  شد تدوین مقاومتی اقتصاد

 اقتصاد ششم منطقه: گفتند و ستاد از شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان نماینده معین منطقه پرداختند

 درصد 14 که دارد جمعیت نفر هزار 414 رفسنجان، و شهربابک انار، های شهرستان شامل کرمان استان مقاومتی

 .شود می شامل را استان مساحت درصد 1931 و استان جمعیت

، آن فرآوری و صنایع ایجاد باالی قابلیت با فلزی غیر و فلزی غنی معدنی های پتانسیل از برخورداریایشان 

 از مندی بهرهو  دارویی و گیاهی ژنتیکی ذخایر و پسته ویژه به کشاورزی تولیدات بخش در نسبی های مزیت

 0 منطقه توسعه های قابلیت ترین اصلیاز جمله  توریسمی اکو و گردشگری و طبیعی گوناگون های جاذبه

اشتغال زا و  های طرحسرمایه گذاری در  جهت درعدم استقبال سرمایه داران و متمولین دانستند و عنوان کردند: 

و  ها سفرهبارش کم نزوالت جوی و بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی باعث افت شدید ، صنعتی

و  شهرهای شهربابک و انار متناسب با نقش آن در منطقه نیافتگی توسعه، زیرزمینی  های آبتلخ و شور شدن 

 ترین عمده، ها گسلی از شهرستان شهربابک بر روی وجود خطر باالی زلزله با توجه به قرار گرفتن بخش وسیع

 است. منطقه توسعه های محدودیت و تنگناها

پروژه بخش خصوصی در این  76پروژه پیشنهادی و  110پروژه ملی،  161آقای دکتر رودری با اشاره به اینکه 

در  توسعه مثلث طرح از برگرفته  گذاری سرمایه های پروژهاجرا خواهد شد تصریح کردند:  11منطقه در سال 

   پروژه است. 19منطقه 

شهرستان از طریق توسعه ارایه خدمات مشاوره ای و تدوین برنامه های اجرائی و عملیاتی پیشرفت و  ایشان

برنامه ریزی برای تهیه و تدوین و اجرای خوشه های صنعتی با یری مشاورین قوی توسط معین مناطق، بکارگ

و پروژه  ها طرحکمک به واگذاری ، با بنگاه های بزرگ اقتصادی باالخص مرتبط طقه و هر من های قابلیتتوجه به 

منابع مالی  تأمینخرد محلی و مشارکت در  های صندوقایجاد ک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی، های تمل

وب ستاد از های مصپروژه و  ها طرحمثلث توسعه اقتصادی و دیگر  های طرحاجرائی و عملیاتی نمودن  ،ها آن

 های زیرساختکمک به ایجاد ، مشاوره ای و جلب سرمایه گذارمدیریتی و  های پیگیریمالی و   های کمکطریق 

مشاوره ای ، ترویجی ،  های کمکمثل خود اشتغالی  های طرح و انجام ها گذاریمنطقه و مشارکت در سرمایه 

قابل تفاهم و پیگیری با معین  های فعالیتاقدامات و را از جمله  منابع مالی  تأمینمشارکت در سپرده گذاری و 
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 عنوان کردند. منطقه

پروژه های طرح مثلث در خصوص سنجری مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان سپس آقای 

میلیارد  9266تفاهم نامه با سرمایه گذاری حدود  11 0صحبت کردند. بر این اساس در منطقه توسعه در منطقه 

در قالب  استان هزار میلیارد تومان تفاهم نامه امضا شده 21: از مجموع ندگفتن امضا شده است.  ایشان توما

درصد تحقق سرمایه گذاری را  16هزار میلیارد تومان رسوب سرمایه گذاری و  17مثلث توسعه اقتصادی، 

پروژه بزرگ و بسیار بزرگ در استان  791چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب  افزود و ایم داشته

 .کرمان شناسایی شده است

شهرستان رفسنجان با بیان اینکه حرکت اقتصادی بسیار  محترم حجت االسالم رمضانی پور امام جمعهدر ادامه 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی را  ها انگیزه: وجود مدیران بومی ندخوبی در استان کرمان ایجاد شده است، گفت

: همراهی و تعامل در مسیر توسعه ندو افزود ندبر پرهیز از مسائل جناحی تاکید کردایشان  افزایش داده است.

رهبر معظم . شود، کفر در جامعه حاکم شده است یک موضوع بسیار مهم است زیرا اگر فقر در جامعه حاکم

 .اند داشتهسالمی نیز همواره بر ارتقای سطح معیشتی مردم تاکید انقالب ا

 های مزیت: همراه با کار اقتصادی باید رشد فرهنگی متوازنی را نیز داشته باشیم تا افراد از ندعنوان کردایشان 

معین  های شرکت: انتخاب ندحجت االسالم رمضانی پور تصریح کرد توسعه اقتصادی به نحو احسن استفاده کنند.

 های ظرفیت، شناخت کافی و جامعی از ها شرکتکار بسیار خوبی بوده است زیرا این  مقاومتی اقتصادبرای تحقق 

 دارند. ها شهرستان

 در اقتصادی توسعه مثلث ایده اجرای: ندگفت شهربابک شهرستان جمعه امام منتظری االسالم حجتسپس 

 حوزه در اسالمی انقالب معظم رهبر: ندافزودایشان  .دارد تقدیر جای اقدام این و است کشور زبانزد کرمان استان

 بهتر چه هر مهم امر این تا دهیم هم دست به دست باید همه و اند داشته فراوانی تاکیدات همواره اقتصادی

 راستا این در :ندکرد تصریح و نددانست مثبت بسیار اقدامی را اقتصادی مناطق ایجاد وی .شود محقق

 اقتصاد مسیر در بهتری های گام توانند می دارند، اقتصادی حوزه در هم به شبیه های زمینه که هایی شهرستان

 .بردارند مقاومتی

 نمایندگان، جمعه، ائمه همدلی و همراهی: ندگفت و تقدیر نیز شهربابک شهرستان فرماندار اقدامات ازایشان 

 شده محقق اقتصادی توسعه مثلث قالب در اقتصادی توسعه در خصوصی بخش گذاران سرمایه و دولتی مدیران

 .دارد تقدیر جای که است

 لزومبر اخیر  های سالدر ادامه جلسه فرمانداران رفسنجان و شهربابک ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته در 
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 با معین منطقه تاکید کردند. ها شهرستانهمکاری مدیران 

سپس نمایندگان معین منطقه نیز ضمن استقبال از طرح آمادگی کامل خود را جهت همکاری با استاندار و 

  منطقه اعالم کردند. های شهرستانفرمانداران 

 اجرای با: ندگفت و نمایند ه استاندار در منطقه کرمان استانداری اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاوندر ادامه 

 مناقشات و منازعات و رسیده حداقل به امنیتی مشکالت مقاومتی، اقتصاد نهفته های قابلیت به رسیدن و اهداف

 از سیاسی مناقشات و منازعات و امنیتی مشکالت از بسیاری: ندافزود اسدی ذکاء آقای  .شود می برطرف سیاسی

 در اینکه به اشاره با ایشان .شود می برطرف نیز مشکالت این اشتغال ایجاد با و گیرد می سرچشمه اشتغال نبود

 و خرد های سرمایه: ندکرد عنوان داریم، اختیار در را گنج قلعه چون موفقی الگوی مقاومتی اقتصاد تحقق مسیر

 نبود مقاومتی، اقتصاد تحقق در اصلی موضوع و دارد وجود کرمان استان در خوبی شهرستانی های سرمایه

 محقق هایی الفتوح فتح باید رهبری معظم مقام تاکید مورد مقاومتی اقتصاد تحقق مسیر در .نیست سرمایه

 .است مدیریتی توسعه و ابتکار ایجاد مدیریت، در مهم اصل و کنیم

 هر های قابلیت تا گیرد قرار استفاده مورد ای گونه به باید مناطق های قابلیت: ندگفت کرمان استاندار معاون

 تاکید دلیل همین به .کند کمک کرمان استان مدیریت به و یافته توسعه و نشود حبس منطقه آن در منطقه

ایشان  .است شده تاکید توانمندسازی موضوع به و ایم نکرده مطرح را پول موضوع اقتصادی مناطق در که شده

 با کنیم می تالش: ندکرد عنوان ند  ودانست تولید هزینه کاهش در مهمی عامل را خانگی و خرد های کارگاه ایجاد

 .یابیم دست مقاومتی اقتصاد راستای در شده تعیین اهداف به جهادی مدیریت

 


