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

 اهم مذاکرات جلسه:
م، در این جلسه استاندار محتربا تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. )زرند و کوهبنان(  4منطقه اقتصاد مقاومتی  گام دوم مثلث توسعه وجلسه 

در شهرستانهای زرند و کوهبنان  شهرستان های زرند و کوهبنان، نماینده محترم مردم جمعه ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، ائمه محترم 
کو و تعدادی از مدیران دستگاههای دمدیر عامل محترم شرکت می ،مجلس شورای اسالمی ، فرمانداران محترم شهرستانهای زرند و کوهبنان

 حضور داشتند. منطقهی استان و اجرای
ر در ابتدای جلسه استاندار محترم هفته دولت را تبریك گفته و یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشتند. ایشان به همه مدعوین جلسه خی

تشكر نمودند. سپس  4قه منط در کو به جهت قبول مسئولیت اقتصاد مقاومتیدمقدم گفته و از آقای مهندس پورمند مدیرعامل محترم شرکت می
مورد  همچنینبا بیان اینكه با توجه به تجربه شهرستان قلعه گنج و این نوع سبك کار در حوزه اقتصاد مقاومتی که مختص استان کرمان است و 

سرمایه گذاری در می توانیم از شرکت های توسعه گرا و دارای مسئولیت های مهم در حوزه  ،تایید ستاد اقتصاد مقاومتی کشور هم می باشد
 این الگو خوشبختانه در استان جا افتاده است. استفاده و به آنها مسئولیت دهیم که بخش توسعه منطقه ای

تبریك هفته دولت و خیر مقدم به اعضاء به خصوص ائمه محترم  ضمندر ادامه جلسه آقای دکتر رودری ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص ستاد اقتصاد  ،کودداران محترم شهرستانها، نماینده محترم مردم در مجلس و مدیر عامل محترم شرکت میشهرستانها، فرمانجمعه 

پایلوت اقتصاد مقاومتی به همراه دو استان دیگر انتخاب شده است و بنا به بعنوان استان کرمان  :ارائه و بیان نمودند توضیحاتی استان مقاومتی
ه و تاکیدات مقام معظم رهبری باید دولت برنامه های خود را در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام برنامه ریزی های انجام شد

که کوتاه مدت تا پایان دولت، میان مدت در قالب برنامه ششم و بلند مدت با هدف رسیدن به سند چشم انداز می باشد. این کار در استان ،دهد 
 ،با راهبری و مدیریت استاندار محترم بسیار فراتر از چارچوب تكالیف ملی اقتصاد مقاومتی خوشبختانه و شدهانجام کرمان به صورت همه جانبه 

پروژه  981مشارکت بخش خصوصی پیش رفته ایم. نهایتا خروجی ستاد تا این مرحله بخش هم در بخش هدف گذاری برنامه ریزی ملی و هم 
که فراتر از کارهای جاری آنهاست و  استان است دستگاههای اجرایی تعریف شدههم  پروژه 999ملی،  بدر قالپروژه  14و مصوبه می باشد که 

پروژه برش شهرستانی است که این برنامه ها در سطح منطقه هم  9189 وجود پروژه هم مربوط به بخش خصوصی است. نكته قابل توجه 989
بخش خصوصی و تسهیالت  توسطهزار میلیارد تومان  9194که  برآورد شدهمیلیارد تومان  هزار 944تعریف شده و منابع مورد نیاز آنها تقریبا 

 بخش تامین می گردد.در این سرمایه گذاری 

کتابچه های  به انتشارارائه نمودند و  4از منطقه  یدر ادامه جلسه آقای محمدی سلیمانی معاون محترم آمار و اطالعات سازمان گزارش مختصر
بیان نمودند که با نیز پروژه  981در خصوص ایشان می باشد. "نیپا  "منشور پروژهکردند و گفتند که این کتابچه ها کامال طبق  مرتبط اشاره

وژه دستور جناب آقای استاندار یك مرکز کنترل و نظارت بر این پروژه ها راه اندازی کردیم که کامال مبتنی بر وب بوده و پیشرفت و نظارت پر
 ین سامانه پیگیری می شود.ها از طریق ا

و اظهار تقدیر  ستانتوسعه امحترم در خصوص استاندار اقدامات از  ،نشست این در نیز استاندار عمرانیمحترم  معاونجناب آقای سیف الهی 
 .یافته استبه سایر استان های کشور نیز تسری  کهتوسعه ای را در استان کرمان ایجاد کرد : آقای رزم حسینی الگویداشت
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 مردم درصدد گرفتن امكانات نیستند بلكه می خواهند بدانند از ظرفیت های موجود چگونه باید استفاده کنند.اکنون ابوالقاسم سیف الهی افزود: 
 وی گفت: رویكرد مردم استان کرمان در بخش های مختلف تغییر کرده است.

 در زرند و کوهبنان شهرستان دو در زیادی اقدامات: گفت هم اسالمی رایشو مجلس در کوهبنان و زرند مردم نمایندهدکتر امیری آقای جناب 
وی  گ معدنی در بخش ذغال از جمله اقدامات قابل اجرا و مهم در کوهبنان و زرند است.هلدین تشكیلهمچنین  .داد انجام توان می معادن حوزه

وی به ظرفیت های  ت خوبی برای رشد سایر بخش ها نام برد.به عنوان موقعی ،به طراحی کارگاه های خرد و کوچك در پایین دست فوالد
 .ببرندکافی گردشگری منطقه کوهبنان و زرند اشاره و تصریح کرد: تاکنون دولت ها نتوانسته اند از این قابلیت ها بهره 

امام جمعه زرند گفت: وظیفه مومن این است که از زمین استفاده و عمران و آبادانی ایجاد کند.وی به دشوار بودن حجت االسالم ابراهیمی 
ن روکراسی اداری برای سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: بانك ها در واگذاری تسهیالت فعاالنه عمل کنند.توجه به مسائل اقتصادی در استاوب

 ر مناطق مختلف استان شده است.کرمان موجب ایجاد آرامش د
امام جمعه کوهبنان گفت: باید موانع از پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود و اکنون زمان گفتن نه به سرمایه گذاران حجت االسالم جعفری 

انقالبی است و  یك کشور ور ماکش زیراباید استقالل اقتصادی را کسب کنیم  و ید پایدار و متكی به خودمان باشداقتصاد باو ادامه داد  نیست
باید از  همچنین در این بود که کامال مردمی بود. وی گفت: می خواهیم اقتصاد مردمی شود و موفقیت انقالب هم برای دنیا حرف نو دارد.

قلعه گنج اشاره کرد و وی به اجرای شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در  سرمایه گذاری های کوچك هم در راستای توسعه شهرستان ها استفاده کرد.
تاکید کرد: اتكا به تولید  ایشاندر ادامه  باید این را به جامعه سرایت دهیماصل اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی است و  در گفت: مدیریت جهادی

کاالهای تولید داخل استفاده داخلی با استفاده از تولیدات داخلی امكان پذیر است.وی از استاندار کرمان خواست از ادارات و نهادهای دولتی از 
در ادارات این  شاغل ولی هنوز مشكالت کمبود نیروی ارتقا یافتهشهرستان  به سال است که کوهبنان 99تصریح کرد: حدود سپس و کنند

باید مچنین و هاستفاده از منابع و ظرفیت های موجود در شهرستان کوهبنان مورد نظر قرار گیرد.بایستی شهرستان وجود دارد.وی افزود: 
 .ارائه نمود ها توسط بانك به مردم اعطای تسهیالتراهكارهای خوبی برای 

آقای مهندس پورمند مدیر عامل محترم میدکو: یكی از نكات بسیار مهم در اقتصاد منطقه، شان ثروت آفرینی بوده که بهترین راه حصول جناب 

تریلیون دالر است که متاسفانه کشور ما، با دارا بودن یك درصد  54اضر بمیزان به آن اجرای اقتصاد مقاومتی است. کل ثروت دنیا در حال ح

درصدی از این ثروت را دارد، این بدان معنی است که ما نتوانسته ایم از منابع طبیعی و خدادادی استفاده بهینه کنیم.  499جمعیت جهان، سهم 

فرصت ها بویژه در شهرستان زرند موجب ثروت آفرینی خواهد شد، به عنوان تعریف ثروت، انباشت فرصت هاست بنحوی که استفاده از همین 

است. که امور الزم جهت استفاده از این منابع طبیعی با وجود  اکنونانجام شده در آن، از مرحله اکتشافات ت فرایندمعدن جالل آباد و تمام  ثال،م

قطعاً ثروت آفرینی امر ساده ای نیست و در این راه باید مبارزه کرد، اولویت ما در تمامی مشكالت، با برنامه ریزی و پشتكار در حال انجام است. 

دهستان منتخب خواهد بود، بنحوی که  9برنامه ریزی اولیه ما در  بدین ترتیب کهجوانان هستند، همچنین محرومیت منطقه و ، 4توسعه منطقه

اب شده که شامل روستاهای وحدت آباد، مطهر آباد و فتح آباد است و همچنین در شهرستان زرند، دهستان بهشت وحدت به عنوان پایلوت انتخ

 در شهرستان کوهبنان از دهستان طغرل الجرد و روستای خانمكان، برنامه های توسعه خود را ارائه نموده و آغاز خواهیم کرد. 

زیر کشت پسته در شهرستان زرند در حال بهره وری  هزار هكتار سطح 64هزار هكتار از  64فرماندار زرند نیز گفت: آقای خنجری جناب 
اجرای طرح های همیاران آب در شهرستان زرند اشاره و تصریح کرد: طرح تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت توسعه  به همچنین ایشاناست.
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 کشت های با نیاز اندک به آب در حال اجراست.
رشته قنات و چشمه در شهرستان  944رفیت های مختلف این شهرستان گفت: بیش از فرماندار کوهبنان هم با اشاره به ظجناب آقای مهدلو

كان در نظر م 99معادن ذغالسنگ یكی از مهمترین راههای اشتغالزایی در این شهرستان است.وی اظهار کرد: دو مكان از و کوهبنان وجود دارد.
قالیباف در شهرستان  944اکنون فعال است.وی به آموزش بیش از گاه های بوم گردی در شهرستان کوهبنان هم گرفته شده برای اقامت

با و است بوده گرایانه اعتدال نگاه با استان در توسعه:و اظهار داشت مناطق باید شناسایی و فعال شوند کوهبنان اشاره و تصریح کرد: ظرفیت های
، توجه به  شده طی چند سال گذشته چهره استان کرمان متحولبیان اینكه مومن باید متمكن باشد و این شعاری ارزشمند است تصریح کرد: 

  مسائل اقتصادی در استان کرمان موجب آرامش در مناطق مختلف استان شده است.

 4در توسعه منطقه  گانیخواستار مشارکت هم ،فرمانداران ودر پایان جلسه نیز استاندار محترم ضمن اعالم آمادگی تمام دستگاه های اجرائی 
 شدند.

  

 مصوبات:

 مقرر گردید معین منطقه با هماهنگی نماینده محترم استاندار اقدامات الزم جهت مطالعه وضعیت منطقه و استفاده از پتانسیل های منطقه را-9
 بررسی و فعالیت خود را در منطقه آغاز نمایند.

 

 


