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  نشست مشترک استاندار کرمان، رئیس بنیاد مستضعفان کشور و مدیران ارشد اقتصادی بخش غیر دولتی استان        
 گانه اقتصادی استان ( در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی استان 8مناطق  معین)

 اهم مذاکرات جلسه:

  شهرستان مستضعفان کشور درخصوص نحوه چگونگی انتخابدر ابتدای جلسه جناب آقای سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد 
 قلعه گنج و پیگیری و اهتمام جدی استان در این راستا اشاراتی داشتند و اهداف و روشهای انجام کار را بیان نمودند. 

مقام معظم  هام از فرمایشاتلدر این راستا بیان گردید که به منظور پیشبرد بهتر و علمی کار مقرر گردیده است که با ا
انتخاب مشاوری  ایشان خاطر نشان کردند که د . گردمنطقه انتخاب و تا مرحله نهایی آن منطقه کار دنبال یک  1رهبری 

ه است . پذیرفتکه طرح جامع اقتصادی اجتماعی منطقه را به انجام رساند ، صورت   
  مدیر ملی طرح جناب آقای دکتر قهرمانی

 قلعه گنج به شرح ذیل می باشدشهرستان صورت گرفته در عمده اقدامات 
تفاهم نامه همکاری طرح آبادی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج مابین بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و استانداری انعقاد  -

 کرمان به منظور تحقق اهداف توسعه منطقه 
دعوت از شرکت های مشاور دارای همکاری بین المللی و ذیصالح و جذب  ادر راستای اجرای تفاهم نامه ب جامع مطالعات

 –طرح جامع اقتصادی بایستی درنهایت  کهقابلیت های شهرستان  وآنها به منظور انجام مطالعات راهبردی ، شناخت نیازها 
و بعد کار به مناقصه  انجام کار ابتدا شرح خدمات کار توسط یک مشاور قدر تهیه جهتاجتماعی شهرستان تدوین شود . 

 گذاشته شد . 
توانمند سازی مردم و بکارگیری توانمند سازی بخش خصوصی و مشارکت خود مردم ، که در راستای درونزایی اقتصاد و 

 مردمی بودن در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است . 
 طرح های با مشارکت بخش خصوصی : 

  بیابان زدایی و احیا منابع طبیعی 

 ) تشکیل و بهره برداری از مجتمع دامداری ) پرورش بزشیری 

 تسهیالت بانکی  اعطاء 

  احداث کارخانه روغنی کشی از کنجد و پرکنی آبلیموی گاز دار 

 ) احداث کارخانه رب و کنسانتره گوجه فرنگی ) بخش خصوصی 

  بخش خصوصی (احداث کارخانه بسته بندی و فرآوری خرما ( 
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  احیا و بهره برداری از معادن شهرستان قلعه گنج 

 در قالب طبقه بندی زیر دنبال می شود .علوی عالوه بر موارد فوق ، اقدامات بنیاد 
 شهرستان شامل :طرح های عمران و آبادانی 

 احداث هتل کپری پارسیان  -

 تامین اراضی مورد نیاز  -

 تامین زیرساخت های شهرک صنعتی  -

 اث و تجهیز مجتمع اداری احد -

 احداث بلوار دسترسی به بیمارستان و مجتمع اداری  -

 شهرستان شامل :سالمت  –خدمات اجتماعی طرح های 
  تخت خوابی قلعه گنج  23کمک به تجهیز بیمارستان 

 احداث سه واحد مسکونی خانه پزشک 

  طرح سالمت مادران 

 شهرستان شامل :خدمات فرهنگی و آموزشی طرح های 
  برگزاری دوره های آموزش و ترویج فرش دستباف 

  احداث یک باب مسجد در محوطه مجتمع اداری 

  مساعدت به احداث یک باب مسجد در روستای شمزان / چاه زنگی 

 وره و استخر شنای سالنی ظاحداث سالن ورزشی چندمن 

  برگزاری دوره های دانش آموزی 

 مساعدت به تکمیل مدرسه شبانه روزی قلعه گنج  

  ای ثبت نام دانش آموزان بی بضاعت هتامین هزینه 

اعتماد دو طرفه بین مردم و بنیاد با این سرمایه ،  و با پشتوانه اعتماد مردمیاز گذشت یکسال از انجام کار  پسامروزه -
 .  صورت گرفته استی بهمکاری بسیار خو

 پیشنهاد راهبردی از سوی رئیس محترم هیئت مدیره بنیاد علوی : -
متولی گری تشکیل شبکه ای   ، باتوجه به الگوهای نظری و تجربی در کشورهای دیگر از جمله چین بنگاه های بزرگ

که در سطوح پایین و در مقیاس بنگاه های کوچک و متوسط تولید کننده را برعهده داشته باشند زنجیره ای از بنگاه ها 
 محصوالت واسطه ای برای بنگاه های بزرگ باشند . 
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  ناب آقای برزگری :ج
سبد کاالیی در منطقه با این نگاه راهبردی که بتواند سالمت تغذیه ای مادران باردار غیر برخوردار از تغذیه کافی را براساس 

 صورت گرفته است.نفره  4قلم کاال در سطح تامین خانوار  11شامل  کهتفاهم نامه با وزارت بهداشت تامین نماید
 :کرمان استان 4 منطقه معین و گردشگری نگین شرکت مدیره هئیت محترم رئیس  جهانگیری مهدی آقای جناب

  ایشان از اقدامات صورت گرفته در شهرستان قلعه گنجامکان اینکه جمع بتواند از تجربه بهره مند شوند مفید است 
 .  نمودند تشکر و قدردانی

 :استان كرمان 7مديرعامل محترم شركت معدنی و صنعتی گل گهر و معین منطقه   تقی زادهمهندس جناب آقای 
اهداف بین مناطق ممکن است مشترک باشد . اما ماهیت کار بنیاد مستضعفان بلحاظ ابزار و اختیارات و امکانات مالی و با 

 .  می باشدشرایط مدیران منطقه ای دیده شده در استان متفاوت 
ضمن راهنمایی در این خصوص بخشی از امکانات که دراختیار مناطق است در ست نمودند که ستاد همچنین ایشان درخوا

 .  دهداختیار بنیاد  قرار 
 کرمان: استان 2 منطقه معین و کرمان خودروسازی گروه محترم عامل مدیر بخش شه محمدرضا آقای جناب

 باشد .  نیز شود که قابل تسری به سایر مناطق استانبگونه ای طراحی باید ،  باشد این طرح پایلوتقرار است اگر  
 :کرمان استان 8 منطقه معین و رسالت الحسنه قرض بانک محترم مدیرعامل  زاده حسین محمدحسین آقای جناب

ارائه گزارش مختصر از اقدامات و برنامه های اجتماعی و فرهنگی در کنار فعالیت های اقتصادی مورد هدف  ایشان به
طق تحت ااستفاده برای انجام طرح های توسعه ای در منطقه گلباف و منپیشنهاد نمودند که این طرح جهت و  پرداختند
  سایر اعضاء نیز قرار گیرد. پوشش

 :جناب آقای مهندس طبیب زاده 
در راستای توانمند سازی و ایجاد همچنین .  صورت گیرداز طریق دکتر شفیعی کار آموزش برای استان نمودند  پیشنهاد

 توسط ستاد صورت پذیرد.اقدامات الزم نهادهای پشتیبان 
 :کرمان استان 4 منطقه معین و استراتوس هلدینگ گروه محترم مدیر  نژاد هاشمی صدر محمد سید مهندس آقای جناب

از کلیه نیروها و همچنین کلیه اعضاء بتوانند  در جهت اینکه کار تکراری انجام نشود استفاده شود از کلیه تجارب بنیاد 
 . ندبرنامه ها استفاده کن

 کرمان: استان 6 منطقه معین و ایران مس صنایع ملی شرکت محترم عامل مرادعلیزاده مدیر احمد مهندس آقای جناب

  تمایل نشان که آنها هم برای کمک به این امر  صورت پذیردموسسات خیریه ورود الزم است اعتماد سازی برای
موسسه   که دارای فعالیت اقتصادی در استان انجام می دهند اشاره نمود از جملهموسساتی که میتوان به دهند 

 مولی الموحدین و ... 
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  سایر مناطق باشد.مشاورین و مدل سازی در قلعه گنج می تواند بسیار مورد استفاده برای  

  ، برای هدفمند شدن وارایه مدلی مطلوب برای توسعه در منطقه  اشاره به مسئولیت اجتماعی و شرکت های بزرگ 

 اهداف کمی قابل سنجش در منطقه  حصول به مدل کتبی برای ارائه یک 

 
  جمع بندی استاندار محترم جناب آقای رزم حسینی :

  ارکان حکومت در استان در قالب مثلث توسعه اقتصادی امروز بطور عملی پای کار هستند و اهتمام الزم در این
 خصوص را خواهند داشت . 

 . وفاق در حوزه اقتصادی بین تمام جناح های مختلف سیاسی در حال حاضر در استان وجود دارد 

 مصوبات:

  مقرر گردید دبیر این ستاد غیر دولتی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان باشد تا کار هماهنگی حوزه دولتی و
 غیر دولتی را برنامه ریزی نمایند . 

  مقرر شدجلسات بصورت ماهانه با همین شکل تشکیل ، دبیرخانه ، دستور کار را تعریف و با اعضا ستاد هماهنگی
 الزم را بعمل آورند . 

 
 


