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سالن اجتماعات ساختمان اداری 

 بنیاد مستضعفان

 دستور کار جلسه:

 تشرح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان قلعه گنج 

  شهرستان) 1شهرستان های منطقه بررسی موانع و مشکالت پروژه ها و واحدهای نیمه تعطیل 

 (جنوب رودبار منوجان، فاریاب، کهنوج، گنج، قلعه های

 اهم مذاکرات جلسه:

و  و مدیران استانی ، استاندار محترمحضور اعضای ستاد جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با

در تاریخ  (جنوب رودبار منوجان، فاریاب، کهنوج، گنج، قلعه های شهرستان) 1منطقه  مدیران شهرستان های

برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از  در سالن اجتماعات ساختمان اداری بنیاد مستضعفاندر  22/3/1331

  آغاز شد.و اجرای سرود مقدس جمهوری اسالمی قرآن مجید 

طرح مثلث توسعه اقتصادی در برخی مناطق پیشرفت  ضمن اشاره به اینکهرزم حسینی در ابتدای جلسه آقای 

هدف نهایی این است که در منطقه یک اقتصادی استان، طرح اجرایی بنیاد مستضعفان  گفتندهای خوبی داشته 

 که در قلعه گنج پیاده شده، اجرایی و این سبک مدیریتی در سراسر استان گسترش خواهد یافت.

راستا : در همین ندبا اشاره به پایلوت شدن استان کرمان در حوزه اقتصاد مقاومتی در کشور، یادآور شد ایشان

استان کرمان به هشت زون اقتصادی تقسیم شده و هدف نهایی این اقدام، اجرای طرح موفق بنیاد مستضعفان 

 در شهرستان قلعه گنج، در سطح استان است.

: دولت یازدهم نداستاندار کرمان در ادامه با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان، خاطر نشان کرد

ه منظور ایجاد انسجام در مدیریت توسعه استان، ایده مثلث توسعه اقتصادی استان را مطرح و در ابتدای کار، ب

 .دارندهمه ارکان حکومت را در امر توسعه اقتصادی استان مشارکت 

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان نیز با اشاره به اینکه امنیت عمومی دو حوزه در ادامه این جلسه 

ز وظایف شورای : امنیت سلبی جندیکی از آنها امنیت ایجابی و دیگری سلبی است، یادآور شد اصلی دارد که

 تصمیم گیری می نماید اما بخشی از امنیتی که مغفول مانده، امنیت ایجابی است.تامین است که 

جود ندارد که : براساس آمار و مستندات هیچ رخداد امنیتی در استان کرمان ونداد خاطر نشان کردرهمایی  آقای
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منشاء امنیتی داشته باشد، هر چه در حوزه امنیتی و انتظامی استان رخ می دهد، خواستگاه اقتصادی، فرهنگی و 

 یا اجتماعی دارد.

خبر داد و  33درصدی جرائم خشن در شهرستان قلعه گنج در سال گذشته نسبت به سال  22از کاهش  ایشان

شهرستان جنوبی استان کرمان، رتبه نخست را به لحاظ شاخص های : شهرستان قلعه گنج در بین هفت ندگفت

کسب کرده و رتبه چهارم امنیت استان را در سال گذشته داشته که این امر تاثیر  39امنیتی و انتظامی در سال 

 اقتصاد بر امنیت را نشان می دهد

رمان موضوع امنیت را در راس همه : شورای تامین استان کندمدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان افزود

 برنامه ها داشته و بحث امنیت، محور توسعه پایدار را در استان کرمان دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه یک  سپس

: منطقه نددرصد مساحت شامل می شود، گفت 19یت و نفر جمعهزار  363استان کرمان، پنج شهرستان را با 

یک استان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های باالیی در حوزه های کشاورزی، معادن و ... است و صنایع تبدیلی 

 نیز در منطقه مطرح شده است.

است های مورد از اقدامات صورت گرفته در استان کرمان احصاء شده که با سی 33د: دنرودری یادآور ش دکتر

دارد که طرح مثلث توسعه اقتصادی، طرح همیاران آب و ... نمونه های بارز این  تکلی اقتصاد مقاومتی مطابق

 ن زایی دنبال شده است.روموارد احصاء شده است که با اتکا به بخش غیردولتی و د

با اشاره به اینکه طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان با هدف همگرایی و تعامل بین ارکان  ایشان

هزار میلیارد تومان طرح شناسایی شده که از آن  199: ندحکومت در راستای توسعه استان مطرح شد، گفت

 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شده است. 21مجموع 

برنامه ریزی استان کرمان با تاکید براینکه برای کل دوره برنامه ششم توسعه، ساالنه  رئیس سازمان مدیریت و

: بخشی از این منابع می تواند از طریق بودجه دولتی، منابع ندمیلیارد تومان منابع مالی نیاز است، افزودهزار  29

  داخلی و عمومی، صندوق توسعه ملی و فاینانس تامین شود.
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برنامه ملی شامل  12ین خروجی جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رودری به آخرآقای 

طرح به تصویب رسیده است که هر کدام از این پروژه ها به دالیل خاص اقتصادی طرح موضوع شده و از  15

 کمیل پروژه فوالد استان اشاره کرد.تجمله آنها می توان به 

حث نوآورانه و ابتکاری استاندار کرمان منجر به انتخاب استان کرمان به عنوان سومین با اشاره به اینکه مبا ایشان

: در همین راستا تقسیم استان کرمان به هشت زون نداستان پایلوت اقتصاد مقاومتی گردید، خاطر نشان کرد

 اقتصادی به منظور مشارکت های بخش خصوصی و توانمندسازی مردم انجام پذیرفت.

مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با تاکید براینکه طرح مثلث توسعه اقتصادی ظرفیت های  رئیس سازمان

خوبی را در استان ایجاد و استان را نسبت به سایر استان ها در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشرو ساخته است، 

ن ها، شناخت دقیق تر : استفاده از توان بخش خصوصی، تمرکززدایی و افزایش اختیارات تا سطح شهرستاندگفت

و آگاهانه از پتانسیل های موجود و مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق را از جمله الزامات تحقق 

 اقتصادی مقاومتی دانست.

دادستان شهرستان قلعه گنج نیز در ادامه این جلسه از حمایت ها و پیگیری های استاندار کرمان در راستای 

منطقه تقدیر کرد و افزود: الزمه اجرای طرح های توسعه ای، امنیت پایدار در  تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه

 منطقه است و این امر ملزم به همدلی و تعامل است.

: بنیاد ندساالری با تاکید براینکه امنیت در کل شهرستان های جنوبی همچون زنجیره به هم متصل است، گفت

به نصب پایش هوشمند تصویری در شهرستان قلعه گنج اقدام  مستضعفان باید در راستای امنیت پایدار نسبت

 نماید.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان کهنوج با اشاره به تالش های صورت گرفته در منطقه جنوب استان 

کرمان، گفت: امروز با تالش ها و اقدامات صورت گرفته در استان، زیرساخت های مهمی در منطقه جنوب 

 ا روند توسعه ای منطقه را بتوان پیش برد.صورت گرفته ت

صمدانی با اشاره به پروژه های در حال اجرای شهرستان کهنوج همچون راه اندازی فاز اول و دوم نیروگاه هزار 
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درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تا مهر ماه امسال  33مگاواتی برق، افزود: بحث گازرسانی در شهرستان کهنوج 

 خواهد بود.ده بهره برداری اآم

با تاکید براینکه راه های مواصالتی نیز با جدیت در حال انجام است، یادآور شد: بخش های مختلفی از  ایشان

 بیمارستان شهرستان کهنوج نیز تا پایان مهر ماه آماده افتتاح و بهره برداری خواهد بود.

عادن اشاره کرد و گفت: شهرستان فرماندار شهرستان کهنوج به سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه م

کهنوج با هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری، بزرگترین معدن تیتانیوم است که پیمانکار طرح انتخاب 

 شده و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.

ن می باشد میلیارد توما 633صمدانی یادآور شد: به توصیه استاندار کرمان حجم تفاهم نامه های سرمایه گذاری 

هکتار مجهز و آماده جذب سرمایه  133و در حال حاضر شهرک صنعتی شهرستان کهنوج در زمینی به مساحت 

 گذاران است.

موافقت نامه با بخش خصوصی انجام شده است، افزود: پروژه فاصالب شهرستان کهنوج  31وی با اشاره به اینکه 

نوج پس از شهرستان کرمان دومین شهری خواهد بود درصد در حال اجراست که شهرستان که 33با پیشرفت 

 که پروژه فاضالب در آن اجرا شده است.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان منوجان به ظرفیت های کشاورزی و دامداری این شهرستان اشاره کرد و 

لیمو بر اثر خشکسالی نابود شده و تنها هزار هکتار باقی مانده  از باغاتهزار هکتار  6گفت: طی چند سال گذشته 

 که از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

 3طرح در قالب مثلث توسعه اقتصادی در شهرستان منوجان دنبال شد که تنها  25فالحی خاطر نشان کرد: 

 د مورد توجه قرار گیرد.طرح اجرایی شده و عمده مشکالت سرمایه گذاران نیز سرمایه در گردش است که بای

در ادامه نیز فرماندار شهرستان رودبار جنوب با تاکید براینکه ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه جنوب استان 

هزار  533یکسان است، یادآور شد: رودبار جنوب جز محروم ترین و پرجمعیت ترین شهرستان هاست که دارای 

 به سرمایه گذاران به منظور احداث گلخانه در منطقه وجود دارد.هکتار مزارع است لذا آمادگی واگذاری زمین 
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هزار هکتار اشاره  933به منطقه جازموریان در زمین به مساحت هزار و  فرماندار شهرستان رودبار جنوب ناوکی

کرد و گفت: منطقه جازموریان مصوبه هیات دولت را داشته اما این طرح به دالیلی همچون بحث سهام عدالت 

 وت ماند لذا با سرمایه گذاران مختلفی رایزنی صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است.مسک

 وی در ادامه به پروژه های طرح مثلث توسعه اقتصادی و بیان مشکالت روند اجرایی آنها اشاره کرد.

کرمان طی دو سال  در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان فاریاب با اشاره به اینکه اهداف توسعه ای استاندار

گذشته در شهرستان دنبال شده است، افزود: یکی از طرح های موفقی که در شهرستان فاریاب دنبال شد طرح 

 اصالح الگوی کشت و توسعه آبیاری تحت فشار بود که با موفقیت اجرا شد.

طی دو سال به ظرفیت های این شهرستان از جمله خاک حاصل خیز اشاره و خاطر نشان کرد: پاک امیری 

گذشته با اجرای مصوبات طرح همیاران آب، هیچ محصولی در شهرستان باقی نماند بلکه رضایت کشاورزان را به 

 همراه داشته است.

وی نیز در ادامه به بیان دستاوردهای طرح مثلث توسعه اقتصادی اشاره و مسائل و مشکالت روند اجرایی پروژه 

 .های سرمایه گذاری شده را بیان نمود

: ندسعیدی کیا با اشاره به درخواست ها از بنیاد مستضعفان برای فعالیت در مناطق دیگر، افزود سپس آقای

پتانسیل های بسیار خوبی در منطقه وجود دارد اما در حال حاضر فعالیت بنیاد مستضعفان محدود به شهرستان 

 ان تکثیر آن وجود ندارد.قلعه گنج می باشد زیرا تا زمانی که کار به خوبی بارور نشود، امک

میلیارد تومان تسهیالت از سوی بنیاد  23: ندبا قدردانی از همکاری و پیگیری استاندار کرمان یادآور شد ایشان

مستضعفان برای سرمایه گذاری و اجرای طرح ها توسط مردم و بخش خصوصی در استان کرمان در نظر گرفته 

 د تومان است و در صورت جذب، این مبلغ افزایش خواهد یافت.میلیار 3شده که سقف پرداخت برای هر طرح 

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید براینکه امکانات موجود منطقه با کمک مردم باید مورد استفاده قرار گیرد، 

از سوی مسئولین منطقه اعالم شد، پس از تایید از سوی استان و معرفی به بانک سینا می  ه: طرح هایی کندگفت

درصد یارانه تسهیالت 1از تسهیالت استفاده نموده و استانداری کرمان و بیناد مستضعفان نیز هر یک سهم  توان
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 د کرد.نرا پرداخت خواه

: بنیاد مستضعفان به دنبال کار اقتصادی در منطقه نیست بلکه هدف آن جذب اعتماد ندسعیدی کیا یادآور شد

 مردم مشارکت در بحث های توسعه ای است.

 ات:مصوب

بر اساس  را اخذ و پس از پیاده سازی پروژه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی شهرستانفرمانداران موظفند  -

در صورت  ارسال نمایند تاجهت طرح در جلسات ستاد  به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،ساختار نیپا

  ارسال گردد. تصویب به ستاد فرماندهی استان و کشور جهت تصویب نهائی

فرمانداران موظفند ضمن دریافت برش شهرستانی پروژه های ملی از دستگاه ها بر انطباق این پروژه ها بر  -

 اساس ساختار نیپا و بر عملیاتی شدن این پروژه ها نظارت کنند.

روژه ها و مقرر گردید دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در اسرع وقت مسائل و مشکالت پ -

 واحدهای تولیدی را احصاء و جهت رفع آن ها در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح نماید. 

 
 


