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 دستور کار جلسه:

 هماهنگی و تدوین گردش کار جلسات 

  6بررسی ظرفیت ها و چالش های منطقه 

  6بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی منطقه 

 اهم مذاکرات جلسه:

های  شهرستان 6منطقه )گانه  8ها و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی مناطق سه بررسی ظرفیت ها، چالش جل

اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مدیران  ائمه جمعه وبا حضور استاندار محترم،( بافت ، رابر و ارزوئیه

نداری در سالن پیامبر اعظم )ص( استا 11:31ساعت  6/5/1335استانی وصاحب نظران دانشگاهی در تاریخ 

  برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

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

 جاری روند که معتقدند توسعه نااندرکار دست همه و مداران سیاست مردان، دولت اقتصادی، فعاالن :فرمودند

 توان ها دولت.ندارد را توسعه و پیشرفت کشش است، دولتی نظام ساالری دیوان بر مبتنی که جامعه اداری

 و ناظر تنها دولت و شود واگذار دولتی غیر بخش به ها شهرستان در توسعه فرمان باید و ندارند را کشور توسعه

 .باشد مسیر کننده تسهیل

 بلند های ریزی برنامه طرح، این در: گفت گنج، قلعه شهرستان آبادانی و توسعه طرح اجرای به اشاره با ایشان

 مورد توسعه مسیر در خوبی به شهرستان این نهفته های ظرفیت تا شده تدوین شهرستان این توسعه برای مدت

 .گیرد قرار تفادهاس

 آبادانی و توسعه طرح دولتی غیر بخش مدیر سایه به سایه نه و شانه به شانه حکومت ارکان همه: ایشان افزودند

 .اند شده مستقر شهرستان این در بنیاد نمایندگان حاضر حال در و اند کرده حرکت گنج قلعه

 این در خوب اقدامات از یکی: ند کرد بیان و اشاره نیز خارجی و داخلی مشاوران انتخاب استاندار کرمان به 

 .است بوده گذاری سرمایه خرد های صندوق ایجاد شهرستان

 راه اقتصادی و صنعتی کشاورزی، های هولدینگ گنج قلعه شهرستان در حاضر حال در: ندکرد تصریح ایشان

 .است شده اندازی

 مناطق های معین و گذاران سرمایه از: ندگفت کرمان، استان در اقتصادی هشتگانه مناطق ایجاد به اشاره با ایشان

 ثروت، خلق توسعه، مسیر در آنها توانمندی از استفاده صدد در بلکه ایم نکرده پول درخواست اقتصادی هشتگانه



 2 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان کرمان

گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد  جلسهصورت

 گانه 8مناطق مقاومتی 

 ( بافت ، رابر و ارزوئیه4)منطقه  

  تاریخ:

  شماره:

 شماره دعوتنامه:

433336 

 دعوتنامه:تاریخ 

2/5/1335 

 تاریخ تشکیل جلسه:

6/5/1335 

 محل برگزاری:

 سالن پیامبر اعظم )ص( استانداری

 .هستیم مردم توانمندسازی و موجود های ظرفیت از استفاده

 را منطقه مردم اقتصادی وضعیت و کنند ایجاد افزوده ارزش و توانمندی باید معین های شرکت: ندافزود ایشان

 .شود حفظ آنها نفس عزت تا بخشند ارتقا

 و گذارن سرمایه با همکاری آماده گنج قلعه شهرستان پیشرفت و توسعه طرح تیم: ندکرد اظهار کرمان استاندار

 .است نظرات و ها دیدگاه تبادل برای اقتصادی هشتگانه مناطق های معین

 غیر بخش سوی از باید توسعه و دهد می انجام مختلف مناطق در را زیربنایی کارهای دولت: ندکرد عنوان ایشان

 چالش از  مزاحم قوانین و پیشرفت و توسعه در حکومت ارکان انسجام نبود .بخورد رقم مختلف مناطق در دولتی

 .اند پذیرفته را آن همه که است توسعه مسیر های

 توسعه مثلث طرح نخست گام در توسعه؛ مسیر در موجود های چالش رفع مسیر در: فرمودند کرمان استاندار

 .باشد گذاری سرمایه افزایش و گذار سرمایه تکریم همگرایی، و همدلی آن نتیجه تا شد مطرح اقتصادی

 استان در طرح این و نداریم و نداشته سیاسی نگاه اقتصادی توسعه مثلث به وجه هیچ به: ندکرد تصریح ایشان

 ائمه مجلس، در مردم نمایندگان بین خوبی تحرک حاضر حال در.است داشته خوبی کارنامه تاکنون کرمان

 .دارد وجود توسعه برای گذاران سرمایه و دولتی کارکنان جمعه،

 را جامعه توانمندی، و شغل ایجاد با که است اقتصادی مجاهد ما دینی فرهنگ در گذار سرمایه ایشان افزودند :

 .کند می کمک توسعه مسیر در

 دست با اقتصادی توسعه مثلث قالب در جمعه ائمه کرمان استان جای جای در فرمودند : کرمان استاندار

 در حرکت و.کند نمی ایجاد را مشکلی سیاسی، نظرهای اختالف مسیر این در و دارند همکاری توسعه اندرکاران

 .دهیم می ادامه قوت با کرمان استان در را اقتصادی توسعه مثلث مسیر

 در جمعه ائمه که است فرهنگی های دستگاه دوش بر باری مقاومتی اقتصاد گفتمان: استاندار کرمان گفتند

 .کنند ایفا اساسی نقش باید آن تحقق

 .هستیم سیاسی الگوی ارائه دنبال به مقاومتی اقتصاد در شدن الگو کنار در کرمان استان در: ایشان افزودند

 گزارش ارائه با سخنانی طی استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد ودبیر ریزی وبرنامه مدیریت سازمان رئیس

 به باید دولتی و خصوصی های بخش در را ارکان:  ندگفت مجموعه زیر کمیته پنج و فرماندهی ستاد عملکرد

 ای نامه میثاق منظور بدین لذا باشند استان توسعه امر در یکدیگر مکمل که دادیم  می قرار هم کنار در ای گونه

 این در و نموده امضا استان مدیران کلیه و کرمان جمعه امام و فقیه ولی محترم ،نماینده کرمان استاندار و تهیه

 . شدند پیمان هم مهم
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 استانی برش با ها پروژه و برگزار بندی زمان برنامه طبق مجموعه زیر های وکمیته ستاد جلسات:  ندافزود ایشان

 . است شده منتشر هایی کتابچه طی و شده تدوین کامل بطور استان توسعه راه نقشه و مشخص

 مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد تکلیف که  پروژه 35 تدوین از استان ریزی وبرنامه مدیریت سازمان رییس

 181و اجرایی های دستگاه پیشنهادی پروژه 113 آن بر عالوه ندافزود و ندداد خبر نیپا سامانه در است کشور

 . اند شده تدوین هستند خصوصی بخش های پروژه عمده که اقتصادی توسعه مثلث به مربوط پروژه

 اقتصاد فرماندهی ستاد نشست بیستمین صورتجلسه 2 بند به استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیر

 اقتصاد نمونه شهر جمله از اقتصاد کردن مردمی در استان خوب اقدامات ندافزود و ندنمود اشاره کشور مقاومتی

 . است شده اعالم استانها سایر به تسری  قابل اقتصادی منطقه 8 به استان تقسیم و گنج قلعه مقاومتی

 5 از بیش ارزوئیه و رابر ، بافت های شهرستان شامل استان  اقتصادی 6 منطقه اینکه به اشاره با رودری دکتر

 و تنگناها ، موجود های پتانسیل و ها قابلیت که شود می شامل را استان کل مساحت درصد 3 و جمعیت درصد

 منطقه معین اختیار درو  تدوین کشور و استان انداز چشم مالحظات رعایت با منطقه توسعه گذاری هدف نیز

 . گرفت خواهد قرار

 صرف و اقتصادی توسعه مثلث های طرح اجرای با: ندگفت کرمان استانداری اقتصادی امور هماهنگی مدیرکل

 .است گرفته صورت زایی اشتغال نفر هزار هشت برای ها، طرح این در تومان میلیارد 411 و هزار شش

 کرمان دراستان تاکنون تومان میلیارد هزار 12 اقتصادی، توسعه مثلث های طرح مجموع از: ندافزود ایشان

 .است کرده رسوب

 تومان میلیارد هزار 166: گفت و کرد یاد کشوری الگوی یک عنوان به اقتصادی توسعه مثلث ایده از ایشان

 .کنیم می دنبال را آن و ایم کرده شناسایی کرمان استان در را گذاری سرمایه

 چهار منطقه)ارزوئیه، و رابر بافت، های شهرستان در اقتصادی توسعه مثلث راستای در: ندکرد عنوان ایشان

 .است رسیده برداری بهره به تومان میلیارد 332 با طرح 23( اقتصادی

 چهار منطقه اقتصادی توسعه مثلث دوم گام کرمان استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد در بافت جمعه امام

 باید اقتصادمقاومتی مساله: ندگفت( ص) اعظم پیامبر سالن محل در ارزوئیه و رابر بافت، های شهرستان شامل

 . است شده اقتصادی رکود موجب زدگی سیاست زیرا باشد  سیاسی مسائل از فارغ

 مقاومتی اقتصاد تحقق نیازهای پیش از دیگر یکی بازاریابی به توجه: ندافزود زاده مهدی علی االسالم حجت

 .است

 مشکالتی با تقاضا و عرضه بین ناهماهنگی و توجهی بی دلیل به ها کارخانه از بسیاری: ندکرد اظهار ایشان
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 .اند شده مواجه

 به: ندگفت و  داد قرار اشاره مورد را دارویی تولیدگیاهان و برق راه، جاده، در بافت شهرستان مشکالت ایشان

 به کشور، از خارج در فرآوری از پس و شود می فروخته خام صورت به شهرستان این مرغوب کرک مثال عنوان

 . رددگ می بر کشور

 فرهنگ شوراهای: افزود و داد قرار تاکید مورد نیز را مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی زاده مهدی االسالم حجت

 .باشند داشته ای ویژه توجه مقاومتی اقتصاد فرهنگسازی موضوع به هاباید شهرستان عمومی

 .است کارگشا بسیار و نظیر بی کرمان استان در کنونی وحدت: ندگفت آئین این در نیز ارزوئیه جمعه امام

 باید و دارد زیادی کمبودهای و شده شهرستان اسمی صورت به ارزوئیه: ندافزود پور نصراهلل جواد االسالم حجت

 رفع برای باید که است بسیاری کمبودهای دارای ارزوئیه شهرستان: ندکرد تاکید ایشان.شود اقدام آنها رفع برای

 .شود اقدام آنها

 روند به باید: ندگفت و ندکرد تاکید شهرستان این ای جاده مشکالت حل بر نشست این در نیز رابر  فرماندار

 .شود بخشیده سرعت المللی بین گردشگری سایت اجرای

 توسعه برای گذاران سرمایه از استقبال آماده بسیجی یک مانند به: ندگفت نشست دراین نیز بافت فرماندار

 بافت شهرستان در گذاری سرمایه تومان میلیارد 631 ارزش به طرح 24: ندگفت جواران حمزهآقای .هستیم

  .است افتتاح آماده آنها از بخشی که است شده انجام

 


