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 دستور کار جلسه:

 گزارش معین منطقه از اقدامات انجام شده وبرنامه های پیش رو  

 اهم مذاکرات جلسه:

جمعه و  امام، استاندار محترمبا حضور  )شهربابک( 6گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد مقاومتی منطقه جلسه دومین 

در سالن پیامبر  11:98ساعت  18/6/1931مدیران استانی در تاریخ فرماندار شهرستان، نماینده معین منطقه 

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

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

به دلیل تجربه ای که کشور و دنیا در سپردن امر توسعه به : ندگفت ،سپردن امر توسعه به شرکتهای غیردولتی 

   شرکت های غیردولتی داشت، از سه سال قبل ایده واگذاری توسعه و پیشرفت به موسسات و شرکت های

به اینکه مشارکت موسسات غیردولتی در توسعه استان رو به وی با اشاره  شکل گرفت.در استان  توسعه گرا

: کار را از قلعه گنج آغاز کردیم و با توجه به اینکه کرمان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد ندافزایش است، افزود

ار قر و مقاومتی است، بهترین راهکار برای مردمی کردن اقتصاد، واگذاری کار به موسسات غیردولتی و مردم است

در جهت توانمندسازی مردم و ایجاد ثروت  می تواند کمک آنها و نیست شرکت ها، کار امدادی در مناطق بکنند

کدام از شرکت ها در همین راستا است و هیچ نیز  کاری که در قلعه گنج و رودبار در حال انجام می باشد ،باشد

در شرایط امروز کشور، همراهی  :ار داشتندایشان اظهکمک های بالعوض نیستند. پرداخت و دنبال هزینه کرد

.جمعه نقش مهمی در ترویج این گفتمان و همراهی دارندمحترم همه برای کارهای اقتصادی نیاز است و ائمه   

استان،  اقتصاد مقاومتی و دبیر ستاد فرماندهی برنامه وبودجه سازمان رییس رودری در ادامه جلسه آقای  دکتر

بررسی  شامل بررسی ظرفیتها وچالشهای منطقه و،  6ضمن یادآوری مباحث مطرح شده در جلسه قبل منطقه 

گزارش معین منطقه از اقدامات انجام شده  خواستار ارائه طبق دستور کار جلسه ، آنپروژه های اقتصاد مقاومتی 

 شدند.ای پیش رو هوبرنامه 

برنامه وبودجه و  عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد ان گروه اقتصادی سازمآقای مهندس سعیدی رئیس 

تعامالت بین مناطق و  ،گانه 0مناطق نحوه ایجاد  ،مقاومتی گزارش اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی
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 را تشریح نمودند. ی اقتصاد مقاومتیسیستم نظارت بر اجرای پروژه ها

گزارشی از وضعیت شرکت مس ایراد شرکت ملی مس  محترم مدیرعامل  در ادامه جلسه آقای مرادعلیزاده

هزار تن رسیده و با اجرای طرح های مختلف به ویژه در  708هزار تن به  788: تولید مس از حدود نمودند

هزار تن خواهد رسید.با توجه به تحریم ها و افت جهانی قیمت  088، ظرفیت تولید به 30استان کرمان، تا سال 

عدنی، مشکالتی در شرکت مس به وجود آمد اما همکاران ما با تالش خود توانستند کار را پیش ببرند و مواد م

    امروز شرکت مس با خیال راحت ادامه حیات می دهد و این امر ادامه دارد و همچنان تالش می کنیم با 

درآمدهای ایجاد شده از طریق وی افزود: تالش می کنیم با  صرفه جویی ها، قیمت تمام شده را کاهش بدهیم.

ط با شرکت، کار تبشرکت مس، توسعه را در کشور پیش برده و به عنوان مسوولیت های اجتماعی، در مناطق مر

تصریح کرد: شرکت مس مسیری را پیش گرفته که در جهت منافع ملی، منافع سهاداران و همچنین  کنیم.

وی بیان کرد: مهم ترین گلوگاه شرکت  بهره کافی را ببرد.شرکت است و استان کرمان می تواند از این حرکت 

گرفته شده اعمال شد، همه امکانات صادراتی  37مس صادرات بود و آخرین تحریمی که توسط امریکا در سال 

و با توافق برجام، این مشکل حل شد و توانستیم با بهترین قیمت های روز قراردادهایی را با شرکت های  بود

اظهار کرد: پروژه های اصالحی و یا اجرایی جدید شرکت مس به میزان  ایشان ببندیم. 7816پایان  طراز اول تا

وی افزود: وضعیت جاری مس در بهترین شرایط  میلیون یورو تا پایان سال جاری قابل افتتاح است. 088حدود 

ء شرکت و بخش دیگر جزوظایف قهری  ءجز در حال انجام می باشداست و یکسری کارها را در استان کرمان 

با اشاره به وی  تعهدات در زمینه مسوولیت اجتماعی و در راستای توسعه استان و به ویژه زیرساخت ها می باشد.

درصد از جمعیت  98نفر از کارکنان مس از شهربابک و خاتون آباد هستند، بیان کرد: حدود  188هزار و  6اینکه 

درصد اقتصاد شهرستان متاثر از مس است.وی با اشاره به  38و  شهربابک مستقیم از مس ارتزاق می کنند

همکاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شهرستان شهربابک و از جمله در میمند گفت: ما بخشی از 

 زیرساخت ها را تامین خواهیم کرد تا گردشگری منطقه توسعه پیدا کند.

میلیارد تومان  188د با سرمایه گذاری یک هزار و مدیرعامل شرکت ملی مس اظهار کرد: شرکت مس می توان

استان  با رایزنی در این زمینهبرای تولید کود شیمیایی اقدام کند، اما مشکل واردات فسفات از افریقاست و 
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وی با اشاره به مشکل آب افزود: مانع اصلی فعالیت معدن چاه  می تواند در این کارخانه سهامدار شود. کرمان

محور به عنوان  همو شرکت آب و فاضالب داده شده ست و پیشنهاد ایجاد بازار آب در شهرستان آب ا ،فیروزه

 خریداری خواهد شد.اصلی باشد و با قیمت خوب آب 

اظهار کرد: حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی، تحقق امام جمعه شهر بابک  "حسن منتظری"حجت االسالم

وی با اشاره به اینکه شهرستان  کرمان به این امر توجه دارد. خواسته مقام معظم رهبری است و استاندار

شهربابک منطقه ای مستعد، آماده و با ظرفیت های بسیار خوب است، افزود: باید همه همت کرده و با توجه به 

ظرفیت خوب نیروی انسانی شهرستان، از فرصت استفاده کرده و باید با شناخت ظرفیت ها، نیروی انسانی را به 

راه به جایی نمی برد و باید با همکاری، جابجایی مدیران تصریح کرد: تمرکز کردن بر همچنین وی  ر بگیریم.کا

 بتوانیم شاهد حرکت های خوبی در جهت توسعه اقتصادی شهرستان باشیم. گیردتا  کار انجام

 

استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: شهرستان شهربابک  محترم سیاسی وامنیتی  معاون "حمید ذکاءاسدی"

نیروی انسانی با ارزشی در سطح کشور دارد و با توجه به منابع غنی معدنی، کشاورزی و گردشگری، طرح های 

وی افزود: روستای میمند مکان  مختلفی در دستور کار اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

ه ای برای گردشگران داخلی و خارجی است و ایجاد دامداری های متمرکز، احداث کارخانه کود گردشگری ویژ

 شیمیایی و ... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در این شهرستان می باشد.

: نگاه استاندار کرمان عادالنه است و به همه اظهار نمودمردم شهربابک در مجلس محترم نماینده علی اسدی  

وی افزود: شهربابک موقعیت خیلی خوبی در صنعت، گردشگری و  ستان به طور یکنواخت توجه می کند.ا

نقدینگی وادامه داد  دامداری دارد اما مشکل شهرستان، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت سرمایه هاست.

لیل این مشکل، عدم اما صنایع کوچک و متوسط از بی پولی رنج می برند و د ،زیادی در کشور وجود دارد

مدیریت است.وی با اشاره به اینکه ظرفیت های بالقوه زیادی در شهرستان شهربابک وجود دارد، بیان کرد: 

اظهار کرد: شهربابک در زیرساخت  در ادامهوی متاسفانه سرمایه گذاران به این شهرستان توجهی نداشته اند.

هرستان به سوی صنعتی شدن، در زمینه آب نیز مشکل حوزه برق با مشکل مواجه است و با توجه به حرکت ش

و به نظر می آید طی چهار سال آینده بحران جدی در شهرستان رخ بدهد و باید برای این حوزه چاره  ددار

وی با اشاره به هدر رفت آب در بخش کشاورزی شهرستان افزود: جهاد کشاورزی باید به کشت  اندیشی کرد.
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 نیز که البته این مشکل در سطح کشور دآورد و در این حوزه تغییر رویه بده محصوالت کم مصرف آبی روی

 .می باشدو مدیریت آب مشکل  شتهوجود دا

 
 

 


