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 اهم مذاکرات جلسه:

 هب  فهار(   وریگاا    ،نرماشیر ،شهرستانهای )بم شامل 3گام دوم مثلث توسعه و اقتصاد مقاومتی منطقه جلسه اولین 

فرمان داران   نماینده محت رم م ر م  ر مسل و ش ورای اس  م ،      ،ائمه جمعه و با حضور استاندار محترم ریاست

 ر سالن پیامبر  20/23/1533 روز  وشنبه مورخ13ساعت  ، راسمدیران استان  و ، نماینده معین منطقهمنطقه

 اعظم )ص( استانداری برگزار گر ید. 

 ستا رئیو و  کرمان استاندار رزم حسین مهندس آقای  ،از قرآن مسید چند  ت وت آیاتپو از ر ابتدای جلسه 

با تاکید براینکه توسعه استا  بار   اقتصا ی، توسعه مثلث ایده اجرای به اشاره با استان مقاومت  اقتصا  فرمانده 

ظرفیت های خاود   مبنای مزیت های منطقه ای را دنبال می کنیم، گفت: امروز می خواهیم هر منطقه را بر مبنای

بسازیم و در این مسیر از شرکت های معین درخواست پول و ایجاد زیرساخت ها نداریم و از این شارکت هاا   

: استا  کرما  اساتانی  ندافزود ایشا  ، در ادامهمی خواهیم برای منطقه فکر کرده و مدیریت اقتصادی محقق کنند

      وی باا اشااره باه ایگاوی موفاق      .حصار باه فاردی دارد   گسترده است که هر منطقه مزیت ها و پتانسیل هاای من 

قلعه گنج در تحقق توسعه و پیشرفت، تصریح کرد: به دنبال آ  هستیم که ظرفیت دویت را آزاد کارده، دخایات   

 مقااومتی  گانه اقتصااد  وی با اشاره به شکل گیری مناطق هشت .دویت را کم کرده و توسعه را غیر سیاسی کنیم

فت: امروز دویت تصمیم گرفته که کار توسعه اقتصادی را به طور ویژه در منطقه سه )بم، ریگا ، استا  کرما ، گ

فهر( و نرماشیر  توسط شرکت کرما  خودرو محقق کند.استاندار کرما  ادامه داد: دویت زیرساخت های زیادی 

ای توساعه اقتصاادی منطقاه و    مانند آب، جاده و برق را در شهرستا  ها ایجاد کرده است و می توا  از آنها بار 

جاری اداری را اقتصاد مقاومتی نمای دانایم، تاکیاد کارد:      اموروی با تاکید بر اینکه .توانمندی مردم استفاده کرد
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انجام دهند و خود به صورت ویژه به موضوع تحقاق   فرماندارا  باید کارهای جاری را با همکاری معاونا  خود

ر کرما  با تاکید بر این مطلب که در دویت تدبیر و امید یکای از اهادام ماورد    استاندا.اقتصاد مقاومتی بپردازند

برای رسید  به توسعه اقتصادی که نیاز جدی کشور به  نظر در استا  کرما ، توسعه اقتصادی بوده است، گفت:

ساتا   رود با توجه به شرایط استا  کرما ، قابلیت های موجاود و همنناین سارمایه اجتماایی ایان ا      شمار می

وی اظهار کرد: خوشبختانه فضای سیاسی بسیار خوب موجود در .بحث والیت و توسعه مطرح شد ،نخستین بار

وی مثلث توسعه اقتصادی را مدل و ابزار مدیریتی برای .استا  کرما  حاصل موضوع والیت و توسعه بوده است

ایجاد کرد کاه اساتا  کرماا  باه یناوا       توسعه دانست و ادامه داد: یقالنیت سیاسی در استا  کرما  فضایی را 

در ادامه گفتند که منظور از تشکیل این جلسات این است که: اقتصااد  ایشا   .پایلوت اقتصاد مقاومتی مطرح شد

مردمی را میتوا  به سمت اقتصاد مقاومتی سوق داد که شروع این امر مهم با شرکتهای خصوصی بزرگ و موفق 

بلکه فکر و ایده جدید وارد منطقه کنند کاه بتاوا  از ظرفیتهاا و پتانسایل هاای       ،که نه سرمایه گردد، محقق می

که شامل شهرستانهای )بم نرماشیر ریگا  و فهر(  می  3منطقه به خوبی استفاده کرد. که این امر مهم در منطقه 

برنامه ایویت استاندار محترم بر یهده ی آقای شه بخش است. و همنینو باشد با مدیریت موفق کرما  خودرو  

 را برای شهرستا  ریگا  قرار دادند. های اقتصاد مقاومتی 

یر ستاد فرماندهی رودری رئیس سازما  مدیریت وبرنامه ریزی ودب کتر توسط آقای  در ادامه گزارش کاملی

ن یمده تری،ارائه شد که شامل:اصلی ترین قابلیت های توسعه منطقه 3استا  در مورد منطقه اقتصاد مقاومتی 

و همننین ییست اقدامات ، چشم انداز و اهدام بلند مدت توسعه منطقه،تنگناها و محدودیت های توسعه منطقه

 155پروژه مل ،  106ایشان با اشاره به اینکه  .و فعاییتهای قابل تفاهم و پیگیری با معین منطقه را ارائه نمودند

 پروژهاجرا خواهد شد، تصریح کر ند:  33پروژه بخش خصوص   ر این منطقه  ر سال  11پروژه پیشنها ی و 

 ر ا امه ایشان اقدامات صورت  پروژه است. 10نیز  ر منطقه  توسعه مثلثطرح  از برگرفته  گذاری سرمایه های

استان کرمان امروز  گرفته  ر استان کرمان برای تحقق اقتصا  مقاومت  را مطلوب ارزیاب  کر ند و عنوان کر ند:
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های پیشرو هم  ر اجرای برنامه های اقتصا  مقاومت  و هم  ر تدوین برنامه ششم با  به عنوان یک  از استان

ایشان با بیان اینکه استان کرمان  ر حال حاضر به عنوان یك الگو  ر  ها قرار  ار . فاصله زیا  از سایر استان

با ایسا  این مناطق  ،فکری به بخش  ولت  برای توسعه استانکشور مطرح است، افزو ند: رفع وابستگ  

برای تعریف جدیدی از مدیریت توسعه  ر سطح استان کرمان  ،اقتصا ی، بدعت تاریخ  مثبت   ر نها  سازی

بنابراین باید برای بدنه اجتماع   .محقق نمو ه و استان توانسته یك الگوی مدیریت  جدید به کشور معرف  نماید

ایشان با بیان اینکه  ر ابتدا بر اساس  سپو ریزی کر ،   استان کرمان برای تحقق اقتصا  مقاومت  برنامهو مر م

به بیان گر ید، ایده استاندار کرمان مبان  نظری و علم  برای تقسیم بندی منطقه ای اقتصا  مقاومت  تدوین 

  ره های آموزشی توجیهی برای مدیرا  در که دو افزودند و انتظارات ستا  از نماینده معین منطقه پر اختند

 .همه ی مناطق برگزار خواهد شد

در خصوص پاروهه هاای مثلاث توساعه     مدیر کا هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در ادامه آقای سنجری 

وسپس حاضرین جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند که مهمترین آنها باه شارح لیال     مباحثی مطرحاقتصادی 

 است:

فرمودند که قاول مای دهایم های       3بم: ایشا  از طرم همه ی امام جمعه های محترم منطقه محترم امام جمعه 

یه سری ارزشها و خط قرمز ها هستند که از آنها کوتاه نخواهیم آماد و بعاد از آ     ،نگاه سیاسی نخواهیم داشت

 قه انجام خواهیم داد.همه جوره در خدمت همه هستیم و تمام تالش خود را در جهت پیشرفت منط

بارای ایجااد اقتصااد مقااومتی حتماا باا        3نرماشیر: اظهار داشتند که کرما  خودرو و منطقاه   محترمامام جمعه 

که بنیاد مستضعفا  در قلعه گنج با آ  دست به گریبا  نبوده و همناین در اداماه    ،مشکالتی روبرو خواهند بود

به شهرساتانها بااز    مبلغدرصد این 3از آ  خار( می شود و  فقط  گفتند که پویی که متعلق به شهرستانها هست

 .می گردد

شهرستانها تاکید داشتند که کار نباید در حد حرم و تشکیل جلسات باشد و بایاد خروجای    محترمائمه جمعه 

 کار مشخص باشد.

حرم اصلی  بم: از بخش های کشاورزی ، صنعت ، گردشگری و معد  صحبت کردند و گفتند محترمفرماندار 
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 7 در ساال گششاته   متوسط قیمت خرماا  ،در منطقه را خرما میزند که با توجه جدی به این مسئله صورت گیرد

 هزار توما  بوده است.

: از ظرفیت بااالی ایان منطقاه صاحبت     )مدیر یامل محترم شرکت صنایع خودرو سازی کرما  آقای شه بخش

در کشاور  ایان سارانه   هزار توما  است کاه  333ه برای هر نفر کردند که سرانه فعاییتهای اقتصادی در این منطق

 هزار توما  است که این موضوع نشا  دهنده ظرفیت باالی منطقه است. 053برای هر نفر 

دنباال سابم مادیریتی جدیادی     ه استاندار محترم برای جمع بندی مباحث مطرح شده فرموند که ما با  در پایا 

ید طوری کار انجام دهیم که به آیندگا  بفهمانیم که می توانیم در شهر خود هستیم به دور از مباحث سیاسی ، با

نظام دیوا  ساالری است  ،در کشور خود بمانیم و آبادانی بوجود بیاریم. آ  چیزی که موانعی بر سر راه ما هست

را برطارم  ویی داریم تالش میکنیم که این مسائل و قاوانین مازاحم    ،یم سری مشکالت بر سر راه خود داریم

کنیم توسعه اقتصادی امری پایدار و مستمر است پس نباید با تبلیغات برای خود مانعی برای پیشرفت ایان کاار   

 شویم.

 مصوبات:

با همکاری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استا  و همننین مدیرا  مقرر گردید معاونین محترم استاندار  -0

نسبت به تهیه و  30/30/55مورد نیاز، حداکثر تا تاریخ  هماهنگیبا برگزاری جلسات  ای و معین منطقه

 منطقه اقدام نمایند. آ با توجه به شرایط  هر منطقه، تدوین برنامه اقتصادی

اقتصااد مقااومتی،    هاای مقرر گردید جهت آشنایی و تسلط مدیرا  مناطق با مباحث مرتبط با برنامه -2

 ر گردد.گانه برگزا 8جلسات آموزشی مورد نیاز در مناطق 

 

 

 
 


