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 :دستور کار جلسه

 شهرستان)6بررسیظرفیتها،چالشهاوطرحمباحثمربوطبهپروژههایاقتصادمقاومتیشهرستانهایمنطقه
(اناروشهربابکرفسنجان،های

 

 :مذاکرات جلسهاهم 

 و شهربابک رفسنجان، های شهرستان) 2 منطقه  اقتصادی توسعه مثلث و مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستادجلسه 

 مهندس آقای، و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آقای مهندس رزم حسینی استانداربا حضور  (انار

 شهرستان  مردم محترم نماینده اسدی آقای، ایران مس صنایع ملی شرکت محترم عامل مدیر  مرادعلیزاده

 رأس 7431/ 77/ 62 مورخ شنبهپنج روز دراعضای ستاد و مدیران استانی اسالمی،  شورای مجلس در شهربابک

جلسه با تالوت آیاتی از قرآن . برگزار گردیددفتر مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران  محل در  74 ساعت

 . مجید آغاز شد

ضمن  کرمان استان برنامه و بودجه سازمان اطالعات و آمار آقای دکتر سلیمانی معاون ابتدای جلسهدر 

 20 از بیش تاکنون که ندگفت است شده تعریف شش منطقه برای مقاومتی اقتصاد پروژه 731 اشاره به اینکه 

 توسعه مثلث طرح قالب در پروژه 741 نامه تفاهم شش منطقه در همچنین .است داشته فیزیکی پیشرفت درصد

 هزار 2 از بیش تاکنون مجموع این از که شده منعقد تومان میلیارد هزار 71 گذاری سرمایه حجم با اقتصادی

 .است شده اجرایی زمین روی تومان میلیارد

 گزارشی ارائه ضمن،  6و معین منطقه  ایران مس ملی صنایع شرکت آقای مراد علیزاده مدیرعاملسپس 

 های طرح و ها نوآوری مرهون را کشور در مقاومتی اقتصاد ادبیات توسعه کشور، در مس وضعیت آخرین از

 شده اجرایی و الگو کشور اصالح در کرمان استاندار ابتکارات های طرح ندگفت و دانست کرمان استاندار ابتکاری

 کرمان، استاندار ابتکاری های طرح از تصدی با ایران مس صنایع شرکت اینکه به اشاره با مرادعلیزادهآقای  .است

 های گذاری سرمایه گذشته سالیان طی ندافزود است، نموده اقدام مقاومتی اقتصاد ساختار تشکیل به نسبت

 این در است شده تالش راستا این در است نداشته بر در ای نتیجه کشور برای ها پروژه از برخی در گرفته صورت

 طول در چرا که پرسش این طرح با نشست این در ایشان.شود کار اعتماد قابل ذخایر روی و اقدام منطقی حوزه

 های تکنولوژی نداشتن امر، این دلیل ندیادآورشد نشد، افزوده کشور سطح در مس ذخایر به گذشته سال76

 امکان ای، هسته مسأله سر بر 7+1 کشورهای توافق و برجام با که بود الزم دانش نداشتن و اکتشافی پیشرفته
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 .شد مهیا کشور اکتشافات روزرسانی به

 دنیا تکنولوژی آخرین از استفاده شرکت، این سیاست اینکه بر تأکید با ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 در ندکرد خاطرنشان است، عمیق کانسارهای و اسکارن اگزوتیک، پنهان، کانسارهای اکتشافات روی تمرکز و

 و ها شرکت با سطح بهترین در اکتشافی فیچر جوینت پنج ایران مس صنایع ملی شرکت راستا، همین

 مرادعلیزادهآقای .کنند می شروع ایران پهنه پنج در را خود اکتشافی های فعالیت که کرد ایجاد غربی های دانشگاه

 آینده سال سی ظرف که گفت توان می قدرت با برسند نتیجه به اکتشافات این که صورتی در ندکرد تصریح

 برای گذاری هدف ذخایر، میزان این با و راحت خیال با اکنون و کنیم، تولید تن هزار044 از بیشتر توانیم می

 روند پیش سال سه که ای بیان باایشان .کنیم می تضمین مستمراً آینده سال سی طی را مس تن هزار044 تولید

 ده سود های پروژه تکمیل و ده ضرر های پروژه توقف اصل دو رعایت با را مس شرکت ای توسعه پروژه 42 بازنگری

 کشور، کل در موجود قطعی ذخیره میزان براساس و ها پروژه بازنگری مرحله سه از پس ندگفت کردیم، شروع

 .شد ترسیم 7432 سال در معدنی محتوای مس تن هزار064 تولید میزان به یابی دست برای شرکت انداز چشم

 کل در مس صنعت ای توسعه های پروژه جمع ها، بازنگری این با ندافزود ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 رسید -کشور مناطق سایر در پروژه دو و کرمان استان در پروژه 71 آذربایجان، در پروژه پنج- طرح 66 به کشور

 نیز فارس خلیج آب انتقال طرح در مشارکت و برق و آب حوزه در زیربنایی های طرح برخی انجام آن، بر عالوه و

آقای .است تومان میلیارد 71،144 از بیش ها پروژه گذاری سرمایه مجموع که گرفت قرار کار دستور در

 بوده تومان میلیارد هزار4 سال سه این طی در مس شرکت گذاری سرمایه میزان که این بر تأکید با مرادعلیزاده

 سال اول نیمه پایان تا 7421 سال از شده انجام های گذاری سرمایه میزان که حالیست در این ندیادآورشد است،

 ولی نیست، پیشین مدیران کاری کم معنی به این البته که بوده تومان میلیارد هزار4 حدود در 7436

 شرکت گذاری سرمایه که است این دهنده نشان تاکنون 7436 دوم نیمه ابتدای از شده انجام های گذاری سرمایه

ایشان .است نکرده پیدا کاهش داشتند، نزولی سیر ها قیمت که شرایطی در و تحریم و رکود دوران در مس

 اقدامات انجام با باید بود، داده دولت به که تعهدی براساس ایران مس ملی صنایع شرکت ندکرد خاطرنشان

 تالش با امر این و رساند، می استاندارد سطح به و کرد می کنترل را ها آالینده 7432 سال پایان تا زیستی محیط

 .شد محقق جاری سال در نمان همکارا

 حوزه در مس شرکت اقدام دست در های برنامه سایر به اشاره با ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 به اقدام ماه، هشت برای آباد خاتون ذوب کردن متوقف با 7431 سال خردادماه از ندکرد تصریح زیست، محیط



 9 از 3 صفحه

 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

ویژه  استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 (انار و شهر بابک رفسنجان، های شهرستان) 6منطقه 

  :تاریخ

  :شماره

 :ها نامه دعوتشماره 

7441001 

 نامه دعوتتاریخ 

62/77/7431 

 :تاریخ تشکیل جلسه

 1931/11/82

 :محل برگزاری

دفترمدیرعاملشرکتملی
 صنایعمسایران

 و آباد خاتون اسید های کارخانه اندازی راه با 7432 سال اول از و کنیم می کارخانه این تجهیزات تعویض

 مس شدن تبدیل اینکه بر تأکید با مرادعلیزادهآقای .شود می تبدیل سبز منطقه یک به کرمان منطقه سرچشمه،

 مطرح پلن آل المللی بین معتبر موسسه های گزارش براساس و نیست شعار سبز، منطقه یک به کرمان منطقه

 که کردند اعالم و بررسی را ما زیستی محیط های برنامه تمام گذشته سال موسسه این کارشناسان ندگفت شده،

 را مس شرکت زیاد احتمال به امسال و است زیست محیط حوزه در برتر شرکت 71 جزو دنیا در مس شرکت

 با موسسه، این گزارش براساس ندافزودایشان .کنند می اعالم اروپا اتحادیه در برتر شرکت سه از یکی عنوان به

 هزار164 ورود از فسیلی، سوخت مصرف از جلوگیری بر عالوه آباد، خاتون و سرچشمه ذوب اصالحات انجام

 .است مس شرکت برای مهمی بسیار دستاورد این و شود می جلوگیری فضا به CO2 گاز مترمکعب

 اول از بودیم دنبالش به که سبز صنعت اقدامات، این با اینکه بر تأکید با ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 این که بود اقدامات این انجام و مس شرکت سبز رویکرد همین خاطر به ندیادآورشد شود، می محقق 7432 سال

 اینکه بیان با همچنین مرادعلیزادهآقای  .شد برگزیده انرژی جهانی بنیاد افتخاری عضو عنوان به امسال شرکت

 انجام با ندکرد است،تصریح شده اجرت زمینه این در پروژه 70 و خورد کلید 7413 سال در «آب جامع طرح»

 با متناسب تقریباً که رسیده مس تن بر مترمکعب دهم شش به سرچشمه در آب مصرف متوسط اقدامات، این

 گذاشت قیمت توان نمی کرمان استان در آب برای که است فهمیده مس شرکت: کرد خاطرنشانایشان .دنیاست

 میزان اکنون هم مذکور اقدامات انجام با راستا، همین در کرد؛ جویی صرفه و استحصال را آب طریقی هر به باید و

 .است خوبی بسیار میزان که است درصد14 حدود کرمان منطقه مس در آب ریکاوری

 فارس خلیج از آب انتقال طرح جزئیات به سخنانش از دیگری بخش در ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 آب انتقال و سازی شیرین هدف با که است ملی های طرح  ترین مهم از یکی طرح، این ندداشت اظهار و کرد اشاره

 و سیرجان گهر گل مس، شرکت مشارکت با و یزد و کرمان های استان صنایع به مترمکعب میلیون 714 میزان به

 های ریزی برنامه و تولید حوزه به اشاره با مرادعلیزادهآقای  .است انجام حال در چادرملو معدنی مجتمع

 تن هزار621 تولید ریزی برنامه امسال و کردیم منطقی را تولید مان قطعی ذخایر براساس ما ندگفت گرفته، صورت

 .کنیم می پیدا دسترسی محتوا مس تن هزار624 تولید به زیاد احتمال به که داشتم را

: افزود گردد، برمی ها هزینه کاهش و ها هزینه مدیریت به مقاومتی اقتصاد مفهوم از بخشی اینکه بیان باایشان 

 نهضت یک همکارانمان، همه همدلی و کمک با که بود این دادیم انجام گذشته سال سه طی که کاری ترین مهم

 این براساس ندیادآورشد ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل.کردیم ایجاد شده تمام قیمت کاهش برای
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 تقریباً که رساندیم تن هر ازای به دالر 4144 به دالر 1444 حدود از را محصوالتمان شده تمام قیمت رویکرد،

 .دنیاست قیمت متوسط

 شده، تعریف کرمان استان مقاومتی اقتصاد ستاد برای که ساختاری براساس اینکه بیان با مرادعلیزادهآقای 

 رفسنجان و شهربابک مردم مشارکت با ما ندگفت است، مقاومتی اقتصاد حوزه در شش منطقه معین مس شرکت

 براساس کهنای بیان باایشان  .داریم را مناطق این در اقتصادی رونق ایجاد و شرایط بهبود قصد انار، و

 بستر در اجتماعی مسئولیت حوزه دو در را مقاومتی اقتصاد که هستیم درصدد گرفته صورت های ریزی برنامه

 برداشت درباره ببریم، پیش به جهانی فشارهای یا بازار های تنش مقابل در تولید سازی مقاوم و مقاومتی اقتصاد

 توسعه های برنامه استمرار و حفظ ندافزود استان، در خود نقش و بندی منطقه طرح از معین عنوان به مس شرکت

 منظور به پیگیری و نظارت ریزی، برنامه مرکزیت یک ایجاد و اقدام های اولویت تغییر و ها دولت جایی جابه رغم علی

 .است استان در معین برای شده تعریف های نقش ترین مهم از شده، تعریف های پروژه و اقدامات انسجام حفظ

 عنوان به مس شرکت مشارکت و انتخاب با مدل، این در اینکه بیان با ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 اجرایی توان از استفاده ندداشت اظهار شد، خواهد ایجاد زیادی تأثیرات کرمان، استان شش منطقه معین

 مسئولیت بازطراحی و ای توسعه و ریزی برنامه های فعالیت در انسانی و مالی منابع تزریق مؤسسات، و ها دستگاه

 عنوان به مس شرکت مشارکت با که است تأثیراتی ترین مهم از شرکتی، اعتبارات هدایت معنای به اجتماعی

 استان مدیریت با شده توافق محورهای درباره مرادعلیزادهآقای  .شد خواهد ایجاد منطقه برای شش منطقه معین

 بازار ایجاد دنبال به شهربابک شهرستان در: گفت شهرستان سه این در ها پروژه برخی سازی اجرایی زمینه در

 برندسازی طریق از فیروزه بازار دهی سامان و دام نژاد اصالح پروژه ادامه میمند، روستای محوریت با گردشگری

 ایجاد منظور به شهربابک در آب بازار دهی سامان دنبال به این، بر عالوه ندافزود ایشان .هستیم شهربابک فیروزه

 .هستیم آبی منابع مدیریت زمینه

 ندافزود انار، و رفسنجان شهرستان در مقاومتی اقتصاد های پروژه درباره ایران مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل

 این دنبال به «توسعه تدبیر، تالش، رفسنجان؛» همایش از منتج های ظرفیت از استفاده پایه بر و رفسنجان در

 بالز های کامیون داری نگه و تعمیر سایت ایجاد و سنگین های کامیون فرسوده های الستیک بازسازی با تا هستیم

آقای  .ببریم پیش به رفسنجان در را مقاومتی اقتصاد های پروژه آب، بازار دهی سامان و فوالدی گلوله تولید و

 این در عملی کار تاکنون: یادآورشد انار، شهرستان در مقاومتی اقتصاد ستاد های برنامه به اشاره با مرادعلیزاده

 عدالت تقویت و اعتباری خرد های صندوق ایجاد با تا گرفته صورت هایی ریزی برنامه و است نشده انجام شهرستان
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 .بشویم شهر این پویایی و پیشرفت باعث آموزشی،

 تزریق ندگفت مقاومتی، اقتصاد تحقق در گرا توسعه های شرکت و موسسات تاثیرگذار نقش به تاکید باایشان 

 بانک در خصوصا کرمان استان در ایران مس صنایع شرکت مالی گردش افزایش همچنین و جدید مالی منابع

 صندوق اندازی راه ایران، مس ملی صنایع شرکت مدیرعامل .است شرکت این اقداماتی اهم از شش، منطقه های

 این رویکرد ندیادآورشد و کرد عنوان مقاومتی اقتصاد مناسب راهکارهای از یکی را روستایی توسعه خرد های

 و منابع مدیریت و پیشنهادی های پروژه سازی بومی و منطقه صورت به وحدت حفظ شش، منطقه در شرکت

 رده در دبستانی پیش های آموزه از حمایت بویژه آموزشی عدالت از حمایت مرادعلیزادهآقای  .است ثروت تولید

 .کرند عنوان شش منطقه در مس ملی صنایع شرکت های برنامه جز را( سال 2-0) سنی های

 پیشرفت جلسه، این ادامه در نیز کرمان استانداری اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون آقای ذکاء اسدی 

 مزیت از یکی گردشگری ندگفت و ندکرد عنوان استان برای امیدواری موجب را شش منطقه های پروژه فیزیکی

 روستای جهانی ثبت به اشاره با اسدی ذکاء آقای .گیرد قرار استفاده مورد تواند می که است شش منطقه های

 نماید، ایجاد شهربابک منطقه برای را خوبی های ظرفیت توانست که امید و تدبیر دولت در میمند دستکند

 است بازسازی و مرمت حال در نیز( رفسنجان علی آقا حاج مجموعه) جهان خشتی مجموعه بزرگترین ندافزود

 .باشد شهرستان این برای گردشگری مزیت یک توان می که

با تاکید  ،آقای مهندس رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیسپس 

رهبر معظم انقالب تاکید دارند که  ندبراینکه برخی از جمالت تکرار می شود تا ملکه ذهن ها قرار گیرد، افزود

سال است که دعوایی در این 744اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی نیست، اقتصادی است مردمی، اما بیش از 

پردازان اقتصادهای آزاد و سوسیالیستی وجود دارد و اکنون خوشحالیم که فارغ از این دعواها،  زمینه بین نظریه

زم حسینی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در استان آقای ر .را مردمی کنیمخواهیم تالش کنیم اقتصاد  می

در عین پیگیری پروژه های  ندکرمان متفاوت با دیگر بخش های کشور در حال پیگیری و اجراست، یادآورشد

ا اشاره به بایشان  .اقتصاد مقاومتی دولتی، برای پروژه های غیردولتی نیز اقدامات ویژه ای در حال انجام است

به دولت اداره کند، اینکه اقتصاد مقاومتی بدان معناست که هر ایرانی بتواند با عزت خودش را بدون وابستگی 

ای فراهم کنیم که هر ایرانی بدون آن که کارمند دولت یا شرکت  گونه اگر موفق شویم فضا را به ندخاطرنشان کرد

ایم اما متاسفانه تاکنون این سیاست  به هدفمان دست پیدا کرده گهر باشد بتواند خودش را اداره کند، مس یا گل

نشین امروز نتیجه همین ناتوانی  میلیون حاشیه 71اجرایی نشده و توسعه پایدار برای کشور به ارمغان نیامده و 
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 رزم حسینی با تاکید براینکه عدم اجرای سیاست های توسعه پایدار موجبآقای  .در تحقق توسعه پایدار است

گنج  مدلی در استان کرمان تعریف و پس از آنکه در قلعه ندطه مطلوب فاصله داشته باشیم، گفتشده است با نق

 .اجرایی شد، به کل استان تعمیم داده شد و این مدل روی کاغذ نیست بلکه اجرایی شده و در دسترس است

 نداد مقاومتی در استان کرمان، افزودهای اجرای اقتص نماینده عالی دولت یازدهم در استان ضمن تشریح ویژگی

دهد استان چنین فضایی را  موسسه ملی امروز فعال و معین مناطق هستند که نشان می 72در استان کرمان 

از ورود شرکت ها و موسسات غیردولتی  ایشان .اند دارد که این موسسات شرایط حضور در کرمان را پیدا کرده

برای ایفای نقش توسعه ای در مناطق اقتصادی استان را، راه حل جدیدی برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی 

با تدبیر شرکت های تولیدی همچون مس سرچشمه می توان به سوی پیشرفت و توسعه استان  نددانست و افزود

شرکت های توسعه ای دنیا بدنبال توسعه پیرامون خودشان هستند  ندکرداستاندار کرمان تصریح  .گام برداشت

 .لذا این مدل توسعه مرکز پیرامونی برای شرکت های بزرگی همچون شرکت صنایع ملی مس ایران طراحی شود

گرای پیرامونی است نه صرفاً  شرکت ملی صنایع مس ایران، امروز یک شرکت توسعه ندرزم حسینی گفتآقای 

نده مس کاتد و عالرغم اینکه تولید مس وظیفه ذاتی این شرکت است اما این تنها وظیفه این شرکت تولیدکن

نیست، بلکه این شرکت باید به توسعه پیرامون خود توجه کند که خوشبختانه در شرکت مس وجود دارد و کامالً 

ولتی را برای رسیدن به توسعه پایدار استاندار کرمان، اعتبارات د .داوطلبانه و نه دستوری، این کار را جلو ببرد

ورود شرکت ها و موسسات توسعه ای بدنبال حرکت های امدادی و فقیرپروری  ندو یادآورشد ندناچیز دانست

 .نیست بلکه می توان مردم را با ارائه خدمات و مدیریت شایسته در توسعه، به استمرار انقالب امیدوار نمود

ای  که الگوی توسعه اقتصاد مقاومتی استان کرمان، مدل کمیته امدادی و یارانهرزم حسینی با تاکید براینآقای 

ترین و  گنج روزی یکی از ناامن قلعه ندنیست، بلکه مدل خلق ثروت و توانمندسازی و منزلت مردم است، افزود

های  و هتل های گردشگری کشور شده ترین نقاط کشور بود اما امروز این منطقه، تبدیل به یکی از قطب محروم

 .کنند بودنشان افتخار می گنجی گنج، به قلعه کپری آن، مقصد گردشگری جهانی است بگونه ای که اهالی قلعه

بر راه اندازی صندوق های خرد توسعه روستایی در منطقه شش با اولویت شهرستان شهربابک تاکید و ایشان  

لت تدبیر و امید، استان کرمان به مقصد با ثبت جهانی روستای دستکند میمند در دو ندخاطرنشان کرد

گردشگری تبدیل شده است و این در حالیست که عمارت موسی خانی شهربابک نیز می تواند به مزیت 

 اننماینده عالی دولت یازدهم در استان کرمان در ادامه سخنانش .گردشگری برای این شهرستان مبدل شود

اش در منطقه دوبرابر شده است و  گذاری سال گذشته، سرمایهشرکت صنایع ملی مس ایران در طول دو: ندگفت



 9 از 7 صفحه

 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

ویژه  استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 (انار و شهر بابک رفسنجان، های شهرستان) 6منطقه 

  :تاریخ

  :شماره

 :ها نامه دعوتشماره 

7441001 

 نامه دعوتتاریخ 

62/77/7431 

 :تاریخ تشکیل جلسه

 1931/11/82

 :محل برگزاری

دفترمدیرعاملشرکتملی
 صنایعمسایران

ها  هزار تن استوک در انبارهای مس وجود داشت، چون به دلیل تحریم24زمانی  این در حالیست که یک دوره 

که در حال حضر اصالً کاالی مازادی در  طوری اما برجام آمد و شرکت را نجات داد؛ به. امکان فروش مس نبود

براینکه شرکت صنایع ملی مس ایران، اقتصاد مقاومتی را جدی گرفته  تاکید با حسینی رزم آقای .یستانبارها ن

اند این الگو  این الگو مورد توجه رهبر معظم انقالب هم قرار گرفته است و ایشان دستور داده نداست، افزود

اشاره به اینکه وقت آن رسیده تا با ایشان  .مستندسازی شود برای کل کشور و برای ترویج ازطریق رسانه ملی

در منطقه  نددست هم، استانمان را توسعه دهیم، یادآورشد به ها را کنار بگذاریم و دست ها و حسادت همه بخل

شش اقتصاد مقاومتی استان کرمان، شهرستان شهربابک در اولویت قرار دارد، اما مردم ما خودشان باید در این 

ها را نباید در  دام ندرمان در ادامه به آلودگی مراتع شهربابک نیز اشاره و تصریح کرداستاندار ک .زمینه وارد شوند

منطقه آلوده رها کنیم و سپس جلوی فرمانداری و شرکت مس اعتراض کنیم و نباید از شرکت مس بخواهیم 

 .ر این زمینه برسیمشیر را باز کند و در ازای هر دامی که تلف شد پول بدهد؛ بلکه باید به یک الگوی عملیاتی د

بینید، همه به سمت  دام نمی 644کجای دنیا شما دامداری با  امروز در هیچ ندرزم حسینی گفتآقای 

های سرگردان برویم و بعد  اند لذا ما هم باید به سمت تجمیع این دام های صنعتی با تعداد باالی دام رفته دامداری

 .ها را تامین کنیم ها را تضمین کنیم یا خوراک آن امداریخواهیم، یارانه دهیم، خرید شیر این د اگر می

در  ندتواند حتی الگویی کشوری در زمینه ساماندهی عشایر شود، افزود با اشاره به اینکه چنین طرحی میایشان 

زمینه میمند نیز قبالً توافق شده است که با نظر شرکت مس، یک شرکت گردشگری برای میمند انتخاب یا 

چراکه االن مشکل میمند این است که متصدی ندارد؛ اگر متصدی آن معلوم شود شرکت مس هم  ایجاد شود؛

 .کند کمک می

 کشور گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانمیراث فرهنگی  معاونآقای دکتر طالبیان  

ری گردشگ ظرفیت ایجاد و میمند تاریخی و دستکند روستای جهانی ثبت به اشاره با جلسه این ادامه در نیز

برای توسعه نیازمند ( شامل شهرستان های رفسنجان، شهربابک و انار)منطقه شش  ندبرای استان کرمان، گفت

اینکه امروز میمند ثبت جهانی شده است،  ندطالبیان افزودآقای  .یک پالن یکپارچه است که باید تدوین شود

آثار آن کل استان را منتفع خواهد کرد و کل استان را توسعه خواهد داد؛ چون گردشگری که وارد استان کرمان 

در پاسخ به انتقاداتی که در ایشان  .رود بلکه حتماً کل استان را خواهد دید شود، تنها به میمند یا بم نمی می

افتد و امری  شبه اتفاق نمی توسعه یک  :رغم ثبت جهانی آن وجود دارد، یادآورشد تگی میمند بهنیاف زمینه توسعه

 .بر است اما حتماً ثبت جهانی میمند تحوالتی را در منطقه به دنبال خواهد داشت زمان
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ای ه برای توسعه میمند طرح ندمعاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خاطرنشان کرد

توانیم از کارشناسان سازمان جهانی توریسم و یونسکو دعوت کنیم تا بتوانیم مطابق با  داریم؛ در گام اول می

 .های بومی خود منطقه، گردشگری در میمند را افزایش دهیم استانداردهای جهانی و پتانسیل

ادامه به ثبت  نیز در مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانآقای وفایی 

توسعه شهرستان شهربابک نیازمند تامین زیرساخت  ندروستای میمند در دولت یازدهم اشاره کرد و یادآورشد

وفایی از استقبال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آقای  .های اقامتی و پذیرایی است

اگذاری عمارت موسی خانی شهرستان شهربابک به پیشنهاد استاندار کرمان مبنی بر راهکارهای قانونی برای و

 .بخش خصوصی جهت مرمت و بازسازی خبر داد

 و مسائل به ادامه در نیز اسالمی شورای مجلس در شهربابک شهرستان مردم نمایندهآقای اسدی سپس 

 و منطقه از معنوی حمایت جدید، های گذاری سرمایه ها، زیرساخت بحث همچون شهرستان این مشکالت

و خواستار سرمایه گذاری شرکت صنایع ملی مس ایران برای تامین  ندگردشگری اشاره کرد های فعالیت افزایش

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمانآقای سعیدی در ادامه نیز   .ند آب شرب منطقه شد

د، به بیان نقطه نظراتی نیز ضمن قدردانی از کاهش آلودگی شرکت صنایع ملی مس ایران در منطقه خاتون آبا

 .در خصوص افزایش دام منطقه و سرمایه گذاری در این حوزه پرداخت

 :مصوبات 

شرکتملیصنایعمسوباهماهنگیمدیریتاموردامکشور(شمال)مقررگردیدسازمانجهادکشاورزیاستان -1

آیندهاقدامماه9تجمیعدامهایمنطقهشهربابکظرفمدتوانجامسرشماریداممنطقهخاتونابادنسبتبه

روزیکبارگزارشعملکردوپیشرفتکاررابهدبیرخانه16همچنینجهادکشاورزیموظفگردیدهرند،نمای

 .ستاداقتصادمقاومتیاستانارائهنماید

موردتصویبقرارگرفتهو6منطقهدرساختارپیشنهادیشرکتملیصنایعمسیارانجهتانجامفعالیتها -8

شگروههایهدفوبااولویتشهرستانوزمقررگردید،ایجادصندوقهایخردمحلی،راهاندازیبازارآبوآم

روزبهدبیرخانه11شهربابکدردستورکارشرکتملیصنایعمسایرانقراگرفتهوگزارشعملکردخودراهر

 .نمایدستاداقتصادمقاومتیارسال

مقررگردیدمعاونتفرهنگیسازمانمیراثفرهنگیکشورباهمکاریمیراثفرهنگیاستانطرحجامعپذیرش -9
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بادعوتازسازمانهایجهانیودفتریونسکو وحداکثربررسیگردشگرانداخلیوخارجیدرمنطقهمیمندرا

 .جهتاجرایینمودنآنباهمکاریشرکتملیصنایعمسایراناقدامنمایندیندهماهآ1مدتظرف

برداریعمارتموسیخانی -4 بهره بازسازیو درخصوصواگذاریتملک، گردیدسازمانمیراثفرهنگی، مقرر

ملیتارگتاریخیشهرستاناناروخانهتاریخیباقریرفسنجانجلسهایباحضورنمایندهشرک،شهربابک

 .صنایعمسایرانبرگزارونتیجهآنبهستاداقتصادمقاومتیاعالمگردد

معادنو(بخشخصوصی)سازمانصنعت،معدنوتجارتشمالموظفگردیدنسبتبهشناساییمعادنکوچک -1

 هماهنگیفیروزه مسایران صنایع ملی شرکت با استخراج و اکتشاف های حوزه در گذاری سرمایه جهت

 .الزمرابهعملآوردواقدامات

 -6 مهدتولیدگونهپستهو46توجهبهقابلیتهایمناسبگردشگریدرشهرستانرفسنجانوتولیدمقررگردیدبا

بامشارکتاستانداریکرمان،سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیدراینشهرستانبهترینارقامپستهجهان
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