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سالن اجتماعات فرمانداری 
 منوجان

 :دستور کار جلسه

    منوجان شهرستان اقتصادی توسعه مثلث و مقاومتی اقتصاد های پروژه عملکرد گزارش ارائه  
   دار مشکل اقتصادی های طرح از برخی بررسی 

 :اهم مذاکرات جلسه

 مهندس رزم حسینیآقای با حضور  منوجان شهرستان ویژهجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

 مورخ شنبه سه روز درو مدیران استانی  اعضای ستاد، و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  استاندار

جلسه با تالوت آیاتی از . برگزار گردیدسالن اجتماعات فرمانداری منوجان  محل در03:41 ساعت رأس 1387/ 11/ 7

 . قرآن مجید آغاز شد

از حضور استاندار و نماینده  منوجان جمعه امام  رضوانی آقای جناب المسلمین و االسالم حجتدر ابتدای جلسه 

 .مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیران استان در شهرستن تشکر کردند

 در جنوب رودبار و گنج قلعه فاریاب، منوجان، کهنوج، های شهرستان مردم نماینده ای حمزهقای دکتر سپس آ

 شهرستان اقتصادی معین بعنوان زمین گوهر آهن سنگ شرکت انتخاب از قدردانی ضمن اسالمی شورای مجلس

 .برود پیش سرعت به مقاومتی اقتصاد های پروژه که شد خواهد باعث منطقه معین اراده و عزم: ندگفت منوجان،

 و اقتصادی رونق باعث جنوبی شهرستان پنج این در کرمان استاندار هانتحولگرای اقدامات: ندکرد تاکیدایشان 

 منابع و نیست فقیر محرومیت رغم علی منطقه این: ندافزود آقای حمزه ای .است شده منطقه در ای توسعه

 .شود استفاده درست مسیر در و کشف روز علم و تجربه و دانش با باید که دارد زیادی خدادادی

 توسعه مثلث طرح قالب در نامه تفاهم 33 انعقاد از جلسه این ادامه در نیز منوجان فرماندار صادقی آقای

 شهرستان اقتصادی توسعه مثلث طرح های تفاهمنامه ارزش: ندگفت و ندداد خبر منوجان شهرستان در اقتصادی

 شده برداری بهره نفر 97 برای اشتغال ایجاد با تومان میلیارد 13 که است تومان میلیارد 95 از بیش منوجان

 .است

 در نفر 577 و هزار یک برای تواند می اجرا دست در های پروژه از برداری بهره اینکه به اشاره با  صادقی آقای

 میزان و دام کشاورزی، حوزه سرشماری برای نیرو نفر 37: ندافزود کند، ایجاد اشتغال منوجان شهرستان

 اند نموده فعالیت گذشته ماه یک طی کشاورزی های چاه آب برداشت

: ندیادآورشد و نددانست کرمان استاندار های ایده از یکی را مقاومتی اقتصاد مناطق برای معین تعیین ایشان 

 به گهرزمین شرکت اختیار در مقاومتی اقتصاد های پروژه اجرای برای منوجان شهرستان شده استخراج اطالعات
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 .گیرد می قرار منطقه اقتصادی معین عنوان

 و ندداد خبر شهرستان این در دام جایگاه احداث برای خصوصی بخش با قراردادی انعقاد از منوجان فرماندار

 و مرمت خصوص در ذیربط مسئولین و منطقه اقتصادی معین حضور با که جلساتی براساس: ندکرد خاطرنشان

 آینده، هفته یک طی قلعه حریم آزادسازی از پس گردید مقرر است، شده برگزار منوجان تاریخی قلعه بازسازی

 .شود آغاز زمین گهر شرکت توسط مرمت اجرایی عملیات

 نگاه اینکه به اشاره با کرمان استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیرکلسپس جناب آقای وفایی 

 شهرستان قلعه مرمت و بازسازی: ندکرد تصریح است، ستودنی تاریخی و باستانی آثار به منطقه معین ویژه

 .است منطقه این میراثی هویت از نشان منوجان،

 به توجه با: ندگفت است، غنی شناسی باستان های محوطه در کرمان استان جنوب براینکه تاکید با وفایی آقای

 غنی باستانی و تاریخی لحاظ به ما اینکه رغمیعل و است بوده رود هلیل منطقه از بشری تمدن اولین اینکه

 شهرستان تاریخی قلعه مرمت اینکه به اشاره با ایشان .هستیم فقیر آثار این به اهمیت و شناسایی در اما هستیم

 هم گردی بوم اقامتی واحد سه: ندافزود کند، ای توسعه و اقتصادی چرخه وارد را منطقه این تواند می منوجان

 امسال پایان تا واحد سه این شود داده تخصیص تسهیالت اگر که است  شده گرفته نظر در شهرستان این برای

 .شد خواهد فعال

 معادن شدن فعال براینکه تاکید با زمین گوهر آهن سنگ شرکت مدیرعاملسپس آقای مهندس پوریانی 

 استعدادهای منوجان شهرستان: ندگفت نماید، ایجاد منطقه اقتصاد در اساسی تحول تواند می منوجان شهرستان

 .است همکاری نیازمند استعدادها این رساندن فعلیت به که دارد ای بالقوه بسیار

 شهرستان تاریخی و مقاومت ملی، نماد بعنوان منوجان شهرستان تاریخی قلعه بازسازی از پوریانی مهندس آقای

 در ها فعالیت لذا ایم پذیرفته را شهرستان ای توسعه مدیریت دل و جان با و داوطلبانه: ندیادآورشد و داد خبر

 .رسید خواهد عموم اطالع به کار آمارگیری، نتیجه حصول با و است شدن آغاز حال

 همجوار، مناطق و منوجان شهرستان معدنی استعدادهای: ندکرد خاطرنشان منوجان شهرستان اقتصادی معین

 .نماید ایجاد منطقه در خوبی اشتغال تواند می امر این زیرا شود می دنبال که است کارهایی جمله از

 اقتصاد در اساسی تحول تواند می منوجان شهرستان معادن شدن فعال براینکه تاکید با آقای مهندس پوریانی

 سرمایه و شد خواهد محول مردم به شده دنبال کارهای همه: ندکرد تصریح نماید، ایجاد اقتصادی رونق و منطقه

 .شود می برگردانده تدریج به شده، انجام گذاری
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 .است تاکید مورد شهرستان در ترکیبی نیروگاه ایجاد منطقه، از گاز لوله خط عبور به توجه با: ندافزود ایشان

 :گفتند مقاومتی اقتصاد فرماندهی و دبیر ستاد استان بودجه و برنامه سازمان رئیس رودری دکترسپس آقای 

 پروژه تعداد مطلب این بیان با ایشان .است اجرا حال در منوجان شهرستان در مقاومتی اقتصاد پروژه 91 تعداد

 های پروژه تعداد و پروژه 35 را استان پیشنهادی های پروژه تعداد پروژه، 37 را استانی برش دارای ملی های

 .کرد اعالم پروژه 18 را( توسعه مثلث) خصوصی بخش با مرتبط

 اخذ جهت یاب بهینه سامانه در شده ثبت های طرح تعداد ادامه در استان بودجه و برنامه سازمان رئیس

 به را خود بانکی تسهیالت کنون تا طرح 5 تعداد خصوص این در که ندنمود اعالم طرح 176 را بانکی تسهیالت

 جنوب در فعال نیمه تولیدی واحد 91 تکلیف تعیین به ادامه در ایشان .اند نموده دریافت ریال میلیارد 75 مبلغ

 بخش به دولت ای سرمایه های دارایی تملک های پروژه ریال میلیارد هزار 13 از بیش واگذاری و استان

 .کرد اشاره خصوصی

 به اشاره بادر ادامه آقای مهندس رزم حسینی استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

: افزود است، برخوردار بزرگی حجم از داخلی ناخالص تولید دالر میلیارد 396 و هزار یک با ایران اقتصاد اینکه

 به فناوری و علم تولید نظر از و دنیاست برتر کشور 17 ردیف در خدادادی، منابع باالی حجم به توجه با ایران

 .است یافته دست دنیا باالی های رتبه

 جزو جاده و فرودگاه آهن، راه آب، گاز، برق، جمله از ها زیرساخت حوزه در ایران اقتصاد براینکه تاکید با ناایش

 نخست رتبه اقتصادی رشد و گذاری سرمایه نرخ درصد 5.6 با ایران: ندیادآورشد است، منطقه برتر کشورهای

 و مزاحم قوانین کهنه، بروکراسی زیاد، کارمندان حجم و بزرگ دولت داشتن همچون دالیلی اما دارد، را منطقه

 .بیاید پایین ایران کار و کسب رتبه تا شد موجب پیشرفت و توسعه امر در حکومتی های دستگاه انسجام عدم

 خاطرنشان و داد خبر امید و تدبیر دولت در ایران کار و کسب فضای رتبه ای پله 37 صعود از کرمان استاندار

 داشتن علیرغم است شده موجب امر همین و باشد می نفت به وابسته و دولتی اقتصادی ایران، اقتصاد: ندکرد

 .کنیم کار 66 اصل و توسعه های برنامه انداز، چشم های سیاست براساس امکانات، و منابع

 یابد، افزایش دولت به مردم اعتماد های پایه که برداریم گام مسیری در باید براینکه تاکید با حسینی رزمآقای 

 های پایه که گرفته صورت یازدهم دولت از قبلکه  اشتباهاتی اما نیستیم نمایی سیاه بدنبال: کرد تصریح

 کار روی مردم رای با کشور امور دادن سامان برای خردگرا دولتی امروز اما کرد تخریب را ایران اقتصاد المللی بین

: افزود و کرد عنوان دنیا در حکومتی های نظام های مسئولیت از یکی را سیاسی ثبات ایشیان .است آمده
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 کشورهای بین در را سیاسی ثبات نخست رتبه خردمند و آگاه محبوب، رهبری بدلیل ایران اسالمی جمهوری

 .دارد منطقه

 به روز تخلیه کشور، در بیکار تحصیلکرده نفر میلیون 7.7 آمار به کرمان استان در یازدهم دولت عالی نماینده

: ندگفت و ندکرد اشاره اجتماعی های آسیب افزایش و ملی سطح در نشین حاشیه نفر میلیون 17 روستاها، روز

 است ایران ملت برای تاریخی فرصت یک اسالمی انقالب معظم رهبر سوی از مقاومتی اقتصاد های سیاست ابالغ

 دایره امروز اینکه به اشاره با حسینی رزمآقای .کنیم استفاده خانوارها اقتصاد تقویت برای باید فرصت این از که

 مردم: ندکرد خاطرنشان است، شده کشیده کشور از خارج به کیلومترها ایران، اسالمی جمهوری ملی امنیت

 ارتباط و شد اداره مردم کمک با جنگ که کرد فراموش نباید و هستند اسالمی جمهوری نظام بقای کلید

 .شوند جبهه روانه داوطلبانه صورت به زیادی نیروهای تا شد موجب جبهه پشت و جبهه در نیروها با فرماندهان

 نماییم تقویت را خصوصی بخش باید که حالی در است، پایین بسیار مردم با ما مشارکت اینکه به اشاره با ایشان

 کشور اداره مدیریت نه است، توسعه مدیریت کشور مشکل: یادآورشد آورند، وجود به را اشتغال از موجی که

 در را منطقه بتوانند و داشته گیری تصمیم جرات که کنیم انتخاب را افرادی باید توسعه مدیریت برای بنابراین

 وجود عالرغم نتوانیم تا است شده موجب ناکارآمد های مدیریت براینکه تاکید با کرمان استاندار .بگیرند دست

 کار انجام دنبال استانداری، در کار ابتدای از: ندگفت بدهیم، انجام کشور در اساسی کار خدادادی، های ثروت

...  و روستاییان مهاجرت آبی، کم همچون بیشتری مشکالت با یافت، می ادامه روال همان اگر بلکه بودیم متفاوت

 .شدیم می مواجه

 کرمان استان سیاسی حوزه در تاکنون نخست روز از توسعه و والیت بحث اینکه به اشاره با حسینی رزمآقای 

 انقالب انگیزه زیرا است شده دنبال کرمان استان در واقعی طور به اعتدال سیاست: ندافزود است، شده دنبال

 از استان اقتصادی توسعه برای راستا این در که باشند پیشرفته و متمکن متدین، ایران مردم که بود این اسالمی

 در آب مترمکعب میلیون 777 وجود به اشاره با ادامه در ایشان.شد استفاده مادی و انسانی های ظرفیت همه

 تکثیر راستای در: ندیادآورشد و کرد تاکید کشاورزی بخش در نوین آبیاری از استفاده بر منوجان، شهرستان

 و بزرگ اقتصادی موسسه 14 تاکنون استان، سراسر به گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهر اجرایی مدل

 .اند آمده کار پای کرمان استان اقتصادی گانه هشت مناطق در توسعه مدیریت برای توانمند

 عنوان به گهرزمین شرکت از باید منوجان مردم: ندکرد تصریح کرمان استان در یازدهم دولت عالی نماینده

 .دهد اختصاص پرداخت ضمانت با های وام و دهد آموزش آنها به تا باشند داشته انتظار منطقه اقتصادی معین
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 :مصوبات

ه کل میراث رادا توسط منوجان شهرستان تاریخی قلعه و احیاء  مرمتظرف مدت یک هفته کارگاه مقرر شد  -1

 .راه اندازی گرددفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

عطای تسهیالت از سوی صندوق اپس از منوجان  شهرستاندر گردی بوم اقامتی واحد سهمقرر شد  -3

 .شود فعال سال جاری پایان تا ،کارآفرینی امید

مقرر شد راه اندازی یک کارگاه صنایع دستی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  -3

 . پیگیری گردد

هکتاری آقای کیخا از  17روپونیک دمقرر شد در خصوص مشکل اعطای تسهیالت ارزان قیمت به گلخانه هی -6

 .طریق سازمان جهاد کشاورزی جنوب پیگیری گرددز امحل صندوق توسعه ملی موضوع 

محل میلیارد ریال از  87مقرر گردید موضوع راه اندازی دومین باغ مادری کشور در منطقه جنوب با اعتبار  -7

 . از سوی جهاد کشاورزی جنوب پیگیری گردد ،صندوق توسعه ملی و تامین خط انتقال آب

جان از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب در اختیار مقرر شد پهنه های اکتشافی منطقه منو -4

 .قرار گیرد زمین گوهر آهن سنگشرکت 

میلیارد ریال به آقای کیخا از سوی دفتر هماهنگی امور  4مقرر شد موضوع اعطای تسهیالت به مبلغ  -5

 .اقتصادی پیگیری گردد
 


