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 :دستور کار جلسه

    کهنوج 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 کهنوج  شهرستان ویژهجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

 سالن محل در 11 ساعت رأس 1387/ 11/ 7 مورخ شنبه سه روز درو مدیران استانی  اعضای ستاداستاندار، 

جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز . برگزار گردید کهنوج اسالمی آزاد دانشگاه شهسواری شهید اجتماعات

 . شد

 و خدماتی صنعتی، های طرح برای تفاهمنامه 63 انعقاد از عطاپورآقای  کهنوج فرمانداردر ابتدای جلسه 

 تاکنون: ندگفت و ندداد خبر کهنوج شهرستان اقتصادی توسعه مثلث در تومان میلیارد 181 ارزش به کشاورزی

 باایشان . است  رسیده برداری بهره به کهنوج شهرستان در تومان میلیون 111 و میلیارد 16 مبلغ با طرح 11

 سرمایه با اقتصادی های پروژه: ندافزود کهنوج، شهرستان تومانی میلیارد 19 دولتی اعتبارات اینکه به اشاره

 .اجراست حال در شهرستان در تومان میلیارد 96 اعتبار با طرح 11 همچنین و شده اجرا خصوصی بخش گذاری

 میلیارد 17 گذاری سرمایه با کشاورزی محصوالت کردن خشک کارخانه احداث طرح اجرای از آقای عطاپور

 شهرستان رونق و اقتصاد در اقتصادی، توسعه مثلث طرح: یادآورشد و داد خبر کهنوج شهرستان در تومان

 .است نموده ایجاد خوبی اشتغال و داشته مستقیم تاثیر کهنوج
ضمن اشاره به ظرفیت های  امام جمعه محترم کهنوج   حجت االسالم و المسلمین جناب آقای افشارمنشسپس 

خواستار تدوین پیوست فرهنگی برای پروژه  توسط استاندار،شهرستان کهنوج و تشکر از اقدامات صورت گرفته 
 .های اقتصاد مقاومتی شدند

 نیز اسالمی شورای مجلس درجنوب  رودبار و گنج قلعه فاریاب، منوجان، ،کهنوج نماینده ای حمزهآقای دکتر 
 به استان توسعه مسئولیت سپردن در کرمان استاندار ابتکاری های طرح از قدردانی ضمن جلسه این ادامه در

 به است، شده منطقه در تحول موجب استان جنوب به کرمان استاندار ویژه توجه: یادآورشد غیردولتی، موسسات
 .باشد می توسعه حال در و آمده در حرکت به منطقه در صنعت چرخ که ای گونه

 و گنج قلعه فاریاب، منوجان، کهنوج، های شهرستان های پتانسیل و ها ظرفیت به اشاره با ادامه در ایشان
 ایجاد با رود می امید که دارد معادن حوزه در خوبی پتانسیل استان جنوب: کرد خاطرنشان رودبارجنوب،

 .کنیم جلوگیری منطقه کرومیت از زیادی حجم فروشی خام از بتوانیم منطقه در فروکروم های مجموعه
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 طرح اجرای: کرد تصریح و داد خبر کهنوج شهرستان در مقاومتی اقتصاد پروژه 84 پیگیری از آقای حمزه ای
 .است امید و تدبیر دولت برکات از کهنوج شهرستان آرد کارخانه و مگاواتی 1111 نیروگاه
 مقاومتی اقتصاد پروژه 84: گفت اسالمی شورای مجلس در رودبار و گنج قلعه فاریاب، منوجان، کهنوج، نماینده

 1111 نیروگاه ها طرح این از یکی است؛ امید و تدبیر دولت برکات از امر این و است پیگیری حال در کهنوج در
 اما داریم معدنی ماده نوع سه دو در معدنی پتانسیل استان جنوب در: ندکرد بیان ایشان .است کهنوج مگاواتی
 در را فروکروم های مجموعه بتوانیم امیدواریم و شود می فروشی خام منطقه کرومیت از زیادی حجم متاسفانه

 .کنیم ایجاد منطقه
 مهم های پروژه از یکی: ندگفت اسالمی شورای مجلس در کرمان استان جنوبی های شهرستان مردم نماینده

 به اینکه به اشاره با ایشان .شود حل زودی به سیلو مشکل امیدواریم که بود آرد کارخانه کهنوج شهرستان
 ما منطقه اصلی پتانسیل: ندافزود شده، دیده 84 بودجه در حوزه این اعتبارات که داریم نیاز منطقه در آهن راه

 به مقاومتی اقتصاد: ندکرد تصریح ای حمزهآقای  .شود کمک مردم به حوزه این در امیدواریم و است کشاورزی
 .است بحران و تنش از آن کردن دور و اقتصاد کردن مردمی معنی

 :ندداشت بیان استانو دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  بودجه و برنامه سازمان رئیس رودری دکتردر ادامه 
 های پروژه استانی برش پروژه 66 شامل که است اجرا حال در شهرستان سطح در مقاومتی اقتصاد پروژه 111
 .باشد می( توسعه مثلث) خصوصی بخش با مرتبط پروژه 36 و استانی پیشنهادی پروژه 13 ملی،

 ندکرد تصریح و ندداد خبر استان جنوب در فعال نیمه تولیدی واحد 91 تعیین از همچنین رودری دکترآقای 
 میلیارد 71 میزان این از که است شده سامانه ثبت ریال میلیارد 151 اعتبار با شهرستان سطح در پروژه 117
 بودجه و برنامه سازمان مسئولین از نقل به ادامه در ایشان .است شده پرداخت متقاضیان به تسهیالت ریال

 تا و داراست را اول مقام کشور سطح در تمام نیمه های پروژه واگذاری بحث در کرمان استان :ندافزود کشور
 .است پذیرفته صورت ای سرمایه های دارایی تملک های پروژه واگذاری ریال میلیارد هزار 13 از بیش کنون
 اقتصادی معین عنوان به ملل اعتباری و مالی موسسه حضور از تقدیر ضمن استان بودجه و برنامه سازمان رئیس
 و هوا و آب دارای که شده محسوب استان کشاورزی های قطب از یکی عنوان به کهنوج شهرستان :ندگفت منطقه
 معین بین ارتباط و نموده اشاره محلی خرد های صندوق تشکیل به ادامه در وی. باشد می مستعدی اراضی
 .برشمرد منطقه برای مهمی بسیار پتانسیل را اول فاز در روستا 34 در شده گذاری هدف های صندوق و منطقه

 و وحدت استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس و کرمان استاندار حسینی رزم مهندس آقای ادامه در

 است اعتدال بر مبتنی کرمان استان سیاست: افزود و دانست کرمان استان در توسعه شرط نخستین را همگرایی

 .بیاوریم وجود به استان در را قبولی قابل وحدت تا شده تالش همواره و
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 تا شد موجب اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان و جمعه ائمه همراهی و وحدت اینکه به اشاره با وی

 توسعه مثلث: ندیادآورشد حکومت، ارکان همه کارگیری به برای شود ابزاری اقتصادی توسعه مثلث طرح

 تومانی میلیارد هزار 57 های تفاهمنامه از درصد 19 حالیکه در کرد طی را خوبی مسیر کرمان استان اقتصادی

 .است شده اجرایی اقتصادی

 ایجاد اسالمی انقالب پیروزی از پس کهنوج شهرستان در خوبی های زیرساخت اینکه به اشاره با کرمان استاندار

 نیروی تربیت و زیرساختها نمودن فراهم برای را ها زمینه همه اسالمی جمهوری: ندکرد خاطرنشان است، شده

 به اقتصادی بخش در است نتوانسته در هنوز که حالیست در این و نموده فراهم کشور در کرده تحصیل انسانی

 .کند برداری بهره و کشف را مردمی اقتصاد های ظرفیت و کرده نقش ایفای خوبی

 اقتصاد کردن مردمی در مقاومتی اقتصاد سیاست یازدهم بند را جلسه این از هدفآقای مهندس رزم حسینی 

 و خورد کلید 83 سال گنج قلعه مقاومتی اقتصاد نمونه شهرستان ایجاد طرح: ندکرد تصریح و نددانست مقاومتی

 .باشد داشته همراه به قبولی قابل های موفقیت توانست فرابخشی، صورت به توسعه مدیریت با طرح این

 از بازدید و گنج قلعه شهرستان به کشوری مسئولین سفر خصوص در رهبری معظم مقام تاکیدات به ایشان

 و جمهور رئیس اول معاون بازدید رغمیعل: ندگفت و ندکرد اشاره شهرستان این مقاومتی اقتصاد های پروژه

 برای تیم یک گنج، قلعه شهسرتان مقاومتی اقتصاد اجرایی مدل از بازدید و شهرستان این به وزرا از جمعی

 .است یافته حضور منطقه این در شهرستان این های برنامه مستندسازی

 در واحد مدیریت با هستند اقتصاد و شغل فاقد که استان روستاهای تجمیع طرح براینکه تاکید با کرمان استاندار

 خوبی های پتانسیل و ها ظرفیت با کهنوج شهرستان مدیریت: ندافزود دارد، قرار استان مدیریت کار دستور

 .گردد می واگذار ملل اعتباری مالی موسسه به شیرین، آب مترمکعب میلیون 711همچون

 در ملل اعتباری و مالی موسسه داوطلبانه حضور از قدردانی ضمنرئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

 کارهای کهنوج شهرستان در که رود نمی انتظار ملل اعتباری و مالی موسسه از: ندیادآورشد کهنوج، شهرستان

 .نماید مدیریت را شهرستان انایش رود می انتظار بلکه دهد، انجام امدادی

: ندکرد خاطرنشان رفسنجانی، هاشمی اهلل آیت حضرت رهبری، و امام دیرین یار خاطر و یاد گرامیداشت باایشان 

 مدیریت از راستا این در و داشت قلبی اعتقاد گنج قلعه شهرستان اجرایی مدل به رفسنجانی هاشمی اهلل آیت

 .شود الگو کشور کل برای و ای رسانه الگو این کردند درخواست استان

 استان های طرح از گیری الگو را کشور ای توسعه راه رفسنجانی هاشمی اهلل آیت: ندکرد تصریح کرمان استاندار
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 .نیستند ما بین در حاضر حال در اما بودند استان حامی و دانستند می کرمان

جناب آقای دکتر جوادی به عنوان معین  المسلمین و االسالم حجت ملل اعتباری موسسه مدیرعاملسپس 

 قدم: ندگفت است، گرفته انجام کرمان استان در اقتصادی توسعه بیشترین اینکه به اشاره با شهرستان کهنوج

 رفع جهت در کنندگان انقالب و بزرگان از زیادی عده امروز تا است شده موجب کرمان استاندار بزرگ های

 .بیایند در حرکت به دینیشان برادران زیربنایی و جدی احتیاجات

 کشور های ظرفیت از برداری بهره در متاسفانه: ندافزود و ندکرد اشاره کشور های پتانسیل و ها ظرفیت به ایشان

 .دهد نجات را کشور اقتصاد تواند نمی مقاومتی اقتصاد مدل از غیر به مدلی هیچ یقیناً و دارد وجود نواقصی

 و بزرگان از زیادی عده امروز تا شده موجب کرمان استاندار بزرگ های قدم براینکه تاکید باآقای دکتر جوادی 

 خاطرنشان بیایند، در حرکت به دینیشان برادران زیربنایی و جدی احتیاجات رفع جهت در کنندگان انقالب

 بیشترین کرمان استان تا شده موجب جمعه ائمه و کرمان استاندار محوریت با کرمان استان در همدلی: ندکرد

 .باشد داشته را اقتصادی توسعه

 و سیاسی طریق از که اند برده پی موضوع این به دشمنان اینکه به اشاره با ملل اعتباری موسسه مدیرعامل

 اند رسیده نتیجه این به امروز دشمنان: ندیادآورشد درآورند، پای از را ایران اسالمی جمهوری توانند نمی جنگ

 .است بوده موفق نیز هایی بخش در و بزنند ضربه ایران به توانند می اقتصادی مسائل طریق از که

 امام: ندکرد تصریح است، مدیریت نیازمند ایران های ظرفیت براینکه تاکید با جوادی المسلمین و االسالم حجت

 .است ویرانگر همیشه تفرقه و آورد نمی آبادانی وقت هیچ تفرقه زیرا داشتند، تاکید وحدت بر همواره( ره)خمینی

 موسسه به تیتانیوم معدن واگذاری با: ندگفت و نددانست ایران اقتصاد سوز خانمان بالی را فروشی خامایشان 

 .کرد جلوگیری فروشی خام از و نموده آغاز فردا از را معدن این در کار توان می ملل، اعتباری و مالی

 اقتصاد: ندافزود و ندکرد تاکید فرهنگی های پیوست تدوین لزوم بر همچنین ملل اعتباری موسسه مدیرعامل

 آبادانی و توسعه برای جمعی عقل از و داده هم دست به دست باید بنابراین کند نمی رشد فرهنگی پیوست بدون

  .کنیم تالش استان

 :مصوبات

 :موارد زیر مصوب گردیدطرح های مشکل دار اقتصادی شهرستان در جلسه بررسی و 

 
 مصوبه پروژه ردیف
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 سیلوی ذخیره آرد گندم  1
یه گذار جهت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی ادرخواست سرممقرر گردید با توجه به 

 .موضوع توسط نماینده محترم در مجلس و جهاد کشاورزی پیگیری گردد

1 
مشکل برق و آب تیتانیوم 

 کهنوج
 .و برق منطقه ای استان پیگیری گردد ای توسط شرکت های  آب منطقهمقرر شد موضوع 

 
 


