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علیاکبر پوریانی ،مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین:

امیدواریم به زودی به اهداف مورد نظر در منوجان برسیم
 گزارش عملکرد معین اقتصاد مقاومتی شهرستان منوجان

 کار ارزشمندی که در سیرجان و سطح استان انجام
شد ،انتخاب معین اقتصادی برای بخشهای استان کرمان
بود .در ادامه این تصمیم شرکت سنگ آهن گهرزمین معین
اقتصادیشهرستانمنوجانشدتاباانجامکارهایخیرخواهانه
در این شهرستان و روستاهای اطراف آن این منطقه را حمایت
مالی نماید تا ضمن کمک به اقتصاد منطقه و کشور ،در ادامه
طرح اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه و آبادانی این شهرستان،
بستری برای مشغول بهکار نمودن جوانان بیکار شهرستان
منوجانایجادشود.
منوجان یکی از شهرستانهای جنوب استان کرمان با
جمعیتی حدود  65705نفر است .اقتصاد این شهرستان بر
مبنای کشاورزی و دامپروری استوار است .بیکاری در این
شهرستان 17درصدمیباشد.
به گفتهی علیاکبر پوریانی ،مدیرعامل شرکت سنگ
آهن گهرزمین فعالیتهای انجام شده در شهرستان منوجان
شامل دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت میباشد که در این
برنامهها به استحکام بنیان خانواده و همچنین توسعه و رونق
همهجانبه شهرستان منوجان توجه شده است که این مسیر
بسیار طوالنی و پر فراز و نشیب است .پوریانی در خصوص انجام
کارهای حمایتی و مساعدت در منطقه منوجان به عنوان معین
اقتصادی افزود« :امید داریم با همت بلند و اراده پوالدین تا دو
سال آینده به اهداف مورد نظر نایل گردیم و در پیشگاه مردم
شهیدپرورمنوجانسرافرازوسربلندباشیم».
مجتمع تفریحیرفاهی مینوجهان با ویژگیهایی چون
دارا بودن  39سوئیت خشت و گلی با ترکیبی مدرن با استفاده
از سنگ و نیز استفاده از مصالح بومی با سقفهایی پوشیده
از شاخههای نخل خرما از اقدامات انجام شده توسط شرکت
سنگ آهن گهرزمین در شهرستان منوجان است .ایجاد فضای
سبز ،استخر و نصب آالچیق در ارتفاعات و نصب پل کابلی و
کلیه کارهای انجام شده در این طرح در جذب گردشگر و
معرفیهویتفرهنگیمنطقهمنوجانموثراست.
 فعالیتهای شرکت گهرزمین در شهرستان منوجان
به ترتیب اولویتهای کاری عبارتند از:
 -1کشاورزی و منابع طبیعی
 -2گردشگری و میراث فرهنگی
 -3مشاغل خانگی و سنتی
 -4اجتماعی و مددکاری
 -5فرهنگ و آموزش
 -6دامداری
 -7معدن
 فعالیتهای شرکت گهرزمین در بخش کشاورزی:
 راهاندازی  31کلیپ آمارگیری جهت جمعآوری اطالعاتآبهای زیرزمینی و کشاورزی از جمله چاهها ،دبی ،سطح زیر کشت،
محصوالت و...
 احداث دو مورد سد زیر زمینی در مغمحمد و گشمیران احداث کارگاههای بستهبندی کوچک خرما در روستاهایپورشعبانوماهکنگان
 -طرح مشارکت در کشت یونجه و علوفه جهت دام

 انعقاد تفاهمنامه با مسئولین در زمینههای :تزریق ریزشهایجوی سالیانه به سفره با استفاده از آبخیزداری ،جنگلکاری در
بخشهای اطراف دشت ،ایجاد گلخانه نهالکاری و تامین نهال از گلخانه
و نهالستانهای شهرستانهای همجوار و اطالح روشهای آبیاری و
ذخیره نمودن آب صرفهجویی شده و جبران بیالن منفی و جلوگیری از
فرسایش خاک با تقویت پوشش گیاهی
 فعالیتهای شرکت گهرزمین در بخش دامداری:
 خرید  100راس بز از نوع سانن جهت اصالح نژاد دامهای بومی انتقال ده راس بز سانن به منوجان که به صورت آزمایش دراختیار دامداران قرار گرفته است.
 احداث یک باب دامداری مجهز که با  95درصد پیشرفتفیزیکی به پایان رسیده است.
 فعالیتهای شرکت گهرزمین در بخش گردشگری
ومیراثفرهنگی:
طبق بررسیهای محلی انجام شده معلوم گردید ،نوع ساختوساز
در  50سال گذشته در شهرستان منوجان و روستاهای اطراف آن به
دلیل تطبیق آن با آب و هوای منطقه و سنت و فرهنگ مردم ،خشت و
گلی بوده است .به همین منظور از اسفند ماه  95در ورودی شهرستان
منوجان با توافق به عمل آمده با فرمانداری محترم ،شهرداری و شورای
شهر ،زمینی به مساحت  29هکتار در اختیار شرکت سنگ آهن
گهرزمین قرار داده شد و کار احداث آن آغاز گردید .ساختمانهای در
حال ساخت و اجرا به تعداد  9واحد(که اکثرا  100درصد پیشرفت کاری
داشتهاند) ،تعداد  9واحد سوئیت بزرگ و  23واحد سوئیت کوچک و
نیز سوئیت توپ شکل و آالچیق نشیمن ،سکوی سیاهچادر ،سکوی
توسازها در
نشیمن در کوه ،ساختمان پذیرش و اداری از جمله ساخ 
این قسمت است.
 همچنین از عملیاتهای عمرانی در حال اجرا میتوان
به:
 اجرای راهپله در کوه به متراژ  800متر طول اجرای عملیات خاکبرداری جهت خط فاضالب به متراژ 500متر طول
 اجرای عملیات تسطیح خاک رستوران در سه مرحله تراکمجهت شفتهریزی به مساحت 700متر مربع
 اجرای جدولکشی محوطه به متراژ  2000متر طول نصب مخازن  20هزار لیتری آبپیشبینی شده است تور شترسواری جازموریان پس از راهاندازی
مجموعه اقامتی و با توجه به محدودیت مسیر برای توریستها در نظر
گرفته شود .در این طرح حداقل  25نفر به کار گرفته میشود.
راهاندزی پیست اسبسواری از دیگر کارهای در دست اقدام است.
در این طرح حداقل  5نفر به کار گرفته میشود.
یکی دیگر از ورزشهایی که باعث سرگرمی مردم میشود،
دوچرخهسواری است که در طرح جامع ،پیست مختصی برای آن دیده
شده است که ظرفیت اشتغال دست کم  10نفر را به دنبال خواهد
داشت.
 مرمت و زیباسازی قلعه منوجان:
در سال  96برچیدن آوار از برج و باروهای حصار با هدف مرمت و
احیا شروع شده است .اکنون خاکبرداری اطراف قلعه به طور کامل انجام
شده است .در این پروژه  4کارشناس و  45کارگر بومی به کار گرفته

شدهاند .تامین مصالح برای شروع مرمت قلعه انجام شده و کار
مرمت آغاز گردیده است.
 در زمینه مشاغل خانگی:
 ) 1قالیبافی
 389نفر تا کنون در این زمینه توسط معین اقتصادی
آموزش دیدهاند .از این مجموع تعداد  137نفر به عنوان قالیباف
مشغول به کار شدهاند .همچنین برای بیمه این افراد نیز اقدام شده
است .از این تعداد  112نفر در کارگاههای خانگی و  25نفر در
کارگاههای دیگر مشغول به کار شدهاند.
 راهاندازی یک کارگاه قالیبافی با  19دستگاه دار قالی راهاندازی کارگاه قالیبافی در روستاهای مهرآباد ،جهانآبادوگشمیران
  3واحد کارگاه آموزش قالیبافی در روستاهای چاهشاهی،چشمه و چاهموزی نیز آماده راهاندازی است.
 احداث کارگاه رنگرزی ،انبار و سایر وسایل مربوطه دیگرآماده بهرهبرداری است.
 ) 2مشاغل خانگی:
تابلوفرشورومبلی:
تا کنون  76تخته تابلوفرش بافته شده است و مبلغ پرداختی به
بافندگان آنها براساس سایز و طبق نظر کارشناس فرش بوده است.
 47نفر با 47دستگاه در حال بافت رومبلی هستند و تا کنون بیش
از  70رومبلی تولید گردیده است.
 )3خیاطی و سوزندوزی:
تا کنون  310نفر در این زمینه آموزش داده شدهاند و اکنون
بیش از  100نفر در سه کارگاه مشغول به کار میباشند و بقیه در حال
ساماندهیمیباشند.
درزمینهمشاغلخانگی:
 ) 4شالبافی ،پارچهبافی ،کرباس:
 65نفر از بانوان تا کنون آموزش دیدهاند  .هماکنون  16نفر از
آقایان در کارگاه شالبافی روستای جهانآباد مشغول به کار شدهاند.
همچنین تعداد  30دستگاه شالبافی در اختیار بانوان در کارگاههای
خانگی قرار گرفته که در حال تولید میباشند .تا کنون تولیدات مجموعه
شالبافی شهرستان منوجان بیش از  3هزار شال میباشد.
)5گلیمبافی:
طرح آموزشی گلیمبافی با حضور مربیان باتجربه از شهرستان
سیرجان و در راستای طرح خواهرخواندگی شهرستان منوجان و
سیرجان که از ابتکارات آقای پوریانی ،مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر
زمین میباشد ،اجرا شد.
به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین کارگاه گلیمبافی در
شهرستان منوجان از اردیبهشت ماه سال  97راهاندازی شد .در دوره
اول آموزش تعداد  20نفر از زنان برای بافت گلیم آموزش دیدند و در
حال حاضر  8دار گلیم دراختیار هنرآموختگان قرار گرفته و مشغول
تولیدمیباشند.
در زمینه مشاغل خرد نیز با کمک و همت شرکت گهرزمین
جهت هماهنگی با بانک رسالت و در جهت تبیین اهداف اقتصاد خرد
روستایی ،افرادی به بانک معرفی میشوند تا با اخذ وام بدون بهره به کار
مشغولشوند.
شوپرورش:
 بخش فرهنگی و آموز 

بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه علی اکبر پوریانی مدیرعامل شرکت گهرزمین از منوجان
 راهاندازی آشپزخانه مرکزی برای مدارس شبانهروزی(تامینغذای  650الی  800نفر)
 برگزاری کالسهای کنکور برای  300نفر و در اختیار قرار دادنامکانات جهت برگزاری این کالسها در روزهای برگزاری کالس
 برگزاری آزمون ارزیابی از کالس کنکور برگزاری اردو برای دانشآموزانی که در آزمون ارزیابی رتبه برتریآوردهاند
 خرید بیش از 1150دست پوشاک برای دانشآموزان بیبضاعت ساخت مدرسه چهار کالسه در روستای نورآباد گشمیران خرید ده دستگاه خنککننده برای مدارس تعمیر و سرویس بیش از  250دستگاه خنککننده مدارس ساخت سرویس بهداشتی برای بعضی از مدارس روستاها خرید  400صندلی برای مدارس خرید  200تخت خواب برای مدارس تجهیز دو سالن برای کالسهای کنکور سال 97 برگزاری سمینار یکروزه با حضور یکی از استادان برجستهکشوری جهت سخنرانی برای زندانیان با مشارکت بیش از هزار نفر
یبّافان و بهبودیافتگان
 برگزاری اردوی مشهد مقدس برای قال کمپ ترک اعتیاد
 برگزاری جشن نوروزی در پارک س رراس برگزاری جشن نیمهشعبان در قلعه تاریخی منوجان تجهیز مجتمع فرهنگ و ارشاد اسالمی به 40دستگاه کامپیوتر انعقاد تفاهمنامه با مدیرکل ارشاد اسالمی جنوب استان کرمانجهت همکاری فرهنگی و مذهبی
 در بخش اجتماعی و مددکاری:
 راهاندازی کمپ ترک اعتیاد برای بانوان با ظرفیت  30نفر در ماهو همچنین ایجاد کارگاه آموزشی در داخل کمپ که تا کنون  100نفر
بهبودیافته در کارگاههای تولید صنایع دستی مشغول به کار میباشند.
 معرفی افراد دارای اعتیاد(آقایان) به کمپ جهت بهبودی -شناسایی افراد بیبضاعت و توزیع سبد غذایی

 پیگیری وضعیت بیماران بیبضاعت و صعبالعالج و اعزام آنهابه پزشک متخصص جهت درمان
 اقدامات گهرزمین در بخش معدن:
در زمینه معدن اقدامات شایانی توسط شرکت سنگ آهن
گهرزمین با عنوان معین اقتصاد مقاومتی شهرستان منوجان صورت
ن شرح است:
گرفته است .این اقدامات بدی 
 توسط کارشناسان بومی منطقه ،مطالعات پهنههای منوجان وبا هدایت نیروهای شرکت سنگ آهن گهرزمین در فاز اول انجام شده
است و  23نقطه دارای پتانسیل معدنی شناسایی شده است.
 مطالعات پهنه جبالبارز جنوبی که به زودی مطالعات فاز یکارایه خواهد شد.
 اشتغال بیش از  70نفر در کارهای عمرانی اشتغال بیش از  30نفر کارشناس ،مربی و ...در کارگاههااز دیگر اقدامات و مساعدتهای شرکت سنگ آهن گهرزمین
در منطقه منوجان در دهستان گشمیران از دهستانهای شهرستان
منوجان است .این دهستان به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده
است .جهت کمکرسانی به این منطقه طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت
توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین پیشنهاد گردیده است.
ن شرح است:
 طرحهای زودبازده گشمیران بدی 
 راهاندازی کارگاه آموزش قالیبافی و کالسهای خیاطی برایزنان
 پیشنهاد احداث ده دستگاه آالچیق برای استفاده عموم (به دلیلتوآمد زیاد به این روستا به جهت وجود زیارتگاه)
رف 
 احداث سد خاکی زیر زمینی به منظور تامین آب کافی برایکشاورزی و دامداری
 بازسازی گلزار شهدای دهستان گشمیران اصالح نژاد دام در این روستا و آوردن دام به این منطقه احداث یک باب مدرسه چهار کالسه ابتدایی در روستای نورآباداز توابع گشمیران
 -راهاندازی کارگاه قالیبافی در روستای نورآباد

نمایشگاه صنایع دستی مینوجهان

احداث هتل گردشگری سنتی خشت و گلی

احداث ساختمان دامداری

سد زیرزمینی جهت تامین آب کشاورزی
و ذخیره آب روستای گشمیران

اجرای راهپله در کوه

جدولکشی محوطه

احداث سکوی سیاهچادر

نمایی از بیرون هتل کپری مینوجهان

راهاندازی کارگاه خیاطی

راهاندازی کارگاه قالیبافی

مرمت قلعه تاریخی منوجان

ساخت مدرسه چهار کالسه در نورآباد از توابع گشمیران

