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  بخش شهدادظرفیت های بررسی  

 اهم مذاکرات جلسه:

و  ، استاندار محترمبا حضور اعضای ستاد ویژه بخش شهداد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمانجلسه 

در  2/8/1931در تاریخ  و معین منطقه جناب آقای عرب نژاد مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان مدیران استانی

 برگزار گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. شهداد  بخش آباد ملک روستای

 رزمآقای  اقدامات ند کهداشت اظهار سخنانی در شهداد جمعه امام وردی اهلل االسالم حجتدر ابتدای جلسه 

 منشور و اقتصادی توسعه مثلث جمله از مختلفی های طرح ایشان و است مبتکرانه کرمان استاندار حسینی

 .ه اندکرد ارائه را انتخابات همدلی

 کارهای انقالب از بعد و دارد زیادی های استعداد و ها ظرفیت اینکه وجود با شهداد منطقه: ندداد ادامه ایشان 

 برخی برای حاصلخیزی خاک و هوا آب، .دارد وجود منطقه این در بسیاری های محرومیت هنوز اما شده زیادی

 حوزه در مشکالتی .شود استفاده خوبی به ها ظرفیت این از باید که دارد وجود شهداد منطقه در ها کشت از

 . است شده حل مسائل این شده، انجام های پیگیری با که داشته وجود آباد ملک کشاورزی اراضی

 و ماراتن دوی اجرای گردی، بوم های خانه ایجاد جمله از اقداماتی با: ندشد یادآور وردی اهلل االسالم حجت  

 توسعه اقدامات از مردمو   است شده انجام شهداد منطقه گردشگری حوزه در بزرگی کار شهداد های کلوت ثبت

 .دارند رضایت آنهاست، معیشت راستای در که شهداد در شده انجام استاندار، ای

 به اشاره باو رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  کرمان استاندار حسینی رزمسپس جناب اقای  

 عنوان مناطق، توسعه برای توانمند اقتصادی های شرکت ورود و اقتصادی منطقه هشت به کرمان استان تقسیم

 مقاومتی اقتصاد اهداف و داده رخ منطقه در آبادانی و توسعه کنند، تعلق و مسئولیت احساس مردم اگر: نکرد

 .شود می محقق

 و اقتصادی مناطق معین مدیران با همراه و کار پای درصد صد دولتی مدیران: ندکرد تاکید آقای رزم حسینی

 .رود پیش خوبی به استان توسعه روند تا هستند خصوصی بخش

 شهداد آینده: ندکرد تصریح و اشاره شهداد های کلوت ثبت و کویر ثبت ، گردی بوم های خانه ایجاد به ایشان 

 منطقه .شود می تبدیل باال راندمان با وگردشگری کشاورزی قطب به منطقه این و است درخشان آینده یک

 می کار( ع) علی امام سنت براساس که دارد آبادگر ای جمعه امام موجود، خدادادی های ثروت بر عالوه شهداد
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 .دارد منطقه آبادانی در ای کننده تعیین نقش و کند

: ندگفت کرمان استان در مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در روستایی خرد های صندوقایشان با اشاره به تشکیل 

 .گردد برمی اقتصاد به مردم اعتماد ها صندوق این توسعه با

 شهداد منطقه از مجلس نمایندگان و استانداری معاونان بازدید به نیز کرمان فرماندار در ادامه آقای توحیدی

 با کشاورزی و شده شناسایی ها ظرفیت شده، رصد شهداد منطقه در موجود های ظرفیت: ندگفت و ندکرد اشاره

 گردی بوم خانه 111 مجموع از و دارد دائمی قنوات و خوب آب شهداد منطقه .است شده محقق جدید الگوی

 .است شده ایجاد منطقه این در واحد 21  استان،

 کرمان، استاندار حضور با امروز و است روستایی خرد های صندوق روی بر تمرکز بیشترین: ایشان ادامه داند 

 .کند می کار به شروع امیرآباد در  روستایی خرد صندوق نهمین

 .اند شده عضو نفر 317 و شده تشکیل شهداد در روستایی گروه 47 تاکنون بر اساس گفته ایشان

 منطقه محصول مهمترین سیر با اشاره به این که کرمان استان کشاورزی جهاد سازمان رئیسآقای سعیدی 

 از شهداد منطقه در که است آبی کم محصول سیر گفتند :است هکتار هر در ریالی میلیون 311 درآمد با شهداد

 .رود می شمار به صادراتی محصولی و است برخوردار ویژه مرغوبیت

 کشت بار اولین برای:  نکرد خاطرنشان بود، نشده کشت شهداد منطقه در تاکنون کلزا اینکه به اشاره با ایشان 

آقای   .باشد داشته خوبی زایی درآمد کم، آب مصرف ضمن تا شده انجام شهداد اراضی هکتار 221 در کلزا

 هزینه ضمن که کند می تولید را فردی به منحصر خرمای شهداد نیز نخیالت حوزه در: ندکرد تاکید سعیدی

  .دارد باالئی آوری ارز و سود کم،

 1911 تاکنون: گفت است، اولویت یک فشار تحت آبیاری سیستم از استفاده اینکه به اشاره با سعیدیآقای  

 و خرما دارویی، گیاهان کشت توسعه برایشان همچنین  .است شده وصل فشار تحت آبیاری به اراضی از هکتار

 .دارد باالیی ظرفیت نیز پروری آبزی حوزه در منطقه این: افزود و کرد تاکید شهداد در سیر

 و دستی فرهنگی،صنایع میراث کل مدیرجناب آقای وفائی  هشت منطقه اقتصادمقاومتی ستاد نشست ادامه در  

 کرمان استان به متعلق گردی بومی های اقامتگاه مجموعه سوم یک از بیش اینکه بر تاکید با گردشگری

 .است بخشیده ملی فرا صیتخش منطقه این به شهداد، منطقه در ایران طبیعی اثر اولین ثبت: نداست،افزود

 نفر پانصد از بیش و مستقیم نفر دویست از بیش اشتغالزایی گردی بومی واحدهای وفایی بر اساس گفته آقای 

 .دارد مستقیم غیر
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 مصوبات:

مقرر گردید جهاد کشاورزی استان نسبت به الیه روبی قنات ملک آباد و احیاء آن اقدام الزم را به عمل  .1

 .آورد

محلی با مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آقای عرب نژاد )معین منطقه مقرر گردید صندوق های خرد  .2

 هشت( در بخش شهداد تشکیل گردد.

 


