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 اهم مذاکرات جلسه:

 مهندس رزم حسینیآقای جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور  چهارمینچهل و 

برگزار  رودبار جنوب فرمانداریدر سالن  51ساعت  22/9/5991و مدیران استانی در تاریخ  اعضای ستاداستاندار، 

 گردید. جلسه با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. 

 وحدت، هفته گرامیداشت ضمن گروهی االسالم حجت، جنوب رودبار شهرستان جمعه امام جلسه ابتدای در

 چاه روستای اهالی با کرمان استاندار دیدار در امروز و گیرد می شکل همدلی با شعار این به عمل: ندافزود

 اقتصادی و معیشتی مباحثایشان  .شد مشاهده شعار این شدن عملیاتی وضوح به جازموریان بخش ابراهیم

 رودبار شهرستان در ادارات استقالل بحث: ندگفت وند کرد عنوان کرمان استاندار های دغدغه از یکی را مردم

 آن استحقاق و استعداد شهرستان این زیرا شود دنبال و پیگیری جد طور به باید پرورش و آموزش بویژه جنوب

 .دارد را

 مشکالت از یکی را جنوب رودبار شهرستان تجاری مجتمع زمین واگذاری بحث جنوبایشان همچنین 

 با رودبار شهر اراضی اسناد: ندافزود است، نشده مرتفع مشکل این مکرر مذاکرات علیرغم که دانست شهرستان

 تا رود می انتظار دولت از لذا است پذیرفته انجام بسیاری های پیگیری زمینه این در که است مواجه مشکالتی

 .نشوند مواجه مشکل با قیمت پرداخت در که شود لحاظ ای گونه به مردم وضعیت و نموده مرتفع را مشکل این

 سرمایه تومان میلیارد 923 با اقتصادی توسعه مثلث پروژه 22 انعقاد از جنوب رودبار شهرستان فرماندار سپس

 با تومان میلیارد 22 گذاری سرمایه میزان به پروژه 52 ها نامه تفاهم این مجموع از: ندگفت و  داد خبر گذاری

 .است شده محقق نفر 72 برای اشتغالزایی

 جهاد تالش با: ندافزود ای، قطره آبیاری طرح اجرای زمینه در شهرستان خوب رویکرد به اشاره با ناوکیآقای 

 آمار، طبق و است شده ای قطره آبیاری به مجهز شهرستان کشت زیر سطح هزار هفت از بیش جنوب کشاورزی

 و آب همیاران طرح به اشاره باایشان  .است پیشرو زمینه این در کشور استان دوازده از کرمان استان جنوب

 جایگزین کنجد محصول کشت و گرفته انجام شهرستان در جایگزین کشت: ندشد یادآور جایگزین، کشت مصوبه
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 .است شده ذرت محصول کشت

: ندکرد خاطرنشان و داد خبر شهرستان این گاز پروژه درصدی 73 پیشرفت از جنوب رودبار شهرستان فرماندار

 خریداری آن تجهیزات و تکمیل شهرسازی و راه اداره سوی از که جنوب رودبار شهرستان بیمارستان و گاز پروژه

 به اشاره با اوکیآقای ن .رسند می برداری بهره به امسال فجر دهه در که هستند هایی پروژه جمله از است، شده

 حال در و شدند برخوردار برق نعمت از برق فاقد روستای 22: گفت جنوب، رودبار شهرستان در اداره 52 استقرار

 .ندارد وجود رودبار شهرستان در برق فاقد خانوار 23 باالی روستاهای از یک هیچ حاضر

 اقتصاد های فعالیت عملکرد از گزارشی بودجه و برنامه سازمان ریاست رودری دکتر آقای جلسه ادامه در

 هزینه در فرمانداران دقت و توجه خواستار و پرداخته آنها پیشرفت میزان و ها پروژه تعداد شهرستان، مقاومتی

 شناسایی شهرستان، دار مشکل واحدهای نمودن فعال خصوصی، بخش به دولتی های پروژه واگذاری های

 .شدند مساجد و محالت و شوراها سازی پیاده جهت هدف روستاهای

 را قرارگاه هدف رودبار شهرستان در شده انجام اقدامات از گزارشی ارائه با خاتم قرارگاه نماینده جلسه ادامه در

 همکاری خواستار و دانسته منطقه در اشتغال ایجاد و وری بهره آموزش، طریق از پایدار توسعه ایجاد

 .شدند خاتم قرارگاه با اجرایی دستگاههای

 وجود است، اجرایی های دستگاه ساز مشکل که ای مسئله: ندافزود( ص)االنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه نماینده

 پروژه پیگیر( ص)االبیاء خاتم سازندگی قرارگاه فرمانده اینکه به اشاره با نوراییآقای  .است توسعه مزاحم قوانین

 های پروژه: ندیادآورشد کند، می دنبال حساسیت با را مسائل و است جنوب رارودب شهرستان مقاومتی اقتصاد

 در ارز خروج از براینکه تاکید با ایشاناست.  آموزشی و برداری بهره ی پروژه جنوب، رودبار شهرستان ای توسعه

 جنوب رودبار شهرستان گاز خط نزدیک زمین چند: ندکرد خاطرنشان شود، جلوگیری باید طیور و دام حوزه

 آب چاه همراه به مربوطه، مسئولین و فرماندار توسط نظر مورد زمین تایید از پس که است شده انتخاب

 .شود می خریداری

 رودبار شهرستان در دیپلم باالی بیکار هزار 52: ندیادآورشد رودبارجنوب شهرستان مقاومتی اقتصاد پروژه مدیر

 سوخت قاچاق از و کرده اشتغالزایی منطقه در توان می تومان میلیارد 23 تزریق با که دارد وجود جنوب

 آموزشی های دوره برگزاری برای( ص) االنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه آمادگی از نوراییآقای  .نمود جلوگیری

 .داد خبر کشاورزی محصوالت وری بهره افزایش برای جنوب رودبار شهرستان کشاورزان ویژه

 

 بازدیدش به اشاره باو رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  کرمان استانداردر ادامه آقای مهندس رزم حسینی 
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 نجات راه که رسیدیم مطلب این به بازدیدها این در: ندکرد خاطرنشان زهکلوت، شهر و ابراهیم چاه روستای از

 موسسات همکاری و مقاومتی اقتصاد الگوی از باید راستا این در که است اقتصادی پیشرانان توسط کشور

 امام محوریت با جنوب رودبار شهرستان در موجود همدلی وجود به ایشان .کرد حمایت پیش از بیش غیردولتی

 اقتصادی توسعه بحث کشاورزی، روز دانش از استفاده با باید: ندیادآورشد و کرد اشاره معتدل ای جمعه

 .شود مدیریت جنوب رودبار شهرستان

 جدیت و استمرار نیازمند که شده آغاز جنوب رودبار شهرستان در خوبی های حرکت: ندافزودآقای رزم حسینی 

 فاقد روستاهای تجمیع طرح بررسی و مطالعه از. ایشان است مقاومتی اقتصاد های سیاست اجرای در بیشتر

 خواهد اجرایی جازموریان بخش زهکلوت شهر در پایلوت صورت به پروژه این: ندگفت و ندداد خبر پایدار اقتصاد

 .شد

 اقتصادی فعالیت( ص)االنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه اینکه به اشاره با استان در امید و تدبیر دولت عالی نماینده

 شیرین آب چاه حلقه هزار 9 وجود: ندافزود است، زده کلید کشاورزی حوزه از جنوب رودبار شهرستان در را خود

 نشده استفاده خوبی به شهرستان های ظرفیت این از که دارد آن از نشان مطلب این و است فاجعه منطقه در

 .نمایند تالش پیش از بیش موضوع این فرهنگسازی در جمعه ائمه بنابراین است

 مناطقی در مدرسه و جاده باید: ندگفت و ندکرد تاکید روستاها در خانوارها اقتصاد اصالح بر کرمان استاندار

 مهاجرت های زمینه زیرساختها ورود با نباشد چنین اگر و کنند اداره را خودشان بتوانند مردم که شود احداث

 .اید می بوجود مولد

: ندکرد خاطرنشان و ندداد خبر پایدار اقتصاد فاقد روستاهای تجمیع طرح بررسی و مطالعه از حسینی رزمآقای 

 زهکلوت شهر در پایلوت صورت به( ص)االنبیاء خاتم سازندگی قرارگاه با بندی جمع و تکمیل از پس پروژه این

 .شد خواهد اجرایی جازموریان بخش

 و ندکرد عنوان طرح این اهداف از را روستایی خانوار اقتصاد توسعه مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس

 خلق در مردم دالوری و سلحشوری و شیرین آب منابع همچون منطقه های پتانسیل و ها ظرفیت: ندافزود

 .است نشده کارگیری به ثروت و درآمد

 آن واقعی اعتدال: ندیادآورشد و ندکرد تاکید جنوب رودبار شهرستان در حاکم وحدت حفظ بر کرمان استاندار

 زمینه در تواند می مناطق برخی در مدیران حضور بنابراین شود استفاده منطقه های ظرفیت همه از که است

 .باشد تاثیرگذار مناطق آینده برای پشتیبانی و سیاستگذاری

 مصوبات:
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 طرح های مشکل دار اقتصادی شهرستان در جلسه بررسی و موارد زیر مصوب گردید:

 
 مصوبه پروژه ردیف

5 
نیروگاه گازی شرکت 

 پیشگامان توسعه پایدار

مقرر گردید با توجه به مشکالت در خصوص کاربری و قیمت زمین ، نیروگاه در ناحیه صنعتی 

 اجرا گردد.

گردید گاز مورد نیاز نیروگاه ظرف شش ماهه آینده توسط شرکت گاز در ناحیه صنعتی مقرر 

 تامین گردد

 مقرر شد پست برق مورد نیاز نیروگاه توسط شرکت برق منطقه ای تامین گردد.

2 
 بازار بزرگ پارسی

 )مجتمع تجاری(

از تغییر کاربری از  مقرر گردید در اسرع وقت زمین با کاربری مسکونی به شهرداری انتقال و پس

مسکونی به تجاری توسط شهرداری و انجام مراحل قانونی، زمین مذکور به سرمایه گذار واگذار 

 گردد.

 کارخانه تولید سبد میوه 9
میلیارد تومان با عاملیت بانک  51مقرر شد در خصوص اعطای تسهیالت رونق تولید به مبلغ 

 امور اقتصادی پیگیری گردد.صنعت و معدن موضوع از طریق دفتر هماهنگی 

 صنایع غذایی امیر بهادر 4
میلیارد تومان با عاملیت بانک  9.1مقرر شد در خصوص اعطای تسهیالت رونق تولید به مبلغ 

 سینا موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی پیگیری گردد.

1 
مدرسه خیر ساز حضرت 

 خدیجه

 ی طی یک ماه به آموزش و پرورش انتقال یابدمقرر شد زمین مدرسه توسط راه و شهرساز

 مقرر شد امور واگذاری زمین به بخش غیر دولتی توسط آموزش و پرورش پیگیری گردد.

  مقرر شد موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی تا رفع مشکل پیگیری گردد زمین های شهری 2
 


