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 :دستور کار جلسه

    فاریاب 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  فاریاب شهرستان ویژهجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

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

( جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان فاریاب)مدرسه کوثر  سالنسالن  محل در03:41 ساعت رأس 1365/ 11/ 9

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

 قدردان باید براینکه تاکید با فاریاب جمعه امام   رفیعی آقای جناب المسلمین و االسالم حجتدر ابتدای جلسه 

 بعد در توانمند مدیری کرمان استاندار: ندافزود باشیم، استان در توانمند مدیران نعمت واسطه به متعال خداوند

 .است مقاومتی اقتصاد

 اصلی های دغدغه از یکی کشاورزی، و معادن حوزه در فعالیت با مردم اقتصادی معیشت به اشاره با ایشان

 و پرکار زحمتکش، مردمی فاریاب، شهرستان مردم: ندیادآورشد و ندکرد عنوان آب مسئله را فاریاب شهرستان

 آب، همیاران طرح مصوبات به اشاره با فاریاب شهرستان جمعه امام .دارند حمایت به نیاز که هستند سختکوش

 های چاه پمپ موتور شدن برقی: ندکرد تصریح و ندشد منطقه در کشاورزی الگوی تغییر اجرای خواستار

 کار دستور در آبی منابع مصرف کنترل راستای در استان شمال همچون تواند می نیز فاریاب منطقه کشاورزی

: کرد خاطرنشان فاریاب، شهرستان سرشار های پتانسیل و ها ظرفیت به اشاره با رفیعی االسالم حجت .گیرد قرار

  .شود اندیشیده الزم تدابیر خصوص این در باید که است منطقه این دغدغه بزرگترین معادن فروشی خام

جناب اقای  اسالمی شورای مجلس در رودبار و گنج قلعه فاریاب، منوجان، کهنوج، های شهرستان مردم نماینده

: ندگفت دهد، تغییر دنیا در را قدرت حوزه تواند می اقتصاد براینکه تاکید با جلسه این ادامه در دکتر حمزه ای

 .است برخوردار دنیا در خوبی ثبات یک از منطقه در موقعیت لحاظ به ایران اسالمی جمهوری

 وضع از و برود پیش دنیا پای به پا علمی لحاظ به است توانسته ایران اسالمی جمهوری اینکه به اشاره با ایشان

 .نیست فقیر اما است محروم سرشار های سرمایه رغمیعل جنوب منطقه: ندافزود است، برخوردار خوبی

 منطقه های پتانسیل و ها ظرفیت از را قیمت ارزان و طبیعی های انرژی و کرده تحصیل های نیروی وجود وی
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 این اگر حالیکه در است، منابع مدیریت استان، جنوب مشکالت عمده بخش: ندیادآورشد و دانست استان جنوب

 .برداشت گام مقاومتی اقتصاد مسیر در توان می شود مدیریت خوبی به منابع

 بر تاکید با اسالمی شورای مجلس در رودبار و گنج قلعه فاریاب، منوجان، کهنوج، های شهرستان مردم نماینده

 باید ها سرمایه: ندکرد تصریح برود، پیش درستی به باید که است خوبی طرح اقتصادی توسعه مثلث ایده اینکه

 .نمود استفاده منطقه توسعه برای گرا توسعه های شرکت علم از توان می لذا شوند هدایت

 شهرستان در شده منعقد های نامه تفاهم تعداد به جلسه این ادامه در نیز فاریاب فرماندارآقای نیک نفس 

 و میلیارد 77 میزان به پروژه 19 مجموع از: ندگفت وند کرد اشاره اقتصادی توسعه مثلث طرح قالب در فاریاب

 .باشد می فعال پروژه سه تنها فاریاب، شهرستان در اقتصادی توسعه مثلث قالب در ریال میلیون 555

 دولتی پروژه 55 مجموع از: ندافزود فاریاب، شهرستان مقاومتی اقتصاد های پروژه به اشاره با نفس نیکآقای 

 فیزیکی پیشرفت میانگین که اجراست حال در پروژه 53 و رسیده اتمام به پروژه 11 شهرستان، مقاومتی اقتصاد

 .باشد می درصد 56 آنها

 17 مجموع از: یادآورشد و داد خبر مصوبه 71 با فاریاب شهرستان در مقاومتی اقتصاد جلسه 51 تشکیل از وی

 پیشرفت درصد صد پروژه 5 تومان، میلیارد 16 گذاری سرمایه حجم با خصوصی بخش در مقاومتی اقتصاد پروژه

 .باشند می اجرا حال در مابقی و داشته فیزیکی

 در: کرد تصریح و اشاره شهرستان این در امداد کمیته اشتغالزایی های طرح اجرای به همچنین فاریاب فرماندار

 شده اندازی راه فاریاب شهرستان در نیز روستایی توسعه خرد های صندوق مقاومتی، اقتصاد های پروژه قالب

 .است

سپس آقای دکتر محمدی سلیمانی معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه بودجه گزارشی از وضعیت پروژه های 

 سازمان) مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیرخانه گزارش اساس بر. اقتصاد مقاومتی شهرستان ارائه نمودند

 95 فیزیکی پیشرفت با مقاومتی تصاداق پروژه 75 تعداد مجموعا فاریاب شهرستان در( استان بودجه و برنامه

 ستاد مصوب پروژه 53 استانی، برش دارای ملی پروژه 57 تعداد که باشد می پیگیری و اجرا حال در درصد

 . باشد می خصوصی بخش با مرتبط پروژه 16 و مقاومتی اقتصاد فرماندهی

 فشار تحت آبیاری طرح اجرای به ادامه در نیز کرمان جنوب کشاورزی جهاد سازمان رئیس موسویدکتر آقای 

 و تدبیر دولت در: ندکرد تصریح و اشاره یازدهم دولت بکار آغاز ابتدای تا انقالب اول از هکتار 555 و هزار 5 در



 5 از 3 صفحه

 

  برنامه و بودجهسازمان 

 استان کرمان

 جلسه صورت

 اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد 

 فاریابویژه شهرستان  استان کرمان

  :تاریخ

  :شماره

 :نامه دعوتشماره 

679555 

 :نامه دعوتتاریخ 

3/11/1365 

 :جلسهتاریخ تشکیل 

9/11/1365 

 :محل برگزاری

جنب اداره )سالن مدرسه کوثر 
آموزش و پرورش شهرستان 

 (فاریاب

 .است یافته افزایش هکتار 755 و هزار 3 به استان جنوب زیرکشت سطح امید،

 در ذرت کشت راستا این در: ندیادآورشد استان، جنوب در کشت الگوی تغییر طرح اجرای به اشاره باایشان 

 .است شده آن جایگزین گندم هکتار 555 و کلزا هکتار 155 و یافته کاهش درصد 55 منطقه

 55 صدور از جلسه این ادامه در نیز استان جنوب تجارت و معدن صنعت، رئیس نسب اسکندریآقای دکتر 

 است رسیده برداری بهره به منطقه در معدن 51 تاکنون: ندگفت و داد خبر فاریاب شهرستان در اکتشاف پروانه

 .باشد می کرومیت نهاآ عمده که

: ندافزود و داد خبر سابقه سال هزار سه با فاریاب شهرستان طال معدن فرآوری کارخانه اندازی راه از ایشان

 .است شده استخراج معدن این از طال سنگ تن هزار 155 تاکنون

 تحت جنوب مردم درصد 17 براینکه تاکید با کرمان استان امداد کمیته مدیرکلدر ادامه جلسه آقای صادقی 

 ایجاد استان جنوب در شغل 555 و هزار 5 امسال: کرد خاطرنشان هستند،( ره)امام حضرت امداد کمیته پوشش

 .است شده اجرا شغل 71 مجموع، این از و بوده فاریاب شهرستان در شغل 135 که شده

 درصدی 7 رشد از ،مقاومتی اقتصاد استاندار کرمان و رئیس ستاد فرماندهی حسینی رزمسپس آقای مهندس 

 شرکت راستا این در: ندافزود و ندداد خبر امید و تدبیر دولت طی اقتصادی های فعالیت در مردم مشارکت نرخ

 مصرف میزان: ندکرد تصریح ایشان .است داشته رشد درصد 5336 از بیش کرمان استان در بنیان دانش های

 .دارد استان صنعتی رشد افزایش از نشان صنعتی بخش در نیز کرمان استان در برق

 دستاوردهای از یکی را کشت الگوی تغییر کرمان، استان در آب همیاران طرح نتایج تبیین ضمن کرمان استاندار

 منابع از استفاده درست فرهنگ و مصرف مدیریت آب، همیاران طرح: ندیادآورشد و کرد عنوان یازدهم دولت

 .است شده باعث را آبی

 استان در شده ایجاد اشتغال ای مقایسه آمار به اشاره با همچنین کرمان استان در یازدهم دولت عالی نماینده

 356 و هزار 35 ،65 سال در نفر، 751 و هزار 53 ،63 سال در: ندکرد خاطرنشان امید، و تدبیر دولت در کرمان

 .است شده ایجاد کرمان استان در اشتغال نفر 757 هزار 59 جاری سال نخست ماهه شش و ، نفر

 اجرای برای مناسب بستری را، استان سراسر بر حاکم سیاسی آرامش و عقالنیتآقای مهندس رزم حسینی 

 در طبیعی باالی ظرفیت و پتانسیل با فاریاب شهرستان: ندکرد تصریح و دانست مقاومتی اقتصاد های فعالیت

 .است استان جنوب از متفاوت معادن، و کشاورزی های بخش
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 شهرستان جمعه امام بویژه استان سراسر جمعه ائمه همراهی و همکاری از قدردانی ضمن همچنینایشان 

 درست فرهنگ مقاومتی، اقتصاد سازی فرهنگ: ندگفت اقتصادی، مشکالت و مسائل بر تسلط بخاطر فاریاب

 .شود ایجاد جمعه امامان توسط تواند می قناعت و تالش و کار فرهنگ کردن، مصرف

 انتخاب در ما: ندافزود است، نشده مشخص فاریاب منطقه معین تاکنون اینکه به اشاره با کرمان استاندار

 گیرند دست به را کار توانند می موسساتی هستیم معتقد زیرا دهیم می انجام زیادی مطالعات و دقت موسسات

 .باشند داشته مثبت کارهای انجام برای منطقه به خاطری تعلق و کافی انگیزه که

: ندیادآورشد و کرد تاکید فاریاب منطقه معین تر سریع چه هر انتخاب بر رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 و دارد وجود حساسیت مناطق معین انتخاب در لذا هستیم مناطق در ماندگار و بلندمدت کارهای دنبال به ما

 .بیانجامد طول به فاریاب منطقه معین بررسی تا است شده موجب امر همین

 دارد، آل آیده و مطلوب حد با زیادی فاصله فاریاب، منطقه کشاورزی بخش راندمان براینکه تاکید باایشان 

 بخش تجمیع دوم فاز در و داد آموزش و هدایت توضیح، را بزرگ کشاورزان باید اول فاز در: ندکرد تصریح

 .پذیرد صورت کشاورزی

 خاک و آب اصل شود، پرداخته آن به باید فاریاب منطقه در که مهمی اصل: ندکرد خاطرنشاناستاندار کرمان 

 .طلبد می را یکپارچه مدیریت یک که است منطقه

 با کرمان استان در را مقاومتی اقتصاد: ندگفت مقاومتی، اقتصاد فرهنگی پیوست تدوین به اشاره با استاندارکرمان

 19 استان، اقتصادی زون هشت مدل تعریف با و نموده دنبال داوطلبانه و خودجوش صورت به و مضاعف کار

 .آمدند کار پای مناطق معین عنوان به توانمند موسسه

 مناطق، در اقتصادی های معین توسط مقاومتی اقتصاد های پروژه پیشرفت: ندافزودآقای مهندس رزم حسینی 

 .دارند را ای مالحظه قابل پیشرفت استان دولتی های پروژه به نسبت

 نهایت با شود می درخواست مدیران از: ندیادآورشد استان، جنوب جوان پذیر ریسک مدیران به اشاره باایشان 

  .سازند مرتفع پیگیری و تالش با را مناطق مشکالت آرامش

 :مصوبات

اداره کل ارتباطات و فناوری  باالتر با پیگیری شرکت مخابرات و سوم نسل های شبکه مقرر شد توسعه .1

 .در دهه فجر سال جاری در شهرستان افتتاح گردد اطالعات
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شهرک صنعتی فاریاب از دستگاه های دریافت استعالمات مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی در خصوص  .5

 .استانی مربوطه، پیگیری کند

هفته آینده موضوع تخصیص آب و زمین به پروژه ها، طی جلسه ای با حضور معاون مقرر شد طی یک  .3

عمرانی استاندار و روسای سازمان های جهاد کشاورزی،صنعت، معدن و تجارت و آب منطقه ای بررسی و 

 .مرتفع گردد

 .ری گرددفاریاب توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب پیگی –مقرر شد موضوع دوبانده کردن جاده جیرفت  .5

تجمیع و مدیریت آبیاری ایثارگران نسبت به  531شرکت تعاونی  اطمینانی مدیر عاملمقرر شد جناب آقای  .5

 هکتار در شهرستان فاریاب اقدام نماید 5555 در سطح

مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی جنوب نسبت به تامین اعتبار برای آبیاری نوین از محل اعتبارات اجرای  .9

 .اقدام نماید شهرستان فاریابین آبیاری در سامانه های نو

ماه  9تا مردمی آبران  نسبت به سازماندهی بهره برداران و تشکیل تشکل کشاورزی اطمینانیمقرر شد آقای  .7

 آینده اقدام نماید

 ارائهماه به استانداری  3حداکثر ظرف مدت  توسط آقای اطمینانیمقرر شد گزارش عملکرد سازماندهی  .7

 .گردد
 


