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 :جلسهدستور کار 

 ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی شهرستان کوهبنان 

 بررسی برخی از طرح های اقتصادی مشکل دار  

 :اهم مذاکرات جلسه

به اعضای حاضر در جلسه ضمن خیر مقدم  ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در ابتدای جلسه دکتر رودری

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای بررسی مسائل و مشکالت پروژه های  15با بیان این نکته که 

. اقتصاد مقاومتی شهرستان کوهبنان با هماهنگی معین منطقه برگزار می شود  

را طبق برنامه زمانبندی اعالم نموده پس از بیانات دکتر رودری جناب آقای مهدلو فرماندار کوهبنان مطالب خود 

.اند  

ضمن تشکر و قدرانی از استاندار محترم و معین منطقه و فرماندار شهرستان کوهبنان آقای محمد رضا مهدلو 

اشاره به  حضار، به بررسی و مشکالت پیش روی برنامه های  اقتصاد مقاومتی شهرستان کوهبنان پرداختند و با

اینکه کارهای اقتصاد مقاومتی در این شهرستان پس از مشخص شدن معین اقتصادی منطقه، سرعت بیشتری 

درصد پیشرفت  08پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در شهرستان کوهبنان با  11: گرفته است، گفت

ژه آب و فاضالب شهری و روستایی پرو 1پروژه مربوط به منابع آبخیزداری و  4پروژه صنعتی و  4فیزیکی، 

.تعریف شده است  

یازده : مهدلو با اشاره به راه اندازی شورایاری های مساجد و محالت اقتصادی در روستاهای این افزودآقای 

روستای شهرستان کوهبنان دارای دهیاری است که در شش روستا صندوق های خرد توسعه روستایی راه اندازی 

.شده است  

مجوز راه اندازی یازده واحد بوم گردی در شهرستان کوهبنان در حال پیگیری است که نیازمند تسهیالت بانکی 

واحد بوم گردی داریم که به علت مشکالت مالی به کندی پیش  11 است اما طی تالش های صورت گرفته، 

دو واحد بوم گردی در این شهرستان فعال می باشدمیروند اما  . 

رستان کوهبنان به اجرای طرح همیاران آب و یکی از مصوبات این طرح همچون تغییر الگوی کشت فرماندار شه

 4افزایش یافته و ( تن برداشت 1 )هکتار 188سطح زیرکشت زعفران در این شهرستان به : اشاره کرد و گفت

.میتوانستیم وام بدهیم خرده کاری ها انجام می شدولی اگر فعال کردیم  را واحد  

.ترویج یافته است ...ان دارویی از قبیل به لیمو، گل گاوزبان، آنغوزه وگیاه  
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واحد پرورش  5احداث : واحد پرورش شترمرغ در شهرستان کوهبنان خبر داد و تصریح کرد 1مهدلو از احداث 

 0دا ، و حدوواحد آن فعال شده و تسهیالت دریافت نموده اند 6بلدرچین در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 

.ماه است که کار می کنند  

می دهند که کیلو شیر 1الی 4طرح پرورش بز سانن در این شهرستان با تولید هر بز به صورت روزانه : وی گفت

لذا این طرح نیازمند اعطای تسهیالت بانکی است. از طبس و قم می آورند . صندوق های کار آفرینی همکاری  

.میلیون درآمد دارد 4عدد بز سانن در ماه  18این کار هستند که با نفر در  9الی  1الزم را ندارد، االن   

هکتار زمین خریداری کرده برای بحث  4و بحث دیگر اینکه با فرماندار کرج جلساتی داشتم و اینکه شخصی 

گلخانه که ما برق و آب تامین کردیم برای بحث گلخانه که می تواند امسال کارش را شروع کند، الگوی خوبی 

 .برای مردم در جهت کشاورزی مدرن باشد

به صورت پایلوت : در این شهرستان اشاره کرد و افزوددرآمدزایی مدد جویان  کوهبنان بهفرماندار شهرستان 

نفر ثبت نام نموده و اعالم داشته اند  118خوداظهاری در روستای خانمان شهرستان کوهبنان صورت گرفته و 

 .یست که راستی آزمایی صورت نگرفته استکه بیکار هستند و این در حال

خرده مالکی اراضی کشاورزی یکی از مشکالت عمده شهرستان کوهبنان در بخش کشاورزی : مهدلو یادآورشد

 1.9است که در این راستا به صورت پایلوت طرح یکپارچه سازی اراضی در مقیم آباد در حال اجراست و تاکنون 

 .فته استتار آبیاری طرح فشار انجام گرکه

وی به اجرای طرح پنل های خورشیدی به منظور توانمندسازی مددجویان کمیته امداد شهرستان کوهبنان 

 98شهر کوهبنان )محل  9در بحث واگذاری زمین پیگیری هایی انجام گرفته و این طرح در : اشاره کرد و گفت

ونه ای که اجرای این طرح می تواند در حال اجراست، بگ( عدد 18عدد، بخش طغرالجرد  18عدد، بخش مرکزی 

 .مستمری بگیران کمیته امداد را کاهش دهد

فرماندار شهرستان کوهبنان از انجام افق های جدید برای معادن توسط بخش خصوصی جهت توسعه معادن 

 .معدن شهرستان کوهبنان در حال اجراست 4این طرح در : شهرستان کوهبنان خبر داد و تصریح کرد

هزار تن و  188به عنوان مثال برای معدن هشتونی غربی میزان ذخیره پیش بینی شده، : رنشان کردمهدلو خاط

نفر اجرا گردیده است و امید می رود در  11میلیارد ریال با اشتغالزایی برای  188هزار تن در سال با  18تولید 

 .نفر اشتغالزایی نماید 118آینده برای بیش از 

دار قالی اشاره کرد و  6افی ستاد عتبات عالیات در روستای جور شهرستان کوهبنان با وی به اجرای طرح قالی ب

 .نفر در شهرستان کوهبنان آموزش دیده اند و سالن مدارس نیز آماده برای این امر می باشند 988تاکنون : گفت
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زمین جهت اجرای طرح زرند، عدم واگذاری -فرماندار شهرستان کوهبنان از تکمیل پروژه احداث محور کوهبنان 

های اقتصاد مقاومتی، عدم پرداخت تسهیالت جهت اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، بروکراسی اداری سخت و 

زیاد جهت اخذ مجوزات الزم، مشکل تامین آب شهرک صنعتی، مشکل تامین زیرساخت های الزم و امور 

انع و مشکالت پیش روی این شهرستان عنوان زیربنایی جهت اجرای برخی طرح های اقتصاد مقاومتی را اهم مو

 .کرد

 به پروژهای دستگاهی شهرستان کوهبناننیز در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه  دکتر رودری

درصد  91پروژه صنعت و معدن تجارت که  4 -درصد پیشرفت 08پروژه جهاد کشاورزی با  11: پرداختند

پروژه میراث فرهنگی صنایع دستی و  1 -درصد پیشرفت 11آبخیزداری با  پروژه منابع طبیعی و 4 -پیشرفت

پروژه بهزیستی و  1پروژه آب و فاضالب استان و آب و فاضالب روستایی و  1 -درصد پیشرفت 08گردشگری با 

 41طرح سرمایه گذاری به میزان  14 و ادامه دادند که. غیره که عمده آن در بخش کشاورزی صورت گرفته است

 .یلیارد تومان در شهرستان کوهبنان تعریف شده بود اما این حجم سرمایه گذاری ریزش داشته استم

میلیارد  19پروژه مثلث توسعه اقتصادی در شهرستان کوهبنان به میزان  14در حال حاضر : رودری افزود آقای

 .ه استمیلیارد تومان آن روی زمین اجرا شد 6تومان در حال اجراست که از این مجموع، 

  جلسه ای که 9طی : وی به اعطای تسهیالت بانکی برای خوداشتغالی و مشاغل خرد اشاره کرد و یادآورشد

مدیران عامل بانک های استان برگزار شده، مشکالت اعطای تسهیالت بانکی برای مشاغل خرد و خوداشتغالی 

 .مرتفع گردید

شرکت ذغال سنگ کرمان : حسینی نژاد گفت آقایسرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 

نیز در ادامه با  سرمایه گذاری خوبی در جهت دسترسی به ماده معدنی که سالها ازش غافل بودیم انجام داده، و

می توان از این فرصت استفاده نمود و آن : دالر خبر داد و گفت 108دالر به  08اشاره به افزایش قیمت ذغال از 

 .اصفهان بپردازد، صورت پذیرد ذوب آهنبود کارخانه درصدی که قرار  11

میلیون تن است و این  4نیاز ذغال ما : حسینی نژاد با اشاره به اینکه قیمت تمام شده معادن متفاوت است، افزود

 .هزار تن است و باید مابقی آن را وارد کنیم 1درحالیست که تولید ما تنها 

یرساختها را فراهم آورده بگونه ای که در آینده نزدیک مشکلی نخواهیم وی با تاکید براینکه شرکت ذغال سنگ ز

 .انجمن ذغال در استان کرمان شکل گرفته است: داشت، یادآورشد

دانشگاه : از معادن به عنوان یکی از پتانسیل های شهرستان کوهبنان نام برد و تصریح کردآقای حسینی نژاد 
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 .غال سنگ متمرکز شودآزاد اسالمی می تواند در بحث فرآوری ذ

شهرستان کوهبنان ظرفیت صنایع خاصی ندارد اما با پیگیری توسعه دام از سوی جهاد : حسینی نژاد یادآورشد

 .کشاورزی، می توان نسبت به راه اندازی واحدهای صنایع فرآوری اقدام نمود

های دولتی اقتصاد مقاومتی در با اشاره به اینکه پروژه  آقای سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان

کشت زعفران، زرشک، عناب، گل : درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت 08شهرستان کوهبنان باالی 

 .جز پروژه هایی است که در قالب طرح همیاران آب در شهرستان کوهبنان دنبال می شود... محمدی و 

در بحث گوشفند در خصوص تغییر : د و افزودسعیدی به طرح توسعه دامپروری شهرستان کوهبنان تاکید کر

 .نژاد، همزمان سازی هورمون ها در حال انجام است و در بحث شتر نیز نیازمند سرمایه گذاری می باشیم

 -از راه کوهبنانآقای آل طاها  معین اقتصادی شهرستان کوهبنان و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان

یکی از زیرساخت های گردشگری بحث راه است که می تواند : یاد کرد و گفت زرند به عنوان یکی از مشکالت

 .این مشکل هر چه سریع تر مرتفع گردد

آل طاها با اشاره به اینکه اجرای پروژه تله کابین از لحاظ مباحث فرهنگی و اقلیمی می تواند به عنوان یک طرح 

طرح بزرگ کشت و صنعت در : ان دنبال شود، افزودگردشگری از سوی دانشگاه آزاد اسالمی در شهرستان کوهبن

 .شهرستان کوهبنان در حال مطالعه است و پس از واگذاری زمین می تواند به مرحله اجرا درآید

با اجرای این طرح می توان بحث بسته بندی محصوالت و ایجاد بازار را برای محصوالت سراسر : وی یادآورشد

 .استان دنبال نمود

جلسه سازمان جهاد کشاورزی در بحث : آزاد اسالمی شهرستان کوهبنان نیز در ادامه گفترئیس دانشگاه 

آموزش و هدایت مردم در بحث های مختلفی همچون استفاده بهینه از آب و کشت گیاهان در شهرستان 

 .کوهبنان اقدامات خوبی صورت گرفته است

مردم بدلیل ارتباطات منطقه : بر داد و افزودفرشاد از اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی خ

 .ای که دارند، با این موضوع آشنایی دارند و دانشگاه به خوبی در این حوزه ورود کرده است

برخی از مردم شهرستان سرمایه : وی بحث سرمایه را یکی از مشکالت شهرستان کوهبنان دانست و یادآورشد

ه اند که باید در این زمینه تدبیر شود تا سرمایه ها به مشارکت گذارده دارند اما آن را در بانک ها سپرده نمود

 .شوند

در ادامه این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان کرمان، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
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 .دگردشگری استان نیز گزارشی از وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان کوهبنان ارائه نمودن

 

 :مصوبات

در خصوص راه اندازی صندوق های خرد محلی مقرر گردید با توجه به تجربه بانک رسالت در گلبافت  .1

جلسه مشترکی با حضور فرماندار، معین منطقه و بانک رسالت در دفتر جناب آقای سیف اللهی معاون 

 .گرددبرگزار و صندوق های خرد در شهرستان فعال  1محترم عمرانی و مسئول منطقه 

دفتر امور روستایی استانداری نسبت به تهیه طرح جامع مقرر گردید فرمانداری کوهبنان با هماهنگی  .1

بیکاران شهرستان منطقه به تفکیک روستاها و شهرها، سن،جنسیت،وضعیت سواد و سایر ویژگی ها طی 

 .دروز اقدام الزم را به عمل آور 11مدت 

روز با توجه به برنامه های قبلی اقتصاد مقاومتی  11مدت جهاد کشاورزی استان موظف گردید به  .9

استان و با رعایت سلسله مراتب و هماهنگی و انطباق با برنامه های ملی، استانی و شهرستانی اقتصاد 

یکپارچه سازی )مقاومتی طرح جامع توسعه بخش کشاورزی در سه حوزه، دام، طیور و اراضی کشاورزی

 .کامال مشخص باشد( تفکیک روستا)ه مورد نیاز، میزان اشتغال، محل اجراتهیه و در آن سرمای( اراضی

کوهبنان مقرر گردید اداره کل راه و شهر سازی استان پیگیری الزم  -در خصوص جاده ارتباطی زرند  .4

 .در خصوص نحوه تامین اعتبار با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدام الزم به عمل آورد

ت و صنعت در شهرستان کوهبنان توسط دانشگاه آزاد با الویت گیاهان داروئی مقرر گردید واحد کش .1

 .پس از مکان یابی با همکاری فرمانداری صورت پذیرد

 


