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 دستور کار جلسه:

 یکاقتصادی منطقه  همقاومتی و مثلث توسع اقتصاد های پروژه عملکرد گزارش ارائه -

 بررسی برخی از طرح های اقتصادی مشکل دار -         

 اهم مذاکرات جلسه:

به ریاست آقای مهندس رزم حسینی استاندارمحترم و با حضور نماینده محترم مردم  استان کرمان اقتصاد مقاومتی فرماندهیستاد جلسه 

در مجلس شورای اسالمی و حضور سایر اعضاء و با تالوت آیاتی از قرآن گنج، منوجان و رودبارجنوب  کهنوج، فاریاب، قلعهشهرستانهای 

قتصادی استانداری گزارش مبسوطی در خصوص وضعیت پرداخت آقای سنجری مدیر کل هماهنگی امور ادر ابتدای جلسه  مجید آغاز شد.

 میلیارد ریال صورت گرفته 7.2512عقد قرار داد به مبلغ  732تسهیالت فرایند رونق تولید ارائه داده و اشاره نمودند که در استان تعداد 

 سلیمانی معاون محترم آمارو اطالعاتحمدی مآقای میلیارد ریال پرداخت شده است.در ادامه  063.تسهیالت به مبلغ  772که به تعداد

به ارائه گزارش کامل در خصوص اقدامات انجام شده در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در راستای پیاده سازی برنامه  سازمان برنامه و بودجه

 استان کرمان برگزار شده است جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در 26تاکنونکردند و اشاره  منطقه یک، بیان نمودند های اقتصاد مقاومتی در

که تکلیف پروژه ملی است  32گفت: از این مجموع وی نیپا ثبت شده است، قالب پروژه اقتصاد مقاومتی استان کرمان در  353تعدادو 

ی پیشرفت و .پروژه دولتی در دستور کار می باشد 76.پروژه غیردولتی و  57.و با پیگیری های مجدانه استاندار کرمان استان میباشد 

% 26بیش از را % و پروژه های بخش غیردولتی  37% ، پروژه های دستگاه های اجرایی استان.2بیش از را پروژه های ملی استان کرمان 

 بادرصد کل پروژه های استان است  72که بیش از کرمان  جنوب استانشهرستانهای پروژه های اقتصاد مقاومتی همچنین  .اعالم نمودند

استان کرمان تصویب شده که منطقه یک پروژه اقتصاد مقاومتی در  372بوده و تعداد  درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا 3012 متوسط

ایشان . از پروژه های مثلث توسعه اقتصادی است آنها، مورد50مورد مربوط به تکالیف دستگاه های اجرایی و 32مورد در بخش ملی،  23.

روژه های اقتصاد مقاومتی هر شهرستان توسط فرمانداران محترم را با کد کاربری و رمز عبوری که لزوم رصد پیشرفت فیزیکی کلیه پ

الزامی دانست و تاکید نمود کلیه فرمانداران قادرند از میزان پیشرفت پروژه های اقتصاد توسط دبیرخانه ستاد در اختیار شان قرار میگیرد 

 مقاومتی خود آگاهی کامل داشته باشند. 

 3پروژه ملی استانی برای  73پروژه ملی و  36 پروژه تعریف شده است. 70.در بحث اقتصاد مقاومتی وروزیری فرماندار کهنوج :عطاپ

فقره تفاهم نامه در بخش صنعتی ، 36جلسه ستاد فرماندهی شهرستان نیز انجام شده است. در بحث مثلث توسعه  0دستگاه اجرایی که 

طرح نیز به بهره برداری رسیده اند که شامل  سردخانه 6.طرح آن عملیاتی شده است.  5.است که  خدماتی و کشاورزی صورت گرفته

 محصوالت کشاورزی ، پرورش مرغ گوشتی، خوراک دام ، پنجره دوجداره ، مجتمع رفاهی ، کارخانه تولید آرد و ...

 

دم کشاورزی است لذا سرمایه گذاری هایی که در در صد مر36شغل بیش از افشارمنش امام جمعه شهرستان کهنوج : حجت االسالم
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مورد درخواست اکثر  CNGشهرستان صورت میگیرد در زمینه کشاورزی است. همچنین با توجه به گاز رسانی در شهرستان ایجاد جایگاه 

مردم شهرستان میباشد.در سفر وزیر محترم کشور به شهرستان در خصوص خرید محصوالت کشاورزی  قول هایی داده شده که در 

عملیاتی شدن آن اقدام گردد.در خصوص توقف تسهیالت پرداختی که برای مردم مشکل ایجاد نموده است.و در مورد گردشگری نیز ضعف 

 که بایستی بررسی گردد. هایی وجود دارد

پروژه خصوصی که اغلب  20پروژه اقتصادمقاومتی در شهرستان فاریاب،  07از مجموع  :علی نیک نفس فرماندار شهرستان فاریاب 

ه میلیارد ریال تفاهم نام 726با اجرای ایده مثلث توسعه اقتصادی در شهرستان فاریاب، . طرح های تولیدی، اشتغالزایی و دامپروری است

 .منعقد شده است که متاسفانه میزان پیشرفت این پروژه ها قابل قبول نیست

نبود جاده دسترسی مناسب و نبود شهرک صنعتی را از مشکالت این  االسالم علی رفیعی امام جمعه شهرستان فاریاب : حجت

شهرستان عنوان کرد .مصوبات طرح همیاران آب در جنوب استان همچون جایگزینی محصوالت کم آب به جای محصوالت پرآب، باید به 

شهرستان فاریاب مربوط به دولت تدبیر و  شهرستان فاریاب عملکرد قابل قبولی ندارد و این کم کاری و بی توجهی به .طور جد دنبال شود

امید نیست، بلکه فراهم نبودن زیرساخت های مناسب در شهرستان فاریاب موجب شده تا سرمایه گذاران هیچگونه میل و رغبتی به 

ای تحقق اقتصاد همچنین ادارات در شهرستان فاریاب هنوز مستقر نشده اند و اگر در راست .سرمایه گذاری در این شهرستان نشان ندهند

 .مقاومتی این امر به زودی محقق می شد، مشکل عمده سرمایه گذاران در این شهرستان مرتفع می شد

لزوم تامین منابع مالی و تسهیالت بانکی در جهت  وفایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان :

در منطقه جنوب استان کرمان متقاضی برای طرح های گردشگری و احداث هتل های  از مهم ترین اقدامات الزم میباشد.تحقق پروژه ها 

ساخت و راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی یکی از  .مشابه شهرستان قلعه گنج وجود دارد که هیچ مشکلی برای صدور مجوز نداریم

. طی دستور استاندار کرمان، در مجموعه گنجعلیخان شهر کرمان  استسیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در راستای تامین این مهم  .به عنوان بار اصلی گردشگری استان، چندین غرفه برای ارائه محصوالت جنوب استان در نظر گرفته شده است

شهر کرمان از مهم ترین اقدامات شهرستانها راه اندازی کارگاه های تولیدی در شهرستان ها و عرضه محصوالت در مجموعه گنجعلیخان 

بایستی باشدهمچنین ایشان تاکید نمودند که اقتصاد را باید مردمی و محلی پیش ببریم که در این راستا می توان جشنواره های آئینی 

 .جنوب را با مرکزیت شهرستان کهنوج برگزار کرد

کشور راه اندازی شده است که میتواند نیاز کل پیشرفته اصالح مرکبات  در منطقه نراب ایستگاه موسوی مدیر جهاد کشاورزی جنوب :

کشور را در خصوص تامین نهال اصالح شده مرکبات تامین نماید. میزان آبیاری تحت فشار صورت گرفته از زمان حضور استاندار در استان 

 معادل کل میزان آبیاری تحت فشار  از اول انقالب میباشد.

در راستای ایده مثلث توسعه اقتصادی که پیش زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی است، گاز هرستان رودبار جنوب: ناوکی فرماندار ش

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا دهه فجر به بهره برداری می رسد .  56روستای مجاور بیش از  3رسانی به شهر رودبار جنوب و 
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حت فشار که یکی از مصوبات طرح همیاران آب است، به خوبی درخشیده است، آب شرب شهرستان رودبار جنوب در اجرای طرح آبیاری ت

درصدی طرح آب شرب  26همچنین پیشرفت  .شهرستان رودبار جنوب حاد بود که با اجرای طرح همیاران آب این مشکل مرتفع شد

وحدت بسیار خوبی بین مسئولین و مردم در  روستایی شهرستان رودبار جنوب که در سفر اخیر وزیرکشور کلنگ زنی شده بودتعامل و

طرح جامع برق این  .شهرستان رودبار جنوب برقرار است که همین امر، موجب ورود خیرین و سرمایه گذاران به این شهرستان شده است

تمان ثبت احوال بخش نهاد دولتی در شهرستان رودبارجنوب مستقر و ساخ 7.شهرستان کلید خورده و اماده بهره برداری است، . تاکنون 

تختخوابی شهرستان رودبار جنوب پیشرفت مطلوبی داشته است . در بحث  37احداث پروژه بیمارستان  .جازموریان نیز افتتاح شده است

 .میلیارد تومان برای روکش، آسفالت، پل و ... اختصاص یافته است 36راهسازی نیز 

وی با تقدیر ازاقدام ستودنی استاندارمحترم در راستای ایجاد   ار جنوب :االسالم عباس گروهی امام جمعه شهرستان رودب حجت

فضای مطلوب همدلی  و وحدت در استان بویژه بین مسئولین و ائمه جمعه و جماعات ، ترکیب مدیریتی استان راخوب توصیف نمود  وی 

تان وجود داشت، آن هم با رویکرد اقتصادی، را نعمتی انتصاب رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان با وجود خالء های عظیمی که در اس

است خدادادی دانست . همچنین وی به پای کار بودن کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان اشاره نمود .ایشان فراهم نمودن 

دم دسترسی به آب آشامیدنی زیرساختها را یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و  بروکراسی اداری، مشکالت جاده ای و ع

همچنین بحث  .سالم و برق از مسائل و مشکالتی است که باید تدابیر الزم برای مرتفع نمودن آنها در شهرستان رودبار اندیشیده شود

با برنامه و پلمپ چاه های غیرمجاز که از مصوبات طرح همیاران آب است، باید به طور جد پیگیری شود و تغییر الگوی کشت نیز  تجمیع 

 وی به مشکالت احداث بازار بزرگ شهرستان اشاره نمود و خواستار رفع آنها شد. .به سمت محصول پر بازده برود

ضمن قدردانی از استقرار دو اداره کمیته امداد و ثبت احوال در  حجت االسالم محمد محمدی نوری امام جمعه بخش جازموریان :

های بسیار زیادی است و وسعت و  در بخش جازموریان که از نظر کمیت و هم کیفیت دارای ظرفیت بخش جازموریان، استقرارسایر ادارات

جمعیت بسیار باالیی را به خود اختصاص داده است، بسیار مهم و تاثیرگذار دانست احیای تاالب جازموریان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

شیت مردم فراهم نموده از مهم ترین اقدامات است. با توجه به استعداد زهکلوت بررسی چاه های غیر مجاز که مشکالتی را برای مع است.

 به شهرستان ارتقا یابد

اجرای ایده مثلث توسعه اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج وحدت عیدی فرماندار شهرستان قلعه گنج: 

پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است  .2در شهرستان قلعه گنج  .ه استشهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی همزمان با یکدیگر پیش رفت

که گنج های پنهان این هزارتنی و .... 66.کارخانه کنجد و سردخانه از جمله کارخانه رب گوجه، تولید آبمیوه، مجتمع بز شیری، و 

گنج در کنار توسعه اقتصادی به حوزه هایی همچون در شهرستان قلعه  .شهرستان بودند که پس از شناسایی به بهره برداری رسیده اند

فرهنگی، آموزشی و ورزشی توجه شده است، همچنین طرح توان افزایی شهرستان قلعه گنج به خوبی در شهرستان انجام پذیرفته است به 

ردن میراث فرهنگی این زنده ک .میلیارد تومان فقره وام به متقاضیان اعطا شده است 062گونه ای که تاکنون بیش از یک هزار و 

شاخص های امنیتی  .احداث موزه باستان شناسی و موزه جازموریان در دستور کار قرار گیرد . شهرستان بسیار مهم است و امید می رود

% رشد مثبت داشته است که نشان از اجرای طرح ها و ایده های اقتصادی معجزه گر استاندار کرمان در این شهرستان 22این شهرستان 
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با توجه به اینکه شهرستان قلعه گنج در حال توسعه است، امید می رود تدابیر الزم برای تکمیل زیر ساخت های این شهرستان از  .است

 .یل آب، برق، گاز و آی.سی.تی اندیشیده شودقب

نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کندکه بایستی هرچه سریع تر مشکل زمین مرتفع  26کارخانه آهک  حجتی نماینده بنیاد مستضعفان :

 ر ایجاد می کند.بز دیگر هستیم که تحول عظیمی در تولید شی 7666راس وارد شده و منتظر ورود  666.راس بز شیری  3666گردد. از 

آب باالست لذا  ECبه اینکه پروژه های انجام شده در شهرستان از نوع کشاورزی است مشکل  با توجه بهنورایی نماینده قرارگاه خاتم:

 نیاز است که جابجایی در محل چاه صورت پذیرد.مشکل زمین نیز بایستی مرتفع گردد. 

شهرستان قلعه گنج با حمایت های استاندار کرمان هویت دار شده است و  گنج: االسالم احمد نجنو امام جمعه شهرستان قلعه حجت

و از حمایتهای مقام معظم رهبری و  .امروز مردم قلعه گنج به هویتشان افتخار کرده و با شهامت اعالم می کنند که قلعه گنجی هستند

ار معاش و درآمد به شهرستان های مجاور مهاجرت کرده مردم و جوانان این شهرستان که برای امر .بنیاد مستضعفان برخوردار است

بودند، امروز برای کسب و کار به شهرستان خودشان بازگشته اند حوزه فرهنگ در این شهرستان مغفول مانده و تاکنون در این زمینه هیچ 

ای تفرقه انگیز است لذا در شهرستانی سرمایه گذاری صورت نپذیرفته است، فعالیت های فرهنگی نیازمند نگاه متوازن و بدون دیدگاه ه

 .همچون قلعه گنج که دارای اقلیت های مختلف مذهبی است باید در جهت حفظ اتحاد و اعتقادات مردم منطقه بیش از پیش تالش کرد

بی شمار و  علیرغم اینکه اقدامات حضور بنیاد مستضعفان به عنوان معین منطقه نقطه عطفی در شهرستان قلعه گنج  به شمار میرود 

تاثیرگذاری در شهرستان قلعه گنج صورت پذیرفته است اما ظاهر شهر هنوز زیبنده این نام و اعتبار نیست که امید می رود در این زمینه 

 کهنوج از مهم ترین اولویتهای شهرستان میباشد -تخصیص اعتبارویژه برای تعریض جاده قلعه گنج .تدابیر الزم اندیشیده شود

میلیتارد   37پروژه اقتصاد مقاومتی این شهرستتان در بختش غیردولتتی بتا     3.از مجموع  فرماندار شهرستان منوجان: حسین صادقی

میلیارد تومان سترمایه   72پروژه بخش خصوصی با  3.همچنین  .پروژه به بهره برداری رسیده است 0تومان حجم سرمایه گذاری، تاکنون 

شهرستان، ویژه گردشگری است که در این راستا یک روستا به عنتوان پتایلوت گردشتگری     گذاری در حال بررسی است . سه روستای این

   .انتخاب و باغات مرکبات در حال احیاء می باشند

شهرستان منوجان ظرفیت و پتانسیلهای بسیار ختوبی در حتوزه    حجت االسالم رضا احمدی نیک امام جمعه بخش آسمینون)نودژ(:

ع رسانی های صورت گرفته و طرح هشت زون اقتصاد مقاومتی، امید در دل مردم شهرستان منوجتان زنتده   صنعت و معدن دارد که با اطال

ائمه جمعه و جماعات استان، همگام با مسئولین و مردم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و عملیاتی شدن اقتصتاد   .شده است

مقاومتی تالش می کنند. شهرستان منوجان باتوجه به خشکسالی های پی در پی و وجود فقر و محرومیت در منطقه، نیازمند متدیر معتین   

اعطای تسهیالت بانکی کم بهتره و ارزان   .که امید می رود در این خصوص تدابیر الزم اندیشیده شوداقتصادی مشخص و مستقل می باشد 

قیمت برای مردم بخش آسمینون از جمله اولویتهای شهرستان می باشد بخش نودژ با مشکالت زیرساختی مواجه است که امیتد متی رود   

حوزه ورزشی و اشتغالزایی برای جوانان منطقه از سوی دولت یازدهم اندیشیده تدابیر الزم برای تکمیل زیرساختها، مرتفع نمودن مشکالت 
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 .شود

مستتقرند. در   نفتر در جنتوب   56روحتانی   06.در خصتوص روحتانی مستتقر از تعتداد     عربپور مشاور محترم استاندار: حجت االسالم

مقرر شده که هزینه ساخت به ستاد داده شود تتا  خصوص احداث خانه های عالم و مساجد که توسط برخی خیرین قرار است احداث گردد 

 پس از جانمایی و به متراژ مناسب نسبت به ساخت آن اقدام گردد

مشکل  گنج، منوجان و رودبارجنوب در مجلس شورای اسالمی : های کهنوج، فاریاب، قلعه دکتر حمزه نماینده مردم شهرستان

های  از مهم ترین عوامل عدم رغبت سرمایه گذاران در منطقه جنوب است راه عمده در در شهرستان بحث زیرساخت ها است افت ولتاژ

توان توسعه را به وجود آورد. نیاز به ریل  های ارتباطی جنوب استان می ارتباطی جنوب استان کرمان استاندارد نیستند که با اصالح جاده

کرمان با مشکالت زیرساختی از قبیل برق، مخابرات و حمل و شود. پنج شهرستان جنوبی استان  آهن در منطقه به شدت احساس می راه

ادارات در شهرستانهای جنوبی مستقر نیستند که از مشکالت  .نقل ریلی مواجه می باشد که در این راستا باید تدابیر الزم اندیشیده شود

یست در این راستا باید به حوزه ورزش و های جنوبی استان کرمان مطلوب ن عمده مردم و سرمایه گذاران است.سرانه ورزشی شهرستان

های جنوبی از اهمیت  حضور روحانی مستقر در بحث توسعه فرهنگ و اقتصاد شهرستان .جوانان این مناطق توجه جدی صورت گیرد

تمام کشور  جنوب استان کرمان با.های علمیه این منطقه باید تقویت شوند ها و حوزه سزایی برخوردار است و عالوه بر آن دانشگاه به

در خصوص بحث آموزش ایشان  .متفاوت است لذا باید قانون دیگری در خصوص چاه های بدون پروانه در این منطقه نوشته و اجرایی شود

مصوبه ای در خصوص تعیین سهمیه در کنکور که در سنوات گذشته فقط در اختیار جیرفت بود در اختیار پنج شهرستان جنوبی قرار 

نهال های لیمو بطور رایگان در اختیار باغداران جهت احیای باغات قرار گیرد. عدم وجود سردخانه نیز یکی از معضالت  گیرد.ستاد بحران

 شهرستان است که بایستی در این مورد تصمیم گیری عاجل صورت پذیرد.

 66.اومتی، از کلنگ زنی پروژه ایشان ضمن قدردانی از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقعلیرضا رزم حسینی استاندار: مهندس 

گنج طرح ملی است که باید  قلعه .میلیارد تومانی تیتانیوم شهرستان کهنوج با حضور معاون اول رئیس جمهور در آینده ای نزدیک خبر داد

 .3گنج در  لگوی قلعهامروز ا. ها در این منطقه تالش نمایند به صورت ویژه به این شهرستان نگاه شود لذا مسئوالن برای ایجاد زیرساخت

 .های اقتصادی برای مردم منطقه ایجاد کند گنج کشف شود تا مزیت شود و امید می رود معادن جدیدی در شهرستان قلعه استان اجرا می

ریزی  مهکار اصلی اقتصاد مقاومتی در دست دهیاران و بخشداران است و باید با ارائه آمار و ارقام دقیق از حوزه روستایی، نسبت به برنا

افزایی روستاییان راه  اقدام نمایند . مردمی کردن اقتصاد مقاومتی به خوبی در استان کرمان در حال اجراست در همین راستا و توان

اندازی شده  صندوق راه 66.صندوق توسعه خرد روستایی در سراسر استان کرمان در دستور کار قرار دارد که تاکنون بیش از  006اندازی

گذاران جدید را به مناطق خود  های ستاد مثلث توسعه اقتصادی نکنند بلکه سرمایه انداران خودشان را محدود به تفاهمنامهفرم .است

میلیارد تومان  66.در سفر قریب الوقوع معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان پروژه تیتانیوم شهرستان کهنوج با  .دعوت نمایند

همچنین در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان، تسهیالت ویژه برای جنوب استان کرمان  .خورد گذاری کلید می سرمایه
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 مصوبات:

تیتانیوم کهنوج مقرر گردید شرکت برق منطقه ای پی گیری های الزم در خصوص دریافت قرارداد از برق در خصوص مشکل  -1

تیتانیوم را به انجام رساند همچنین شرکت برق منطقه ای اقدامات الزم در خصوص محاسبه قرارداد طرح شرکت توانیر و ابالغ به 

هفته بعد از ابالغ قرارداد نسبت به  2موظف گردید ظرف مدت  مذکور بر اساس تعرفه های سال گذشته را انجام نماید.تیتانیوم نیز

 واریز مبلغ پیش پرداخت اقدام نماید.

 هتیتانیوم کهنوج مقرر گردیدآب منطقه ای در خصوص واگذاری چاه سلب امتیاز شده و واگذاری آب پرواندر خصوص مشکل آب  -2

لیتر آب دو چاه سلب امتیاز شده توسط امور اراضی و  04شرکت آب منطقه ای در خصوص همچنین  مذکور اقدام الزم بعمل آورد.

 .ندانتقال آن ظرف مدت یک ماه به پروژه تیتانیوم اقدام نمای

درخصوص مشکل تسهیالت کم بهره جهت سیلوی  گندم مقرر گردید با توجه به اینکه نمیتوان از صندوق توسعه ملی تسهیالت  -3

  دریافت نمود از طریق مذاکره با معاون محترم رییس جمهور جناب آقای جهانگیری مشکل مرتفع گردد.

 ضمانت نامه بانکی دریافت گردد.به جای وثیقه درخصوص مشکل وثیقه سردخانه کهنوج مقرر گردید -0

 اقدام الزم صورت پذیرد.مقرر گردید در خصوص تعیین معین بخش خصوصی برای سه شهرستان منوجان ، کهنوج و فاریاب  -5

 مقرر گردید اداره راه و شهرسازی در خصوص راه دسترسی معدن کرومیت کهنوج اقدام الزم بعمل آورد. -6

ورزی در بورس محصوالت کشاورزی که توسط جهاد کشاورزی جنوب انجام شده تهیه و مقرر گردید نحوه ارائه محصوالت کشا -7

 جهت محصوالت استراتژیک استان از جمله پسته استفاده گردد.

مقرر گردید مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص تهیه نامه ای به جناب آقای نوبخت در خصوص ارائه  -8

 در جهت دریافت نهال مرکبات اصالح شده تهیه و ارسال نمایند. تسهیالت به کشاورزان منطقه

 مقرر گردید مدیرعامل شهرک های صنعتی در خصوص فاضالب شهرک صنعتی قلعه گنج اقدام الزم بعمل آورد. -9

 مقرر گردید در خصوص تامین برق شهرستان قلعه گنج جهت ورود سرمایه گذاران اقدام الزم صورت پذیرد. -14

طی هفته آینده بصورت فوق العاده  21سه کمیسیون ماده ذرت خشک کنی فاریاب جلکارخانه مقرر گردید جهت رفع مشکل زمین  -11

 تشکیل جلسه دهد.
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 قرارگاه خاتم اقدام الزم صورت پذیرد.  مقرر گردید آب منطقه ای در خصوص جابجایی دو چاه آب شور -12

 

 


