ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﭘﺮوژه در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در
ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ
رﺳﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
 ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎﺣﯽ
دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 42:ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  117ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در اﯾﺎم اﻟﻠﻪ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح
دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 42 :ﭘﺮوژه دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوژه ای ﺑﺮای ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری  117ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ارزش اﻓﺰود ،ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪود 132ﻫﺰار اراﺿﯽ ﺑﺎﻏﯽ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
زراﻋﯽ دارﯾﻢ اﻓﺰود :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
ﻗﻄﺐ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﺑﯿﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻬﺴﯿﻼت
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ  ۴۲ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران ﺗﻬﺴﯿﻼت ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۱۷۰ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻓﺰود :ﻣﺎ اﻣﺴﺎل
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را از  17ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  30ﻫﺰار ﺗﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﯾﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی  ۱۱ﭘﺮوژ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 20
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ  7ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر

 40ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی در اداﻣـﻪ اﻓـﺰود :در ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی  19ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ۸۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  5ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 30
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اﻣﺴﺎل ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن دوﻟﻮﻣﯿﺖ و ﻓﺮاوری ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﺮو ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از  3000ﻧﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺪن
ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل  20ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وی درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺣﺪاث اﯾﻦ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را  ۶۰در
ﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

