اﻓﺘﺘــﺎح و ﮐﻠﻨــﮓ زﻧــﯽ  ۶ﻃــﺮح
ﻋﻤﺮاﻧـﯽ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رودان ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز از دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان  ،اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ رودان و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ۶ﻃﺮح
ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺳﻪ ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻼ اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪه
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در رودان ﺑﻮد اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای  ۱۰۰ﻧﻔﺮ
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق روﺳﺘﺎی اﺳﻼم آﺑﺎد در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﮑﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
 ۷۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در رودان ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی
ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دو ﻃﺮح ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی
رودان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ رودان ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﺮوژه
ﺣﻔﺮ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺟﺮای ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺣﻮزه آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻓﺘﺘﺎح دﺑﺴﺘﺎن وﺣﺪت ﺳﺮﺟﻮﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح اﯾﻦ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ اﯾﻦ دﺑﺴﺘﺎن  ۱۲ﮐﻼﺳﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوری ﮐﺮوﻣﯿﺖ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ و
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای  ۲۷ﻧﻔﺮ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و
 ۸۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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