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عيـد فطـر هميشـه يـادآور دوسـتي و مهربانـي 
بـا معشـوقي كـه سـي روز ميزبـان مخلوقاتـش 
مـي باشـد. اين عيـد عزيـز را به تمام مسـلمانان 
تبريـك گفتـه و از خداوند بـزرگ و عزيز بهترين 

هـا را برايشـان آرزومندم.

مهندس محسن طاهري ، مدیر 
جهادکشاورزي شهرستان عنبراباد

عيـد عظمـت  عيـد عـزت موحـدان و  فطـر  عيـد 
خداجويـان اسـت. عيـد عـزت و پايـداری و عيـد 
صلـح و مهـرورزی اسـت. عيـد انسان دوسـتی و 
كمال جويـی و عيـد ظلـم سـتيزی و عدالت  خواهی 
اسـت. عيـد تعـاون و نـوع دوسـتی و عيـد پيـام 
محمد )صل اه عليه و آله و سـلم( و روز شـرافت 

و كرامـت محمـدی )ص( اسـت.
و  طاعـات  قبولـی  آرزوی  ضمـن  بدينوسـيله 
عبـادات در مـاه مبـارک و مقـدس رمضـان ، ماه 
تزكيـه  روح و تهذيـب نفـس و تنوير قلـوب ; عيد 
سـعيد فطـر را بـه همگان  تبريك عـرض نموده و 
از خداونـد منـان مسـئلت دارم آيـات قـرآن كريم 

روشـنگر مسـير امـروز و فـردای ما باشـد.

محمدرضا واحدي  
مدیرجهادکشاورزي 
شهرستان فاریاب

بندگـی  توفيـق  مـاه  يـك  پـاداش  فطـر  عيـد 
خاشـعانه و عبـادات خالصانه دلهای روشـنی 
اسـت كـه بـا اميـد بـه فضـل خداوند سـبحان 
و توسـل بـه بـارگاه كبريايـی اش بـر اهريمن 
درون غلبـه كـرده و پيونـد بـا ذات احديـت را 
تعميق بخشـيدند و توشه ای از تقوا برگرفتند.

و  طاعـات  قبولـی  آرزوی  ضمـن  اينجانـب 
عيـد  عزيـز  داران  روزه  و  مومنـان  عبـادات 
سـعيد فطـر را بـه همه مسـلمين جهـان تبريك 
و تهنيـت عـرض می نمايـم، اميـدوارم با بهره 
گيری از قوای ايمان و اراده همواره در مسـير 
رسـتگاری ، تزكيـه و تهذيـب نفس مسـتدام و 
مشـمول عنايـات و مغفـرت حق تعالی باشـيد.

دکتر محمدحسن کردستاني
مدیرکل منابع طبیعي 
جنوب کرمان

عيـد فطـر روز تولـد دوبـاره انسـان و فصـل تـازه شـکفتن ايمـان در روح و 
جـان هـای پـاک و بيدار اسـت. 

روزی اسـت كـه انسـان بـه فطرت پـاک خود بـاز می گـردد و به شـکرانه اين 
نعمـت بـزرگ و بـی كران، به سـتايش بـاری تعالـی پرداخته و زنـگار گناه را 

از آئينـه روشـن قلـب و جان مـی زدايد.
  اينجانـب، بـا آرزوی قبولـی طاعـات و عبـادات در مـاه مبـارک رمضـان و 
تبريـك عيـد بزرگ سـعيد فطر، از خداوند متعال رسـتگاری و عـزت و كرامت 

همـگان را مسـئلت مـی نمايم.

چرا به دنبال ايجاد موجي از 
نااميدي هستند؟
اميد اميد اميد...

واژه اي است كه مدت ها برايش 
قلم مي زنيم...

بعـد از ٨ سـال فرمانروايـي  يـأس و نااميـدي بـر ايـن سـرزمين  بـا  
داريـت بـزرگان نظـام و اصاحـات ، از خودگذشـتگي دكتر عارف 
و مهمتـر از همـه حضـور مـردم در انتخابـات   بااخـره اميد به وسـيله 
ي تدبيـر  پيـروز شـد و  در جامعـه جوانـه زد...رشـد كـرد... و قـرار 

اسـت در خـرداد ٩٦ثمـر بدهـد...
ولـي عـده مـي خواهند جلـو اين ثمـر دادن و به بار نشسـتن را بگيرند 

و تيشـه به ريشـه اميد بزنند...
عـده اي كـه منافـع و مقـام خـود را در خطـر مـی بيننـد امـروز  بـراي 
تخريـب دولـت يازدهـم عـزم خـود را جـزم كـرده و كمـر همـت 
بسـته انـد و از هيـچ كاري دريـغ  نمـي كنند...مسـئله ايـی كـه امـروز 
دسـتمايه ی تخريـب گـران شـنبه ی دولـت شـده اسـت حقـوق های 
نجومـی مـی باشـد كـه البته اين مسـئله جـای انتقاد دارد و ازم اسـت 
از دولـت آقـای روحانـی در رابطـه بـا ايـن مسـئله گله مند باشـيم كه 
خوشـبختانه شـخص رييـس جمهـور دسـتور عـزل مديـران متخلـف 
را داده انـد درسـت بـر خـاف رييـس دولت مهـرورزان كه هشـدار 
داد كابينـه ی مـن خـط قرمـز مـن مـی باشـد. امـا براسـتی ريشـه ی 
ايـن اتفاقـات كجاسـت؟حقيقتا چـه كسـانی ايـن بدعـت خطـر ناک 
را بنـا نهادند؟يقينـا كسـانی كـه امـروز ايـن مسـئله را در بـوق و كرنـا 
كردنـد و سـعی دارنـد تا تمـام اين قصـور را به گردن دولـت يازدهم 
بيندازنـد چـرا زمانـی كـه ايـن سـطح افزايـش حقـوق و پرداخـت 
پـاداش  در دولـت قبـل در دسـتور كار معـاون اول دولـت دهـم قرار 

گرفـت روزه ی سـکوت گرفتـه بودنـد ؟
اگـر هـدف تخريـب گران دولت سياسـی نيسـت چـرا در دولت قبل 

هيـچ فيش حقوقی را رسـانه ايـی نکردند؟
نمـی خواهيـم اين بحـث را توجيـه كنيم امـا بايد 
بدانيـم كه ملت ايران هوشـيار اسـت و تشـخيص 
مـی دهند  چه كسـانی دلسـوزان واقعـی اين ملت 

هسـتند و چه كسـانی دلواپس منافع شـخصی...
محمدحسين درج

طرح اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان جیرفت 

2تعریف شد

خسارت دو میلیارد ریالی 
3به شبکه برق جیرفت

 راه اندازی  اداره عشایری 
در شهرستانهای جنوبی کرمان 

3

آلودگی 20 درصد از جنگلها و 
مراتع جیرفت به آفت لورانتوس

3
طرح تعویض قرآن های 
فرسوده در جنوب کرمان 

3در حال اجراست

کدام استان کشور کمترین  
3پرونده نزاع را دارد

استاندار كرمان تاكيد كرد:

هر روستا 
يک محصول

هر خانه 
يک كارخانه

مهندس علي سااري  ـ مدیر جهادکشاورزي شهرستان جیرفت

3
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فرمانـدار جیرفـت گفـت: دو سـال گذشـته 120 
طـرح در زمینـه اقتصـاد مقاومتی در شهرسـتان 
بهـره  بـه  طـرح   37 کـه  شـد  تعریـف  جیرفـت 

بـرداری رسـیده و هـم اکنـون فعـال هسـتند.
 به گزارش ایرنا احمد امینی روش روز دوشـنبه 
در نشسـت سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی 
شهرسـتان جیرفـت ادامـه داد: با اجـرای این 37 
طـرح در جیرفـت بصـورت مسـتقیم بـرای 600 
نفر اشـتغالزایی شـده اسـت و این طـرح ها برای 

سـایر طرح هـا الگو هسـتند.
وی گفـت: سـایر طـرح هـا در حال پیگیـری برای 
بـرداری  بهـره  بـه  رسـیدن  بـرای  موانـع  رفـع 
اقتصـاد  سـتاد  هـای  پیگیـری  بـا  کـه  هسـتند 
هـا  طـرح  ایـن  مشـکات  شهرسـتان  مقاومتـی 

شـد. خواهـد  برطـرف 
اقتصـاد  اظهـار کـرد: در سـتاد فرماندهـی  وی 
مقاومتـی شهرسـتان بـه دنبال رفع موانـع تولید، 

تامیـن و تجهیـز منابـع مالـی، جـذب مشـارکت 
مردمـی و شناسـایی واحدهایـی هسـتیم کـه بـا 
مشـکل مواجه شـدند لـذا تمامی دسـتورالعمل ها 

بـه اعضـای سـتاد اباغ شـده اسـت.
هـای  جنبـه  از  یکـی  گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
اقتصـاد مقاومتـی مصـرف بهینـه اسـت لـذا همه 
در  مصـرف  صحیـح  فرهنـگ  ایجـاد  در  بایـد 

کنیـم. تـاش  جامعـه 
وی عنـوان کـرد: پتانسـیل عمـده این شهرسـتان 
بخش کشـاورزی اسـت لذا بایـد در زمینه الگوی 
و  ریـزی  برنامـه  آب  بهینـه  مصـرف  و  کشـت 

نظـارت بیشـتری صـورت گیرد.
از  رفـت  بـرون  راه  تنهـا  افـزود:  روش  امینـی 
اقتصـاد بیمار کشـور، اجـرای اقتصـاد مقاومتی 
اسـت و تمامـی کارشناسـان اقتصـادی در ایـن 

مـورد اتفـاق نظـر دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه انتخـاب شـعار سـال بـه نـام 

اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل گفـت: فرهنـگ 
اقتصـاد مقاومتـی را باید در جامعـه نهادینه کرد 

تـا عملیاتی شـود.
وی ادامـه داد: بـرای نهادینـه کـردن ایـن فرهنگ 
نیـاز به همـکاری اصحاب رسـانه، ائمـه جمعه و 
جماعـات و مـردم داریـم کـه باید به میـدان عمل 

شوند. وارد 
اقتصـاد  گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
مقاومتـی بـه تنهایـی اجرایـی نمـی 
شـود و مسـتلزم عـزم ملـی و جدی 

اسـت.
اقتصـاد  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
مقاومتـی متعلق به بخش یا شـخص 
عملیاتـی  بـرای  و  نیسـت  خاصـی 
شـدن ایـن مهـم نیـاز بـه همـکاری 
همـه دسـتگاه هـا بخصـوص مـردم 
اسـت لـذا دولـت زمینه حضـور همه 

را فراهـم کـرده اسـت.
وی گفـت: اقتصـاد مقاومتـی باید از 
مناطـق محـروم و کمتـر برخـوردار 
در جامعـه  تاثیـر  تـا  شـروع شـود 

داشـته باشـد.
تمامـی  بـه  افـزود:  روش  امینـی 
بخشـداران دسـتور داده شـده است 
تـا در هـر 280 دهیـاری شهرسـتان 
جیرفـت یـک طـرح اقتصـاد مقاومتی اجرا شـود، 
البتـه ایـن طرح هـا بایـد اصولی و برنامـه ریزی 

باشد. شـده 
بـه  بـه روسـتاها  دولـت  نـگاه  کـرد:  بیـان  وی 
عنـوان بنـگاه هـای اقتصادی می باشـد و در این 
زمینـه بـه دنبـال فراهـم کـردن زیرسـاخت های 

اولیـه بـرای حضـور سـرمایه گـذاران اسـت.
پیامدهـای  از  یکـی  گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
مهاجـرت  عـدم  روسـتاها  در  گـذاری  سـرمایه 
روسـتاییان بـه شـهر اسـت کـه بـا فراهـم کردن 
امکانـات اولیه آب، برق، بهداشـت، راه و مدرسـه 
موجـب کاهـش مهاجرت به شـهرها شـده اسـت.

وی افـزود: اسـتاندار کرمان نـگاه اقتصادی خود 
را بـا طـرح مثلـث توسـعه نمایـان کرد که شـاهد 

تحـول خوبـی در تمام اسـتان بـوده ایم.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای موفقیـت آمیـز مثلـث 
ایـن  در  گفـت:  کرمـان  در  اقتصـادی  توسـعه 
زمینـه اسـتان کرمـان به عنـوان پایلـوت اقتصاد 
مقاومتـی در کشـور شـناخته شـد که این نشـان 

از عملکـرد خـوب مجموعـه اسـتان مـی باشـد.
شهرسـتان جیرفـت بـا 280 هـزار نفـر جمعیـت 
در فاصلـه 230 کیلومتـری جنـوب کرمـان واقـع 

ست. ا
کرمـان در سـفر اردیبهشـت مـاه امسـال رئیـس 
پایلـوت  عنـوان  بـه  اسـتان  ایـن  بـه  جمهـوری 
اقتصـاد مقاومتـی در کشـور معرفی شـد. سـتاد 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی اسـتان کرمان برای 
پیشـبرد امـور مربـوط بـه ایـن حـوزه اسـتان را 
بـه هشـت منطقـه اقتصـادی تقسـیم بنـدی کـرد 
کـه شهرسـتان هـای جیرفـت و عنبرآبـاد منطقه 

2 محسـوب مـی شـوند.

بسمه تعالی
جنـاب آقـای دکتـر حمـزه نماینـده منتخـب شهرسـتانهای کهنـوج ، منوجـان ، رودبار 
جنـوب ، قلعـه گنـج ، فاریـاب ) آنچـه را کـه مـردم جنـوب کرمـان از شـما انتظـار 

دارنـد ( 
با سام و دعای خیر 

بـا سـام و ضمن تبریک انتخـاب حضرتعالی را بعنوان نماینـده منتخب جنوب کرمان 
شـادباش و موفقیـت روزافـزون حضرتعالـی را در جهـت شـکوفایی جنـوب اسـتان 
خواهـان و خواسـتارم ، جنـاب آقـای دکتر حمـزه ای بااخره پس از رقابتی سـخت و 
انتظـاری طوانـی و کـش و قـوس های فـراوان حکـم نمایندگی مردم جنـوب کرمان 
بنـام حضرتعالـی ثبـت و حـک گردیـد و اکنـون کـه سـکان نمایندگـی بزرگتریـن 
و محـروم تریـن شهرسـتانهای جنوبـی کرمـان را یـدک مـی کشـید و همچنیـن بنـده 
بعنـوان یـک اصـاح طلب بـه نوبه خود موفقیت و سـربلندی حضرتعالـی را خواهان و 
خواسـتارم ، جنـاب آقـای دکتـر حمـزه ای جنابعالی فرزنـد هلیل و رودبـار زمین بوده 
و برخاسـته از بیـن مـردم رنـج کشـیده خطـه جنـوب کرمـان هسـتید کـه با مشـکات 
و چالشـها و ظرفیتهـا و پتانسـیلهای ایـن منطقـه آشـنا و آنـرا لمـس کـرده ایـد ، جناب 
آقـای دکتـر حمـزه ای انتخاب شـما موجی از خوشـحالی دلسـوختگان جنوب کرمان 
را فراگرفتـه اسـت ، امیـدوارم کـه جنابعالـی بعنـوان نماینـده کل مردم جنـوب کرمان 
بـدون نـگاه سیاسـی و قومیتی فقـط در جهت توسـعه و عمران جنـوب کرمان حرکت 
نمـوده و از سیاسـت زدگـی کـه بزرگتریـن آفـت عقـب ماندگـی جنـوب کرمـان می 
باشـد دوری گزینیـد و مـردم سـرزمین رودبـار زمیـن از جنابعالی بعنـوان فرزند خلف 
رودبـار زمیـن انتظـارات بـه حـق و قانونـی دارنـد . جنـاب آقـای دکتر حمزه ای شـما 
منتسـب بـه خانـدان سـادات هسـتید ، مـردم رودبـار زمیـن ارادت و احتـرام و اعتمـاد 
خاصـی بـه خانـدان سـادات دارنـد ، کاری کنیـد کـه اعتمـاد همچون گذشـته را پاس 
بدارنـد تـا نـام نیـک شـما در اوراق تاریـخ جنـوب کرمـان حـک گـردد ، جنـاب 
آقـای دکتـر حمـزه ای باتوجـه بـه اینکـه حضرتعالـی فـردی توانمنـد و کاردان بـوده 
کـه سـطوح مدیریتـی را در شهرسـتانهای جنوبـی طـی نمـوده و باتوجـه بـه حرکـت 
حضرتعالـی در راسـتای اجـرای برنامـه هـای دولـت تدبیـر و امیـد و جریـان اصـاح 
طلبـی ، امیـد اسـت کـه در جهـت رفـع و کاهـش مشـکات و رنـج هـای مـردم خطه 
رودبـار زمیـن نهایـت سـعی و تـاش نمـوده و دامـان خـود را از افـراد کـم تجربـه و 
سیاسـت زده و مـوج سـوار و سـهم خـواه  بـدور نگهداریـد . جناب آقـای دکتر حمزه 
ای آنطـور بـرای رفـع محرومیـت و فقـر از جنوب کرمـان چنان خدمـت کنید که پس 
از چهـار سـال نمایندگـی شـما مـردم خاطـره خدمتگـزاری شـما را فرامـوش نکننـد و 
مـردم جنـوب کرمـان در رفتـن شـما اشـک حسـرت بریزنـد و ایـن خدمات نیـک نام 
شـما را در اذهـان عمومـی حـک و ثبـت خواهنـد نمـود و آینـدگان از جنابعالـی بـه 
نیکـی یـاد خواهنـد کـرد و بـه هـر صـورت انتخابـات در جنـوب کرمـان  علـی رغـم 
تخریـب و بداخاقـی هـا توسـط رقیـب خوشـبختانه بـا پیـروزی اصـاح طلبـان بـه 
سـرانجام رسـید ، لـذا بنـده بعنـوان فرزنـد رودبـار زمیـن و کسـی کـه بـرای توسـعه و 
ارتقـاء سـرزمینم از حقـوق شـهروندی خـود بـه هیـچ وجـه نمـی گـذرم و از خـط و 
خطـوط سیاسـیی و اصـاح طلبـی خـود عـدول نخواهم کـرد ، لـذا گوشـه ای از رنج 
نامـه و پیشـنهادهای مـردم جنوب کرمان را جهـت پیگیری و برنامه ریـزی حضرتعالی 
بحضـور اعـام مـی نمایـم : جنـاب آقـای نماینـده محتـرم الوعـده و الوفـا 1- جنـاب 
آقـای دکتـر حمـزه ای جنـوب کرمـان در حزبـی نـدارد ف درد محرومیـت و مرارت 
و فقـر و عقـب ماندگـی دارد کـه در ایـن خصـوص بایـد چتـر گسـترده ای از بزرگان 
و نخبـگان و دانشـجویان و سـایر اقشـار در هـر شهرسـتان بعنـوان اتـاق فکر یا شـورای 
راهبـری توسـعه هر شهرسـتان تشـکیل و بـا اسـتفاده از همـه ظرفیتها برای توسـعه همه 
جانبـه هـر شهرسـتان گامـی مثبـت برداشـته شـود تـا شـاهد شـکوفایی و رشـد منطقـه 
وسـیع رودبـار زمیـن باشـد ف چـرا کـه خیلی از مـردم حـوزه انتخابیـه جنابعالـی زییر 
خـط فقـر و اعمـاق آن زندگـی مـی کننـد . امروز بیـکاران زیـادی در جنـوب کرمان 
نـزد خانـواده هایشـان سـرافکنده انـد ، اگـر مردم گرسـنه و فقیـر و بیکار باشـند بدانید 
بـه دنبـال دزدی و راهزنـی و قاچـاق سـوخت و مـواد مخـدر  مـی رونـد . اگـر صدهـا 
گـردان نیـرو هـم بیاورید تـوان مقابلـه و رویارویی با ایـن پدیده وحشـتناک را ندارند 
. 2- علیرغـم گذشـت نزدیـک به 3 سـال از روی کار آمدن دولـت تدبیر و امید ، ولی 
متأسـفانه در جنـوب کرمـان هنـوز بعضـی از مدیـران اصوالگـرای دولـت نهـم و دهم 
کـه بـا زد و بندهـای سیاسـی و گاهـاً بـا اعمـال نفـوذ و از طریـق ارتبـاط با چهـره های 
موجـه گـروه هـای سیاسـی وابسـته بـه اصاح طلبـی هنوز در مسـند قدرت هسـتند که 
ایـن امـر باعـث دلسـردی و نگرانـی نیروهای شـاخص اصـاح طلب در جنوب اسـتان 
گردیـده ، عـدم تغییـر ایـن مدیـران بدبینـی مـردم را بـه مدیریـت اجرایـی شهرسـتانها 
دوچنـدان نمـوده اسـت . امید اسـت کـه تغییر مدیـران ناکارآمد و ضعیف و سـنتی در 
شهرسـتانها جنوبـی در دسـتور کار قـرار داده تا چرخه توسـعه همه جانبه و سـازندگی 
در رودبـار زمیـن بـه حرکت در آید و عـدم تغییرات مدیریتی در جنوب اسـتان باعث 

عقـب ماندگـی و توسـعه نیافتگـی ایـن مناطـق خواهـد بود .
امیـد اسـت بـا به کارگمـاردن نیروهـای توانمند و شایسـته بومی توسـعه جنوب کرمان 
شـتاب بیشـتری بگیـرد تـا از روزمرگـی نجـات یابد ، چـرا که بایـد خوبـان را انتخاب 
کنیـد نـه خویشـان را ، صالحـان را انتخـاب کنیـد نـه دوسـتان را . و ایـن پیـام شـهید 

بهشـتی را آویـزه برنامـه هایتـان قـرار دهیـد . 3- تـاش و پیگیـری در جهـت تخفیف 
تعرفـه محاسـبه بـرق در شهرسـتانهای پنجگانـه جنـوب کرمـان ، باتوجـه بـه اینکه این 
مناطـق جـزو مناطـق گرمسـیر بـوده ولـی متأسـفانه هزینـه تعرفـه پرداختـی برق شـمال 
اسـتان را پرداخـت مـی کنـد ، بطـوری کـه مـردم ایـن مناطـق تـوان پرداخـت قبـوض 
بـرق خـود را ندارنـد . لـذا شایسـته اسـت باتوجـه بـه اینکـه ایـن مناطـق جـزو مناطـق 
کمتـر توسـعه یافتـه و گرمسـیر می باشـد تعرفـه پرداخت قبـوض برق ایـن مناطق مانند 
اسـتان هرمـزگان و بوشـهر محاسـبه گـردد ، چـرا کـه کمـر مـردم جنـوب کرمـان در 
پرداخـت قبـوض بـرق خمیـده اسـت و مـردم ایـن مناطـق بـا یارانـه گـذران زندگـی       
مـی کننـد کـه ایـن خدمتی بـزرگ در حق شـهروندان جنوب اسـتان کرمان می باشـد 
. 4- تـاش و پیگیـری در جهـت تعییـن و تکلیـف چاههای کشـاورزی شـماره ای در 
شـهرهای جنوبـی اسـتان کـه معضـل و مشـکات زیـادی را بـرای کشـاورزان جنوب 
کرمـان فراهـم نمـوده و علیرغـم فراخوان دولت برای سـاماندهی متأسـفانه تاکنون راه 
بـه جایـی نبرده اسـت که ایـن امر می توانـد باعث بهره منـدی بمنظور برخـورداری از 
سـوخت قانونـی و برقـی کـردن چاههای کشـاورزی منطقـه خواهد بـود . 5- تاش و 
پیگیری در جهت سـاماندهی اراضی کشـاورزی و سـند دار کردن اراضی کشـاورزی 
و تعییـن و تکلیـف اراضـی اصاحـات ارضی کـه از پیـش از انقاب تاکنـون اینحل 
مانـده و کشـاورزان منطقـه را بـه علـت نداشـتن سـند مالکیـت از گرفتـن تسـهیات 

بانکـی بی بهـره مانـده اند
 6- پیگیـری در جهـت توسـعه شـبکه گاز رسـانی بـه شـهرهای منوجـان ، فاریـاب ، 
قلعـه گنـج باتوجـه بـه اینکـه در مسـیر شـبکه سراسـری گاز قـرار دارنـد و باتوجـه بـه 
نیـاز شـهروندان مناطـق فـوق باعـث کاهـش هزینـه هـای زندگـی همشـهریان محتـرم 

گـردد می 
 7- راه انـدازی دفاتـر نمایندگـی حضرتعالـی در شهرسـتانهای پنجگانـه جنـوب برای 
پاسـخگویی و حل مشـکات شـهروندان بعنوان پـل ارتباطی مردم جنـوب با جنابعالی 

امری ضروریسـت 
9- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه ای باتوجه به فرهنگ و آداب و رسـوم و بافت جمعیتی 
جنـوب کرمـان راه اندازی شـبکه تلویزیونی صدا و سـیما ویژه جنـوب کرمان با لهجه 
محلـی امـری بحـق و قانونـی بـوده که باعـث شـکوفایی فرهنـگ و معرفـی ظرفیتهای 
ایـن منطقـه را فراهـم خواهد نمود . برنامه ای مانند شـبکه هامون سیسـتان و بلوچسـتان 

یا شـبکه هرمزگان 
. 10- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه ای تـاش وپیگیـری حضرتعالـی در جهـت ارتقـاء 
سیاسـی جنـوب کرمـان بـا الحـاق بـا شـرق هرمـزگان شهرسـتانهای بندرجاسـک ، 
بشـاکرد ، رودان و مینـاب باتوجـه بـه شـاخص هـای قومیتی ، زبـان و فرهنگ و آداب 
و رسـوم یکدسـت ایـن مناطـق و راه یابـی جنـوب کرمـان بـه آب هـای آزاد از طریق 
بنـدر اسـتراتژیک جاسـک مـی توانـد توسـعه همه جانبـه جنوب کرمـان را بـه ارمغان 
آورده و بـا تشـکیل اسـتان کرمـان جنوبی چهـره فقر و محرومیت از ایـن مناطق رخت 
خواهـد بسـت و ایـن بزرگتریـن خدمـت به مردم جنـوب اسـتان کرمان خواهـد بود و 
کاریسـت کارسـتان کـه مـردم جنوب کرمـان بـه آرزوی دیرینـه خود خواهند رسـید 
و نـام شـما بعنـوان امیرکبیـر جنـوب بر بلنـدای تاریخ جنـوب کرمان حکاکـی خواهد 

. شد 
11- تـاش و اهتمـام در جهـت اسـتقرار و یـا انتقـال تعـدادی از ادارات کل جنـوب 
ائمـه جمعـه و  بـا حمایـت و پشـتیبانی فرمانـداران و  بـه شهرسـتان کهنـوج  کرمـان 
جماعـات و هماهنگـی بـا مقامـات عالـی کشـوری و نظارت بـر روند توزیـع اعتبارات 
و منابـع مالـی ادارات کل در جنـوب کرمان و تأمین نیروی انسـانی ادارات کل جنوب 
از پنـج شهرسـتان جنوبـی در دسـتور کار مدیـران کل قـرار گیـرد و بـرای اسـتقرار 

تعـدادی از آنهـا در شهرسـتان کهنـوج برنامـه ریـزی گـردد
 12- پیگیـری در جهـت توسـعه فضاهـای آموزشـی و دانشـگاهی ، حوزه هـای علمیه 

، مسـاجد ، حسـینیه هـا و تجهیـز اماکـن مذهبـی پنجگانه جنوب 
13- پیگیـری در جهـت تعییـن تکلیـف وام هـای کشـاورزی از طریـق بخشـودگی 
جرائـم و دیرکـرد و اسـمهال وام های فوق و رفع سـایر چالش های بخش کشـاورزی 
جنـوب کرمـان از جملـه بازاریابـی ، صـادرات ، ایجاد صنایـع تبدیلی و کشـاورزی و 
تغییـر الگـوی کشـت و  اجـرای ابیـاری قطـره ای و تحـت فشـار و حمایت از سـرمایه 
گـذاران و حمایـت از بیمـه محصـوات کشـاورزی  و توزیـع ماشـین اات و ادوات 
مکانیزاسـیون کشـاورزی در ایـن منطقـه مـی توانـد چالـش هـای بخش کشـاورزی را 
کاهـش داده و امیـد بـه زندگـی را در بیـن کشـاورزان بوجـود خواهـد آورد ، چـرا 
کـه بـا وضعیـت افـت شـدید قیمـت محصـوات کشـاورزی منطقـه و دال بـازی و 
سـلف خـری کشـاورزان سـرزمین رودبـار زمیـن بدهکارتریـن قشـر در اسـتان کرمان 

مـی باشـند و در ایـن خصـوص بایـد چـاره اندیشـی گردد 
14- پیگیـری در جهـت تعیین تکلیف معادن کرومیت شهرسـتان فاریاب که متأسـفانه 
کیلومترهـا بـه غیـر بومیـان واگـذار شـده ولـی در پای کـوه معادن فـوق بومیـان با فقر 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد ، شایسـته اسـت در خصـوص واگـذاری ، تجدیدنظر و 
بطـوری کـه بومیـان از حقـوق و درآمد معادن فوق بهره مند و اشـتغال داشـته باشـند و 
سـاماندهی محـدوده هـای معدنـی و واگـذاری بـه بومیان منطقـه جهت اشـتغال پایدار 

در دسـتور کار قـرار گیرد
     15- دعـوت و حمایـت از سـرمایه گـذاران جهـت ایجـاد صنایـع بـزرگ و مـادر 
در جنـوب کرمـان کـه باعـث کاهـش بیـکاری و رفع و فقـر و محرمیت از ایـن مناطق 

خواهـد بود .
 16- تـاش و پیگیـری در جهـت تکمیـل و راه انـدازی پـروژه بـزرگ معـدن تیتانیوم 
کـه بیـش از 30 سـال بصـورت پایلـوت بـوده کـه متأسـفانه بعلـت مدیریـت 20 سـاله 
خانوادگـی یـک طیـف که باعث رانت خـواری و پرونده سـازی علیـه نیروهای بومی 
و بکارگمـاردن غیربومیـان بـر مناصـب داخلی معدن باعـث عقب ماندگـی و عدم راه 
انـدازی ایـن معـدن گردیـده کـه متأسـفانه بعلـت اجـرای طـرح هـای غیر کارشناسـی 
در ایـن معـدن باعـث ضـرر و زیـان هنگفـت میلیاردهـا تومـان از پـول بیـت المـال را 
در ایـن معـدن شـاهد هسـتیم و از اجـرای طـرح هـای غیـر کارشناسـی کـه باعث هدر 
رفـت پـول بیـت المـال می شـود جلوگیـری بعمل آید و نسـبت بـه تغییـرات مدیریتی 
در راسـتای بهبـود وضعیـت فـوق و سـاماندهی و توسـعه و راه انـدازی صنایـع وابسـته 
معـدن فـوق بدسـت نیروهـای توانمنـد و کاردان بومـی در اولویت برنامـه حضرتعالی 

قـرار گیـرد . چـرا که بـا بهره بـرداری از این معدن باعث ایجاد اشـتغال پایـدار جوانان 
جویـای کار در جنـوب کرمـان خواهـد بود .

 17- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه جنـوب کرمـان بـا داشـتن بیـش از 12 هزار نفـر بیمه 
شـده اصلـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی و افراد تحت پوشـش فـوق و نیاز مبـرم خانواده 
تأمیـن اجتماعـی ضـرورت احـداث بیمارسـتان 200 تخـت خوابـی در ایـن شهرسـتان 
امـری ضـروری و اجتنـاب ناپذیـر اسـت امید اسـت کـه با پیگیـری حضرتعالی شـاهد 
خدمـات تأمیـن اجتماعـی به ایـن مناطق باشـیم . 18- تاش و پیگیـری حضرتعالی در 
بحـث سـاماندهی تـااب و هامـون جازموریـان و رهـا سـازی حـق آب هلیـل رود که 
متأسـفانه بعلـت تنـگ نظـری هـا و بسـتن سـدهای متعـدد و غیرکارشناسـی کـه باعث 
خشـکاندن بزرگتریـن چـراگاه جنـوب کشـور و از بیـن رفتن جنگل و مرتـع  و حیات 
وحـش و چرنـدگان و پرنـدگان و محیـط زیسـت را از بیـن برده اسـت امید اسـت که 
پیگیـری حضرتعالـی نسـبت بـه شـکوفایی دوبـاره هامـون جازموریان را داشـته باشـیم 
.19- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه امـروز بعلت نبـود صنایع بـزرگ و اشـتغال پایدار در 
جنـوب کرمـان و عـدم حمایـت متولیـان از بخـش کشـاورزی منطقـه فقر و بیـکاری ، 
اعتیـاد ، قاچـاق سـوخت ، مواد مخـدر مهمترین معضات جنوب کرمان اسـت که در 

ایـن راه جوانـان زیـادی را راهـی زنـدان و یـا به کام مرگ کشـانده اسـت .
و راهـکار مبـارزه بـا مـواد مخـدر بعلت عدم اشـتغال پایدار و سـرمایه گذاری مسـتقیم 
دولـت تاکنـون در ایـن منطقـه راه به جایی نبرده اسـت و در این خصـوص حضرتعالی 
بعنـوان نماینـده مـردم چـاره اندیشـی نمائیـد و تـاش شـما در جهـت ایجـاد صنایـع 
بـزرگ پتروشـیمی و پاایشـگاه هـای صنعتی در مسـیر طـرح گاز سراسـری هفتم می 
توانـد باعـث ایجـاد اشـتغال پایدار و توسـعه منطقه را در پی داشـته باشـد 20- پیگیری 
و تـاش در جهـت سـاماندهی مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخدر و سـوخت که متأسـفانه 
علیرغم مبارزه 37 سـال گذشـته هنوز راه به جایی نبرده و در این راه نیروهای عزیزی 
بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل گشـته و خانواده هـای زیادی جوانـان خود را از دسـت 
داده انـد و باعـث افزایـش ناهنجاریهـای اخاقـی و اجتماعـی در جامعـه و ایـن مناطق 
شـده و زندگـی خانـواده هـای محترمـی را به فروپاشـی کشـانده اسـت و علـت اصلی 
قاچـاق مـواد مخـدر در ایـن مناطق فقر و اشـتغال می باشـد ، اگر زمینه و بسـتر اشـتغال 
فراهـم شـود قاچـاق مـواد مخـدر در ایـن منطقـه جایـی نخواهد داشـت و از مبـارزه با 
مـواد مخـدر تاکنـون نتیجـه مطلوبی حاصـل نگردیده و اکنـون میی طلبـد حضرتعالی 
و سـایر نماینـدگان محتـرم چـاره اندیشـی و ارائه مسـیر نمائیـد. 21- تـاش و پیگیری 
بـرای بهـره منـدی عشـایر بومی از مزایـای قانونی که متأسـفانه با اجرای طـرح احرار و 
اسـکان عشـایر غیـر بومـی و احجاف در حق عشـایر بومی باتوجه بـه قوانین حمایت از 
عشـایر ظلمی مضاعف در حق عشـایر بومی شـده اسـت ، چرا که عشـایر بومی دارای 
حـق و حقوقـی هسـتند ولـی متأسـفانه در جنـوب کرمـان ایـن مهـم بـه بوته فراموشـی 
سـپرده شـده اسـت هـر چه بـوده عشـایر غیر بومـی و مهاجـر از آن بهـره مند شـده اند 
، زمینهـای کشـاورزی مسـتعد و موتـور پمپ های برقی و تسـهیات برقـی کم بهره و 
سـایر خدمـات دولتـی فقط به این دوسـتان مهاجر عشـایر تعلـق گرفته اسـت و هزاران 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی جنـوب کرمـان فقـط با کشـیدن یک کروکی به عشـایر 
غیـر بومـی واگذار شـده اسـت که اکنون ازم اسـت نسـبت بـه تعیین تکلیـف اراضی 
فـوق توسـط اداره کل منابـع طبیعـی جنـوب کرمـان و نسـبت بـه اسـترداد و خأئیـت 
اراضـی تصـرف شـده و واگـذاری بـه افـراد نیازمنـد کشـاورز بومـی در دسـتور کار 
قـرار گیـرد ، ایـن امـر فقط بـا پیگیری مجدانـه حضرتعالـی محقق خواهد شـد و بس . 
22- تـاش و پیگیـری در جهت اعطای تسـهیات بانکی برای جوانـان جویای کار از 
طریـق مشـاغل خانگـی و صنایـع کوچک زودبازده و صنایع دسـتی مـی تواند موجب 
کاهـش مشـکات اقتصـادی خانـواده هـای ایـن منطقـه را فراهـم نمایـد 23- جنـاب 
آقـای دکتـر حمـزه شـهرداریهای جنـوب کرمـان بعلـت عـدم درآمـد پایـدار و عـدم 
توسـعه متـوازن و نداشـتن منابـع درآمـدی مشـخص بـا مشـکات عدیده ای دسـت و 
پنجـه نـرم       مـی کننـد ترتیبـی اتخـاذ نمائیـد کـه با حـدف مـوارد قانونـی در قوانین 
و مقـررات در جهـت بهـره منـدی شـهرداریهای زیـر 100 هـزار نفـر از بودجـه هـای 
دولتـی از طریـق پیشـنهاد طـرح بـا هماهنگـی با سـایر نماینـدگان می تواند مشـکات 
مالـی شـهرداریهای جنـوب را مرتفـع و شـاهد توسـعه و عمـران در شـهرهای جنـوب 
اسـتان کرمـان باشـیم . 23- تـاش در جهـت بکارگیـری نیروهای توانمنـد و تحصیل 
کـرده و جـوان بومـی در مناصـب اداری پنجگانه رودبار زمین بـه دور از قوم گرایی و 
سیاسـی بازی و بر اسـاس شایسـته سـااری و سـایر شـاخص های مدیریتی حق قانونی 
نیروهـای تحصیلکـرده بومـی        مـی باشـد  24- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه توجـه 
مبـارزه بـا پارتـی بـازی ، رانـت خـواری و فسـاد اداری را در سـرلوحه کار خـود قرار 
دهیـد و مدیـران مسـئله دار و رانت خوار را مورد بازخواسـت و مواخـذه و عزل نمائید 
و از حقـوق مـردم جنـوب کرمـان صیانـت نمائیـد . 25- جنـاب آقای دکتـر حمزه ای 
باتوجـه بـه اینکه شـهر کهنـوج بعنـوان مرکز ثقل سیاسـی پنـج شهرسـتان جنوبی بوده 
بطـوری کـه کان شـهر ی کوچـک در بیـن شـهرهای جنـوب کرمـان مـی باشـد که 
در چنـد سـال اخیـر باتوجـه بـه رشـد رو به افـزون بافت جمعیتـی و وجـود ده ها مرکز 
آموزشـی و تجـاری و پزشـکی بـه یکـی از شـهرهای بـزرگ جنـوب کرمـان مبـدل 
گشـته بطـوری کـه هجـوم روسـتائیان مهاجـر از شـهرهای همجـوار بـه شـهر کهنـوج 
خدمات رسـانی را به شـهروندان با مشـکل مواجه سـاخته اسـت ، ولی متأسـفانه بعلت 
عـدم وصـول کمـک هـای دولتـی و عدم تحقـق بودجـه ی جاری شـهرداری توسـعه 
عمران شـهری و فضای سـبز شـهری به بوته فراموشـی سپرده شـده و هیچگونه فعالیت 
و توسـعه و عمران شـهری متناسـب با رشـد جمعیت انجام نگردیده اسـت که این امر 
نارضایتـی و نگرانـی شـهروندان کهنوجـی را در پـی داشـته اسـت کـه این امـر فقط با 
پیگیـری حضرتعالـی در جهـت کمـک و مسـاعدت بـه شـهرداری کهنـوج از طریـق 
جـذب کمـک هـای مالی از منابع دولتی در جهت توسـعه بافت شـهری و فضای سـبز 
شـهری کارسـاز خواهـد بـود و اکنون شـهرداری کهنوج بعلـت عدم درآمـد پایدار و 
رکـود اقتصـادی حاکـم در منطقـه و هزینه های جاری باا و ماشـین آات فرسـوده و 
کهنـه ، ارائـه خدمـات شـهری را به شـهروندان با بحران روبرو سـاخته اسـت و در این 

خصـوص مسـاعدت و چاره اندیشـی جنابعالی کارگشاسـت .
26- پیگیـری در جهـت جـذب بودجـه سـالیانه پیشـنهادی و ردیـف دولتـی طـرح راه 
آهـن سراسـری بـم ، جیرفت ، کهنوج ، بندرعبـاس که مطالعات آن در گذشـته انجام 
گردیـده کـه در صـورت احـداث خط ریلـی از جنـوب کرمان بـه بنـادر بندرعباس و 

بنـدر جاسـک مـی تواند در جهت حل مشـکات حمل و نقل محصوات کشـاورزی 
منطقـه گامـی بلنـد و توسـعه همـه جانبـه جنـوب کرمـان را در پـی خواهـد داشـت و 
باعـث گسـترش فعالیتهـای اقتصـادی و بازرگانـی و دسترسـی بـه آبهـای ازاد را سـهل 
خواهـد کـرد 27- پیگیـری و تـاش در جهـت تأمیـن و افزایـش اعتبـارات سـرفصل 
هـای آب شـرب روسـتایی – سـاخت خانـه هـای بهداشـت و مراکـز درمانـی – بـرق 
رسـانی و رفـع افـت ولتـاژ در مناطق روسـتایی و توسـعه و احـداث راه های روسـتایی 
و سـاخت مجتمـع هـای فرهنگی و ورزشـی و توسـعه فضای سـبز و احـداث پارکهای 
روسـتایی و ایجاد کارگاه های صنایع دسـتی زودبازده و فنی و حرفه ای در روسـتاها 
باعـث اشـتغال پایـدار و مانـدگاری و عـدم مهاجـرت روسـتائیان به شـهرها مـی گردد 
28- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه جنابعالـی وکیـل ملت هسـتید نـه وکیل الدولـه ، ولی 
نبایـد دولـت را بـه چالـش و حاشـیه بکشـید ، بلکـه بـا سـواات و انتقـادات بجـا و 
کارشناسـی بـه دور از انتقـام و رانـت وزراء را بـرای کمـک و توسـعه و عملکـردی 
مثبـت بـه مجلـس فـرا بخوانیـد چـرا که شـما ازآزمـون ملـت سـرافراز بیـرون آمدید ، 
پـس حقـوق و حـق مـردم جنـوب کرمـان را بـه جـّد پیگیـری و از حقـوق حقـه مردم 
جنـوب کرمـان نگذریـد کـه ایـن بزرگتریـن خدمـت بـه ایـن مـردم زحمتکش اسـت 
29- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه از چنـد سـال پیـش بحـث اسـتقرار پـادگان نیـروی 
زمیـن ارتـش جمهـوری اسـامی در جنـوب کرمـان و شهرسـتان کهنـوج مطـرح کـه 
در ایـن خصـوص کارشناسـان زیـادی از مرکز کشـور جهت تخصیص زمیـن و تأمین 
زیرسـاختها بـه ایـن شهرسـتان آمدنـد کـه متأسـفانه تاکنـون بعلـت عـدم همـکاری و 
مسـاعدت بعضـی از ادارات در جهـت تـأ میـن زیرسـاختها بـرای این پـادگان هنوز به 
نتیجـه نهایـی نرسـیده اسـت که در صورت اسـتقرار ایـن پـادگان و مقّر نیـروی زمینی 
ارتـش باعـث افزایش ضریب امنیتی ارتش در جنوب شـرق و ایجاد اشـتغال و توسـعه 
در سـایر بخشـها در شـهر کهنوج را شـاهد خواهیم بود ، لذا شایسـته اسـت حضرتعالی 
نسـبت بـه پیگیـری و حـل و فصل مشـکات این طـرح تا حصـول نتیجه را در دسـتور 
کار قـرار دهیـد تـا گامـی مثبـت در جهـت توسـعه جنـوب کرمان برداشـته شـود و در 
صـورت عـدم همـکاری بحـث انتقـال و جابجایـی محل اسـتقرار ایـن پـادگان قطعاً به 

یکـی از شهرسـتانهای جنـوب شـرق کشـور انتقـال خواهـد یافت .
30- در ایـن راسـتا تقدیـر و تشـکر و سپاسـگزاری دارم از بـزرگان و سـران اصـاح 
طلـب جنـوب کرمان سـروران ارجمنـد جناب آقای حـاج رضا تاجیک ، شـیخ مختار 
وزیـری ، دکتـر دانشـور ، حـاج عبـداه عطاپـور و مهنـدس موسـوی و کلیـه نیروهای 
اصـاح طلـب شهرسـتانهای پنجگانـه جنـوب کرمـان که باعـث حضـور حداکثری و 
شـور و نشـاط و هیجـان را در انتخابـات اسـفند 94 بـه نمایـش گذاشـتند و از  همـه ی 
کسـانی کـه بـرگ رأی خـود را بـا نـام دکتـر حمـزه زینـت بخشـیدند کمال تشـکر و 

سپاسـگزاری را دارم .
31- بـر خـود فـرض می دانـم از حضرت حجت ااسـام اقـای امیری نماینـده محترم 
سـابق جنـوب کرمان که مدت 8 سـال سـکان نمایندگـی و دفاع از حقـوق مردم خطه 
جنـوب کرمـان را بـه عهـده داشـتند و در ایـن راسـتا زحمـات و تـاش زیـادی را در 
جهـت توسـعه و عمـران جنـوب کرمـان و حمایت از مقـام معظم رهبـری را در دوران 
نمایندگـی سـرلوحه کار خـود قـرار داده بودنـد کمال تشـکر و سپاسـگزاری را دارم . 
32- تقدیـر و تشـکر ویـژه از مجریان انتخابـات در جنوب کرمـان ، فرمانداران محترم 
، ائمـه جمعـه و جماعـات ، بخشـداران ، و هیئـت هـای اجـرای و نظـارت ، شـوراهای 
محتـرم نگهبـان و دسـتگاه قضایـی شهرسـتانهای جنوبی و دادسـتانهای محتـرم جنوب 
کرمـان و دسـتگاه امنیتـی و سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( و نیروهـای نظامـی و 
انتظامـی و سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و بسـیج کـه نقـش بسـزایی در راسـتای 
اجـرای دسـتورات و معنویـات مقـام معظـم رهبـری در برگـزاری انتخاباتـی سـالم و 
قانونـی و دفـاع و صیانـت از آراء مـردم در جنـوب کرمـان داشـته انـد کمال تشـکر و 
سپاسـگزاری را دارم .33- جنـاب آقـای دکتـر حمـزه ما مردم جنـوب کرمان حمایت 
قاطـع خـود را از اولیـن نطـق پیـش از دسـتور حضرتعالی در مجلس شـورای اسـامی 
در حمایـت و دفـاع از مقـام وایـت و مقـام معظـم رهبـری اعـام نمـوده و همچـون 
گذشـته مـردم ایـن خطـه گـوش به فرمـان آن رهبـر فرزانـه خواهیم بـود و بـی صبرانه 
منتظـر قـدوم پرخیـر و برکت آن حضرت برای سـفر بـه جنوب کرمان لحظه شـماری 
مـی کنیـم و از بیـان مشـکات جنوب کرمان از جنابعالی کمال تشـکر و سپاسـگزاری 
را داریـم ، ولـی اسـتفاده جنابعالـی از الفـاظ پیـش خرمـا بـرای پاپـوش ) سـواس ( و 
گرفتـن یـک کیسـه آرد بـا شـراکت را زیبنـده مـردم زحمتکـش رودبارزمیـن نمـی 
دانیـم ، چـرا کـه شـما خـود بهتـر مـی دانید کـه مـردم این خطـه بـرای تأمین معیشـت 
و گـذران زندگـی خـود در بدتریـن شـرایط بـه کار و تـاش و تأمیـن خانـواده هـای 
خـود مشـغول هسـتند ، اگـر چـه مشـکات اقتصـادی و بیـکاری و فقـر و محرومیـت 
گـذران زندگـی آنـان را سـخت و مشـکل نمـوده اسـت ، در هـر صـورت ایـن مـردم 
احتیـاج بـه صـدای رسـای شـما در دفـاع از حقوقشـان دارنـد 34 - جناب آقـای دکتر 
حمـزه ایـن مـوارد گوشـه ای از مشـکات همشـهریان محتـرم رودبـار زمین می رسـد 
کـه بـه اسـتضحار حضرتعالـی جهـت رفـع مشـکل مـی باشـد کـه امیـد اسـت پـس از 
4 سـال نمایندگـی جنابعالـی شـاهد کاهـش درد و آام مـردم رنـج کشـیده جنـوب 
کرمـان بـا دسـتان پرتـوان و مدیریـت کارآمـد حضرتعالـی را شـاهد باشـیم ، چـرا که 
میـزان رأی شـما در آینـده رضایتمنـدی مردم از عملکرد شـما می باشـد  امیدوارم که 
جنابعالـی در راسـتای اجـرای دسـتور و معنویـات مقـام معظـم رهبری در سـال اقتصاد 
مقاومتـی ، اقـدام و عمـل و اجـرای برنامـه هـای دولـت محتـرم تدبیر و امید بـرای رفع 
مشـکات و چالـش هـای جنـوب کرمـان حرکـت نموده و بـرای حصـول نتیجه چاره 
اندیشـی نمائیـد کـه  در ایـن صـورت پرونـده کاری موفقـی از جنابعالـی در دلهـای 
پـاک مـردم خّطـه رودبارزمیـن بـه نمایـش گذاشـته خواهـد شـد و آیندگان نـام نیک 
شـما را بعنـوان نماینـده خدمتگـذار و صدیـق در اوراق تاریـخ جنـوب کرمـان ثبـت 
خواهنـد کـرد امیـدوارم کـه آنچـه را کـه مـردم در نظـر دارنـد و مـی پسـندند محقـق 
شـود . در پایـان سـامتی و توفیـق تمامـی خدمتگـزاران صدیـق اسـام نـاب محمدی 

را خواهـان و خواسـتارم . 
خدایا چنان کن سرانجام کار                         تو خوشنود باشی و ما رستگار

سایه مقام معظم رهبری مستدام باد . 
با تشکرهدایت موایی رودباری 
روزنامه نگار و فعال سیاسی اصاح طلب رودبار زمین

نامه یک  فعال سیاسی اصا ح طلب 
به دکتر حمزه ای  نماینده پنج شهرستان حوزه انتخابیه کهنوج

طرح اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان جیرفت تعریف شد
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ュも畢山ヤ イ事糎
خسارت دو میلیارد ریالی 

به شبکه برق جیرفت 
مدیـر امـور بـرق شهرسـتان جیرفت با اشـاره به مصـرف باا 
بـرق و خسـارت 2 میلیـارد ریالـی بـه شـبکه ، گفـت: مصـرف 
بـاای بـرق مشـترکان در سـه هفتـه اخیـر بـه علت گرمـی هوا 
موجـب سـوختن یـک پسـت زمینی و قطعـی برق در بخشـی از 

شـهر جیرفت شـد.
 

بـه گـزارش بولتـن نیـوز ، عبـاس انجـم شـعاع افـزود: بـه علت 
گرمـی هـوا و در نتیجـه افزایـش مصـرف بـرق در شهرسـتان 
جیرفـت طی چند روز گذشـته سـه پسـت برق از مـدار خارج و 
شـد. جیرفـت  شـهر  از  مناطقـی  در  بـرق  قطعـی  سـبب 

وی گفـت: بـا تـاش نیروهای اتفاقـات برق و تقویت شـبکه این 
سـه پسـت بـه مـدار برگشـت داده و مشـکل بـرق در ایـن سـه 

منطقـه رفع شـد.
وی بیـان کـرد: امـروز بـه علـت مصرف بـاای برق یـک واحد 
پسـت زمینـی در محلـه بیمارسـتان کاشـانی بـه طـور کامـل 
سـوخت و از مـدار خـارج شـد کـه با خـروج این پسـت از مدار 

ایـن محلـه از سـاعت 12 تاکنـون بـدون برق اسـت.
مدیـر امـور برق شهرسـتان جیرفت گفت: بیمارسـتان کاشـانی 
جیرفـت هـم اکنـون از طریق موتـور دیزل تامین برق می شـود 
و در تـاش هسـتیم بـا انتقال یک دسـتگاه پسـت زمینـی به این 

محـل مشـکل قطعی برق را در اسـرع وقت برطـرف کنیم.
 91 بـه  امـروز  جیرفـت  در  بـرق  مصـرف  کـرد:  اظهـار  وی 
مـگاوات رسـید کـه ایـن میـزان مصـرف از مـرز هشـدار هـم 
گذشـته اسـت. انجـم شـعاع افـزود: وضعیـت مصرف بـرق در 
شهرسـتان جیرفـت بـا توجـه بـه مـاه هـای پیـش رو و گرمـی 
هـوا نگـران کننـده اسـت و با توجه بـه مصرف بـاای برق چند 
روز گذشـته دو میلیـارد ریـال خسـارت بـه شـبکه توزیـع برق 

شهرسـتان وارد شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: در صـورت تـداوم مصـرف بـی رویـه برق 
خواهیـم  ای  ناخواسـته  هـای  خاموشـی  شـاهد  جیرفـت  در 
بـود کـه مصـرف کننـدگان در آن نقـش دارنـد. وی اسـتفاده 
از وسـایل سرمایشـی اسـتاندارد و پربـازده، خامـوش کـردن 
وسـایل برقـی اضافـی، مدیریـت سرمایشـی منـازل با وسـایل 
موجـود و اسـتفاده نکـردن از وسـایل پـر مصـرف برقـی در 
زمـان اوج مصـرف را از مهمتریـن راه های کمـک به جلوگیری 
از خاموشـی هـا و خسـارت بـه شـبکه توزیع برق عنـوان کرد. 
شهرسـتان جیرفـت بـا 280 هـزار نفـر جمعیـت از چهـار بخش 
مرکزی، اسـماعیلی، سـاردوئیه و جبالبارز تشـکیل شـده و در 

فاصلـه 230 کیلومتـری جنـوب کرمان واقع اسـت.

کدام استان کشور،کمترین 
پرونده نزاع را دارد؟ 

ایران نوشت:سـازمان پزشـکی قانونی از کاهـش 3/3 درصدی 
در  قانونـی  پزشـکی  مراکـز  بـه  نـزاع  پرونده هـای  مراجعـان 

2ماهـه نخسـت امسـال خبـر داد.
مراکـز  بـه  نـزاع  مصـدوم   473 و  هـزار   92 مـدت،   درایـن 
پزشـکی قانونـی مراجعـه کردنـد کـه ایـن رقـم در مقایسـه بـا 
مـدت مشـابه سـال گذشـته )1394( بـا شـمار95 هـزار و 643 
مراجعه کننـده درایـن خصـوص 3/3 درصد کاهش یافته اسـت.

از کل مراجعـان نـزاع در ایـن مـدت 63هـزار و 342 نفـر مرد و 
29 هـزار و 131نفـر زن بودنـد.

* تهران بیشترین و ایام کمترین مراجعان

براسـاس ایـن گـزارش، در ایـن مـدت اسـتان های تهـران با 16 
هـزار و 207، خراسـان رضوی بـا هفت هـزار و 121، اصفهان 
بـا 6 هـزار و 648 تـن بیشـترین و اسـتان های ایـام بـا 556، 
خراسـان جنوبـی بـا 642 و سـمنان بـا 831 تـن، کمتریـن آمار 

مراجعـان نزاع را داشـتند.
آمـار مراجعـان نـزاع در اردیبهشـت امسـال نیز بـا کاهش 4/7 
درصـدی مواجـه بـود؛ در این مـاه 48 هـزار و 255 مصدوم به 
مراکـز پزشـکی قانونـی مراجعه کردند.پزشـکی قانونـی در این 
گـزارش بـه مراجعـان نـزاع توصیـه کـرده اسـت، ظاهـر خون 
آلـود، تأثیـری در صـدور نظریـه کارشناسـی توسـط پزشـکی 
نـدارد، آنچـه مبنـای صـدور نظریـه کارشناسـی در  قانونـی 

خصـوص جراحـات اسـت، نـوع جراحـت و عمق آن اسـت

اسـتاندار کرمـان بـه اقتصـاد مقاومتـی در روسـتاها با شـعار )هر روسـتا 
یـک محصـول، هـر خانـه یـک کارخانـه( اشـاره کـرد و گفـت: تـا 
پایـان سـال در دو هـزار روسـتای اسـتان کرمـان صنـدوق های توسـعه 
روسـتایی شـکل مـی گیـرد. اسـتاندار کرمـان بـه اقتصـاد مقاومتـی در 
روسـتاها بـا شـعار )هر روسـتا یـک محصول، هـر خانه یـک کارخانه( 
اشـاره کـرد و گفـت: تا پایان سـال در دو هزار روسـتای اسـتان کرمان 

صنـدوق هـای توسـعه روسـتایی شـکل مـی گیرد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری کرمـان، علیرضا رزم حسـینی 
بعد از ظهر دوشـنبه در جلسـه سـتاد اقتصاد مقاومتی کشـور به ریاسـت 
وزیرکشـور، از اقتصـاد مقاومتـی به عنـوان اقتصادی جهـادی، انعطاف 
پذیـر، فرصـت سـاز، مولـد، درون زا و پیشـرو یـاد کـرد و افـزود: بـر 
مبنـای سیاسـت هـای 24 گانـه و عناویـن برنامـه هـای ملـی اقتصـاد 
مقاومتی، 58 طرح و 257 پروژه در اسـتان کرمان تعریف شـده اسـت.

وی ارتقـا بهـره وری، مردمـی کـردن اقتصـاد، ارتقـا تـوان تولیـد ملی، 
توسـعه  اجتماعـی،  عدالـت  توسـعه  و  اقتصـاد  کـردن  بنیـان  عدالـت 
اقتصـاد دانـش بنیـان، گفتمان سـازی و فرهنـگ سـازی را از مهمترین 
برنامـه هـای ملـی اقتصـاد مقاومتـی عنـوان کـرد و یـادآور شـد: ارتقـا 
بهـره وری نیـروی کار، سـرمایه، انرژی، آب، زنجیـره تولید و مصرف 
گنـدم؛ توسـعه صـادرات غیرنفتـی؛ تقویـت سـرمایه انسـانی و توسـعه 
کارآفرینـی از جملـه طـرح هـای اقتصـاد مقاومتـی در حـوزه توسـعه 

روسـتایی می باشـد.
اسـتاندار کرمـان بـر ارتقـا تولیـد و توسـعه اشـتغال پایـدار روسـتایی با 
محوریـت معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم کشـور تاکید و 
خاطـر نشـان کرد: از ظرفیـت اجرای هدفمندسـازی یارانه ها در جهت 

افزایـش تولیـد، اشـتغال و بهـره وری، کاهش شـدن انـرژی و ارتقا 
شـاخص هـای عدالـت اجتماعی باید اسـتفاده کرد. رزم حسـینی بر 
تامیـن شـرایط و فعال سـازی کلیه امکانـات و منابع مالی و سـرمایه 
بـه منظـور توسـعه کارآفرینـی و بـه حداکثـر رسـاندن  اجتماعـی 
مشـارکت آحـاد جامعـه در فعالیـت هـای اقتصـادی بـا تسـهیل و 
تشـویق همـکاری های جمعـی تاکید کرد و گفـت: تقویت عوامل 
تولیـد، توانمندسـازی نیـروی کار، تقویت رقابت پذیـری اقتصاد و 
ایجـاد بسـتر رقابـت بیـن مناطـق و اسـتانها بایـد محـور رشـد و بهره 
وری در اقتصـاد قـرار گیـرد.وی افزایـش نـرخ مشـارکت اقتصادی 
روسـتائیان، ایجـاد زمینه اشـتغال بـرای جمعیت غیرفعـال و افزایش 
مشـارکت زنـان در فعالیـت هـای اقتصـادی را از اهـداف کلـی و 
سیاسـت هـای اجرایـی ایجـاد اشـتغال پایـدار روسـتایی دانسـت و 
افـزود: افزایـش سـهم سـرمایه گـذاری بخـش دولتی و غیـر دولتی 
در فعالیـت هـای اقتصـادی روسـتایی اعـم از تولیـدی و خدماتـی 
و اعمـال سیاسـت هـای تشـویقی جهـت جـذب سـرمایه هـای خـرد و 
کان روسـتایی مـی توانـد از مهـم تریـن اهـداف ایجاد اشـتغال پایدار 
روسـتایی باشد.اسـتاندار کرمـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط 
جمعیت روسـتایی اسـتان کرمـان 42 درصد، از کل کشـور 29 درصد 
اسـت، یـادآور شـد: دو هـزار و 482 روسـتای بـاای 20 خانـوار در 
اسـتان کرمـان وجـود دارد که صـد درصد آنهـا دارای بـرق و تنها 71 

درصـد از آن هـا دارای آب آشـامیدنی مـی باشـند.
رزم حسـینی بـا تاکیـد براینکـه 27 درصـد طـرح هـادی روسـتایی در 
روسـتاهای اسـتان کرمـان اجـرا شـده اسـت، خاطر نشـان کرد: نسـبت 
بـه کل 58 درصـد،  اسـتان کرمـان  راه روسـتایی آسـفالت شـده در 
روسـتاهای بهـره منـد از نعمـت گاز 14 درصـد و نفـوذ تلفـن خانگـی 

89 درصـد اسـت.
وی از روسـتاها بـه عنـوان مهـم تریـن کانـون اجتماعـی و فرهنگی یاد 
کـرد و افـزود: تقویـت زندگـی مـواد و پایـدار در روسـتاها، توسـعه 
از  از مهاجـرت روسـتایی، جلوگیـری  پیشـگیری  امنیـت منطقـه ای، 
حاشـیه نشـینی و مشـاغل کاذب شـهری و جلوگیری از پیشروی کویر 
در مناطـق شـرقی و جنوبـی از ضرورت های توسـعه روسـتایی اسـت.

بهسـازی  و  عمرانـی ازم  هـای  زیرسـاخت  ایجـاد  اسـتاندار کرمـان 
در   ... و  خدمـات  بهداشـت،  آمـوزش،  فرهنـگ،  توسـعه  روسـتاها؛ 
روسـتا؛ تبدیـل اقتصـاد معیـن بـه اقتصاد فعال در روسـتا؛ توسـعه شـیوه 
هـای تولیـد بـا هـدف بـاا بـردن بهـره وری از آب و خـاک؛ ترویـج 
شـیوه هـای نویـن تولیـدات دامـی و کشـاورزی؛ اسـتفاده از تـوان و 
خاقیـت بانـوان در چرخـه تولید روسـتا را بخشـی از نقشـه راه اقتصاد 

مقاومتـی در حـوزه روسـتاهای اسـتان عنـوان کـرد.
رزم حسـینی بـا تاکیـد براینکـه باید مدیریت واحد در روسـتاها شـکل 
بگیرد، یادآور شد: تعدد دستگاه های مختلف، روستاها را با مشکات 
بروکراسـی دولتـی مواجه کرده اسـت.وی گفت: روسـتای اله زار از 
توابـع شهرسـتان بردسـیر امـروز بـا اکتفـا به محصـول گل محمـدی به 
روسـتایی خودکفـا تبدیـل شـده کـه هیـچ فـرد بیـکاری در آن وجود 
 ندارد.اسـتاندار کرمان در ادامه بر اسـتفاده از ظرفیت های گردشـگری 
و بـوم گـردی در روسـتاها، توجـه بـه صنایع دسـتی و سـاختار بومی و 
آداب و رسـوم روسـتاها تاکیـد و خاطر نشـان کرد: بایـد در خصوص 
واگـذاری ابنیـه تاریخـی و میـراث فرهنگـی بـه مسـئولین محلـی در 

جهـت مرمـت و بازسـازی اقـدام صـورت پذیرد.
در ادامه اسـتاندار کرمان مسـائل و مشـکات قابل پیگیری روسـتاییان 
را در حـوزه هـای آب منطقـه ای، آب روسـتایی، جهـاد کشـاورزی، 
بنیـاد مسـکن، میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، معاونت 
جمهـور،  رئیـس  اول  معـاون  محـروم  مناطـق  و  روسـتایی   توسـعه 
راه و شهرسـازی، بسـیج مسـتضعفان، کمیتـه امـداد حضرت امـام)ره(، 
بنیـاد مسـتضعفان، آمـوزش و پـرورش، فنی و حرفه ای، تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی، صنعـت، معـدن و تجارت، تعاون روسـتایی و عشـایر، 
ثبـت و اسـناد،ارتباطات و فنـاوری اطاعـات و مجموعـه هـای بانکـی 
در حضـور نماینـدگان این ارگان هـا، نهادها و موسسـات مطرح کرد.

در ادامه این جلسـه معاون توسـعه روستایی و مناطق محروم معاون اول 
رئیس جمهور ، اشتغال و تبعیض در ارائه خدمات مورد نیاز روستائیان 
 را مهـم تریـن مسـائل و مشـکات روسـتائیان عنـوان کـرد و خواسـتار 

حمایت های معنوی و فکری مسئولین ملی و محلی شد.
رضـوی همچنیـن از عـدم وجـود عدالـت آموزشـی در روسـتاها خبـر 
داد و گفـت: عـدم عدالـت آموزشـی در روسـتاها بـه گونـه ای اسـت 
کـه هـر پایـه تحصیلـی، دو و چهـار دهم درصـد اقتصاد خانـواده ها را 
به خود اختصاص داده اسـت.وی خواسـتار تقویت شـوراهای اسـامی 
روسـتاها و احتـرام بـه ایـن جایـگاه محلـی شـد و افـزود: شـوراهای 

اسـامی روسـتایی قـدرت شـوراهای اسـامی شـهر را ندارند
.معاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم معـاون اول رئیس جمهوربر 

بروزرسـانی نظـام برنامه ریـزی در حوزه روسـتایی تاکید کرد.
رضـوی در ادامـه بـا ابـراز گایـه از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 
کشـور، خاطـر نشـان کرد: این سـازمان بیـش از هزار و پانصد سـاعت 
کار و برنامـه ریـزی در شـورای توسـعه روسـتا و عشـایر و اقشـار کـم 
درآمـد را در برنامـه ششـم توسـعه مدنظـر قرار نداده اسـت کـه نیاز به 

برنامه ریـزی دارد.

استاندار کرمان تاکید کرد:

هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه

جیرفـت  شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـر 
گفـت: تاکنـون 20 درصـد از جنگل هـا و مراتـع جیرفت 
بـه آفـت لورانتـوس آلـوده شـده اسـت کـه مطمئنـاً طـی 
سـال های آینـده به کانـون این بیمـاری تبدیل می شـود و 

خسـارت های زیـادی بـه بار مـی آورد.
رضـا سـنجری شـامگاه یکشـنبه در جلسـه شـورای امـور 
عشـایری بـا اشـاره به عملکـرد بخش مرتع اظهار داشـت: 
در سـطح 50 هکتـار بـذرکاری و کپـه کاری و در سـطح 

21 هکتـار عملیـات بانکت بنـدی انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به احـداث چهار بـاب آبشـخور دام در این 
منطقـه بیـان داشـت: کنتـرل مدیریـت چـرای دام نیـز در 

سـطح 300 هـزار هکتـار صـورت گرفته اسـت.
و  ییـاق  در  مراتـع  ممیـزی  فقـره   12 از  سـنجری 
قشـاق های جیرفـت خبـر داد و تصریـح کـرد: 10 فقـره 
پرونـده بنـد 49 و هشـت فقره بند 42 نیز توسـط این اداره 

تشـکیل شـده اسـت.

گوشـت  درصـد   60 حـدود  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شهرسـتان  ییاقـی  مراتـع  از  کرمـان  جنـوب  ارگانیـک 
جیرفـت تأمیـن می شـود، افـزود: ایـن منطقـه دارای 420 
هـزار هکتـار مرتـع و 300 هزار هکتار مرتـع تنک ییاقی 

اسـت.
سـنجری بـا بیـان اینکـه حـدود 260 هـزار هکتـار جنگل 
نیـز در ایـن منطقـه وجـود دارد، عنـوان کـرد: بـا توجـه 
بـه ایـن آمـار دو سـوم اراضـی شهرسـتان جیرفـت دارای 

پوشـش جنگلـی و مرتعـی هسـتند.
مدیـر منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان جیرفـت نیز 
بـا اشـاره به اینکـه 3 هزار واحـد دامی، 3 هـزار بهره بردار 
و 300 هـزار دام در منطقـه وجـود دارد، ادامـه داد: 50 

عـدد تنـور گازی در میـان مـردم توزیع شـده اسـت.
مراتـع  و  جنگل هـا  از  درصـد   20 تاکنـون  گفـت:  وی 
کـه  اسـت  شـده  آلـوده  لورانتـوس  آفـت  بـه  جیرفـت 
بیمـاری  ایـن  کانـون  بـه  آینـده  سـال های  طـی  مطمئنـاً 

تبدیـل می شـود و خسـارت های زیـادی بـه بار مـی آورد.
جملـه  از  را  پـی  در  پـی  آتش سـوزی های  سـنجری 
مشـکات جـدی ایـن منطقـه ذکر و اضافـه کرد: بـا ابراز 
تأسـف طـی هفتـه گذشـته حـدود 40 هکتـار و ایـن هفته 
مرتعـی محـل  و  اراضـی جنگلـی  از  حـدود 34 هکتـار 
دلیـل  همیـن  بـه  شـدند  طعمـه حریـق  عشـایر  سـکونت 
نیازمنـد همـکاری امـور عشـایری و جهـاد کشـاورزی و 

هسـتیم. زمینـه  ایـن  در  فرهنگ سـازی 
وی وجـود دام را بـرای جنـگل و مرتـع ضروری دانسـت 
و اظهـار داشـت: ایـن سیاسـت توسـط سـازمان جنگل هـا 
پیگیـری می شـود، زیـرا زادآوری جنـگل و مرتـع را بـه 

دنبـال دارد و به سـود عشـایر اسـت.
سـنجری بـا تأکیـد بـر بیمـه مراتـع خاطرنشـان کـرد: باید 
مراتـع خـود  بیمـه  بـه  نسـبت  را  عشـایر  عشـایری  امـور 
تشـویق کننـد و ایـن فرهنگ را ترویج دهنـد تا در هنگام 

حـوادث بـا مشـکلی مواجـه نشـوند.

مدیر منابع طبیعی جیرفت عنوان کرد

آلودگی 20 درصد از جنگل ها و مراتع جیرفت به آفت لورانتوس

کرمـان  جنـوب  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
گفـت: طـرح تعویـض قـرآن هـای فرسـوده در جنـوب 
کرمـان براسـاس تفادهـم نامـه جشـن رمضـان در حـال 

اجراسـت.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  یکشـنبه  روز  گـزارش  بـه   
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان حجت ااسـام 
سـید احمـد حسـینی افـزود: مـردم جنـوب کرمـان مـی 
تواننـد بـا مراجعـه بـه ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
نسـبت بـه تعویض قـرآن هـای فرسـوده خود کـه قابلیت 

خوانـدن ندارنـد، اقـدام کننـد.
وی گفـت: قـرآن هـای داده شـده در ایـن طـرح دارای 

قطـع وزیـری بـه خط عثمـان طـه و دارای ترجمه حسـین 
اسـت. انصاریان 

بیـان اینکـه هزینـه ای بـرای تعویـض قـرآن هـا  بـا  وی 
دریافـت نخواهـد شـد و طـرح بـه صـورت رایـگان مـی 
باشـد اظهـار کـرد: این طرح در راسـتای ترویـج فرهنگ 
قرآنـی و ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای اسـتفاده از فرهنـگ 
قرآنـی بـا کمـک دفتـر تبلیـغ و ترویـج معاونـت قـرآن و 

عتـرت برگـزار مـی دشـود.
کرمـان  جنـوب  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: بر اسـاس برنامـه ریزی صـورت گرفته 
بـرای اجـرای ایـن طـرح تعـدادی قـرآن خریداری شـده 

اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  ادارات  اختیـار  در  و 
شهرسـتان هـای تابعـه اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـامی جنـوب کرمـان قـرار گرفتـه اسـت.
شـده  انجـام  ریـزی  برنامـه  براسـاس  گفـت:  وی 
ارشـاد  و  فرهنـگ  ادارات  بـر  عـاوه  تاکنـون 
اسـامی طـرح مذکور در نمایشـگاه قـرآن و عترت 

شـد. انجـام  نیـز  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمان 
مسـتقل از مرکـز اسـتان هفـت شهرسـتان جیرفـت، 
قلعـه  رودبارجنـوب، کهنـوج،  فاریـاب،  عنبرآبـاد، 

گنـج و منوجـان را زیـر پوشـش دارد.

طرح تعویض قرآن های فرسوده در جنوب کرمان در حال اجراست

شهرسـتان های  تمـام  در  گفـت:  عشـایر  امـور  در  کرمـان  اسـتاندار  مشـاور 
می شـود. راه انـدازی  عشـایری  اداره  منوجـان  جـز  بـه  کرمـان  جنـوب 

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از جیرفت، حیدر حیدری در جلسـه شـورای 
امـور عشـایری بـا اشـاره بـه اینکـه جامعـه ایرانـی دارای سـه قشـر شـهری، 
روسـتایی و عشـایری اسـت، اظهـار داشـت: تمـام مسـؤوان در مقابل عشـایر 
مسـؤول هسـتند، زیرا آن ها مظلوم ترین قشـر هسـتند که نسـبت به سـایر اقشار 

کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفته اند.
اسـامی  جمهـوری  نظـام  امنیـت  اصلـی  بازوهـای  از  یکـی  را  عشـایر  وی 
دانسـت و بیـان داشـت: امنیـت مرزهـای ایـران اسـامی مرهـون رشـادت ها و 
داورمـردی ایـن قشـر اسـت کـه خالصانه و بـا جـان و دل در مقابل دشـمنان 

ایسـتادگی می کننـد.

حیـدری بـا اشـاره بـه اینکه رهبـر معظم انقـاب در تمـام سـخنرانی های خود 
در بـاب اقتصـاد مقاومتـی صحبـت می کننـد، تصریـح کـرد: هر چـادر و کپر 

عشـایری یـک جایـگاه اقتصاد مقاومتی اسـت.
وی یکـی از بزرگتریـن معضـات جامعـه بشـری را حاشیه نشـینی خوانـد و 
افـزود: توزیـع عادانـه امکانـات و ثـروت باید مد نظر مسـؤوان قـرار گیرد، 
زیـرا اگـر خدمـات بـه تناسـب جمعیـت توزیـع شـود، بسـیاری از مشـکات 

می شـود. رفع 
حیـدری عنـوان کـرد: ایـن مشـکات بـه مـرور زمـان ایجـاد شـده و بـرای 
تناسـب  بـه  دولتمـردان  و  اسـت  بلندمـدت  برنامـه  نیازمنـد  شـدن  برطـرف 

می دهنـد. قـرار  آن هـا  اختیـار  در  تجهیـزات  و  امکانـات  اعتبـارات، 
مشـاور اسـتاندار کرمـان در امـور عشـایر با اشـاره بـه اینکه حـدود 12 درصد 

جمعیـت ایـن منطقـه را عشـایر تشـکیل می دهنـد، ادامـه داد: عدالـت ایجـاب 
می کنـد، مسـؤوان بـه تناسـب ایـن جمعیـت وقـت و هزینـه کنند.

وی بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت  نیـروی انسـانی عشـایر گفـت: در میـان 
جمعیـت عشـایری قاسـم  سـلیمانی های زیـادی وجـود دارد، اما شـرایط برای 

آن هـا فراهـم نشـده تـا اسـتعدادها و توانایی هـای خـود را بـروز دهنـد.
حیـدری اضافـه کـرد: مصـوب شـده اسـت در تمـام شهرسـتان های جنـوب 
کرمـان اداره عشـایری راه انـدازی شـود، تنهـا در شهرسـتان منوجـان بـه دلیل 

تعـداد کـم عشـایر دفتـر احداث می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن پیگیری های ازم برای مسـتند کـردن اراضی 
واگـذاری بـه عشـایر در حـال انجام اسـت، زیـرا نمی تواننـد از سیسـتم بانکی 

اسـتفاده کننـد، بنابرایـن تمـام تاش خـود را در ایـن زمینه انجـام می دهیم.

مشاور استاندار کرمان خبر داد
راه اندازی اداره عشایری در شهرستان های جنوبی کرمان

هر هفته 
با هفته نامه فرهنگی 
اجتماعی صبح مکران
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سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
طـی  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد 
معاونـان  رئیـس  بـا حضـور  مراسـمی 
مدیـران وکارکنان سـازمان، فرمانداران 
، مدیـرا ن کل، و تشـکل هـای صنفی این 
منطقـه 56 نفـر از کشـاورزان و تولیـد 
کننـدگان برتـر بخـش کشـاورزی مورد 
تجلیـل قـرار گرفتنـد 3 نفـر از ایـن افراد 
بـه عنوان کشـاورز نمونه در سـطح ملی 
معرفـی وانتخـاب شـدند)روح اه فـرزان 
پیـاز کار نمونه 150 تـن در هکتار- جان 
اه جهانشـاهی ذرت کار نمونـه 19/200 
کیلوگـرم در هکتار-حسـین هـادی پـور 

واحـد مشـاع نمونه ( 
 مهنـدس محمدرضـا سـاردوئی مدیـر 
جهـاد  سـازمان  ترویـج  هماهنگـی 
کشـاورزی جنوب کرمـان در این آئین 
بـا تبریـک پیشـاپیش عیـد سـعید فطـر 
انتخـاب  رونـد  چگونگـس  تشـریح  و 
نمونـه هـای بخـش کشـاورزی اظهـار 
داشـت سـه نفـر از این افراد بـه عنوان 

کشـاورز نمونه کشـوری انتخاب شـدند 
کـه افتخـاری بـرای منطقـه اسـت.

بـا  امیدواریـم  داشـت  بیـان   وی 
و  پذیرفتـه  صـورت  هـای  تـاش 
شناسـاندن اسـتعدادهای منطقـه جنـوب 
تخصصـی  هـای  معاونـت  بـه  کرمـان 
ایـن  کشـاورزی  ترویـج  سـازمان  و 
افزایـش  آتـی  هـای  سـال  در  تعـداد 
یابـد سـاردوئی تصریـح کـرد ریاسـت 
سـازمان، معاونـان، مدیریت سـتادی به 
ویـژه کارکنـان ایـن بحـش در برگزاری 
ایـن آئیـن همـکاری بسـیار صمیمانه ای 

داشـتند کـه قابـل تقدیـر اسـت.

طی مراسمی از 56 کشاورز مناطق جنوب کرمان تجلیل شد

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفـت: بـرای نخسـتین بـار در ایـن منطقـه حـدود 
300 تن کلزا از کشـاورزان خریداری شـده اسـت.

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، دکتـر سـید یعقـوب 

تجلیـل  آییـن  در  موسـوی 
از کشـاورزان نمونـه بخـش 
داشـت:  اظهـار  کشـاورزی 
تولیـد  در  دولـت  رویکـرد 
ویـژه  بـه  ملـی  محصـوات 
گنـدم  ماننـد  اسـتراتژیک 
بـه نحـوی بـود کـه موجـب 
بی نیـاز شـدن از واردات آن 

شـد.
ایـن  در  داشـت:  بیـان  وی 
منطقـه در سـال زراعـی 94 
– 95 بـه رکـورد خریـداری 
بیـش از 138 هـزار تن گندم 
مـازاد بـر نیـاز کشـاورزان 
دسـت یافتیـم کـه 130 هزار 
تـن آن گنـدم سـیلویی و 8 
در  بـذری  گنـدم  تـن  هـزار 

طبقـات مختلـف بـه ویـژه پرورشـی اسـت.
موسـوی تصریـح کـرد: بیمـاری زنـگ زرد گندم 
و آفـت سـن آن عـاوه بـر کاهـش عملکـرد بـه 
شـدت بـر کیفیـت آن تأثیـر می گـذارد، امـا میزان 

محمولـه برگشـتی طی این سـه سـال صفـر بوده 
کـه نشـان دهنده عـزم جـدی دولـت بـرای ارتقای 
کیفـی محصـوات در کنـار افزایـش کمـی اسـت.

وی با اشـاره به اینکه طی سـال گذشـته 83 هزار 
و 400 تـن و سـال ماقبل آن 73 هـزار تن گندم از 
کشـاورزان جنـوب کرمان خریداری شـده اسـت، 
افـزود: ایـن افزایـش شـیب تولیـد بـدون افزایـش 
سـطوح زیـر کاشـت نشـان از مدیریـت مزرعـه، 
نـوآوری  به زراعـی،  به نـژادی و  رعایـت اصـول 
سـطوح  اگـر  کـرد:  عنـوان  موسـوی  دارد.   ... و 
در سـال  نکنـد  پیـدا  افزایـش  گنـدم  زیـر کشـت 
بـذر گنـدم بی نیـاز می شـویم  از واردات  جـاری 
کـه دسـتاوردی بسـیار بـزرگ بـرای ایـن منطقـه 
گذشـته  سـال های  در  زیـرا  می شـود،  محسـوب 
وارد  اسـتان ها  سـایر  از  را  گنـدم  محموله هـای 

می کردیـم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
در بحـث ترویج کشـت های اسـتراتژیک گفت: طی 
برنامـه ای کـه از سـال گذشـته آغـاز شـده بـرای 
گیـاه روغنـی  بـا توسـعه کاشـت  بـار  نخسـتین 
کلـزا در ایـن منطقـه حـدود 300 تـن محصـول از 

کشـاورزان خریـداری شـده اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در زمینـه 
طـرح همیاران آب گفت: توسـعه آبیاری های تحت 
فشـار »میکـرو و موضعی« بـرای محصواتی که 
هرگـز در تاریـخ کشـاورزی ایـران بـا ایـن روش 
تولید نشـده بودنـد در جنوب کرمـان تحقق یافت.

موسـوی خاطرنشـان کـرد: بـرای نخسـتین بـار 
بـا اسـتفاده از یـک خـط تولیـد تیـپ چهـار ردیف 
ذرت آبیاری شـد که در تاریخ کشـاورزی کشـور 

بی نظیـر بـوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: در مبحث توسـعه فناوری های 
در  بـار  نخسـتین  بـرای  مکانیزاسـیون  و  نویـن 
سـطح کشـور یـک آسانسـور باابـر خرمـا برای 
تسـهیل فرآیندهـای داشـت و برداشـت از ایتالیـا 
بـا یارانـه 350 میلیـون تومانـی وارد شهرسـتان 
کشـاورزان  اسـتقبال  بـا  کـه  کردیـم  عنبرآبـاد 

مواجـه شـد.
موسـوی اضافـه کـرد: مـا در تـاش هسـتیم تـا 
بخش هـای  سـایر  بـه  را  مکانیزاسـیون  سـطح 
دامپـروری، شـیات، باغبانـی و ... تعمیـم دهیم و 

ایـن کار همچنـان اسـت می کنـد.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد

خریداری 300 تن کلزا از کشاورزان جنوب کرمان


