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    جناب آقای دکتر حمزه
بدیــن وســیله انتخــاب بجا و شایســته 
حضرتعالــی را توســط مــردم شــریف 
ــده  ــمت نماین ــه س ــتان  ب 5شهرس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــن مجل دهمی
ــی نماییم  ــرض م ــک ع ــه تبری صمیمان
ــای  ــایه رهنموده ــت در س ــد اس ،امی
ــواره در  ــت هم ــای والی ــام عظم مق
ــن  ــامی و میه ــت اس ــه ام ــت ب خدم
عزیــز و توســعه 5گنــج  موفق باشــید

عیسی احمدی و طایفه

منتخب مردم پنج گنج جناب آقای دکترحمزه
ــمند  ــته و ارزش ــاب شایس ــیله انتخ بدینوس
ــردم  ــده م ــمت نماین ــه س ــی را ب جنابعال
ــوج و  ــتانهای کهن ــب شهرس ــد و نجی عزتمن
ــان در  ــه گنج،منوج ــاب ،رودبار،قلع فاری
دهمیــن مجلــس شــورای اســامی تبریک  
ــان از  ــوده  ،برایت ــرض نم ــت ع و تهنی
ــزون  ــق خدمــت روز اف ــان توفی ــزد من ای
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــردم و نظ ــه م ب

ــم ــامی را آرزومندی اس
       حاج ابراهیم نجات بهرامی وطایفه 

            جناب آقای دکتر احمد حمزه

انتخــاب حضرتعالــی از ســوی 
ــتان  ــج شهرس ــریف پن ــردم ش م
خونگــرم جنــوب اســتان کرمــان 
بعنــوان نماینــده مجلس شــورای 
اســامی تبریــک عــرض نمــوده و 
برایتــان آرزوی موفقیــت داریم

چراغ احمدی

جناب آقای دکتر احمد حمزه منتخب 
مردم شریف شهرستانهای کهنوج 

،قلعه گنج،منوجان،فاریاب و رودبار 
جنوب در دهمین مجلس شورای 

اسالمی ، انتخاب شما را به نمایندگی 
مردم پنج گنج  در مجلس شورای 

اسالمی تبریک و تهنیت می گوییم و 
ازدرگاه خداوند متعال آرزوی پیروزی 

و موفقیت روز افزون شما داریم
   مختار تقی پوروطایفه شمبویی

 جنــاب آقــای دکتــر احمــد حمــزه  
منتخــب مــردم  والیــت مــدار 
جنــوب کرمــان در دهمیــن مجلــس 
شــورای اســالمی ، ایــن پیــروزی را 
بــه شــما و همــه مــردم ایــن دیــار 
تبریــک و تهنیــت عــرض مــی کنیم 
و آرزوی موفقیــت و ســربلندی شــما 

ــم . ــن راه داری را در ای
     مهدی باز گشا و طایفه

                                       بسم اهلل الرحمن الرحیم و ماالنصر اال من عند اهلل العزیز العلیم
مــردم والیــت مــدار و شــهید پــرور  پنــج شهرســتان جنوبــی  بــار دیگــر بــا حضــور بــا شــکوه و حماســی خــود در انتخابــات، بــرگ زرینــی در تاریــخ انقــاب 
شــکوهمند اســامی ایــران رقــم زدنــد و مشــت محکمــی بــر دهــان یــاوه گویــان داخلــی و خارجــی کوبیدنــد. ایــن مــردم ثابــت کردنــد کــه بــه انقــاب اســامی 
وفادارنــد و همــواره پشــتیبان و محافــظ انقــاب خواهنــد بود.جنــاب آقــای دکتــر احمــد حمــزه اکنــون کــه بــا رای بــاال و قاطــع مــردم مومــن 
و متدیــن ایــن دیــار، بــه مجلــس شــورای اســامی راه یافتــه ایــد، توفیقــات روز افــزون شــما را از خداونــد متعــال خواســتارم و امیــدوارم در ســایه رهنمودهــای 

مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه( پیــروز و ســربلند باشیدوالســام علیکــم و رحمهــاهلل و بــر کاتــه -

                                                                                                                                   محمد حیدری عضو شورای اسامی  شهر قلعه گنج

جناب آقای دکتر احمد حمزه
اکنــون کــه بــه فضــل خداونــد متعــال مــردم فهیــم پنــج شهرســتان جنــوب کرمــان 
ــس  ــن دوره مجل ــات دهمی ــود در انتخاب ــور خ ــا حض ــی ب ــی و همزبان ــال همدل در س
شــورای اســالمی شــرکت کردنــد و بــا رای قاطــع حداکثــری عــالوه بــر میثــاق مجــدد 
ــه عنــوان نماینــده  ــی را ب ــا امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری  و شــهدا جنابعال ب
راهــی مجلــس  نمودنــد ضمــن عــرض تهنیــت و شــادباش توفیــق روز افــزون حضــرت 

عالــی را از بــارگاه بــاری تعالــی مســالت داریــم
                     حاج مراد جهانگیری و طوایف جهانگیری ،کرمی،کرویی،امیری

در آستانه سال نو ،بخشدار مرکزی منوجان تشریح کرد
ساالری رفت ،میرشکاری آمد نه ماه گذشت خردادماه سال جاری رضا میرشکاری بر صندلی بخشداری مرکزی منوجان تکیه زد وی دارای

 مدرک کارشناسی مهندسی عمران و اکنون نیز در مقطع ارشد مهندسی سازه مشغول به تحصیل است در پرونده مدیریتی وی دو عنوان کارشناس
 سابق اداره راه و شهر سازی منوجان و کارشناس فنی فرمانداری خودنمایی می کند از مهندس میر شکاری به عنوان یک مدیر توانمند 

در حوزه عمرانی با چهره ای پر انرژی در طول نه ماه خدمت اثرات ماندگاری برجای مانده است که بد نیست به فعالیتهای
 عمرانی وی در حوزه روستاهابپردازیم با هم اهم عملکرد بخشداری مرکزی منوجان را مرور می کنیم

 √احداث پارک و فضای سبز در روستاهای حسین آباد ،دهنو،ریگ زر ریز،محمدآباد
 √ تکمیل ساختمانهای نیمه تمام دهیاریهای )جهادآباد؛دهنو،مراد آباد،محمد آباد،یوسف آباد و نهضت آباد

 √پیگیری  روند اجرای بوستان چاه آموزی که هم اکنون70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
 √ جدول گذاری در روستاهای سرراس،چغوکی ،حسین آباد،چیل دهنو، جمعا به متراژ 5000متر

 √درختکاری و ایجاد فضای سبز در روستاهای سرراس ،چغوکی ،حسین آباد ،دهنو ،گنج آباد ،مراد آباد، شهرک امام ،چاه حسن ، ریگ زر ریز 
√ زیر سازی جهت اجرای آسفالت برای روستاهای سرراس ، طالقان ،چاشاهی ، قدیر پور،چاه حسن عشایری 

 √ اجرای آسفالت روستاههای چاه شاهی ، سرراس  در هر روستا یک کیلومتر
 √ ساخت دروازه ورودی با تمثال شهدا برای روستاههای شاه مردان  و گنج آباد 

√ اصاح تقاطع سه راهی حسین آباد ،قلعه گنج ،کهنوج و احداث میدان 
 √ خرید یک دستگاه غلتک برای شرکت تعاونی دهیاران

 پیام فرماندارکهنوج به مناسبت حضور                         
پرشکوه مردم در انتخابات 7 اسفند

     
      ................................ صفحه3...........................................

  راه انــدازی اداره کل ســازمان تبلیغــات 
ــان در ــالمی جنوب کرم اس

 شهر ستان کهنوج
................................صفحه2..................................

نمایشگاه توانمدیهای روستایی در جازموریان

..................................صفحه 2..................................

زنگ احسان و نیکوکاری استان
 در شهر قلعه گنج نواخته شد

...................................صفحه2..................................
ــت  ــه هم ــی ب ــع طبیع ــگاه مناب ــاح نمایش افتت

ــوج ــی کهن ــع طبیع ــت مناب مدیری
......................................صفحه4................................

اتحاد
همدلی

همزبانی
 برای پیشرفت

     و توسعه 
   پنج گنج جنوب

   به چهارمین کنگره   
آزاده قهرمان شهید   

شهسواری خوش                 
آمدید
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2صبح مکران

راه اندازی اداره کل تبلیغات اسامی جنوب
                     با مرکزیت کهنوج

ــا  ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــداران جن ــه و فرمان ــه جمع ــورخ 92/11/21 ائم ــه م ــان، در جلس ــامی کرم ــات اس ــی اداره کل تبیلغ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ریاســت ســازمان تبلیغــات اســامی کــه در اداره تبلیغــات اســامی کهنــوج برگــزار شــد ائمــه جمعــه و فرمانــداران  جنــوب کرمــان موافقــت خــود را بــا 

ــا مرکزیــت کهنــوج بیــان کردنــد.  راه انــدازی اداره کل تبلیغــات اســامی جنــوب کرمــان ب
ــار  ــوج اظه ــت کهن ــا مرکزی ــور ب ــوب کش ــامی جن ــات اس ــدن اداره کل تبلیغ ــتقر ش ــا مس ــت ب ــن موافق ــی ضم ــام خاموش ــه حجت االس ــن جلس در ای
داشــت: بنــده موافقــم کــه نــگاه ویــژه ای بــه جنــوب کرمــان  بشــود و کهنــوج ایــن قابلیــت را دارد کــه محــل اســقراراداره کل در جنــوب کرمــان باشــد و 

ــژه را تصویــب میکنیــم.  اگــر اداره نشــود اداره وی
ــاغ  ــزودی اب ــده اســت و ب ــی ش ــب نهای ــج تصوی ــه گن ــوب و قلع ــار جن ــتان  رودب ــات اســامی شهرس ــد اداره تبلیغ ــارت اداری جدی ــزود: در چ  وی اف

می شــود.

ریاســت ســازمان تبلیغــات اســامی بیــان داشــت: وضــع فرهنــگ وضــع خاصــی اســت ، فرهنــگ تفاوتــش بــا اقتصــاد و سیاســت و بقیــه مســائل مثــل هــوا 
مــی مانــد مــا هــوا را نمــی بینیــم ولــی اگــر نباشــد انســان زنــدده نمــی مانــد. حجت االســام خاموشــی ابــراز داشــت: اگــر شــما بــه ایــن نتیجــه رســیدید 
کــه از یــک هیئــت حمایــت کنیــد حتمــا پرچــم تشــیع در آن منطقــه بلنــد اســت و ممکــن اســت یــک هیئــت مذهبــی یــک شــهر را ابــاد کنــد، نــوع انتخــاب  

مهــم اســت و چگونگــی تبلیــغ بســیارمهم اســت  امــروز تمــام دیکتاتورهــا مــی خواهنــد مــا حرکــت نکنیــم ولــی مــا پیــش مــی رویــم.
ایــن عنــوان گزارشــی بــود کــه در بهمــن 1392 روی خروجــی خبرگزاریهــا و نشــریات جنــوب اســتان کرمــان قــرار گرفــت امــا از آن تاریــخ بــا اینکــه دو 
ســال مــی گــذرد امــا هنــوز خبــری از راه انــدازی اداره کل تبلیغــات اســامی جنــوب در شــهر کهنــوج بــا اینکــه ســاختمان آن هــم مهیــا شــده اســت نیســت 
امیــد اســت مســئولین مربوطــه بــه قولــی کــه داده انــد پایبنــد باشــند و مــردم جنــوب کرمــان بــزودی شــاهد راه انــدازی اداره کل تبلیغــات کــه بســیار هــم 

ضــروری اســت باشــند

منابــع  هفتــه  فرارســیدن  بــا 
طبیعی)۱۵تا2۱اســفندماه(√در روز اغازیــن ایــن هفتــه 
ــیولین  ــا حضورمــردم و مس ــکاری ب ــم روز درخت مراس
ــس و  ــپاه و ریی ــی وس ــروی انتظام ــی نی و فرمانده
ــش  ــی از دان ــی وجمع ــع طبیع ــان اداره مناب کارکن
ــردم  ــازمانهای م ــدگان س ــردم ونماین ــوزان و م ام
نهــاد درمحــل جنگلــکاری چــاه نــوروز راس ســاعت 
۹صبــح در شهرســتان قلعــه گنــج بــه انجــام رســید 
ــان  ــتاندار کرم ــه و اس ــت فقی ــده والی ــه نماین وبیانی
ــم  ــی مراس ــان ط ــن در پای ــد.و همچنی ــت ش قرای
تبرســوزان جهــت مبــارزه بــا پدیــده قطــع درختــان 
و فرهنــگ ســازی حفاظــت از منابــع طبیعــی 
چندعــدد تبــر باحضــور مســیولین بــه اتــش کشــیده 
ــه  ــان همانگون ــت از درخت ــت و صیان ــا حفاظ ــد ت ش
ــوان  ــا بعن ــی م ــی و اخالق ــای دین ــوزه ه ــه در ام ک
یــک اخــالق نیکــو ذکرشــده اســت نهادینــه گــردد.

گرامیداشــت هفته منابــع طبیعی 
قلعه گنج و روز درختــکاری در 

افتتــاح نمایشــگاه توانمنــد ســازی 
ــش جازموریان ــتایی در بخ ــع روس جوام

 

بــا حضــور معاونــت فرمانــداری جنــاب اقــای ســاردویی و بخشــدار جازموریــان و روســای ادارات شهرســتان بــه مناســبت اغــاز هفته منابــع طبیعی 
در راســتای مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی و توانمندســازی جوامــع روســتایی و ایجــاد اشــتغال پایــدار  در روســتاهادر ایــن نمایشــگاه کــه 
بــا مدیریــت منابــع طبیعــی برگــزار گردیــد غرفــه هــای صنایــع دســتی خصوصــا قالــی بافــی و پتــه دوزی و کیــف دوزی در راســتای توانمنــد 
ســازی جوامــع محلــی و ایجــاد اشــتغال بــرای خانــم هــا دایــر گردیــدو همچنیــن غرفــه هــای تولیــد عرقیجــات خانگــی و ســوزن دوزی نیــز در 
ایــن نمایشــگاه بــه چشــم میخــورد در ابتــدای افتتــاح ایــن نمایشــگاه اقــای اســماعیل ســاردویی معاونــت فرمانــداری شهرســتان رودبارجنــوب 
ــن در  ــی ترســیب کرب ــن الملل ــروژه بی ــد؛ پ ــن نمایشــگاه افزودن ــی ای ــراز خرســندی از پرپای ــع طبیعــی و اب ــه مناب ضمــن گرامــی داشــت هفت
راســتای مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی و توســعه پایــدار جوامــع روســتایی یــک الگــوی خــوب در منطقــه جازموریــان جهــت ایجاد اشــتغال 
پایــدار و احیــای منابــع طبیعــی اســت کــه خوشــبختانه طــی دو ســال اجــرای برنامــه هــای ترســیب کربــن در منطقــه جازموریــان اقدامــات 

شایســته ای جهــت توانمندســازی جوامــع روســتایی صــورت گرفتــه اســت.
ــع  ــن ضمــن گرامیداشــت هفتــه مناب ــروژه بیــن المللــی ترســیب کرب ــن افتتاحیــه مهنــدس احمــد درداژ تســیلگر پ و همچنیــن در ابتــدای ای
طبیعــی  اشــاره ای بــه فعالیــت هــای دو ســاله پــروژه بیــن المللــی ترســیب کربــن در راســتای احیــای منابــع طبیعــی و توانمندســازی جوامــع 
روســتایی در منطقــه جازموریــان داشــتند و افزودند؛پــروژه بیــن المللــی ترســیب کربــن بــا رویکــرد مدیریــت مشــارکتی منابــع طبیعــی و توســه 
پایــدار روســتایی بــا همــکاری در منطقــه جازموریــان در  محــدوده ای بــه مســاحت ۵6۵00 هکتــار از اســفند مــاه ســال ۹2 فعالیــت خــود را در 
هشــت روســتای پایلــوت شــروع کــرد . طــی دو ســال گذشــته فعالیــت هــا و خدمــات زیــادی را جهــت احیــای منابــع طبیعــی و توســعه جوامــع 

روســتایی در منطقــه جازموریــان انجــام داده اســت.
که به صورت خالصه به آنها اشاره میشود:

۱- بیــش از ۵00 هکتــار جنگلــکاری جهــت احیــای منابــع طبیعــی2- احــداث بیــش از ۵ هــزار متــر بادشــکن زیســتی اطــراف مــزارع کشــاورزی 
بــا مشــارکت مــردم 3- تشــکیل 8 صنــدوق توســعه پایــدار روســتایی بــا مشــارکت مــردم در قالــب 70 گــروه  بــا عضویــت  803 نفــر و اعطــای 
220 فقــره تســهیالت اشــتغال زایــی4- آمــوزش قالــی بافــی و کیــف دوزی بــه ۱60 نفــر از خانــم هــای عالقــه منــد بــه شــغل قالــب بافــی و کیــف 
دوزی در راســتای ایجــاد اشــتغال بــرای خانــم هــای روســتایی۵- برگــزاری کالســهای پتــه دوزی بــرای خانــم هــای عالقــه منــدان بــه  شــغل 

پتــه دوزی6- آمــوزش مشــاغل بــه آقایــان جویــای کار در مشــاغلی همچــون تعمیــر لــوازم خانگــی- جوشــکاری و بــرق ســاختمان
ــا مشــارکت مــردم و کاشــت آنهــا در روســتاها8- اعطــای تســهیالت از طریــق undp و ایجــاد  7- تولیــد بیــش از پنجــاه هــزار اصلــه نهــال ب
ــار فروشــی و پــروار بنــدی دام۹- اعطــای تنــور گازی بــه  ۱0 شــغل  پایــدار نظیــر راه انــدازی عطــاری √ لــوازم آرایشــی √ خیاطــی- خــوار و ب

مردمــان حاشــیه جنــگل جهــت جلوگیــری از قطــع درختــان ۱0- اعطــای دســتگاه تولیــد عرقیجــات گیاهــی عالقــه منــدان 
وی همچنیــن افزودنــد: شــرکت تعاونــی بانیــان توســعه منطقــه جازموریــان در راســتای توانمندســازی جوامــع روســتایی بــا عضویــت 200 نفــر از 
افــراد توانمنــد، تحصیــل کــرده ، کشــاورز و دامــدار راه انــدازی شــده کــه دارای ســرمایه نیــروی انســانی بالقــوه اســت کــه جهــت شــروع بــه 
فعالیــت نیازمنــد کمــک و تســهیالت دولتــی اســت و انشــااهلل امیدواریــم بتوانیــم بــا کمــک خــدای متعــال قدمــی را در جهــت توســعه پایــدار 

روســتاهای کــم برخــوردار بخــش جــاز موریــان برداریــم

زنــگ جشــن نیکــوکاری اســتان امــروز در شــهر الگــوی اقتصــاد 
مقاومتــی توســط مدیــران کل آمــوزش و پــرورش و کمیتــه امــداد 

امــام در مدرســه حکمتیــه قلعــه گنــج نواختــه شــد. 
برگــزاری مراســم  جشــن احســان ونیکــو کاری اینبــار در شــهر 
الگــوی اقتصــاد مقاومتــی،  باحضــور آقــای محســن بیگــی مدیــر 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان،  اقــای میرزائــی مدیــر کل کمیتــه 

امــداد امــام خمینــی در شهرســتان قلعــه گنــج  برگــزار شــد.
ــر  در حاشــیه برگــزاری ایــن مراســم آقــای محســن بیگــی مدی
ــم  ــالش کنی ــد ت ــا بای ــت :م ــتان گف ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
ــد و  ــا بیفت ــه ج ــوکاری در جامع ــان و نیک ــگ احس ــا فرهن ت
ــود. وی  ــروع ش ــن ش ــنین پایی ــد از س ــاله بای ــن مس ــوزش ای آم
ــزود  ــت و اف ــی دانس ــر اله ــک ام ــان را ی ــکاری واحس ــزوم هم ل
ــا از  ــگ م ــن فرهن ــج ای ــوب و تروی ــت جن ــطه محرومی ــه واس ب
شهرســتان قلعــه گنــج در جنوبــی تریــن نقطــه اســتان شــروع 

ــم. کردی
اقــای میرزائــی مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی ره اســتان 
ــت  ــج گف ــه گن ــتان قلع ــدن شهرس ــت خوان ــن محرومی ضم
ــان  ــگ احس ــج فرهن ــداد تروی ــه ام ــای کمیت ــه ه :یکــی از برنام
ــگاه در  ــاه پای ــدو پنج ــردا در ص ــا ف ــه م ــت ک ــوکاری اس و نیک

ــم.،و در روز  ــع آوری میکنی ــی را جم ــای مردم ــک ه ــتان کم اس
ــه اســتان و  ــا در نمــاز جمع ــگاه هــای م ــی پای ــه هــم تمام جمع
ــع آوری  ــی را جم ــی و جنس ــای مال ــک ه ــا کم ــتان ه شهرس
میکننــد ودرود کوتاهتریــن زمــان بــه نیازمنــدان اهــدا خواهــد 

ــان ــروز ببربی ــد فی ش

زنگ جشن نیکوکاری استان            
در قلعه گنج نواخته شد
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3صبح مکران

کشــف ۱۶5کیلو۹۰2گــرم مــواد 
مخــدر از نــوع تریــاک 

بــه گفتــه جنــاب ســرهنگ علــی پرنــگ فرمانــده 
ــه  ــن محمول ــج ای ــه گن ــتان قلع ــی شهرس انتظام
ــت  ــی حفاظ ــی و فن ــع اطالعات ــط مناب ــه توس ک
ــدر  ــواد مخ ــن م ــراه ماموری ــه هم ــات  ب اطالع
شهرســتان پــس از اجــرای کمیــن و کنتــرل 
ــن  ــی ای ــاده خرگوش ــوری در ج ــای عب محوره
محمولــه توســط قاچاقچــی کــه در وانــت نیســان 
ــن  ــت کمی ــض روی ــه مح ــود ب ــده ب ــازی ش جاس
اقــدام بــه تغییــر مســیر مــی نمایــد کــه پــس از 
نیــم ســاعت تعقیــب و گریــز راننــده عرصــه را بــر 
ــدام  ــرده و اق ــودرو را رهاک ــده خ ــگ دی ــود تن خ
بــه فــرار مــی نمایــد کــه در بازرســی خــودرو ایــن 
ــط  ــودرو ضب ــراه خ ــه هم ــف ب ــواد کش ــدار م مق
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــن نی ــزود ماموری ــدند.و اف ش
ماموریت هــای شــبانه روزی و اشــراف اطالعاتــی و 
حضــور محســوس و نامحســوس خــود از هــر گونــه 
ــان در  ــوالن دادن قاچاقچی ــه و ج ــدام خرابکاران اق

ــم ــی اوری ــل م ــری بعم ــتان جلوگی ــن شهرس ای

ــوخت  ــه س ــگاه داران عرص ــی جای ــی کارفرمای ــن صنف ــکیل انجم ــی تش آگه
ــت اول( )نوب

پیــرو آگهــی ثبــت نــام 1394/11/18 بدینوســیله  از کلیــه اعضــای انجمــن صنفــی کارفرمایــی جایــگاه داران عرصــه 
ســوخت پنــج شهرســتان جنوبــی )کهنــوج- منوجــان، رودبــار جنــوب ،قلعــه گنــج و فاریــاب ( دعــوت مــی شــود 
ــن رســتمی  ــارس پمــپ بنزی در جلســه  عمومــی  کــه در ســاعت 9 صبــح 1394/12/24 در محــل بلــوار خلیــج ف
اعضــاء  عملکــرد  گــزارش  ارائــه  ،دفتر انجمن برگزار خواهد شد حضور بهم رساننددستور کار جلسه :1- 

تعیین اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسان    انجام رای گیری3-  هیات مدیره و بازرسین قبلی2- 
 عباس اکبری-رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهنوج

بــار دیگــر مــردم فهیــم ایــران حماســه بــزرگ دیگــری آفریدنــد و بــا حضــور پرشــور خــود در صحنــه انتخابــات مجلــس خبــرگان 
رهبــری ومجلــس شــورای اســامی باآرمانهــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران پیمانــی دوبــاره بســتند.

اینجانــب از مــردم شــریف و انقابــی شهرســتان کهنــوج کــه همــگام بــا سراســر میهــن اســامی بــا مشــارکت حماســی خــوداز 
آغازیــن ســاعات اخــذ رأی بــا دلهــای مملــو از ایمــان و عشــق و در فضایــی پــر شــور و نشــاط در پــای صنــدوق هــای رای حضــور 
یافتــه و جلــوه هــای دیگــری از وفــاداری بــه امــام و شــهدا و مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( را بــه نمایــش گذاشــتند تشــکر 

و قدردانــی مــی نمایــم.
ــورای  ــس ش ــن دوره مجل ــری و دهمی ــرگان رهب ــس خب ــات مجل ــن دوره انتخاب ــزاری پنجمی ــل برگ ــه عوام ــن از کلی همچنی

اســامی اعــم از هئیــت هــای اجرایــی، نظــارت، ، بازرســی و نیروهــای نظامــی، انتظامــی، امنیتــی، اصحــاب مطبوعــات و جرایــد 
و رســانه های شهرســتان ونیزکلیــه نامزدهــای انتخاباتــی کــه در ایــن حماســه حضورنقــش مؤثــری ایفــا کردنــد، صمیمانــه تشــکر 

و قدردانــی مــی نمایــم .
ــدار، عــزت، پایندگــی و ســربلندی روزافــزون نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ســامتی شــما مــردم  ــان اقت ــد من از خداون

ــالت دارم. ــه را مس ــه در صحن ــور و همیش غی
سید محسن صمدانی 

 پیام قدردانی فرماندارکهنوج به مناسبت 
حضور باشکوه مردم در انتخابات

صدای مردم
با سالم

ــن  وام  ــوج  ضامنی ــاون کهن ــعه تع ــک توس بان
را مجبــور بــه افتتــاح حســاب در شــعبه خــود 
مــی نمایــد و بهانــه ای ایــن کار  گرفتــن 
ــا کــد  اســتعالم مــی باشــد در صورتــی کــه ب
ــتعالم   ــتری  اس ــماره مش ــف  ش ــی و تعری مل
ــاح  ــه افتت ــازی ب ــرد  و نی ــی گی ــورت م ص

ــت  ــاب نیس حس
ــت   ــر دریاف ــالوه ب ــه  ع ــدی  اینک ــف بع تخل
ســفته جهــت ضمانــت وام،  مشــتری  را 
ــر  ــه چــک مــی نمایــد کــه ب ــه ارائ مجبــور  ب
ــوء  ــزی و س ــک مرک ــه  بان ــن نام ــالف آیی خ
اســتفاده از عــدم آگهــی مشــتری بــه حقــوق 

ــد ــی باش ــود م خ
ــتری   ــوق مش ــع حق ــو تضیی ــنمدم جل خواهش

ــود. ــه ش گرفت

ــه  ــال مصوب ــه ابط ــا ب ــده ناج ــین فرمان جانش
افزایــش نــرخ جرایــم رانندگــی از ســوی دیــوان 
عدالــت اداری واکنــش نشــان داد و تاکیــد 
ــه تصمیــم اتخــاذ شــده،  ــا توجــه ب کــرد کــه ب
ــد  ــال نخواه ــم اعم ــرخ جرای ــش ن ــال افزای فع
شد.جانشــین فرمانــده ناجــا بــه ابطــال مصوبــه 
افزایــش نــرخ جرایــم رانندگــی از ســوی دیــوان 
عدالــت اداری واکنــش نشــان داد و تاکیــد کــرد 
ــا توجــه بــه تصمیــم اتخــاذ شــده، فعــال  کــه ب
ــد.به  ــد ش ــال نخواه ــم اعم ــرخ جرای ــش ن افزای
گــزارش ایســنا، ســردار اســکندر مومنــی صبــح 
ــن  ــن روز از یازدهمی ــیه دومی ــروز در حاش ام
ــی و  ــس راهنمای ــران پلی ــا و مدی ــش روس همای
رانندگــی ناجــا، بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران 
ــه  ــال مصوب ــاره ابط ــوالی درب ــه س ــخ ب در پاس
ــم  ــرخ جرای ــش ن ــرای افزای ــت ب ــات دول هی
ــرای  ــس اج ــه پلی ــرد: وظیف ــار ک ــی اظه رانندگ
قانــون اســت و هــر قانونــی کــه تصویــب شــود، 
حتــی اگــر مــورد نظــر پلیــس نیــز نباشــد مــا 
آن را اجــرا خواهیــم کــرد. البتــه دیدگاهمــان را 
نیــز دربــاره قانــون و مســائل آن اعــالم خواهیــم 

کــرد.
ــه  ــت ک ــد اس ــا معتق ــه ناج ــان اینک ــا بی وی ب
ــوده  ــون ب ــاس قان ــت براس ــات دول ــه هی مصوب
اســت، تصریــح کــرد: قانــون پیش بینــی کــرده 

کــه هــر ســه ســال قــدرت بازدارندگــی جرایــم 
ــرخ جرایــم نیــز  حفــظ شــود و ایــن افزایــش ن
ــد.  ــد ش ــاظ خواه ــورم لح ــرخ ت ــا ن ــق ب مطاب
ــاره  ــدی درب ــر واح ــت نظ ــن اس ــه ممک البت
ــا  ــع م ــا مرج ــد ام ــته باش ــود نداش ــورم وج ت
ــا  ــب ب ــت و متناس ــت اس ــوص دول ــن خص در ای
ــد. ــدا می کن ــش پی ــم افزای ــرخ جرای ــز ن آن نی
ــان  ــه داد: از می ــا ادام ــده ناج ــین فرمان جانش
ــاز  ــه حادثه س ــف ک ــف، 40 تخل ــد تخل ۱70 ک
ــغ  ــتند، مبل ــز داش ــتری نی ــرار بیش ــوده و تک ب

ــرد. ــدا ک ــش پی ــان افزای جرایم ش
مومنــی بــا بیــان اینکــه مــا معتقدیــم کــه ایــن 
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــود، اف ــی ب ــدام قانون اق
ــال  ــا در ح ــده و م ــن مان ــر زمی ــف ب ــن تکلی ای
ــت اداری  ــوان عدال ــق دی ــری آن از طری پیگی
ــه  ــه مصوب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــتیم. البت هس
ــا از  ــت، م ــی اس ــت اداری قانون ــوان عدال دی
ــم  ــرخ جرای ــش ن ــم و افزای ــت کردی آن تبعی

ــود. ــرا نمی ش ــال اج ــی فع رانندگ
ــدای  ــگ اه ــج فرهن ــدم در تروی ــا پیش ق ناج
ــاره  ــنا درب ــوال ایس ــه س ــخ ب ــو وی در پاس عض
ــتان  ــور و بیمارس ــس راه ــان پلی ــه می تفاهم نام
ــت:  ــو گف ــدای عض ــرای اه ــوری ب ــیح دانش مس
کار در ناجــا و پلیــس راهوربراســاس ایثــار 
ــوارد  ــا م ــرده و م ــار ک ــا ایث ــوران م ــت. مام اس

ــا  ــا و ی ــنل ناج ــه از پرس ــتیم ک ــادی داش زی
ــو  ــدای عض ــه اه ــدام ب ــان اق ــای آن خانواده ه
ــان  ــظ ج ــرای حف ــی ب ــروی انتظام ــد. نی کرده ان
ــدای  ــه اه ــت و در زمین ــدم اس ــان ها پیش ق انس
ــج  ــود را در تروی ــالش خ ــام ت ــز تم ــو نی عض
ــه کار خواهــد بســت کــه ایــن  ایــن فرهنــگ ب

ــود. ــتا ب ــن راس ــز در همی ــه نی تفاهم نام
ــروی  ــا، نی ــده ناج ــین فرمان ــه جانش ــه گفت ب
انتظامــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه در ترویــج 
ــدم  ــذار و پیش ق ــو تاثیرگ ــدای عض ــگ اه فرهن

ــد. باش
ــت  ــاختاری اس ــا س ــت خودروه ــکل کیفی مش
ــت  ــاره کیفی ــخنانش درب ــه س ــی در ادام مومن
خودروهــا نیــز گفــت: اســتانداردهای مــا نبایــد 
ماننــد 40 ســال قبــل باشــد. برخــی از خودروهــا 
ــد  ــتانداردها تولی ــان اس ــا هم ــه ب ــتند ک هس
ــر و  ــت در ظاه ــن اس ــه ممک ــوند و گرچ می ش
کاغــذ اســتاندارد باشــند امــا در عمــل بــه ازای 
هــر ۱00 کیلومتــر 20 لیتــر بنزیــن می ســوزانند و 
بــه نظــر مــن اینهــا باید رفــع شــوند و تــا زمانی 
کــه رقابــت، نظــارت و حمایــت بــه شــکل توامان 
و یکســان وجــود نداشــته باشــد، این مشــکالت 
ــل  ــا وام دادن ح ــکل ب ــد. مش ــد ش ــل نخواه ح
نمی شــود بلکــه ایــن مشــکل ســاختاری اســت 
و بایــد فکــری بــه حــال آن کــرد.وی در خصوص 

شــماره گذاری خودروهــا نیــز گفــت: طبــق قانون 
ــت  ــماره گذاری خودروهاس ــه ش ــزم ب ــس مل پلی
و براســاس آن خودروهایــی کــه تاییدیــه محیــط 
ــد،  زیســت و ســازمان ملــی اســتاندارد را بگیرن
ــر  ــم ه ــا نمی توانی ــوند. م ــماره گذاری می ش ش
ــماره گذاری  ــت ش ــان خواس ــه دلم ــی ک خودروی
کــرده و از شــماره گذاری خودروهــای دیگــر 

امتنــاع کنیــم.
جانشــین فرمانــده ناجــا افــزود: البتــه در 
مــواردی کــه قانــون بــه مــا اجــازه داده، 
مــا وارد شــده و اتفاقــا تصمیمــات خوبــی 
ــا  ــروز ب ــه ام ــور ک ــده همانط ــه ش ــز گرفت نی
ــا ، دارای  ــی خودروه ــس تمام ــای پلی پیگیری ه
ــرعت  ــتند.مومنی س ــل و... هس ــتم ضدقف سیس
ــتگی  ــد از خس ــز بع ــاز را نی ــبقت غیرمج و س
بیشــترین  وقــوع  عامــل  خواب آلودگــی،  و 
تصادفــات دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
در آســتانه طــرح نــوروزی پلیــس قــرار داریــم، 
توصیــه همیشــگی مــا بــه شــهروندان این اســت 
کــه جــاده را بــه عنــوان بخشــی از ســفر خــود 
ــبقت  ــرعت و س ــز از س ــن پرهی ــد و ضم بدانن
ــند. ــته باش ــز داش ــی نی ــواب کاف ــاز خ غیرمج

                واکنش ناجا به ابطال مصوبه افزایش نرخ جرایم

انهــدام بانــد بــزرگ 
مــواد مخــدر توســط 
گمنــام  ســربازان 
در  زمــان  امــام 

ــان ــوب کرم جن
به گــزارش مکــران :پیگیــري و اشــراف 
اطالعاتــي ســربازان گمنــام امــام زمــان 
در جنــوب کرمان در مــورخ ۱3۹4/۱۱/۱۹ 
موجــب شناســایي و انهــدام یــک بانــد 
بــزرگ قاچــاق مــواد مخــدر در جنــوب 

کرمــان شــد
در ایــن عملیــات کــه در منوجــان 
صــورت گرفــت، در ابتــدا یک  دســتگاه 
ــرم  ــو گ ــراه 200کیل ــه هم ــژو 40۵ ب پ
تریــاک کشــف و یکــی از اعضــای بانــد 
ــد  ــتگیر گردی ــف. م( دس ــام) ال ــه ن ب
ــی  ــا بازجوهای ــات ب ــه عملی و در ادام
تخصصــی صــورت گرفتــه توســط 
ــتگیر  ــرد دس ــا از ف ــان واج کارشناس
ــه کشــف محــل دپــوی   شــده منجــر ب
ــتای  ــواد در روس ــر از م ــمتی دیگ قس
ســرتک قلعــه گنــج شــد کــه در 
200کیلوگــرم  آن محــل  از  بازرســی 
ــن  ــد وای ــط ش ــف و ضب ــاک کش تری
ــواد  ــداری م ــل و نگه ــزرگ حم ــد ب بان
مخــدر در جنــوب کرمــان انهــدام شــد .

زندگینامه، سردار شهید محمد شهسواری
 شهید محمد شهسواری

در تاریخ سوم اسفند ماه ۱334 در قریه شیخ 
آباد کهنوج به دنیا آمد√در سه سالگی پدر 
خویش را از دست داد دوران ابتدایی را در 
مدرسه پهلوی سابق آغاز کرد با حافظه کم 

نظیری که داشت با بهترین معدلها تا سال ششم 
نظام قدیم ادامه تحصیل داد.قرآن را در مکتب 

خانه ای نزد عموی خود فرا گرفت و چون در 
کهنوج مدرسه نبود از ادامه تحصیل باز ماند 
سپس جهت تأمین مخارج زندگی خانواده به 

جزیره کیش رهسپار شد. او گرمای طاقت فرسای 
جنوب را تحمل کرد تا بتواند گوشه ای از زحمات 

مادر زجر کشیده خود را جبران کند بعد از سه 
سال تالش در جزیره کیش به کهنوج بازگشت 

و در راهسازی بین کهنوج و جیرفت مشغول به 
کار شد.با شروع جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی 

به جبهه اعزام شد و برای اولین بار در عملیات 
بیت المقدس شرکت نمود شهادت فرمانده رشید 

میثم افغانی که با وی نسبت فامیلی داشت او را 
بیشتر شیفته جهاد و شهادت نمود و دو بار دیگر 

به جبهه اعزام شد
اسارت در جبهه وآزادی

در تاریخ 22 اسفند 66 در شرق دجله به اسارت 
نیروهای بعثی درآمد. ایشان بزرگی روح خود 

را با دستان بسته در حالیکه اسیر دشمن بود با 
فریاد “اهلل اکبر خمینی رهبر”، “مرگ بر صدام 

ضد اسالم” به نمایش گذاشت و فریادش در تاریخ 
طنین افکن شد و در تاریخ اول شهریور6۹ به 

همراه سایر پرستوهای عاشق به میهن اسالمی 
بازگشت.

خاطره خود شهید ازنحوه اسارت
 به خاطر شکست عملیات خیلی ها شهید شده 

بودند و کسانی هم که اسیر کرده بودند می گفتند 
وسط شهدا بخوابید و چشم هاتون را هم ببندید. 
بعد چند تا از این خبرنگارهای خارجی هم بودند 
که البته نمی فهمیدیم که این ها خارجی اند، فقط 

دیدیم که دارند از این شهدا و اسرا عکس و 
فیلم می گیرند. گفت لحظه ای که چشمم به شهدا 
خورد گفتم خون من که رنگین تر از این ها نیست، 
عزیز تر از این ها هم نیستم، خوب است من هم به 
این ها ملحق شوم، بخاطر همین هر کار کردند من 
بین شهدا نخوابیدم،  و شروع کردم به شعار دادن. 

مرگ بر صدام ضد اسالم، که البته شعارهای 
دیگه ای هم مثل »ارتش بیست میلیونی آماده 

قیام است« و »مرگ بر آمریکا« در ذهنم بود که 
بگویم، اما نشد ولی تا گفتم »مرگ بر صدام ضد 

اسالم« یکمرتبه خبرنگار ها به طرفم دویدند و 

به نزدیکم آمدند و با وجود خبرنگار ها نتونستند 
مرا بکشند چون یکیشون می خواست تیر بزند 

که درجه داری گفت: ال، ال، چون باالخره این 
تصویر پخش می شد و براشون گران تمام می شد.

شهید می گفت لحظه ای که این شعار را دادم، 
دیگه عکس العمل های متفاوتی را شاهد بودم، 

یکی می زد توی سرم، یکی می خواست تیربارانم 
کند و√

مرا سوار تانک کردند و البته موقعی شعار 
می دادم کسانی که کنارم بودند می گفتند نگو 

نگو مگه از جون خودت سیر شدی؟ در صورتی 
که اون لحظه من اصاًل فکر می کردم در کرمان 

و در راهپیمائی دارم شعار می دهم. اصاًل فکر 
نمی کردم در دل دشمن دارم این شعار را می دم 

.رهبر معظم انقالب سال 84 در سفری که به 
جیرفت داشتند درباره محمد شهسواری فرمود:

“یکی مثل شهید محمد شهسواری ـ آزاده ی 
سرافراز جیرفتی ـ به یک چهره  ی ماندگار در 

کشور تبدیل میشود؛ نه به خاطر این که وابسته 
به یک قشر برتر است؛ نه! او یک رعیت  زاده و 

یک جوان برخاسته  ی از قشرهای پایین اجتماع 
است؛ اما آگاهی و شجاعت او، او را در چشم 

مردم ایران عزیز می کند. آن روزی که ماها پای 

تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در 
چنگ دژخیمان رژیم بعثی صدام و زیر شالق و 

تازیانه ی آنها فریاد می زند: »مرگ بر صدام، ضد 
اسالم«، نمیدانستیم ایشان جیرفتی است؛ نه 

اسمی از او شنیده بودیم و نه خصوصیتی از او 
میدانستیم؛ اما همه  ی وجود ما غرق تعظیم و 

تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداهللَّ 
به میان مردم و کشور ما برگشت؛ امروز هم به 

عنوان یک شهید نامدار و نام  آور در میان ملت ما 
مشهور است.”
نحوه شهادت

 روز پاسدار برای مآموریت  راهی زاهدان 
شدند،سپاه زاهدان با راننده فرستاده بودند 

دنبال ایشان راننده )سرباز وظیفه آقای بهبودی 
(بچه فسا  بود 20 روز به پایان خدمتش مانده بود.

افراد نا شناس ماشینشان را چندبار از مسیرش 
منحرف کردند سرانجام با واژگون شد ن ماشین 
هر دونفر شهید شدند با لباس مقدس خدمت در 

تاریخ 20/۹/7۵به شهادت رسید.

بعد از شهادتش مدال درجه سوم شجاعت را به 
شهید دادند.
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خربنگاران و منایندگان:

  هفته نامه خربی ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتامعی                                                                                           سال اول -شامره 25-دوشنبه 17اسفند 1394-27جامدی االول1437-قیمت 500تومان

بــه مناســبت  هفتــه منابــع طبیعــی  بــا همت مهنــدس مرتضــی لورگــی  رئیــس منابــع طبیعی 
کهنــوج  نمایشــگاهی  بــا حضــور گســترده نهادهــای مختلــف گشــایش یافــت دســتاوردهای 
هنرمنــدان صنایــع دســتی  کمیتــه امــداد و مخترعــان دانشــگاه آزاد محصــوالت کشــاورزی 
نیــز در ایــن نمایشــگاه مــورد بازدیــد اقشــار مختلــف بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت ماکــت 
یــک دشــت سرســبز ،کاری از مدیریــت منابــع طبیعــی کهنــوج مــورد توجــه و راهکارههــای 
تشــویقی را در راســتای حفاظــت و بهــره بــرداری پایــدار از منابــع متنــوع زیســتی بــه نمایــش 
گذاشــت، مهنــدس مرتضــی لورگــی در حاشــیه  ایــن نمایشــگاه ضمــن تشــریح برنامــه هــای 

عرصــه منابــع جانــوری و گیاهــی وارتبــاط متعــادل ،متقابــل آنهــا ،اجــزا تشــکیل 

دهنــده یــک زیســت بــوم هســتند و از آن بهــره بــرداری مــی کننــد گــره خــورده اســت .وی 
حقــوق طبیعــی را چیــزی بــرای قانــون منابــع طبیعــی عنــوان و تصریــح کــرد : منابــع طبیعــی 
ــه و  ــا وظیف ــک از آنه ــه هری ــت ک ــی اس ــزاء و اعضای ــده دارای اج ــود زن ــک موج ــد ی همانن
کارکــردی دارنــد و بــرای انجــام وظیفــه خــود بایــد بــه نحــو ویــژه ای عمــل نمایند.مهنــدس 
ــم از  ــداری ه ــرار و پای ــود ق ــار درد ش ــا دچ ــوی از آنه ــر عض ــی اگ ــه داد : بقول ــی ادام لورگ
دیگــر عضوههــا خواهــد گرفــت  بنابرایــن  قانــون منابــع طبیعــی هــم زمــان بــا اینکــه وظیفــه 
ایجــاد فضــای بــرای کارکــرد بهینــه هریــک از اجــزاء متشــکل آن را دارد مــی بایــد فراهــم 
ســاز بســتری بــرای حفــظ تعــادل بیــن همــه ایــن اجــزاء و چیــزی بــرای حمایــت از مجموعــه 
آنهــا باشــد.واز همــه همشــهریان تقاضــا کرد کــه در حفــظ  منابــع  خــدادادی و طبیعــت  منابع 
طبیعــی را یــاری کننــد و در ایــن هفتــه کــه  د رختــکاری نــام گــذاری  شــده اســت حداقــل 

هــر نفــر یــک درخــت بــرای آینــدگان بــکارد

به مناسبت هفته منابع طبیعی در کهنوج
با همت مهندس لورگی نمایشگاه منابع طبیعی کلید خورد

                                 دانش آموزان برتر دبستان شهید احمدی ناصرآبادکهنوج
مدیر دبستان :منصور شریفی-معاونین : جناب آقای پرورش √ایوب شریفی -آموزگاران : کالس اول :سلیمه اسکندری-کالس دوم : کشور احمدی √کالس سوم :مسعود خانی:کالس چهارم :آقای دهنوی √کالس پنجم :حمزه بهرمن √ کالس ششم : امیر انصاری

دانش آموزان به ترتیب کالس 1-ابوالفضل احمدی  -  محمد طاها حسینی   -یاسین شهریاری   -محمد حسین خدمتکاری-محمدطاها نظری-حسام اسکندری-محمدجواد رستمی-محمدرضا قلندری-محمدرضا برخان-احمدرضا برخان
2-ابوالفضل عزیزی-محمدطاها مصطفوی-محمدرضا احمدی-صبحان احمدی-امیرعلی امیری-امیر محمد بارانی-علی اصغر خانی

3-امیر حسین برخان-محمدصالح درویش منش-سعیدبارانی کهنوجی-علی اصغر خزایی-احمدرضا خانی-احمدرضا اسکندری-محمدرضا اسکندری-محمدمتین دهکهان-مهدی رزاق پور-محمد امین کیوانی-مهدی اله دادی-علی عزیزی نسب-امیر 
محمد پوربهزادی-کیومرث اسکندری-ابوالفضل رزاقپور-عبدالرضا احمدی-محمدحسن احمدی-عارف راوند-امیر محمد پالش احمدی

4-محمد نبی نظری-میعادبازبامری-فاضل باز بامری-محمدامین بهره مند-امیر رضا احمدی-فرشاد قلندری-محمدمسعودخانی-صبحان گرگندی-محمدیاسین درویشی-علی اصغر پوراسکندری-سعید پور کوهستانی
5-یاسین اسکندری-امیر موسی پور-علی اکبر احمدی-میالد خدمتکاری-محمدمهدی قلندری-امیر رضا احمدی-امیر رضا اخالصی-محمدقائم عمرانی

6-محمدامین احمدی-علیرضا دیوانپور-حسام دادور-محمدحسین شهریاری-حامد اسکندری-همایون مهیمی-محمد امین کلمرزی-علیرضا برخان-محمد امین میرانی

زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
در آستانه فرا رسیدن روز شهدا که در تقویم جمهوری اسالمی ثبت گردیده است ،مسافری ریئس بنیاد شهید کهنوج

 ضمن دیدار با خانواده های شهدا و اهداء هدیه ، بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا تاکید کرد وی که ورودی شهر را
 باعکس شهید شهسواری مزین نموده است خاطر نشان کرد : زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست ،وی
 به اتفاق فرماندار و هیات همراه به گلزار شهدا نخلستان رفت و با اهدا شاخه های گل  روی قبور شهدا ضمن فاتحه 

 از مرمت و بازسازی قبور شهدا در پنج شهرستان جنوبی خبر داد.
1-تک مزارهای رودبار:9تک مزار با اعتبار 765/000/000

2-گلزار جمعی آبسردوئیه رودبار با اعتبار 340/000/000 ریال 
3-گلزار جمعی نخلستان  با سه مزار شهید به اعتبار 210/000/000

4-تک مزار نخلستان کهنوج :855/000/000-فاریاب 8 تک مزار شهید با اعتبار 680/000/000 ریال

 ساخت و مرمت شده است


