بهره بـرداری از ۹۸
پـروژه برق رسـانی
درهفته دولت

بهــره بــــرداری از 9
ـتان
ـروژه عمرانی شهرسـ
پــــ
میــــناب بــا اعتبـــاری بالغ
بــر  320میلیــارد ریــال

صفحه 3

نشریه منطقه ای هرمزگان  ،کرمان  ،سیستان و بلوچستان

چابهار قطب جدید
پتروشیمی می شود
صفحه 5
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صفحه 7

قیمت  1000تومان

پیــش بینی آیـــت اهلل از دولـــت دوم روحــــانی

مــردم نمی گذارند
مسیـــــر بـــاز
شـــــــده
بستــــه شــود
ایــن راه  -االن -بــاز شــده در ایــران ،همــه دلســوزان کشــور بایــد وارد ایــن
فضــا بشــوند مطمئنــم کــه دوره دوم دولــت آقــای روحانــی مــی توانــد مــا را
بــه آنجــا برســاند .بســیاری از ایــن ســم پاشــی هــا ،اهانت هــا و هوچــی گری
هایــی کــه مــی شــود بــرای این اســت که -کشــور -بــه آنجا نرســد .ایــن کار
خطرنــاک اســت .همــه مــا بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم فرقــی نمــی
کنــد ،اصــول گــرا و اصــاح طلــب و معتــدل و همــه اینهــا باالخره بچــه های
ایــن انقالبنــد ،اینهــا همــه فرزنــدان امــام انــد ،فرزنــدان رهبــری هســتند.
هدفشــان هــم اعتــای کشــور و ملــت و ســعادت مــردم بایــد باشــد.
بــر ســر اختالفــات سیاســی کــه نبایــد آینــده نظــام زیــر ســوال بــرود
اگــر مــی بینیــد کــه آلمــان و ژاپــن ایــن روزهــا هنــوز محکمتریــن
اقتصــاد دنیــا را دارنــد اینهــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم و محــروم
و ممنــوع شــدن از اینکــه کــه نیــروی نظامــی داشــته باشــند  -خــوب
نیروهــای نظامــی بیشــترین خــرج هــای را در کشــورهای در حــال جنــگ
مــی بردنــد -پــول هایشــان آزاد شــد و رفــت دنبــال کارهــای علمــی
تــا اقتصــادی علمــی و دانــش بنیــان بــرای خودشــان درســت کردنــد،

ایــن راه  -االن -بــاز شــده در ایــران ،شــما معلمــان شــما مدیــران شــما
دلســوزان کشــور و مربیــان بایــد وارد ایــن فضــا بشــوید مطمئنــم کــه
دوره دوم دولــت آقــای روحانــی مــی توانــد مــا را بــه آنجــا برســاند.
بســیاری از ایــن ســم پاشــی هایــی کــه اآلن مــی شــود اهانــت هایــی
کــه االن مــی شــود هوچــی گــری هایــی کــه مــی شــود بــرای ایــن اســت
کــه -کشــور -بــه آنجــا نرســد .ایــن کار خطرنــاک اســت .همــه مــا بایــد
دســت بــه دســت هــم بدهیــم فرقــی نمــی کنــد ،اصــول گــرا و اصــاح
طلــب و معتــدل و همــه اینهــا باالخــره بچــه هــای ایــن انقالبنــد ،اینهــا
همــه فرزنــدان امــام انــد ،فرزنــدان رهبــری هســتند .هدفشــان هــم اعتــای
کشــور و ملــت و ســعادت مــردم بایــد باشــد .ســر دعواهایــی کــه داریــم
اختالفــات سیاســی کــه دارنــد کــه نبایــد منافــع کشــور قربانــی بشــود،
نبایــد آینــده نظــام زیــر ســوال بــرود و اینجــوری در بیایــد کــه داریــد
مــی بینیــد .همیــن االن مــا یــه آلودگــی هایــی داریــم مــی بینیــم ایــن
هــم یکــی از بحــث هایــی اســت کــه مــی خواســتم بــا شــما داشــته باشــم
کــه بایــد خیلــی مواظــب باشــید ،در کشــورهای منطقــه ببینیــد همــه جــا

ـه
ـا هفتــــ
ـان بـ
همزمـــ
دولــت بهــره بــرداری از6
ـقه ای
ـرق منطــ
ـروژه بـ
پــ
هرمــزگان آغــاز شــد

افتتـاح و کلنـگ زنی۱۸۰۰
میلیـارد تومان پـــروژه
در هفتـه دولت در استـان
کــــرمان
صفحه 2

صفحه 5

پیام تبریک شهردار دوساری به مناسبت هفته دولت

تاریــخ ایــران اســامی همــواره شــاهد ایثارگــری
هــا واز خــود گذشــتگی هــای دلیــر مردانــی
بــوده کــه غیرازخــدا هیــچ نمــی دیــده و تمــام
هدفشــان خدمــت بــه خلــق اعتــای انقــاب
اســامی بــوده اســت هفتــه دولــت فرصتــی
اســت تــا نیروهــای خــدوم دولــت در تجدیــد
پیمــان بــا شــهیدان رجایــی و باهنــر افــق هــای
تــازه ای از پیشــرفت و توســعه را طراحــی ،
حماســه اقتصــادی را بــه منصــه ظهوررســانده و
زمینــه هــای رشــد وپیشــرفت روزافــزون کشــور
را در حيطــه هــای مختلــف بــه ویــژه در زمینــه
گســترش فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد

آلــوده هســتند بــه تروریســت وجنــگ و خونریــزی و ناامنــی .امــا ایــن ایــران
در ایــن جهنمــی کــه اطــراف مــا االن داره شــکل مــی گیــرد مردمــش
مــی تواننــد امــن زندگــی بکننــد  -واقعــا -اگــر تحریــم هــا نبــود امــروز
در نقطــه اوج پیشــرفت و توســعه بودیــم منتهــا آن  8- 7ســال تحریــم
خیلــی صدمــه زد گرچــه بعضــی ایــن تحریــم هــا را نعمــت خــدا محســوب
مــی کننــد ،البتــه بــرای گــول زدن مــردم ،چــه نعمتــی  -دارد تحریــم-؟
وقتــی کــه پیغمبــران دســتور مــی دهنــد کــه علــم را اگــر در چیــن هــم
مــی بینیــد حــاال مدینــه کجــا و چیــن کجــا و ایــن فاصلــه عجیــب بایــد
برویــد و بگیریــد وقتــی کــه از ایرانــی هــا تعریــف مــی کنــد مــی گویــد اگــر
علــم در ثریــا هــم باشــد مردمــی از ایــن فــارس هــا ،علــم را از ثریــا پاییــن
مــی کشــند ،ایــن بهتریــن تمجیــد از ایرانــی هاســت بهتریــن تمجیــد از مــا
فــارس زبــان هاســت کــه پیغمبراســام (ص) مــی کنــد مــا در ایــن شــرایط
هســتیم چــرا بایــد خودمــان را محــدود بکنیــم بــه ایــن حرفهایــی کــه مــن
درآوردی اســت! .اینهــا بــه اســم انقــاب و اســام و ...بــه خــورد مــردم ایــن
جــوری ایــن حرفهــا ندهنــد - ،واقعــا ایــن حرفهــا -چــه فایــده ای دارد؟.

وفرهنــگ بــا عــزم ملــی مدیریــت جهــادی
فراهــم آورنــد .اينجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد
و خاطــره شــهدای واالمقــام دولــت و بــه ویــژه
شــهیدان رجایــی و باهنــر هفتــه دولــت را بــه
همــه کارمنــدان خــدوم دولــت تبریــک عــرض
نمــوده و موفقیــت همــگان را در راســتای تحقــق
آرمانهــای بلنــد حضــرت امــام خمینــی (ره) و
مقــام معظــم رهبــری و دولــت تدبــر و امیــد
از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.
مجيد داوري
شــهردار و شــوراي اســامي شــهر دوســاري

به همت اداره کل نوسازی
مــــدارس هرمزگان
همـــزمان با هفتــه
دولت77پروژه آموزشی
در هرمــزگان به بهره
بــــــرداری رسید

صفحه 4

مديرعامل آبفاي
هرمزگان خبر داد
بهره برداری از 14
پروژه آب و فاضالب
در هفته دولت
صفحه 4

هیــــات اقتصــادی امــنترین دوران سیستان و بلوچستان
و تجــــاری قندهــار
افغانســتان ازشهـرک صفحه 7
پتـــروشیمی مکــران
گفتگویی خودمانی با شهـردار پرتـالش و
دیــدن کــرد
صفحه 6

صفحه 8

زحمتکش مهرستان
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افتتـاح و کلنـگ زنی ۱۸۰۰میلیـارد تومان پـروژه در هفتـه دولت در استـان کرمان
معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت :در هفته دولت سال جاری  ۱۸۰۰میلیارد تومان پروژه در قالب پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی اجرایی می شود
اســت کــه  618میلیــارد تومــان در ســال جــاری و 350
میلیــارد تومــان آن در ســال آینــده اختصــاص مــی یابــد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان
اظهارداشــت :بــا ورود بــه چهارمیــن ســال کار دولــت تدبیــر
و امیــد و بــا توجــه بــه اینکــه ریاســت جمهــوری سیاســت
اعتــدال و میانــه روی را در دســتور کار قــرار داده بودنــد،
اســتاندار کرمــان نیــز برنامــه جامعــی را بــر ای اســتان
تدویــن کــرده و بــر مبنــای منــش اعتــدال حرکــت کردنــد.
ســیف الهی ادامه داد :در ســه ســال گذشــته با همه مشکالت
اقتصــادی و کاهــش قیمــت نفــت ،در چارچــوب سیاســت
هــای ریاســت جمهــوری و تــداوم آنهــا در اســتان کرمــان
وضعیــت مناســب تــری در حــوزه هــای مختلــف داشــته ایم.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان گفــت :وی گفــت :در بخــش هــای راه ،صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی،
در هفتــه دولــت ســال جــاری  1800میلیارد تومــان پروژه در میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و  ....اقداماتــی رخ
قالــب پــروژه هــای افتتاحــی و کلنگ زنــی اجرایی می شــود .داده کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی بــوده اســت .
بــه گــزارش مکــران بــه نقــل ازروابــط عمومــی اســتانداری
کرمــان ،ابوالقاســم ســیف الهــی شــامگاه دوشــنبه در
گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه کرمــان بــه مناســبت هفتــه
دولــت افــزود :مجمــوع پــروژه هــای افتتاحــی  108پــروژه بــا
حــدود  1300میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری اســت کــه از
ایــن میــزان  418میلیــارد تومــان از اعتبــارات دولتــی اســت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمان به ســهم
 12درصــدی اســتان کرمــان از خــاک کشــور اشــاره کــرد و
گفــت :این اســتان  4درصــد از جمعیت را در خــود جای داده
اســت و اســتعداها و ثــروت هــای بســیاری در آن وجــود دارد.
ســیف الهــی عنــوان کــرد :در حــال حاضــر 2460
روســتای بــاالی  20خانــوار در اســتان کرمــان وجــود دارد
کــه در ســه ســال اخیــر تحــول عظیمــی در ایــن حــوزه
رخ داده اســت کــه از جملــه آن تحویــل  414دســتگاه
ماشــین آالت عمرانــی و اختصــاص  322میلیــارد تومــان
از محــل ارزش افــزوده بــه دهیــاری هــا بــوده اســت.

وی بــه افتتــاح و کلنــگ زنــی  526پــروژه در هفتــه
دولــت اشــاره و بیــان کــرد :در مجمــوع بــرای اجــرای ایــن
پــروژه هــا  377میلیــارد تومــان اعتبــارات دولتــی و 930
میلیــارد تومــان بخــش خصوصــی هزینــه شــده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری کرمــان گفت :در وی گفــت :در ســه مــاه امســال  33میلیــارد تومــان
هفتــه دولــت  130پــروژه جدیــد شــروع مــی شــود کــه برای منابــع مالــی بــه روســتاها اختصــاص یافتــه و در مجمــوع
اجــرای آنهــا  494میلیــارد تومان اعتبارت بخــش خصوصی و طــی فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد  863طــرح هــادی در
 290میلیــارد تومــان اعتبــارت دولتــی تخصیص یافته اســت .روســتاها اجرایــی شــده اســت و  27هــزار واحــد مســکونی
توســط بنیــاد مســکن در روســتاها احــداث شــده اســت.
ســیف الهــی بــه اجــرای بیســت و هفتمیــن ســفر
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان در اردیبهشــت معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان بــا
مــاه امســال نیــز اشــاره کــرد و گفــت:در ایــن ســفر  13اشــاره بــه اینکــه یکــی از تحــوالت در دولــت تدبیــر و
هــزار میلیــارد تومــان پــروژه بــه بهــره بــرداری رســید .امیــد ،توجــه بــه توســعه زیرســاختها در روســتاها بــوده
اســت ،تصریــح کــرد :مجمــوع اعتبــارات اختصــاص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه هــای ســفر هیــات دولــت یافتــه بــه  71شــهرداری  1548میلیــارد تومــان بــوده
نیــز نهایــی شــده و در مرحلــه تبــادل توافــق نامــه اســت کــه طــی ســه ســال  953میلیــارد تومــان از محــل
اســت ،ادامــه داد 968 :میلیــارد تومــان در ســفر ریاســت ارزش افــزوده و توســط دولــت تامیــن شــده اســت.
جمهــوری بــرای اســتان کرمــان پیــش بینــی شــده ســیف الهــی بــه انتخــاب اســتان کرمــان بــه عنــوان پایلــوت

اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت :اقتصــاد مقاومتــی بــا
تدبیــر اســتاندار از حــدود دو و نیــم ســال قبــل بــا تبــادل
موافقــت نامــه بیــن اســتانداری و بنیــاد مســتضعفان اجرایــی
شــد تــا در شهرســتان قلعــه گنــج کــه گنجینــه ای پنهــان
بــوده ومــردم فقیــر بودند ،توســعه رخ دهــد و در حــال حاضر
اقدامــات بســیار خوبــی از جمله ایجــاد هتل کپــری و افزایش
ضریــب امنیــت در ایــن شهرســتان محقــق شــده اســت.
وی گفــت :صنــدوق های خرد روســتایی نیز با تدبیر اســتاندار
کرمــان در روســتاها ایجــاد شــده و در ایــن راســتا در ســال
جــاری یــک هــزار صنــدق خــرد روســتایی ایجــاد مــی شــود.

بــازار در حــال بازســازی اســت و مــی رود کــه شــاخصه
هــای بافــت تاریخــی بــرای ثبــت جهانــی ایجــاد شــود.
وی تاکیــد کــرد :یکــی از پایــه هــای سیاســتی اقتصــادی
کشــور ،موضــوع اقتصــاد مقاومتــی اســت و بــرای تحقــق
ایــن مهــم بایــد ورود گردشــگران خارجــی بــه کشــور
بــه پنــج برابــر افزایــش یابــد وایــن امــر بــه معنــای
نقــش مســتقیم میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت.

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمان خاطرنشــان ســاخت :یکی از حوزه
کرمــان از اســتان هــای شــاخص در حــوزه میــراث هایــی کــه مــی تواند بــه پویایی مــا در حوزه اقتصــاد مقاومتی
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســت کمــک کنــد ،موضــوع صنایــع دســتی و گردشــگری اســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اســتان در تعبیــری وفایــی یــاداور شــد :در پنــج مــاه امســال  15هــزار
ایــران کوچــک اســت ،گفــت :ایــن اســتان بــه عنــوان گردشــگر خارجــی وارد اســتان کرمــان شــده انــد کــه
پهناورتریــن اســتان کشــور از اســتان هــای شــاخص در  40درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت
حــوزه میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســت .و پیــش بنیــی مــی شــود تــا پایــان ســال جــاری بــه 30
هــزار نفــر برســد کــه بــا تحقــق آن دو تــا ســه میلیــن
وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان گنجینــه ای دالر درآمــد بــرای اســتان کرمــان حاصــل خواهــد شــد.
از تمــام آیــت هــای تاریــخ اســت و در جــای جــای اســتان
نشــانه هایــی از تاریــخ و تمــدن وجــود دارد ،بیــان کــرد :آثــار
کشــفیات در جیرفــت نشــان داد تمدنی در ایــن منطقه وجود وی بــا بیــان اینکــه  70هــزار صنعتکــر صنایــع دســتی
داشــته کــه قدیمــی تــر از تمــدن بیــن النهریــن بــوده اســت .شــناخته شــده در اســتان کرمــان داریــم ،گفــت :جزء اســتان
هایــی هســتیم کــه در تولیــد صنایــع دســتی در حــوزه هــای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در جــای جــای اســتان از مختلــف مشــکلی نداریــم و مشــکل اصلــی صنایــع دســتی
همــه ادوار تاریخــی اثراتــی وجــود دارد ،عنــوان کــرد :مــا در حــوزه فــروش و بازاریابــی محصــوالت تولیــدی اســت.
اســتان کرمــان همانگونــه کــه بهشــت معــادن بــه شــمار
مــی رود ،بایــد بهشــت تاریخــی نیــز معرفــی شــود .رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمانتصریــح کــرد :بــرای حــل ایــن
گردشــگری اســتان کرمــان از مــردم اســتان کرمــان بــه مشــکل بــه دنبــال ایجــاد بازارچــه هــای دائمــی داخلــی
عنــوان ملتــی بــه عمــق تاریــخ صاحــب فرهنــگ و تمــدن و برگــزاری نمایشــگاه هــا و بازارهــای خارجــی هســتیم.
یــاد کــرد و گفــت :اســتان کرمــان در زمینــه تنــوع آب و
هوایــی و اقلیمــی و صنایــع دســتی جایــگاه ممتــازی دارد .وفایــی یــادآور شــد :یکــی از اتفاقــات مهمــی کــه در
وفایــی گفــت :اســتاندار کنونــی کرمــان و مجموعــه مدیریــت دولــت تدیــر و امیــد رخ داده ثبــت جهانــی ســه اثــر
کنونــی اســتان کرمــان رویکــرد فــوق العــاده خوبــی بــه از اســتان کرمــان بــوده اســت و ثبــت روســتای تاریخــی
ارزش هــا و داشــته هــای تاریخــی دارنــد و اقداماتــی در میمنــد ،ثبــت بیابــان لــوت و ثبــت قنــوات اســتان کرمــان
ایــن دوره انجــام شــده کــه جــزء آرزوهــای مــا بــوده اســت .نشــان از همــت اســتاندار و مجموعــه اجرایــی اســتان دارد.
وی تاکیــد کــرد :اســتان کرمــان در حــال حاضــر بــر
وی یــادآور شــد :در گذشــته اقداماتــی بــرای قلــه ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی قــرار گرفتــه اســت.
بازســازی بــازار کرمــان انجــام شــده بــود کــه بــرای
اولیــن بــار بــه شــکلی اصولــی و مطابــق بــا ایــده اولیــه

نقش دولت ها نظارت ،کنترل و برنامه ریزی است /دولت در صدد کاهش تصدی گری است
ا ســتا ند ا ر
کرمــان گفــت:
دولــت بــه
دنبــال کاهــش
تصــدی گــری
در امــورات
جــا ر ی
مــردم بــوده
و دولــت هــا
بایســتی فقــط نقــش کنتــرل ،نظــارت و
برنامــه ریــزی را بــر عهــده داشــته باشــند.
اســتاندار کرمــان گفــت :دولــت بــه دنبــال کاهــش تصــدی گری
در امــورات جــاری مــردم بــوده و دولــت هــا بایســتی فقــط نقش
کنتــرل ،نظــارت و برنامــه ریــزی را بــر عهــده داشــته باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری ،اســتاندار کرمــان
در حاشــیه افتتــاح پــروژه آبرســانی بــه یــزدان شــهر
ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهیدان باهنــر و رجایــی بــه مــردم شهرســتان زرنــد بــه
خاطــر وجــود امامــان جمعــه مســلط بــه امــور تبریــک
گفــت و افزود:ائمــه جمعــه بــا تســلط بــر امــور در طــرح
مثلــث توســعه اقتصــادی بــه خوبــی همــکاری مــی کننــد.
وی همچنــان از همــکاری و اقدامــات نماینــده مــردم زرنــد و
کوهبنــان در مجلــس شــورای اســامی تقدیــر کــرد و گفــت:
ایــن اقدامــات در کارنامــه جنــاب امیــری ثبــت شــده اســت.
رزم حســینی بــه طــرح همیــاران آب در اســتان کرمــان
اشــاره کــرد و افــزود :ایــن طــرح جامــع بــه منظــور
صرفــه جویــی و افزایــش راندمــان کشــاورزی تدویــن و
اجــرا شــده کــه نتایــج مثبتــی بــه همــراه داشــته اســت.
وی تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر در اســتان عملیــات تامیــن آب

شــرب شــمال اســتان از ســفر ریاســت جمهــوری در حــال اجــرا
بــوده کــه ایــن طــرح بــه منظــور انتقــال آب پایــدار بــه شــمال
اســتان بــوده کــه شــمال اســتان را متحــول خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه انتقــال آب حــوزه بــه حــوزه کــه
تــا کنــون در اســتان ســابقه نداشــته  ،یــاد آور شــد:
انتقــال آب از خلیــج فــارس تــا کنــون بیــش از 40درصــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته و پــس از اتمــام و تصفیــه
در بخــش صنعــت مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
رزم حســینی گفــت :بــا اجــرای ایــن پــروژه  70حلقــه چــاه
در مناطــق رفســنجان ،شــهربابک و انــار آزاد خواهــد شــد.
اســتاندار کرمــان بــه سیاســت توســعه متــوازن در کل اســتان در
دولــت یازدهــم اشــاره و افــزود:در جنوب اســتان مشــکل کمبود
آب نداریــم و بایســتی مدیریــت منابع آب به خوبــی انجام پذیرد.
وی بــه انتقــال آب از ســد شــهیدان امیــر تیمــوری نیــز
اشــاره نمــود و خاطــر نشــان کــرد :حفــر بزرگتریــن تونــل
انتقــال آب خاورمیانــه بــه طــول  38کیلومتــر در حــال اجــرا
بــوده و تــا کنــون بیــش از  5کیلومتــر پیشــرفت فیزیکــی
داشــته و قــرار اســت میــزان  700میلیــون متــر مکعــب آب
از طریــق ایــن ســد بــه فــات مرکــزی ایــران منتقــل شــود.
رزم حســینی در ایــن راســتا بــه ســد نســا در شــرق اســتان
هــم اشــاره نمــود و گفــت :آب ســد نســا بــا کیفیــت بــوده
و مشــکل کــم آبــی شــرق اســتان را برطــرف مــی نمایــد.
وی افــزود 900 :روســتایی کــه بــا تانکــر آبرســانی مــی
شــوند بــه تدریــج در حــال کاهــش بــوده و البتــه همــه ایــن
اقدامــات در راســتای توانمندســازی مــردم و همچنیــن افزایــش
ســطح رفــاه عمومــی ،فرهنگــی و اقتصــادی مــردم اســت.
وی وظیفــه دولــت را تامیــن زیــر ســاخت هــا دانســت و گفــت:
آنچــه دولــت یازدهــم دنبــال مــی کند ایــن اســت که اقتصــاد را
بــه متــن جامعــه ببرد و ایــن کار را از روســتاها آغاز نموده اســت.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه جلســه اقتصــاد مقاومتــی منطقه

پنــج اســتان شــامل شهرســتان هــای زرنــد و کوهبنــان بــا
حضــور معیــن اقتصــادی منطقــه اشــاره کــرد و افــزود :شــرکت
میدکــو معیــن ایــن منطقــه کار را از  6روســتا کــه  3روســتا در
شهرســتان زرنــد و  3روســتا در شهرســتان کوهبنــان؛ آغاز کرده
و ایــن طــرح موجــب تحــوالت خوبــی در منطقــه خواهــد شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه کاهــش
تصــدی گــری دولــت در امــورات جــاری مــردم اشــاره
کــرد و گفــت :دولــت هــا بایســتی فقــط نقــش کنتــرل،
نظــارت و برنامــه ریــزی را بــر عهــده داشــته باشــند.
رزم حســینی گریــزی بــه طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی
زد و بیــان داشــت :طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی بــه
منظــور همگرایــی و وحــدت ارکان حکومتــآن هــم بــدون
سیاســی کاری مطــرح شــد کــه در اســتان تبدیــل بــه
یــک طــرح پایــدار شــده و ادبیــات همــه از جملــه امامــان
جمعــه را بــرای توســعه اقتصــادی تغییــر داده اســت.
وی بــه کاهــش تــورم از 40درصــد در ابتــدای دولــت
یازدهــم بــه  9درصــد اشــاره نمــود و گفــت :در شهرســتان
زرنــد ســاالنه  600میلیــارد تومــان در ســال پســته تولیــد
مــی شــود و اگــر فقــط ســاالنه 10درصــد ایــن میــزان
در همیــن شهرســتان ســرمایه گــذاری شــده بــود ،تــا
کنــون چندیــن شــرکت مــس در اســتان کرمــان داشــتیم.
اســتاندار کرمــان همچنیــن بــه رســالت مطبوعــات و رســانه
هــا در قبــال اطــاع رســانی اشــاره کــردو افــزود :مطبوعــات
بــدون پرداختــن بــه نزاعــات سیاســی بایســتی در راســتای
توســعه و آبادانــی اســتان از هیــچ تالشــی فــرو نگذارنــد.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای زرنــد و کوهبنــان نیــز در
ادامــه ایــن آئیــن بــا اشــاره بــه اینکــه از هفتــه دولــت ســال
گذشــته تــا هفتــه دولــت ســال جــاری پروژههــای متعــددی
در اســتان کرمــان اجــرا شــده اســت ،خاطــر نشــان کــرد:

جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی منطقــه پنــج (شهرســتانهای
کوهبنــان و زرنــد) صبــح روز دوشــنبه در مرکــز اســتان کرمــان
بــا حضــور اســتاندار برگــزار شــد و مدیریــت اقتصــادی ایــن
دو شهرســتان بــه گــروه صنعتــی میدکــو ســپرده شــده اســت.
حســین امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت مــادر تخصصــی
میدکــو طرحهــای خوبــی را بــرای مناطــق اقتصــادی
شهرســتانهای کوهبنــان و زرنــد در دســتور کار دارد،
گفــت :قــرار اســت ،ایــن طرحهــا از روســتاها آغــاز شــود و
ایجــاد کارگاههــای کوچــک و خــرد در بخشهــای مختلــف
از جملــه صنعــت و معــدن مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایههای ســرگردان زیــادی در
شهرســتانهای کوهبنــان و زرنــد وجــود دارد ،افــزود :ایــن
ســرمایهها بایــد به ســمت ایجــاد اشــتغال و ســرمایهگذاری برود.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان یــادآور شــد :بــا
توجــه بــه اســتراتژی تولیــدی و توســعهای اســتاندار کرمــان
در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی قطعــا ظرفیتهــای
اســتان بــروز مییابــد و شــاهد توســعه منطقــه خواهیــم بــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان ،در ادامــه
ســفر اســتاندار کرمــان بــه شهرســتان زرنــد آســفالت خیابــان
حافــظ ایــن شــهر بــا میــزان آســفالت  800تــن بــا هزینــه
یــک و نیــم میلیــون ریــال ،هزینــه زیرســازی  700میلیــون
ریــال و هزینــه پــروژه دو میلیــون ریــال افتتــاح شــد.
بازدیــد از مصلــی بــزرگ پیامبراعظــم(ص) شهرســتان زرنــد
بــا ســه هــزار و  600متــر زیربنــا و  60درصــد پیشــرفت
فیزیکــی و هزینــه کــرد دو میلیــارد تومــان و بازدیــد از
نمایشــگاه دســتاوردهای دولــت یازدهــم در شهرســتان
زرنــد بــا  32غرفــه و افتتــاح پــارک کــودک از دیگــر
برنامــه هــای اســتاندار کرمــان بــه شهرســتان زرنــد بــود.
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خـبـــر

بازدیــد مشـاور وزریر ورزش
از پـروژه ورزشی خیـر ساز در
روستـای رضا علیـچی

بــه گــزارش روابــط عمومــی
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
میناب:مشــاور وزیــر ورزش و دبیــر
خیریــن ورزشــی کشــور در
مجمــع ّ
ســفر بــه هرمــزگان از پروژههــای
ورزشــی خیرســاز در بخــش
بنــدزرک شهرســتان مینــاب و
روســتای رضــا علیچی بازدیــد کرد.
ی مشــاور وزیــر
بهــروز منتقمــ 
ورزش و دبیــر مجمــع خیریــن
ورزشــیار کشــور بــا حضــور
ایــرج رســتمی معــاون میــدر
کل ورزش و جوانــان اســتان
هرمزگان،متقــی رئیــس اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان میناب،رنجبــر
دبیرمجمــع خیریــن ورزشــیار
اســتان هرمزگان،اعضاءشــورای
اســامی روســتا،دهیاری روســتا و
مــردم ایــن روســتا از رونــد اجــرای
پــروژه ورزشــی زمیــن فوتســال
چمــن مصنوعــی در ایــن روســتا
کــه بــه همــت خیریــن ورزشــیار و
اداره کل ورزش و جوانــان هرمزگان
و مجمــع خیریــن ورزشــیار اســتان
هرمــزگان مراحــل اجــراء ان در
حــال پیگیــری مــی باشــد بازدیــد
و راههــای تکمیــل ســریعتر ایــن
پــروژ ه را مــورد ارزیابــی قــرار داد.
درابتــدا ایــرج رســتمی معــاون
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان
هرمــزگان کــه درایــن بازدیــد
همــراه معــاون وزیــر ورزش
و جوانــان بــود ضمــن ارائــه
گزارشــی از رونــد واگــذاری زمیــن
فــوق وتفاهــم نامــه انعقــاد
شــده فــی مــا بیــن اداره کل و
معتمدیــن روســتا بیــان نمــود:
طبــق مراحــل پیــش بینــی
شــده مراحــل انجــام گردیــده
توســط دهیــاری و شــورای روســتا
انجــام پذیرفتــه کــه امیدواریــم
بــا تخصیــص اعتبــار الزم وممکــن
جهــت رونــد رو بــه رشــد ایــن
پــروژه توســط اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان در آینــده
ایــی نزدیــک انجــام پذیــرد.
در ادامــه علــی رنجبــر دبیــر
مجمــع خیریــن ورزشــیار اســتان
هرمــزگان اظهــار داشــت :دهیــاری
روســتای رضــا علیچــی مبلــغ
پانصــد میلیــون ریــال تــا کنــون
هزینــه ایــن پــروژه را متقبــل
گردیــده کــه امیدواریــم مجمــع
خیریــن اســتان بــا مرکــز ادامــه
راه را بــا اداره کل ورزش و جوانــان
اســتان ادامــه دهنــد تــا مــردم و
جوانــان مســتعد روســتای رضــا
علیچــی بتواننــد هــر چــه زودتــر
شــاهد بــه بهــره بــرداری رســیدن
ازایــن پــروژه ورزشــی باشــند.
ی مشــاور
و در پایــان بهــروز منتقمـ 
وزیــر ورزش و جوانــان و دبیــر
مجمــع خیریــن ورزشــیار کشــور
عنــوان نمــود :امیدواریــم همــه
بــا هــم بتوانیــم در بســر انجــام
رســاندن پــروژه هــای ورزشــی در
روســتاها هرمــزگان گام هــای
مثبتــی را جهــت خدمــت بــه مردم
و جوانــان ایــن مملکــت برداریــم.

بهره بـرداری از  ۹۸پـروژه برق رسـانی درهفته دولت

مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق هرمــزگان در جمع
خبرنگارانرســانه هــای ملــی و
محلــی اســتان بــا تبریــگ فــرا
رســیدن هفتــه دولــت گــرا مــی
داشــت یــاد خاطــره شــهیدان
رجایــی و باهنرگفت:درهفتــه
دولــت امســال ۹۸پــروژه
بــرق رســانی بااعتبــاری بالــغ
بــر ۷۱۹میلیــارد ریــال بــه
بهــره بــرداری خواهــد رســید.
عبدالصاحــب
مهنــدس
ارجمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن پــروژه هــا در راســتای
محورهــای اقتصادمقاومتــی
اجــرا شــده اســت گفت:بهــره
بــرداری از۹۶کیلومتــر شــبکه
فشــارضعیف هوایی۱۹،کیلومتــر
فشــارضعیف
شــبکه
ز مینی ۱۸۸ ،کیلو متر شــبکه
فشارمتوســط هوایی۲۲،کیلومتــر
فشارمتوســط
شــبکه
زمینی۱۰۵،دســتگاه پســت
زمینی۷۰۶،دســتگاه پســت
هوایــی و۴هزارو۳۱۲دســتگاه
چــراغ روشــنایی معابــر از
پــروژه هــای قابــل افتتــاح
اســت.
دولــت
هفتــه
وی بــا اشــاره بــه دیگــر پــروژه
هــای افتتاحی در هر شهرســتان
گفــت :در هفتــه دولــت ســال

جــاری در بنــدر خمیــر ۷پــروژه
بــا اعتبــار ۳۸۰۶۴میلیــون
ریــال  ،بندرعبــاس ۹پــروژه
بااعتبــار ۲۵۳۹۸۷میلیــون
بندرلنگــه
ریــال،
۸پروژهبااعتبار۳۵۰۵۳میلیــون
ریــال  ،پارســیان  ۸پــروژه
با ا عتبا ر ۱۸۱۲۷میلیــو ن
ریــال ،بســتک ۷پــروژه
۲۱۷۰۳میلیــون
بااعتبــار
۱۰پــروژه
ریال،مینــاب
بااعتبــار ۵۵۸۳۱میلیــون ریــال
،ابوموســی ۲پــروژه بااعتبــار
۲۹۰۰۰میلیــون ریــال  ،رودان ۹
پــروژه بااعتبــار ۶۶۹۵۰میلیــون
ریــال  ،حاجــی آ بــاد  ۷پــروژه
۲۶۹۷۳میلیــون
بااعتبــار
ریــال  ،قشــم ۱۰پــروژه
بااعتبار۷۴۱۸۵میلیــون ریــال
 ،ســیریک ۶پــروژه بااعتبــار
۳۲۴۶۹میلیــون ریــال  ،بشــاگرد
۸پــروژه بااعتبــار ۳۴۳۴۱میلیون
ریــال وجاســک ۷پــروژه
بااعتبــار ۳۲۸۹۰میلیــون ریــال
از جملــه پــروژه هــای هفتــه
دولــت ســال جــاری اســت
وی ادامــه داد:درایــن مــدت
نیز۳پــروژه بــرق رســانی بــه
درشهرســتانهای
روســتاها
بندرعباس،رودان و بشــاگرد،برق
رســانی به۵پــروژه مســکن
مهرو۷پــروژه بــرق رســانی
بــه شــهرکهای روســتایی
واصــاح شــبکه هــای
روســتایی افتتــاح خواهــد شــد.
وی بیان داشــت  :از  15روستای
بــدون بــرق در اســتان  5روســتا
بــه دلیــل صعــب العبــور بــودن
مجهــز بــه تجهیــزات انــرژی

خورشــیدی بــرای بــرق رســانی
مــی شــوندو بــرق رســانی مابقی
نیــز در دســت اقــدام اســت .
مهنــدس ارجمنــد شــاخص
بــرق دار بــودن روســتاها در
کشــور را  98درصــد اعــام گــرد
و گفــت  :میــزان بهــره منــدی
روســتاهای اســتان ار بــرق نیــز
همیــن میــزان مــی باشــد .
وی از ســرمایه گــذاری 1/5
میلیــارد تومانــی اصــاح و بــاز
ســازی شــبکه بــرق رســانی در
جزایــر هرمــز ،الرک و هنــگام
خبــر دادو گفــت  30 :درصــد
شــبکه بــرق رســانی ابوموســی
زمینــی اســت کــه بــا افتتــاح
دو پــروژه در هفتــه دولــت ســال
جــاری  25درصــد بــه ظرفیــت
آن افــزوده خواهــد شــد.
مهنــدس ارجمنــد ادامــه داد :
کاهــش تلفــات بــرق  ،بهینــه
ســازی مصــرف بــرق  ،برقــدار
کــردن روســتاها  ،نصــب ســامانه
هــای هوشــمند و اســتفاده از
شــرکت هــای دانــش بنیــان
از جملــه پــروژه هایــی اســت
کــه در راســتای منویــات مقــام
معظــم رهبــری در خصــوص
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن
شــرکت اجــرا شــده اســت .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق هرمــزگان ادامه داد
 :در طــول ســه ســال گذشــته در
دولــت تدبیــر و امیــد  96هــزار
انشــعاب جدیــد وصــل شــده
اســت کــه  82درصــد انشــعابات
خانگــی اســت  .همچنیــن از این
تعــداد  70هــزار انشــعاب غیــر

مســکن مهــر و  26هزارانشــعاب
مربــوط بــه مســکن مهــر اســت .
از
مهنــدس ارجمنــد
تعویــض  1500تیــر فرســوده
و  150کیلومتــر شــبکه
فرســوده در  6ماهــه نخســت
ســال جــاری خبــر داد.
وی افــزود  :بــا نصــب ایــن 96
هــزار انشــعاب جدیــد پیــک
بــار اســتان بــه  2050مــگا
وات افزایــش یافتــه اســت .
وی بیــان داشــت  :در ســه ســال
گذشــته  1792کیلومتــر شــبکه
بــرق فشــار متوســط و ضعیــف
بــه شــبکه بــرق اســتان افــزوده
شــده اســت  .همچنیــن در
ایــن مــدت  4هــزار دســتگاه
ترانــس نیــز نصــب شــده کــه
بــه طــور متوســط هــرروز یــک
دســتگاه نصــب گردیــده اســت .
ارجمنــد میــزان پســتهای
نصــب شــده در ایــن مــدت
را  3959پســت اعــام کــرد و
افــزود  :ایــن حــا لــی اســت کــه
متوســط پســتها در ســالهای
قبــل  500دســتگاه بــوده اســت.
مهنــدس ارجمنــد در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــا
بیــان اینکــه تابســتان امســال
یکــی از گرمتریــن تابســتانها
بــوده اســت اظهــار داشــت :
بــا وجــود گرمــای شــدید در
تابســتان ســال جــاری بــه
همــت تمامــی دســت انــدرکاران
صنعــت بــرق  ،تابســتانی
بــدون خاموشــی داشــتیم.

افتتاح چهل و سه طرح عمرانی در استان کرمان درآخرین روز از هفته دولت
درآخرین روز از هفته دولت چهل و سه طرح مختلف عمرانی در استان کرمان افتتاح شد
بــه گــزارش مکــران بــه نقــل از
روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان
 ،در قلعــه گنــج  /دو طــرح عمرانــی
شــامل نصــب ترانســفورماتورو هــادی
روســتایی بــرای رفــع کاهــش افــت
ولتــاژ بــا صــرف بالــغ بــر بیســت و نــه
میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید
و ســه هــزار نفــر برخــوردار شــدند .

از چهــار میلیــارد ریــال افتتــاح شــد  .بخــش جبالبــارز جنوبــی شــامل
در راور  /بیســت طرح عمرانی وکشاورزی دویســت واحــد مســکن روســتایی و دو
بــا اعتبــاری بالــغ بــر پانــزده میلیــارد طــرح هــادی روســتایی افتتــاح شــد .
ریــال تومــان بــه بهــره بــرداری رســید .
درعنبرآبــاد /ســه طــرح عمرانــی در در رفســنجان  /نوســازی ســامانه

روشــنایی بانــد فــرودگاه و کابلکشــی
بانــد فــرودگاه بــا اعتبــاری بالــغ بــر
بیســت و پنــج میلیــارد ریــال آغاز شــد و
تــا یــک مــاه آینــده تکمیــل خواهد شــد.
همچنیــن بــا کمــک بیــش از چهــار
میلیــارد تومانــی خیــران شهرســتان ،
ســاخت ســتاد فرماندهــی انتظامــی و
ســاختمان آگاهــی رفســنجان آغاز شــد .
درکوهبنــان /بــرق رســانی بــه چهــارده
روســتای شهرســتان بــا صــرف هفتصد و
هشــتاد و پنــج میلیــون تومان آغاز شــد.
همچنیــن چهــارده اســتخر ذخیــره آب
کشــاورزی بــا بیــش از صــد میلیــون
ریــال در شهرســتان افتتــاح شــد.

ـتایی
در ارزوییــه /چهــار طرح تعاون روسـ ِ
مجتمــع خدماتــی اتحادیــه تعاونیهــای
ارزوئیــه شــامل آزمایشــگاه خاکشناســی
 ،طــرح بســته بنــدی علوفــه ،فروشــگاه
نهادههــای کشــاورزی و طــرح بوجــاری
گنــدم افــزون بــر ده میلیــارد ریــال و
ســامانه آبیــاری تحــت فشــار نــواری در
چهــل و هشــت هکتارمزرعــه بــا بیــش

راهاندازی کارخانه فرآوری معدن طال سال آینده در شهرستان فاریاب
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان گفت :کارخانه فرآوری معدن طال درشهرستان فاریاب سال آینده راهاندازی میشود.
اسکندرینســب گفــت :جــواز راه انــدازی
کارخانــه صــادر شــده اســت و در تفاهمنام ـهای
بــا ســرمایهگذار خارجــی  ،کارخانــه فــرآوری در
حــد ظرفیــت ایــن معــدن ســاخته میشــود.
زهمــکان شهرســتان
تنهــا معــدن طــا در
ِ
فاریــاب ( بــه اســتناد کشــف یــک تونــل و
آســیاب اســتخراج ) بــا حــدود ســه هــزار

ســال قدمــت از ســه ســال قبــل عملیاتــی
شــده و تاکنــون حــدود پنــج میلیــارد تومــان
حفــاری در ایــن معــدن انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ذخیــره ایــن معــدن
در مرحلــه نخســت صــد وهشــتاد و چهــار
کیلوگــرم بــود گفــت  :بــا تکمیــل فعالیــت
اکتشــافی  ،ذخیــره معــدن بــه حــدود هفتصــد

کیلوگــرم درســال افزایــش مــی یابــد .
بگفتــه رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت جنــوب کرمــان تاکنــون ده نفــر در
ایــن معــدن مســتقیم مشــغول بــکار هســتند
کــه بــا ادامــه اکتشــاف هــا و بهــره بــرداری
زمینــه اشــغال صــد نفــر فراهــم مــی شــود

خـبـــر

مسـابقات لیـگ شطـرنج
شهرستان میناب با قهرمانی
وحدت گورزانگ به پایــان
رسیــد

بــه گــزارش روابــط
عمومــی اداره ورزش و
چوانــان شهرســتان مینــاب:
مســابقات لیــگ شــطرنج
شهرســتان مینــاب کــه
از تاریــخ 1مــرداد مــاه در
دو مــکان ســالن اجتماعــت
اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان مینــاب و ســالن
کتابخانــه شــهید بهشــتی
اداره فرهنــگ و ارشــاد
اســامی شهرســتان مینــاب
بــا حضــور  10تیــم آنامیس،
وحــدت گورزانگ،دفتــر
رضایی،مــوج
وکالــت
ابی،کانــون
هــای
مســا جد  ،ها چمز  ،نو نها ال ن
شــهید عمرانی،نوجوانــان
بانــوان
شــهیدعمرانی،
شــهید عمرانــی و فرفنگیان
و بــا شــرکت 60شــطرنجباز
آغــاز گردیــده بــود بــا
قهرمانــی وحــدت گورزانــگ
بــا کســب  32امتیــاز و
نایــب قهرمانــی دفتــر
وکالــت رضایــی بــا کســب
5/30امتیــاز و در جایــگاه
ســوم قــرار گرفتــن آنامیس
بــا کســب 5/27امتیــاز
بــه کار خــود پایــان داد.
از ســوی کمیتــه برگــزار
کننــده لیــگ مســابقات
شــطرنج شهرســتان مینــاب:
در ایــن دوره از لیــگ
شهرســتان
شــطرنج
مینــاب عبــداهلل بهــادری
حــدادی
میز،1ســعید
میز،2یــداهلل ســاالری میــز،3
شــمس الدینــی میز،4دفتــر
وکالــت رضایــی نیــز میــز6
بهتریــن هــای نفــرات
شــطرنج شــناخته شــدند.
در نفــرات شــرکت کننــده
زیــر  16ســاله هــا و نونهاالن
زیر12ســاله هــا هــم زهــرا
ذاکــری و پارســا وثوقــی
برتریــن هــای ایــن رده های
ســنی شــناخته شــدند.
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خـبـــر

راه اندازي مدرسه حمل ونقل در
استان هرمزگان براي اولين بار
دركشور

مدیــر کل حمــل و نقــل و پایانــه هــای
اســتان هرمــزگان گفــت  :درراســتاي
منويــات مقــام معظــم رهبــري
درخصــوص اقتصــاد مقاومتــي تفاهــم
نامــه همــكاري فــي مابيــن اداره كل
حمــل ونقــل وپايانــه هــاواداره كل
آمــوزش وپــرورش اســتان در هفتــه
دولــت منعقــد شــد کــه بــر اســاس آن
بــراي اوليــن بــار در مقطــع تحصيلــي
متوســطه رشــته حمــل ونقــل درســال
تحصيلــي  95-96راه انــدازي گرديــد
وپذيــرش دانــش آمــوزان بــراي
شــروع ســال تحصيلــي آغــاز شــد.
علیرضــا مجــرد بــا بیــان اینکــه رشــد
صنعــت حمــل ونقــل كــه يكــي از
شــاخص هــاي مهمــي اســت كــه
ميــزان توســعه اقتصــادي واجتماعــي
هركشــوري را بخوبــي نشــان ميدهــد
افــزود  :در جهــان امــروز حمــل ونقــل
از بخــش هــاي زيــر بنايــي اقتصــاد
اســت كــه فرآينــد توســعه اقتصــادي
را تحــت تاثيــر قــرارداده واســاس
مبــادالت وكليــد توســعه اقتصــاد
واجتماعــي استبهطوریکهگســترش
وبهبــود ايــن سيســتم جزپايــه
هــاي رشــد اقتصــادي بــوده ونقــش
اساســي در فرآينــد توســعه هرچــه
بيشــتر كشــور را ايفــا مــي نمايــد .
وی بیــان داشــت :از آنجــا كــه آمــوزش
وپــرورش دررونــد آمــوزش وتربيــت
نســل جــوان نقــش بســزايي دارد
وازطرفــي بــا توجــه بــه نقــش كليــدي
ســرمايه هــاي انســاني متخصــص
درارتقــاي كيفيــت حمــل ونقــل وتامين
ايمنــي ونيــز جهــت ايجــاد شــرايط
مناســب وفراهــم نمــودن اشــتغال فــارغ
التحصيــان مقطــع ديپلــم بمنظــور
تاميــن نيــروي انســاني بخشــهاي
مختلــف حمــل ونقــل تفاهــم نامــه اي
بيــن ايــن دو اداره كل منعقــد گرديــد.
ايــن مقــام مســئول افــزود :درايــن
تفاهــم نامــه اداره كل حمــل ونقــل
تاميــن نيــروي انســاني متخصــص
جهــت آموزشــهاي مــورد نيــاز
براســاس ســر فصــل هــاي آموزشــي
رشــته مذكــور در هنرســتانهاي
مجــري براســاس رعايــت ضوابــط
طرفيــن و همچنيــن فراهــم نمــودن
فضــا وتجهيــزات آموزشــي مــورد
نيــاز و فراهــم نمــودن زمينــه بازديــد
ازمراكــز مرتبــط بــا حــوزه حمــل ونقــل
هنرجويــان رشــته مذكــور وســاير دانش
آمــوزان مقاطــع تحصيلــي درراســتاي
اشــاعه فرهنــگ حمــل ونقــل اســتان
بــا رعايــت دســتورالعمل هــاي ايمنــي
موجــود طرفيــن وهمچنيــن همــكاري
در برگــزاري دوره هــاي آموزشــي
مــورد نيــاز مرتبــط بــا ايــن رشــته
وفراهــم كــردن زمينــه جــذب فــارغ
التحصيــان رشــته فــوق الذكــر در
بخــش هــاي تابعــه و ...متعهــد گرديد .
مجــرد درادامــه اشــاره اي بــه تعهــدات
اداره كل آمــوزش وپــرورش نمــود
وگفــت :آمــوزش وپــرورش هــم در
مقابــل فراهــم كــردن زمينــه اســتقرار
رشــته حمــل ونقــل درهنرســتانهاي
فنــي وحرفــه اي براســاس ضوابــط
ومقــررات بــا مشــاركت ســازمان و
همچنيــن زمينــه وجــذب دانــش
آمــوزان مســتعد بمنظــور ارتقــا ســطح
كمــي وكيفــي آمــوزش فــارغ التحصيال
رشــته مذكــور در هنرســتانهاي
مجــري وهمــكاري درتهيــه برنامــه
هــاي رســانه اي مشــترك بمنظــور
فرهنــگ ســازي ومعرفــي مشــاغل
رشــته مذكــور را متعهــد گرديــد .
شــايان ذكراســت مــدت زمــان ايــن
تفاهــم نامــه  6ســال تحصيلــي اســت.

به همت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان
همزمان با هفته دولت77پروژه آموزشی در هرمزگان به بهره برداری رسید
همزمــان بــا هفتــه دولــت ســال جــاری
 77پــروژه آموزشــی در قالــب  438کالس
درس بــا زیــر بنــای  54هــزارو  272متــر
مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 520
میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید
کــه ســهم بندرعبــاس از ایــن میــزان،
15پــروژه در قالــب 86کالس درس بــا
زیــر بنــای 10599و اعتبــاری قریــب
بــه 140میلیــارد ریــال مــی باشــد .
اســتاندار هرمــزگان دراولیــن روز از
هفتــه دولــت در آییــن بهــره بــرداری
از دبیرســتان پســرانه شــهید «علیرضــا
آرمــات» (شــهید جعفــری ) بــا گرامــی
داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و
باهنــر گفــت  :در ســه ســال اخیــر 337
پــروژه بــا بیــش از هــزار کالس درس در
هرمــزگان ســاخته شــده اســت و حــوزه
زیرســاختهای آموزشــی هرمــزگان در
دولــت تدبیــر و امید متحول شــده اســت.
جاســم جــادری بــا بیــان اینکــه تعلیــم
و تربیــت ســرلوحه تمامــی کارهــا و
امــور در کشــور اســت ،افــزود :معمــاری
رعایــت شــده در پــروژه دبیرســتان
 12کالســه شــهید آرمــات یکــی از
نیازهایــی اســت کــه بایــد در ســایر
پروژههــا نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.
اســتاندار هرمــزگان ،اضافــه کــرد :دولــت
تدبیــر و امیــد بــه جــای پرداختــن بــه
مســائل حاشــیهای و غیرضــروری ،کمــر
همــت بــه خدمــات رســانی بســته اســت.

جــادری بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای
دولــت آن گونــه کــه بایــد معرفــی نشــده
اســت ،گفــت :برخیهــا فقــط بــه یــک
حــوزه چســبیدهاند و مثــا میگوینــد
در حــوزه اقتصــادی کاری نشــده اســت
کــه بایــد پرســید دلیــل ایــن ســخنان
و حمــات بــه دولــت چیســت در
حالــی کــه تــورم و تهدیــدات اقتصــادی
از ســر کشــور برداشــته شــده اســت.
وی اضافــه کــرد 45 :درصــد از تســهیالتی
کــه در دولــت قبــل داده شــده اســت،
غیرقابــل وصــول اســت و بایــد گفــت
کــه دود شــده و بــه آســمان رفــت
چــرا کــه غیرقابــل برگشــت اســت و
ســرمایه مملکــت بربــاد رفتــه اســت.
اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه ایــن
تســهیالت بــه بهانــه ایجــاد توســعه و
اشــتغال پرداخــت و هیــچ اتفاقــی نیفتاده
اســت ادامــه داد :تســهیالت خوبــی در
دولــت یازدهــم بــه مــردم واگــذار شــده
اســت ،و در ایــن راســتا برخــاف تبلیغات
مخالفــان دســتاوردهای بزرگــی در ایــن
دولــت از جملــه انــرژی و آب و جادههــا
در همیــن هرمــزگان حاصل شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــن پایــان
مــدارس کپــری در ســالهای گذشــته،
اضافــه کــرد :ایــن در حالیســت کــه در
این ســه ســال در هرمــزگان صدها کالس
درس در روســتاها ایجــاد شــده اســت.
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز

مديرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد
بهره برداری از  14پروژه آب و فاضالب در هفته دولت
توليــد آب فعلــي
مديرعــــامل
 3295ليتــر بــر
آبـفاي هرمزگان
ضمن گراميداشت
ثانيــه اســت و
 900ليتــر بــر
هفته دولـــت
ثانيــه كمبــود
 ،گفت  :امسال
آب داريــم .
در سايه حمايت
وي بــا اشــاره
و تدبيردولت
اينکــه
بــه
اميد 14 ،پروژه
ســرانه مصــرف
با اعتبار بالغ بر
آب در کشــور
 290ميليارد ريال
 150ليتــر بــه ازاء هــر فــرد در شــبانه روز
در بخش آب و فاضالب افتتاح و به بهره
اســت ،اظهــار داشــت :بــه علــت محدوديــت
برداري مي رسد.
بــه گــزارش مکــران از بندرعبــاس  ،اميــن منابــع آبــي شــهروندان هرمزگانــي بــه
صــورت خودجــوش بــه ســمت صرفــه
قصمــی افــزود:
در هميــن راســتا ،امســال  14پــروژه در جويــي و مصــرف بهينــه حرکــت کردنــد.
بخــش آب و فاضــاب از جملــه؛ اجــراي
شــبكه جمــع آوري فاضــاب بندرعبــاس وي افــزود :در حــال حاضــر متوســط
بــه طــول  15كيلومتــر ،بازســازي و ســرانه مصــرف آب هرمزگانــي هــا حــدود
بهــره بــرداري از مخــازن ذخيــره آب در  130ليتــر در شــبانه روز و  20ليتــر کمتــر
مجمــوع بــه حجــم  34هــزار مترمكعــب از متوســط کشــوري اســت امــا كمــاكان
در شــهرهاي بندرعبــاس و ابوموســي ،تــاش داريــم تــا ضمــن اقدامــات مديريتي
اجــراي خطــوط انتقــال آب بــه طــول ايــن ميــزان مصــرف را کاهــش دهيــم.
 17كيلومتــردر شــهرهاي حاجــي آبــاد،
ابوموســي و بندرعبــاس و اصــاح و وي در ادامــه بــا تاکيــد بــر اينکــه؛ در
همچنيــن اجــراي توســعه شــبكه توزيــع دولــت تدبيــر و اميــد اجــراي طــرح
آب بــه طــول  74كيلومتــر در شــهرهاي هــاي فاضــاب در شــهر هــاي اســتان
ابوموســي ،مينــاب ،ســيريك ،جاســك شــتاب بيشــتري گرفتــه ،گفــت:
و بندرعبــاس در مجمــوع بــا اعتبــاري
بالــغ بــر  294ميليــارد ريــال افتتــاح و در حــال حاضــر بيــش از  49درصــد از
بــه مرحلــه بهــره بــرداري مــی رســد .جمعيــت شــهرهاي اســتان از خدمــات
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعيــت منابــع جمــع آوري و تصفيــه فاضالب بهــره مندند
آبــي اســتان ،افــزود :درحــال حاضــر نيــاز و در شــهر بندرعبــاس نيــز  84درصــد
آبــي شــهرهاي اســتان  4195ليتــر بــر از جمعيــت ايــن شــهر از خدمــات جمــع
ثانيــه بــوده در حالــي كــه متوســط ميــزان آوري فاضــاب برخــوردار مــي باشــند.

مــدارس هرمــزگان نیــز در ایــن آئيــن
گفــت  :دبیرســتان  12کالســه «شــهید
آرمــات «بندرعبــاس بــا اعتبــار 37
میلیــارد ریــال و زیربنــای دو هــزارو
 700مترمربــع بــه نمایندگــی از 77
پــروژه آموزشــی شــامل  438کالس
درس بــا زیربنــای بیــش از  54هــزار
مترمربــع و اعتبــار  520میلیــارد ریــال
در هرمــزگان بــه بهــره بــرداری رســید.
ماشــاءاهلل قاســمي افــزود :تــا هفتــه
دولــت امســال  173کالس درس
تخریبــی درهرمــزگان بــا اعتبــار 160
میلیــارد ریــال و زیربنــای  17هــزار و
 934مترمربــع بازســازی مــی شــود.
بــه گفتــه وي در مجمــوع یکهــزار و
 627کالس درس تخریبــی در اســتان
هرمــزگان وجــود دارد کــه برای بازســازی
و مقــاوم ســازی آنهــا بیــش از ســه هــزار
و  500میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
وی بــا تشــریح منابــع اعتبــاری ایــن
پــروژه هــا گفــت  :از مجمــوع پــروژه
هــای قابــل بهــره بــرداری در هفتــه
دولــت و مهرمــاه 95تعــداد 17پــروژه
از محــل اعتبــارات مردمــی 13،پــروژه
بصــورت مشــارکتی 38 ،پــروژه از محــل
اعتبــارات ملــی و9پــروژه از محــل
اعتبــارات اســتانی تامیــن شــده اســت .
وي اظهارداشــت :هــم اکنــون  192طــرح
آموزشــی درهرمــزگان بــا  950کالس
درس بــا زیربنــای بیــش از  191هــزار

متــر مربــع در دســت اجراســت کــه بــا
اختصــاص بــه موقــع اعتبــار تــا ســال
آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی در ادمــه بــا اشــاره بــه معمــاری
مراکــز آموزشــی احــداث شــده گفــت :
ســاختمانها بــا معمــاری اصیــل و بومــی
اســتان ســاخته شــده همچنیــن  30تــا
 40درصــد هــر محوطــه آموزشــی بــه
فضــای ســبز اختصــاص یافتــه اســت .
گفتنــی اســت ،پروژه 12کالســه «شــهید
آرمــات» بــا حضــور پــدر شــهیدعلیرضا
آرمــات  ،اســتاندار و معاونیــن اســتانداری
،جمعــی از مدیــران کل دســتگاههای
اجرای اســتان ،فرماندار  ،شــهردارمرکزی
و شــهردار منطقــه یــک و اعضــای
شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس و
جمــع کثیــری از خبرنــگاران رســانه
هــای جمعــی بــه بهــره بــرداری رســید.
یــاد آور مــی شــود ؛در هفتــه دولت ســال
جــاری  3پــروژه درجزیــره ابوموســی 4،
پــروژه در شهرســتان بســتک 4 ،پــروژه
در بشــاگرد  6 ،پــروژه در شهرســتان
بندرلنگــه  5 ،پــروژه در پارســیان 5،
پــروژه در جاســک  19 ،پــروژه در
شهرســتان حاجــی آبــاد  5 ،پــروژه در
شهرســتان رودان  3 ،پــروژه در ســیریک
 3 ،پــروژه در جزیــره قشــم  4 ،پــروژه در
شهرســتان مینــاب و یــک پــروژه نیــز در
جزیــره هرمــز بــه بهــره بــرداری رســید .

بزرگتریــن ومــدرن تریــن جایــگاه ســوخت در بندرعبــاس بــه
بهــره بــرداری رســید
مخــزن بــه نفــت
گاز معمولــی ،
دو مخــزن بــه
نفــت گاز یــورو4
( نفــت گاز کــم
گوگــرد) و بــرای
فــرآورده هــای
بنزیــن موتــور ،
بنزیــن یــورو 4
و بنزیــن ســوپر
نیــز هرکــدام
یــک مخــزن
اســت.
یافتــه

همزمــان بــا هفتــه
دولــت بزرگتریــن
تریــن
ومــدرن
جایــگاه ســوخت
در بندرعبــاس در
زمینــی بــه مســاحت
 9660متــر مربــع
بخــش
توســط
خصوصــی ( شــرکت
بنــا گســتران ترنــج)
بــا ســرمایه گــذاری
بــه ارزش 160
میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.

اختصــاص

بــه گــزارش مکــران از بندرعبــاس،
اســتاندار هرمــزگان در ایــن مراســم
بــا اشــاره بــه ارتبــاط جایــگاه ســوخت
و مجتمــع خدماتــی رفاهــی « ترنــج»
بــا سوخترســانی بانکرینــگ ،گفــت:

جــال الدیــن مــراد افــزود :از مجمــوع
 14تلمبــه و  70نــازل ســوخت ،بــرای
ســوختگیری بنزیــن خــودرو هــای ســبک
جمعــا چهــار ســکو و هشــت تلمبــه و هــر
تلمبــه بــا  8نازل در نظر گرفته شــده اســت.

در صــورت را ه انــدازی ترمینــال
ســوختی بناگســتر در بنــدر خلیــج
فــارس ســهم مــا از بــازار بانکرینــگ
منطقــه  10درصــد افزایــش مییابــد.
جاســم جــادری بــه ظرفیــت بانکرینــگ
و فــروش ســوخت بــه کشــتیهای
خارجــی اشــاره کــرد و افــزود :کشــور مــا
ظرفیــت هــای بینظیــری در ایــن حــوزه
دارد و ایــن در حالیســت کــه ســهم مــا
از ایــن بــازار بســیار کــم و ناچیــز اســت.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی هرمــزگان نیــز درایــن مراســم گفــت:
ایــن جایــگاه بــا نــام تجــاری «ترنــج» در
زمینــی بــه مســاحت  9660متــر مربــع و
هزینــه ای بالــغ بــر  160میلیــارد ریــال بــا
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی احــداث
شــده اســت کــه مجموعــا هفــت مخــزن بــا
ظرفیــت هرکــدام  45هــزار لیتــر بــرای ایــن
جایــگاه طراحــی و ســاخته شــده کــه دو

بــه گفتــه مدیــر شــرکت ملــی پخــش
فــرآورده هــای نفتــی هرمــزگان از
مجمــوع  34نــازل بنزیــن  16 ،دســتگاه
بــه مخــزن بنزیــن ســوپر و  18دســتگاه
بــه مخــزن بنزیــن معمولــی متصــل اســت.
مــراد همچنیــن بــا اشــاره بــه امــکان
ســوختگیری نفــت گاز در مســیری
مجــزا در ایــن جایــگاه بــرای خــودرو
هــای ســنگین و گازوییــل ســوز گفــت:
 5تلمبــه بــا  20نــازل هــم در ایــن بخــش
آمــاده عرضــه ســوخت بــه راننــدگان
محتــرم اســت کــه بــرای نفــت گاز معمولــی
و نفــت گاز یــورو 4هرکدام ده نــازل جداگانه
طراحــی شــده اســت .همچنیــن یــک تلمبــه
دو نازلــه بــرای ســوختگیری موتــور ســیکلت
هــا در ایــن جایــگاه تعبیــه شــده اســت.

رویــــداد
اســتقبال بــي نظيــر راننــدگان
حمــل ونقــل جــاده اي كشــور
از اجــراي طــرح نوبــت دهــي
ـاس
ـار بندرعبـ
ـه بـ
ـازي درپايانـ
مجـ

مديــركل حمــل ونقــل وپايانــه
هــاي اســتان هرمزگانگفــت :
طــرح نوبــت دهــي مجــازي كــه
بــراي اوليــن بــار درســطح كشــور
در مــرداد مــاه  95در پايانــه بــار
بندرعبــاس اجرايــي گرديــده
اســت مــورد اســتقبال بــي نظيــر
راننــدگان جــاده اي واقــع گرديــد
كــه دو ســوم از آنهــا از طريــق
سيســتم مجــازي نوبــت دهــي
ســامانه پيامكــي 10004414نوبــت
خــود را دريافــت نمــوده انــد .كــه
ايــن امــر بــا توجــه بــه بــاال بــودن
هزينــه هــاي ناشــي از ســفر بــه
بندرعبــاس  ،صرفــه جويــي بســيار
زيــادي را حاصــل نمــوده اســت .
مهنــدس علیرضــا مجــرد افــزود
 :بــا توجــه بــه گذشــت يكمــاه از
اجــراي ايــن طــرح در پايانــه بــار
بندرعبــاس بــر اســاس گــزارش
ســامانه  20339نفــر از راننــدگان
موفــق بــه ثبــت نــام نوبــت دهــي
ازطريــق مجــازي گرديــده انــد .
وی بیــان داشــت  :ایــن طــرح
بــرای افزایــش بهــره وری و
ارتقــاء ســطح خدمــات دهــی
(ســامانه پيامكــي )10004414
در پایانــه بــار بندرعبــاس راه
انــدازی گرديــد واز نيمــه مــرداد
مــاه  95نوبــت دهــي آغــاز كــه
تعــداد  20240نفــر از راننــدگان
از طريــق سيســتم مذكوردرايــن
مــدت زمــان كوتــاه «  15روز «
موفــق بــه دريافــت نوبــت شــده انــد
مجــرد در ادامــه اشــاره اي بــه
تعــداد كل نوبــت هــاي اخــذ
شــده توســط راننــدگان بصــورت
حضــوري ومجــازي كــرد وگفــت در
مــرداد مــاه  95از تعــداد 33243
نوبــت اخــذ شــده توســط راننــدگان
تعــداد  20240نوبــت بصــورت
مجــازي وتعــداد  13003نوبــت
بصــورت حضــوري بــوده اســت
وی تصریــح کــرد  :سیســتم مجازي
نوبــت دهــی  VTSپایانــه بــار
بندرعبــاس موجــب افزایــش بهــره
وری در بخــش و جلوگیــری از تردد
زائــد نــاوگان  ،جلوگیــری از افزایش
ترافیــک جــاده ای در محورهــای
مواصالتــی کشــور  ،جلوگیــری از
افزایــش مصــرف ســوخت  ،معطلــی
و مانــدگاری راننــدگان در پایانــه
بــار بندرعبــاس کــه بــه تبــع آن
نیــز افزایــش هزینــه هــا در پایانــه
بندرعبــاس را در پــی داشــته اســت.
وی گفــت  :رانندگانــی کــه در
ســامانه پیامکــی 10004414
پایانــه بــار بندرعبــاس ثبــت نــام
نمــود ه انــد دارای کارت هوشــمند
معتبــر هســتند بــرای مــدت
زمــان مشــخص نوبــت رزرو نمــود
کــه مــی تواننــد در مــدت زمــان
حداکثــر  24ســاعت قبــل از اخــذ
مجــوز بارگیــری بــه ايــن پایانــه
بــار مراجعــه نمــوده و بــا ارائــه
اصــل مــدارك شــخص و نــاوگان
 ،اقــدام بــه اخــذ بــار نماینــد.
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رویــــداد
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
بنــدرعباس بدون آزمـون دانشجو
میپذیرد

رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی
کاربــردی جهــاد دانشــگاهی
بندرعبــاس گفــت :ثبــت نــام
داوطلبــان شــرکت در پذیــرش
دوره هــای بــدون آزمــون کاردانی
و کارشناســی نظــام آمــوزش
مهارتــی دانشــگاه جامــع علمــی
کاربــردی مهرمــاه ســال 1395
منحصــرا ً بــه صــورت اینترنتــی،
از  7شــهریور آغــاز مــی شــود.
بــه گــزارش مکــران از بندرعبــاس
 ،ســید محمــد میرحســینی
رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی
کاربــردی جهــاد دانشــگاهی
بندرعبــاس ،اظهــار کــرد:
دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی
متولــی نظــام آمــوزش عالــی
علمی-کاربــردی و آمــوزش هــای
مهــارت محــور اســت کــه زیــر
نظــر وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری اداره میشــود.
وی افــزود :هــدف دانشــگاه جامــع،
باالبــردن ســطح مهــارت و معلومــات
شــاغلین بخــش هــای مختلــف،
تربیــت نیــروی ماهر و فراهــم آوردن
موجبــات مشــارکت ســازمانها و
دســتگاههای اجرایــی دولتــی و غیــر
دولتــی برای آمــوزش نیروی انســانی
متخصــص و مــورد نیــاز بخشهــای
مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگی کشــور اســت و خوشــبختانه
در ســالهای اخیــر با شــناخت بیشــتر
مــردم نســبت بــه ایــن دانشــگاه
و وضعیــت بــازار کار بــرای رشــته
هــای بــا شــیوه آموزشــی مهارتــی،
گرایــش بــه ســمت دانشــگاه علمــی
کاربــردی افزایــش داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :مرکــز آموزشــی
علمــی کاربــردی جهــاد دانشــگاهی
بندرعبــاس ،کــه از مراکــز پیــش رو
و قدیمــی هرمــزگان محســوب مــی
شــود در مهرمــاه ســال جــاری در
 11کــد رشــته مختلــف در زمینــه
هــای فنــاوری اطالعــات ،نــرم افــزار،
عمــران و شهرســازی ،حقــوق،
حســابداری ،امــور گمرکــی و ایمنــی
و حفاظــت کار دانشــجو میپذیــرد
کــه پذیــرش دانشــجو در کلیــه
رشــته هــا بــدون آزمــون اســت.
وی ادامــه داد :کلیــه متقاضیــان
ضــرورت دارد کــه در مهلــت
در نظــر گرفتــه شــده و پــس از
مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا
(کــه از طریــق ســایت ســازمان
قابــل دسترســی اســت) و فراهــم
کــردن مــدارک و اطالعــات مــورد
نیــاز ثبتنــام ،بــه ســایت ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی
 ww.sanjesh.orgمراجعــه و نســبت
بــه ثبــت نــام در پذیــرش دوره
کاردانــی فنــی و دوره کاردانــی
حرفــهای نظــام آمــوزش مهارتــی
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی
مهرمــاه ســال  1395اقــدام کننــد.
ضمــن اینکــه امــکان مشــاوره
تحصیلــی و ثبــت نــام حضــوری
در خــود مرکــز نیــز وجــود دارد.
گفتنــی اســت ،ایــن مرکــز در
ســال گذشــته ،یکــی از مراکــز
آموزشــی برتــر موسســه علمــی
کاربــردی جهــاد دانشــگاهی
در ســطح کشــور بــوده اســت.

همزمــان با هفتـــه دولت بهره برداری از 6پـروژه برق منطـقه ای
هرمــزگان آغــاز شــد
در اولیــن روز از هفتــه دولــت بــا
حضــور اســتاندار هرمــزگان ،فرمانــدار
بندرعبــاس  ،مدیــر عامــل شــرکت
بــرق منطقــه ای اســتان و جمعــی از
مدیــران دســتگاههای اجرایــی اســتان
پســت  63کیلــو ولــت درخــت ســبز
( مســکن مهــر ) به بهــره برداری رســید.

قطــب صنعتــی ســرمایه هایــی هســتند
کــه مــی تواننــد چــرخ اقتصــادی
کشــور را بــه رونــق در بیاورنــد.
اســتاندار هرمــزگان در ادامــه بــه
عملکــرد خــوب بــرق منطقــه ای در
اســتان اشــاره کــرد وافــزود  :افزایــش
 700مگاواتــی بــرق کار بســیار بــی
نظیــر و دلگــرم کننــده ای اســت و اینکه
طــی ســه ســال فعالیــت دولــت تدبیــر
و امیــد هــر مــاه یــک پــروژه در تولیــد
انــرژی بــه مــردم اســتان هدیــه شــده
کاری بــی ســابقه و بــی نظیــر اســت.

اســتاندار هرمــزگان در ایــن مراســم بــا
ابــراز خرســندی ار عملکــرد شــرکت
بــرق منطقــه ای اســتان گفــت :
مایــه افتخــار و مباهــات اســت کــه
ایــن پــروژه هــا توســط فرزنــدان
ایــن مــرز و بــوم انجــام شــده اســت  .جــادری افــزود  :بهــره بــرداری از ایــن
پســت مایــه آرامــش  ،امنیــت وتثبیــت
جاســم جــادری بــا بیــان اینکــه اگــر جمعیت در شــهرک مســکن مهــر پیامبر
مشــکل آب حــل شــود دیگــر دغدغــه اعظــم (ص)و دلگرمــی بــرای  6هــزار
ای از بابــت عملکــرد وزارت نیــرو در خانــوار ســاکن در ایــن شــهرک اســت.
اســتان نخواهیــم داشــت ادامــه داد  :در ادامــه ایــن مراســم مدیرعامــل
در گذشــته نگــران قطعــی بــرق بودیــم شــرکت بــرق منطقــه ای هرمــزگان
ولــی امروزبــه نــدرت خاموشــی داریــم .نیــز بــا اشــاره بــه پــروژه هــای هفتــه
وی .افــزود  : :وجــود بــرق بــا توجــه بــه دولــت ســال جــاری گفــت  :در ایــن
گرمــای هــوا بــرای مــردم هرمــزگان هفتــه  6پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ
بســیار مهــم و حیاتــی اســت و در بخــش بــر 500میلیــارد ریــال بــه مــردم
تولیــد بــرق و انــرژی یکــی از دغدغــه شــریف اســتان هدیــه شــده اســت.
هــای مهــم مــا رفــع شــده اســت.
جــادری اضافــه کــرد :نیــروگاه هــای مهنــدس حســن کهــوری ادامــه داد
خوبــی در هرمــزگان در دســت احــداث  :ایــن پســتها شــامل پســت  63کیلــو
داریــم کــه بــرای تبدیــل هرمــزگان بــه ولــت درخــت ســبز ( مســکن مهــر

) در شهرســتان بندرعبــاس ،پســت
 132/20کیلــو ولــت موقــت چهــواز
پارســیان  ،توســعه پســت 132/20
کیلــو ولــت پارســیان  ،پســت موقــت
 63/20کیلــو ولــت بنــدر پهــل واقــع
در بنــدر خمیــر  ،افزایــش پســت
فرامــرزان از  15بــه  30مگاولــت آمپــر
در شهرســتان بســتک و توســعه پســت
فیــن در شهرســتان فیــن مــی باشــند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
از افزایــش  700مگاواتــی ظرفیــت
نیروگاههــای اســتان خبــر داد و گفــت
 :تــا پایــان دولــت یازدهــم  15پــروژه
در هرمــزگان توســط وزارت نیــرو در
زمینــه تامیــن و بهینهســازی بــرق
اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200
میلیــارد تومــان دردســت اقــدام اســت.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای
هرمــزگان خاطــر نشــان کــرد  :در ســه
ســال گذشــته  34پــروژه بــه ارزش ســه
هــزارو  840میلیــارد ریــال در ســطح
اســتان بــه بهــره بــرداری رســیده کــه
بــه طــور میانگیــن در هــر ســال 130
میلیــارد تومــان پــروژه و در هــر مــاه یک
پــروژه بــه بهــره بــرداری رســیده اســت .
مهنــدس کهــوری بــا اشــاره بــه نیــروگاه
ایســین گفــت  :ایــن نیــروگاه یکــی از
مهمتریــن و بزرگتریــن پــروژه هــای

افتتاحــی در دولــت یازدهــم اســت کــه
بــه دلیــل مشــکالت مالــی تعطیــل بــود
کــه بــا مســاعدت اســتاندار و وزیــر نیــرو
اولیــن واحــد آن در ســال  93وارد مــدار
شــد و تــا نــوروز امســال نیــز ســه واحــد
باقــی مانــده نیــز وارد مــدار شــدند .
وی میــزان بــرق تولیــدی نیروگاههــای
اســتان راطــی ســه ســال گذشــته 40
میلیــارد کیلــو وات ســاعت عنــوان کــرد
و افــزود  :میــزان مصرفــی اســتان از
ایــن تولیــد  35میلیــارد کیلــو وات
ســاعت بــوده اســت کــه از ایــن میــزان
 15میلیــارد کیلــو وات ســاعت بــه
مصــرف صنایــع بــزرگ رســیده اســت
و  5میلیــارد کیلــو وات ســاعت بــه
اســتانهای مجــاور منتقــل شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســایر فعالیت
هــای شــرکت بــرق منطقــه ای طی ســه
ســال گذشــته در اســتان بیــان داشــت
 :در ســه ســال گذشــته در بخــش
فــوق توزیــع در مجمــوع  25پســت بــه
ظرفیــت  2هــزارو  818مــگاوات آمپــرو
ســرمایه گــذاری ســه هــزارو 170
میلیــارد ریــال بــه ظرفیــت صنعــت برق
اســتان اضافــه شــد همچنیــن  9پــروژه
خــط انتقــال بــه طــول  293کیلومتــر
مــدار بــه ارزش  670میلیــارد ریــال نیــز
در ایــن مــدت احــداث شــده اســت .

بهره بــرداری از  9پـــروژه عمرانی شهرستان میــناب با اعتبـاری بالغ بر  320میلیارد ریال
همزمــان بــا اولیــن روز از هفتــه دولــت از 9
پــروژه عمرانــی و خدماتــی پــروژه شهرســتان
مینــاب بــا حضــور دکتــر رئوفــی معــاون
هماهنگــی و امــور اقتصــادی و مدیریــت منابــع
و نخعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه
شهرســتان مینــاب و دکتــر ریاحــی مشــاور وزیــر
صنعــت و معــدن و تجــارت بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 320میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری
ویــژه شهرســتان مینــاب شــاهد افتتــاح
پــروژه هــای مختلــف عمرانــی بــود کــه
بــا حضــور معــاون اســتاندار هرمــزگان
دکترعلــی رئوفــی بــه بهــره بــر داری رســید.
افتتــاح بلــوار ورودی شــهر تیروراولیــن پــروژه
عمرانــی شهرســتان مینــاب بــود کــه بــا
حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
ومدیریــت منابــع اســتانداری بــا اعتبــار بالــغ
بــر  21660میلیــون ریــال افتتــاح شــد.
رئوفــی در مراســم افتتــاح دو دبســتان شــش
کالســه در روســتاهای حاجــی خادمــی
ودهــو در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان کــه
بــا اعتبــار بالــغ 16میلیــاردو  500میلیــون
ریــال کــه از محــل اعتبــارات ملــی احــداث
شــده بــود گفــت :دولــت در بخــش آمــوزش
نــگاه ملــی دارد ودر تــاش اســت کــه بتوانــد
فضــای آموزشــی کشــور را بهبــود بخشــد.
معــاون اســتاندار هرمــزگان بیــان داشــت:
طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری دولــت
تدبیــر وامیــد بــرای ایجــاد وضعیــت اقتصــادی
کشــور تــاش چشــمگیری دارد وبــه دنبــال آن
اســت تــا بتوانــد ایــن وضعیــت را بــه بهتریــن
شــکل ممکــن در کشــور بــه اجــرا در آورد.
رئوفــی گفــت :آرامشــی کــه امــروزه مــردم در
کشــور شــاهد آن هســتند از بــرکات نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت
کــه دولــت خدمتگــذار بــا ارائــه راهکارهــای
مناســب وپیــروی از رهنمــود هــای مقــام
معظــم رهبــری شــاهد رونــق در کشــور هســتیم.
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مینــاب در آییــن
بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی ایــن
شهرســتان در هفتــه دولــت گفــت  :در روز
اول افتتــاح ایــن پروژهــا هفــت پــروژه عمرانــی
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  320میلیــارد ریــال در

بهداشــتی و درمانــی  ،کارخانــه تولیــد ســبد
محصــوالت کشــاورزی بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 47میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید

ایــن شهرســتان بــه بهــره بــر داری رســید.
ابــوذر مهــدی نخعــی معــاون اســتاندار و
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مینــاب در مراســم
افتتــاح مرکــز بهداشــتی ودرمانــی روســتای
کالهــی گفــت :ایــن روســتا بــا جمعیتــی
تحــت پوشــش بیــش از  5هــزار نفــر بــدون
ســاختمان مرکــز وبهداشــتی ودرمانــی بــود
کــه مــردم ایــن روســتا بــرای انجــام خدمــات
بهداشــتی بــه شــهر تیــاب مراجعــه مــی کردنــد
کــه بــا تدبیــر دولــت محتــرم در بخــش درمــان
از ســال  92عملیــات احــداث ایــن مرکــز
شــامل داروخانــه  ،آزمایشــگاه ،اتــاق تزریقــات
واتــاق پزشــک شــروع شــد کــه امــروز نیــز
شــاهد بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هســتیم.
نخعــی بیــان داشــت:در هفتــه دولــت در
شهرســتان مینــاب بیــش از  66پــروژ عمرانــی
در ایــن شهرســتان بــا اعتبــاری بیــش از
 600میلیــار ریــال بــه بهــره خواهــد رســید.
در

اولیــن

روز

هفتــه

دولــت

بهــره بــرداری از  9پــروژه عمرانــی شهرســتان
مینــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر  320میلیــارد ریال
همزمــان بــا اولیــن روز از هفتــه دولــت از 9
پــروژه عمرانــی و خدماتــی پــروژه شهرســتان
مینــاب بــا حضــور دکتــر رئوفــی معــاون
هماهنگــی و امــور اقتصــادی و مدیریــت منابــع
و نخعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه
شهرســتان مینــاب و دکتــر ریاحــی مشــاور وزیــر
صنعــت و معــدن و تجــارت بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 320میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
در دومیــن روز هفتــه دولــت
بهــره بــرداری از  7پــروژه عمرانــی بخــش
توکهــور و شــهر هشــتبندی بــا حضــور
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان
مینــاب و مدیــران اجرایــی شهرســتان
در دومیــن روز هفتــه دولــت  7پــروژه عمرانــی
بخــش توکهــور و شــهر هشــتبندی بــا حضــور
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان
مینــاب و مدیــران اجرایــی شهرســتان شــامل
بهــره بــرداری از دو بــاب مدرســه  ،خــط
انتقــال آب شــرب ،راه روســتایی ،مرکــز

در ســومین روز هفتــه دولــت
دیــدار اعضــای شــورای اداری شهرســتان بــا
نماینــده ولــی فقیــه در شهرســتان/بخش دیــدار
مردمــی بــا اهالــی بخــش ســندرک و بهــره
بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی و خدماتــی
در ســومین روز از هفتــه دولــت اعضــای شــورای
اداری شهرســتان مینــاب بــا حضــور معــاون
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان دیــداری بــا
امــام جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه داشــتند
و در ادامــه برنامــه هــای کاروان تدبیــر و امیــد
دیــداری مردمــی بــا اهالــی ســندرک سرکشــی
و دلجویــی از خانــواده شــهدا و همچنیــن از
دو پــروژه هــای شــبکه ابرســانی پــوم و خانــه
بهداشــت ســیت بــا اعتبــاری بالــغ بــر 15
میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید
دولــت
هفتــه
روز
چهارمیــن
آییــن انتقــال آب ســد شــمیل و نیــان بــه 2500
هکتــار از ارضــی دشــت شــمال مینــاب بــا حضور
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ،
نماینــده شــرق اســتان در مجلــس شــورای
اســامی و مدیــرکل آب منطقــه ای اســتان
در چهارمیــن روز هفتــه دولــت آییــن انتقــال
آب ســد شــمیل و نیــان بــه  2500هکتــار از
ارضــی دشــت شــمال مینــاب بــا حضــور معــاون
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان  ،نماینــده
شــرق اســتان در مجلــس شــورای اســامی و
مدیــرکل آب منطقــه ای اســتان صــورت گرفــت
در پنجمیــن روز از هفتــه دولــت
بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه
شهرســتان مینــاب و جمعــی از مدیــران ایــن
شهرســتان  5پــروژه عمرانــی و خدماتــی
بخــش مرکــزی مینــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 18میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید
همزمــان بــا پنجمیــن روز از هفتــه دولــت
بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه
شهرســتان مینــاب و جمعــی از مدیــران ایــن
شهرســتان  5پــروژه عمرانــی و خدماتــی
بخــش مرکــزی مینــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 18میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید

رویــــداد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
2هزارو 318میلیون متر مکعب آب
نیاز بخش کشاورزی هرمزگان است

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
هرمــزگان گفــت :بــرای تولیــد
محصــوالت زراعــی وباغی ســالیانه
بیــش از 2هزارو318میلیــون متــر
مکعــب آب شــیرین نیــاز اســت.
بــه گــزارش مکــران از
بندرعباس،ناصــر حیــدری پــوری
در نشســت مدیریــت مصــرف
و ارتقــاء کارایــی مصــرف آب
کشــاورزی در بندرعبــاس افــزود:
علــل افــت تولیــدات باغــی
از جملــه انبــه و نارنگــی در
هرمــزگان تنــش آبــی مــی باشــد.
وی تصریــح کــرد  :در اســتان
74دشــت وجــود دارد کــه
53درصــد آنهــا از کیفیــت
برخــوردار
مناســبی
آب
نیســتند و 35دشــت در
وضعیــت ممنوعــه قــرار دارنــد.
حیــدری پــوری بــا اشــاره بــه
اینکــه بخــش عمــده ای از آبهــای
اســتان شــور هســتند اظهــار
داشــت  :در کشــور 110گنبــد
نمکــی وجود داردکــه 73گنبد آن
در هرمــزگان مــی باشــند وبایــد با
برنامــه ریزی مناســب ،سرچشــمه
هــای آب شــیرین را بــه دشــت
هــای کشــاورزی هدایــت کــرد.
وی اذعــان کــرد  :در ســالهای
اخیــر حــدود 6هــزار ســازه
آبخیــزداری در اســتان ســاخته
شــده ولــی بــه دلیــل عــدم
جانمایــی مناســب واحــداث آنهــا
بــرروی ســنگ بســتر رودخانــه
هــا نتوانســته نقشــی مناســب
در تامیــن آب مــورد نیــاز
بخــش کشــاورزی داشــته باشــد.
حیــدری پــوری برداشــت بــی
رویــه و وجــود چاههای غیــر مجاز
را ازدیگــر علــل افــت ذخایــر آبــی
اســتان دانســت واظهــار داشــت
 :در اســتان 21هزارو241حلقــه
چــاه 639 ،چشــمه و
دارد.
وجــود
169قنــات
وی خاطــر نشــان کــرد  :ســازمان
جهــاد کشــاورزی در ســالهای اخیــر
بــا هــدف افزایــش راندمــان بهــره
وری آب ،بیــش از 56درصــد از
اراضــی کشــاورزی را بــه سیســتم
آبیــاری نویــن مجهــز کــرده اســت .
حیــدری پــوری گفــت  :در کشــور
4میلیــون اراضــی کشــاورزی
بــا قابلیــت اجــرای سیســتم
آبیــاری نویــن وجــود دارد وایــن
رقــم در اســت 120هــزار هکتــار
اســت کــه تاکنــون 90هــزار
هکتــار آن بــه سیســتم آبیــاری
تحــت فشــار مجهــز هســتند.

6

سال اول  -شماره  - 37چهار شنبه  10مرداد 1395

خـبـــر

پیـام مشتــرک امــام
جمعه و استاندار کرمان به
مناسبت هفته دولـــت
ســید یحیــی جعفــری نماینــده
ولــی فقیــه و امــام جمعــه
کرمــان و علیرضــا رزم حســینی
اســتاندار کرمــان طــی پیــام
مشــترکی هفتــه دولــت را
بــه همــه دولــت مــردان و
مســئوالن و خدمتگــزاران
نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی تبریــک گفتنــد.

هشــتم شــهریورماه بــه عنــوان یــاداور
اندیشــه واال و ســاده زیســتی شــهید
رجایــی و اقتــدار و رادمــری شــهید
باهنــر ،افتخــاری دیگــر بــر ســینه
پرافتخــار نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی اســت کــه نشــان مــی دهــد
اندیشــه هــای ســیاه و ظالمانــه هیچــگاه
راه بــه جایــی نبــرده و نخواهــد بــرد.
تاریــخ پرفــراز و نشــیب انقــاب اســامی
در کتیبــه ارزشــمند خــود خاطــرات
شــگرفی از پــرواز پرســتوهایی دارد کــه
جانشــان بــا عصــاره ایمــان بــه خــدا و
خدمــت بــه خلــق درآمیختــه بــود و تنها
دلیــل زمینــی بودنشــان نیــز انفــاق جان
و زندگــی خــود در راه آرمــان واالیشــان
بــرای خدمــت بــه خلــق بــوده اســت.
شــهید باهنــر ،شــهیدی کــه راه و آرمــان
هایــش چــراغ هدایــت و یکــی از مفاخر
اســتان کرمــان کــه بــا اخــاق ،اخــاص
و تواضــع خــود را وقــف خدمــت بــه
خلــق نمــود و در مســیر اعتــدال و
ترویــج اســام واقعــی تــاش نمــود و
ســرانجام در کنــار شــهید رجایــی در
ســنگر خدمترســانی به شــهادت رســید.
نامگــذاری ســالروز عــروج شــهیدان
رجایــی و باهنــر بــه عنــوان هفتــه
دولــت فرصتــی را فراهــم مــی آورد کــه
ضمــن گرامیداشــت مقــام ایــن شــهدای
گرانقــدر ،بــار دیگر سرودســرخ شــهادت
طلبــی را بــا همراهــی همــه مدیــران و
مســئوالن زمزمــه کــرده ونشــان دهیــم
کــه بــا مدیریــت جهــادی مــی تــوان در
مســیر ایــن شــهدا گام برداشــت و در
ایــن مســیر ،راه همــان اســت کــه از
ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی
بــه خوبــی تعییــن شــده و بــه عنــوان «
اقتصــاد مقاومتــی» شــناخته مــی شــود.
در ایــن مســیر نــگاه و توجه ویــژه دولت
تدبیــر و امیــد بــه توســعه همــه جانبــه
و متــوازن کشــور بــا تکیــه بــر اصــل
اساســی اقتصــاد مقاومتــی ،امیــدی
مدبرانــه را در دل همــه دوســتداران
ایــن نظــام مقــدس زنــده مــی کنــد و
فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا بــا بــاروری
اندیشــه هــای نــو و اجــرای طــرح
هــای مدیریتــی نویــن در جــای جــای
کشــور ،راه بــرای تعالــی نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران همــوار شــود.
از ایــن رو کارمنــدان بــه عنــوان
مهــره هــای اصلــی خدمــات رســانی
بــه مــردم بــه ماننــد رزمندگانــی
هســتند کــه لبــاس رزم بــه تــن کــرده
و آمــاده دفــاع از مرزهــای اندیشــه
و اعتقــادات ایــن ملــت هســتند.
اینجانبــان در ایــن مجــال ضمــن
گرامیداشــت ســالروز شــهادت شــهیدان
رجایــی و باهنــر ،هفتــه دولــت را
گرامــی داشــته و روز کارمنــد را نیــز بــه
تمامــی کارمنــدان ارزشــمند و دلســوز
کشــور و اســتان کرمــان تبریــک گفتــه
و توفیــق روز افــزون آنهــا در مســیر
خدمــت بــه خلــق و تعالــی آرمــان هــای
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
را از درگاه ایــزد منــان آرزومندیــم.
جعفــری
یحیــی
ســید
نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه کرمان
علیرضا رزم حسینی
استاندار کرمان

هیات اقتصادی و تجاری قندهار افغانستان
ازشهـرک پتـروشیمی مکران دیدن کرد
بــه گــزارش خبرنــگار صبــح
مکــران  ،رئیــس انجمــن
صنایــع والیــت قندهــار
افغانســتان در راس هیــات
اقتصــادی و تجــاری امــروز
/ســه شــنبه /پــس از ورود
بــه چابهــار از فرصــت هــای
ســرمایه گذاری در شــهرک
پتروشــیمی مکــران و
پیکــره صنعتــی وکارگاهــی
منطقــه آزاد دیــدن کــرد.
نماینــده وزارت امــور
خارجــه در چابهــار در
گفــت وگــو بــا خبرنــگار
ایرنــا اظهــار داشــت:

دیــدار و گفــت وگــو بــا از مراکــز تجــاری و
مدیــران اقتصــادی منطقــه بازارهــا ،مناطــق تفریحــی،
آزاد و اداره کل بنــادر گردشــگری ،کوههــای
ودریانــوردی سیســتان
وبلوچســتان از جملــه منیاتــوری و نــوار ســاحلی،

نماینده وزارت امور خارجه
در چابهار در گفت وگو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
این هیات به منظور سرمایه
گذاری و آشنایی با فرصت
های ترانزیت کاال ،تجارت و
فعالیت های اقتصادی سفر
سه روزه ای را به چابهار
آغاز کرده است.

ایــن هیــات بــه منظــور
ســرمایه گــذاری و
آشــنایی بــا فرصــت هــای
ترانزیــت کاال ،تجــارت و برنامه های این
فعالیــت هــای اقتصــادی
ســفر ســه روزه ای را بــه هیــات کشــور دوســت
چابهــار آغــاز کــرده اســت .و همســایه اســت.
وی ادامــه داد :هیــات 15
نفــره ســرمایه گــذاری
حمیدرضــا طوســی افــزود :کشــور افغانســتان عــاوه
بــر شــرکت در دو جلســه

طــرح توســعه بنــادر
شــهید بهشــتی و کالنتــری
دیــدن خواهنــد کــرد.
وی ادامــه داد :ایــن
هیــات تمایــل خــود را
بــرای صــادرات میــوه،
خشــکبار و مــواد غذایــی

بــه کشــورهای حاشــیه
اقیانــوس هنــد اعــام کــرد.
شهرســتان چابهــار از
توابــع اســتان سیســتان و
بلوچســتان بــا  260هــزار
نفــر جمعیــت از شــمال
بــه شهرســتانهای نیکشــهر،
قصرقنــد و ســرباز ،از شــرق
بــه کشــور پاکســتان،
از جنــوب بــه دریــای
عمان(مکــران) و از غــرب به
بنــدر کنــارک متصل اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار صبــح مکــران
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان
فنــوج در جنــوب سیســتان وبلوچســتان
گفــت 12 :طــرح بهداشــتی بــا اعتبــار
بیــش از  127میلیــارد ریــال در
ایــن شهرســتان در حــال اجراســت.
رابیــه اربابــی روز شــنبه بــا قدردانــی
از توجــه ویــژه دولــت تدبیــر وامیــد
بــه شهرســتان محــروم و دور افتــاده
فنــوج خاطرنشــان کــرد :وزیــر
بهداشــت در ســفر ســال گذشــته
بــه سیســتان وبلوچســتان چندیــن
طــرح بهداشــتی مصــوب و تامیــن
اعتبــار کــرد کــه در حــال اجراســت.
وی گفــت :عملیــات ســاخت تســهیالت
زایمانــی کتیــج بــا زیربنــای 144
مترمربــع و پیشــرفت فیزیکــی
90درصــد ،خانه بهداشــت در روســتاهای
محتــرم آبــاد ،بیرمیــن ،رامــک،
خیرآبــاد ،آبــکاس ،کاکــوچ ،انورآبــاد،
کتیــج ،چاهننــد هرکــدام بــا حــدود
 90مترمربــع زیربنــا و ســاخت مرکــز
بهداشــتی درمانــی مســکوتان و کتیــج
بــا زیربنــای هرکــدام  440متــر مربــع
بــا پیشــرفت خوبــی در حــال اجراســت.
وی احــداث پایــگاه اورژانــس شــهری،
آزمایشــگاه رفرانــس ،پایــگاه ســامت
شــهری ،پانســیون پزشــک مرکــز
بهداشــتی درمانــی فنــوج ،راه انــدازی
آزمایشــگاه مســکوتان ،محتــرم آبــاد،
راه انــدازی و تجهیــر اورژانــس 115
کتیــج و مســکوتان ،احــداث مرکــز
درمــان بســتر  10تختخوابــی شــبانه
روزی فنــوج بــا زیربنــای  1400متــر
و پیشــرفت فیزیکــی  55درصــد ،ارتقــا
تعــداد آمبوالنــس از یــک دســتگاه بــه
چهــار دســتگاه ،راه انــدازی و تجهیــز
تســهیالت زایمانــی فنــوج را از دیگــر

خدمــات دولــت تدبیروامیــد در حــوزه
بهداشــت ودرمــان فنــوج عنــوان کــرد.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان
فنــوج اظهــار امیــدواری کــرد عملیــات
اجرایــی ســاختمان مرکــز بهداشــت
ایــن شهرســتان بــا زیربنــای 800
مترمربــع کــه بیــش از  13میلیــارد
ریــال اعتبــار بــرای آن در نظــر گرفتــه
شــده اســت بــزودی آغــاز شــود.
اربابــی افــزود :بــا همــت و تــاش
دولــت تدبیروامیــد آمــار بیمــاری هــا
برخــاف ســالهای گذشــته کاهــش
یافتــه بطوریکــه مــوارد ماالریــا
و التــور بــه صفــر رســیده اســت.
وی ادامــه داد :پزشــکان عمومــی مســتقر
در مراکــز بهداشــتی شهرســتان فنــوج در
ســالهای گذشــته کمتر از ســه نفــر بودند
کــه بــا آغــاز طــرح تحــول نظام ســامت
هــم اینــک بــه  ١٠پزشــک رســیده انــد.
وی بیــان کــرد :طــرح تحــول نظــام
ســامت بــرای مانــدگاری پزشــکان
مشــوق هایــی قــرارداده که عــاوه بر رفع
محرومیــت هــا در خدمــت مــردم باشــند.
وی بــه پیشــرفت چشــمگیر در کاهــش
میــزان مــرگ و میــر کــودکان زیــر پنــج
ســال اشــاره کــرد و افــزود :اســتقرار
مراکــز خدمــات بهداشــتی درمانــی
در منطقــه بــا شــروع ایــن طــرح هــا
بــه همــت دولــت تدبیروامیــد در
افزایــش و بهبــود شــاخص هــای
بهداشــت تاثیــر مثبتــی خواهــد داشــت.
وی گفــت :از ســال گذشــته تاکنــون
چهــار هــزار و  555تختــه پشــه بنــد
آغشــته بــه ســم در روســتاها توزیــع
شــده اســت و  2هــزار و  357الم خــون
گیــری محیطــی در راســتای حــذف
بیمــاری ماالریــا انجــام شــده اســت.

شهرستان فنوج
بــا جمعیــت حــدود  60هــزار نفــر
و  156روســتا و آبــادی در 505
کیلومتــری جنــوب زاهــدان مرکــز
سیســتان وبلوچســتان واقــع شــده اســت.

ســازمان
جدیــد
مدیرعامــل
منطقــه آزاد چابهــار منصــوب شــد
بــا حکــم مشــاور رییــس جمهــور
و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد
و ویــژه اقتصــادی« ،عبدالرحیــم
کــردی» بــه عنــوان «رییــس هیــأت
مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان
منطقــه آزاد چابهــار» منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی روابــط
عمومــی وامــور بیــن الملــل منطقــه
آزاد تجــاری صنعتــی چابهــار ،در
حکــم «اکبــر تــرکان» خطــاب بــه
«عبدالرحیــم کــردی» آمــده اســت:
بــه اســتناد مــاده ( )6قانــون چگونگــی
اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و
بــا توجــه بــه تفویــض اختیــار ریاســت
محتــرم جمهــوری و نظــر بــه ســوابق
و تجربیــات ارزشــمند جنابعالــی،
بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه عنــوان
«رییــس هیــأت مدیــره و مدیــر
عامــل ســازمان منطقــه آزاد تجــاری ـ
صنعتــی چابهــار» منصــوب مــی شــوید.

ضرورت احداث آبشیرینکن یکی
از راههای مؤثر برای مشکل بی
آبی در استان و شهرستان است

معـــاون استــــاندار
هرمــزگان در همایــش
بررســــی پدیــــده
ـاب
ـت مینـ
ـت دشـ
فرونشسـ
بــا حضــور معــاون
رئیــس جمهــور عنــوان
ـداث
ـرورت احـ
ـت :ضـ
داشـ
آبشــیرینکن یکــی از
راههــای مؤثــر بــرای
مشــکل بــی آبــی در
ـت
ـتان اسـ
ـتان و شهرسـ
اسـ

بــه گــزارش خبرنــگار مکــران
 ،ابــوذر مهــدی نخعــی ظهــر
دوشــنبه در بازدیــد معصومــه
ابتــکار رئیــس ســازمان محیط
زیســت کشــور از فروچالــه
هــای دشــت مینــاب گفــت:

بنــدر زیبــای چابهــار
ــران
واقــع در قلــب َم ُّک
ِ
بلوچســتان در فاصلــه
 645کیلومتــری جنــوب
زاهــدان مرکــز اســتان
حفــر چاههــای عمیــق
سیســتان و بلوچســتان ومتعــدد در دشــت و حــوزه
از  2شــهر بــه نــام هــای آبخیــز شهرســتان عاملــی
چابهــار و نگــور ،ســه بخــش
مرکــزی ،دشــتیاری و
پــان ،شــش دهســتان و
 549آبــادی دارای ســکنه
تشــکیل شــده اســت.

 12طـرح بهداشتی با  127میلیارد ریال اعتبار در فنــوج در حـــال اجـــراست
رئیــس مرکــز بهداشــت فنــوج بیــان
کــرد :هــم اینــک در شهرســتان فنــوج
پنــج مرکــز بهداشــتی درمانــی ،ســه
پایــگاه اورژانــس بــا چهــار دســتگاه
آمبوالنــس ٢٤ ،خانــه بهداشــت و
دو تســهیالت زایمانــی خدمــات
بهداشــتی درمانــی ارایــه مــی کننــد.

خـبـــر

در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت:
در راســتای تحقــق سیاســت هــای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،برنامــه ریــزی
و مدیریــت بــه منظــور گســترش و
تســهیل تولیــد و صــادرات و ســرمایه
گــذاری و هــم چنیــن انتقــال فنــاوری
هــای پیشــرفته ،حضــور فعــال در
بازارهــای منطقــه ای و جهانــی و ارتقــاء
ســطح اشــتغال و مشــارکت جامعــه
محلــی و مــردم در برنامــه هــای توســعه
و پیشــرفت منطقــه از مهــم تریــن
وظایفــی اســت کــه از جنابعالــی انتظــار
مــی رود ضمــن تعامــل و هماهنگــی
بــا دبیرخانــه شــورا ،اعضــاء محتــرم
هیــأت مدیــره ســازمان و بهــره گیــری
از تجــارب مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی موفــق دنیــا در انجــام بهینــه آن
نهایــت مســاعی الزم را معمــول داریــد.
الزم بــه ذکــر اســت پیــش از ایــن
«حامــد علــی مبارکــی» ســمت
مدیــر عامــل ســازمان منطقــه
آزاد چابهــار را بــر عهــده داشــت.
** هــم چنیــن اکبــر تــرکان در
حکــم دیگــری «حامــد علــی مبارکــی»
را بــه عنــوان «مشــاور در توســعه
ســواحل مکــران» منصــوب کــرد.
در ایــن حکــم آمــده اســت:
نظــر بــه ســوابق و تجربیــات ارزنــده
جنابعالــی و بــا عنایــت بــه ضــرورت
اهتمــام بــه مســائل اهــل تســنن،
بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه عنــوان
«مشــاور دبیــر شــورایعالی مناطــق
آزاد و ویــژه اقتصــادی در توســعه
ســواحل مکــران» منصــوب مــی شــوید.
زھرا شــکل زایــی ،خبرنــگار
ھفــتہ نــامہ صبــح مکــران

بــرای تشــدید فروچالــه
هــای مینــاب شــده اســت.

نخعــی بیــان داشــت :خشــک
شــدن رودخانــه فصلــی و
دائمــی مینــاب کــه تقویــت
کننــده دشــت این شهرســتان
بــود یکــی از عاملهــای بوجــود
آمــدن بحــران شــده اســت.
وی بابیــان اینکــه ســه تــا از
بخشــهای ایــن شهرســتان بــا
ایــن پدیــده مواجــه هســتند
گفــت :در بخــش مرکــزی
ایــن شهرســتان فروچالــه
هــا تــا مرکــز شهرســتان
پیشــروی کــرده اســت.
ایــن پدیــده نــه تنهــا
ســبب رعــب و وحشــت در
میــان مــردم شــده بلکــه
موقعیــت شــغلی آنهــارا بــه
مخاطــره انداختــه اســت.
معــاون اســتاندار هرمــزگان
خاطرنشــان کــرد :پیشــروی
فروچالــه هــا وتشــدید آنهــا
بــه زیرســاختها ومکانهــای
اداری و عمرانــی آســیب و
خســاراتی وارد کــرده اســت.
حــل ایــن موضــوع نیازمنــد
توجــه و اراده هــای ملــی
اســت و بــا اعتبــارت
موجــود نمــی تــوان ایــن
پدیــده را جبــران کــرد.
نخعــی گفــت :ضــرورت احداث
آبشــیرینکن یکــی از راههــای
مؤثــر بــرای مشــکل بــی آبــی
در اســتان و شهرســتان اســت.
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خـبـــر

فرماندار فاریاب عنوان کرد
مشکل نبود زمین و مکان
مناسب برای ساخت ادارات
در فاریاب

فرمانــدار فاریــاب گفــت :در
ســاخت ادارات شهرســتان مشــکل
بودجــه نداریــم و آنچــه موجــب
کنــدی کار ســاخت شــده ،نبــود
زمیــن و مــکان مناســب اســت.
بهــرام امیــری امــروز در گفتوگــو
بــا خبرنــگار فــارس در فاریــاب ضمــن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای
هفتــه دولــت اظهار داشــت :دشــمنان
مــا بــه ویــژه آمریــکا ســالها ارتبــاط
و راههــای تجــاری در بخشهــای
مختلــف بــا کشــورهای دنیــا را
بــه بهانــه هســتهای بســته بودنــد.
فرمانــدار فاریــاب بــا اشــاره بــه روابــط
ایــران و صــدور نفــت و دیگــر معادالت
تجــاری با کشــورها عنوان کــرد :برجام
نتایــج خوبــی بــرای کشــور داشــته
و مــردم قــدر ایــن مهــم را بداننــد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت :اقدامات و تالش های انجام شده در حوزه امنیت به حدی ثمر بخش بوده که این استان در هیچ دوره ای
امنیت و آرامش فعلی را تجربه نکرده و توجه مسئوالن کشور به این استان قابل تقدیر است.
علــی اوســط هاشــمی عصــر دوشــنبه
در نشســت شــورای اداری سیســتان و
بلوچســتان بــا حضــور معــاون حقوقــی
رئیــس جمهــوری در زاهــدان اظهــار
داشــت :بــا وجــود مشــکالت مالــی،
دولــت تدبیــر و امیــد طــرح هــای
زیربنایــی و جــان داری را در این اســتان
تصویــب و اجــرا کــرده کــه بــه خوبــی
در حــال انجــام و پیشــرفت اســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت
بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار تصریــح
کــرد :ظرفیــت ایــن بنــدر تــا پایــان
امســال از  2و نیــم میلیــون تــن
بــه هشــت و نیــم میلیــون تــن
مــی رســد کــه ایــن امــر باعــث
پیشــرفت و توســعه اســتان مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ســاخت بانــد دوم
فــرودگاه زاهــدان افــزود :بانــد دوم
فــرودگاه بیــن المللــی زاهــدان در
دهــه فجــر امســال بــه بهــره بــرداری
مــی رســد و چهارمیــن اســتان
برخــوردار کشــور در زمینــه داشــتن
 2بانــد فرودگاهــی خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه طــرح  46هــزار
هکتــاری سیســتان خاطــر نشــان کــرد:
 10هــزار هکتــار از ایــن طــرح تــا پایــان

امیــری بــا اشــاره بــه ســاخت و
احــداث راههــای مواصالتــی فاریــاب
 ارزوئیــه بیــان داشــت :جــادهفاریــاب  -ارزوئیــه از محــور زهمــکان
میتوانــد شــهرهای جنوبــی را بــه
دیگــر اســتانها از جملــه شــیراز
نزدیکتــر کــرده و شهرســتان
فاریــاب را از بنبســت خــارج کنــد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ســاخت
ادارات در شهرســتان عنــوان
کــرد :در ســاخت ادارات مشــکل
بودجــه نداریــم و آنچــه موجــب
کنــدی کار ســاخت شــده ،نبــود
زمیــن و مــکان مناســب اســت.
فرمانــدار فاریــاب از خیــران خواســت
بــرای واگــذاری زمیــن در ایــن
زمینــه فرمانــداری را یــاری کننــد.
 8طرح عمرانی همزمان با هفته
دولت در نیکشهربه بهره برداری
رسید
فرمانــدار نیکشــهر در جنــوب
سیســتان و بلوچســتان گفــت:
 78طــرح عمرانــی -خدماتــی بــه
مناســبت هفتــه دولــت در ایــن
شهرســتان افتتــاح و عملیــات
ســاخت هفــت طــرح نیــز آغــاز شــد.
صاحــب گل صالحــی روز ســه شــنبه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار
داشــت 172 :میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای راه
انــدازی ایــن طــرح هــا هزینــه شــده اســت.
وی ادامــه داد :فضاهــای آموزشــی ،برق رســانی،
عمــران شــهری و روســتایی و کشــاورزی از
مهمتریــن طــرح هــای هفتــه دولــت نیکشــهر
اســت کــه زمینــه بهــره منــدی  25هــزار خانوار
ایــن شهرســتان از مزایایــی آنهــا را فراهــم کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا شهرســتان نیکشــهر بــا 13
هــزار و  410کیلومتــر مربــع وســعت بــر اســاس
سرشــماری نفوس و مســکن آبــان  ،1390دارای
 127هــزار و  872نفــر جمعیــت 395 ،روســتا،
چهــار بخــش ،ســه شــهر و  11دهســتان اســت.
نیکشــهر از شــمال بــه شهرســتان هــای
ایرانشــهر و دلــگان ،شــرق بــه شهرســتان
هــای قصرقنــد و ســرباز ،از جنــوب بــه
کنــارک و چابهــار ،غــرب بــه شهرســتان
فنــوج و اســتان هرمــزگان محــدود اســت و
در  510کیلومتــری جنــوب زاهــدان مرکــز
اســتان سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد.
دوم تــا هشــتم شــهریور بــه نــام
هفتــه دولــت نامگــذاری شــده اســت.

ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد 41 .واحــد مرغــداری در سیســتان
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت :فعالیــت خــود را آغــاز کــرده انــد .اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
بــا اجــرای طــرح  46هــزار هکتــاری
بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون هــزار
در سیســتان تمــام مهندســان عمــران هاشــمی اظهــار داشــت :بــا مدیریــت و  60روســتا در اســتان بــه صــورت
ایــن منطقــه بکارگیــری شــدند .جهــادی توانســتیم میــزان تولیــد ســقایی آبرســانی مــی شــوند گفــت:
هاشــمی اظهــار داشــت :بــا اجــرای تخــم مــرغ در سیســتان و بلوچســتان ســاکنان ایــن روســتاها روزانــه
لولــه گــذاری در ســطح  46هــزار را از چهــار هــزار و  500تــن بــه  15لیتــر آب دریافــت مــی کننــد
هکتــاری اراضــی دشــت سیســتان  15هــزار تــن در امســال برســانیم .کــه بایــد فکــر اساســی در مــورد
از تبخیــر  300میلیــون متــر وی بــا اشــاره بــه کلنــگ زنــی ســه تامیــن آب آشــامیدنی آنهــا کــرد.
مکعــب آب جلوگیــری مــی شــود .پــروژه ی عمرانــی بــا ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی در زاهــدان افــزود:
وی تصریــح کــرد :هــزار و  800نفــر ایــن پــروژه هــا بــا اعتبــاری افــزون بــه گــزارش ایرنــا نشســت شــورای
در اجــرای طــرح لولــه گــذاری دشــت بــر پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــا اداری سیســتان و بلوچســتان بــا
سیســتان مشــغول بــه کار هســتند .ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در حضــور حجــت االســام والمســلمین
وی ادامــه داد :تمــام ماشــین آالت ایــن شهرســتان در حــال اجراســت .مجیــد انصــاری معــاون حقوقــی رئیــس
ســنگین و حتــی مینــی بــوس هــای
جمهــوری ،آیت اهلل عباســعلی ســلیمانی
سیســتان در طــرح  46هــزار هکتــاری وی ادامــه داد :ایــن ســه پــروژه نماینــده ولــی فقیــه در سیســتان و
ایــن منطقــه بــه کارگیــری شــدند .کــه بــه صــورت شــبانه روزی در بلوچســتان و امــام جمعــه زاهــدان،
وی بــا اشــاره بــه پــروژه ی گاز رســانی حــال ســاخت و اجراســت همزمــان مولــوی عبدالحمیــد اســماعیل زهــی
بــه زاهــدان خاطــر نشــان کــرد :هشــت نیــاز شهرســتان زاهــدان از امــام جمعــه مســجد مکــی اهــل ســنت
مشــعل گاز تــا پایــان ســال و بــا نــگاه قبیــل ایجــاد هتــل پنــج ســتاره ،زاهــدان ،معاونــان اســتاندار ،فرمانــدار
بدبینانــه حداکثــر تــا اوایــل ســال ســرزمین مــوج هــای آبــی ،رســتوران ،زاهــدان ،فرمانــداران شهرســتانهای
آینــده در زاهــدان روشــن خواهــد شــد .هایپرمارکــت ،بوســتان کــودک و تابعــه اســتان بــه صــورت ویدئــو
پــارک خانــواده را تامیــن مــی کنــد .کنفرانــس و مدیــران کل و مســئوالن
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان وی خاطــر نشــان کــرد :اراده ی دســتگاههای اجرایــی در سرســرای
بــا اشــاره بــه ممنوعیــت واردات دولــت تدبیــر و امیــد بــر ایــن خاتــم اســتانداری برگــزار شــد.
مــرغ زنــده بــه اســتان گفــت :از اســت تــا طــرح هــای عمرانــی را منبع :ايرنا
زمــان اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد.

 ۱۰طرح عمرانی و کشاورزی در ایرانشهر افتتاح شد

بــه مناســبت هفتــه دولــت ۱۰
طــرح عمرانــی ،کشــاورزی در
شهرســتان ایرانشــهر افتتــاح شــد.
بــه گــزارش مکــران از ایرانشــهر،
نبیبخــش داوودی فرمانــدار ایرانشــهر
امــروز در مراســم افتتــاح پروژههــای
عمرانــی در ایرانشــهر اظهــار داشــت:
در آخریــن روز از هفتــه دولــت
بیــش از  10طــرح عمرانــی نظیــر
آبرســانی ،کشــاورزی ،خدماتــی،

هکتــار بــا اعتبــار  2میلیــارد ریــال
برقرســانی و طــرح هــادی روســتایی
در ایرانشــهر بــه بهرهبــرداری رســید .وی افــزود :طــرح آبرســانی محدمــان در هفتــه انجــام شــده اســت.
بــه طــول
هــزارو داوودی تصریــح کــرد :ســاختمان
2
فر ما نــد ا ر
طــرح آبرســانی محدمــان بــه طــول 2
 300متــر بــا حــوزه مقاومــت بســیج فاطمــه
ا یر ا نشــهر
هــزارو  300متــر بــا هزینــهای بالــغ
هزین ـهای بالــغ الزهــرا(س) بــا هزینــه  900میلیــون
گفــت :بــا
بــر  3میلیــاردو  500میلیــون ریــال،
بــر  3میلیــاردو ریــال و طــرح هــادی روســتایی
افتتــاح ایــن
افتتــاح مجموعــه شــهر بــازی و پــارک
 500میلیــون کالهــدوز بــا اعتبــار  5میلیــارد و 380
طر ح هــا
شــادی کــودکان بمپــور بــا اعتبــار 5
ریــال ،افتتــاح میلیــون ریــال نیــز افتتــاح گردیــد.
بیــش از 7
میلیــاردو  300میلیــون ریــال اجــرای
عــه
مجمو
هــزار نفــر
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار بــه
شــهر بــازی و وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل افــت
از نعمــت
مســاحت  50هکتــار بــا اعتبــار  2میلیــارد
پــارک شــادی ولتــاژ بــرق شــهر محمــدان و بمپــور
آب شــرب
ریــال در هفتــه انجــام شــده اســت.
بهد ا شــتی ،
کــودکان بمپور بــا نصــب  19دســتگاه ترانــس بــرق
بــا اعتبــار بــا اعتبــار  4میلیــاردو  300میلیــون
بــرق و راه
منا ســب
 5میلیــاردو ریــال رفــع شــد ،گفــت :ســالن چنــد
 300میلیــون منظــوره شــهدای بمپــور بــا اعتبــار
بهر ه منــد
شــدند و زمینــه رضایتمنــدی ریــال اجــرای سیســتم آبیــاری بیــش از یــک میلیــارد ریــال نیــز در
فراهــم
شــهروندان
گردیــد .تحــت فشــار بــه مســاحت  50هفتــه دولــت بــه بهرهبــرداری رســید

چابهار قطب جدید پتروشیمی می شود
معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران گفــت:
هابهــای ایجــاد شــده نظیــر عســلویه
و ماهشــهر گســترش خواهــد یافــت و از
مناطــق جدیــد میتــوان بــه چابهــار ،انرژی
پارســیان و منطقــه جاســک اشــاره کــرد.
 ،مرضیــه شــاهدایی معــاون وزیــر
نفــت و مدیــر عامــل شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی در نشســتی خبــری
در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن
شــرکت اظهــار داشــت :محصــوالت
پتروشــیمی در دولــت یازدهــم بــه
لحــاظ تنــاژ  15.5درصــد و بــه لحــاظ
صــادرات  46درصــد رشــد داشــته اســت.
وی افزود:مجمــوع ظرفیــت تولیــدی
و بهــره بــرداری از طرحهــای تخــت
جمشــید ماهشــهر ،لرســتان ،اســید
ســولفوریک ارومیــه ،فــاز دو کاویــان،
اوره و آمونیــاک مرودشــت ،اتــان
مرواریــد و پلــی اتــان مهابــاد حــدود
 4میلیــون تــن رشــد داشــته اســت.

شــاهدایی یــادآور شــد :تــا پایــان ســال
 6هــزار و  500میلیــون تــن بــه ظرفیــت
پتروشــیمی کشــور اضافــه خواهــد شــد کــه
ارزش آن  4هزار و  500میلیون یورو اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی در خصــوص طرحهــای
کــه در نیمــه اول ســال آینــده بــه بهــره
بــرداری خواهــد رســید نیــز گفت:فــاز اول
پتروشــیمی بوشــهر تولیــد متانــول ،اتــان
و شــیرین ســازی ،اولفیــن ایــران ،مخــازن
عســلویه ،متانــول مرجــان ،پتروشــیمی
کاوه و پتروشــیمی صــدف تــا نیمــه اول
ســال  96بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید
کمــا ایــن کــه در حــال حاضــر نیــز ایــن
پروژههــا در مراحــل پایانــی خــود هســتند.
معــاون وزیــر نفــت افــزود :بــا بــه مــدار
آمــدن ایــن پروژههــا  7هــزار تــن دیگــر
بــه ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی اضافــه
خواهــد شــد و ارزش طرحهــای یــاد شــده
بالــغ بــر دو هــزار میلیــون یــورو اســت.

شــاهدایی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت
پتروشــیمی نیازمنــد ســرمایه گــذاری
باالیــی اســت ،افزود:دولــت توانایــی
تامیــن مالــی تمامــی پروژههــا را نــدار
وتمهیداتــی اندیشــیده شــد تــا ضمــن
تثبیــت نــرخ خــوراک هابهــای جدیــدی
نظیــر مناطــق ویــژه ایجــاد تــا مــراودات بــا
مجامــع بیــن المللــی افزایــش و ســرمایه
گــذاری رونــد صعــودی بــه خــود بگیــرد.
وی یــادآور شــد :هابهــای ایجــاد
شــده نظیــر عســلویه و ماهشــهر
گســترش خواهــد یافــت و از مناطــق
جدیــد میتــوان بــه چابهــار ،انــرژی
پارســیان و منطقــه جاســک اشــاره کــرد.
شــاهدایی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای
راهبــردی شــرکت متبــوع اســت در جهــت
توســعه صنعــت پتروشــیمی ،گفــت:
بــا راه انــدازی ســتاره خلیــج فــارس
 LPGبیشــتری تولیــد خواهــد شــد کــه
ایــن امــر توســعه صنعــت پتروشــیمی

را تســهیل میکنــد؛ همچنیــن بــا راه
انــدازی طرحهــای پیشــرو ظرفیــت
نصــب شــده در کشــور از  60میلیــون تــن
بــه  100میلیــون تــن و تــا  10آینــده
بــه  140میلیــون تــن خواهــد رســید.
معــاون وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :بــه
ســبب مزیتــی کــه کشــور در محصــوالت
بــا همــکاری
پتروشــیمی دارد
شــرکتهای معتبــر و صاحــب نــام
خارجــی مــی تــوان کشــور را بــه قطــب
پتروشــیمی جهــان تبدیــل کنیــم.
وی در خصــوص فعالیتهــای صــورت
گرفتــه بــا شــرکتهای خارجــی نیــز اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر بــا دو شــرکت
تواتــل و لینبــل بــرای همــکاری طرحهــای
پیــش رو تفاهــم نامــه امضــا کردهایــم .

رویــداد

فرماندار رودبار
جنوب خبر داد
بهرهبرداری از  57پروژه
با اعتبار  74میلیارد
تومان در رودبار جنوب
فرمانــدار رودبــار جنــوب گفــت:
طــی هفتــه دولــت  57پــروژه بــا
اعتبــار  74میلیــارد تومــان در ایــن
شهرســتان بهرهبــرداری میشــود.
بــه گــزارش مکــران :عطــا ناوکــی
صبــح امــروز در جلســه شــورای اداری
اســتان کرمــان بــا حضــور رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری و معــاون
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت :بــا
تــاش و پیگیــری در اســتان کرمــان
صــورت گرفتــه در هفتــه دولــت 57
پــروژه را در بــا اعتبــار  74میلیــارد
تومــان بهرهبــرهداری میکنیــم.
وی بیــان داشــت :آبیــاری تحت فشــار
بــا توجــه بــه رویکــردی کــه در طــرح
همیــاران آب داریــم ،باالتریــن رتبــه
را در اســتان کشــور کســب کردیــم و
امــروز  7هــزار هکتــار آبیــاری تحــت
فشــار بــه بهرهبــرداری میرســد.
ناوکــی عنــوان کــرد :در حــوزه بــرق
شــهر کــه معضــل بــزرگ افــت ولتــاژ
داشــتیم بــا اعتبــار  3میلیــارد تومــان
افتتــاح تعــدادی از ترانسهــای برق را
داریــم و ایــن مســاله رفــع میشــود.
وی گفــت :در بحــث انتقــال آب بــه
شــهر رودبــار جنــوب بــا لولهگــذاری
 17کیلومتــر و بــا اعتبــار  14میلیــارد
تومــان امــروز انجــام میگیــرد
کــه مشــکل ایــن شــهر را تــا 15
ســال آینــده برطــرف میکنــد.
شــرب روســتایی ،امــروز انتقــال آب
بــه طــول  120کیلومتــر لولهگــذاری
را آغــاز میکنیــم ،شهرســتان رودبــار
جنــوب پایینتریــن رتبــه را در آب
شــرب داشــت و بــا پیگیــری صــورت
گرفتــه توانســتیم ،طــی دو ســال
گذشــته وضعیــت آب شــرب رودبــار
جنــوب را بــه حــد نرمــال برســانیم.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــوزه
بهداشــت خدمــات ارزنــدهای
داشــتیم و امــروز افتتــاح  37خانــه
بهداشــت در شهرســتان رودبــار را
داریــم کــه توســط کمیتــه امــداد و
مرکــز بهداشــت ســاخته شــدهاند.
رونوشت آگهی وراثت
آقــای عظیــم رحــدل خانــی دارای
ش ش1845بشــرح دادخواســت
بــه کالســه  355--95/3ازایــن
شورادرخواســت گواهــی حصروراثت
نمود.وچنیــن وتوضیــح داده کــه
شــادروان علــی اصغررحــدل خانــی
درتاریــخ 25/2/1394افامتــگاه
دایمــی خودرابدورودزندگــی گفتــه
ورثــه انمرحــوم عبارتند-1عظیــم
رحــدل خانــی بــه ش ش1845بــه
ت ت  1363صادرازکهنــوج
نســبت پدرمتوفی-2کبراجاللــی
خالــص ف طالــب بــه ش ش4بــه
ت ت1364صــادرازه ازکهنــوج
بجــزء
مادرمتوفــی
نســبت
ایــن ورثــه دیگــری نــدارد.
حمیدمیرزاده
رییس شورای حل اختالف
شماره3

نشریه منطقه ای جنوب شرق ایران (کرمان  ،هرمزگان  ،سیستان و بلوچستان)
صاحب امتیاز  :محمد دیمه کار
مدیر مسئول  :محمد دیمه کار
شورای سردبیران :
محمد حسین درج ،هوشنگ غنی زاده ،دیمه کار ،رحمان دوست
مدیر اجرایی  :موسوی
09133493292

طراحی و صفحه آرایی  :سیما فیاضی
لیتوگرافی و چاپ  :مهدوی

WWW. MAKRAN .IR

makran1394 @google.com

دفتر کرمان  :کرمان  ،کهنوج  ،خیابان ولی عصر
03443231072

دفتر هرمزگان  :بندرعباس  ،سه راه سازمان
به سمت مسجد بالل  ،کوچه مهیار 21
شماره تماس :

07632221699

فکس :

02189776953

توزیع  :هرمزگان  ،کرمان،
سیـــستان و بلوچســـتان

عملــکرد شهــرداری زه کـــلوت

عملـــکرد شهـرداری زه کـلوت (رودبار جنوب) در سالهای 94-95
زهکلوت ،شهری است در استان کرمان جنوب
شرقی ایران این شهر مرکز بخش جازموریان از
توابع شهرستان رودبار جنوب است که همچون
نگینی سرسبز بر کناره هامون جازموریان می
درخشد در این دوساله توسط مهندس جوان
جناب آقای سابکی خدمات ارزنده ای در این
شهر شده است .
آقای سابقی شهردار زهکلوت ضمن تبریک هفته ی دولت خالصه ای از
اقدامات انجام شده شهرداری زهکلوت را در 2ساله ی اخیر را جهت اطالع
شهروندان به شرح ذیل اعالم کرد:
.1آسفالت خیابان مصطفی خمینی به مساحت6992متر مربع
.2آسفالت خیابان شهید احمدی روشن به مساحت3677متر مربع
.3آسفالت خیابان امام به مساحت9711مترمربع
.4آسفالت بلوار خروجی شهربطرف شهرستان ایرانشهر به مساحت16656مترمربع
.5آسفالت بلوار ورودی و خروجی شهر به مساحت14031مترمربع

.6مساحت کل آسفالت اجرا شده 51067مترمربع
.7احداث میدان ورودی شهر زهکلوت
.8احداث بلوار ورودی شهر در مجموع3530متر
.9اجرای زیرسازی خیابان مصطفی خمینی به مساح9024تمترمربع
.10اجرای زیر سازی خیابان شهید باقری به مساحت3677مترمربع
.11اجرای زیر سازی خیابان های فرعی شهر به مساحت7995مترمربع
.12اجرای جدول گذاری بلوار ورودی شهر زهکلوت به طول 4200متر
.13اجرای جدول گذاری بلوار خروجی شهر به طول 1509متر
.14موزائیک کاری پیاده روهای بلوار ورودی شهر به مساحت 500مترمربع
.15موزائیک کاری پیاده روهای بلوار خروجی شهر به مساحت7300متر مربع
اقداماتی در بخش فضای سبز و خدمات عمومی انجام شده که به شرح ذیل است
.1کاشت گل وگیاه در بخش فضای سبز عمومی و خرید و کاشت 5000اصله
درخت در خیابانهای اصلی وفرعی

2خرید وسایل سرگرمی و تفریحی برای اوقات فراغت جوانان ونوجوانان در بخش
فرهنگی از قبیل دستگاه بدنسازی
.3خریدتابلوهای شهری جهت تسهیل در امر رفت وآمد
.4خرید پایه چراغ برق در معابر اصلی شهر
.5احداث سرویس های بهداشتی عمومی در مرکز شهر
.6خرید یکصد دستگاه سطل زباله فلزی
.7خرید 150دستگاه پایه چراغ
8دیوارنویسی 200متر مربع
که انجام اقدامات فوق به خاطر مساعدت و همراهی کلیه ی دستگاههای اجرائی
شهر وبخصوص آقای ناوکی فرماندار محترم،آقای ساردویی مدیرکل محترم راه
وشهرسازی  ،مهندس آزادی اداره راه و شهرسازی شهرستان رودبار،آقای قانعی
بخشدار زهکلوت  ،حاج آقا محمدی نور امام جمعه ی محترم همچنین اعضای
محترم شورای شهر که حق االنصاف قدم به قدم یار یاور اینجانب بوده اند .کلیه
فعالیت های باال صورت پذیرفته است .

گفتــگویی خودمــانی با شهــردار پرتـالش و زحمتـکش مهرستــان
خودتــان
لطفــا
*
هفتــه نامــه صبــح

خواننــدگان
بــرای
را
مکــران معرفــی نماییــد.

بنــده منصــور نارویــی نصرتــی شهردارشهرمهرســتان هســتم.
*شهرمهرســتان اســاس اســتانداردهای شــهری چگونه مــی بینید؟
شهرســتان مهرســتان براســاس اســتانداردهای شــهری وابســته بــه
ایــن اســت کــه ماچقــدر بتوانیــم نقشــه ی تفضیلــی و جامعــه
شــهری را پیــاده کنیــم آن موقــع اســت کــه مــا مــی توانیــم بــا
قاطعیــت بگوییــم کــه بــه اســتانداردهای شهرســازی رســیدیم.
درحــال حاضــر بــا توجــه بــه این که دو ،ســه ســال بیشــتر نیســت
از اجرایــی کــردن طــرح جامــع نمی گــذرد ،در حد40درصــد بقول
معــروف انتظــارات مــا از نظــر اســتانداردهای شــهری محقــق شــده
ولــی بــاز هــم کاردارد چــون شــهر در حــال گســترش اســت و در
آینــده مــا ایــن انتظــار را داریــم کــه انشــاهلل بــه خصــوص قســمت
هــای نوســاز شــهری را بــا اســتانداردهای شــهری انشــاهلل صدرصد
مطابقــت بدهیــم ولــی آنچــه کــه در حــال حاضــر وجــود دارد خب
مــا تــا حــدودی فاصلــه داریــم آن هــم بــه دلیــل اینکــه اجــرای
طــرح هــای جامــع و تفضیلــی شــهری مســتلزم وجــود اعتبــارات
اســت کــه ایــن اعتبــارات اگــر محقــق بشــود مــا میتوانیــم بهتــر
نســبت بــه دســتیابی اســتانداردهای شــهری پیــش برویــم.
*برنامــه هایــی را کــه بــرای توســعه و زیباســازی یــک
شــهر مهــم اســت را چکونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
برنامــه هایــی کــه بــرای توســعه یــک شــهرالزم اســت .اول
مشــارکت جمعــی خــود شــهروندان اســت کــه بــا شــهرداری
همــکاری داشــته باشــند در بحــث پرداخــت عــوارض مســکونی
و تجــاری خودشــان اقــدام بکننــد اگــر مشــارکت مــردم خــوب
باشــد مــا بــه نســبت خیلــی زیــادی میتوانیــم در توســعه یــک
شــهر و همیــن طــور زیبــا ســازی آن هــم ســریع تــر گام برداریــم
ولــی آنچــه کــه پیــش بینــی و ارزیابــی مــا اســت خــدا را شــکر
در ایــن مــدت 3ســال کارهــای بســیار بزرگــی انجــام شــده و
مــردم شــهر مهرســتان خوشــبختانه خودشــان را بــه آن حــد
رســاندند کــه بقــول معــروف مهــم اســت کــه شهرشــان زیبــا
باشــد و خودشــان هــم بــه صــورت مســتقیم در پرداخــت
عــوارض االن پیــش قــدم هســتند و ایــن نویــد ایــن ات کــه
مــا در آینــده یــک شــهر زیبایــی انشــاهلل بتوانیــم داشــته باشــیم.

* مهــم تریــن
فعالیــت هایــی
را کــه از زمــان
تصــدی شــما
بعنــوان شــهردار،
انجــام گرفتــه
اســت را بفرماییــد.
در ایــن مــدت
3ســال کارهــای
بزرگــی بخصــوص
در زمینــه هــای
عمرانــی و زیــر
در
ســاختی
شــهر مهرســتان
انجــام شــده؛
مهــم تریــن بخــش هایــش را حــاال مــن بــه صــورت کلــی بیــان
میکنم:بحــث بهســازی و بقــول معــروف زیباســازی ورودی
هــای شــهر بــوده ،ورودی هــای شــهر از طــرف شهرســتان
ســرباز ،وورودی هــای شــهر از طــرف شهرســتان ایرانشــهر
و همیــن طــور ورودی هــای شــهر از روســتاهای اطــراف در
دوره 3ســاله بنــده انجــام شــده و همیــن طــور در بحــث زیــر
ســاخت هــا و مبلمــان شــهری و در تجهیــز پــارک هــا هــم در
فضاســازی و مبلمــان شــهری کارهــای بزرگــی انجــام شــده .
کانــال هایــی کــه بــرای دفــع آب درخیابــان هــا
درحــوزه شــهری و مناطــق مســکونی انجــام شــده
کارهــای زیرســاختی بودکــه انجــام شــده اســت .
ســاخت پــل هــای دفــع آب هــای ســطحی ،طــی ایــن دو
ســال ســاخت دو پــل بــزرگ را انجــام دادیــم .بــرای دفــع
آب هــای ســطحی کــه خســارت بــه ســاکنین شــهر کــم
تــر وارد بشــود و بــه حداقــل برســد ایــن کارهــا ،کارهایــی
بــوده کــه بصــورت شــاخص خدمــت شــما بیــان کــردم .
* مهــم تریــن مشــکالت و موانعــی را کــه بــرای توســعه
شــهری در حــوزه کاری شــما در مهرســتان وجــود دارد
کــدام هســتند؟ راهکارهــای شــما بــرای حــل آنهــا چیســت؟

مهــم تریــن مشــکالتی
کــه در توســعه شــهرها
وجــود دارد عــاوه بــر
ایــن کــه مشــکالت
اعتبــاری قســمت اعظــم
کار اســت حــاال عــدم
تعامــل دســتگاه هــا
بــا همدیگــر مشــکل
ســاز اســت .بعنــوان
نمونه:شــما اگــر فــرض
کنیــد کــه ارگانهــای
خدماتــی دیگرمثــل اداره
بــرق ،اداره مخابــرات،
حــاال در مــورد اداره
گاز ،اگــر تعامالتشــان
بــا شــهرداری مثبــت
و همــگام نباشــد
خــب ایــن خســارت زیــادی بــه شــهر وارد میکنــد و
توســعه شــهری را هــم دچارمشــکل میکنــد .خیلــی از
ارگانهــا هســتند و عــدم برنامــه ریــزی ادارات دیگــر.
یعنــی شــما فــرض کنیــد امســال شــهرداری میایــد یــک خیابــان
را بهســازی ،جــدول گــزاری و آســفالت میکنــد ولــی یــک ســال
بعــد اداره مخابــرات و بــرق میاینــد طــرح هــای توســعه خودشــان
را تــازه میخاهنــد اجــرا بکننــد و ایــن مشــکل ســاز اســت و هزینــه
مضاعفــی بــه دولــت و مــردم وارد میکنــد اگــر ایــن تعامــات بهتــر
و همســو باشــد پیشــرفت خواهیــم کــرد .انشــاهلل راهکارهــا همیــن
اســت کــه تعامــات را مــا بتوانیــم بــا ادارات دیگــر داشــته باشــیم
ایــن مشــکالت توســعه شــهری انشــاهلل ســریع ترمرتفــع میشــود.
* همانطــور کــه اطــاع داریــد بــرای داشــتن یــک شــهر زیبــا
و پیــاده کــردن برنامــه هــای اجرایــی ،همــکاری مــردم بســیار
مهــم اســت ،همــکاری مــردم بــا شــهردار چگونــه اســت؟
خــدا را شــکر همــکاری مــردم بــا توجــه بــه اینکــه حــاال کارهــای
بزرگــی در شــهر مهرســتان پیــاده شــده در ایــن 3ســال مــن
بــه جــرات مــی توانــم بگویــم در15ســال گذشــته کــه ســابقه
شــهرداری هســت کارهــای ایــن 3ســال نســبت بــه 15ســال
گذشــته شــاخص تــر و بهتــر بــوده اســت .مــردم ایــن را درک

کردنــد و بــرای مــردم ملمــوس اســت و آنچــه کــه بــرای مــردم
مهرســتان عیــان هســت اینکــه شــهردار دارد تالشــش را میکنــد
و خــدا را شــکر در ایــن 3ســال مــا شــاهد همــکاری مــردم بــا
شــهردار در پیــاده کــردن طــرح هــای عمرانــی هســتیم یعنــی
اگــر جایــی مــا بــا زمیــن مــردم یــا منــازل مســکونی مــردم در
طــرح هــا مواجــه شــدیم خــود مــردم ایــن همــکاری را داشــتند
کــه بــا مــا تعامــل داشــته باشــند و طــرح هــای عمرانــی
شــهرداری روی زمیــن نمانــد و بــه عنــوان نمونــه بــه بلــوار
مکــران اشــاره میکنیــم کــه مــردم بــی نهایــت همــکاری کردنــد.
در بلــوار فردوســی بــه همیــن صــورت ،مــردم واقعــا همــکاری
خودشــان را نشــان دادنــد و بــا همــکاری مــردم هــر دو
بلــوار اجراشــد .در بحــث تخریــب و تعریــض خــدا را شــکر
همــکاری مــردم صدرصــد بــوده و در بلوارمحمدرســول اهلل
(ص) بــه همیــن صــورت مــردم خــدا را شــکر همــکاری خــود
را بــا شــهرداری بــه نحــو احســن دارنــد انجــام میدهنــد.
برنامــه هــای شــهر مهرســتان دریــک افــق ســال 1404اســت .
در یــک برنامــه 10ســاله انشــاهلل ما در ایــن افق 10ســاله انتظارمان
ایــن اســت کــه شــهر مهرســتان بــه عنــوان شــهر توریســتی در
اســتان مطــرح بشــود .بــا توجــه بــه موقعیــت بســیار عالــی کــه
شــهر مهرســتان دارد و چــون در یــک 5راهــی قــراردارد و مــا
بــا چندیــن شهرســتان بــزرگ دور و برخودمــان حالــت مرکزیــت
داریــم ایــن نویــد را میدهــد کــه مــا بتوانیــم از پتانســیل و موقعیت
جغرافیایــی خوبــی کــه داریــم اســتفاده کنیــم و شــهر مهرســتان
را تبدیــل کنیــم بــه یــک شــهر توریســتی در افــق 10ســاله.
*و سخن آخر شما؟
مــن در پایــان از شــما خبرنــگار محتــرم بابــت ایــن مصاحبــه
و زحمتــی کــه کشــیدید و تشــریف آوردیــد تشــکرمیکنم
انشــااهلل ایــن همــکاری مــا بــا رســانه بخصــوص هفتــه نامــه
صبــح مکــران ادامــه پیــدا کنــد و مــا بتوانیــم هــم برنامــه
هــای خودمــان درحــوزه کاری شــهرداری را ارائــه بدهیــم و
اینکــه بــا هفتــه نامــه صبــح مکــران همــکاری داشــته باشــیم
و مــردم هــم بتواننــد فرهنــگ اســتفاده از رســانه و مجــات را
داشــته باشــند و همیــن کــه آگاه باشــند بــا خدمــت گــزاران
خودشــان ،خدماتــی کــه در دولــت توســط مســوولین انجــام
میشــود بــه نحــو احســن بــه اطــاع و نظرمــردم برســانند.

