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مقدمه
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

دکتر علی زینی وند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  29و  30اردیبهشت ماه در اولین سفر بعد از ماه مبارک رمضان ،شهرستان های جنوبی را برای سفر شهرستانی خود
انتخاب کرد تا عالوه بر افتتاح و بازدید از پروژه های مختلف ،مشکالت مردم را از نزدیک بررسی و تدابیر الزم را بیاندیشد .این سفر دوروزه فشرده برنامه های بسیاری را در
بر داشت .دکتر زینی وند که توجه به معیشت و اقتصاد مردم استان بویژه جنوب کرمان از اولویت های کاری او محسوب می شود ،پای دردودل مردم جنوب نشست.
مردمی نجیب ،با اصالت ،خونگرم و مهمان نواز ،مردمی بازمانده از تمدن کهن ارته و کنارصندل و هلیل رود؛ جیرفت ،عنبراباد و قلعه گنج.
برنامه های سفر استاندار کرمان با استقبال مردم مهمان نواز قلعه گنج ،شهر نمونه اقتصاد مقاومتی شروع شد .ضمن بازدید از پروژه های مختلف رمشک ،افتتاح مدرسه ۶
کالسه خیرساز روستای سورچاه منطقه رمشک شور و امید به آینده ای زیباتر را برای فرزندان آن خطه به ارمغان آورد .امید به توسعه و رونق تولید و اشتغال در این منطقه
در آینده با کلنگی که توسط دکتر زینی وند بر زمین زده شد و آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه۵00تنی فلوتاسیون مس رمشک و افتتاح فاز اول معدن مس رمشک

فزونی یافت  .دیدار با جنوبی های اهل تسنن ،خانواده های مددجویان و افتتاح مرکز مددکاری کمیته امداد دهستان رمشک از دیگر برنامه های استاندار کرمان در سفر به
قلعه گنج بود .دومین مقصد سفر دو روزه استاندارکرمان شهرستان عنبرآباد ،بهشت کوچک استان بود که بازدید از بخش ها و پروژه های مختلف توسط نماینده عالی دولت
در این شهرستان انجام شد .آخرین شهرستان مقصددر این سفر دوروزه شهرستان جیرفت ،وارث کهن ترین تمدن بشری بود .دکتر زینی وند که همواره بر قرار گرفتن

استان کرمان در ضلع چهارم گردشگری کشور تاکید می ورزد بازدید از موزه باستانی و تاریخی جیرفت و تپه های باستانی کنار صندل را در برنامه های خود در سفر به این
شهرستان قرار داد .بازدید از محالت هدف بازآفرینی شهری جیرفت ،جلسه هم اندیشی با محوریت بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی جنوب استان ،بازدید از پارس
معدن تیراژ و دیدار با خانواده شهید واال مقام آباریان از دیگر برنامه های استاندار کرمان در سفربه جیرفت بود و آغاز عملیات ساخت باند دوم محور جیرفت  -بافت -

سیرجان ( محدوده جیرفت تا درب بهشت) توسط دکتر زینی وند نماینده عالی دولت در استان کرمان ،نوید بخش فرداهای روشن برای مردم این خطه بود.

شهرستان قلعهگنج  ،شهر نمونه اقتصاد مقاومتی
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

قلعهگنج شهری در استان کرمان و در جنوب شرقی ایران است و با مرکز این استان  392کیلومتر فاصله دارد ،جمعیت این شهر در سال  ،۱39۵برابر با ۱۱٬۱۶9
نفر بودهاست .شهرستان قلعه گنج ،شهر نمونه اقتصاد مقاومتی ،با طبیعت بکر و سرشار از پتانسیل ها و جاذبه ها اولین مقصد سفر دو روزه دکتر زینی وند استاندار
کرمان به شهرستانهای جنوبی بود.

صبح روز چهارشنبه  29اردیبهشت ماه استاندار کرمان با همراهی نماینده مردم پنج گنج جنوبی وارد شهرستان قلعهگنج شد و مورد استقبال امام جمعه ،فرماندار و
تعدادی از مسئوالن شهرستانی قرار گرفت .در این سفر مدیران کل دفتر روستایی و دفتر سیاسی استانداری ،مشاور اقتصادی ،مدیرکل روابط عمومی ،بهزیستی،
کمیته امداد و هالل احمر استان ،دکتر زینیوند را همراهی کردند.
دکتر زینی وند که توسعه متوازن را در دستور کار خود قرار داده است و محرومیت مناطق جنوبی استان همواره دغدغه اصلی او بوده است  ،برای دومین بار از زمان
انتصاب خود به این شهرستان سفر کرد .بازدید از جاده رمشک به کُتیج ،روستاهای سورگاه ،سوردر و تگک و دیدار با مردم از جمله برنامه های این سفر کاری بود.
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بازدید از جاده در دست احداث رمشک به کتیج
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد زیر ساختهای توسعه استان ،توسعه راههای جنوب استان کرمان است .رمشک  9هزار نفر جمعیت دارد .مردم این شهر سالهاست در
زمینه راههای ارتباطی رنج میبرند .درهمین راستا استاندار کرمان در سفر به شهر نمونه اقتصاد مقاومتی(قلعه گنج) در اولین برنامه از جاده در دست احداث رمشک به
کتیج که راه ارتباطی بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان میباشد و از اهمیت باالیی برخوردار است بازدید کرد و از تامین اعتبار و بهره برداری این محور طی یک
سال آینده خبر داد .همچنین دکتر علی زینی وند روز چهارشنبه در سفر به جنوب کرمان از تالش برای آبرسانی به  30روستای منطقه رمشک گفت و همراهی محلی را

برای توسعه معدنی الزم دانست.
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افتتاح مدرسه  ۶کالسه خیرساز روستای سورچاه منطقه رمشک
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

افتتاح مدرسه  ۶کالسه روستای سورگاه برنامه دوم سفر نماینده عالی دولت به شهرستانهای جنوب استان کرمان بود .مدرسه  ۶کالسه خیرساز روستای سورچاه منطقه
رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور با اعتبار  ۱.9میلیارد تومان با مشارکت موسسه مهر گیتی با حضور استاندار کرمان ،نماینده مردم پنج
شهرستان جنوبی استان ،مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش کرمان،جمعی از مسئوالن استان و شهرستان و خیر مدرسهساز به بهره برداری رسید .پروژه
مدرسه  ۶کالسه سورگاه با ساختمانی استاندارد از جمله  20پروژه تعهد شده موسسه خیریه مهر گیتی است که با مشارکت این موسسه و به همت بانیان خیر در محروم
ترین منطقه کشور امروز افتتاح شد.
مدرسه خیرساز سورچاه رمشک با  ۶کالس درس و  ۴33مترمربع زیربنای آموزشی 2۱۷ ،متر طول حصارکشی و  2هزار و  2۵0متر حصارکشی با اعتباری بالغ بر ۱0
میلیارد ریال ساخته شده است .این پروژه از پروژه های نیمه تمام نوسازی مدارس بود که با مشارکت موسسه خیریه مهر گیتی فعال شد .منطقه رمشک قعله گنج از
محروم ترین مناطق کشور است که با بهره برداری از این مدرسه شرایط تحصیل مطلوب  ۱۸0دانش آموز فراهم شد.
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افتتاح مدرسه  ۶کالسه خیرساز روستای سورچاه منطقه رمشک
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

افتتاح مدرسه روستای سورچاه
انگیزه ،شور ،نشاط و اشتیاق آینده سازان رمشک و قلعه گنج
به امید فردایی زیباتر

آیین افتتاح فاز اول معدن مس رمشک و کلنگ زنی کارخانه
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

در سفر نماینده عالی دولت به مناطق جنوبی استان کرمان ۵۸0 ،میلیارد ریال سرمایه گذاری در قالب معدن و کارخانه تولید کنسانتره مس در منطقه دورافتاده رمشک
افتتاح شد .استاندارکرمان دکتر زینی وند با اعتقاد بر این اصل که معادن و توسعه صنعتی مهمترین مساله برای پیشرفت جنوب کرمان است و تحقق آن در گرو همراهمی
مردم و مسئولین است ،کلنگ کارخانه۵00تنی فلوتاسیون مس رمشک را به زمین زد .همچنین در این برنامه ،فاز اول معدن مس رمشک با ظرفیت  2۴00تن۴3 ،میلیارد
تومان سرمایه گذاری و  ۷۵نفر اشتغال به بهرهبرداری رسید.
دکتر علی زینی وند روز چهارشنبه در آئین افتتاح کارخانه تولید کنسانتره مس در منطقه دورافتاده رمشک از سرمایه گذار این طرح تشکر کرد و گفت :ممنونیم که با
عشق به محرومیت زدایی و کمک به مردم در این منطقه دورافتاده و توسعه نیافته سرمایه گذاری کرده و کار انجام می دهند و با تمام وجود در خدمتشان هستیم.
استاندار کرمان از عملکرد بنیاد مستضعفان به عنوان معین اقتصادی شهرستان قلعه گنج قدردانی کرد و خواستار استمرار این اقدامات خوب شد.
وی با بیان اینکه همدلی رمز موفقیت و پیشرفت هاست ،از مدیرکل محیط زیست و مدیرکل آب منطقه ای در زمینه پیشرفت صنعتی و راه اندازی طرح های مختلف
صنعتی و معدنی تشکر کرد .تولید کنسانتره مس در منطقه دورافتاده و توسعه نیافته رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج(شهر نمونه اقتصاد مقاومتی کشور) با ظرفیت
تولید ساالنه  2هزار و  ۴00تن کنسانتره مس بهرهبرداری شد .این کارخانه با سرمایهگذاری  ۴30میلیارد ریال ایجاد شد .معدن مس مربوط به همین شرکت برای تامین
خوراک مورد نیاز کارخانه با ذخیره یک میلیون و  ۸00هزار تن و سرمایه گذاری  ۱۵0میلیارد ریال نیز افتتاح شد .این معدن و کارخانه ،برای  ۷۵نفر به صورت مستقیم
و برای  2۵0نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده است.
فاز دوم این کارخانه نیز برای گسترش تولید و جلوگیری از خام فروشی ،با افزایش ظرفیت به ششهزار تن کنسانتره مس کلنگ زنی شد .سرمایه گذاری مورد نیاز این
طرح بیش از یکهزار و 200میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم آن نیز  ۱۴0نفر است.
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دیدار و نشست استاندارکرمان با مولوی های اهل تسنن
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

استان کرمان با توجه به همجواری با استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان در بخشهای شرقی و جنوب شرقی و جنوب غربی ،دارای جمعیت قابل توجهی از
اهلسنت میباشد که بیشتر در روستاها ساکن هستند.
روز چهارشنبه  29اردیبهشت ماه استاندار کرمان در سفری که به مناطق جنوبی داشت با تعدادی از مولوی های اهل تسنن در رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج دیدار و
گفتگو کرد .این دیدار در مسجد اهل سنت صورت گرفت .گسترش فعالیتهای قرآنی ،توسعه زیرساختهای شهری و عمرانی مهم ترین محور گفتگوی نشست استاندارکرمان با
مولوی های اهل تسنن در رمشک بود .در این جلسه از حضور دکتر زینی وند در روستاهای رمشک تقدیر شد .نماینده مردم  ۵گنج جنوبی استان ،فرماندار و امام جمعه قلعه
گنج و تعدادی از مدیران شهرستانی و استانی در این جلسه شرکت داشتند .دکتر زینی وند در این دیدار گفت:وظیفه ماست که به تمام شهروندان جمهوری اسالمی با توجه
به دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در تقریب مذاهب خدمت کنیم ،اهل تسنن همواره پای آرمانهای نظام جمهوری اسالمی ایستادهاند و در مراسم ملی و سیاسی از

جمله انتخابات مشارکت فعال و حداکثری داشتهاند.
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افتتاح مرکز مددکاری کمیته امداد دهستان رمشک و دیداراستاندارکرمان با تعدادی از خانواده های مدد جویان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

استاندار کرمان به دیدار تعدادی از خانواده های مددجوی کمیته امداد و
بهزیستی رفت و برای رفع مشکالت آنها دستور الزم را صادر کرد .افتتاح
مرکز مددکاری کمیته امداد دهستان رمشک هم انجام شد .این مرکز 993
خانوار را تحت پوشش دارد .دیدار با ساکنان روستاهای " سوردر" و اطراف
آن و شنیدن خواستههای اهالی از زبان دهیار روستای سوردر به ویژه
تامین آب آشامیدنی مقصد بعدی سفر دکتر زینیوند بود.روستایی با
تلفیقی از خانه های کپری و نوساز بنیاد مسکن .غالمرضایی دهیار روستا
خواسته های اهالی این روستا و روستاهای همجوار بویژه تامین آب
آشامیدنی را مطرح کرد .دکتر زینی وند دستور بررسی و مطالعه تامین آب
را صادر کرد .هالل احمر هم توزیع 300بسته غذایی را در منطقه آغاز و
اعالم کرد هزینه های درمانی و دارویی را تامین می کند .دهیار روستای
سوردر گفت :روستاهای سوردر ،زمین محمد و اطراف آن  200خانوار
جمعیت دارند و از مشکالت اساسی آنها آب شرب ،دکل مخابراتی ،بیکاری
است و همین مسئله موجب مهاجرت اهالی جهت تامین معیشت شده
است.

7

بازدید از مرکز جامع پیشگیری و توانبخشی شهرستان قلعه گنج
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

دکتر زینی وند در ادامه سفر خود به جنوب استان ،از مرکز جامع پیشگیری و توانبخشی شهرستان قلعه گنج با زیر بنای  ۸00مترمربع بازدید کرد .این مرکز توسط دو
خیریه غیر بومی در حال احداث هستند و پیشرفت  ۷0درصدی دارند.
با توجه به آمار معلولیت ها در جنوب استان کرمان در مقایسه با بخش های دیگر استان  ،احداث این مرکز در جنوب استان حائز اهمیت و ضرورت است .فرهنگ سازی و

ارائه آموزش های پیشگیری ،مهارت های زندگی ،مهارت های پیش از ازدواج و  ...گام بسیار مهمی در کاهش ،کنترل معلولیت ها و آسیب های اجتماعی است که با آغاز به
کار این مرکز امید است که اتفاق بیفتد.
در فاز دیگری از این مجموعه خدمات جامع توانبخشی اعم از کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی ،شنوایی سنجی و  ...ارائه خواهد شد و نیاز مردم منطقه و استان های
اطراف را در این زمینه برطرف خواهد کرد.
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شهرستان قلعهگنج  ،شهر نمونه اقتصاد مقاومتی
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

استاندار کرمان و هیئت همراه با حضور در گلزار شهداء روستای
"گوهنچان" قلعه گنج به مقام واالی شهیدان ادای احترام کرد و
در ادامه با مادر شهید کامرانی دیدار و گفتگو کرد .دکتر زینی وند
که همواره تکریم خانواده ایثارگران را عین دفاع از امنیت و
استقالل کشور می داند در دیدار با مادر شهید صبوری و استقامت
مادران شهدا را ستودتی توصیف کرد .ادای احترام به مقام شامخ
شهدا و دیدار با خانواده های معظم آنان که نشانگر نگاه فرهنگی و
تکریم بازماندگان معنوی  ۸سال دفاع مقدس است همانند
سفرهای قبل انجام شد.
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دیدارهای چهره به چهره مردم و استاندارکرمان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

استاندار کرمان که توسعه متوازن و پایدار را هدف مهم کاری خود قرار داده است به منظور نیل به این هدف ،همانند سفرهای قبل  ،بخش قابل توجهی از سفر
خود را به دیدارهای مردمی اختصاص داد و در شهرستان قلعهگنج با مردم دیدار کرد و در این دیدارهای مردمی ،به درخواست تعدادی از شهروندان پاسخ و به
نامههایی آنها رسیدگی و دستورات الزم را صادر کرد.
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شهرستان عنبرآباد ،بهشت کوچک استان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

استاندار کرمان در ادامه سفر دو روزه خود راهی شهرستان عنبر آباد شد .این شهرستان دارای دو اقلیم گرم و نیمه مرطوب در نواحی باختری و گرم و خشک در نواحی خاوری است .از
جمله آثار باستانی و تاریخی این شهرستان میتوان به تپههای باستانی باقیمانده از تمدن ارت واقع در کنار صندل ،مقبره ساالر رضا در روستای گرم علیا ،قلعه میرناصرخان در دوساری،
قلعه ملکآباد در زاخت ،قلعه سموران در رود فرق ،آبشار دوساری ،آبشار وروار مرتفع ترین آبشار خاورمیانه ،آبشار درین و بسیاری آثار دیگر اشاره کرد .عنبرآباد  ۱00000هکتار عرصه
جنگلی و  ۶0هکتار فضای سبز دارد.سرسبزی بی نظیر منطقه و پوشش گیاهی خاص این منطقه را به یکی از بکرترین مکانهای گردشگری کرمان تبدیل کرده است.
دکتر علی زینی وند شامگاه چهارشنبه  29اردیبهشت ماه در ادامه سفر خود به شهرستانهای جنوبی از روستای سرجنگل عشایر ،پل ارتباطی روستای کلجگ و نرگسان در شهرستان
عنبرآباد بازدید کرد .در این بازدید که فرماندار و مدیران مرتبط استانی و شهرستان حضور داشتند درخواستهای مردمی مطرح و نحوه تامین اعتبار و تامین زیرساختها بررسی شد.
استاندار کرمان همچنین در جلسه ای با حضور تعدادی از مدیران استانی و شهرستان عنبرآباد در روستای 'اِستارم' از توابع بخش جبالبارز جنوبی پای صحبت اهالی و دهیاران روستا و
روستاهای همجوار نشست .تکمیل راههای روستایی ،تامین فیبرنوری ،آب آشامیدنی بهداشتی و طرحهای آبخیزداری مهمترین خواسته اهالی بود .استاندار کرمان در این خصوص تصریح

کرد :در حد توان از طریق اعتبارات استانی برای رفع مشکالت و فراهم شدن حداقل زیرساختها برنامه ریزی میشود .استاندار کرمان دراین دیدارها بیان کرد  :در زمینه آبرسانی نیز طی
سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته و مجتمع های آبی ایجاد شده و در حال پیشرفت هستند .با سپاه هم تفاهم نامه ای در دست اجرا داریم که از توانمندی آنها هم بهره بگیریم و تا
جای ممکن بخشی از مشکل آب را برطرف کنیم .استاندار کرمان گفت :در خصوص فیبر نوری و بهداشت و مسکن روستایی نیز برنامه های مدونی باید دیده شود .دسته بندی و اولویت
بندی از مشکالت انجام داده و در بودجه امسال یا آینده مورد توجه مسوالن خواهند بود .زینیوند همچنین از پیگیری برای تامین اعتبار در حوزه ساخت بیمارستان ها از طریق سازمان
برنامه و بودجه خبر داد و گفت :بیمارستان عنبرآباد در اولویت خواهد بود و قصدمان این است که اجازه ندهیم پروژه تعطیل شود.
استاندارکرمان در پاسخ به درخواست اهالی عنبرآباد ادرمورد ساخت بیمارستان بیان کرد؛ پیگیر تامین اعتبار ساخت بیمارستان ها از طریق سازمان برنامه و بودجه هستیم .بیمارستان
عنبرآباد در اولویت خواهد بود و قصدمان این است که اجازه ندهیم پروژه تعطیل شود.
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اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

12

شهرستان جیرفت ،وارث کهن ترین تمدن بشری
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

صبح سی ام اردیهشت ماه  ،۱۴00دکتر زینی وند و هیأت همراه برنامه های سفر دو روزه خود را از شهرستان جیرفت ،وارث کهن ترین تمدن بشری آغاز کردند.
در نخستین تقسیمات کشوری ایران در سال ۱3۱۶ه.ش ،.جیرفت به عنوان یک شهرستان مستقل ،وسعت بسیار زیادی داشت و مساحتی بالغ بر پنجاه و یک هزار کیلومتر مربع را در
برمیگرفت .بر اساس این تقسیم بندی شهرستانهای جنوبی استان کرمان (کهنوج ،منوجان ،رودبار ،قلعه گنج ،عنبرآباد و فاریاب) در حوزه جیرفت قرار داشتند .همه این مناطق امروز
شهرستانهای مستقلی هستند .الزم به ذکر است که این وسعت جیرفت تنها محدود به دوران معاصر نبود .جیرفت در گذشته از وسعتی چشمگیر برخوردار بوده و تمام نواحی جنوبی
استان کرمان را در بر میگرفته ،و فراتر از آن تا هرمز قدیم(میناب) در کرانه خلیج فارس ،امتداد داشته است .امروزه شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان و در فاصله ی 23۴
کیلومتری شهر کرمان واقع گردیده است .و دارای وسعت  ۸۶02کیلومتر مربع است .از شمال به کرمان ،غرب و شمال غرب به بافت و رابر ،از جنوب به شهرستان عنبرآباد ،از شرق و شمال
شرق به شهرستان بم محدود میشود ..جیرفت سرشار از جاذبه های طبیعی مانند ییالقات دلفارد ،ساردوئیه ،اسفندقه و جاذبه های تاریخی است .نزدیکی به مدار راس السرطان موجب
شده که جیرفت نیز مثل مناطق جنوبی در قسمت هایی از نواحی جلگه ای دارای هوای گرم باشد ولی عوامل دیگر نقش عرض جغرافیایی را خنثی می کنند  .قسمت اعظم جیرفت
معتدل و سرد است  .یکی دیگر از عناصری که نقش عرض و جغرافیایی را خنثی می کند پستی و بلندی های نواحی مختلف منطقه است  .در حالیکه دشت جیرفت با ارتفاع  ۴00تا ۶00
متر از سطح دریا از جمله کم ارتفاع ترین دشت های داخل ایران است  ،در همین حال با فاصله  ۱0تا  30کیلومتری کوههای سر به فلک کشیده با ارتفاع  2۵00تا  3000متری نظم اقلیم

گرم و خشک را به هم زده و اقلیم معتدل و در نهایت سرد و کوهستانی را جانشین آن می کند  .جهت چین خوردگی کوهها از دیگر عوامل تعیین کننده اقلیم نیز می باشد به طوری که
در نواحی کوههای اطراف جیرفت اقلیم سرد و معتدل حاکم است .در این شهرستان بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی و جنوب شرقی فالت ایران به نام رودخانه هلیل رود جاری می باشد.
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موزه باستان شناسی جیرفت ،روایتی از یک تاریخ هفت هزار ساله
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

از اواخر سال  ۱3۷9آثار و نشانه هائی از فرهنگ و تمدنی کهن مربوط به نیمه اول هزاره سوم ق.م در جیرفت به دست آمده است و باستانشناسان برای نامیدن تمدن این منطقه حوزه
فرهنگی هَلیل رود را به کار بردند .موزه باستان شناسی در سال  ۱3۸3در شهرستان جیرفت تاسیس شده است .محتوای موزه ،باستان شناسی حوزه هلیل رود است .بیشتر این اشیا از
تپه باستانی کنار صندل که مربوط به تمدن جیرفت است ،به دست آمدهاند .در این موزه تعدادی از اشیا مربوط به دوره اسالمی نیز به نمایش گذاشته شده است .این موزه به تاریخ و
فرهنگ غنی جیرفت میپردازد ،شهری که آثار تاریخی و باستانی آن قدمتی هفت هزار ساله دارند .در این موزه نزدیک به  ۵00شی و ظرف با کندهکاریها و نقوش پیچیده و پر رمز و راز
از انسان ،جانوران و ...نگهداری میشود .همچنین تندیس و سردیسهایی مرمری ،مجسمههای مفرغی ،سفالهای منقوش و ساده و اشیای کوچک مانند مهرههای مسطح و استوانهای در
این موزه در معرض نمایش قرار داده شده است.
موزه باستان شناسی اولین برنامه بازدید دکتر زینی وند استاندارکرمان ،دکتر موسوی معاون عمرانی استاندار ،دکتر اعظمی نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس
شورای اسالمی و تعدادی از مسئوالن در شهرستان جیرفت بود.

محالت هدف بازآفرینی شهری جیرفت
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

طی سال های اخیر ،دولت با اقدام به زیباسازی محله های سنتی و بافت قدیمی شهر جیرفت ،سنگ بنای تحولی کم نظیری در حوزه بهبود ساختار شهری جیرفت ایجاد کرده
است .در دولت های یازدهم و دوازدهم با نیازسنجی و آسیب شناسی ،اقدام به بازآفرینی ساختار شهری در مناطق قدیمی و کمتر توسعه یافته شده است که باعث زیباسازی
هر چه بیشتر این محالت شده است .د رادامه فعالیت های موثر در حوزه بازآفرینی ،دکتر علی زینی وند استاندارکرمان از محالت هدف بازآفرینی شهری جیرفت بازدید کرد و
در این بازدید پروژه مرکز فرهنگی کلرود مورد بررسی قرار گرفت .معاون امور عمرانی استاندار ،نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد و جمعی از مسئوالن استاندار را
همراهی کردند.
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اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

در ادامه برنامه ها استاندارکرمان از پروژه رفع نقاط حادثه خیز محور
جیرفت-بلوک-فاریاب بازدید کرد .دکتر اعظمی نماینده جیرفت و
عنبرآباد از استاندار و دکتر موسوی در اجرای این پروژه تقدیر نمود.
دکتر موسوی معاون عمرانی ،فرماندار ،نماینده جیرفت و عنبرآباد،
مدیرکل میراث و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی دکترزینی
وند را همراهی کردند.
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تپه های باستانی و تاریخی کُنارصندل
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

در طول  ۴00کیلو متر رودخانه هلیل تاکنون بیش از  ۱00منطقه باستانی شناسایی شده است  .محوطه های تاریخی جیرفت که در طول هزاره های سوم پیش از میالد
آثار ارزشمندی را در خود جای داده است  ،جزو غنی ترین محوطه های تاریخی جهان محسوب می شوند  .یکی از بقایای این تمدن عظیم تپه کنارصندل است که در 30
کیلومتری جیرفت قرار دارد  .سازه های خشتی آن که به عنوان مرکز مذهبی استفاده می شده است و در باالی آن معبدی قرار دارد یکی از عظیم ترین زیگوراتهایی یافت
شده در دنیا بیش از چهار میلیون خشت است  .این تپه قسمتی از شهری بوده که یک طرف آن وسعت دو کیلومتر داشته است  .در دومین فصل کاوشها باستان شناسان
موفق شدند آثار خطی مربوط به  3000سال پیش  ،یعنی همزمان با اختراع خط در بین النهرین و سامرا در عراق است  .در لوح گلی که در عراق کشف شده به عظمت
این تمدن اشاره شده است  .حفاریهای اخیر جیرفت ابعاد تازه ای از تمدن هزاره های قبل از میالد را در جیرفت نمایان ساخت  .کنار صندل در نزدیکی حسین آباد قرار
دارد  .امروزه تپه شمالی و جنوبی کنار صندل از تپه های باستانی مورد توجه هستند که هیأت های کاوش در آنها به حفاری مشغولند تا راز دیرینه این سرزمین را کشف
کنند  .در اطراف این دو تپه  ،از دیگر محوطه های باستانی  ،می توان به قلعه کوچک و گورستان محطوط آباد نیز اشاره کرد  .تپه های باستانی و تاریخی کنار صندل یکی
از بزرگترین شهرهای نخستین در دنیا به شمار می آیند که دارای ارزش جهانی است .روستای کنارصندل در فاصله  30کیلومتری جنوب شهر جیرفت واقع شده که
کاوشهای باستان شناختی در محوطه باستانی آن در تپههای جنوبی و شمالی کنارصندل ،گورستان مطوطآباد در  ۸00متری شرق تپه جنوبی و گورستان قلعه کوچک در
چهار کیلومتری شمال غرب روستای کنار صندل انجام شده است .طبق کاوش های صورتگرفته ،این سایت باستانی با وسعت چندصد هکتار یکی از بزرگترین شهرهای
نخستین در دنیا به شمار آمده که دارای ارزش جهانی بسیار مهم است .بازدید از تپه های باستانی و تاریخی کُنارصندل ،یکی دیگر از برنامه های دکتر زینی وند
استاندارکرمان در سفر به شهرستان جیرفت بود .این بازدید با حضور معاون عمرانی استاندار ،نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار شهرستان جیرفت ،تعدادی از مشاوران استاندار و مدیران استان انجام شد.
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جلسه هم اندیشی با محوریت بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی جنوب استان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

جلسه هم اندیشی با محوریت بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی جنوب استان با حضور دکتر زینی وند استاندارکرمان ،مهندس طهماسبی رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور  ،دکتر موسوی معاون عمرانی استاندار  ،نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی،
فرماندار جیرفت ،جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان برگزار شد .دکتر علی زینیوند  30اردیبهشت
ماه در نشست بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی جنوب با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی به دغدغه کشاورزان جنوب طی سال های گذشته در تولید و فروش
محصول گفت :انجام کشتهای هدفمند برای صادرات ،راه اندازی ایستگاه باربری ریلی جهت حمل و نقل محصوالت ،کشاورزی مکانیزه ،توسعه کشتهای گلخانهای،
آبیاری تحت فشار از راههای اصلی کمک به کشاورزان است .افزایش ظرفیت زنجیره تولید مرغ در جنوب استان توسط کشت و صنعت جنوب از نتایج این جلسه بود.

18

بازدید از پارس معدن تیراژ
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

بازدید از پارس معدن تیراژ از دیگر برنامه های سفر
دکتر زینی وند به جنوب استان کرمان بود .این

معدن در فاصله  ۷0کیلومتری شهرستان جیرفت در
منطقه ساردوئیه قرار دارد.

19

آئین آغاز ساخت محور جیرفت  -بافت  -سیرجان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

دومین روز از سفر کاری  29و  30اردیبهشت ماه استاندار کرمان به جنوب استان با آغاز عملیات ساخت باند دوم محور جیرفت  -بافت  -سیرجان ( محدوده جیرفت تا درب بهشت) به
طول  22کیلومتر و برآورد هزینه  2۵۴میلیارد تومان ادامه پیدا کرد .تکمیل این باند باعث جلب سرمایهگذاران بخش گردشگری و رونق بیشتر مناطق گردشگری دلفارد و ساردوئیه خواهد
شد .استاندار کرمان در این آیین ،تسریع در روند احداث این محور را به لحاظ اهمیت در ترانزیت ،گردشگری و ارتباط آن به راههای مهم کشور مورد تاکید قرار داد و روند اجرای پروژههای

راه در جنوب استان را رضایت بخش دانست .دکتر زینیوند از پیگیری برای توسعه محورهای ارتباطی و ریلی استان نام برد و در خصوص تقسیمات شهرستانی گفت :برخی مناطق زمینه
ارتقا در تقسیمات کشوری را دارند و پیگیریهایی هم در این زمینه داشتهایم ،اما الزم است که اجماعی در منطقه صورت گیرد و معارضی وجود نداشته باشد.

20

دیدار با خانواده شهید واال مقام آباریان
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

شهرستان جیرفت دیار دالور مردانی است که خاضعانه برای دفاع از خاک و ناموس از جان خود گذشته اند .حسن ختام سفر
دو روزه استاندار کرمان به شهرستان های جنوبی استان با خانواده شهید امنیت سجاد آباریان بود .دکتر زینیوند در پایان
سفر به بخش ساردوئیه با خانواده شهید آباریان که سال  9۵در استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد،
دیدار و خانواده شهدا را از سرمایههای نظام و افتخاری برای جامعه دانست.
شهید سجاد آباریان متولد  ۱3۷۵در شهرستان جیرفت است .شهید آباریان در پاسگاه رشادت گروهان مرزی پیشین در هنگ
مرزی جکیگور از توابع استان سیستان و بلوچستان خدمت می کرد که در روز عید فطر مورخ  9۵/0۴/۱۶در حین گشت زنی
در نوار مرزی در کمین گروهک جیش الظلم قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا

استاندار کرمان در سفر به قلعه گنج؛
استاندار بر توسعه معدنی و صنعتی جنوب کرمان تاکید کرد
1400/2/29

استاندار کرمان:اعتبار محور ارتباطی رمشک به کتیج
قلعهگنج تامین میشود
1400/2/29
https://www.irna.ir/news/84335166

https://www.irna.ir/news/84335390

22

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا

استاندار کرمان :اهل تسنن همواره در انتخابات ها
مشارکت فعال دارند
1400/2/29

https://www.irna.ir/news/84335568

یک واحد آموزشی  ۶کالسه در قلعهگنج به بهرهبرداری
رسید
1400/2/29
https://www.irna.ir/news/84334895

23

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا

استاندار کرمان :کشت و صنعت جیرفت زنجیره تولید مرغ
را ایجاد میکند
https://www.irna.ir/news/84337353

1400/2/30

استاندار کرمان  :طرح گاز رسانی به شهر درب بهشت با
جدیت پیگیری میشود
1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84337416

24

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا

جنب و جوش مدیران در جنوب کرمان با رویکرد تحقق
شعار سال
1400/3/1
https://www.irna.ir/news/84338067

استاندار کرمان بر هدفمندی کاشت محصوالت کشاورزی
درمناطق جنوبی تاکید کرد
1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84337765

25

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا

استاندار کرمان :محور جیرفت  -بافت نقش مهمی در بخش
معدنی و گردشگری دارد
1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84337349

استاندار کرمان از موزه جیرفت بازدید کرد
1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84337113

26

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایرنا
استاندار کرمان :اجازه تضییع حق و حقوق کارگران را
نمیدهیم

استاندار کرمان :تأمین اعتبار بیمارستان عنبرآباد در اولویت
است

1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84337051

1400/2/30
https://www.irna.ir/news/84335688

27

سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایسنا

مرکز توانبخشی قلعه گنج نیازهای مردم منطقه در این زمینه را
پوشش می دهد
۱۴00/2/29
https://www.isna.ir/news/1400022921415

ضرب االجل استاندار کرمان برای تعیین تکلیف پروژه
گازرسانی به بخش ساردوییه جیرفت
۱۴00/2/30
https://www.isna.ir/news/0006167814
9
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سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایسنا

با حضور استاندار کرمان صورت گرفت:
آغاز عملیات اجرایی باند دوم محورجیرفت  -بافت -
سیرجان به طول  22کیلومتر
۱۴00/2/30
https://www.isna.ir/news/1400023
021901/

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:
احداث موزه منطقهای جیرفت یک مصوبه
الزماالجراست
۱۴00/2/30
https://www.isna.ir/news/1400023
021606
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سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ایسنا

در نشستی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
چرایی بحران های تکراری محصوالت کشاورزی
جنوب کرمان بررسی شد
۱۴00/2/30
https://www.isna.ir/news/1400023
021689

در جمع خبرنگاران عنوان شد
خط و نشان استاندار کرمان برای پشت پرده های
تجمع و راهبندان غیرقانونی در منوجان
۱۴00/2/30
https://www.isna.ir/news/1400023
021725
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سفر استاندار به جنوب استان از نگاه رسانه ها
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

پایگاه خبری صدا و سیما

آغاز باند دوم محور جیرفت  -بافت – سیرجان
https://kerman.iribnews.ir/fa/ne
ws/3112166

باشگاه خبرنگاران جوان

استاندار کرمان :باید به ثبت جهانی تمدن جیرفت
توجه بیشتری شود
https://www.yjc.news/fa/news/7
763460
1400/2/30

1400/2/30
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آلبوم تصویری سفر
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

32
عکس  :مسعود صالحی زاده

آلبوم تصویری سفر
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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آلبوم تصویری سفر
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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آلبوم تصویری سفر
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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آلبوم تصویری سفر
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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تهیه شده در اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

