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مقدمه
انقالب اسالمی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسالمی ،شروع دوره جدیدی از ظهور جنبش های اصیل و ناب اسالمی را برای جهان اسالم نوید داده و پیروزی
برجسته ترین حرکت اسالمی ،سایر حرکتهای اسالمی در جهان اسالم را به تکاپو واداشت .انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) ،امیدهای از دست رفته را بازگرداند
و به یکباره معادالت قدرت های بزرگ جهانی را برهم زد و منشأ دگرگونی در موازنه قدرت گردید و امروزه جمهوری اسالمی به واقعیتی مقتدر و منحصر به فرد در نظام
بینالملل تبدیل شده است .ایاماهلل دهه مبارک فجر فرصتی است که ضمن مرور آرمانها و اهداف انقالب اسالمی ،راهی که پیمودهایم را ارزیابی و ضعفهای احتمالی را
برطرف کنیم و به بهانه هر سالگرد پیروزی به آرمانهای انقالب برگردیم و اجازه ندهیم از اهداف اساسی خارج شوند.
در ایام اهلل دهه فجر در استان کرمان در مجموع  540پروژه دولتی و بخش خصوصی افتتاح و کلنگزنی شد که برای این پروژهها بالغ بر شش هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری انجام شده است .حدود دو هزار و  890میلیارد تومان برای این پروژهها در دستگاههای دولتی هزینه شده که اعتبار پروژههای دولتی از محل منابع ملی و
استان تامین اعتبار شده اند .مجموعاً  208پروژه با اعتبار هزار و  823میلیارد تومان پروژههایی است که اعتبار ملی دارند و  210پروژه با اعتبار هزار و  67میلیارد تومان
اعتبار استانی دارند .از مجموع  418پروژه دولتی 321 ،پروژه افتتاح و  97پروژه عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که از این تعداد  93پروژه با مبلغ  923میلیارد
تومان در بخش خدمترسانی مستقیم به مردم شامل آبرسانی و گازرسانی به مناطق است .بخش عمدهای از این پروژهها در مناطق محروم اجرایی شده است.
دکتر علی زینی وند استاندار کرمان و معاونان سیاسی ،امنیتی و اجتماعی ،هماهنگی امور عمرانی ،هماهنگی امور اقتصادی ،توسعه مدیریت و منابع در ایام دهه فجر به
منظور افتتاح پروژه های دهه فجر به شهرستان های استان سفر کردند.
استاندار و معاونان در این سفرها عالوه بر افتتاح و بازدید از پروژه های مختلف ،مشکالت مردم را از نزدیک بررسی و دستورات الزم را صادر کردند ..دکتر زینی وند که
توجه به معیشت و اقتصاد مردم استان از اولویت های کاری او محسوب می شود در دو سفر خود به شهرستان های راور و رفسنجان در پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه،
پای دردودل مردم نشست.
خانم دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در شانزدهمین روز از بهمن ماه روانه شهرستان های کوهبنان و زرند شد و پروژه های مدرسه

سردار شهید سلیمانی و زمین چمن مصنوعی را افتتاح و کلنگ کارخانه آسفالت مجموعه جهان صنعت کوهبنان را بر زمین زد .همچنین خانم دکتر واعظی  90پروژه با
اعتبار  33000میلیارد را در زرند افتتاح و کلنگ زنی کرد.
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معاون بعدی که در ایام اهلل دهه فجر راهی سفر شد دکتر سید مصطفی آیت اللهی موسوی بود که شهرستان سیرجان را به منظور افتتاح پروژه های دهه فجر در
هفدهمین روز از بهمن ماه انتخاب کرد .دکتر موسوی در این سفر  506واحد مسکن اقدام ملی را افتتاح کرد.
همزمان با سفر دکتر موسوی به شهرستان سیرجان  ،دکتر حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی راهی شهرستانهای شرقی استان شد و شهرستان های

نرماشیر ،بم ،فهرج و ریگان را به عنوان مقصد سفرهای دهه فجر انتخاب کرد .دکتر مهرابی در این سفر  400واحد مسکن محرومین شهرستان ریگان با اعتبار  260میلیارد
ریال ،پروژه های گلخانه هیدروپونیک با اعتبار  35میلیارد ریال در منطقه رودشور ریگان  ،واحد آموزشی شهر ریگان با اعتبار  15میلیارد ریال و پارک و بوستان شهر ریگان
با اعتبار  80میلیارد ریال را در شهرستان ریگان افتتاح کرد و راهی شهرستان نرماشیر شد  .سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی دراین سفر  .پروژه مجتمع آبرسانی
روستای اسدآبادی را افتتاح کرد و شهرستان نرماشیر را به سمت فهرج ترک کرد و در این شهرستان پروژه هایی ُدر حوزه آب  ،برق  ،عمران روستایی ،بهداشت و درمان ،
روکش آسفالت راه ها  ،کشاورزی و خدماتی جمعأ به مبلغ  45میلیارد تومان را افتتاح کرد .آخرین مقصد دکتر مهرابی دراین سفر یکروزه ،شهرستان بم بود.
در هجدهمین روز از بهمن ماه و در هفتمین روز از دهه فجر ،مردم بخش ماهان و شهرستان بردسیر میزبان دکتر رحمان جاللی سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندرای کرمان بودند .دکتر جاللی در ابتدا پروژه های گلخانه هیدروپونیک ،مرکز پرورش ماهی و کانال آبرسانی را در بخش ماهان افتتاح کرد و راهی شهرستان
بردسیر شد .در این شهرستان سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان بیش از  57طرح عمرانی ،اقتصادی ،روستایی ،بهداشتی و کشاورزی را با
اعتباری بالغ بر  1800000میلیون ریال و اشتغال  200نفر را به صورت همزمان افتتاح کرد .آخرین سفر ایام اهلل دهه فجر سال  1400توسط خانم دکتر واعظی معاون
توسعه مدیریت و منابع انجام شد .دکتر واعظی که برای دومین بار در ایام دهه فجر راهی سفر می شد این بار شهرستان های بافت ،رابر و ارزوئیه را به منظور افتتاح پروژه
های دهه فجر انتخاب کرد .افتتاح  360میلیارد ریال پروژه خدماتی و کشاورزی در شهرستان ارزوئیه ،افتتاح و کلنگ زنی  74طرح با اعتبار  185میلیارد و  600میلیون
تومان و با اشتغال  428نفر در شهرستان بافت و افتتاح مرکز جامع خدمات سالمت امام حسین علیه السالم در شهرستان رابر ،ره آورد سفر دکتر واعظی در آخرین سفر از
سفرهای استاندار کرمان و معاونان در ایام اهلل دهه فجر سال  1400بود.
سفرهای شهرستانی استاندار کرمان و معاونان به مناطق مختلف استان در راستای افتتاح و بازدید از پروژه ها و تقویت زیرساخت های تولید ،ضمن امیدآفرینی به جامعه،
تقویت روحیه خودباوری در بین مردم ،تقویت و انسجام و اتحاد ملی ،به رفع موانع و سرعت بخشی روند کارها کمک شایانی می کند.
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شهرستان راور از شهرستانهای استان کرمان است که در شمال این استان واقع شدهاست .فاصله شهرستان راور تا مرکز استان  130کیلومتر میباشد .مرکز این
شهرستان شهر راور است .جمعیت شهرستان راور بنا بر سرشماری سال  1395مرکز آمار ایران ،برابر  43198تن است .این شهرستان ،بعد از کوهبنان شمالیترین
شهرستان استان است .راور دارای ظرفیت ها و فرصت های غنی و فراوانی در بخش های معدنی ،کشاورزی ،صنایع دستی ،گردشگری و حمل و نقل است که موقعیت
ویژه ای به این شهرستان داده است .محصوالت کشاورزی آن پسته ،انار ،گردو و… است .از نظر صنایع دستی راور مرکز مهم تولید قالی در استان کرمان است.
قالیهای بافت راور شهرت جهانی دارند .نقش معروف «سرّام» یا نقش «سه کبک» از مشهورترین نقشهای قالی است که هنوز با ظرافت و زیبائی در راور بافته
میشوند .شهرستان راور با  11535کیلومتر مربع در شمال شرقی استان واقع شدهاست .راور در سال  1315به شهر و در سال  1316به بخش ارتقا یافت .این
شهرستان تا سال  1374بخشی از شهرستان کرمان بوده و از این سال به بعد با الحاق دهستانهای راور ،حرجند و هروز از شهرستان کرمان به وجود آمدهاست .راور
از شمال به استانهای یزد و خراسان جنوبی ،از جنوب و شرق به شهرستان کرمان و از غرب به شهرستان زرند و کوهبنان منتهی میشود .آب و هوای راور متاثر از

اقلیم کویری تابستانهای گرم و زمستانهای نسبتا سرد دارد .مهمترین محصوالت کشاورزی راور شامل پسته انار ،انجیر ،انگور .صیفی جات و غالتی مانند گندم جو و
ارزن میباشد .راور در مسیر جاده کرمان و مشهد قرار دارد و مسافران از استانهای هرمزگان و جنوب فارس برای رسیدن به مشهد از این شهر عبور مینمایند.
از جاذبه های گردشگری وتاریخی این شهرستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سروهای 3000ساله روستای طرز ،آبشار مکی ،آبشار روستای فیض آباد ،چشمه روستای خورند ،روستای بغیجان ،روستای طاشک ،کاروانسرای سهرج(60کیلومتری

محور راور کرمان) ،کاروانسرای آب بید(45کیلومتری محور راور کرمان) ،کاروانسرای چاه کوران(35کیلومتری محور راور مشهد) ،کاروانسرای دربند(45کیلومتری
محور راور مشهد) ،کاروانسرای چهل پایه(54کیلومتری محور راور مشهد) ،قلعه قهقهه (راور روستای ده شیب) ،برجهای دوقلو (راور خیابان گلزار) ،یخدان راور
(ورودی راور از سمت مشهد) ،حوض غیاث (راور بلوار اربعین غربی) ،خانه فخری (راور خیابان امام رضا) ،قلعه گوهجرد (روستای گوهجرد 50کیلومتری شمال
شهرستان راور) ،برج روستای دیمسکان(40کیلومتری شمالغربی شهرستان راور) ،بازار قدیمی راور (راور بلوار اربعین شرقی) ،آتشکده زرتشتیان (ورودی راور ازسمت

کرمان روستای شریفآباد)
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دکتر علی زینی وند استاندارکرمان صبح روز جمعه پانزدهم بهمن ماه و در چهارمین روز از دهه مبارک فجر به منظور افتتاح پروژه های دهه فجر راهی شهرستان
راور شد .دکتر زاهدی و دکتر پورابراهیمی نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ،غالمرضا نویدی مدیر کل امور سرمایه گذاری و اشتغال،
حبیب اهلل خنجری مدیرکل حراست و حسینی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر زینی وند را در این سفر همراهی کردند .استاندار کرمان و هیات همراه بدو
ورود مورد استقبال امام جمعه و فرماندار راور قرار گرفتند .هدف استاندار کرمان از سفر به شهرستان راور افتتاح پروژه های دهه فجر بود.
بر اساس اطالعات به دست آمده ،حدود یکهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در راور در حال انجام است و با بهره برداری کامل فوالد این شهرستان برای حدود هزار نفر به
صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی میشود.
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افتتاح پروژه بوته سازی کارخانه بریکت سازی شهرستان راور
پروژه بوته سازی کارخانه بریکت سازی شهرستان راور با سرمایه گذاری  120میلیارد تومان و اشتغال  60نفر مستقیم و  180نفر غیرمستقیم نخستین پروژه
افتتاح شده با حضور استاندار کرمان در روز جمعه  15بهمن ماه بود .در مجتمع فوالد کاوندنهان زمین پروژه بوته سازی بریکت راه اندازی و عملیات اجرایی کوره
سوم آغاز شد .این پروژه با اعتباری حدود یک هزار میلیاد تومان سرمایه گذاری و برای  500نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
بنا بر اطالعات بدست آمده کارخانه فوالد راور با خریدهایی که در بخش ذوب داشته و تجهیزات آن ،به  60درصد پیشرفت کار رسیده است .کارخانه فوالد راور می
تواند تا  500نفر ایجاد شغل کند که  250نفر آن ،مستقیم است .برای این مجتمع هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و به اشتغال زایی و توسعه پایدار
این منطقه کمک کند .دکتر علی زینی وند روز جمعه در آیین افتتاحیه ،کلنگ زنی ونیز بازید از چند پروژه صنعتی در شهرستان راور همزمان با دهه مبارک فجر
افزود :برای تشویق سرمایه گذاران باید بخش هایی از شهرستان مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوانیم جزو مناطق محروم محاسبه کنیم و امتیازاتی برای سرمایه
گذاران در این زمینه در نظر گرفته شود .استاندار کرمان گفت :یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس این است که شهرستان به صورت یکپارچه جزو مناطق
محروم استان قلمداد نمی شود.
وی ادامه داد :البته طی یکی  2سال اخیر اقدامات مطلوبی در این شهرستان انجام گرفته و نسبت به  2سال قبل پیشرفت بسیار خوبی شاهد هستیم که سرمایه
گذاری هزار میلیارد تومانی از جمله آنهاست .استاندار کرمان با اشاره به اینکه واحد روکش الستیک های بزرگ مقیاس نیز در این شهرستان مجموعه خوبی است
خاطرنشان کرد :همچنین کارخانه آسفالت یک مجموعه ارزشمند در حوزه مصالح جاده ای و ساختمانی است .وی با بیان اینکه شهرستان راور ویژگی های خاص
خودش را دارد گفت :فرش دستباف شهرستان شهرت جهانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و احیا شود؛ از سال گذشته که در این حوزه بازدید شد اقدامات
خوبی انجام گرفت و در آستانه این هستیم که به عنوان شهر ملی فرش دستباف ثبت شود .دکتر علی زینی وند بیان داشت :در حوزه کشاورزی نیز این شهرستان
دارای ظرفیت هایی است.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد :در این سفر مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی با نمایندگان مجلس تشریح شد و به دنبال رفع این مشکالت هستیم .استاندار
کرمان در ادامه برنامه های سفر به شهرستان راور از کارخانه در حال احداث تولید روکش الستیک خودروهای سنگین بازدید کرد.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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افتتاح پروژه بوته سازی کارخانه بریکت سازی شهرستان راور

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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افتتاح کارخانههای آسفالت و تولید مصالح در شهرستان راور
کارخانههای آسفالت و تولید مصالح شرکت سکاف شهرستان راور با حضور استاندار و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افتتاح شدند.
این شرکت با  52میلیارد تومان سرمایه گذاری و با ایجاد اشتغال برای  55نفر به صورت مستقیم و  40نفر غیرمستقیم به بهره برداری رسید .استاندار کرمان در این
مراسم ابراز داشت :قصد داشتیم در بین مردم بیاییم که به دلیل شرایط کرونا نتوانستیم .وی گفت :فرش راور شهرت جهانی دارد و باید احیا شود و راور در آستانه ثبت
ملی به عنوان شهر فرش دستباف قرار دارد .استاندار کرمان از ظرفیت های این منطقه به کشاورزی و معادن نیز اشاره کرد و گفت :از سرمایه گذاران می خواهیم در

بخش معادن اقداماتی انجام دهند .وی همچنین گفت :در بخش هایی از این منطقه باید مطالعاتی صورت گیرد که جز مناطق محروم محاسبه شود تا امتیازاتی برای
سرمایه گذاران محسوب شود .استاندار کرمان از مسئولین شرکت گل گهر به جهت دلیل تکمیل زنجیره فوالد قدردانی و از پیشرفت پروژه ها ابراز رضایت کرد .وی
همچنین سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی در بخش فوالد را قابل توجه دانست و ابراز امیدواری کرد تا نیمه دوم سال آینده برای یک هزار نفر شغل ایجاد شود.
استاندار کرمان گفت :در حوزه انرژی های خورشیدی اگر برنامه ریزی شود می توان در یک برنامه یکساله هزار مگاوات برق تولید کرد که بسیار ارزشمند می باشد.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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دکتر زینی وند استاندار کرمان در سفر به راور

شهرستان راور سرشار از ظرفیت های فراوان
در بخش های کشاورزی و معادن است .از
سرمایه گذاران می خواهیم در بخش معادن
اقداماتی انجام دهند.

فرش راور شهرت جهانی دارد و باید احیا
شود و مورد توجه قرار گیرد  .راور در
آستانه ثبت ملی به عنوان شهر فرش
دستباف قرار دارد.
پانزدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان رفسنجان
توسط استاندار کرمان

 16بهمن ماه 1400

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

شهر رفسنجان در حاشیه جنوبی کویر لوت و در شمال غربی استان کرمان در عرض جغرافیایی  30درجه شمالی و طول جغرافیایی  56درجه شرقی قرار گرفته است.
فاصله رفسنجان تا مرکز استان کرمان 110 ،کیلومتر است .شهرستان رفسنجان بر سر راههای ارتباطی استانهای کرمان ،یزد ،فارس ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان
قرار دارد.
شهرستان رفسنجان از شهرهای مهمی است که نقش تأثیر گذاری در توسعه گردشگری خطه کریمان ایفا میکند .وجود جاذبههایی چون عمارت حاج آقا علی
بزرگترین خانه ی خشتی جهان  ،موزه ریاست جمهوری ،مجموعه بازار رفسنجان ،عمارت باقری ،درخت  1500ساله پسته اودرج ،تپه های ماسه بادی فردوسیه،

منطقه حیات وحش حفاظت شده منصور آباد ،درخت کهنسال بید قدمگاه ،صنایع دستی شهرستان رفسنجان دره راگه ،کاروانسرای  400ساله شاه عباسی  ،آب انبار
و موزه مردم شناسی ،آبشار لولی کش و ..میتواند باعث رونق صنعت گردشگری در رفسنجان و افزایش میزان ماندگاری گردشگران در این نقطه از استان کرمان شده
است .عبور راه آهن تهران -بندرعباس از کنار این شهر و همچنین داشتن فرودگاه به این شهر موقعیت خاصی بخشیده است.

شهرستان رفسنجان در ارتفاع  1460متری از سطح دریا قرار دارد و با مساحتی معادل  10687کیلومتر مربع بین شهرستانهای سیرجان ،بردسیر ،شهربابک ،زرند،
کرمان و یزد واقع شده است .رفسنجان دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و خشک میباشد .میزان بارندگی متوسط ساالنه آن  100میلی متر است .در
شهرستان رفسنجان قریب  300اثر تاریخی و طبیعی شناسایی و قریب  70اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردیده است .همچنین عالوه بر آن  2اثر میراث نا

ملموس آیین های مرتبط با 'پسته رفسنجان' و آئین 'جوش زنی' نیز در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده است.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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شهرستان رفسنجان دومین شهرستان مقصد سفرهای شهرستانی دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در ایام اهلل دهه فجر بود .دکتر علی زینیوند عصر روز شانزدهم
بهمن ماه به منظور افتتاح پروژه های دهه فجر به شهرستان رفسنجان سفر کرد و در اولین برنامه سفر از تصفیهخانه آب شرب در حال احداث این شهرستان که توسط
شرکت ملی صنایع مس ایران به مجموع ظرفیت  930لیتر بر ثانیه در راستای مسئولیت اجتماعی و ارتقای استانداردهای زیست محیطی احداث میگردد ،بازدید کرد .عملیات
اجرایی این مجموعه از خرداد  1400آغاز شده و به گفته سرمایهگذار اردیبهشت  1402راه اندازی خواهد شد .استاندار کرمان با اشاره به سیستم پیشرفته به کار گرفته شده در
این مجموعه گفت :با راه اندازی این تصفیه خانه کیفیت آب شرب رفسنجان بهبود مییابد و به لحاظ کمیت آبی نیز در حال پیگیری هستیم .آب و فاضالب استان باالی  5هزار
میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری و مشارکت مردمی را در دست اجرا دارد .این تصفیه خانه ،شهر رفسنجان و  43پارچه روستای اطراف را با جمعیت  270هزار نفر پوشش
میدهد.

12
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افتتاح متمرکز  15طرح عمرانی با اعتباری بیش از  18میلیارد تومان در
روستاهای بخش مرکزی رفسنجان

در ادامه سفر استاندار کرمان به شهرستان رفسنجان 15 ،طرح عمرانی با اعتباری بیش از  18میلیارد تومان در روستاهای بخش مرکزی رفسنجان به صورت متمرکز افتتاح گردید.
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آیین افتتاح مرکز جامع سالمت سعادت آباد
مرکز جامع سالمت سعادت آباد اهدایی بانو طیبه اسماعیلزاده با هزینهکرد  2میلیارد و  200میلیون تومان با حضور استاندار کرمان افتتاح شد . .مرکز جامع خدمات
سعادت آباد با  800میلیون تومان اعتبار توسط دانشگاه علوم پزشکی تجهیز شده است که  15هزار و  680نفر جمعیت زیر پوشش دارد .دکتر زینی وند در آیین افتتاح این

مرکز گفت :رفسنجان شهر مردم بااصالت و ریشهدار در کار خیر است .استاندار کرمان گفت :مشکالت شهرستان را میدانیم و حمایت هایی دولتی را در حد توان انجام خواهیم
داد.
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دیدار استاندار کرمان با مادر شهیدان محمد و عبداهلل باقریان
دکتر علی زینی وند با باور بر این موضوع که دیدار با خانواده شهدا وظیفه دولتمردان است و عزت و اقتدار امروز جمهوری اسالمی ایران مدیون
صبر و از خودگذشتگی آنان است ،همواره دیدار با خانواده شهدا و احوالپرسی از آنها را در برنامه های کاری خود قرار می دهد .در همین راستا استاندار کرمان
در سفر به شهرستان رفسنجان با همراهی امام جمعه ،فرماندار رفسنجان و جمعی از مدیران با مادر شهیدان باقریان دیدار و پیگیر مشکالت وی شد.
استاندار کرمان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ،رسیدگی و دلجویی از والدین و خانواده شهدا را وظیفه اخالقی و شرعی مسئوالن نظام جمهوری اسالمی
عنوان کرد .دکتر زینیوند از صبر و شکیبایی مادر شهیدان باقریان قدردانی کرد و گفت :شهیدان راه سعادت را در پیش گرفتند و انشااهلل با دعای مادران این شهدا همه
خدمتگزاران بتوانند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند و عاقبت بخیر شوند.

15
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شهید محمد باقریان وی متولد سال  1339روستای علی آباد انقالب
از توابع شهر رفسنجان است و  28آبان  1368در عملیات محرم به
مقام واالی شهادت نائل گشت.
شهید عبداهلل باقریان هفتم مهر  ،1340در روستای علیآباد از
توابع شهرستان رفسنجان زاده شد .تا اول راهنمایی درس خواند.
كشاورز بود ،به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت .بیست و چهارم
تیر  ،1361در شلمچه و در عملیات رمضان به شهادت رسید .پیكر
پس از تفحص سال  ،1371در علیآباد انقالب رفسنجان به خاك
سپرده شد.

بخشی از وضیت نامه شهید عبداهلل باقریان :
مادرجان وصیت می كنم كه اگر خبر شهادت من را آوردند فكر كن
كه من خودم آمده ام و دستهای پر از مهرت را بلند كن و بگو
خداوندا تو را شكر می گویم كه هدیه به من داده بودید در راه
خودت قربانی دادم.
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بازدید استاندار کرمان از مجموعه تفریحی ورزشی آگاه و مرکز شتابدهی شهید ستاری رفسنجان
دکتر زینی وند استاندارکرمان در آخرین برنامه از مجموعه تفریحی ورزشی آگاه و مرکز شتابدهی شهید ستاری رفسنجان بازدید کرد .مرکز نوآوری و شتابدهی
شهید ستاری صبح روز جمعه مورخ  19دی ماه  99توسط علیرضا رزمحسینی وزیر صمت و با حضور دکتر علی زینیوند استاندار کرمان و اردشیر سعد محمدی مدیرعامل

شرکت ملی صنایع مس ایران افتتاح شد .این مرکز با حمایت از ایدههای خالقانه باعث رشد و در نهایت به تولید رسیدن این ایدهها خواهد شد و گام مؤثری در اشتغالزایی و
همچنین عدم وابستگی کشور به خارج از کشور است.
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دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در سفر به رفسنجان:
رفسنجان شهر مردم بااصالت و ریشهدار در کار خیر است

شانزدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان های کوهبنان و زرند

توسط معاون توسعه مدیریت و منابع

 16بهمن ماه 1400
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شهرستان کوهبنان در شمال استان کرمان ،از نظر جغرافیای فرهنگی ،در طول تاریخ جزو یکی از بلوک های مهم منطقه کرمان بوده و حتی در بعضی
از دوران اسالمی ،دامنه نفوذ آن تا بخش هایی از بهاباد و بافق در استان یزد نیز گسترش یافته است .شهر کوهبَنان مرکز شهرستان کوهبنان ،شمالیترین نقطه استان
کرمان است .فاصله این شهر تا کرمان  178کیلومتر است .واژه کوهبنان از واژه کوهبانان میآید .چون بلندترین نقطه مرزی کرمان ،کوهبنان است،
بخش زیادی از این شهرستان کوهستانی است و از نظر منابع معدنی ،غنی است که در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی مردمان این حوزه داشته است .کوهبنان یکی از
مهم ترین مراکز تولید و فرآوری سرب و روی و معروف به توتیا بوده است .خانقاه شیخ ابوسعید ،تخت امیر (تخت لطیفی)  ،قلعه دختر ،آرامگاه محمد شهید کوهبنانی و
قلعه رتک از جمله آثار تاریخی کوهبنان هستند.

شهرستان زرند در فاصله  75کیلومتری کرمان و در شمال غربی استان قرار دارد ..جمعیت شهرستان زرند بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سرشماری
سال  1395به میزان  138هزار و  133نفر بوده است .شهرستان زرند عالوه بر جاذبه های تاریخی ،طبیعی و توانمندیهای کشاورزی ،از ظرفیتهای صنعت های بسیار
پیشرفته از جمله کارخانۀ کنسانتره ،گندله ،کک سازی ،فوالد ،یونولیت ،نیروگاه برق و آبی تمام اتوماتیک ،کارخانه قطران و از همه مهم تر مجموعه کارخانههای واگن

سازی پلور سبز برخوردار است .صنایع دستی مسی ،تولید ظروف میناکاری و فیروزه کوبی و قلمزنی از دیگر ظرفیت های شهرستان زرند است.
رونق تولید با ورود صنعت و معدن به محوریت بخش غیر دولتی در شهرستان زرند به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته استان کرمان گامی موثر برای اشتغالزایی
بیش از پنج هزار نفر نیروی بومی جویای کار این شهرستان بوده که زندگی مردم این خطه را بهبود بخشیده است.
برج زرندوییه ،حسینیه قلعه  ،بازار وکیل و سهرابی ،خانه ارجمند ،امارت چهار برج یزدان آباد ،مقبره عبدالسالم زرندی ،مجموعه دیلمقانی و روستای بابهوتک از جمله اثار
باستانی این شهرستان است.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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صبح روز  16بهمن و در پنجمین روز از دهه مبارک فجر ،دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به منظور افتتاح ،کلنگ زنی و بازدید

از پروژه های ویژه دهه مبارک فجر به شهرستان های کوهبنان و زرند سفر کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان صبح روز شانزدهم بهمن ماه با استقبال امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی وارد شهرستان کوهبنان
شد و کلنگ ساختمان جدید جهاد کشاورزی این شهر را به زمین زد .این زمین دارای  2هکتار مساحت بوده و هزینه ساخت آن از طریق فروش امالک مازاد این

سازمان تامین خواهد شد.

21
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افتتاح مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان و هیئت همراه در ادامه سفر به شهرستان کوهبنان ،مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 412
مترمربع زیربنا را افتتاح کردند.

22
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کلنگ زنی کارخانه آسفالت ده علی مجموعه جهان صنعت کوهبنان
در ادامه سفر معاون توسعه مدیریت و منابع به شهرستان کوهبنان ،دکتر حمیده واعظی از معدن شن و ماسه جهان صنعت کوهبنان بازدید و کلنگ کارخانه آسفالت
ده علی این مجموعه را با اعتبار  7میلیارد تومان به زمین زد.
امید به توسعه و رونق تولید و اشتغال در آینده در این منطقه با کلنگی که توسط واعظی بر زمین زده شد و آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه آسفالت فزونی یافت.

23
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پایان بخش سفر دکتر واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به کوهبنان ،حضور در دبستان شهید دهدشتی و افتتاح زمین چمن مصنوعی این
مجموعه بود .دکتر واعظی در حاشیه این مراسم تالش و همکاری همه مدیران ،مسئولین سرمایه گذاران و خیرین را ستودنی دانست و گفت :رونق اقتصادی و
توسعه با همکاری ،همدلی ،تالش و زحمت به دست می آید.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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مقصد بعدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به مناسبت دهه مبارک فجر در شانزدهمین روز از بهمن ماه ،شهرستان زرند بود .در مجموع به مناسبت
دهه مبارک فجر پروژه با اعتبار  33000میلیارد در زرند افتتاح و کلنگ زنی شد.
در این شهرستان ابتدا کلنگ احداث پایگاه امداد جاده ای توسط دکتر حمیده واعظی به زمین زده شد و سپس معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان و
هیئت همراه واحد خردایش سنگ آهن فکور با اعتبار  100میلیارد تومان را به بهره برداری رساند.

25
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دکتر واعظی همچنین با حضور در جمع مدافعان سالمت ،پایگاه بهداشتی درمانی شماره  1این شهرستان را با اعتبار  3.5میلیارد تومان افتتاح کرد.
این پایگاه بهداشتی درمانی میتواند  12500نفر را تحت پوشش قرار دهد که  2500نفر آن اتباع خارجی هستند .دکتر واعظی در پایان سفر خود به شهرستان
زرند گفت :امیدوارم در کنار هم و با مشارکت همه مردم یک نظام شورایی شکل بگیرد و بتوانیم راه سرمایه گذاران را هموار و به مردم خدمت کنیم.
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دکتر حمیده واعظی معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری کرمان
در سفر به کوهبنان و زرند:

رونق اقتصادی و توسعه با همکاری ،همدلی ،تالش و

زحمت به دست می آید .امید است در کنار هم و با
مشارکت همه مردم یک نظام شورایی شکل بگیرد و بتوانیم
راه سرمایه گذاران را هموار و به مردم خدمت کنیم.

شانزدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های عمرانی دهه فجر در شهرستان سیرجان
توسط معاون هماهنگی امور عمرانی

 17بهمن ماه 1400
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سیرجان یکی از شهرهای قدیمی استان کرمان است که در فاصله  960کیلومتری از تهران و  175کیلومتری از کرمان واقعشده است .جمعیت سیرجان بر
اساس سرشماری سال  95حدود  199هزار نفر اعالم شد .سیرجان در محور کرمان  -بندرعباس قرار دارد و با توجه به قرارگرفتن در تقاطعِ محورهای ترانزیتی ایران ،از
دیرباز به عنوان یک چهارراه اقتصادی مهم شناخته شده است .ارتفاع شهر سیرجان از سطح دریا  1766متر است و این شهر نسبت به شهرهای نیمه کویری دیگر ایران
هوایی معتدلتر و مالیمتر دارد و یکی از تولیدکنندگان اصلی پسته در استان کرمان است.
سیرجان در جنوب غربی استان کرمان و در تقاطع راههای شوسه آسفالته چهار استان فارس ،کرمان ،هرمزگان و یزد و در مسیر راه اصلی تهران _ بندرعباس واقعشده
است .سیرجان از شمال به شهربابک و رفسنجان ،از شرق به شهرستان بردسیر و بافت ،از جنوب به شهرستان حاجیآباد هرمزگان ،از غرب به شهرستان نیریز فارس
محدود میشود .سیرجان زمستانهایی سرد و خشک دارد و هوای این شهر در بهار بسیار دلانگیز و معتدل است .یکی از مرتفعترین دشتهای داخلی ایران به نام دشت
«ابراهیمآباد» در جنوب شرقی سیرجان قرارگرفته و حداقل  1710متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
این شهرستان عالوه بر موقعیت ویژه اقتصادی دارای جاذبه های گردشگری بیشماری است که از معروف ترین آنها می توان به باغ سنگی بلوردی ،آرامگاه شاه فیروز و
یخدان دوقلوی سیرجان اشاره کرد .یخدان های دوقلوی سیرجان که از آنها به عنوان منحصر به فردترین یخدان های دو قلو نام برده می شود در سیرجان قرار دارند.
باد گیرهای چپقی سیرجان از دیگر جاذبه های مهم شهرستان سیرجان است .این بنا در دوره پهلوی اول و با الگو گرفتن از دودکش کشتی ها که به سواحل بندرعباس
می آمدند ساخته شده است.
سیرجان بهلحاظ اقتصادی نیز یکی از مهمترین شهرهای ایران است .شهری که در گذشته در مسیر جادهی ابریشم بوده و امروز نیز در مرکز محور ترانزیتی کاال از جنوب
به شمال ایران قرار دارد .وجود گلگهر به عنوان یکی از بزرگترین معادن سنگاهن جهان در سیرجان و همچنین وجود شرکتهای فوالدی که سیرجان را به قطب
فوالدی ایران تبدیل کرده ،در کنار معادن مس و منطقهی ویژه اقتصادی ،تنها بخشی از قابلیتهای صنعتی و اقتصادی این شهرستان است.در بخش کشاورزی نیز،
سیرجان یکی از قطبهای تولید پسته در ایران است.

از جاذبههای طبیعی سیرجان و مناطق خوش آبوهوای این محدوده میتوان به منطقه خوش آبوهوای پاریز ،منطقه حفاظتشده سیاه کوه ،منطقه کوهستانی چهار
گنبد و منطقه گدار اشاره کرد.
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شهرستان سیرجان مقصد بعدی سفرهای معاونان استاندار کرمان در ششمین روز از دهه فجر  1400بود .دکتر سید مصطفی آیت اللهی موسوی معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان صبح روز یکشنبه  17بهمن ماه به منظور افتتاح واحدهای مسکن ملی راهی شهرستان سیرجان شد .دکتر ایت اللهی موسوی
صبح  17بهمن ماه در ارتباط ویدئو کنفرانس با وزیر راه و شهرسازی 506 ،واحدی مسکن ملی در سیرجان را افتتاح کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به افتتاح  540پروژه در سرتاسر استان کرمان با اعتباری بالغ بر  6هزار میلیارد تومان خاطر نشان کرد :در راستای طرح
نهضت مسکن ملی بستر الزم جهت اجرای طرح فراهم شده و در همین راستا میتوان به پیگیری برای تغییر کاربری اراضی در شمال و جنوب استان و همچنین در اختیار با
گرفتن اراضی دولتی اشاره کرد .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به پیگیری و جلسات متعدد از وارد شدن بخشی از اراضی خارج محدوده به اراضی
داخل محدوده شهرها و امادگی کامل جهت اجرای طرح اقدام ملی در شهرستانهای استان کرمان خبر داد .دکتر آیت اللهی موسوی در پایان با اشاره به بروز سیل اخیر در

جنوب و شرق استان و بیان خسارات زیادی که به پلها و جادهها وارد شده است خواستار مساعدت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در جهت تامین اعتبارات تعمیر زیر
ساختهای جاده ای و احداث پلها شد.

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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افتتاح مجتمع خدمات رفاهی
دکتر موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان در ادامه سفر خود به شهرستان سیرجان؛ مجمتع خدمات رفاهی واقع در محور سیرجان بندرعباس با سرمایه گذاری بخش
خصوصی بالغ بر  10میلیارد تومان و  3500متر مربع مساحت شامل سالن پذیرایی ،رستوران ،سرویس حمام ،فروشگاه مواد عذایی تعداد  5سوئیت اقامتی را افتتاح کرد.
فرماندار و تعدادی از مسئوالن محلی ،دکتر موسوی را همراهی کردند.
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دكتر سید مصطفی آیت اللهی موسوی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار كرمان
در سفر به شهرستان سیرجان:

در راستای طرح نهضت مسکن
ملی بستر الزم جهت اجرای
طرح فراهم شده و در همین
راستا میتوان به پیگیری برای
تغییر کاربری اراضی در شمال
و جنوب استان و همچنین در
اختیار گرفتن اراضی دولتی
اشاره کرد.

هفدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان های شرقی
(ریگان ،نرماشیر ،فهرج و بم)

توسط سرپرست هماهنگی امور اقتصادی

 17بهمن ماه 1400
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شهرستان ریگان با وسعت  858400هکتار بعنوان یکی ازشهرستان استان کرمان درجنوب شرقی این استان واقع شده که ازشمال به شهرستانهای فهرج و نرماشیراز
جنوب به رودبار ازشرق به استان سیستان وبلوچستان وازغرب به شهرستانهای بم وعنبر آبادمحدودشده است و تا مرکز استان کرمان  285کیلومتر فاصله دارد .ارتفاع
ازسطح دریا در شهرستان متفاوت بوده بطوریکه حداقل آن مربوط به دشت های شمال شرق شهرستان با660متروحداکثر آن مربوط به ارتفاعات جبالبارزدرجنوب غرب
شهرستان 2800متر می باشد .اقلیم این منطقه براساس روش دومارتن فراخشک می باشد و وجود پتانسیل تبخیربه میزان  3398میلی متردرسال  ،میانگین حداکثر

دما 45درجه سانتی گراد و بادهای فرساینده باسرعت 30متردرثانیه و...همگی سبب گردیده اند بخش عمده از سطح شهرستان را بعنوان کانون بحرانی فرسایش
بادی بشناسند .این منطقه به آب های آزاد و بندچابهار نزدیک است که یکی از مزایای این شهرستان به شمار می رود .مهمترین جاذبه گردشگری ریگان تپه های شنی
این شهرستان است که به عنوان بزرگترین تپه های شنی جهان شهرت دارند و مکان مناسبی برای توریست درمانی است.

شهرستان فهرج در فاصله  260کیلومتری جنوب شرق مرکز استان کرمان قرار دارد و از مناطق قدیمی این استان محسوب میشود که ترکیبی رنگارنگ از تاریخ ،فرهنگ

و طبیعت بکر و زیبای خداوندی است .شهرستان فهرج یکی از مناطق کویری ،اما دارای ظرفیتهای باالی گردشگری ،دامپروری و صنایع تبدیلی در استان کرمان است.
این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان از شرق به استان سیستان بلوچستان از جنوب به شهرستان ریگان
و از غرب به شهرستان بم محدود می گردد .وسعت شهرستان فهرج  4560کیلومتر مربع می باشد.
آثار تاریخی شهرستان فهرج :میل نادری شهرستان فهرج به ارتفاع تقریبی چهل گز از آجر ساخته شده است این
میل تزئینات آجر کاری جالب توجهی دارد .تپه های شنی روستای " حسن آباد چاهدگال" شهرستان فهرج که بر
اثر وزش طوفان و حرکت شن های روان بوجود آمده و به صورت زنجیره ای در این منطقه شکل گرفته و ارتفاع آنها
به بیش از  60متر میرسد و منطقهای مناسب برای شننوردی و شندرمانی است.
صنعت قالی بافی در این شهرستان از رونق خوبی برخوردار می باشد.
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان
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شهرستان نرماشیریکی از شهرستانهای استان کرمان در شرق ایران است .مرکز این شهرستان شهر نرماشیر است.شهرستان نرماشیر از شمال به شهرستان کرمان ،از
شرق به شهرستان فهرج ،از جنوب به شهرستانهای فهرج و بم و از غرب به شهرستان بم منتهی میشود و در فاصله  230کیلومتری از مرکز استان قرار دارد.
قلعه خان ،شهر قدیم نرماشیر ،محوطه پیرماشا مربوط به دوره ساسانی ،برجهای نگهبانی ،محوطه باستانی جاللآباد ،قلعه جمالی ،محله قاجار ،جنگل کهور و گز
روستای کدور ،کلوتهای علیآباد تدین و  .....از جمله جاذبههای شهرستان نرماشیر است.
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در ادامه سفرهای استاندار کرمان و معاونان ،دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری صبح روز یکشنبه در
ششمین روز از دهه مبارک فجر به شهرستان های شرقی استان سفر کرد .شهرستان ریگان اولین مقصد سفر یکروزه دکتر مهرابی به
شرق استان بود  .سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همراهی فرماندار و امام جمعه ریگان و دیگر مسئولین بدو
ورود به شهرستان ریگان با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام واالی شهیدان ادای احترام کردند.

37
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان ریگان
با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار بهره برداری از  400واحد مسکن محرومین شهرستان ریگان با اعتبار  260میلیارد ریال ،پروژه های
گلخانه هیدروپونیک با اعتبار  35میلیارد ریال در منطقه رودشور ریگان  ،واحد آموزشی شهر ریگان با اعتبار  15میلیارد ریال و پارک و بوستان شهر ریگان با اعتبار 80
میلیارد ریال افتتاح گردید .الزم به ذکر است  53پروژه در این شهرستان در حوزه های عمران،کشاورزی و زیر بنایی و فرهنگی بالغ بر  700میلیارد ریال به بهره برداری می
رسد و  5پروژه کلنگ زنی در حوزه راه  ،زیرساختها و ورزشی شروع میشود .اعتبار کلیه پروژه های شهرستان ریگان  130میلیارد تومان میباشد.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان فهرج
شهرستان فهرج دومین مقصد سفر یکروزه دکتر مهرابی به شهرستانهای شرقی در ششمین روز از دهه فجر بود .پروژه مجتمع آبرسانی روستای اسدآبادی
انگوری شهرستان فهرج با حضور دکترمهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  ،امام جمعی و فرماندار و جمعی از مسئوالن محلی افتتاح شد.
پروژه های دهه فجر شهرستان فهرج در حوزه آب  ،برق  ،عمران روستایی ،بهداشت و درمان  ،روکش آسفالت راه ها  ،کشاورزی و خدماتی جمعأ به مبلغ  45میلیارد
تومان بود.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان نرماشیر
دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه سفر به شهرستانهای شرقی استان پروژه های گلخانه سبزی و صیفی جات،پرورش مرغ

گوشتی و کارخانه تولید یونولیت در شهرستان نرماشیر را افتتاح کرد.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان بــم
آخرین مقصد سفر یکروزه دکتر حسین مهرابی در روز یکشنبه  17بهمن به منظور افتتاح چند پروژه به مناسبت دهه فجر به شرق استان ،شهرستان بم بود.

در شهر بم با تبریک این ایام اظهار کرد :ممکن است نسل جوان درک زیادی از موضوع انقالب و ایام دهه فجر نداشته باشند که علت آن ریشه در توسعه نامتوازن،
مشکالت اقتصادی و وارونه جلوه دادن حقایق نظام از سوی شبکههای معاند است .دکتر مهرابی افزود :جمهوری اسالمی بر چهار پایه استوار است که مهمترین آن جمهوری
و یا همان مردم است و ما در جنگ دیدیم که با سپردن آن به مردم چگونه معادالت بینالملل در حوزه امنیت به هم زده شد .او اضافه کرد :اکنون دشمنان از جمله آمریکا
نمیتوانند ما را تهدید نظامی و امنیتی کنند و به تهدید اقتصادی روی آوردهاند و ضعف ما در اقتصاد است و دولت باید این ضعف را برطرف کند.

41
اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

دکتر حسین مهرابی ،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
در سفر به شهرستان های شرقی استان :

جمهوری اسالمی بر چهار پایه استوار است که مهمترین آن
جمهوری و یا همان مردم است و ما در جنگ دیدیم که با سپردن
آن به مردم چگونه معادالت بینالملل در حوزه امنیت به هم زده
شد .اکنون دشمنان از جمله آمریکا نمیتوانند ما را تهدید نظامی و
امنیتی کنند و به تهدید اقتصادی روی آوردهاند و ضعف ما در
اقتصاد است و دولت باید این ضعف را برطرف کند.

هفدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان های کرمان و بردسیر
توسط سرپرست سیاسی،امنیتی و اجتماعی

 18بهمن ماه 1400

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

ماهان شهری است در جنوب شرقی ایران در استان کرمان .شهر ماهان در  35کیلومتری
جنوب شرقی شهر کرمان واقع شده است .از نقاط دیدنی ماهان باغ شاهزاده است که در
سال  2011در نشست سی و پنجم میراث جهانی یونسکو به همراه هشت باغ ایرانی دیگر در
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید .مقبره شاه نعمتاهلل ولی نیز در ماهان
قرار دارد .شاه نعمتاهلل ولی از صوفیان و فیلسوفان دوران صفویه است و تبارش به امام کاظم
(ع) میرسد .از محصوالت این شهر میتوان انار و انگور را نام برد .این شهر به دلیل قرار
گرفتن در دامنه کوههای جوپار و پلوار یکی از مناطق بسیار خوش آب و هوای استان کرمان

است و از شهرهای گردشگری ایران به شمار میآید.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در بخش ماهان
دکتر رحمان جاللی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان در هفتمین روز از دهه فجر در روز دوشنبه  18بهمن ماه  ،پروژه های شهر ماهان و شهرستان
بردسیر را افتتاح کرد.
دکتر رحمان جاللی سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در اولین مقصد سفر خود به بخش ماهان با همراهی فرماندار کرمان و امام جمعه

ماهان و جمعی از مسئولین محلی ،گلخانه هیدروپونیک فلفل دلمه ای با مساحت  3000مترمربع و ظرفیت توسعه  3400مترمربع با اعتباری بالغ بر  30میلیارد ریال که
بصورت اجرایی و بدون استفاده از تسهیالت دولتی اجرایی شده است را افتتاح کرد.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در بخش ماهان
دکتر جاللی همچنین در ادامه از مرکز پرورش ماهی خاویاری در زمینی به مساحت  2هکتار و  10هزار مترمربع استخر که با اعتباری بالغ بر  2میلیارد و  800تومان
به بهره برداری رسیده ،بازدید کرد .در ادامه این سفر یکروزه 12 ،کیلومتر از کانال آبرسانی در بخش ماهان با اعتبار  300میلیون تومان از سرفصل اعتبارات ملی توسط
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان افتتاح شد.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان بردسیــر
در ادامه افتتاح های روز دوشنبه  18بهمن ماه ،دکترجاللی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استاندارکرمان به شهرستان بردسیر سفر کرد .دکتر جاللی
در سفر به شهرستان بردسیر؛ بیش از  57طرح عمرانی ،اقتصادی ،روستایی ،بهداشتی و کشاورزی را با اعتباری بالغ بر  1800000میلیون ریال و اشتغال  200نفر به

صورت همزمان افتتاح کرد .این آئین باحضور فرماندار و امام جمعه بردسیر و جمعی از مسئولین برگزار شد.
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سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در سفر به شهرستان بردسیرگفت :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،کارهای تبیینی زمانی
جوابگو خواهد بود که دو عنصر هنر و ابتکار در آنها دیده و باهم ممزوج شوند لذا اجرای بیانیه گام دوم انقالب نقشه راه ما برای روشن سازی جهاد تبیینی است.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،کارهای تبیینی زمانی جوابگو خواهد بود که دو عنصر
«هنر» و «ابتکار» در آنها دیده و باهم ممزوج شوند لذا اجرای بیانیه گام دوم انقالب نقشه راه ما برای روشن سازی جهاد تبیینی است .دکتر جاللی سرپرست معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در بردسیر ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر گفت :تاکید مقام معظم رهبری همواره بر لزوم توجه جدی به مقوله جهاد
تبیینی بوده و این نوع جهاد تنها راه مقابله با جنگ شناختی و اداراکی است که کشور درگیر آن است.وی در ادامه اظهار داشت :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری،
کارهای تبیینی زمانی جوابگو خواهد بود که دو عنصر «هنر» و «ابتکار» در آنها دیده و باهم ممزوج شوند لذا اجرای بیانیه گام دوم انقالب نقشه راه ما برای روشن
سازی جهاد تبیینی است .دکتر جاللی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت :بیانیه گام دوم انقالب ،افسردگی سیاسی که باعث فروپاشی هر نظام است را ازبین
خواهد برد و امید دادن به مردم وظیفه همه مسئولین نظام است که با عملکرد و زبان خود این روحیه امید را به مردم برگردانند و هم اکنون با گفتمان جدید رییس
جمهور که همان کار شبانه روزی و خدمت بی منت و عزت در سیاست خارجه بوده ،این مهم در حال رقم خواهد خوردن است.سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری کرمان خاطر نشان کرد :دولتی اسالمی است که اقتصاد آن نیز اسالمی باشد و اصل اقتصاد مقاومتی همواره باید قابل اجرا باشد.
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دکتر رحمان جاللی
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

بیانیه گام دوم انقالب ،افسردگی سیاسی که باعث فروپاشی هر نظام است را
ازبین خواهد برد .امید دادن به مردم وظیفه همه مسئولین نظام است.
هجدهم بهمن ماه 1400
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان های رابر ،بافت و ارزوئیه
توسط معاون توسعه مدیریت و منابع

 20بهمن ماه 1400

اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان

شهرستان ارزوئیه در فاصله  260کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شدهاست .سیلوهای ذخیره گندم ارزوئیه در مسیر ارزوئیه به بافت قرار دارند.

ارزوئیه از نواحی مهم کشاورزی در استان کرمان محسوب میشود .طبق اعالم جهاد کشاورزی ،در سال  92بهطور متوسط از هر هکتار سطح زیر کشت 65 ،تن ذرت
علوفهای برداشت میشود .ارزوئیه از قطبهای تولید مرکبات و گندم استان کرمان محسوب میشود.
ازمناطق گردشگری این شهرستان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تپههای باستانی یحیی (تپه یحیی)  ،قلعه تاریخی سلطان آباد ،چهارطاقیهای ارزوئیه ،منطقه ییالقی دهسرد ،آستان مقدس (شیخ محمدپرنده) در روستای ییالقی مزار

منطقه سیاهکوه و بناب کلیان ،منطقه وکیل اباد و آستان مقدس امامزاده سلطان پیرغیب (علیه السالم) ـ قلعه نو
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شهرستان رابُر یکی از شهرستانهای استان کرمان در جنوب شرق ایران است .مرکز این شهرستان شهر رابر بوده و تا مرکز استان کرمان 175کیلومتر فاصله دارد.
شهرستان رابر در دامنه سلسله جبال کوه های زاگرس،کوه شاه،کوه هزار ،کوه دندانه ،کوه بهر آسمان و بربام استان کرمان قرار گرفته است به همین علت دارای آب و
هوای مطلوب کوهستانی ،جاذبه ها و مواهب طبیعی ،رودخانه های دائمی ،جنگل های انبوه بادام،بنه ،اورس(بزرگترین ذخیره گاه اورس خاورمیانه)،آبشارها ،باغ های گردوی
چند هزار ساله ،صنوبر ها می باشد .سکونت در ارتفاع 3600متری تخت سرتشتک نقطه خاص و زیبایی بوجوده آورده است .شهرستان رابر زادگاه سپهبد شهید سردار
سلیمانی می باشد ومحل ییالق 8ایل بزرگ استان ( ،ایل سلیمانی  ،ایل قتلو ،ایل امیری ،ایل شمس الدینی  ،ایل آینه ای و ایل لورک ،ایل مهنی ،ایل سبزبلوچ )می باشد که
به همین علت در تولید محصوالت لبنی ،دامی،کشاورزی ،عسل از نظر کمی و کیفی رتبه اول استان را دارا است و مقصد گردشگران زیادی جهت خرید مایحتاج باغی و دامی
است .عالوه بر موارد فوق شهرستان رابر یکی از نقاط بسیار زیبای کشور در تولید گیاهان دارویی است که بالغ بر  500گونه گیاه دارویی شناخته شده که از نظر کیفیت رتبه
اول کشور را دارد و قطب تولید عرقیجات ،گیاهان دارویی و اسانس ارگانیک آن ها می باشد .از آنجا که شهرستان رابُر دارای ذخایر طبیعی بکر فراوانی است و بصورت عام ،این
شهرستان را با طبیعت و محصوالت طبیعی اش میشناسند شناخت منابع طبیعی این شهرستان زیبای کوهستانی ،ضروری به نظر میرسد.
شهرستان رابُر یکی از شهرهای تازه تاسیس استان کرمان است که در این سالها به رونق شگرفی دست یافته است .این شهرستان همچنین با دارا بودن معدن دَرآلو می تواند
در اینده یکی از مهمترین شهرهای معدنی در این منطقه باشد .با شهادت سردار سپهبد سلیمانی،شهرستان رابر،کانون توجه گردشگران مذهبی از ایران وسایر کشورهای محور
مقاومت گردیده است .دکتر علی زینی وند استاندار کرمان پیشنهاد تبدیل روستای قنات ملک در رابر ،زادگاه شهید سپهبد سلیمانی به عنوان روستای نمونه گردشگری
مذهبی بینالمللی را مطرح کرده است.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان ارزوئیه
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در نهمین روز از ایام اهلل دهه فجر 360 ،میلیارد ریال پروژه خدماتی و کشاورزی در شهرستان ارزوئیه را افتتاح کرد.
دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در صبح چهارشنبه  20بهمنماه و نهمین روز از ایام اهلل دهه فجر در سفر یک روزه خود به شهرستان
ارزوئیه با همراهی فرماندار این شهرستان چند طرح خدماتی و کشاورزی را افتتاح کرد .زمین چمن روستای حسین آباد یکی از پروژه هایی بود که با حضور معاون توسعه
مدیریت و منابع استاندار کرمان و جمعی از مسئولین محلی توسط مادر شهید شیرزاد حاتمی مورد بهره برداری قرار گرفت 500 .میلیون تومان اعتبار احداث این زمین
چمن بوده که از طریق شرکت ملی صنایع مس و دهیاری روستای حسین آباد تامین شده است.
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با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به صورت همزمان چهار زمین چمن ورزشی در روستاهای حیدرآباد ،شهرک بلوچها ،معدن آب دشت و
ابراهیم آباد از توابع شهرستان ارزوئیه به بهره برداری رسید که در مجموع اعتبار احداث این پنج زمین چمن یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بوده است .افتتاح و
بهره برداری  13پروژه آبیاری تحت فشار و کم فشار به مساحت  710هکتار با اعتباری بالغ بر  109میلیارد و  162میلیون ریال از محل کمک های بالعوض دولتی 2 ،طرح

گلخانه سبزی و صیفیجات با اعتباری بالغ بر  55میلیارد ریال از تسهیالت بانکی اشتغال روستایی با اشتعالزایی  70نفر به صورت مستقیم و  150نفر به صورت غیرمستقیم
به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی در این شهرستان از دیگر برنامه های سفر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان به ارزوئیه بود.
همچنین خانم دکتر حمیده واعظی ،معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان پروژه های برقرسانی ،توسعه و اصالح شهرستان ارزوئیه را با اعتبار  11میلیارد و 567
میلیون و  200هزار تومان در نهمین روز از ایام اهلل دهه فجر افتتاح کرد .هدف از اجرای این پروژه ها اصالح شبکه ،توسعه و رفع افت ولتاژ  18روستا و برقرسانی به

روستاهای ده نظر و سه چاه که اشتغال پنج نفر را در بر دارد ،بوده است.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان بافت

دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان
شهرستان بافت را به عنوان دومین مقصد سفر یکروزه خود در نهمین
روز از دهه فجر  1400انتخاب و  74طرح با اعتبار  185میلیارد و
 600میلیون تومان و با اشتغال  428نفر در بافت را افتتاح و کلنگ
زنی کرد .در اولین برنامه شهرستان بافت معاون توسعه مدیریت و
منابع استاندارکرمان با حضور در گلزار شهدای این شهر ضمن تجدید
میثاق با آرمانهای شهداء ،به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در این سفر یکروزه پروژه عملیات تکمیلی سد خاکی هنزلف بافت با حجم آبگیری سه میلیون مترمکعب و با اعتبار
 120میلیارد ریال را افتتاح شد.
طول تاج این سد  380متر و عرض آن  11متر است که عملیات احداث آن در تیرماه  89آغاز و خردادماه سال جاری به پایان رسیده است .افتتاح ساختمان نظام مهندسی
بافت با زیربنای هزار و  100مترمربع و با اعتبار  4میلیارد تومان گام بعدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در شهرستان بافت بود.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان رابـــر
شهرستان رابر آخرین مقصد دکتر واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در بیستمین روز از بهمن ماه  1400بود .این خطه کمتر توسعه یافته است و 67
درصد اشتغال آن در بخش کشاورزی و دامپروری است.
عصر  20بهمنماه و همزمان با نهمین روز از ایام اهلل دهه فجر با حضور در شهر رابر زادگاه شهید حاج قاسم سلیمانی ،مرکز جامع خدمات سالمت امام حسین علیه السالم با
اعتبار سه میلیارد تومان را افتتاح کرد .دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در حاشیه افتتاح این مرکز سالمت گفت :با عنایت پروردگار امروز
پروژه های خوبی در سطح استان به بهره برداری رسید .معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان افزود :امروز تمامی همّ و غم دولت سیزدهم خدمت رسانی به مردم
است و ما خدمتگذار مردم هستیم .دکتر واعظی با اشاره به منابع محدود دولتی اظهار داشت :باید برای توسعه و پیشرفت استان از ظرفیت بخش خصوصی ،خیرین و
اندیشمندان استفاده کرد و در این راستا دولت برنامه های ویژه ای دارد .وی در ادامه از جایگاه ایران در جهان از نظر جاذبه های گردشگری سخن به میان آورد و گفت :ایران
از نظر جاذبه های گردشگری رتبه دهم را در جهان دارد اما متاسفانه به تناسب این ظرفیت نتوانستیم گردشگر جذب کنیم .معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان

آگاه سازی مردم نسبت به درمان و سالمتشان را مورد تاکید قرار داد.
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افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرستان رابـــر

کرامت امیرحیدری فرماندار رابر در این سفر به تبیین اقدامات صورت گرفته در حوزه گردشگری در این شهرستان پرداخت و اظهار داشت :این شهرستان به واسطه زادگاه

شهید سلیمانی مقصد گردشگری مذهبی خواهد بود .فرماندار شهرستان رابر در ادامه به تشریح اقدامات توسعه ای که در این خطه انجام شده ،پرداخت و گفت :هنوز ادارات
مستقل در این شهرستان نداریم و یک مجتمع اداری در این منطقه حال احداث است که امیدواریم در نیمه اول سال آینده فاز اول آن افتتاح شود .براساس این گزارش،
مرکز جامع خدمات سالمت امام حسین علیه السالم با زیربنایی بالغ بر  500مترمربع احداث شده که در حال حاضر  16در این مرکز بهداشت مشغول به فعالیت بوده و به

 17هزار نفر خدمات رسانی خواهند کرد.
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دکتر حمیده واعظی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان

در سفر به شهرستان های بافت ،ارزوئیه و رابر:

امروز تمامی همّ و غم دولت سیزدهم
خدمت رسانی به مردم است و ما خدمتگذار

مردم هستیم .باید برای توسعه و پیشرفت
استان از ظرفیت بخش خصوصی ،خیرین و
اندیشمندان استفاده کرد و در این راستا

دولت برنامه های ویژه ای دارد.

بیستم بهمن ماه 1400
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