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ュも畢山ヤ イ事糎                                                هفته نامه فرهنگی، اجتماعی

ュヮ最赦もク リ掃書も 鞭も ロ ぴ 鞭も
در کمال تأسف و شوکی بزرگ باخبر شدیم 

مهندس میثم  یوسف زاده  
 دار فانی را وداع گفت از خداوند متعال برای ایشان 

 طلب مغفرت کرده و برای خانواده بزرگوارشان
)یوسف زاده وتاجیک صفا( صبر جمیل مسئلت می نماییم.

بهرام امیری فرماندار فاریاب

ュヮ最赦もク リ掃書も 鞭も ロ ぴ 鞭も
اندوه ما در غم از دست دادن مهندس میثم یوسف زاده 

در واژه ها نمی گنجد
تنها می توانیم از خداوند برایتان)خانواده های یوسف زاده و 

تاجیک صفا( صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام 
طلب کنیم.

رضا تاجیک رمضان

モも畢名Εも ロ ミΖア署も ロキ Ｙゆク 妥ロ ｇ辛識瀞 ロ ュ湧 砿レ肘蛤ネ ユ霜 万勝
جناب آقای امیری فرماندار محترم فاریاب

ضایعه درگذشت پدر همسرتان  را از صمیم قلب تسلیت عرض می 
کنیم خداوند متعال روح پاکش را با موایش علی )ع( محشور نماید و به 

بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
برادران دیمه کار

ュヮ最赦もク リ掃書も 鞭も ロ ぴ 鞭も
درگذشت  مهندس میثم یوسف زاده  چنان سنگین و جانسوز است

که به دشواری به باور می نشیند  ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای 
جز تسلیم و رضا نیست این ماتم جانگداز را به خانوادهای محترم یوسف زاده 
وتاجیک صفا صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن 

عزیز سفر کرده علو درجات طلب می کنیم
                        امین اسکندری بخشدار مرکزی

                      اسماعیل شکوهی بخشدار هور

ュヮ最赦もク リ掃書も 鞭も ロ ぴ 鞭も
جناب آقای امیری فرماندار محترم فاریاب
 درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان 

 تسلیت عرض می نماییم و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما 
و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم.

                        امین اسکندری بخشدار مرکزی
                      اسماعیل شکوهی بخشدار هور

آقای خامنه ای! بگویید دیگر 
روضه حضرت قاسم )ع( نخوانند

صمدانی ـ فرماندار شهرستان کهنوج

پسر پادشاه عربستان عامل فاجعه منا است
امام جمعه مشـهد با اشـاره بـه فاجعه 
پیـش آمـده در منـا گفـت: کشـتار 
برنامـه  قبـل  از  منـا  در  مسـلمانان 
ریـزی شـده و مقصر اصلی آن پسـر 
پادشـاه عربسـتان بـه دلیـل حرکـت در خـاف جهـت زائـران بـود.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، آیـت اه سـید احمـد علـم الهـدی ظهـر 
نمـاز جمعـه کـه در حـرم  جمعـه در خطبه هـای عبـادی و سیاسـی 
مطهـر برگـزار گفـت: بی کفایتـی شـیطانی و نابکارانه آل سـعود عید 
قربـان امـت اسـام را به عـزا تبدیل کـرد و باید گفت ایـن بی کفایتی 
برنامه ریزی شـده بـود. امام جمعـه مشـهد افـزود: محافظـان خـودروی 
محمـد بـن سـلمان عامـان اصلی بـروز این فاجعـه و در روز گذشـته 

بودند.
محافظـان  کردنـد،  اعـام  عربـی  روزنامه هـای  کـرد:  اضافـه  وی 
خـودروی محمـد بـن سـلمان بـا حضـور بیـش از ۲۰۰ نیروی ارتشـی 
و ۱۵۰ نیـروی پلیـس علـت پیـش آمـدن چنیـن حادثه ای شـده اسـت 
زیـرا ایـن کاروان برخـاف جهـت مـردم در حـال حرکـت بـود و 
وقتـی جمعیـت بـا آنان مواجه شـدند راه خـود را عوض و بـه خیابانی 
کـه عـده ای دیگـر در حـال عزیمـت به سـمت جمـرات بودنـد تغییر 

مسـیر دادنـد و باعـث ازدحـام جمعیـت و خفگـی هـزاران نفـر شـد.
آیـت اه علـم الهـدی ابـراز داشـت: ایـن اتفـاق در قرون وسـطی نیـز 
بی نظیـر اسـت و در آن زمان هـا بـوده اسـت کـه پادشـاهان در مسـیر 

حرکـت خـود مـردم را قربانـی می کردنـد.
وی بیـان کـرد ایـن در حالی اسـت که عربسـتان سـعی می کند مقصر 

جعلی بـرای این حادثه بسـازد.

به محافظ سـید حسـن نصـراه گفتن سیدحسـن را چقدر 
بمیـرم  بگویـد  اگـر  کـه  آنقـدر  داری گفـت:    دوسـت 
چقـدر  را  ای  خامنـه  امـام  گفتـن  دوبـاره  میـرم   مـی 
دوسـت داری گفـت انقـدر کـه اگـر دسـتور دهـد سـر 

بیـار فـورا مـی آورم. سیدحسـن 

نشریه محلی استان کرمان )کهنوج(

امام خامنه ای دستور دهد سر سیدحسن را بیاور، فورا می آورم

مرگ خاموش در 5 شهرستان جنوبی 
به صدا در آمد

از  زر  و شـیب  پلگـی  روسـتای  در 
توابـع کهنـوج و قلعـه گنـج تعـداد 
چشـمگیری از مردم روسـتا مبتا به 

بیمـاری هپاتیـت B هسـتند.
یـک بیمـار مبتـا بـه هپاتیـت B بـه 
مـا  روسـتای  گفـت:  مـا  خبرنـگار 

قبـا از طریـق تانکـر و از کهنـوج آبرسـانی مـی شـد کـه تمـام آلوده 
بـوده کـه بعـدا تعـداد ۱۵ نفـر به دلیل سـرطان کبـد فوت کـرده اند و 
آخریـن بیمـار عمـوی بنـده غامرضـا میرانـی سـاکن روسـتای احمد 

آبـاد حـدودا 4۰ً روز قبـل فـوت شـد.
 وی ادامـه داد : در روسـتای مـا از ۱37 خانـوار تقریبـا ۱۰۰ خانـوار 

مبتـا بـه ویـروس هپاتیـت B هسـتند. 
وی گفـت: مسـوولین قـول داده انـد کـه مـا هزینـه آزمایشـها را مـی 

دهیـم امـا هنـوز خبـری نیسـت.
رئیـس پایـگاه انتقـال خون به این بیمـار گفت: تعداد 6هـزار و 7۰۰ نفر 

در ۵ شهرسـتان مبتا به بیماری هپاتیت B هسـتند.

 مربی کهنوجی در کاس 
مربیگری A آسیا شرکت کرد

محمدخزائـی مربـی کهنوجـی تیـم فوتبـال شـهرداری رودبـار از 
طـرف هیئـت فوتبـال اسـتان کرمـان بـه کاس مربیگـری A آسـیا 
لغایـت ۱4 شـهریور در هتـل آکادمـی  مـرداد   ۲4 تاریـخ  از  کـه 

فوتبـال برگـزار گردیـد حضـور یافـت.
ازم بـه ذکـر اسـت ایـن کاس تعـدادی از بـزرگان فوتبـال ایران 
پـور،  تقـی  ابراهیـم  مهـدوی،  ماننـد رسـول خطیبـی، محمدرضـا 
حسـین معمـاری رحیـم خلفـی، عبـاس جمشـیدیان بازیکـن سـایپا 

و بهـروز فـداکار کاپیتـان ملـوان حضـور داشـتند.
توانمنـد  مربـی  ایـن  بـرای  مکـران  صبـح  نشـریه  ورزش  گـروه 

دارد. را  پیـروزی  و  موفقیـت  آرزوی 

る巡 もガレ硝

جناب آقای مرسلپور
فرماندار محترم شهرستان قرچک

بدینوسـیله انتصـاب شـما را به عنـوان فرمانـدار قرچک به 
فـال نیـک گرفته و اطمینـان دارم فرزنـدان جنوب کرمـان واژه ما 

مـی توانیـم را بـه اثبات می رسـانند.
هوشنگ غنی زاده ـ سردبیر صبح مکران

پیام فرماندار رودبار 
 جنوب به مناسبت 

باز گشایی 
مدارس 

 پیام فرماندار کهنوج 
 به مناسبت 

بازگشایی مدارس

 پیام فرماندار 
قلعه گنج به مناسبت 
بازگشایی مدارس
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 در آیین تودیع و معارفه 
 شهردار کهنوج توسط 

مدیرکل امور شهری عنوان شد:

 یک فکر اساسی 
برای شهرداری کهنوج 

»تعدیل نیرو« بکنید

シケクロ

2



پیام فرماندار کهنوج 
به مناسبت 

بازگشایی مدارس
به نام خداوند بخشنده مهربان 

نشـاط  و  مـاه مدرسـه شـور  مهـر،  مـاه  بـوی  بـاز 
خاصـی بـه جامعـه و شهرسـتان کهنـوج بخشـیده 
اسـت. ایـن اشـتیاق دانـش آمـوزان عزیـز و اولیـاء 
گرامـی و اسـتقبال معلمـان و فرهنگیـان 
شـروع  نویدبخـش  فرهیختـه 
در  مـدارس  بازگشـایی  مطلـوب 

باشـد. مـی  کهنـوج  شهرسـتان 
در حالـی بهـار تعلیـم و تربیـت را آغـاز مـی کنیـم کـه دولـت تدبیـر و امیـد 
مصمـم اسـت بـا تاسـی از پیـام نـوروزی مقـام معظـم رهبـری بـا همدلـی و 
بالندگـی کـودکان، نوجوانـان و  همزبانـی دولـت و ملـت امـکان رشـد و 

جوانـان و فتـح قلـه هـای رفیـع علـم و دانـش را بـرای آنـان فراهـم نمایـد.
و  روشـن  ای  آینـده  تـا  کنیـم  مـی  تـاش  هـم  بـا  همـه  بنابرایـن 
 امیدبخـش بـه بچـه هـای ایـن مـرز و بـوم هدیـه کنیـم و ایـن مهـم میسـر 
فرزندانمـان  پـرورش  و  آمـوزش  بـه  همـه  اینکـه  مگـر  شـد  نخواهـد 
بـه هـدف  تـا  باشـیم  نهـاد خـدوم  ایـن   اهتمـام بورزیـم و پشـتیبان و یـاور 

غایی که همانا تعالی انسان است دست  پیدا کند.
اینجانـب سیدمحسـن صمدانـی  شـروع سـال تحصیلـی جدیـد را بـه تمامـی 
دانـش  و  زحمتکـش  دلسـوز  معلمـان  ویـژه  بـه  تربیـت  و  تعلیـم  اصحـاب 
 آمـوزان پـر تـاش شهرسـتان کهنـوج تبریـک عرض مـی نمایـم و موفقیت 

روز افزون آنها را از خداوند مهربان خواستارم.
صمدانی ـ فرماندار شهرستان کهنوج

پیام فرماندار رودبار 
 جنوب به مناسبت 

باز گشایی مدارس 
باردیگـر نسـیم روح بخش ماه مهـر و مهرورزی 
تقارنـی  در   ، مدرسـه  نشـاط  و  شـور  مـاه   ،
سـند  کـه  مقـدس  دفـاع  هفتـه  بـا  خجسـته 
گویـای عزتمندی مردم شـریف ایران اسـامی 
کوشـش  بـا  تـا  رسـید  فـرا   ، اسـت 
در  عزیـز،  آمـوزان  دانـش  ارزشـمند 
همدلـی  ملـت،  و  ›دولـت  سـال 
از  تـازه  فصلـی   ، همزبانـی‹  و 
مرافقـت و همدلـی و محبـت و 
یکدلـی و یکرنگـی آغـاز شـود.

از مهـر و مدرسـه اگـر سـخن بگویم بایـد از تجلی اراده و ایمان در بسـترعلم 
و دانـش سـخن بـه میـان آوریـم کـه دانـش آمـوزان مومـن ومتـوکل مـا را ، 
تحـت تعالیـم معلمـان و اسـاتید روشـن اندیش وقـوی اراده ، به سـمت آینده 
ای پرشـکوه از رشـد و توسـعه و پیشـرفت پیش می برند.  اکنون که در پرتو 
توجهـات حضـرت بقیـه اه ااعظـم )عـج( ، تحـت زعامـت مقـام عظمـای 
وایـت و همـت و درایـت پرچمـدار دولـت تدبیـر و امیـد، عرصـه تعلیـم و 
تربیـت کـودکان ، نوجوانـان و جوانـان ایـن سـرزمین کهـن ، خاصـه دانـش 
آمـوزان عزیـز خطـه منطقه ویژه جـاز موریـان ورودبارجنوب ، در مسـیر تحول 
بنیادیـن نظـام آموزشـی کشـور ، راه رشـد و تعالـی و کمـال را مـی پیمایـد 
، آمـوزش و پـرورش مفتخـر اسـت بـه عنـوان بسترسـاز ایـن امـر خطیـر ، بـا 
خدمت شـبانه روزی و اسـتفاده از همه ظرفیت ها و با همکاری سـایر بخش 
هـا بـه سـمت بهبـود روش هـا و وضـع مطلـوب و ایـده آل تـاش روزافـزون 

باشد. داشـته 
در ایـن مجـال بـه همـه دانـش آمـوزان عزیـز و فرزنـدان معنوی نظام اسـامی 
توصیـه مـی کنیـم فرصت دانـش آموزی را کـه بزرگتریـن نعمـت خداوند به 
انسانهاسـت ، قـدر بداننـد و تاشـی موثـر در حیطـه ارتقاء بینـش و دانش تا 
رسـیدن بـه قلـه دانایی و عزتمنـدی را در سـرلوحه افکار و آمـال خویش قرار 
دهنـد. بـار دیگـر فـرا رسـیدن بازگشـایی مـدارس را بـه همـه دانـش آمـوزان 
عزیـز رودبارجنـوب ، پرچمـداران عشـق و امیـد و بیـداری و معلمان شـریف ، 
ایـن انسـان هـای بـی مثالـی کـه حامـل رسـالت پیامبراننـد ، تا رسـم چگونه 
زیسـتن را بیاموزنـد و در یـک کام بـه همـه دلسـوزان و دسـت انـدرکاران 
نظـام تعلیـم و تربیـت صمیمانـه تبریک عرض مـی نماییم و امیدواریم سـال 
تحصیلـی جدید ، سـالی سرشـار از موفقیـت و تبلور و تحقـق اهداف واای 

نظـام آموزشـی و تربیتی باشـد.
عطاء ناوکی  ـ فرماندار رودبار جنوب

 پیام فرماندار 
قلعه گنج به مناسبت 

بازگشایی مدارس
)بسم اه الرحمن الرحیم( 
»ن و القلم و مایسطرون« 

قسـم بـه قلـم و آنچـه مـی نویسـد و سـپاس صاحـب آنرا کـه به بشـر قدرت 
تفکـر و اندیشـه عنایت فرمود و زمینه پیشـرفت و تعالی 

او را فراهـم نمود.
و صحیفـه  رسـید  راه  از  مهـر«   « فصـل  دیگـر  بـار 
نورانـی دانش با انگشـت تکاپو و تاش دانشـجویان 
و صاحبـان کسـب علـم و کمـال ورق خـورد و 
مائـک بـال خـود را برای حضـور آنان 
گسـترانیده و توفیـق خدمت را به تنی 
از بنـدگان خـود عنایـت فرموده اسـت.

آغار سـال تحصیلی و شـروع دلنشـین درس و دانشگاه را به جامعه دانشگاهی 
و دانشـجویان و دانـش آمـوزان عزیـز قلعـه گنـج  صمیمانـه تبریـک گفتـه و 
بـرای همـگان از درگاه خداونـد متعـال، دسـتیابی بـه مـدارج عالـی علمـی، 
دینـی و اخاقـی، تـواًم بـا موفقیـت، بهـروزی و سـعادت را از درگاه خداونـد 
متعـال خواهانیـم مقـارن شـدن شـروع سـال تحصیلـی بـا هفتـه شـکوهمند » 
دفـاع مقـدس« تقارنـی نیکوسـت کـه فضـای مـدارس و دانشـگاه هـا را به یاد 
و خاطره ی شـهیدان، متبرک سـاخته و پاسـداری از حرمت خون شـهیدان را 
در » سـنگر تعلیـم و تربیـت« یـادآور عصـاره هـای پـاک انقـاب مـی نماید. 
امیـدوارم بـا گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس بـا آرمانهای امـام راحـل )ره( و 
شـهدا تجدیـد میثـاق نموده و همـواره پیـروی از منویات  رهبر انقاب را سـر 
لوحـه زندگـی خـود قراردهیـد تـا بتوانیـد تحولـی بنیادیـن در حـوزه تعلیم و 
تربیـت ایجـاد نمـوده و آرمانهـای بلند انقاب اسـامی را محقق سـازید. امید 
اسـت بـه فضـل الهـی و تحـت توجهات حضـرت ولی عصـر )عج( در سـال 
دولـت و ملـت همدلـی و همزبانی در طول سـال تحصیلـی جدید در جهت 
تهذیـب، خـود سـازی، علـم انـدوزی و بومـی کـردن دسـتاوردهای حاصلـه، 
تـاش مضاعـف نمـوده و در آینـده گنجینـه ای از گوهرهای کـم نظیر علم 
و معرفـت بـرای پیشـرفت کشـور باشـید. در پایـان آرزوی عـزت و سـربلندی 

بـرای یکایـک شـما آینده سـازان قلعه گنـج دارم
وحدت عیدی ـ فرماندار قلعه گنج

بـه گـزارش گروه جهـاد و مقاومت مشـرق ، در یکی از روزهای 
سـال 1362 ، زمانـی آیـت اه خامنـه ای ، رییـس جمهـور وقت 
، بـرای شـرکت در مراسـمی از سـاختمان ریاسـت جمهـوری ، 
واقـع در خیابـان پاسـتور خـارج مـی شـد ، در مسـیر حرکتـش 
تـا خـودرو ، متوجـه سـر و صدایـی شـد کـه از همـان نزدیکـی 

شـنیده می شـد.
 صـدا از طـرف محافـظ هـا بـود کـه چند تای شـان دور کسـی 
حلقـه زده بودنـد و چیز هایی مـی گفتند. صـدای جیغ مانندی 
هـم دائـم فریـاد مـی زد : »آقـای رییـس جمهـور! آقـای خامنـه 
ای! مـن بایـد شـما را ببینـم« . رییـس جمهـور از پاسـداری کـه 
بنـده خـدا؟«  ایـن  بـود پرسـید: »چـی شـده ؟ کیـه  نزدیکـش 
پاسـدار گفـت: »نمـی دانـم حـاج آقـا! مونـدم چطور تـا این جا 
تونسـته بیـاد جلـو.« پاسـدار کـه ظاهـرا مسـئول تیـم محافظـان 
بـود ، وقتـی دیـد رییـس جمهـور خودش به سـمت سـر و صدا 
بـه راه افتـاد ، سـریع جلـوی ایشـان رفـت و گفـت: » حـاج آقـا 
شـما وایسـید ، مـن مـی رم ببینم چه خبـره« بعد هم با اشـاره به 
دو همراهـش ، آن هـا را نزدیـک رییـس جمهور مسـتقر کرد و 
خـودش رفـت طرف شـلوغی. کمتر از یک دقیقه طول کشـید 
تـا برگشـت و گفـت: »حاج آقا ! یـه بچه اس. می گـه از اردبیل 
کوبیـده اومـده ایـن جا و بـا شـما کار واجب داره . بچـه ها می 
گـن بـا عـز و التمـاس خودشـو رسـونده تا ایـن جا. گفتـه فقط 
مـی خـوام قیافـه آقـای خامنـه ای رو ببینـم ، حـاا مـی گه می 

خـوام باهاش حـرف هـم بزنم«.
بیـاد حرفـش رو بزنـه. وقـت   رییـس جمهـور گفـت: » بـذار 

هسـت«.
 لحظاتـی پسـرکی 12-13 سـاله از میـان حلقه محافظـان بیرون 
رییـس  بـه  را  خـودش   ، محافظـان  سـرتیم  بـا  همـراه  و  آمـد 
جمهـور رسـاند. صـورت سـرخ و سـرما زده اش ، خیس اشـک 
بـود . هنـوز در میانـه راه بـود کـه رییـس جمهور دسـت چپش 
را دراز کـرد و بـا صـدای بلنـد گفـت: »سـام بابـا جـان! خوش 
آمـدی« پسـر بـا صدایـی کـه از بغض و هیجـان می لرزیـد ، به 
لهجـه ی غلیـظ آذری گفـت: » سـام آقـا جـان! حالتـان خوب 
اسـت؟« رییـس جمهـور  دسـت سـرد و خشـکه زده ی پسـرک 
را در دسـت گرفـت و گفـت :» سـام پسـرم! حالـت چطـوره؟« 
پسـر بـه جـای جـواب تنهـا سـر تـکان داد. رییـس جمهـور از 
سـرتیم  شـده.  قفـل  زبانـش  فهمیـد  پسـرک  طوانـی  مکـث 
محافظـان گفـت :» اینـم آقـای خامنـه ای! بگو دیگـر حرفت را 
« ناگهـان رییـس جمهـور بـا زبـان آذری سلیسـی گفت: » شـما 
اسـمت چیـه پسـرم؟« پسـر کـه بـا شـنیدن گویـش مـادری اش 
انـگار جـان گرفتـه بـود ، با هیجان و بـه ترکی گفـت:» آقاجان! 
مـن مرحمـت هسـتم. از اردبیـل  تنهـا اومـدم تهـران کـه شـما 

را ببینـم.«

 

آقـای خامنـه ای دسـت مرحمـت را رهـا کـرد و دسـت رو ی 
شـانه او گذاشـت و گفـت: » افتخـار دادی پسـرم. صفـا آوردی 
اردبیـل  بچـه ی کجـای  قـدر زحمـت کشـیدی؟  ایـن  . چـرا 
هسـتی؟« مرحمـت کـه حاا کمـی لبانـش رنگ تبسـم گرفته 
بـود گفـت: » انگـوت کندی آقا جـان! « رییس جمهور پرسـید: 
» از چـای گرمـی؟« مرحمـت انگار هـم وایتی پیدا کرده باشـد 
تنـدی گفـت: » بلـه آقاجان! من پسـر حضرتقلی هسـتم« .آقای 
خامنـه ای گفـت: » خـدا پـدر و مـادرت رو بـرات حفـظ کنـه.« 
مرحمـت گفـت: » آقـا جـان! من از ادربیـل آمدم تا ایـن جا که 
یـک خواهشـی از شـما بکنـم.« رییـس جمهـور عبایـش را که 
از شـانه راسـتش سـر خـوره بـود درسـت کـرد و گفـت: » بگـو 

پسـرم. چه خواهشـی؟« 
-آقـا! خواهـش می کنـم بـه آقایـان روحانـی و مداحـان دسـتور 

بدهیـد کـه دیگـر روضـه حضـرت قاسـم)ع( نخوانند! 
-چرا پسرم؟

مرحمـت بـه یک باره بغضـش ترکید و سـرش را پایی انداخت 
و بـا کلماتـی بریده بریـده گفت: » آقا جان ! حضرت قاسـم)ع(  
در  بـرود  داد  اجـازه  او  بـه  امـام حسـین)ع(  کـه  بـود  سـاله   13
میـدان و بجنگـد، مـن هـم 13 سـالم اسـت ولـی فرمانده سـپاه 
اردبیـل اجـازه نمی دهـد بـه جبهـه بـروم . هـر چـه التماسـش 
 13 رفتـن  اگـر  نمی فرسـتیم.  را  سـاله ها   13 میکنم،می گویـد 
سـاله هـا بـه جنـگ بـد اسـت، پـس ایـن همـه روضـه حضرت 
قاسـم)ع( را چـرا مـی خوانند؟ « حاا دیگر شـانه هـای مرحمت 
آشـکارا مـی لرزیـد.  رییـس جمهـور دلـش لرزیـد.  دسـتش را 
دوباره روی شـانه مرحمت گذاشـت و گفت:» پسـرم! شـما مگر 
درس و مدرسـه نـداری؟ درس خوانـدن هـم خـودش یـک جور 

جهـاد اسـت« مرحمـت هیچی نگفـت. فقط گریه کـرد و حاا 
هـق هـق ضعیفـی هـم از گلویـش به گـوش می رسـید. 

رییـس جمهـور مرحمـت را جلـو کشـید و در آغـوش گرفـت 
و رو بـه سـرتیم محافظانـش کـرد و گفـت :» آقـای...! یـک 
زحمتـی بکـش بـا آقـای ... تماس بگیـر بگو فانـی گفت این 
آقـا مرحمـت رفیـق مـا اسـت. هـر کاری دارد راه بیاندازیـد. هر 
کجـا هـم خـودش خواسـت ببریدش.بعـد هم یـک ترتیبی هم 
بدهیـد برایـش ماشـین بگیرنـد تـا برگـردد اردبیل. نتیجـه را هم 

بـه مـن بگویید«
آقـای خامنـه ای خـم شـد ، صـورت خیـس از اشـک مرحمت 
را بوسـید و گفـت : » مـا را دعـا کـن پسـرم. درس و مدرسـه را 
هـم فرامـوش نکـن. سـام مـرا بـه پـدر و مـادر و دوسـتانت در 

جبهـه برسـان« و...
کمتـر از سـه روز بعـد ، فرمانـده سـپاه اردبیـل ، مرحمـت را 
خوشـحال و خنـدان دیـد کـه بـا حکمـی پیشـش آمـد. حکم 
ازم ااجـرا بـود. مـی توانسـت بـاز هـم مرحمـت را سـر بدواند 
ولـی مطمئـن بـود کـه مـی رود و ایـن بـار از خود امـام خمینی 
حکـم مـی آورد. گفت اسـمش را نوشـتند و مرحمت بـاا زاده 

رفـت در لیسـت بسـیجیان لشـکر 31 عاشـورا.
مرحمـت بـه تاریـخ هفدهـم خـرداد 1349 در یـک کیلومتـری 
تـازه کنـد »انگـوت« در روسـتای »چـای گرمـی«، متولـد شـد. 
امـام کـه بـه ایـران برگشـت ، مرحمـت کاس دوم دبسـتان بود. 
13 سـاله کـه شـد ، دیگـر طاقـت نیـاورد و رفـت ثبت نـام کرد 
بـرای اعـزام بـه جبهـه. بـا هـزار اصـرار و پادرمیانـی کـردن ایـن 
آشـنا و آن هـم وایتـی ، توانسـت تـا خـود اردبیـل بـرود ، امـا 
آن جـا فرمانـده سـپاه جلـوی اعزامـش را گرفـت. مرحمـت هر 
چـه گریـه و زاری کـرد فایـده ای نداشـت. بـه فرمانـده سـپاه از 
طـرف آشـناهای مرحمـت هـم سـفارش شـده بـود کـه یـک 
سـپاه  فرمانـده  مشـقش.  و  درس  سـر  گردانیـد  بـرش  جـوری 
آخـرش گفـت : »ببیـن بچـه جـان! بـرای مـن مسـئولیت دارد. 
مـن اجـازه نـدارم 13 سـاله هـا را بفرسـتم جبهـه. دسـت مـن 
نیسـت.« مرحمـت گفـت : »پـس دسـت کـی اسـت؟« فرمانـده 
گفـت: »اگـر از بـاا اجازه بدهند مـن حرفی نـدارم« همه این ها 
ترفنـدی بـود کـه مرحمـت دنبال ماجـرا را نگیرد. یـک بچه 13 
سـاله روسـتایی کـه فارسـی هم درسـت نمی توانسـت صحبت 
کنـد ، دسـتش بـه کجا می رسـید؟ مجبـور بود بی خیال شـود. 
امـا فقـط سـه روز بعـد مرحمـت بـا دسـتوری از بـاا برگشـت .

مرحمـت بـاازاده تنهـا یـک سـال بعـد ، در عملیـات بـدر ، 
بـه تاریـخ 21 اسـفند 1363 بـا فاصلـه بسـیار کمـی از شـهادت 
مـرادش ، مهـدی باکری ، بـال در بال مائک گشـود و میهمان 

سـفره ی حضـرت قاسـم )علیـه السـام( گردیـد.
از مرحمـت بـاازاده ، وصیـت نامـه ای بـر جـای مانـده اسـت 

کـه متـن کامـل آن را در زیـر می خوانیـد. وصیت نامـه ای که 
نشـان مـی دهـد روحـش نمـی توانسـت در کالبد 13 سـاله اش 

آرام بگیـرد:
بـاازاده  مرحمـت  نامـه   وصیـت 

جمعی لشکر عاشورا ،گردان علی اکبر
به نام خداوند بخشنده مهربان

از اینجـا وصیـت نامـه ام را شـروع می کنـم. با سـام بیکـران به 
پیشـگاه منجـی عالـم بشـریت حضـرت مهدی)عـج( و با سـام 
بـت  زمـان، خمینـی  ابراهیـم  مسـتضعفان،  رهبـر  بـه  بیکـران 
شـکن و بـا سـام بـی کـران بـه مـردم ایثارگـر و شـهید پـرور 
ایـران، کـه همچـون امـام حسـین)ع( و لیـا، پسرشـان را به دین 

اسـام قربانـی می دهنـد.
آری ای ملـت غیـور شـهید پـرور ایـران! درود بـر شـما! درود 
برشـما کـه همیشـه در مقابـل کفـر ایسـتاده ایـد و می ایسـتید 

تـا آخریـن قطـره خونتـان.
درود برشـما ای ملـت ایـران! ای مشـعل داران امـام حسـین ! تـا 
آخریـن قطـره خونتـان از ایـن انقـاب و از رهبـر ایـن انقـاب 
خـوب محافظـت کنیـد تـا کـه ایـن انقاب اسـامی را بـه نحو 

احسـن بـه منجـی عالـم بشـریت تحویـل بدهید.
و ای پـدر و مـادر عزیـزم ! اگـر ایـن پسـرتان در راه اسـام بـه 
شـهادت برسـد، افتخـار کنیـد کـه شـما هـم از خانـواده شـهدا 

می شـوید.  برشـمرده 
ای پـدر و مـادر عزیـزم! از شـما تقاضایـی دارم . اگر من شـهید 
بشـوم گریـه نکنیـد. اگـر گریـه بکنیـد بـه شـهدای کربـا و 
شـهدای کربـای ایـران گریـه بکنیـد تـا چشـم منافقـان کـور 
بشـود و بفهمنـد کـه مـا بـرای چـه می جنگیـم. حـاا معلـوم 
اسـت کـه راه تنهـا یـک راه اسـت کـه آن راه هـم راه اسـام 
و قـرآن اسـت. و آخـر وصیـت می کنـم راه شـهیدان را ادامـه 

بدهیـد و اسـلحه شـان را نگذاریـد در زمیـن بمانـد.
و مـادرم و پـدرم چنانچـه مـن می دانـم لیاقـت شـهادت را ندارم 
ولـی اگـر خداونـد بخواهد که شـهید بشـوم مرا حـال کنید و 
مـن هـم شـهادت را جـز سـعادت نمـی دانـم. یعنـی هـر کـس 
کـه شـهید می شـود خـوش بـه حالـش کـه با شـهدا همنشـین 
هایمـان  روسـتایی  هـم  از  و  همسـایه ها  تمـام  از  و  می شـود. 
می خواهـم کـه اگـر از مـن سـخن بـدی شـنیده ایـد و کارهای 
بـدی دیـده ایـد حـال بکنیـد. و برادرانـم اسـحله ام را نگذارند 
در جـا بمانـد و خواهرانـم بـا حجـاب با دشـمنان جنـگ کنند. 
خدایـا تـو را قسـم می دهم کـه اگر گناهانـم را نبخشـی از این 

دنیـا بـه آن دنیـا نبر.
خدایـا خدایـا تـو را قسـم می دهـم بـه مـن توفیـق سـربازی امام 
زمان)عـج( و نائـب برحـق او خمینی بت شـکن را قـرار دهی. تا 

در راه آنهـا اگـر هزاران جان داشـته باشـم قربانـی بدهم.

آقای خامنه ای! بگویید دیگر روضه حضرت قاسم )ع( نخوانند

فرمانـداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فرمانـدار  ناوکـی  عطـا  جنـوب  رودبـار 
جمعـه  امـام  اتفـاق  بـه  جنـوب  رودبـار 
شهرسـتان رودبـار جنـوب حضـرت حجت 
معـاون  و  طاووسـی  والمسـلمین  ااسـام 
و  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
از مدیـران و مسـئوان شهرسـتان  نعـدادی 
جهـت بـه صـدا در آوردن  زنـگ مهـر و 
بازگشـایی مدارس در مدرسـه شـبانه روزی 

یافـت. حضـور  کوثـر 
ناوکـی در خصـوص وضعیـت آموزشـی و 
تعداد دانـش آموزان رودبـار جنوب گفت: 
شهرسـتان رودبـار جنـوب دارای  16هـزار 
نفـر دانـش آمـوز ابتدایی کـه در 260 واحد 
آموزشـی مشـغول بـه تحصیـل مـی باشـند 
6000 دارای  نیـز  اول  متوسـطه  مقطـع   و 

و  آموزشـی  واحـد   60 در  آمـوز  دانـش 
متوسـطه دوم دارای 300 دانـش آمـوز در 
در  وی  باشـد.  مـی  آموزشـی   واحـد   32
واحـد   70 رودبارجنـوب  در  افـزود  ادامـه 
آموزشـی از 30 تـا 70 درصـد نیـاز بـه تغییر 
و بـاز سـازی دارنـد و از دیگـر مشـکات 
نیـروی  کمبـود  شهرسـتان  ایـن  آموزشـی 

انسـانی مـی باشـد.

زنگ مهر در رودبارجنوب 

 
بـا  چهارشـنبه  ظهـر  از  پیـش  مکـران،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
حضـور مسـئوان شهرسـتان کهنـوج زنـگ مهـر در  مدرسـه 
ابتدایـی شـاهد نواختـه شـد .    مدیـر  آمـوزش و پـرورش  بـا 
بیـان اینکـه پرچم سـه رنگ جمهوری اسـامی ایـران در مقابل 
تمامـی مـدارس شهرسـتان  بـه احتـزاز درآمـده اسـت، ورود 
هفتـه  بـا  تقـارن آن  و  هـای درس  بـه کاس  آمـوزان  دانـش 
دفـاع مقـدس را بـه منزلـه تـداوم نهضـت شـهدا و پابرجـا بودن 
سـنگرهای مبـارزه اینبـار در کاس هـای درس توصیـف کرد.

حسـین براهوئـی بـا تاکید بـه اینکه جهت علم آمـوزی آموزش 
و پـرورش بـا وجـود تمامـی محدودیـت هـا امکانـات خـود را 
بسـیج کـرده اسـت.وی بـه ضـرورت همراهـی اولیـا و مربیـان 
دانـش آمـوزان بـه منظـور اجـرای صحیـح برنامـه هـای تربیتـی 
تاکیـد کرد و متذکر شـد: مشـارکت بهینه فعالیـت هر دو حوزه 
مـی توانـد در هدایـت صحیح دانـش آمـوزان بیشـترین تاثیر را 

بـه دنبال داشـته باشـد. 
مدیـر  آمـوزش و پـرورش  به جهش های علمـی دانش آموزان 
افـزود: رتبـه هـای کسـب شـده در  اشـاره کـرد و  کهنوجـی 
کنکـور، مسـابقات مختلـف و رقابـت های دانش آموزی نشـان 
مـی دهـد اسـتعداد هـای قابـل توجهـی در بیـن دانـش آمـوزان 

کهنوجـی وجـود دارد و بایـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد.
در ایـن مراسـم  نیـز بـه ضـرورت توجـه بـه سـرمایه انسـانی در 
جوامـع تاکیـد کـرد و افـزود: جوامعـی توانسـته انـد موفق عمل 

کننـد کـه به ایـن مهـم توجـه دارند.

 زنگ مهر با دستان پر مهر مدیر
 آموزش و پرورش در کهنوج نواخته شد 

سـال جدیـد تحصیلـی 1394-9۵در شهرسـتان فاریـاب بـا حضـور دکتـر کانترنـژاد 
مدیریـت برنامـه ریـزی آموزش و پرورش اسـتان کرمـان همزمان با هفتـه دفاع مقدس 

آغازشد.
درحاشـیه مراسـم بازگشـایی مدارس آقای شـکوهی مدیرآموزش و پرورش شهرستان 
فاریـاب ضمـن خیرمقـدم گویـی و آرزوی موفقیـت بـرای همـه دانـش آمـوزان و 
معلمیـن و فعـاان در حوضـه ی فرهنـگ گفـت: دانش آموزان سـرمایه هـای معنوی 
و نیروهـای متخصـص و باسـواد جامعـه ی رو بـه پیشـرفت فاریاب و کشـور هسـتند 
لـذا هـدف ما باید ارتقای سـطح علمـی و اخاقی این عزیـزان باشـد.وی بابیان اینکه 
در سـال تحصیلـی جدیـد بیـش از 6300 دانـش آمـوز درمقاطـع مختلـف بـه کاس 
درس خواهنـد رفـت افـزود درحـال حاضر دانش آمـوزان در 107مدرسـه و ۸70کاس 
درس مشـغول بـه تحصیـل خواهنـد شـد و 6۵0 دبیـر و معلـم و مشـاور تحصیلـی 

آمـاده خدمـات رسـانی و تدریـس در مـدارس شهرسـتان فاریاب هسـتند.

آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر کانترنژاد در فاریاب 
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همـکاری  :بـا  گنـج  قلعـه  از  مکـران  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ونوسـازی آمـوزش وپـرورش و بنیاد مسـتضعفان کشـور تفاهم 
نامـه همـکاری سـاخت 2۵ مدرسـه ی تخریبـی و خشـتی گلـی 
در شهسـتان قلعـه گنـج آغاز شـد.به گفتـه آقای رئیسـی معاون 
سـه  مـدارس  کشـور:این  وپـرورش  آمـوزش  وزیـر  عمرانـی 
کاسـه  تـا مهر سـال آینده تحویـل آموزش و پـرورش خواهد 
شـد همچنین آقای سـعیدی کیا رئیس بنیاد مسـتعضفین  کشـور 
قلعـه گنـج   آمـوزان  شهرسـتان  دانـش  و  مسـئوان  در جمـع 

گفـت :مـردم شهرسـتان قلعـه گنـج مردمـی نجیب  و بـا محبت 
و مشـغول بـه کار هسـتند ایـن مسـئله به مـا دلگرمی مـی دهد تا 

در عمـران و آبادانـی ایـن منطقـه جـدی تـر باشـیم
وی افـزود مـا بـا انتخـاب مشـاورینی بـا تجربـه و بـا همـکاری 
فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنـج  طـرح  جامعـه ای بـرای ایـن 
شهرسـتان در حـال انجـام داریـم کـه در آینـده نزدیـک اجـرا 
گفـت  پـرورش  و  آمـوزش  خصـوص  در  شـد.وی  خواهـد 
بـرای سـاخت و جایگزیـن مـدارس خشـتی و گلـی و تخریبـی 

بـه  پـرورش  و    آمـوزش  نوسـازی  بـا  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
تفاهـم رسـیده ایـم  کـه  مـدارس تخریبـی ایـن شهرسـتان را 
نـو سـازی کنیم0همچنیـن بـه مناسـبت شـروع سـال تحصیلـی 
بـا حضورآقـای رئیسـی معـاون عمرانـی آمـوزش و پـرورش 
کشـورو آقـای مهنـدس سـعیدی کیـا رئیـس بنیـاد مسـتعضفان 
کشـور و امـام جمعـه، فرمانـدار و رئیـس آمـوزش و پـرورش 
قلعـه گنـج  زنگ مهر در مدرسـه ممتازان  شهرسـتان قلعه گنج 

بـه صـدا در آمـد.       محمـد حیـدری

زنگ مهر در قلعه گنج  باحضور معاون وزیر آموزش وپرورش 
و آقای سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان با کلنگ زنی احداث 25 باب مدرسه

ュも畢山ヤ イ事糎 MAKRAN1394@GMAIL.COM:پست الکترونیک
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 پیام مدیر آموزش 
 و  پرورش به مناسبت 

 آغاز سال تحصیلی 
و بازگشایی مدارس 

حسـین براهوئـی مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج به مناسـبت بازگشـایی 
سـال  آغـاز  و  مـدارس 
بـه  خطـاب  تحصیلـی 
جامعـه فرهنگیـان کهنـوج 

نمودنـد صـادر  پیامـی 
تحصیلـی  سـال  آغـاز 
مقـارن  کـه  جدیـدرا 
دفـاع  هفتـه  آغـاز  بـا 
ایثـار  مقـدس،”دوران 
بـا  میثـاق  و  اسـتقامت  و 
آرمانهـای رهبـر کبیر انقاب اسـامی حضرت امام خمینی )ره ( و شـهدای 
عظیـم الشـأن نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی اسـت ” گرامـی مـی داریـم 
کـه یـاد آور تـاش هـا ، ایثارگـری هـا و جـان فشـانی هـای نسـل پویایـی 
اسـت کـه در بیـن آنـان الگوهـای مانـدگاری در عرصـه ایثـار و شـهادت 
بـه جامعـه بشـری معرفـی گردیـد. اکنـون کـه آغـوش پـر مهـر مدرسـه بـا 
نسـیم روحانـی معلـم ، مشـام جـان و فضـای میهـن اسـامی را عطـر آگیـن 
کـرده ، مـی رویـم تـا در آمیزه ای از شـور و شـوق دانش آمـوزان و زمزمه 
مّحبـت معلمـان، فصلـی تـازه از شـکوفایی و تحـول را آغـاز کنیـم . بـرای 
پیشـرفت همـه جانبـه کشـور و پـرورش نسـلی برای فـردا با شـاخصه های ” 
عدالـت خواهـی، انقابی،پرتـاش، خـاق، مؤمـن و متعهد” کـه از اهداف 
واای همـه دلسـوزان نظـام اسـت، همکاری و ” مشـارکت همـه جانبه مردم 
عزیـز شهرسـتان ، مسـئولین امر،اندیشـه ورزان حوزه تعلیـم و تربیت، تمامی 
هـای اجرایـی و بخصـوص مشـارکت فکـری و معنـوی اولیـای  دسـتگاه 
محتـرم” جهـت تحقـق اهـداف عالی نظـام تعلیـم و تربیت در اجـرای برنامه 
هـای توسـعه و تربیـت فرزنـدان امـری اجتنـاب ناپذیـر اسـت . برخـودازم 
مـی دانـم آغاز سـال تحصیلـی جدید را به کلیـه ی همـکاران گرامی،دانش 
آمـوزان عزیز،اولیـای محتـرم وبـه ویـژه نـوگان بـاغ دانـش تبریک عرض 
نمایم.بـی شـک رسـالت خطیـر آمـوزش وپـرورش درتهذیـب انسـان های 
الهـی ودینی،دسـتاوردتاش  ارزش هـای  بـه  بنـد  نگروپـای  خّاق،آینـده 
معلمـان بـزرگ وخدمتگزارانـی اسـت کـه بـا تمـام هّمـت واعتقـاد خـود 
پایـه گـذارآن بـوده وایـن تـاش مجدانـه راکـه ماحصـل آن تثبیـت ارزش 
هـای مقـدس انقـاب اسـامی اسـت راارج می نهیم حسـین براهوئـی مدیر 

کهنـوج. پـرورش  و  آمـوزش 

 برگزاری نماز 
 عید سعید قربان 

بخش آسمینون نودژ
نمـاز عیـد سـعید قربـان بـه امامت حـاج آقـا احمدی در مـزار شـهدای نودژ 

مرکـزی راس سـاعت ۶:۵۰دقیقـه برگزار شـد. 
حـاج آقـا احمـدی در خطبـه هـای نماز سـعید قربان بخـش آسـمینون نودژ 

بـه دو مسـئله مهـم  ,شـکر گـزاری و  مهربانـی تاکیـد کرد .

در خطبـه هـای اول نمـاز بـه مسـئله شـکر گـزاری تاکیـد کردنـد و بیـان 
: نمودنـد 

شـکر کامـل و ثمـره دو مرحلـه شـکر قلبی و زبانی اسـت. به عبـارت دیگر؛ 
وقتـی انسـان؛ بـه وسـیله دل، نعمـت بـودن نعمتـی را فهمیـد و به زبـان آن را 
اظهـار کـرد و شـکر منعـم را بـه جـای آورد، حق بر این اسـت کـه در عمل 
نیـز شـکر خـدا را آشـکار کنـد. بنابرایـن، شـاکر حقیقـی بایـد نعمت هـای 
الهـی را صـرف رضـا و مقصـود مُنِعـم نمایـد و همـواره باید آگاه باشـد که 
از نعمت هـای خـدا در چـه مسـیری اسـتفاده کنـد تـا مرتکب کفـران نعمت 
نگردد.بـدون شـک خداونـد در برابـر نعمـت هایـی کـه بـه مـا مـی بخشـد، 
نیـازی بـه شـکر مـا نـدارد، و اگـر بـه شـکرگزاری دسـتور داده، بـرای بـاز 
افزایـی آن نعمـت هاسـت. مهـم این اسـت که ببینیم حقیقت شـکر چیسـت 
تـا روشـن شـود کـه رابطـه آن با افزونـی نعمت چیسـت و چگونه مـی تواند 
خـود یـک عامل تربیتی باشـد.حقیقت شـکر، تنها تشـکر زبانـی مانند گفتن 

“الحمـده” و ماننـد آن نیسـت بلکـه شـکر دارای سـه مرحله اسـت:
نخسـت آن کـه بـه دقـت بیندیشـیم کـه بخشـنده ی نعمـت کیسـت و بـه او 

توجـه کنیـم. دومیـن مرحلـه، شـکر زبانی اسـت.
مرحلـه ی سـوم کـه از همـه مهـم تر اسـت، شـکر عملی اسـت، یعنـی اینکه 
درسـت بیندیشـیم کـه هـر نعمتـی بـرای چـه هدفـی بـه مـا داده شـده اسـت 
و آن را در مـورد خـودش بـه کار گیریـم کـه اگـر چنیـن نکنیـم، کفـران 

نعمـت کـرده ایم.
آری اگـر نعمـت چشـم را در راه دیـدن نشـانه هـای الهی، نعمـت گوش را 
در راه شـنیدن آیـات خـدا، نعمت عقل را در راه شـناخت آفریدگار هسـتی 
و بـه طـور کلـی هـر نعمتـی را در مسـیر خـود مصـرف کردیـم، خداونـد 
را شـکر کـرده ایـم، امـا اگـر همیـن نعمـت هـا وسـیله ای بـرای طغیـان و 
خودپرسـتی و غـرور و غفلـت و بیگانگی از خدا شـد، مسـلماً کفران نعمت 

کـرده ایـم، اگرچـه همـواره بـا زبـان، خـدا را شـکر کنیم.
از ایـن جـا روشـن مـی شـود که شـیوه ی شـکر کردن بـرای قـدرت و علم 
و نیـروی فکـر و اندیشـه و نفـوذ اجتماعـی و مـال و ثـروت و سـامت و 

تندرسـتی کـدام اسـت و کفـران آن چگونـه اسـت.
در روایتـی از امـام صادق )علیه السـام( مـی خوانیم : ” شـکر نعمت، پرهیز 
از گناهـان اسـت” همچنیـن از ایجـاد رابطـه ی میـان شـکر و فزونـی نعمـت 
روشـن مـی شـود که هر گاه انسـان ها نعمت هـای خدا را درسـت در همان 
هـدف هـای واقعـی نعمت صـرف کنند، در عمـل ثابت می کننـد که لیاقت 
و شایسـتگی سـبب فیـض بیشـتر و موهبـت افـزون تـر مـی گـردد. در برابـر 
ایـن گـروه، افـراد ناایق و ناشایسـتی هسـتند که حتـی نعمتی کـه در اختیار 

دارنـد، بـرای آنـان اضافـی اسـت، تا چه رسـد به فزونـی نعمت.
ایشـان در خطبـه هـای دوم نمـاز عیـد سـعید قربـان به مسـئله مهربانی اشـاره 
و  محبّـت  مرتبـه  بااتریـن  کنـد  مـی  معّرفـی  دیـن  کـه  را  کردندخدایـی 

مهـرورزی را نسـبت بـه موجـودات بـه ویـژه انسـانها دارد.
از ایـن رو اّولیـن صفتـی کـه مسـلمانها در جملـه ای کـه همیشـه و هـر روز 
بارهـا و بارهـا موّظـف انـد آن را تکـرار کنند بلکه در ابتـدای هر کام و هر 
کاری بـه زبـان آورنـد، صفت مهربانی و مهرورزی او نسـبت بـه موجودات 
عالـم و انسـان اسـت. در کلمه »بسـم اّه الرحمن الرحیم« کـه برنامه افتتاحیه 
تمـام مسـلمانان اسـت بعـد از نـام خـدا یعنـی اّه دو صفـت رحمـان و رحیم 
بایـد گفتـه شـود و همیشـه محبّـت او مـورد توجه باشـد، زیـرا او مهربانترین 
مهربانـان اسـت و همیـن لطـف و مهربانـی بـه انسـانها بلکـه بـه موجـودات، 
عامـل خلقـت آنـان و گسـتردن نظـام هسـتی شـده اسـت. در قـرآن آمـده 

اسـت: »َو َرْحَمتی َوِسـَعْت ُکَل َشـی ء«.

 ایران رود می تواند از خشکسالی بیشتر 
در کرمان و سیستان بلوچستان جلوگیری کند
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 درخشش 
تئاتر کهنوج در 

جشنواره استانی فجر
نمایـش آیینـی سـنتی دلدادگی بـه نویسـندگی و کارگردانی:مهرداد 

بهـزادی به جشـنواره کشـوری تاترفجـر راه یافت!
رتبه های بدست آمده در جشنواره:

-بازیگری دوم مرد)علی ببربیان( ازنمایش دلدادگی.
-بازیگری دوم زن)ساراچاهشاهی(از نمایش دلدادگی.

-نویسندگی سوم)مهردادبهزادی(نمایش دلدادگی.
-کارگردانی دوم:)مهردادبهزادی(نمایش دلدادگی.

و  دلدادگـی  نمایشـهای  تارنـگ(  اول:)محسـن  صحنـه  -طراحـی 
لوپتـکا.

-بازیگری مرد سوم)حمیدرضاخرمی(لوپتکا.
-بازیگری سوم زن)بهاره کهنوج نسب(نمایش لوپتکا.
-تقدیر نویسندگی)بهاره کهنوج نسب(نمایش لوپتکا.
-کارگردانی سوم)بهاره کهنوج نسب(نمایش لوپتکا.

-گریم)محسن تارنگ و سارا چاهشاهی(نمایش لوپتکا.

ادامه از شماره قبل
در چنـد سـال اخیـر فسـادهای بـزرگ اقتصـادی بـا رقم هـای 
نجومـی افشـا شـده کـه عمدتـا ریشـه در دولـت احمدی نـژاد 
داشـت. بـه نظر شـما چـرا دولتـی کـه خـود را قهرمان مبـارزه با 
فسـاد اقتصـادی می دانسـت عامـل بسـیاری از فسـادهای بـزرگ 

اقتصـادی در کشـور شـد؟
انقـاب  امـام )ره( از روز اول  دعـوای مـا دعـوای فقـر و غناسـت. حضـرت 
عنـوان کردنـد مـا از فقـرا حمایـت می کنیـم و انقـاب بـرای حمایـت از فقـرا 
و مسـتضعفان شـکل گرفتـه اسـت. در ایـن زمینـه حضـرت امـام بـه آیـات و 
روایـات دینـی نیـز اهتمـام داشـتند. در نتیجـه اسـتفاده از دیـن بـرای کاهـش 
فاصلـه فقـرا بـا اغنیـا محصـول انقـاب اسـت. قبـل از انقـاب مارکسیسـت ها 
معتقـد بودند:»دیـن افیـون توده هـا و فقراسـت«. با ایـن وجود حضـرت امام پس 
از انقـاب تـاش کردنـد بـه وسـیله دیـن فقـرا را زنـده کننـد. در نتیجـه پس از 
انقـاب فقـرا بـرای مقابلـه با اغنیـا به دین متوسـل می شـوند. آقـای احمدی نژاد 
نیـز از جملـه کسـانی بـود که بـه عنـوان اصولگرا به پیـروی از شـعارهای دوران 
انقـاب تـاش کـرد بـا اغنیـا مقابلـه کنـد. در ایـن راه بـرای اینکـه روی برخی 
مسـائل سـرپوش بگـذارد بـرای خـود قداسـت به وجـود مـی آورد. بـار اول که 
ایشـان عنـوان کـرد دولـت مـن پاک ترین دولت تاریخ اسـت کسـی بـه او ایراد 
نگرفـت. بـار دوم کـه همیـن سـخنان را تکـرار کـرد کـم کـم عـده ای کـه اهل 
فـن بودنـد بـه گفته هـای وی شـک کردنـد و در دلشـان تردیـد بـه وجـود آمد. 
امـا زمانـی کـه بـرای بـار سـوم و مرتب ایـن جمـات را تکـرار می کرد بـه این 
موضـوع حسـاس شـدند. چنین افـرادی برای اینکه بر مشـکات خود سـرپوش 
بگذارنـد افـراد دیگـر را متهـم می کننـد و بـه صـورت مرتـب تـوپ را بـه زمین 

دیگـران پرتـاب می کننـد.
چـرا فسـاد تـا حلقـه اول مدیـران دولـت ماننـد معـاون اول و 

معـاون اجرایـی هـم پیـش رفـت؟
این سرنوشت کسانی است که تنها به فکر سیرکردن شکم خود بودند.

ائتـاف مشـترک احتمالی بیـن آیت ا… هاشـمی، آقـای روحانی 
و آیـت ا…سیدحسـن خمینـی برای انتخابـات آینده خبـرگان را 

چگونـه ارزیابـی می کنید؟
مـن معتقـدم هـر انتخاباتـی کـه در ایـران برگزار می شـود باید با شـور و اشـتیاق 
و با شـکوه برگزار شـود. در شـرایط کنونی جامعه مدرسـین و جامعه روحانیت 
مبـارز بـرای انتخابـات خبـرگان در حـال برنامه ریـزی بـرای حضور باشـکوه در 

انتخابـات هسـتند. هرکـس کـه احسـاس کنـد می توانـد به کشـور خدمـت کند 
حضـور وی در انتخابـات خبـرگان واجـب اسـت و باید حضور پیـدا کند. دلیل 
اینکـه انتخابـات خبـرگان دارای اهمیـت ویـژه اسـت این اسـت که خبـرگان به 
اصـل رهبـری نظـام سیاسـی مربوط می شـود و به سرنوشـت کشـور و ملت گره 

خورده اسـت. 
هنگامـی کـه شـخصیت های قدرتمنـد و متدیـن وارد مجلـس خبـرگان شـوند 
اصـل وایـت فقیـه تقویـت می شـود و در نتیجـه حرکت کشـور به سـوی تعالی 
و پیشـرفت تسـریع می شـود. نکتـه دیگـر اینکـه از زمانـی کـه مجلـس خبرگان 
ایـن  میـدان دار  و  بـزرگ  هاشمی رفسـنجانی  آیـت ا…  تشـکیل شـده  رهبـری 

مجلـس بوده اسـت. 
آگاهـی آیـت ا… هاشـمی از اصـل و چرایـی انقـاب و نظـام نیـز از همه بیشـتر 
اسـت. ایـن یـک خطـر بزرگ اسـت کـه مجلـس بـا اهمیتی چـون خبـرگان از 

افـراد باکفایـت، مردمـی و دیـن مـدار خالی شـود.
هاشمی رفسـنجانی  آیـت ا…  علیـه  گسـترده  هجمه هـای  دلیـل 

چیسـت؟
انقـاب  دربـاره  به دوران رسـیده ها  تـازه  اینکـه  از  بارهـا  هاشـمی  آیـت ا… 
اظهارنظـر می کننـد تذکـر داده اسـت. برخـی افـراد در ۱۵خـرداد۴۲ بـه جـای 
اینکـه در خیابان هـا و منبرهـا باشـند و حضـرت امـام را همراهـی کننـد به ییاق 
رفتـه بودنـد و تفریـح می کردنـد. همین عده امـروز آمده اند و به شـخصیت های 
اصیـل و انقابـی همچـون آیت ا… هاشـمی کـه در آن موقع میـدان دار حمایت 
از امـام بـود خـرده می گیرنـد کـه چـرا مواضعـی اتخـاذ می کنیـد که بـا مواضع 
انقـاب همخوانـی نـدارد. مـا خودمان کـه همدیگر را می شناسـیم و از گذشـته 
یکدیگـر اطـاع داریـم. بنده خوب به خاطـردارم چه کسـانی در زمان مبارزات 
سـخت انقـاب چـه کار می کردنـد و چـه مواضعـی داشـته اند. مـردم هـم همـه 
را می شناسـند و گذشـته افـراد را در وضعیـت فعلـی آنهـا تاثیرگـذار می داننـد. 
برخـی از ایـن افـراد جـوان کـه زیـاد هیاهـو می کننـد اصـا نمی داننـد معنـای 
انقـاب چـه بـوده اسـت. مسـاله تحریک روسـتاییان براسـاس سـخنان بـزرگان 
نظـام نیـز از قدیـم اایـام توطئه انگلیسـی بـوده و ما نبایـد فریـب آن را بخوریم.

فضـای بی اخاقـی مدافـع عملکـرد خـود باشـد در نهایـت موفق نخواهد شـد و 
بـه همیـن دلیل مشـکات جدیـدی درحـال پدیدآمدن اسـت. بنـده تمایل دارم 

در ایـن بـاره نکاتی را عنـوان کنم.
سـخن نخسـت مـن خطـاب بـه نهـاد انقابـی و اسـامی شـورای نگهبان اسـت. 

حضـرت امـام )ره( به شـدت عاقه منـد بودنـد قداسـت ......
پایان

 بـا توجـه بـه خشکسـالی پیاپـی در فـات ایـران و کـم آبـی  
باعث مهاجرت روسـتائیان به شـهرها و مرکز اسـتان شـده اسـت 
همچنیـن خالی شـدن روسـتاها از سـکنه باعث گسـترش بیابانها 
در اسـتان کرمان و سیسـتان بلوچسـتان شـده است .خشک شدن 
تـااب هامون و جازموریان باعث گسـترش شـن هـای روان در 
جنـوب شـرق ایـران شـده و امـروز همـت مـی طلبـد کـه دولت 
طـرح ایـران رود که ارزش افـزوده میلیاردی بـرای دولت از راه 
حمـل و نقـل دریایـی و شـیات و..دارد حاصـل می شـود ایران 
رود  مـی توانـد جایگزیـن خوبـی بـرای حمـل و نقـل دریایـی 
بـه جایـی کانـال سـوئز بـرای کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا 
و آسـیا شـود و بـا توجـه بـه نـا امنـی در دریـای سـرخ و عمـان 
بهتریـن راه امـن بـرای اتصـال شـرق آسـیا بـه آسـیایی مرکـزی 
و اروپـا مـی باشـد همچنیـن مـی توان تااب های خشـک شـده 
هامـون و جازموریـان و دشـت لـوت و کویـر را احیـا کـرد و 
دشـتهای اطـراف ایـران رود بـه زمینهـای کشـاورزی و تجـاری 
تبدیـل کـرد و کشـور را از فاجعـه کـم آبی برای همیشـه نجات 
داد  البتـه طرحهایـی زیـادی تـا بحـال مطـرح شـده کـه بـه دلیل 

بـار مالـی قابـل اجـرا نبـوده مـرور مـی کنیـم در ذیل :
دو مسـیر پیشـنهادی ایـران رود: مسـیر غربـی 
)خلیـج فارس( و مسـیر شـرقی )دریـای عمان(

طـرح احـداث کانـال اتصـال دریـای خـزر بـه خلیـج فـارس از 
سـالهای دهـه ۳۰ خورشـیدی مطـرح بوده اسـت.

کارشناسـان طرح هایـی بـرای سـاخت ایـن کانـال از مسـیرهای 
دریـای  از  بن بسـت  کانالـی  سـاخت  کرده انـد.  ارائـه  مختلـف 
شده اسـت.  مطـرح  نیـز  لـوت(  )کانـال  لـوت  کویـر  بـه  خـزر 
هم چنیـن برخـی کارشناسـان از متصـل کـردن دریـای خـزر بـه 
دریاچـه ارومیـه دفـاع می کننـد. همچنیـن حکومـت منحل شـده 
شـوروی نیـز بدلیـل وابسـتگی به مسـیر طوانـی دریایـی، که از 
تنگه هـای بسـفر و داردانـل و کانـال سـوئز، کـه تحـت کنتـرل 
کشـورهای ترکیـه و مصـر )متحدیـن آمریـکا( بـود، بـه منظـور 
تمـاس از طریـق دریـا بـا کشـورهایی همچـون چیـن و هنـد، بـه 

سـاخت ایـن طـرح، عاقه منـد بـود. 
ایـن طـرح اگرچـه تاکنـون بـه طور رسـمی مطـرح نشده اسـت، 

امـا مخالفـان و موافقانـی دارد.
گاز،  نفـت،  انتقـال  از  ناشـی  درآمدهـای سرشـار  بـه  موافقـان 
محصـوات پتروشـیمی و سـایر کااها از آسـیای میانـه به خلیج 
فـارس، و تغییـر، و بهبـود آب و هـوای ایـران بر اثـر ریزش های 
ناشـی از تبخیـر آب کانـال و جلوگیـری از ادامـه رونـد کویری 
شـدن ایـران، کاهـش شـدید هزینه هـای ناشـی از حمـل و نقـل 

داخلی کاا، گسـترش شـیات در حاشـیه کانال و قابل اسـتفاده 
کـردن بخش هـای عظیمـی از زمین هـای کویـری ایـران اشـاره 

می کننـد.
مخالفیـن نیـز بـه غیر عملـی بودن این طـرح با توجه بـه اختاف 
سـطح آب دریـای خـزر نسـبت بـه آب هـای آزاد، احتمـال زیر 
آب رفتـن زمین هـای شـمال کشـور، مشـکات عبـور از رشـته 
کوههـای البـرز، ناتوانـی دولـت جمهـوری اسـامی در اجـرای 
طرح هایـی بـه مراتـب کوچکتر از ایـن نظیر اتوبان تهران شـمال 

و گسـترش راه آهـن و ... اشـاره می کننـد.
تاریخچه

اولیـن طـرح توسـط مهندس هومان فرزاد در سـال ۱۳۴۵ نوشـته 
بـه سـازمان پژوهش هـای علمـی  را  ایـن طـرح  شـده کـه وی 
کشـور ارائـه داد. بـر اسـاس ایـن طـرح باید بیـن دریـای خزر و 
خلیـج فـارس دریاچه هایـی ایجـاد شـود تـا ایـن دو دریـا بـه هم 
متصـل بشـوند. در ایـن ارتبـاط سـه نقطـه پسـت در ایران شـامل 
چالـه جازموریـان، دشـت لـوت و دیگـری هـم دشـت کویر در 

نظـر گرفته شـد.
سـال ها بعـد طـرح دیگـری هـم توسـط آقـای مسـعود قمـی بـه 
آقـای مهنـدس موسـوی نخسـت وزیـر وقت ارائه شـد. سـاخت 
محمـد  و  رفسـنجانی  هاشـمی  دولـت  دوران  در  کانـال  ایـن 
نیـز  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  شـد.  بررسـی  نیـز  خاتمـی 
سـاخت ایـن کانـال را بررسـی کرده اسـت. هـم اکنـون دکتـر 
بدیـع بدیـع الزمانـی در آمریـکا بـه همـراه برخـی کارشناسـان 
ایرانـی دیگـر پیگیر سـاخت ایـن طرح هسـتند و پـروژه ای با نام 

کرده انـد.  آمـاده  نیـز   )IRANROOD( »ایرانـرود« 
مشخصات

بـر پایـه بررسـی های جغرافیائـی و زمین شناسـی شـروع مسـیر از 
خلیـج کوچـک واقـع در باختـر خلیـج چابهـار به سـوی شـمال 
را  لـوت  کویـر  بـم،  شـهر  کنـار  از  از گذشـتن  پـس  و  آغـاز 
گذرانـده، از کنـار کویـر نمـک و شـهر طبـس به سـوی شـمال 
عبـور نمـوده در حوالی ۱۳۰ کیلومتری خاور شـاهرود به سـوی 
شـمال باختـری متمایل شـده و پس از گذشـتن از کنـار گرگان 

بـه بنـدر ترکمـن در دریـای خـزر می رسـد.
بـرآورده  کیلومتـر  تـا ۱۶۰۰  کیلومتـر  بیـن ۱۴۶۵  آبـراه  طـول 
متـر  بـه ژرفـای ۵۰۰  بایـد کانالـی  شده اسـت. در طـول مسـیر 
حفـر شـود و از آنجائـی کـه سـطح دریای خـزر نزدیـک به ۲۹ 
متـر از سـطح دریـای آزاد پائینتـر اسـت، در بخـش کوچکی از 
مسـیر در شـمال ایـران از الگـوی کانـال پانامـا اسـتفاده شـده و 
تااب هایـی سـاخته خواهد شـد تا از سـرازیر شـدن آب دریای 

آزاد بـه دریـای کاسـپین جلوگیـری بـه عمـل آیـد. در همیـن 
ناحیـه می تـوان بـا نصـب توربیـن، بـرق سراسـر آبـراه را تأمیـن 
نمـود. پهنـای آبـراه در پائیـن ۲۵۰ متـر و در سـطح زمیـن ۱۰۰۰ 
متـر پیشـبینی می شـود تـا بتواند رفت وآمد دو سـویه کشـتی های 

بـزرگ از جملـه نفتکش هـا را امکانپذیـر سـازد.
عملیات اجرایی

عملیـات اجرایـی طـرح شیرین سـازی و انتقـال آب از دریـای 

دوشـنبه،  روز  بامـداد  ایـران،  مرکـزی  فـات  بـه حـوزه  خـزر 
احمدی نـژاد،  محمـود  حضـور  بـا   ،۱۳۹۱ فروردیـن   ۲۸
رییس جمهـوری اسـامی ایـران، در منطقـه گوهربـاران سـاری 
آغـاز شـد. هزینـه اجـرای ایـن طـرح، دو هـزار میلیـارد تومـان 
پاسـداران  قـرارگاه خاتم اانبیـای سـپاه  پیمانـکار اصلـی آن  و 
اسـت. ایـن طـرح قـرار اسـت سـاانه ۵۰۰ میلیـون متـر مکعـب 
آب را پـس از شیرین سـازی در کنـار دریـا از طریـق لوله هـای 
آبرسـانی بـه مناطـق مرکـزی ایـران از جمله اسـتان های سـمنان، 

قـم و اصفهـان برسـاند 
ایران رود، طرحی از زمان هخامنشیان

بنـا به گفته هرودوت: »بیشـتر آسـیا را داریوش بزرگ اکتشـاف 
کـرده بـود. در آنجـا رودخانـه ای اسـت بـه نـام سـند کـه در آن 
نهنـگ )تمسـاح( فـراوان وجـود دارد و تنهـا یـک رودخانـه در 
روی زمیـن )رود نیـل( بیـش از آن نهنـگ دارد. داریـوش کـه 
می خواسـت بدانـد سـند از کجـا سرچشـمه می گیـرد و در کجا 
بـه سرپرسـتی اسـکیاکس  بـه دریـا می ریـزد، کشـتی هایی را 

دریانـورد هخامنشـی و مـردان دیگری را که به راسـتگویی آنان 
اعتمـاد داشـت، در پـی ایـن کار فرسـتاد. پـس از ایـن اکتشـاف 
دریایـی داریوش بـزرگ، هندیان را تحت فرمـان خود درآورد 
و آن دریـا را در قلمـرو ایـران قـرار داد. بـه ایـن ترتیـب معلـوم 
شـد که آسـیا بـه جز بخشـهایی که در طـرف برآمدن خورشـید 
اسـت، از جهـات دیگر بـه آفریقـا )LIBYA( شـباهت دارد«. از 
ایـن قرار، اسـکیاکس دریانورد هخامنشـی، در زمان پادشـاهی 
داریوش نخسـت )پادشـاه ایران از ۵۲۱ تا ۴۸۵پ م( معروفیت و 
شـهرت یافته اسـت. در سـال ۳۴۸ تـا ۳۶۰ پ م، کتـاب مسـافرت 
 (PERIPLUS OF SCYLAX) اسـکیاکس  دریایـی  دور 
نوشـته شـده کـه در آن شـرح گشـت های دریایی اسـکیاکس 
دریانـورد، از جملـه ایـن مسـافرت بـه تفضیل آورده شده اسـت، 
مسـافرت  ادامـه  کتـاب،  ایـن  در  جالـب  بسـیار  نکتـه  امـا، 
اسـکیاکس دریانـورد اسـت. او از خلیـج پارس بـه راه می افتد، 
و دریـای هنـد را طـی می کنـد، بـه سـوی سرچشـمه رودخانـه 
سـند رفتـه، از آنجـا سرچشـمه رودخانـه جیحـون )OXUS( را 
ره  بـه سـمت دریـای کاسـپین  از رودخانـه جیحـون  می یابـد، 

می سـپارد. 
رودخانـه جیحـون تـا سـال ۱۵۵۰ میـادی )۹۲۹ خورشـیدی( 
بـه دریـای کاسـپین می ریختـه و دو دریاچـه وخـش )آرال( و 
کاسـپین بـه یکدیگـر مربـوط بوده انـد. امـروزه محل پیونـد این 
دو دریاچـه، گودالـی بـه نـام )آقچه بایـا( بـا ژرفنـای ۸۲- متـر، 
پایین تـر از سـطح دریـا قرار گرفته اسـت. ارسـطو در نوشـته های 
خـود بـه ایـن کتـاب و ایـن سـفردریایی و ایـن آب راهـه اشـاره 
نمـوده، خوانـدن آن را جـزو وظایـف شـاگرد خـود، اسـکندر 
اسـترابون )۱ پ م(  پولوبیـوس )۱ پ م( و  قـرار داد.  مقدونـی، 
هـم شـرح ایـن سـفر دریایـی و ایـن آب راهـه را در نوشـته های 
خـود آورده انـد. مطالـب ایـن کتـاب از جملـه سـفر دریایـی از 
خلیـج پـارس بـه دریـای کاسـپین، توسـط دانشـمندان معاصـر، 
میـادی   ۱۹۵۷ سـال  در  اینکـه،  تـا  شـد،  تلقـی  آمیـز  افسـانه 
)۱۳۳۶ خورشـیدی( دانشـمندان شـوروی سـابق بقایـای حفاری 
بـه زمـان هخامنشـیان، در سرچشـمه های  یـک ترعـه، مربـوط 
اینـدو رود را پیـدا کردنـد. ایـن کشـف باعـت توجـه دوبـاره 
دانشـمندان بـه داسـتان ایـن کتـاب بـود. بـا توجـه به حفـر کانال 
سـوئز میـان دریـای سـرخ و رودخانـه نیـل در مصـر، در زمـان 
داریـوش بـزرگ، و حفر کانال آتـوس در زمان خشایارشـا، در 
یونـان، می تـوان انگاشـت که اندیشـمندان و فرزانـگان ایرانی به 
ضـرورت ایجـاد یـک راه آبـی کـه دریاهـای شـمال و جنـوب 

ایـران را بـه یکدیگـر پیونـد بزنـد، پـی بـرده بودنـد. 

فرمانـده کل ارتـش در رژه نیروهـای مسـلح گفـت: مـا مطمئنـاً اسـرائیل را نابـود مـی 
کنیـم و ایـن رژیـم اگـر علیـه مـا اقدامـی انجـام دهـد هـر چـه زودتـر و در فاصلـه ای 

کمتر از ۲۵ سال او را نابود خواهیم کرد.   
بـه گـزارش خبرنـگار دفاعـی امنیتـی دفـاع پرس، امیـر سرلشـکر عطـاءاه صالحی در 
حاشـیه مراسـم رژه نیروهای مسـلح در جمع خبرنگاران اظهار داشـت: استکبار جهانی 
بـرای آلـوده کـردن منطقـه بـه دو شـکل تـاش مـی کنـد کـه اولیـن شـکل آن ایجاد 
تروریسـم و دومین نیز تحریک کشـورهای منطقه در راسـتای اهداف خودش اسـت.

وی افـزود: همـه ایـن تـاش هـا بـه منظـور مقابـل بـا قدرتـی بـه نـام انقـاب اسـامی 
اسـت. ایران 

فرمانـده کل ارتـش  تصریـح کـرد: نیروهـای مسـلح ایـران اسـامی هماننـد ۳۵ سـال 
پیـش کـه بـه تجـاوز رژیم بعثـی عراق و ۳۰ کشـور حامـی او علیـه ایران پاسـخ دادند 

امـروز نیـز مقتدرانـه بـه هـر تهدیدی پاسـخ خواهنـد داد.
وی تاکیـد کـرد: کشـورهای محور مقاومـت از حمایت های کامل جمهوری اسـامی 

برخوردارند. ایران 
فرمانـده کل ارتـش در ادامـه بیـان کـرد: مـا هیـچ تهدیـدی از جانب همسـایگان خود 

علیـه کشـورمان احسـاس نمی کنیم.
وی بـا اشـاره بـه سـخن اخیـر رهبـر معظـم انقـاب مبنـی بـر نابـودی اسـرائیل تـا ۲۵ 
سـال دیگـر تاکیـد کـرد: مـا مطمئنـاً اسـرائیل را نابـود می کنیـم و ایـن رژیم اگـر علیه 
مـا اقدامـی انجـام دهـد هـر چـه زودتـر و در فاصلـه ای کمتـر از  ۲۵ سـال او را نابـود 

کرد. خواهیـم 
میـز  تهدیـدات آمریـکا و طـرح گزینه هـای روی  سرلشـکر صالحـی در خصـوص 
عنـوان کـرد: گزینه هـای روی میـز آمریـکا ماننـد دسـت های خالـی اسـت کـه بـه 

تهدیـد مشـغول 
خاطره نویسی  یک معلم :

روزي از روزهـاي تابسـتان  در مغـازه نشسـته بـودم کـه یـک گاري اجنـاس سـفارش 
شـده ام را آورد ،حمـال گاري نامـش نجـف اسـت .هـم نـام پـدر بـزرگ فقیـدم ،که 
اتفاقـا زمـان مدرسـه هـم گاهـي بـه شـوخي او را بایـي !!خطاب مـي کـردم .زماني که 
معلـم مدرسـه شـان بـودم او و بـرادرش را مـي شـناختم کـه تقریبـا از همـه ي بچـه ها 
مسـتعدتر و باهـوش تـر بودنـد امـا همان زمان هـم از فقر مـي نالیدند .از او چند سـوال 

پرسـیدم اول از بـرادرش ،کـه گفـت :))او هـم همـراه مـن کار میکنـد. مـي 
گویـد :پـدرش هـم کـه کارگـري مي کـرد دیگر تـوش و توان از کـف داده 
و از درد زانو و کمر خانه نشـین شـده و تنها در آمدشـان یارانه اسـت که آن 
را هـم فقـط صرف شـکم و پـول برق و آب اتاقشـان مـي کنند. ((اما داسـتان 
اصلـي را اینجـا گفـت، در جـواب ایـن سـوال کـه خودت امسـال قبول شـده 
اي؟! پاسـخش لبخندم را خشـکاند !گفت:))اصا مدرسـه نمي روم .اول سال 
موقـع ثبـت نـام مـدارس پدرم کـه پولي در بسـاط نداشـت و به هرکـه هم رو 
زدم بـه مـن پـول نـداد فقـط دامـاد خواهـرم قـول داد کـه هزینـه ثبت نـام مرا 
مـي دهـد کـه او هـم رفت سـراوان و تـا مدت زیـادي بعـد از شـروع مدارس 
بـه خانـه برنگشـت .((بـه او گفتم که بـرادرت پـس از کجا هزینـه ثبت نامش 
را تامیـن کـرد ؟گفـت :))او تابسـتان را کا حمالـي و کارگـري کـرد و یک 
گوشـي خریـد ۲۵۰تومـن کـه وقـت ثبـت نـام همـان را فروخـت ۱۹۰تومـن 
و هزینـه کتـاب و ثبـت نـام و لبـاس مدرسـه اي را پرداخـت .مـي گویـد مـن 
از صبـح کـه مـي آیـم تـا شـب مبلغـي ناچیـز حقـوق دریافـت مي کنـم چون 
کارگرهـاي بزرگتـر هسـتند کسـي بـه مـا کار و بار نمـي دهد کـه حمل کنیم 
فقـط اگـر کارگرهـا کم باشـند ما بـار خالي مي کنیـم که به مـا نصف حقوق 

یـک کارگـر بـزرگ را هـم نمي دهنـد شـاید روزي دو تـا سـه هزارتومن کار  
کنـم کـه آن را هـم خـودم خوراکـي میگیـرم و مي خـورم یا بعضـي روزها بـا برادرم 

شـریکي نـان و کشـک و تخـم مـرغ یا ماسـت براي خانـه مـي گیریم.((
 اتفاقـا خـودش روزي را یـادم مـي آورد کـه او و ده نفـر دیگر از بچه هـاي کاس را 
را بـه خانـه بـردم و همسـرم ماننـد میهمانان رسـمي برایشـان تـدارک دید که تـا هنوز 
پس از پنج سـال خاطره آن روز در ذهنش نقش بسـته اسـت .آن روز تصمیم گرفتیم 
کـه چنـد نفـر از بچـه هـاي کاس را کـه از لحـاظ مالـي وضعیـت نامناسـبي دارند به 

خانـه دعـوت کنیم و از ایشـان پذیرایـي کنیم .
از  شـدیدتر  بسـیار  خانوارهـا  برخـي  در  متاسـفانه  فرهنگـي  و  مالـي  فقـر  موضـوع 
چیزیسـت کـه تصـورش را مـي کنیـم .شـاید اگـر یکـي از اعضـاي خانـواده نجـف 
اطاعاتـي کافـي داشـت بـا کمـک از مدرسـه و آمـوزش و پـرورش مشـکل ثبت نام 
او حـل مـي شـد و یـک سـال از عمـرش را بیهـوده نمـي گذرانـد و تلـف نمـي کـرد 
.پـر واضـح اسـت کـه  درس خواندن و مدرسـه رفتن کـودکان از اولویـت اصلي این 

خانـواده و بسـیاري از خانـواده ها خارج شـده و مخارج زندگي اجـازه تحصیل را هم 
از ایـن بچـه هـا گرفتـه اسـت .ما بـه عنـوان معلم بـه خصـوص در مناطق و روسـتاهاي 
فقیـر نشـین شـرایطي را مشـاهده مـي کنیـم کـه قابـل گفتـار نیسـت. شـاید تـا کسـي 

مشـاهده نکنـد نتوانـد بـا شـنیدن ،مسـئله را درک کنـد .
اتفاقـا آمـوزش و پـرورش کـودکان هـم دیگر رایگان نیسـت .اگـر هزینـه تهیه کتاب 
و دفتـر و سـایر لـوازم نوشـتاري  و پولـي کـه مـدارس دولتـي بابـت بیمـه حـوادث از 
بچـه هـا دریافـت مـي کنند،محاسـبه کنیـم قطعـا مبلغـي نزدیک بـه هفتاد هـزار تومان 
خواهـد شـد .تـازه بچـه بایـد قیـد پوشـیدن لبـاس نـو در روز اول مهـر را هم بزنـد .اما 
تـازه ایـن شروعیسـت بـر مخـارج دانش آمـوز ،چرا که در مـدارس ما بـه دلیل کمبود 
سـرانه  از بیشـتر والدیـن براي هزینه هاي مدرسـه مبالغـي دریافت مي گـردد تا بتوانند 

مدرسـه را اداره کنند .
جبار زارعي منوجان

امیر سرلشکر صالحی در رژه نیروهای مسلح: 

قطعًا اسرائیل را نابود می کنیم/نیروهای مسلح کشورمان مقتدرانه به هر تهدیدی پاسخ می دهند

افرادی که در دوران مبارزه ییاق نشین بودند 
                   حاا به هاشمی خرده می گیرند          قسمت دوم
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یداه سـعیدی شـهروند کهنوجی 
توانسـت بعد از 53سـال پسـرغاله 
سـال  کـه  اش  سـاله  شـصت 
41مفقـود شـده بود هفته گذشـته 
بـم  نرماشـیر  درشـهر  اتفاقـی 
روسـتای علـی ابـاد محمد قاسـم 
اان  شـده  فردپیـدا  کنـد  پیـدا 
نفـره  ده  خانـواده  یـک  دارای 

. اسـت 

در آییـن پرشـور تودیـع و معارفـه شـهردار 
کهنـوج بـا حضـور مبشـر مدیـر کل امـور 
فرمانـداری  معاونـت  و  اسـتانداری  شـهری 
کهنـوج و تنـی چنـد از شـهرداران جنـوب 
شـهرداری  از  عطاپـور  عبـاس  اسـتان 
خداحافظـی کـرد و طـی حکمـی از سـوی 
اسـتاندار کـه توسـط مجـری برنامـه قرائـت 
شـد حـاج مهـدی منصفـی رسـما بـه عنوان 

معرفـی شـد. شـهردار کهنـوج 
و  فرهنـگ  سـالن  در  کـه  مراسـم  ایـن  در 
پشـت  عطاپـور  ابتـدا  شـد  برگـزار  ارشـاد 

تریبـون رفـت و عملکـرد خـودش را بـرای 
خوانـد. حضـار 

در  میلیـاردی  بودجـه شـش  تحقـق  از  وی 
همیشـه  مثـل  و  داد  خبـر  خـودش  دوران 
امیـدوار شـد ادارات بدهـی سـه میلیـاردی 

بپردازنـد. شـهرداری  بـه  را  خودشـان 
سـپس بـا پخـش کلیپـی از عملکـرد دوران 
دوسـاله عطاپـور ، منصفـی به جایـگاه رفت 
میلیـاردی   6 بودجـه  تحقـق  بـه  نسـبت  و 
و  داد  نشـان  واکنـش  عطاپـور  دردوران 
گفـت: در هیـچ دورانـی 6 میلیـارد بودجـه 

مـا  چـرا  پـس  اسـت،  نکـرده  پیـدا  تحقـق 
ورودی خوبـی داشـتیم امـا خروجـی قابـل 

. نداشـتیم  قبولـی 
شـهردار جدیـد کهنـوج تصریـح کـرد: من 
از اعتصـاب کارگـران گریـه کـردم،  قبـل 
را  چیـز  همـه  دارم،  بچـه  انسـانم  هـم  مـن 
مـی دانـم و اینگونـه نیسـت کـه من دلسـوز 

نباشـم.
از  عملـی  را  کارگـران  اعتصـاب  وی 
تعییـن شـده دانسـت و گفـت: وقتـی  قبـل 
کارگـران اعتصـاب کردند من می توانسـتم 

را جمـع  شـهر  و وضعیـت  بگیـرم  کارگـر 
کنـم!

امـا پشـت قضیـه چـه کسـی قـرار داشـت؟ 
چـرا در حالـی کـه مـن تـازه سرپرسـتی را 
بعهـده گرفتـم کارگـران اعتصـاب را چنـد 
روز بعـد شـروع کردنـد البتـه بـا تدبیری که 
ناخوشـایندی  وضعیـت  نگذاشـتم  داشـتم 
جـدا  پرسـنل  اکثریـت  و  بیایـد  وجـود  بـه 

کردنـد. همـکاری 
سرپرسـتی  کوتـاه  کوتـاه  دوران  در  وی 
البتـه پشـت میـز شـهرداری هرگـز ننشسـت 
و بیشـتر بـه کرمـان و تهـران عزیمـت کـرد 
تـا بتوانـد کسـی کـه او را خـاک خـورده 
شـهرداری می داننـد به وضعیت شـهرداری 

بدهـد. سروسـامان 
از  دیگـری  بخـش  در  کهنـوج  شـهردار 
اهـل سـخنرانی  مـن  سـخنان خـود گفـت: 
نیسـتم امـا شـهرداری را خوب می شناسـم، 
شناسـم،  مـی  هـم  را  درآمـدی  کدهـای 
نیروهایـش را هـم مـی شناسـم، پـس بـه من 

بدهـم. انجـام  را  کارم  بدهیـد  اجـازه 
پشـت میـز نشسـتن و دسـتور مالـی صـادر 
کـردن آقای فانـی پانصد به فانـی، پانصد 
بـه دیگـری کاری را حـل نمی کنـد، اجازه 
بدهیـد ما بخارج از شـهر به کرمـان و تهران 
برویـم و بـا رایزنی مشـکات را حـل کنیم.

سـپس مدیـرکل امور شـهری پشـت تریبون 
قـرار گرفـت کـه البته مبشـر مدیـرکل امور 
معارفـه  و  تودیـع  جلسـه  را  جلسـه  شـهری 

عنـوان کـرد نـه جلسـه گایه گـذاری.
ای   دوره  را  شـهرداری  مشـکات  وی 
دانسـت و به شـهردار جدید چندیـن توصیه 

کـرد.
مدیـر کل امور شـهری گفـت: اولین کاری 
کـه آقـای منصفـی بایـد انجـام بدهـد یـک 
برنامـه ای بـرای تعدیـل نیروهـای شـرکتی 
نیروهـای  تعـداد  ایـن  زیـرا  باشـد  داشـته 

مـازاد بـه هیچ عنـوان با هیـچ دسـتورالعملی 
نـدارد. همخوانـی 

اکثریـت آنهـا هم مجوز ندارنـد من حاضرم 
برویـم و پرنـده آنهـا را در بیاوریـم که اینها 

براسـاس مجـوز نیامده اند و مجـوز ندارند.
کـه  کاری  اولیـن  پـس  داد:  ادامـه  وی 
بـرای  اساسـی  فکـر  یـک  بایـد  کنیـد  مـی 
شـهرداری بکنیـد. چـون شـهرداری بـا ایـن 

دارد. بحرانـی  وضعیـت  نیـرو  تعـداد 
مـن از آقـای سـیف الهـی خواهـش کـردم 
اولین بازدید را از شـهرداری کهنوج داشـته 
باشـند و گفتـم بحرانـی ترین شـهرداری در 

اسـتان شـهرداری کهنوج اسـت.
مبشـر تصریـح کـرد: مـا وقتـی از اسـتاندار 
گرفتیـم کـه شـخصا در جریـان امـور باشـد 
امـا کار آنچنانـی از دسـت مـا بـر نمـی آید 
و اگـر هـم بیایـد و انجـام بدهیـم انجـام می 

! هیم د
اسـتان  در  کـه  ظرفیتـی  از  بیاییـم  دوسـتان 
شـکر  را  خـدا  کنیـم  اسـتفاده  داریـم 
سـرمایه  بخـش  از  کـه  داریـم  اسـتانداری 

آمـده. گـذاری 
مـا بایـد از ظرفیـت اسـتاندار بـرای جـذب 
سـرمایه گـذاری اسـتفاده کنیـم. در قانـون 
بـه صراحـت آمـده وظایـف شـورای شـهر 
جلـب کمکهـای مردمـی اسـت همانگونـه 
کـه حرکتهایـی هـم انجـام شـده ان شـاءاه 
بتوانیـم بـا همـت اسـتاندار تحرکی در شـهر 
کهنـوج بوجـود آوریـم و مشـکل اساسـی 
حـل شـود وی خطـاب بـه منصفی شـهردار 
جدیـد گفـت: واقعـا یـک کار بیـاد ماندنی 
کسـی  چـه  نداریـم  کاری  بدهیـد  انجـام 
نـداره،  یـا  داره  مجـوز  آورده، چـه کسـی 
براسـاس قانـون تعدیل نیروی انجـام بدهید.

مدیـرکل امـور شـهری اسـتانداری شـهردار 
را بـه تعامـل بـا شـورای شـهر سـفارش کرد 
و گفـت: نکتـه دوم بـا شـورای شـهر تعامـل 

بایـد  هـم  شـهر  شـورای  و  باشـید   داشـته 
وارد  و   کنـد  حفـظ  را  خـودش  جایـگاه 
کارهـای حاشـیه ای نشـود و شـهردار هـم 

بایـد وظایـف خـودش را انجـام بدهـد.
دسـتگاهها  بـا  سـوم  مـورد  داد:  ادامـه  وی 
بـا  مثـال  بعنـوان  باشـید  داشـته  هماهنگـی 
فرمانـدار بایـد رابطـه خوبـی داشـته باشـید 
کنـد  حمایـت  فرمانـداری  اگـر  کـه  چـرا 

. شـد  خواهـد  موفـق  شـهردار 
لـذا شـهردار بایـد طـوری عمـل کنـد کـه 
بـا بقیـه دسـتگاهها رابطـه حسـنه ای داشـته 

باشـد.
وی خطـاب بـه شـهردار تأکید کرد: کسـی 
کـه وارد شـهرداری مـی شـود بایـد عقایـد 
سیاسـی را پشـت درب شـهرداری بگـذارد 
را  پـارک  نمـی شـود گفـت  و وارد شـود 
فـان نقطـه مـی سـازیم ولـی در آن محلـه 
و  سیاسـی  فکـر  همـه  لـذا  سـازیم  نمـی 
عایـق سیاسـی داریـم ولـی اینکـه در کار 
اثـر بدهیـم موجبـات بدهی خواهد داشـت، 
پـس خواهشـی کـه دارم مسـایل سیاسـی را 
در تصمیـم گیـری هـا بـرای پیشـرفت شـهر 

دخالـت ندهیـد.
مدیـرکل امور شـهری در پایـان گفت: یک 
نکتـه هـم به عنـوان آخرین نکتـه بگویم که 
شـهرداری مـی تواند قرض داشـته باشـد اما 
انجـام  بـرای  چیسـت؟  بـرای  قـرض  ایـن 
پـروژه هـای عمرانـی و برای حقوق نیسـت! 
بـرای  امـا  باشـد  داشـته  قـرض  توانـد  مـی 
پـروژه هـای عمرانـی باشـد و مـا توصیه می 
کنیـم با توافقاتـی که با پیمانـکاران خواهند 
داشـت در مـدت چنـد سـال پیمانـکار مـی 

توانـد پولـش را وصـول کنـد .
پس اینکه شـهرداری قرض داشـته باشـد بد 
نیسـت ولـی اینکـه این قـرض در چـه راهی 

صرفه شـده باشـد قابل تأمل اسـت.

هفته نامه صبح مکران، نشریه محلی استان کرمان )کهنوج(
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MAKRAN1394@GMAIL.COM                                                  هفته نامه فرهنگی، اجتماعی سال اول ـ شماره 2 ـ یکشنبه 5 مهر 1394 ـ 13 ذی الحجه 1436 ـ 27 سپتامبر 2015 

 آدرس دفتر مرکزی: کهنوج خیابان ولی عصر
  تلفن های تماس: 03443231072
ارتباط مستقیم با سردبیر 09136251749
WWW.MAKRAN.IRュも畢山ヤ イ事糎: سایت مکران

در آیین تودیع و معارفه شهردار کهنوج توسط مدیرکل امور شهری عنوان شد:

یک فکر اساسی برای شهرداری کهنوج »تعدیل نیرو« بکنید

تاار پذیرایی ، رستوران، فست فود و مهمانپذیر صدف
با 31 سال سابقه درخشان آماده پذیرایی از کلیه مراسمات اعم از عروسی و ...

طبخ انواع غذاهای سنتی و ...
ریدتلفنهای تماس: 09131482272 ـ 03443206655 ـ 03443230356 ـ 03443230355 )قاسمی(

ل بگی
تحوی

غذا 
هید، 

ل بد
تحوی

وازم 
ل

رستوران صدف در پنج شهرستان جنوبی می درخشد

شعبه 1: کهنوج ، خیابان امام،  ساختمان رستوران صدف                                        شعبه 2: کهنوج، روبروی بانک ملی مرکزی

 مشکل کم آبی  و  افت ولتاژپسر خاله ای که بعداز 53سال پیدا شد
از دغدغه های دهیار 
»روستای زه« می باشد

بهـروز مـرادی افـت ولتـاژ بـرق و کـم آبـی را مهمتریـن دغدغـه مردم روسـتا دانسـت و 
عملکـرد دهیـاری زه را  عنـوان کـرد

دهیاری زه از همکاری اداره آب و فاضاب روستایی تشکر و قدردانی کرد
عملکرد دهیاری زه:

لوله کشی آب روستا 800 متر
خرید سطل زباله 600 لیتری گالوانیزه 12 عدد

جمـع آوری زبالـه ،خریـد و تعمیر روشـنایی معابر، شـن ریـزی کوچه ها، صـدور پروانه 
سـاخت، پیگیـری جهت طرح هادی روسـتا،پیگیری جهت آسـفالت روسـتا

خبرنگار فاریاب: محمدرضا قنبرپور
خبرنگاران: فیروز ببربیان 09139490574       

جبار زارعی منوجان09335501627
ابراهیم تاجیک09136384322 
  مرضیه چمک09375909137


