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نشریه محلی استان کرمان )کهنوج(

شهردار منوجان به اتفاق 
فرماندار با اهدای لوح تقدیر 
از آتش نشانان قدردانی کرد

با سفر قریب الوقوع رئیس سازمان 
محیط زیست کشور به جازموریان:
قفل مثلث توسعه 
 بخش جازموریان 

 با تدبیر مهندس قانعی
 باز می شود

شـهرداری کهنوج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 196 مورخ 94/04/15 
شـورای محتـرم  اسـامی شهرسـتان کهنـوج انجـام کلیـه امـور مربـوط بـه 
نظافـت و جمـع آوری زبالـه خدمـات شـهری و فضـای سـبز را در محـدوده 
قانونـی شـهر بـه مـدت یکسـال شمسـی بـه طـور حجمـی بـه شـرکت هـای 
خدماتـی واجـد الشـرایط واگـذار نمایـد لـذا از شـرکت هـای خدماتـی واجـد 
الشـرایط کـه دارای مجـوز رسـمی وصاحیـت مـی باشـند دعـوت بعمل می 
آیـد جهـت شـرکت در مناقصـه و دریافـت اسـناد پـس از درج آگهی بـه واحد 
امـور قراردادهای شـهرداری مراجعه وپیشـنهادات خـود را در پاکت اک ومهر 
شـده حداکثـر تایک هفتـه پس از انتشـار اگهی به حراسـت شـهرداری تحویل 

. نماید 
سایر شرایط :

1ـ  متقاضیان باید50% قیمت پیشـنهادی خود را به حسـاب 0105885642003 
به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه واریز نمایند .

2 ـ ارائـه وتحویـل پیشـنهادات تا یک هفته پـس از تاریخ انتشـار آگهی مورد 
قبول اسـت .

3 ـ بـه پیشـنهادات فاقد مـدارک کافی و مخـدوش ترتیب اثر داده نخواهد شـد 
4ـ  شـهرداری در رد یـا قبـول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت .

5 ـ در صـورت انصـراف برنـده مزایـده سـپرده ایشـان بـه ترتیـب بـه نفع 
شـهرداری ضبـط و بـه نفـرات بعـدی واگـذار خواهد شـد .

6 ـ کلیـه هزینـه هـای درج آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصـه مـی باشـد .7 ـ 
تاریـخ بازگشـایی پاکات واصلـه10 روز پس از درج تجدیـد آگهی درصورتی 

کـه تعـداد آن بـه 3 پاکت رسـده باشـد انجـام خواهد شـد . / م

مهدی منصفی ـ  شهردار کهنوج

تجدید آگهی نوبت دوم شهرداری کهنوج

آرایشی بهداشتی ثناء 
 با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت 

در خدمت همشهریان عزیز کهنوجی است . 
آدرس: کهنوج، پاساژ ستاره، طبقه همکف   مدیریت طاهری

در ششمین جلسه شورای برنامه ریز استان : 
تصویب ساختار اجرایی برنامه ششم توسعه کلید خورد

نمایندگی انواع کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت
ُاجنرال، سامسونگ، گری، ال جی و ...

عرضه انواع محصوات سرمایشی و گرمایشی

کلی و جزئی
محمودی

آدرس: کهنوج، خیابان ولیعصر )شهرداری سابق(، جنب چاپخانه
09173682236 ـ 43204233ــ  034

 با پیگیرهای فرماندار 
قلعه گنج اداره امور مالیاتی 

شهرستان راه اندازی شد

حقوق اهالی روستای بنگود 
را ضایع نکنیم؟

فرمانداررودبار گفت:
منطقه وپژه اقتصادی 

 جازموریان آماده 
واگذاری 
به بخش 

خصوصی است

در آسـتانه عیـد سـعید غدیر خم در شهرسـتان قلعه گنـج و با پیگیریهای حجت السـام 
نجنـو امـام جمعه شهرسـتان و عیـدی فرماندار و رئیس شـورای تامین شهرسـتان قلعه 
گنـج و دیگـر اعضـا شـورای تامین و وسـاطت چند تن از بـزرگان و سـران طوایف قلعه 
گنـج اختـاف بیـن دو طایفـه کرمی سـاکن روسـتای چـاه رضـا و طایفه احمدی سـاکن 
مرکـز شـهر پـس از سـالها بحـث و مجادله حل و فصل شـد و شهرسـتان الگـوی اقتصاد 

مقاومتی کشـور در صلح و آشـتی رکورد شکسـت.
در ایـن جلسـه کـه بـا اظهار نظـر نماینـده فامیل احمـدی و نماینـده فامیل کرمی نسـبت 
بـه تعارضـات و اختافـات بوجـود آمده در سـالهای قبل و شـیوه و شـروط حل و فصل 
و اختافـات ادامـه یافـت و با داوری تعدادی از سـران طایفـه های جهانگیـری ، کامرانی ، 
صادقـی و برخـی سـران طوایف و معتمدیـن محلی در محـل دفتر امام جمعـه به اختاف 
ده سـاله دو طایفـه کرمـی )هـوت( و طایفـه احمدی)لـر( سـاکن روسـتاهای چـاه رضا ، 

شـهرک چـاه رضـا ، بنان و مرکز شـهر و بـا صلح و سـازش پایان داده شـد. 
وحـدت عیـدی فرمانـدار قلعـه گنـج همچنـان در صلـح و آشـتی طوائـف و قبائـل گوی 

سـبقت را از سـایر مدیـران شـورای تأمیـن ربوده اسـت.

با تدبیر فرماندار قلعه گنج:
 شهرستان الگوی اقتصاد مقاومتی کشور

در صلح و آشتی رکورد شکست

4

4

سفرنامه ای که مانند بغض در گلو ترکید و نیمه تمام ماند!؟

سفر عوامل هفته نامه صبح مکران 
به حاشیه کوه های مکران 

و نقطه صفر مرزی  
3

در ششمین جلسه شورای برنامه ریز استان با حضور استاندار و مدیران کل بررسی و تصویب ساختار اجرایی برنامه ششم توسعه کلید 
خورد.

در این جلسه ابتدا مباحث طرح جامع تفصیلی شهرهای ارزوئیه و محی آباد قرائت شد که واکنش فرماندار کرمان را در 
پی داشت.

توحیدی فرماندار کرمان از اعضای شورای برنامه ریزی خواست تا این طرح ها در کمیته برنامه ریزی شهرستانها مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 

استاندار کرمان نیز گفت: در بحث پتروشیمی یک مزیت جدید برای استان کرمان تعریف شد .
وی با اشاره به کارآفرینی در استان ادامه داد: در رابطه با اعتبار ماده 180 هیچ استانی اعتبار دریافت نکرده و صرفًا 

کاغذبازی است.
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در پی فاجعه منا؛

نامه تند علی جنتی به وزیر حج عربستان
 تمبر گرامیداشـت سـردار سرلشـکر حاج قاسم سلیمانی 
فرماندـه نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی و 
دـو عنـوان کتـاب در حـوزه خاطـرات شـهدا و یکی از 

جانبازان دـر کرمان رونمایی شـدند.
روز  دـر  و  سه شـنبه  شـامگاه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
طـی  مقدـس؛  دفـاع  شـهید  فرماندهـان  گرامیداشـت 
مراسـمی بـا حضـور جمعـی از خانواده های شـهدا، امام 

جمعـه و اسـتاندار کرمـان از تمبـر گرامیداشـت سـردار 
حـاج قاسـم سـلیمانی دـر مرکـز توانبخشـی ایثارگـران 

شـد. رونمایـی  کرمـان 
بـا  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  سـردار  گرامیداشـت  تمبـر 
همـکاری بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، بنیـاد حفـظ 
اسـتانداری  و  مقدـس  دفـاع  هـای  ارزش  نشـر  و  آثـار 

اسـت شـده  تهیـه  کرمـان 

 در کرمان از تمبری با تصویر
سردار قاسم سلیمانی رو نمایی شد دـر نامـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کشـورمان بـه وزیـر 

حـج عربسـتان، عملکـرد دولـت سـعودی دـر موضـوع حج در 
قبـال جمهـوری اسـامی ایـران خـاف عـرف دیپلماتیـک و 

بین الملـل عنـوان شـد.
بـه گزارش سـرویس فرهنگی جـام نیوز، در پـی احضار »احمد 
المولـد« کاردار عربسـتان، حسـین نوش آبادی معـاون حقوقی، 
مجلـس و امـور اسـتان های وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
نامـه اعتراضـی و شـدیداللحن علی جنتی دـر خصوص حوادث 
پیـش آمدـه دـر منـا، نحـوه رسـیدگی بـه مجروحـان و اهمـال 
کاری دولـت سـعودی دـر انتقـال پیکرهای حجـاج جانباخته به 

کشـورمان را بـه وی تسـلیم کرد.
دـر نامـه جنتـی ضمـن تاکیـد بـر مسـئولیت وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی دـر امور حج جمهوری اسـامی ایـران،  مراتب 
اعتـراض شـدید نسـبت بـه عدـم صدـور روادیـد بـرای هیـأت 
ویـژه دولـت جمهـوری اسـامی ایـران، سرکشـی و رسـیدگی 
بـه امـور حجـاج جان باختـه و مصدومـان حادثـه تلـخ مِنـا اعام 
و بـر رسـیدگی هرچـه سـریع تر در این زمینه تأکید شـده اسـت.

دـر نامـه وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کشـورمان همچنیـن 
عملکـرد دولـت عربسـتان دـر موضوع حـج در قبـال جمهوری 
اسـامی ایـران خـاف عـرف دیپلماتیـک و بین الملـل عنـوان 

است. شـده 
رسـیدگی  مِنـا،  حادثـه  دـر  عربسـتان  دولـت  سـهل انگاری 
کلـی  فراینـد  دـر  کوتاهـی  مصدـوم،  و  مجـروح  حجـاج  بـه 
جان باختـه  زائریـن  پیکرهـای  به موقـع  انتقـال  و   امدادرسـانی 
از دیگـر موضوعـات مـورد اعتـراض وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 

اسـامی دـر ایـن نامـه بودـه اسـت.
همچنیـن دـر نامـه جنتـی بـه صراحـت تاکیـد شـده اسـت کـه 
دـر  آمدـه  پیـش  حوادـث  پیگیـر  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
بین المللـی  مراجـع  از  قطعـی  نتیجـه  تـا حصـول  مِنـا  سـرزمین 

تسـنیم بـود.   ذیربـط خواهـد 

خصوصـی  بخـش  تنهـا  گفـت:  جنـوب  رودبـار  فرماندـار 
می توانـد بـه منطقـه ویـژه اقتصادـی جازموریـان ورود پیدـا 

کنـد.
“عطـا ناوکی”دـر رابطـه بـا منطقه ویـژه اقتصادـی جازموریان 
اظهـار کـرد: ایـن منطقـه پایـان دولـت اصاحـات مصـوب 
بـرای  تومـان  میلیـارد  یـک  مبلـغ  و  شـد  مجلـس  و  دولـت 
کارهـای مطالعاتـی آن اختصـاص یافـت و حتی کـد اعتباری 

نیـز بـرای ایـن منطقـه دـر نظـر گرفته شـد.
وی افـزود: بـا روی کار آمدـن دولـت نهـم و دهـم، منطقـه 
ویـژه اقتصادـی جازموریان به سـهام عدالـت اختصاص یافت 

و دـر مدـت هشـت سـال عمـا کار ایـن منطقه تعطیل شـد.
ناوکـی ادامـه دـاد: بـار دیگـر بـا آمدـن دولـت تدبیـر و امیـد 
مـا بـه دنبـال برگرداندـن هویـت و کار اصلـی منطقـه ویـژه 
اقتصادـی جازموریـان رفتیـم کـه اعام شـد کد اعتبـاری این 
منطقـه حـذف شـده اسـت و فقط بخـش خصوصـی می تواند 

بـه آن ورود کنـد.
فرماندـار رودبـار جنـوب بـا اشـاره بـه اینکـه این منطقـه نقطه 

تاقـی هفـت شهرسـتان و سـه اسـتان کرمـان، هرمـزگان و 
سیسـتان وبلوچسـتان اسـت، بیـان کـرد: تاکنـون چهـار گروه 
از بخـش خصوصـی ازایـن منطقـه بازدیـد کرده اند امـا هنوز 

بـرای مرحلـه سـرمایه گذاری اقدامـی شـده اسـت.
وی گفـت: البتـه ۱۰ روز قبـل نیـز گروهـی چینـی از سـوی 
سـازمان عمـران کرمان بـه منطقه ویـژه اقتصادـی جازموریان 
آمدـه و قـول دادنـد تـا سـه مـاه آیندـه بـرای عقـد قراردـاد 

برگردند.
ناوکـی تصریـح کـرد: احسـاس می شـود بایسـتی اعتباراتـی 
دولتـی نیـز بـرای ایـن منطقـه دـر نظـر گرفتـه شـود و دـر این 
صـورت مسـیر بـرای بخـش خصوصـی نیـز هموارتـر خواهد 

. شد
فرماندـار رودبـار جنـوب بـا اشـاره بـه مزایـای منطقـه ویـژه 
اقتصادـی جازموریـان ادامـه دـاد: ایـن منطقـه نزدیـک خـط 
لولـه گاز اسـت و ریـل و فرودـگاه نیـز برای آن تعریف شـده 
اسـت، ضمـن اینکـه رونـق آن زمینـه اشـتغال و توسـعه منطقه 

را بـه دنبـال خواهد داشـت.

فرماندـار رودبـار جنـوب افـزود: بـا توجـه بـه کمبـود آب و 
بحـران دـر منطقـه، سـال گذشـته رودبـار جنـوب دـر زمینـه 
آبیـاری تحـت فشـار رکوردار شـد و توانسـت رتبـه خوبی را 
کسـب کنـد کـه دـر همین راسـتا مصـوب شـده اسـت میزان 
هفـت هـزار هکتـار زمیـن ایـن منطقـه تحـت آبیـاری تحـت 

قـرار گیرد. فشـار 
ناوکـی اظهـار کـرد: تقاضـا می کنیـم امسـال نیـز دـر زمینـه 
آبیـاری تحـت فشـار وزارت جهـاد کشـاورزی بـه مـا کمک 
کنـد ضمـن اینکـه مـا از هـم اکنـون بـرای کنتـرل و اصـاح 
الگـوی کشـت اقدـام خواهیـم کرد و سـعی می کنیـم از تک 

محصولـی شـدن جلوگیـری کنیـم.
ارائـه  بـا  تـا  کرده ایـم  پیگیـری  همچنیـن  دـاد:  ادامـه  وی 
دامپـروری  کوچـک  مجتمـع  کشـاورزان،  بـه  تسـهیات 
کشـاورزی  قیمـت  و  محصـول  چراکـه  شـود  احدـاث  نیـز 

اسـت. ریسـک پذیر 
از  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  دـر  جنـوب  رودبـار  فرماندـار 
زمینـه صنابـع  دـر  نیـز درخواسـت می شـود  سـرمایه گذاران 

روی  بـر  عـاوه  بـه  و  ورود  شهرسـتان  ایـن  دـر  تبدیلـی 
بسـته بندی  و  گوجـه  و  وسـمه  حنـا،  همچـون  محصواتـی 

کننـد. سـرمایه گذاری  نیـز  منطقـه  ایـن  شـتر  گوشـت 

فرمانداررودبار گفت:
منطقه وپژه اقتصادی جازموریان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

بـه مناسـبت هفتـه دفاع مقدـس از چهار تـن از خبرنگاران رسـانه و مطبوعات 
بامـری  سـرهنگ  مراسـم  شـد.دراین  تجلیـل  فاریـاب  شهرسـتان  مسـتقردر 
فرماندهـی بسـیج سـپاه ناحیـه فاریـاب یـاد و خاطـره شـهید محمـود صارمـی 
را گرامـی دانسـت و از جامعـه خبـر خواسـت پیـرو راه شـهید صارمی باشـند.

درپایـان مراسـم از آقایـان ابراهیـم تاجیـک ومحمدرضـا قنبرپـور خبرنـگار 
صبـح مکـران و پایـگاه خبـری مکران-یونـس لطفـی خبرنگار جنوب سـبز و 
علـی پـاای خبرنـگار واحـد مرکـزی خبـر کرمـان تجلیل شـد. ازم بـه ذکر 
اسـت یونـس لطفـی خبرنـگار هفته نامه جنـوب سـبز کارنامه حظـور درجبهه 

هـای جنـگ را درکارنامه خـود دارد.
محمدرضا قنبرپور

تجلیل از چهارتن از خبرنگاران فاریابی به مناسبت هفته دفاع مقدس

 بـه گـزارش پایـگاه خبری مکران :هر سـاله با فرا رسـیدن 
آئیـن  برپایـی  بـا  مینـاب  مـاه ذی الحجـه، مردـم  هفدهـم 
مولودخوانـی و منبرگردانـی اوج ارادـت و محبـت خـود 
را نسـبت بـه مـوای متقیـان حضـرت علـی )ع( نشـان می 

. دهند
مینـاب از جملـه شهرسـتان های کشـور اسـت که عاشـقان 
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت )ع( دـر آن از اعتقادـات 
راسـتا  ایـن  دـر  و  هسـتند  برخوردـار  مذهبـی  و  دینـی 
آئین هـای کهـن، خـاص و ویـژه ای نیـز برای خـود دارند.

آئیـن منبرگردانـی یکـی دیگـر از ویـژه برنامه هـای مردم 
مینـاب اسـت کـه هـر سـاله دـر روز هفدهـم ذی الحجـه 
یعنـی یـک روز قبـل از عیـد سـعید غدیـر خـم از ۲۳ سـال 

پیـش دـر ایـن شهرسـتان برگـزار می شـود.
موسـی ذاکـری بنیانگـزار آئیـن منبرگردانـی گفـت: ایـن 
منبـر بـه عنـوان نمـاد و سـمبلی از منبری اسـت که رسـول 
گرامـی اسـام )ص( دـر ۱۸ ذی الحجـه دـر منطقـه غدیـر 
خـم بـرای معرفـی امیرمومنان حضـرت علـی )ع( از جهاز 

اشـتران بنـا کرد.
ذاکـری بـا بیـان نحوه آماده سـازی منبر، بیان کـرد: منبر از 
حدـود دـو هفته قبل توسـط افرادـی مومن، شـیفته خاندان 

عصمـت و طهـارت )ع(، نـوار پیچی و تزئین می شـود.
وی افـزود: بیشـترین کار بـر روی منبـر و تزئیـن نهایـی 
آن، دـر شـانزدهم ذی الحجـه یـک روز قبـل از مراسـم 

می گیـرد صـورت  »منبرگردانـی« 
ذاکـری ادامـه دـاد: کار تزئیـن منبـر دـر منـزل صـورت 
می گیـرد و دـر روز مراسـم بـر روی یک ماشـین که طاق 
وجـود دـارد و گل کاری شـده مدـاح مسـتقر می شـود و 
بـه همـراه ماشـینی دیگـر کـه منبـر دـر آن قـرار می گیـرد 
و بـرای تبـرک، یـک دور کامل در سـطح شـهر و میادین 

آن گرداندـه می شـود
وی یادـآور شـد: پـس از گردـش کامـل دـر شـهر، منبـر 
بـه میدـان وایـت )محـل آغـاز مراسـم( منتقـل می شـود 
خیـل  حضـور  بـا  و  علـی«  »یـا  و  صلـوات  ذکـر  بـا  و 
شـرکت کنندگان پردـه  بردـاری وبـرای حمـل بـر دـوش 
مردـم نهادـه و مراسـم بـه صورت رسـمی آغاز می شـود.

بنیانگـذار آئیـن منبرگردانی غدیر خم دـر میناب در ادامه 
بـا بیـان اینکـه مردـم ایـن منطقـه بـه مراسـم ها و آئین های 
مذهبـی بـه شـدت معتقـد و پایبنـد هسـتند، اظهار داشـت: 
دـر ایـن روز سـر تـا سـر خیابـان شـهید جهانگیـر امینی را 
کـه مسـیر حرکـت منبر اسـت انبـوه جمعیت فـرا می گیرد 

کـه همـه از سـاعت ها قبـل از آغـاز مراسـم، شـیرینی و 
شـکات بـه دسـت دـر مسـیر منتظر حرکـت منبر هسـتند

ذاکـری بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـا حرکـت منبـر مدـاح 
می دهنـد،  پاسـخ  نیـز  جمعیـت  و  می خوانـد  را  اشـعاری 
بـا  اسـت کـه  زبـان عربـی  بـه  اشـعار  ایـن  عنـوان کـرد: 
بـه  اشـعار  ایـن  تمـام  مراسـم،  دسـت اندرکاران  پیگیـری 

تأییـد علمـا و مراجـع دینـی رسـیده اسـت.
وی تأکیـد کرد: براسـاس تحقیقات انجام شـده، اشـعاری 
کـه خواندـه می شـود ریشـه دـر احادیـث و روایـات ائمـه 
معصـوم )ع( دربـاره اهمیـت عیـد غدیرخـم و وصـف این 

واقعـه مهم دارد
سـیل خروشـان جمعیـت بعـد از هـر بیتی که توسـط مداح 
خواندـه می شـود، بـا عبارت »احمـد المختـار خیراانبیاء و 
کـذا خیرالوصیـن علـی )ع(« پاسـخ می دهنـد و دـر پایـان 
مراسـم کـه نزدیـک اذان مغرب اسـت مداح مـی خواند و 
جمعیـت جـواب می دهنـد » صلوات صلـوات علی محمد 

یـا علی«
منبـر بـه هنگام اذان مغرب به مسـجد جامع شـهر می رسـد 
و بـا شـرکت جمعیـت دـر نمـاز جماعـت مغرب و عشـاء 

مراسـم بـه پایان می رسـد.

 آئین مولودخوانی و منبرگردانی غدیر خم در میناب

افتتاح 
نمایشگاه 

کتاب در کهنوج
مقدـس  دفـاع  هفتـه  مناسـبت  بـه 
نمایشـگاه کتاب دـر اداره فرهنگ 
افتتـاح  اسـامی کهنـوج  ارشـاد  و 

شـد .
بـا  مـاه  مهـر  هفتـم   از 
ادـاره  رئیـس  و  فرماندـار  حضـور 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و هیئت 
همـراه نمایشـگاه کتاب انتشـارات 

فرهنـگ جامـع افتتـاح گردیـد .
اواد یاشـا  اقـای  ی  گفتـه   بـه 

این نمایشـگاه دـارای ۳5۰۰ عنوان 
باشـد  مـی  کتـاب  جلـد   4۰۰۰ و 
تواننـد  مـی  کنندـگان  مراجعـه   و 
بهرمنـد  تخفیـف  درصـد   4۰ از 

. شـوند 
نمایشـگاه  ایـن  اسـت  ذکـر  قابـل 
و  پابرجاسـت  مـاه  آبـان  دهـم  تـا 
بازدیـد کنندـگان تـا دهم آبـان ماه 
به صـورت شـبانه روزی می توانند 

از ایـن نمایشـگاه دیدـن کننـد .

مرضیه چمک

 : مکـران  صبـح  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مهـر  شـعار  بـا  هـا  عاطفـه  جشـن  مراسـم 
کمیتـه  میزبانـی  بـه  همدلـی،  انتظـار  دـر 
امدـاد امـام خمینـی) ره( و بـا حضـور امـام 
جمعـه، فرماندـار، دادسـتان، شـورای شـهر 
و مسـئولین ادـارات شهرسـتان منوجـان دـر 
برگـزار  اندیشـه  فـروغ  دخترانـه   دبیرسـتان 

شد.
دـر ابتدـای ایـن مراسـم علیجـان خودسـتان 
ریاسـت کمیتـه امدـاد بـا خوشـامد گویی به 
حضـار گفـت: کمیتـه امدـاد دـر طول سـال 

نیازهـای  تامیـن  جهـت  متنوعـی  هـای  برنامـه 
دانـش آموزان محروم را در دسـت اجرا دارد. 
متاسـفانه فقـر دـر مناطـق ما بیدـاد میکنـد و این 
یـک شـعار نیسـت. کمـک بـه دانـش آمـوزان 
اولویـت  دـر  دورافتادـه  روسـتاهای  محـروم 

ماسـت. کاری 
حجـت ااسـام رضوانـی امـام جمعـه منوجان 
بـا  تبریـک جشـن وایـت و غدیـر و همزمانـی 
آن بـا هفتـه دفـاع مقدـس و جشـن عاطفـه هـا 
گفتند:))حادثـه منـا بسـیار دلخـراش و تاسـف 
بـار بـود که دـل مسـلمانان را بـه دـرد آورد.((

همچنیـن ایشـان حضـرت علـی)ع( را اسـوه و 
الگـوی تقسـیم عاطفه هـا و مهر و مهـرورزی و 
امیـد نامیدند/مشـارکت در امر اقتصـاد خانواده 
هـای ضعیـف را از مـوای خـود آموختـه ایـم 

علـی،  حضـرت  ارزشـمند  سـیره  آن  امـروز 
 بدسـت مـن و شماسـت، اگـر نام خود را انسـان 
مـی نامیم،بایـد دـر قبال همنـوع خود احسـاس 

کنیم. مسـئولیت 
فاحـی فرماندـار منوجـان ضمـن تبریـک هفته 
دفـاع مقدـس و جشـن عاطفه ها گفت: انشـااه 
بتوانیـم از رهنمودهـای امـام راحل،مقـام معظم 
رهبـری و خاطـرات شـهدا دـرس بگیریـم.وی 
از کمیتـه امدـاد جهـت فعالیتهـای مسـتمر برای 
رفـع نیازهـای محرومیـن نیز  قدردانـی کردند .

دـر پایان این مراسـم هدایایی بـه دانش آموزان 
دبیرسـتان مذکـور دادـه شـد و همـه مسـئولین 
بـه  کمـک  جهـت  را  خـود  نقدـی  کمکهـای 
دانـش آمـوزان محـروم، به صندوق نهاده شـده 

کمیتـه امدـاد اهدـا کردند.
جبار زارعی منوجان

جشن عاطفه ها در منوجان

صدای مردم
 پل بزرگ شهر کهنوج بیش از 

شش سال است با تکلیف مانده است
 پـل بـزرگ شـهر کهنـوج  بیـش از شـش سـال اسـت کـه نیمـه تمـام و 
باتکلیـف ماندـه اسـت متاسـفانه بـا ایـن کـه ما شـاهدیم دـر شـهر جیرفت 
پـل هـای زیادـی احداث شـده توسـط اداره کل راه و شـهر سـازی امـا تنها 
پـل کهنـوج کـه محـل تردـد هـزاران کامیـون عبـوری از مسـیر ترانزیتـی 
بندرعبـاس اسـت تـا بحـال هیـچ اقدـام عاجلـی صـورت نگرفتـه اسـت و 
کسـی هـم جوابگـو شـهروندان نیسـت کـه سـرانجام ایـن پـل چه می شـود 
بـا اینکـه بـی کفایتـی رئیـس ادـاره راه و شهرسـازی دـر وظایـف محولـه 
از دولـت  ناکارآمـد  از معدـود مدیـران  برهمـگان آشـکار شـده اسـت و 
گذشـته اسـت امـا هنوز همچنـان مدیریت ایـن اداره را برعهدـه دارد عاوه 
بـر پـل بـزرگ مـا شـاهد جادـه هـای فرسـوده دـر مسـیر کهنـوج فاریـاب 
 از پایـگاه عشـایری بـه طـرف فاریـاب همچنیـن جادـه هـای کهنـوج بـه 
چـاه مریـد کـه بـه دلیـل کـم بودـن عـرض جادـه  تلفـات جانـی زیادـی 
داشـته اسـت همچنیـن جاده هـای روسـتایی دهکهان مثـل دندان اره شـده 
اسـت و دوباندـه شـدن بـزرگ راه کهنـوج منوجـان  هیـچ پیشـرفت چشـم 
 گیـری نداشـته بعضـا پلهای که هنـوز یکماه از افتتاح آنها نگذشـته نشسـت 
کردـه انـد یـا شکسـتند که تلفـات جانی جبـران ناپذیـری به جای گذاشـته 
کـه همـه آنهـا نتیجـه سـوء مدیریـت دـر ادـاره راه و شـهر سـازی و عدـم 
نظـارت  اسـت امـروز شـهروندان از فرماندـار محتـرم دولـت و تدبیـر امیـد 
انتظـار تغییـر دـر حوزه راه و شـهر سـازی  دارند تا شـاید شـاهد شـکوفایی 

دـر آبادانی راههایی شهرسـتان باشـیم.

 پروژه  1500واحدی کهنوج
افتتاح نشده کلنگی شد

پـروژه ۱5۰۰واحدـی کـه  بـا هزینـه 5۰میلیـارد تومانـی  کـه بیـش از 
هشـت سـال اسـت در حـال احداث اسـت و در ایـن مدت فقـط دهها 
واحـد آن آمادـه واگـذاری اسـت دـر حالیکـه  از بیـرون دیوارههـا 
تـرک برداشـته انـد و کسـی مایـل بـه زندگی دـر آنها نیسـت چون به 
عقیدـه کارشناسـان تـرک خوردگـی بـه دلیل اینکـه در زمین شـوره 
زار و بـا تاقـی احدـاث شـده انـد و بـه اندـازه کافـی عملیـات زیـر 
سـاخت انجام نشـده اسـت همچنین دـر فاصله ای چند صـد متری این 
پـروژه  مسـکونی ؛مرکـز تصفیـه خانـه  فاضـاب شـهر کهنـوج واقـع 
شـده اسـت  کـه بـوی تنـد در خنکای بـاد مـی وزد و این طـرح با این 
پیشـرفت شـاید دـر ۳۰سـال آینده بـه اتمام برسـد  که کسـی تمایل به 

سـرمایه گذاری نیسـت.

 برگزاری جشن شکوفه ها در مدارس 
قلعه گنج همزمان در سراسر کشور 

همزمـان با سراسـر کشـور زنگ شـکوفه ها 
شـد.این  نواختـه  گنـج  قلعـه  مدـارس  دـر 
نواختـن زنـگ شـکوفه ها حضـور وحدـت 
ریـس  احمدـی  ،مجتبـی  فرماندـار  عیدـی 
حسـنخانی  ،غامرضـا  وپـرورش  امـوزش 
دسـتیار مدیـر کل نهـاد کمیتـه امدـاد امـام 
خمینـی ره در جنوب اسـتان ،عبـاس مهدی  
سـرگرد  ،جنـاب  امدـاد  کمیتـه  رییـس 

پرنـگ  سـرهنگ  جنـاب  و  پاسـداران  سـپاه  و  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرماندهـی  شـاهرخی 
فرماندهـی انتظامـی و حجـت ااسـام رضایـی رییـس موسسـه قرانـی عتـرت و میثاق اسـمانی 
شهرسـتان و حمیـد صادقـی رییس شـورای شـهر و جمعی از مسـوان دیگر ادـارات و نهادها 
و دانـش امـوزان مقطـع ابتدایـی مدرسـه ی علقمـه ی شـاهد برگـزار شـد.عباس مهدـی  رییس 
کمیتـه امدـاد امـام خمینـی قلعـه گنج دـر حاشـیه برگزاری این جشـن بیان داشـت طـرح ملی 
و معنـوی جشـن شـکوفه ها هـر سـاله همزمـان با سراسـر کشـور در این شهرسـتان برگـزار می 
شـود امسـال نیـز جشـن عاطفـه هـا بـا شـعار »درانتظارهمدلی«که بـر گرفته از شـعار سـال مقام 
معظـم رهبـری اسـت برگـزار گردید.جشـن دـر دـو بخش مردمـی و بخـش مدـارس برگزار 
شـد کـه امـروز در جمـع دانش امـوزان مقطع ابتدایی شـاهد برگـزاری ان هسـتیم.و وجوهات 
وکمـک هـای جمـع اوری شـده دـر این جشـن بـرای تهیـه و تامین لـوازم التحریر و پوشـاک 
دانـش امـوزان نیازمنـد مناطـق محـروم صـرف مـی شود.قاسـم احمدـی معاونـت پرورشـی 
امـوزش و پـروش از توزیـع چهـار هـزار پانصدپاکـت وجوهـات نقدـی بیـن دانـش امـوزان 
مدـارس این شهرسـتان در جشـن شـکوفه هـا برای کمک بـه دانش امـوزان نیازمنـد خبر داد.

یادواره شهدای روستای چغوکی 
با حضور با شکوه مردم شهید پرور 

شهرستان منوجان برگزار شد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری مکـران : یادـواره شـهدای روسـتای چغوکـی بـا 
حضور با شـکوه مردم شـهید پرور شهرسـتان منوجان در این روسـتا برگزار 
شـد.  دـر این مراسـم حجـت ااسـام براهویـی مسـئول نمایندگی ولـی فقیه 
دـر سـپاه جیرفـت به سـخنرانی در رابطـه با دفـاع مقدس و مضـرات ماهواره 
پرداخـت ودـر پایـان از خانوادـه هـای  معظـم شـهدای روسـتای چغوکـی 

شـد. تجلیل 

فاریاب شهری با۵۰۰۰۰نفر 
جمعیت فاقد اداره ثبت احوال

شهرسـتان فاریـاب دـر جنـوب کرمـان بـا جمعیتـی بالـغ بـر 5۰۰۰۰نفـر فاقـد 
ادـاره ثبـت احوال.

محمـود آسـودی دهیـار روسـتای زهمـکان از توابـع فاریاب دـر گفت و گو 
بـا خبرنـگار مکـران از نبـود اداره مذکـور گایه مند بـود و افزودروسـتاییان 
بـرای انجـام امـور سـجلی و ثبتی خود بایـد فاصلـه ۱۲۰ کیلومتـری زهمکان 
بـه مقصـد کهنـوج را جهـت انجام امـور خود طـی کنند که در برخـی موارد 
خـارج از سـاعت ادـاری بـه اداره ی ثبت کهنوج میرسـند و با در بسـته رو به 
رو میشـوند و مجبـور بـه مراجعـه مجدد میشـوند کـه این امر موجـب افزایش 

هزینـه خانـوار های روسـتایی و کم درآمد میشـود.
آسـودی گفـت از ادـاره کل ثبت احـوال اسـتان تقاضای فعـال نمودن اداره 

مذکـور دـر فاریـاب را داریـم درجهت رفـاه حال اربـاب رجوع.
درادامـه محمـد بهبودـی از محدودـه حرمـه افـزود: دـر برخـی مـوارد که به 
اداره ثبت کهنوج مراجعه میکنیم با این پاسـخ رو به رو میشـویم که سیسـتم 
قطـع میباشـد و مجددـا مراجعـه فرماییـد.ازم بـه ذکـر اسـت مدیـرکل ثبـت 
احـوال اسـتان حسـین زیـن الصالحیـن دـر نیمـه اول شـهریورماه طی سـفری 
کـه بـه شهرسـتان داشـتند بـه همراه بهـرام امیـری فرماندـار فاریـاب و جمعی 
از خبرنـگاران از سـاختمان اجـاره ای ثبت احوال بازدیـد بعمل آوردند و در 

خصـوص راه اندـازی ادـاره ثبت در شهرسـتان قول مسـاعد دادند.
محمد رضا قنبرپور

غرفه توانمندیهای 
روستاییان فاریاب

 در نمایشگاه دائمی تهران 
روز سه شنبه
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حضـرت آیـت اه خامنـه ای بـا اشـاره بـه حضـور ده هـا هـزار 
نفـر از حجـاج ایرانـی دـر مکه و مدینه، هشـدار دادنـد: اندک 
بی احترامـی بـه حجاج ایرانـی و همچنین عمـل نکردن دولت 
عربسـتان بـه وظایـف خـود در قبـال بد ن هـای مطهـر، موجب 

عکس العمـل سـخت و خشـن ایـران خواهد شـد.
اطـاع  پایـگاه  از  نقـل  بـه  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
رسـانی دفتـر مقام معظـم رهبری، حضرت آیـت اه خامنه ای 
فرماندـه معظـم کل قـوا صبـح امـروز )چهارشـنبه( در مراسـم 
دانـش آموختگـی، تحلیـف و اعطای سردوشـی دانشـجویان 
ایـران دـر  دانشـگاههای افسـری ارتـش جمهـوری اسـامی 
دانشـگاه علـوم دریایی امام خمینی)ره( نوشـهر حضور یافتند.

دـر ایـن مراسـم، حضـرت آیـت اه خامنـه ای بـا اشـاره بـه 
حادثـه تأسـف بـار و خونیـن منـا، آن را بدلیـل جـان باختـن 
هـزاران نفـر از حجـاج بویـژه صدهـا نفـر از حجـاج ایرانـی، 
عـزا و مصیبتـی واقعـی بـرای ملـت ایـران خواندنـد و با اشـاره 
بـه لـزوم تشـکیل کمیتـه حقیقـت یـاب بـا حضور کشـورهای 
اسـامی و از جملـه ایـران، گفتنـد: دولت عربسـتان دـر انتقال 
ابدـان مطهـر جـان باختـگان بـه وظایف خـود عمل نمـی کند 
و جمهـوری اسـامی ایـران نیـز تاکنـون بـا خویشـتنداری و 
ادب اسـامی، حرمت برادری را در دنیای اسـام نگه داشـته 
اسـت، امـا ایـن را بداننـد که اندک بـی احترامی بـه دهها هزار 
نفـر از حجـاج ایرانـی دـر مکـه و مدینـه و عمـل نکردـن بـه 
وظایـف بـرای انتقـال ابدـان مطهـر، عکـس العمـل سـخت و 

خشـن ایـران را دـر پـی خواهد داشـت.
ایشـان با اشـاره به جان باختـن مظلومانه و با زبان تشـنه حجاج 
دـر حادثـه منـا و عزادـار شـدن خانوادـه هایـی کـه مشـتاقانه 
منتظـر بازگشـت عزیـزان خـود بودنـد، افزودنـد: هنـوز تعداد 
دقیـق جـان باختـگان ایرانـی در این حادثه مشـخص نیسـت و 
احتمـال افزایـش آمـار به صدهـا نفر دیگـر وجود دـارد و این 

حادثـه، واقعـا مصیبـت بزرگـی بـرای ملت ایران اسـت.
رهبـر انقـاب اسـامی همچنین با اشـاره به برخـی گزارش ها 
مبنـی بر جـان باختن احتمالـی بیش از پنج هزار نفـر در حادثه 

منـا، خاطـر نشـان کردنـد: درحالی که قـرآن کریـم خانه خدا 
را محـل امنیـت و حـج را جایـگاه امنیـت مـی داند امـا اکنون 

بایـد پرسـید که، »آیـا این، امنیت اسـت؟«
تشـکیل  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  ای  خامنـه  اه  آیـت  حضـرت 
»کمیتـه حقیقـت یـاب« بـا حضـور کشـورهای اسـامی و از 
جملـه ایـران، خاطـر نشـان کردنـد: مـا فعـًا درباره علـت این 
حادثـه، قضـاوت پیـش از موعد نمـی کنیم امـا معتقدیم دولت 
عربسـتان بـه وظایـف خود در قبـال مجروحان حادثـه منا عمل 
نکردـه اسـت و آنـان را بـا حالتی مسـتأصل و تشـنه رهـا کرد.

ایشـان بـه مشـکات بوجـود آمدـه دـر انتقـال بدنهـای مطهـر 
جـان باختـگان حادثـه منـا و پیگیـری مسـئوان کشـور اشـاره 
کردنـد و بـا تأکیـد بـر لـزوم ادامـه پیگیـری هـای مسـئوان، 
افزودنـد: دـر ایـن موضـوع، دولت عربسـتان بـه وظایف خود 
عمـل نمـی کنـد و دـر برخـی مـوارد نیـز مـوذی گـری انجـام 

دهد. مـی 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  گفتنـد:  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
تاکنـون از خـود خویشـتن داری نشـان دادـه و رعایـت ادـب 
اسـامی و حرمـت برادـری دـر دنیـای اسـام را کردـه اسـت 
امـا ایـن را بداننـد کـه دسـت ایـران، برتـر از خیلی ها اسـت و 
امکانـات بیشـتری هـم دـارد و اگـر بخواهـد در مقابـل عناصر 
اذیـت کنندـه و مـوذی عکـس العمل نشـان دهد، اوضـاع آنها 
خـوب نخواهـد بـود و دـر هیـچ صحنـه هماوردـی، حریـف 

نخواهنـد شـد.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای بـا تاکید بـر اینکه عکـس العمل 
نشـان  بـود، خاطـر  و سـخت خواهـد  اسـامی خشـن  ایـران 
کردنـد: دـر دـوران هشـت سـال دفـاع مقدـس، قدـرت هـای 
شـرق و غـرب و کشـورهای اطـراف از یـک عنصـر خبیـث و 
فاسـد حمایـت کردنـد اما سـرانجام همـه آنها سـیلی خوردند 
و بـر همیـن اسـاس، ایـران را مـی شناسـند و اگـر هـم نمـی 

شناسـند، اان بشناسـند.
ایشـان بـا اشـاره بـه حضـور دههـا هـزار نفـر از حجـاج عزیـز 
بـی  اندـک  دادنـد:  هشـدار  مدینـه،  و  مکـه  دـر  کشـورمان 

احترامـی بـه حجـاج ایرانـی و همچنیـن عمـل نکردـن دولـت 
عربسـتان بـه وظایـف خـود دـر قبـال بدنهـای مطهـر، موجـب 

عکـس العمـل ایـران خواهـد شـد.
اهـل ظلـم  ایـران  اسـامی  انقـاب گفتنـد: جمهـوری  رهبـر 
نیـز قبـول نمـی کنـد،  امـا ظلـم و سـتم هیچکـس را  نیسـت 
بنابرایـن حقـوق هیچیک از انسـان ها و ملتها اعم از مسـلمان و 
غیر مسـلمان دسـت دـرازی نمی کنـد، اما اگر کسـی بخواهد 
بـه حـق ملت و کشـور ایران دسـت درازی کند، بـا او برخورد 
محکمـی خواهـد شـد و بـه لطـف خدـا توانایـی ایـن برخورد 

نیـز وجـود دـارد و ملـت ایـران، مقتدـر و پایدار اسـت.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای دـر بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود، »ایمـان عمیـق«، »شـجاعت« و »دانـش« را سـه عنصـر 
بسـیار مهـم دـر تشـکیل هویـت یـک نیـروی مسـلح خواندنـد 
و خاطـر نشـان کردنـد: اگـر دـر نیـروی مسـلح، ایمان نباشـد، 
روحیـه ضعیـف کشـی بوجـود خواهـد آمـد، اگـر شـجاعت 
نباشـد، نیـروی مسـلح دـر هنگامـه خطر، قادـر به انجـام وظیفه 
نیـروی  ابزارهـای  نباشـد،  بـود و اگـر دانـش  خـود نخواهـد 
مسـلح دـر برابـر ابزارهـای طـرف مقابـل، ُکنـد خواهنـد بـود.

ایشـان هدـف قـرار دادـن خانـه هـا، خیابـان هـا، بـازار و حتی 
مجلـس عروسـی را دـر یمـن، نمونـه ای از ضعیـف کشـی و 
نبـود روحیـه شـجاعت دـر یـک نیـروی مسـلح دانسـتند و بـا 
توصیـه بـه جوانـان نیروهای مسـلح کشـور برای تقویـت ایمان 
و شـجاعت و ابتـکار تحقیقاتـی و دانـش پژوهی، خاطر نشـان 
کردنـد: امـروز نظـام اسـامی، هـم نیازمنـد ابزارهـای جنگـی 
سـخت و هـم، ابزارهـای جنگـی نرم اسـت زیرا دنیـای کنونِی 
هـای خداجـو  انسـان  بـرای  شـیاطین،  قدـرت  سـیطره  تحـت 

دنیایـی خطیـر اسـت و بایـد همـواره آمادـه و مجهـز بود.
قدرتمندـان  دشـمنی  اصلـی  علـت  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
غاصـب جهانـی با جمهوری اسـامی و ملت شـجاع و انقابی 
ایـران را، ایسـتادگی ملـت دـر مقابـل آنهـا و حفـظ هویـت و 
جوهره اصلی و حل نشـدن در نظامات اسـتکبار، برشـمردند و 
گفتند: آمادگی نیروهای مسـلح اعم از ارتش، سـپاه، بسـیج و 
سـایر نیروهـا، فقط به معنـای آمادگی برای پیـروزی در مقابل 

دشـمن نیسـت بلکـه بایـد ایـن آمادگـی، بازدارنده نیز باشـد.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای با اشـاره بـه تهدیدهـای قدرتهای 
جهانـی برضـد نظـام اسـامی، افزودنـد: ملت ایران دـر دوران 
چهـار دهـه انقـاب بویـژه در هشـت سـال دفاع مقدس نشـان 
دادـه اسـت کـه قدرتمنـد و نیرومند و دـارای هویـت و گوهر 

اسـت و دـر مقابـل بدخواهان می ایسـتد.
ایشـان بـا تاکیـد براینکـه ملـت ایـران ثابـت کردـه، دـر مقابل 
اسـتکبار، مقـاوم، آگاه و بصیـر اسـت و همچنین بـرای هویت 

خـود و بشـریت احتـرام قائـل اسـت، گفتنـد: ایسـتادگی دـر 
برابـر اسـتکبار، احتـرام بـه بشـریت و همـه ملـت هـا اسـت.

رهبـر انقـاب اسـامی بـه چنـگ و دندـان نشـان دادنهـای 
دشـمنان اشـاره و خاطـر نشـان کردنـد: همـواره اینگونـه بوده 
اسـت کـه مشـت کوبندـه انسـانهای مومـن مـی توانـد آنهـا را 

وادـار بـه عقـب نشـینی کند.
نیروهـای  پایـان، جوانـان  دـر  ای  اه خامنـه  آیـت  حضـرت 
مسـلح را بـه بازخوانی دقیق قضایای دفـاع مقدس و طرحهای 
و  نظامـی  منظـر  از  عملیاتـی،  مناطـق  از  بازدیـد  و  عملیاتـی 
اسـتفاده از تجربیـات پیشکسـوتان توصیـه کردنـد و خطـاب 
بـه آنـان گفتنـد: شـما بایـد ِحصـِن مسـتحکم کشـور و نظـام 

اسـامی، بـه معنـی واقعـی کلمـه باشـید.
دـر ابتدـای ایـن مراسـم، رهبـر انقاب اسـامی، بـا حضور در 

یادمـان شـهدا، به شـهیدان سـرافراز ادای احتـرام کردند.
فرماندـه کل قـوا، سـپس از یگانهـای حاضـر دـر میدـان سـان 

دیدنـد.
دـر ایـن مراسـم، خانوادـه یکـی از شـهیدان نیـروی دریایـی 
ارتـش، یـک روحانـی نمونه، سـه تـن از فرماندهان، سـه تن از 
اسـاتید و پژوهشـگران و پنـج نفـر از دانـش آموختـگان نمونه 
دانشـگاههای ارتـش هدایـای خـود را از دسـت فرمانده معظم 
کل قـوا دریافـت کردنـد. همچنین یکی از دانـش آموختگان 
و نماینده دانشـجویان دانشـگاه علوم دریایی امـام خمینی)ره( 

نیـز مفتخـر بـه دریافت درجه و سردوشـی شـدند.
قرائـت سـوگند نامه دانشـجویان جدید، سـرود دسـته جمعی، 
و رزمایـش میدانـی غدیـر از دیگـر برنامـه هـای مراسـم امروز 

بود.
در ادامه مراسـم، یگانهای حاضر در میدان صبحگاه دانشـگاه 
علـوم دریایـی امام خمینی نوشـهر از مقابل جایـگاه رژه رفتند.

دـر ایـن مراسـم، همچنیـن امیـر سرلشـگر عطـاءاه صالحـی 
فرماندـه کل ارتـش، ضمـن خیـر مقدـم تأکیـد کـرد: ارتـش 
بـا الهـام از روحیـه شـهادت طلبـی و ایثارگـری ملـت ایـران، 
بـا اقتدـار کامـل و ارتقـای تواناییهـای رزمـی، آمادـه مقابله با 

تهدیدهـای نوظهـور و جـان فشـانی اسـت.
امیـر دریادـار دـوم حکیمـی فرماندـه دانشـگاه علـوم دریایـی 
تحصیلـی  رونـد  از  گزارشـی  نیـز  نوشـهر  خمینـی  امـام 
دانـش  و  دانشـجویان  علمـی  تخصصـی-  آموزشـهای  و 

کـرد. بیـان  ارتـش  افسـری  دانشـگاههای  آموختـگان 
در ادامه این مراسـم، دانشـجویان دانشـگاه علـوم دریایی امام 
خمینـی نوشـهر دـر حضـور فرماندـه کل قـوا، تمریـن دریایی 

دادند. انجام 

رهبرمعظم انقاب در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(:

 اندک بی احترامی به حجاج ایرانی 
موجب عکس العمل سخت و خشن ایران 

خواهد شد / لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب 
در خصوص حادثه منا

و  کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل  عابدـی  مهندـس 
معاونیـن ایشـان بـا حضور دـر دفتـر فرماندار در رابطـه با راه 
اندازی اداره امور مالیاتی قلعه گنج جلسـه ای تشـکیل شـد.

فرماندـار قلعـه گنـج ضمـن خیرمقدـم بـه مسـئولین اسـتانی 
ادـاره امـور مالیاتـی بیـان داشـت: از اوایـل انقـاب تاکنون 
خدمـات و زحمـات زیادی در خدمات رسـانی بـه مردم در 
ایـن شهرسـتان انجام گرفتـه و علیرغـم همه فعالیتها مسـایلی 
نظیـر نهادینـه شـدن فقـر ، دـوری از مرکـز ، پراکندگـی و 
وسـعت منطقـه باعـث گردیـد کـه مـا هنـوز بـا بسـیاری از 

مشـکات مواجـه باشـیم.
پرتـاش  و  محتـرم  اسـتاندار  ویـژه  عنایـت  بـا  خوشـبختانه 
اسـتان جنـاب آقـای مهندـس رزم حسـینی نسـبت بـه ایـن 
منطقـه فعالیتهـای نویدبخشـی دـر جهـت توسـعه و رونق این 

شهرسـتان دـر حـال انجام اسـت.
قـرار گرفتـن قلعـه گنج دـر موقعیتی اسـتراتژیک و همجاور 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  و  هرمـزگان  اسـتانهای  بـا  بودـن 
بـه عنـوان شـهر نمونـه  همجنیـن مطـرح شـدن قلعـه گنـج 
اقتصـاد مقاومتـی دـر یکسـال گذشـته و اسـتقرار و فعالیـت 
بنیـاد مسـتضعفان کشـور دـر ایـن شهرسـتان بـرای عمـران و 
آبادانـی دـر همـه زمینـه هـا آیندـه بسـیار روشـن و امیدـوار 

کنندـه ای بـرای ایـن منطقـه تصـور اسـت.
بدیـن لحـاظ راه اندـازی ادـاره امـور مالیاتی برای شهرسـتان 
یـک نیـاز بودـه کـه پیگیـری هـای در ایـن خصـوص انجام 
دادیـم و نسـبت بـه تامیـن زمیـن و سـاخت و سـاختمان آن 

تمهیداتـی اندیشـیده شـده اسـت.
بـا  گنـج  قلعـه   : داشـت  بیـان  عابدـی  مهندـس  ادامـه  دـر 

توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی کـه 
دـارد دـر آیندـه مـی توانـد یکـی 
پویـا  و  اقتصادـی  شهرسـتانهای  از 

باشـد. اسـتان 
طبیعتـا هرچـه شـرایط اقتصادی در 
شهرسـتان رونـق پیدـا کنـد وظیفـه 
و مسـئولیت ادـاره امـور مالیاتی در 
ایـن شهرسـتان مشـخص می شـود.

جمعیـت، میـزان، درآمـد فاصلـه و 
مسـافت تا مرکـز از جملـه مواردی 
هسـتند که در تشـکیل و راه اندازی 

ادـاره امـور مالیاتـی شهرسـتان موثر 
است.ایشـان دـر پایـان بیـان داشـت: بـا بررسـی هـای انجام 

گرفتـه دـر آیندـه نزدیـک شـاهد راه اندـازی ایـن ادـاره در 
قلعـه گنـج خواهیـم بود.

با پیگیرهای فرماندار قلعه گنج 
اداره امور مالیاتی شهرستان راه اندازی شد

سـفر تجربـه منحصـر بـه فـرد »گشـتن« و »گردیـدن« اسـت؛ امـا مجالـی بـرای دیـدن 
نادیـده هـا هسـت. در یک گوشـه از شهرسـتان رودبار جنـوب مناطق کوچکی اسـت 
کـه دور از دسـت رسـانه هـا مانـده انـد. صـدای شـان گویـی بـه جایـی نمـی رسـد. 
آوایـی هـم اگـر در آن کـوره راهها مانده باشـد سـرود بغضی اسـت کـه از رویارویی 
هـر روزه زندگـی بـا همـه سـختی هایـش بـه آسـمان مـی رود و انـگار، گوشـی برای 
شـنیدن  وجـود نـدارد. از سـوی دیگـر ایـن نقطـه صفـر مـرزی چـون مـرزی غیرقابـل 
تـردد روسـتاهایی را در حاشـیه جازموریـان در خـود کشـیده و تجربـه رویارویـی هـر 
روزه برخـی کولـه کشـای با مـرگ و زندگی، تنها از دریچه رسـانه هسـت که قابلیت 
بازگوشـدن پیـدا مـی کنـد. آن سـوی حریـم مـرزی ویاهایـی اسـت که بـرای برخی 

صاحبـان آنهـا مافیایـی قاچـاق را بـه ارث بـرده اند. 
مـا از پاسـگاه مـرزی هـم گذشـتیم تـا زندگـی ایـن طـرف مـرز و آن طـرف مـرز را 
بـرای خواننـدگان هفتـه نامـه صبح مکـران به تصویـر بکشـانیم این گـزارش اما مدعی 
کشـف ایـن صداهـا نیسـت،  تنهـا امیدوار اسـت که پژواکـی  از آنها را به گوش تشـنه 

شـنیدن برساند.
دوسـتی کـه در سـفر مـا را راهنمایـی مـی کنـد در آن طـرف مـرز اقـوام دارد و ایـن 
طـرف مـرز هـم زندگـی می کننـد در منزل یک چرخ خیاطی اسـت که لبـاس بلوچی 
مـی دوزنـد و در اطـراف خانـه شـان چای کاشـته انـد که می گوینـد مقرون بـه صرفه 
اسـت.  بـه جـرأت مـی تـوان گفت آن سـوی مـرز شـغل اغلب  قاچـاق اسـت چنانچه 
مـردم در بندرعبـاس از بـرکات دریـا بهـره مـی برنـد در اینجا هـم قاچاق مـواد مخدر 
بـه فرهنـگ تبدیـل شـده اسـت مثا وقتـی برخی از قاچـاق حرف مـی زننـد آنچنان با 
آب و تـاب سـخن مـی گوینـد که کارهـای فرهنگـی را از جمله اسـتادیاری دانشـگاه 
را بـه صخـره مـی گیرنـد زیـرا درآمدی کـه در قاچـاق اسـت در کار فرهنگی نیسـت 

!؟ )برداشـت بد نشـود(
اینکـه یکراسـت سـفرنامه ام را از آخـر آغـاز کرده ام کمی ببخشـید زیـر از خودم هم 
بـدم مـی آیـد!؟ کاش ااقـل شـانس مـی آوریم و سـدهلیل جیرفـت منفجر می شـد و 
کمـی آب روی تـااب خشـک جازموریـان  مـی ریخـت آنـگاه صنعت گردشـگری 

در اینجـا رونـق می گرفـت و ... 
نقطه سـرخط!؟اینجا گلدشـت اسـت روسـتایی که دانش آموزانش آینده این خطه را 
مـی سـازند بـه یکـی از معلمـان شـماره دوم نشـریه را تعارف مـی کنم مـی گوید: من 
حوصلـه خوانـدن نـدارم!؟ ای دل غافـل معلـم هـم معلم قدیم! براسـتی چگونـه معلمی 
کـه حوصلـه خوانـدن نـدارد حوصلـه تعلیـم دارد و اینچنیـن هـم بـود آنهـا را آورده 

بودنـد کنـار جـاده و زیـر درختان خشـک بـرای خودشـان بازی مـی کردند .
برخـی هـم روی شـن هـا نشسـته بودند و در دفترشـان چیزی می نوشـتند، چیزی شـبیه 

خـط خطـی! بچـه های باهوشـی هسـتند فقط کمـی توجه مـی خواهند یکـی ازمعلمین 
دانـش آمـوزی بنـام »ولـی« را به مـا معرفی م کنـد که می خواهـد به مـا بفهماند »ولی« 
نمـاد فقـر اسـت . »ولـی« با لباسـهای مندرس و کفشـهای لنگه بـه لنگه خبـردار جلوی 
مـا مـی ایسـتد فقط در پاسـخ سـرتکان مـی دهد . به نظر شـما »ولـی« قصه مـا در آینده 
مـی خواهـد چکاره شـود؟ »ولی« بـا لباس منـدرس و بعضی در گلو قلب مدیرمسـئول 

را به  دردآورد!؟
چه بنویسـم کاش نوشـتن این سـفرنامه آنقدر سـخت نبود. کاش آنقدر اشـتغال ایجاد 
مـی شـد تـا کسـی بخاطـر لقمـه ای نـان کولـه کشـی نکنـد. او کـه تریـاک جابجا می 
کنـد بـا پـول کرایـه اش شـکم بچـه اش را سـیر می کنـد اما همیـن موادمخـدر کانون 

گـرم خانواده ای دیگـر را ... .
چـه بنویسـم روایـت خیلی دلنشـین نیسـت. روایـت فردای دانـش آموزی بنـام «ولی» 

و امـا و اگر
روایـت فـردای ایـران، کشـوری کـه بگفتـه  معصومه ابتـکار باخشکسـالی یـازده برابر 
بیشـتر از امـروز بـا یـک رسـتاخیز زیسـت محیطـی روبروسـت روسـتاخیزی کـه از 
تصویرهـای زیبـای بهشـتی در آن خبـری نیسـت براسـتی راه بـرون رفـت کجاسـت و 
چیسـت. ایـن دانـش آمـوزان مـی داننـد که سـازمان محیط زیسـت بـا نهـاد آموزش و 
پـرورش قـرار داد همـکاری و مشـارکت بسـته و از نشـانه هـای خـوب ایـن همـکاری 
را وارد کـردن مفاهیـم محیـط زیسـت در 38 کتـاب درسـی تاکنـون دانسـته اند شـاید  

برای کسـانی که سـازمان آموزش و پرورش و برنامه ریزی آموزشـی را نمی شناسـند 
ایـن خبـری خوشـحال کننـده باشـد امـا باید گفـت متأسـفانه ایـن ره از نگاه سـعدی و 
مـردم آن روزگار هـم جایـی بـی آب و علـف و نامناسـب بـرای زندگـی بوده اسـت. 
سـازمان محیـط زیسـت مـی خواهـد کـودکان را بـا اهمیـت محیـط زیسـت و مفهـوم 
توسـعه پایـدار آشـنا کند. امـا نمی داند با این سـامانه آموزشـی کودکان با این درسـها 
همـان خوانـد کـرد کـه درسـتهای دیگـر می کنند نخیسـت بایـد گفت کـه  نگهداری 
از محیـط زیسـت  بیـش از آنکـه آمـوزش باشـد پـرورش اسـت.  نگهـداری از محیط 
زیسـت بینـش و حکمـت اسـت و بایـد نـگاه پرورشـی بـه آن داشـت  بیخ گـوش این 

دانـش آمـوزان روسـتایی تـااب جازموریـان خودنمایی مـی کند.
جایـی کـه از زمانـی کـه سـدجیرفت آبگیـری شـده این تااب خشـک خشـک شـده 
اسـت « ولـی» قصـه مـا بـا زبـان بـی زبانی مـی گویـد آب سـد جیرفـت را رهـا کنید 
وی مـی گویدجازموریـان بـه دلیل تأمین نشـدن حقابه مـورد انتظار نابود شـد و کانون 
ریزگردهـا!؟ سـخن کوتـاه کنیـم کـه اگـر سـازمان محیـط زیسـت مـی خواهـد کـه 
کـودکان ایرانـی از ایـن رسـتاخیز یـک سـویه کـه تنهـا تصویرهـای نامناسـبی در آن 
آشـکار اسـت رهایـی بخشـد بایـد ایـن آگهـی را در خـود تولیـد کنـد کـه در هیـچ 
کجـای دنیـا مفاهیـم زیسـت محیطـی را اینگونـه وارد برنامه درسـی رسـمی نمی کند. 
تـا کـودکان اجبـار آن را بیاموزنـد تـا زمانـی کـه کـودکان در برنامـه هـای پرورشـی 

عملـی ماننـد آمـوزش در فضـای بـاز نتواننـد  پیامدهـای کاری را کـه بـا  زیسـت بـوم 
خـود میکننـد  ببیننـد و درک کننـد ایـن آگهـی هـا در آنهـا رفتـاری درونـی شـده  یا 
بینـش تبدیـل نمـی شـود اگر بـرای نمونه کـودکان حاشـیه شـهرها بدانند کـه با آتش 
زدن اسـتیک چـه بـر سـر زیسـت بـوم خـود مـی آورنـد یـا اگـر کـودکان روسـتایی 
ماننـد «ولـی» بداننـد کـه گونـه هـا و بافـت گیاهـی چـه ارزش حیاتـی بـرای بقـای 
زندگـی انسـان دارد آنوقـت مـا مـی توانیم بـه آینده امیدوار باشـیم اما برای رسـیدن به 
ایـن نقطـه کـدام برنامه کارگاهـی و بینش محور برای آشـنایی  ودرگیـر کردن عملی 
ایـن کـودکان بـا پیامدهـای کاری مـی کنند در آمـوزش و پـرورش ایران انجـام پذیر 
اسـت. آمـوزش و پرورشـی کـه برای بـردن بچه ها بـه طبیعـت پیرامون حتـی عاجز از 
کرایـه کـردن یک اتوبوس اسـت چگونـه می خواهد بـه موضوع و مفاهیـم نگهداری 

از محیـط زیسـت یاری برسـاند.
تهیه و تنظیم: هوشنگ غنی زاده

سفرنامه ای که مانند بغض در گلو ترکید و نیمه تمام ماند!؟

سفر عوامل هفته نامه صبح مکران به حاشیه کوه های مکران و نقطه صفر مرزی  
                                            »ولی« با لباس مندرس و بغضی در گلو، قلب مدیر و مسئول را به درد آورد

حقوق اهالی روستای 
بنگود را ضایع نکنیم؟

بـا هفـت کیلومتـر  بنگـود دـر بخـش چاهریـگان  روسـتای گردشـگری 
فاصلـه از مرکـز شـهر طعمـه بـی تدبیـری مسـئوان دولت نهم و دهم شـد.

ایـن روسـتا بـا توجـه به زیبایـی هـا و ظرفیت های فـراوان گردشـگری که 
دـارد دـر صـورت نگاه ویژه مسـئوا ن مربوطـه می تواند بـه یکی از قطب 

های مهم گردشـگری جنوب اسـتان تبدیل شـود.
جمعـی از اهالـی ایـن روسـتا بـا ارسـال طومـاری بـه دفتـر هفته نامـه صبح 
مکـران ضمـن اشـاره بـه قابلیـت هـای گردشـگری روسـتا بـه نبـود جادـه 
مناسـب آب شـرب، عدـم اعتبـار بـرای سـاخت مسـجد اشـاره کردنـد و 
نوشـتند: متأسـفانه به نقل از رئیس سـابق آب و فاضاب روسـتایی، اعتبار 
منبـع آب آشـامیدنی بنگـود توسـط فرماندار سـابق به روسـتای مجاور نقل 
مـکان کـرد کـه اکنـون مردم روسـتای چکـری از ایـن  منبع آب اسـتفاده 
مـی کننـد و مـا همچنان منتظر هسـتیم تـا از این موتور آب روسـتای ما هم 

از نعمـت آب آشـامیدنی بهـره مند شـوند.
دـر بخـش دیگـری از ایـن نامـه آمدـه: مرکـز بهداشـت بنگود هـم پس از 
جانمایـی کـه مشـخص شـد دـر کجـا احداث شـود پـس از گذشـت یک 
هفتـه دـر روسـتای مجـاور یعنـی بنگـود عشـایری احدـاث و مـورد افتتاح 
قـرار گرفـت!؟ دـر پایـان آمدـه: سـیم های برق توسـط سـارقین به سـرقت 
رفتـه امـا ادـاره برق کهنـوج اعام می کننـد چون مواظبـت نکردید مجدد 

سـیم بـرق افزایش نمـی یابد. 

 رییس منابع طبیعی کهنوج 
و نماینده اداره کل منابع طبیعی 

 جنوب با بخشدار 
به بحث و تبادل نظر پرداختند

جلسه ای با موضوع منابع طبیعی و راه کارهای حفظ منابع طبیعی و 
هم چنین امور مربوط به صیانت از محیط زیست دـرجهت توسعه 

پایدار دـر محل بخشداری چاه مرید تشکیل شـد .
بخشدار  شهسواری  آقای  ازقران  ایاتی  تاوت  دـراینجلسهپساز 
چاه مریدبه بیان نکاتی درخصوص اهمیت حفظ و استفاده صحیح 
از منابع طبیعی و نیز چالش های مهم جهان که در راس آن چالش 
های محیط زیست و منابع طبیعی است ، ایشان تاکید کردند که با

نیمه  منطقه  دـر  جغرافیایی  لحاظ  به  ایران  کشور  اینکه  به  توجه 
باران دـر  بارش  لحاظ شاخص های  از  نیز  و  است  خشک جهان 
سطح پایین قرار دـارد به همین دلیل اهمیت حفظ منابع طبیعی و 
این  دـر  و  شود  می  نمایان  بیشتر  علمی  های  کار  راه  از  استفادـه 
خصوص از این پس باید از جنبه های مختلف وارد کارهای عملی 
است  این  راه  بهترین  اما  کنیم  فکر  جهانی  باید  چه  اگر  و  شویم 
که منطقه ای عمل کنیم پس از این لحاظ با توجه به تجربه های 
کارشناسان منابع طبیعی دـر سراسر جهان و ایران باید از تجربیات 
به  هم  نیز  مرید  چاه  بخش  و  کهنوج  و  کرمان  جنوب  دـر  آنها 
الگوهای سراسری و هم الگوهای اقلیمی و بومی منطقه ای توجه 
کنیم . و مهم ترین و اولین و زیربنایی ترین کار که دـر بخش چاه 
مرید دـر این زمینه باید انجام شود بحث آموزش و نهادینه کردـن 
فرهنگ حفظ منابع طبیعی از طریق فعال کردـن تشکل و انجمن  
ای مردـم نهاد است که این مهم بیش تر از همه از راه مدرسه و با 
همکاری فرهنگیان روستا و نیز انجام کارهای زیر بنایی و فکری 

دـر روحیه و فکر دـانشآموزان است .

رئیس محترم شورای شهر کهنوج
جناب آقای مکسایی

انتخاب شما را از سوی اعضای محترم 
شورای شهر به عنوان ریاست شورا به 

فال نیک گرفته توفیق و بهروزی شما  
را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

هوشنگ غنی زاده ـ سردبیر صبح مکران
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با تدبیر مهندس قانعی باز می شود
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بـا تدبیر و تـاش مهندس محمـود قانعی، 
بخشـدار جازموریـان دـر طـول سـه ماهـه 
ادـارات،  اسـتقرار   ، منـت  بـی  خدمـت 
راهنمایـی و  بـرق،  ادـاره  امدـاد،  کمیتـه 
رانندگـی، دادگاه عمومی، دامپزشـکی و 

ادـاره ثبـت احـوال کلیـد خـورد. 
بخشـدار جازموریـان دـر یـک مصاحبـه 
اختصاصـی گفـت: بخـش جازموریـان با 

وسـعتی بیـش از 3هـزار و 500 کیلومتـر 
از نظـر وسـعت یکـی از بخشـهای بزرگ 
جنـوب اسـتان محسـوب مـی شـود که از 
تریـن  قدیمـی  از  نیـز یکـی  نظـر قدمـت 
 80 تعدـاد  کـه  اسـت  کشـور  بخشـهای 
رشـته قنات گـواه خوبی بر این ادعاسـت.

از  را  مذکـور  بخـش  قانعـی  مهندـس 
نظـر توسـعه جـز بخشـهای کمتـر توسـعه 

یافتـه دانسـت و تصریـح کـرد: صنعـت 
هیـچ جایگاهـی دـر ایـن بخـش ندـارد با 
ایـن حـال این بخـش دـارای پتانسـیلهای 
زیادـی جهـت صنایـع تبدیلـی، کارخانـه 
رب گوجـه فرنگـی، کارخانـه حناسـایی 
تولیـد حنـا  اول دـر  مقـام  بندـی  بسـته  و 
دـر اسـتان، کشـتارگاه صنعتـی مقـام اول 
تولیـد گوشـت شـتر دـر اسـتان را دـارد. 

الوقـوع  قریـب  سـفر  از  قانعـی  مهندـس 
خانـم دکتر ابتـکار رئیس سـازمان محیط 
زیسـت کشـور دـر آیندـه نزدیـک خبـر 
دـاد و گفـت: متأسـفانه دـر دو دهـه اخیر 
بـه علـت کمبـود بـارش و احداث سـد بر 
روی رودخانـه هـا تغییراتـی دـر طبیعـت 
رخ دادـه که مهمترین آن خشـک شـدن 
از  آن  دنبـال  بـه  و  جازموریـان  تـااب 
بیـن رفتـن پوشـش گیاهـی دـر منطقـه و 
بادـی  رسـوبات  تأثیـرات  و  بـاد  وزش 
بویینـگ،  پرجمعیـت  روسـتاهای  بـر 
نازدشـت، رحمـت آبـاد، سـه چـاه، چـاه 

دشـت را بـه دنبـال داشـت .
خشـکیده  دریاچـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از  کمتـر  آن  اهمیـت  کـه  جازموریـان 
دریاچـه ارومیـه  نیسـت، گفـت: تـااب 
جازموریـان بـا 69هـزار و 600 کیلومتـر 
مربـع وسـعت کـه مابین کوههـای مکران 
و شاهسـواران قـرار دـارد بـه تازگـی بـا 
اطـاع رسـانی کـه داشـتیم مـورد توجـه 
و عنایـت خـاص اسـتاندار قـرار گرفـت 
و ان شـاءاه بـا حضـور پربرکـت رئیـس 
اسـتاندار  و  زیسـت  محیـط  سـازمان 
فرهیختـه کرمـان دـر جازموریـان انتظـار 
و  دانـش  سـطح  ارتقـای  بـا  رود  مـی 
آگاهـی ایـن منابـع بـا ارزش خدادـای را 

کنیـم. احیـا  و  حفـظ 
بخشـدار مردمـی جازموریـان ادامـه داد: 
رودهـای هلیـل رود و بمپـور منبـع تأمیـن 
مـی  محسـوب  تـااب  ایـن  آب  کنندـه 
شـوند، امـا با سـاخت سـد روی رودخانه 
هـای منتهـی بـه ایـن تـااب بـه ویـژه از 
زمانـی کـه سـد جیرفـت آبگیـری شـده 
شـده  خشـک  صددرصـد  تـااب  ایـن 

اسـت.
را  جازموریـان  تـااب  قانعـی  مهندـس 

گفـت:  و  کـرد  عنـوان  شـترها  چـراگاه 
دـر مقیـاس منطقـه ای مـی تـوان  به نقش 
بسـیار مهـم تـااب هـا دـر تعدیـل تغییـر 
اقلیـم و کاهـش کربـن جـو اشـاره کـرد، 

متصاعـد  کربـن  20درصـد  مثـال  بـرای 
شـده بـه جـو کـه باعـث گرمایـش زمیـن 
می شـود دـر اثـر تخریب تااب هاسـت.

وی دـر پایان تـااب جازموریـان را یک 

گفـت:  و  دانسـت  گردشـگری  فرصـت 
از  جلوگیـری  آب،  تأمیـن  غـذا،  تولیـد 
سـیاب و مهمتـر از همـه جلوگیـری از 
تشـدید گـرد و غبار کـه امروزه به شـدت 

بـا آن مواجـه هسـتیم از دیگـر ارزشـهای 
باعـث  هـا  تـااب  لـذا  هاسـت،  تـااب 
تلطیـف هـوا و خشـک شـدن آنهـا باعث 
بروز ریزگردها و شـنهای روان می شـود.

* بیاییم تاش کنیم با حضور معاون رئیس جمهور در امور محیط 
زیست، ستاد احیای تااب جازموریان در دستور کار دولت قرار گیرد

 بازدید رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب
 به اتفاق بخشدار جازموریان از مدارس بخش مذکور

هجوم شنهای روان در مقابله با بولدوزر و مقاومت ریزگردها

 شهردار منوجان به اتفاق فرماندار
 با اهدای لوح تقدیر از آتش نشانان قدردانی کرد

 بـه مناسـبت 7 مهـر ، روز آتش نشـانی شـهردار منوجان به اتفـاق  فرماندار 
شهرسـتان، بـه همـراه رئیـس شـورای اسـامی شـهر منوجـان و تعدادـی از 
مسـووان دسـتگاه هـای اجرایی شهرسـتان ضمـن بازدید از ایسـتگاه آتش 
نشـانی منوجـان بـا تعدادـی از آتـش نشـانان ایـن ایسـتگاه گفتگـو نموده و 

روز آتـش نشـان را بـه آنـان تبریـک گفتند .
ایـن  گفـت:  منوجـان  شـهردار  برآهویـی  امیـر  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  دـر 
شهرسـتان دـارای یـک ایسـتگاه آتـش نشـانی فعال اسـت که تجهیـزات و 

نیسـت. ایسـتگاه جوابگـوی شهرسـتان  ایـن  امکانـات 
وی دـر ادامـه افـزود: چون اکثریت آتش سـوزیها در روسـتا هـا اتفاق می 
افتـد و روسـتاهای ایـن شهرسـتان را ایسـتگاه آتش نشـانی مسـتقر در شـهر 
پوشـش مـی دهـد و در صـورت بروز دـو سـانحه همزمان امـکان خدمات 

رسـانی مطلـوب امـکان پذیر نیسـت .
وی اظهـار داشـت: ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر اتفاقـات دـر 
روسـتاها وجـود داردبـه یـک ماشـین پیشـرو و بـی سـیم مجهـز نیـاز دارد.

برآهویـی گفـت: بـا توجـه بـه آتـش سـوزی کـه درشهرسـتان اتفـاق مـی 
افتـد از حـد و نـرم معمـول مـی گـذرد وتجهیـزات جوابگـو نیسـت مـی 
طلبـد مسـئولین اسـتانی وشهرسـتان دربحـث تخصیص اعتبـار جهت خرید 
امکانـات بـا توجـه بـه دوربودن منطقـه حمایت ازم را از شـهرداری شـهر 

منوجان داشـته باشـند.
دـر ادامـه ایـن بازدید فرماندار شهرسـتان منوجان با اشـاره بـه هفتم مهر که 

بـه عنـوان روز آتـش نشـان نامگذاری گردیده اسـت اظهار داشـت : هدف 
از نامگـذاری ایـن روز بـه عنـوان روز ملـی ایمنـی و آتـش نشـانی، تبدیـل 

ایمنـی دـر کشـور به یـک فرهنگ می باشـد .
وی در ادامه افزود : این روز بهانه ای اسـت تا به گرامیداشـت انسـان هایی 
بپردازیـم کـه از جـان و آسـایش خود دـر راه حفظ جان و آسـایش ما می 

گذرنـد تا بتوانیـم درامنیت زندگـی کنیم .
ایـوب فاحـی افـزود : بـا اشـاره به خشکسـالی هـای اخیـر و افزایـش آمار 
وقـوع آتش سـوزی در شهرسـتان بویـژه در فصل تابسـتان، بر لـزوم تجهیز 
ایسـتگاه هـای آتـش نشـانی شهرسـتان جهـت مقابلـه بـا حوادـث احتمالـی 
تاکیـد کـرد .  دـر پایـان نیـز از آتـش نشـان هـای منوجـان بـا اهدـای لـوح 

تقدیـر و هدایایـی تجلیـل شـد.

بـه مناسـبت عیدغدیـر شـهردار نودژ کـه از بدو تأسـیس شـهرداری 
نودـژ همچنـان مورد اطمینان شـورای شـهر اسـت رکـورد مدیریت 

مسـتمر را شکست.
وی کـه روسـتای نودـژ را بـه شـهری آبـاد تبدیـل کردـه اسـت بـه 
عنـوان یـک شـهردار توانمنـد بـا حدودـا 10 سـال سـابقه خدمـت 

برسـکوی خدمتگـذاری بـی منـت ایسـتاد.
مهندـس  مسـتمر  تاشـهای  ایـن  مکـران  نشـریه  شـهری  گـروه 
محمودـی را بـرای شـکوفایی شـهر می سـتاید و برای ایـن مهندس 

جـوان آرزوی موفقیـت را دـارد.
شـروع  و  افتتـاح   84/6/3 تاریـخ  در  نـودژ  شـهرداري 

بـکار نمـوده کـه بودجـه آن 
میلیـون   185  ،  86 سـال  در 
 16 پرسـنل  تعـداد  و  تومـان 
پرسـنل  نفـر  سـه  کـه  نفـر 
و  خدماتـي  مابقـي  و  اداري 
راننـده مـي باشـند .سـازمان 
تفضیلـي شـهرداري در سـال 
85 تصویـب و بـه شـهرداري 

ابـاغ گردیده اسـت ضمنـًا عملکـرد شـهرداري از بدو 
تأسـیس تـا کنـون بـه شـرح ذیـل اعـام مـي گـردد.

شهردار نودژ بر سکوی افتخار خدمتگذاری 
بی منت ایستاد

هفته نیروی انتظامی بر غیورمردان عرصه نظم و امنیت پایدار 
سید محسن صمدانی فرماندار کهنوجمبارک باد


