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نشریه محلی استان کرمان )کهنوج(

نشریه FOREGN POLICY درباره سردار همدانی نوشت:
وی در اوایل ۱۹۷۹ برای مبارزه با شورشیان »کردستان« 

و سپس در جنگ ایران و عراق )دوران ۸ سال دفاع مقدس( ایفای نقش کرد

عطا ناوکی 
در نمایشگاه توانمندیهای 

رودبار جنوب در تهران گل کاشت
8

سـردار همدانـی یکـی از بنیانگـذاران سـپاه منطقه غرب خصوصا اسـتان »همدان« و »کردسـتان« بوده و از فرماندهـان جنگ تحمیلی 
و از یـادگاران دوران دفـاع مقـدس به حسـاب می آید.  

 نشـریه FOREGN POLICY دربـاره سـردار همدانـی نوشـت؛ او در اوایـل ۱۹۷۹ بـرای مبـارزه بـا شورشـیان »کردسـتان« و سـپس در 
جنـگ ایـران و عـراق )دوران ۸ سـال دفـاع مقـدس( ایفـای نقـش کرد. 

سـایت WND دربـاره سـردار حسـین همدانـی عنـوان داشـت: ژنـرال حسـین همدانـی یکـی از فرماندهـان سـپاه پاسـداران 
انقاب اسـامی اسـت. این سـایت به نقل از سـردار همدانی نوشـت: »در طول این نزاع )جنگ تروریسـت های تکفیری 

بـا ملـت مظلـوم سـوریه( تجربیـات آموزشـی به ملت سـوریه بـدون هیـچ انتظاری منتقل شـد«.

نیروگاه شوباد کهنوج 
وارد َمدار سراسری شد

رزمایش فرهنگی رزمی
 بسیجیان قلعه گنج برگزار شد

 راهکارهای نمایندگان 
 جنوب کرمان 

برای نجات تااب جازموریان 

 توزیع سبد کاا 
 در بین اقشارکم درآمد 

توسط نیروی انتظامی قلعه گنج

کاهش نود درصدی جرائم 
در شهرستان فاریاب

توانمندیهای
 دانشگاه آزاد واحد کهنوج
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حضور پررنگ فاریاب در نمایشگاه 
توانمندیهای روستاییان کشور در تهران

2

استاندار کرمان 
در سفر خانم ابتکار به کرمان گفت : 

تااب جازموریان 
باید زنده شود

جلسه هم اندیشی 
مدیران سایتهای 
خبری و پلیس فتا

 به مناسبت هفته ناجا 
در کهنوج

3

2

دکترپوربهزادی خبر داد:
راه اندازی، 8 رشته پرطرفدار کارشناسی ارشد 

در دانشگاه آزاد اسامی واحد کهنوج بزرگترین دانشگاه منطقه
رشته های بدون کنکور:

تاریخ، حسابداری، زمین شناسی، 
حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی

کارشناسی پیوسته

رشته های کارشناسی ارشد 
مدیریت اجرایی، زبان و ادبیات عرب، حسابداری، 

مهندسی زمین شناسی، فقه و مبانی حقوق اسامی، 
جامعه شناسی، آموزش ریاضی، ریاضیات مالی
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فتـا  پلیـس   : مکـران  تحلیلـی  خبـری  سـایت  کهنـوج- 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کهنـوج و شـهرهای جنوبـی  
عـاوه بـر پلیـس، رسـانه هـا و همـکاری مـردم را اضاع 
مثلـث مقابلـه بـا تبهـکاران فضـای سـایبری و حفاظـت از 

حریـم خصوصـی افـراد جامعـه عنـوان کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مکران ، نشسـت هم اندیشـی پلیس 
بـا مدیـران و اصحاب رسـانه مجازی صبح شـنبه   در دفتر  
پلیـس فتـا فرمانده انتظامی شهرسـتان کهنوج برگزار شـد.
همـکاری محوریـت  بـا  بـار  اولیـن  بـرای  نشسـت   ایـن 

 رسـانه هـا با پلیـس سـایبری در برابر جرائم سـازمان یافته 
در فضـای مجـازی و صیانت از حریـم خصوصی افراد در 

اینترنت برگزار شـد.
سـتوان یکـم رسـا  در ابتـدای ایـن نشسـت اظهار داشـت: 
رسـانه هـا از ارکان اصلـی جهـت دهـی به افـکار عمومی 
هسـتند کـه باید در این راسـتا به شـکلی مثبـت و اثرگذار 

عمـل کرد.
-فاریـاب  )منوجـان  و  فتاکهنـوج  پلیـس  ریـس 
-رودبارجنـوب -قلعـه گنـج ( شـهرهای جنوبـی تصریـح 
کـرد  : در ایـن راسـتا رسـانه های رسـمی و شناسـنامه دار 
بایـد بـا انتشـار اخبار از منابـع موثق و اثرگذار در راسـتای 

بردارنـد. قـدم  اذهـان عمومـی  تشـویش  از  جلوگیـری 
وی بـا اشـاره بـه امـکان هـم افزایـی فـراوان بیـن پلیـس و 
رسـانه هـا اظهـار داشـت: آرامـش و ثبـات در جامعـه از 
اقداماتـی اسـت کـه رسـانه هـا بـه خوبـی مـی تواننـد در 
راسـتای آن قـدم بردارنـد و در ایـن میـان تعامـل پلیـس 
و رسـانه بسـیار مفیـد خواهـد بـود.  باابـردن آگاهی های 
عمومـی از تهدیـدات و آسـیبهای فضـای مجـازی را در 
وضعیـت کنونـی بسـیار ضروری عنـوان کرد.  هـم اکنون 
در جنـوب اسـتان کرمان درصـد قابل توجهـی از مردم به 
اینترنـت و فضـای مجازی دسترسـی دارنـد و این موضوع 
از اهمیـت بسـیار باایی برای آگاه سـازی مردم نسـبت به 

فضـای مجـازی حکایـت دارد.
وی خاطـر نشـان کرد: طبیعتـا با افزایش آمار دسترسـی به 

فضـای مجـازی، شـاهد افزایش اسـتفاده هـای ناصحیح و 
کاهبـرداری هـا هسـتیم که از مهمتریـن آنها هک کردن 
حسـاب هـای مالی و انتقال وجوه و سـرقت آن اسـت که 
از افزایـش بیـش از ۵۰ درصـدی برخوردار اسـت . پلیس 
مـی توانـد با همکاری مثبت رسـانه ها در راسـتای کاهش 
ایـن آسـیب هـا گامهـای بلنـدی بـردارد و مـردم نیـز باید 

ضلـع سـوم این همکاری باشـند.
ریـس پلیـس فتـا فرمانـده انتظامـی شـهرهای جنوبـی  بـا 
و  فرهنگـی  ابعـاد  بـا  سـازمانی  پلیـس  اینکـه  بـه  اشـاره 
اجتماعـی نیز هسـتند، اظهار داشـت: یکـی از پارامتر های 
فرهنـگ سـازی در اجتمـاع آمـوزش عمومـی اسـت کـه 
در ایـن راسـتا نیـز رسـانه هـا مـی تواننـد به پلیـس کمک 

. کنند
سـتوان یکـم رسـا  از رسـانه هـا خواسـت بـا انتشـار اخبـار 
مسـتند و مثبـت به فرهنگ سـازی در جامعـه کمک کنند.

پلیـس فتـا بایـد بـا حفاظـت از امنیـت جامعـه در راسـتای 
تقویـت زیرسـاخت هـای کشـور بـرای مقابله با جـرم قدم 
ارزش  از  فراهـم شود.حراسـت  مـردم  آمـش  تـا  بـردارد 
هـای دینـی و ملـی جامعـه در عیـن رعایـت آزادی هـای 

مشـروع را از دیگـر وظایـف پلیـس فتـا عنـوان کرد.پلیس 
فتـا تشـکیل شـده اسـت تـا از حریـم خصوصـی مـردم در 
فضـای مجـازی صیانت کند و مانع تشـکیل سـازمان هایی 

بـرای طراحـی جـرم در فضـای مجازی شـود.
وی در پایـان بـا قدردانـی از رسـانه هـا بـه خاطـر کمـک 
هایـی کـه تاکنـون بـه پلیـس داشـته اند گفـت: پلیـس فتا 
یـک مجموعـه تـازه تأسـیس اسـت که نیـاز بـه همکاری 
بیشـتر رسـانه هـا مخصوصـا رسـانه هـای فعـال در فضـای 

مجـازی دارد.
پلیس فتا از حریم خصوصی افراد 

در برابر تبهکاران سایبری
 محافظت می کند

در ادامه این نشسـت مدیر مسـوول سـایت خبـری تحلیلی 
جنـوب کشـور گفـت: آگاه سـازی فـرد فـرد جامعـه باید 
بـه عنـوان یـک هـدف اصلـی در دسـتور کار پلیـس  و 
رسـانه هـا مجـازی و نوشـتاری و ادارات متولـی فرهنـگ 

قـرار گیرد .
متعهـد  رسـانه  کـرد:  خاطرنشـان  کاوه    احمـدی 

رسـانه ای اسـت کـه بـا انتشـار اخبـار مسـتند و درسـت به 
دنبـال اصـاح کاسـتی هـا در عیـن ایجـاد روحیـه امیـد و 

تـاش در جامعـه باشـد. 
امـروزه گـروه هـای واتـس اپ یـا تلگـرام و … وجـود 
سـریعا  خبـر  ان  متـن  بـدون خوانـدن  دارندکـه شـخص 
عامـل انتشـار ان در فضـای مجـازی می شـود . نمـی توان 
خانـواده و مـردم را از فضـای مجـازی دور نگـه داشـت 
بلکـه باید شـیوه درسـت مصرف کـردن را امـوزش داد تا 
حریـم امنـی برای خانـواده هـا و جامعه ای سـالم پیرامون 

محیطـی کـه زندگـی مـی کنیـم فراهم سـازیم .
مدیر مسـوول سـایت خبـری تحلیلـی مکران ، با اشـاره به 
اینکـه جلوگیـری از رشـد و گسـترش جرائـم اینترنتـی از 
وظایـف اصلی پلیس سـایبری اسـت، اظهار داشـت: یک 
موضـوع مهمـی که با سوءاسـتفاده افراد سـود جو، جامعه 
را تهدیـد مـی کنـد، همیـن بحـث جرائـم اینترنتـی اسـت 
کـه بایـد رسـانه هـا بـه کمک پلیـس آمـده و در راسـتای 
مقابلـه بـا آن قـدم بردارند.کـه اثـرات مثبت و سـازنده ای 
 را در آینـده بـه دنبـال دارد و ارامـش را بـه خانـواده ها بر 
مـی گردانـد. وی ضمـن اشـاره بـه نزدیـک بـودن ایـام 
مجـازی  فضـای  در  خـودش  همـکاران  از  انتخابـات 
خواسـت کـه اخاق رسـانه ای را رعایـت کنند و مواظب 
یـا  شـخص  بـه  ناکـرده  خـدای  عرصـه  ایـن  در  باشـند 
اشـخاصی توهین نشـود و شـخص یا اشـخاصی را بیهوده 
بـزرگ نکننـد تـا مـردم در انتخـاب اصلـح دچـار اشـتباه 
شـود و در پایـان از داورمـردان عرصـه امنیـت در فضای 

مجـازی تقدیـر و تشـکر نمـود.
عرصـه  در  گفـت،  نیـوز  شـوباد  خبـری  سـایت  سـردبیر 
فضـای مجـازی کارهـا زیادی هسـت کـه با تعامـل پلیس 
 فتـا و رسـانه هـا و مـردم بایـد انجـام گیـرد . رسـانه هـا 
اخبـار  و  پویایـی  بـا  هسـتند  جامعـه  بیـدار  هـای   چشـم 
صحیـح و بـروز مـی تواننـد جامعـه را بـه سـمتی هدایـت 
کننـد کـه خواسـت مقام معظم رهبری  هسـت . و انشـااه 

روز بـه روز ایـن موفقیـت هـا بیشـتر نیـز خواهـد بـود .

جلسه هم اندیشی 
مدیران سایتهای خبری و پلیس فتا به مناسبت هفته ناجا در کهنوج

حضور پررنگ فاریاب در نمایشگاه 
توانمندیهای روستاییان کشور در تهران

اقای امین اسـکندری بخشـدار فاریاب در بازدید 
گفـت:  فاریـاب  روسـتایی  توانمنـدی  غرفـه  از 
اسـتانی،  بـا همـت مسـئولین  اولیـن فرصـت  در 
بخشـیدن  رونـق  جهـت  شهرسـتان  فرمانـداری 
بـه صنایـع دسـتی کارگاههـای صنایع دسـتی در 
سـطح روسـتاههای شهرسـتان راه اندازی خواهد 
شـد تـا زمینـه اشـتغال زنـان روسـتایی نیـز فراهم 
گـردد. اقـای اسـمائیل شـکوهی ضمـن تشـکر و 
و خانـم خـدادادی  اقـای صالحـی  از  قدردانـی 
از  نمایشـگاههایی  وجـود  کـرد؛  نشـان  خاطـر 

ایـن دسـت فرصـت بسـیار خوبـی جهـت جذب 
سـرمایه گـزاری بـه شهرسـتان را فراهـم خواهـد 
کـرد. ازم بـه ذکـر اسـت آقـای دکتـر رضـوی 
معـاون توسـعه روسـتایی، دکتـر پـور ابراهیمـی 
نماینـده مـردم شهرسـتان کرمـان و اقـای امیـری 
نماینـد مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی کرمـان از 
بازدیـد کننـده هـای ویـژه غرفـه توانمنـدی های 

روسـتایی شهرسـتان فاریـاب بودنـد
بیانگـر  فاریـاب  روسـتایی  توانمنـدی  غرفـه 
پتانسـیل هـای روسـتایی در زمینـه محصـوات 

کشـاورزی)خرما، ذرت و گنـدم و ...(، صنایـع 
دسـتی)قالی، گلیم، پشـتی،حصیر بافـی، کوزه و 
سـفال و ...( و معادن)سـنگ طـا و زرترشـت( 
مـی باشـد. ملزومـات غرفـه توانمندی روسـتایی 
بـا همت بخشـدار مرکـزی و حور از روسـتاهای 
حـوزه نفـوذ تهیـه گردید. آقـای سـجاد صالحی 
خـدادادی  زهـره  خانـم  و  عمومـی  روابـط 
فرمانـداری  شـوراهای  و  شـهری  کارشـناس 
از  تعـدادی  همـکاری  بـا  فاریـاب  شهرسـتان 
حـور  و  مرکـزی  بخـش  شـوراهای  و  دهیـاران 
بـه عنـوان هیئـت اجرایـی فرمانـداری شهرسـتان 
فاریـاب بـه ارائه پتانسـیل های روسـتایی فاریاب 
در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللـی پرداختند. 
ازم بـه ذکـر اسـت در جریـان بازدیـد مسـعود 
جالـی معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان 
میـراث فرهنگـی گردشـگری و صنایع دسـتی از 
نمایشـگاه مذکـور از غرفـه فاریـاب نیـز دیـدن 
کـرد و خواسـتار رونـق بخشـیدن توانمندی های 
بـه نمایـش گذاشـته شـده در شهرسـتان فاریـاب 
شـد تـا زمینـه توسـعه بـر پایـه اقتصـاد مقاومتـی 
فراهـم گـردد. اختتامیه نمایشـگاه توانمندی های 

روسـتا در تاریـخ 17 مهربـود 

 بـه گـزارش خبرنـگار مکـران بـه مناسـبت هفتـه نیـروی انتظامـی و بـه گفته 
سـرهنگ پرنـگ فرمانـده نیـروی انتظامـی شهرسـتان قلعـه گنـج مقـداری 
اقـام خوراکـی ازقبیـل برنـج و روغـن و تـن ماهـی بـه 1۸۴ خانـوار نیازمند 

در سـه روسـتایی زیـر دامنـه مـارز شهرسـتان قلعـه گنـج توزیع شـد..

وی افـزود همچنیـن در طـرح مـردم یاری 1۰۳ نفـر از اهالی این روسـتاها به 
صـورت رایـگان ویزیت شـدند و داروی رایـگان دریافت کردند. 

 ببربیان خبرنگار صبح مکران : قلعه گنج

 توزیع سبد کاا در بین اقشارکم درآمد 
توسط نیروی انتظامی قلعه گنج

صدای مردم

 تعامل 22 دستگاه فرهنگی 
 برای مقابله 

با جنگ نرم ضروری است
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
 22 تعامـل  کرمـان گفـت:  جنـوب 
صـورت  بـه  فرهنگـی  دسـتگاه 
زنجیـره وار برای مقابلـه با جنگ 

نـرم دشـمن ضـروری اسـت.
چهارشـنبه  روز  گـزارش  بـه   
روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان، 
احمـد  سـید  ااسـام  حجـت 
حسـینی در نشسـت شورای 
عمومـی  فرهنـگ 
فاریـاب  شهرسـتان 
افـزود: دسـتگاه هـای متولـی فرهنـگ در شهرسـتان فاریـاب بایـد 
بـازوی راسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی باشـند تـا در برابـر 
شـبیخون فرهنگـی و جنـگ نرم دشـمن مقابله به مثل داشـته باشـیم.

وی اظهـار کـرد: یکـی از برنامـه هـای موثـر بـرای مقابله با دشـمن، 
ترویـج فرهنـگ قرآنـی در جامعـه اسـت کـه در همیـن راسـتا اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمـان به همـراه هفت اداره 
کل دیگـر در کشـور بـه پشـتوانه معاونـت قـرآن و عتـرت وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اقـدام بـه برگـزاری هفته قـرآن و عترت 

در جنـوب کرمـان مـی نماید.
حجـت ااسـام حسـینی بـا بیـان ایـن مطلب که بـرای خنثـی کردن 
هسـتیم  همگانـی  بسـیج  نیازمنـد  نامطلـوب  فرهنـگ  و  هـا  برنامـه 
هـای  جشـنواره  قالـب  در  عتـرت  و  قـرآن  هفتـه  کـرد:  تصریـح 
فرهنگـی و هنـری ماننـد تئاتـر، شـعر، کتابخوانـی، عکـس و فیلم به 

مـدت یـک هفتـه در آذرمـاه برگـزار مـی شـود.
جنـوب،  رودبـار  فاریـاب،  عنبرآبـاد،  جیرفـت،  شهرسـتان  هفـت 
کهنـوج، منوجـان و قلعـه گنـج زیـر پوشـش اداره کل فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی جنـوب اسـتان کرمـان قـرار دارنـد.

کاهش نود درصدی جرائم 
در شهرستان فاریاب

دادگاه عمومـی شهرسـتان  اسـتان کرمـان:  دادگسـتری  مدیـرکل محتـرم  توجـه  قابـل 
فاریـاب با۵۰۰۰۰هـزار نفـر جمعیـت تنهـا یـک قاضـی دارد، حـاج آقـا اکبـری رئیـس 
دادگاه عمومـی فاریـاب بـا اعـام ایـن خبرافـزود: بـه حـول قـوه الهـی کاهـش ناامنی به 
میـزان 9۰درصدبـه بـاا درشهرسـتان حاکم میباشـد.وی گفت هدف ما وشـورای تامین، 
امنیـت خـوب و پایداربـرای این مردم نجیب و شـهید پرور اسـت.وی فاجعـه زائرین منا، 
خانـه خـدا بـی کفایتـی آل سـعود عنـوان نمـود و از امـت اسـامی  نسـبت بـه ایـن قضیه 
عکـس العمـل خواسـتار گردیـد.ازم به ذکر اسـت دادگاه عمومـی فاریاب تنهـا با یک 
قاضـی حتـی در برخـی از روزها سـاعات ۳الی16 همچنان مشـغول رسـیدگی به امورات 

دعـاوی و قضایـی مـی باشـد جـا دارد از ایشـان تقدیر و تشـکر شـود .
ابراهیم تاجیک خبرنگار فاریاب

کویـر  »جـاز«  نـام  شـنیدن  بـا  عزیـز  دوسـتان  شـاید 
لـم یـزرع و برهوتـی بـه ذهنشـان برسـد کـه پـای هـر 
انسـانی بدانجـا برسـد برگشـتی در کار نیسـت ... امـا 
جـاز موریـان سـتاره ای بـود کـه در افق رودبـار زمین 
مجـزا  بخـش  سـه  از  ...  جـاز  مـی درخشـید  بـزرگ 
تشـکیل شـده بـود اول حاشـیه هلیـل که محـل زندگی 
وآبشـخور دامـداران و اراضـی حاصلخیـز اطـراف هم 
مزرعـه هـای وسـیع گنـدم بـود ... بخـش دوم دلتـای 
هلیـل جایـی کـه آب بـه دریاچـه مـی ریخت تشـکیل 
شـده بـود کـه منجـر بـه رشـد و تکثیـر هـزاران هکتـار 
جنـگل هـای سرسـبز کل و بـرم شـده بـود . کـه مآمن 
بومیـان  حتـی   .... بـود  چرنـدگان  و  پرنـدگان  انـواع 
 ... نداشـتند  را  ایـن جنـگل  اعمـاق  بـه  رفتـن  جـرات 
و ایـن جنـگل همچـون آمـازون ناشـناخته باقـی مانـد 
تـا اینکـه تـراژدی غمنـاک سـد سـازی اتفـاق افتـاد و 
بـر پهنـه ی سـبزش  آرزوی میزبانـی طبیعـت گـردان 

را بـا همـه رمـز ورازش بـه گـور بـرد ... بخـش سـوم 
دریاچـه جـاز بـود کـه زمسـتان ، تابسـتان از وفور آب 
هلیـل رود و بمپـور پـر آب بـود و در گرمـای پنجـاه 
درجـه نسـیم خنـکای ایـن دریاچه مـردم چـاه دادخدا 
و دلـگان و زهکلـوت و توابـع این بخش هـا را نوازش 
مـی نمـود و مانـع ایجـاد تـوده هـا ی گـرم و بالتبـع آن 
گـرد و خـاک و خشـکی هـوا و جبـران رطوبـت برای 
بـارش هـای فصلـی می شـد ... بـرای من که تا سـن ده 
سـالگی در این بهشـت زیسـته ام و اکنون آن روزهای 
فرامـوش نشـدنی همچون فیلمـی نوسـتالژی و غیرقابل 
وصـف در ذهنـم مـرور مـی شـود از بیـان توصیـف و 
تجمیـع آن همـه نعمـت خـدادادی عاجـزم ... نمیدانـم 
از کشـاورزی و برکـت زمیـن هـای حاصلخیـز حاشـیه 
هلیـل بگویـم کـه هر مـن گندم صـد من محصـول می 
داد و معـاش مینـاب تـا نیـک شـهر ، دلـگان ، مـارز و 
بشـاگرد را تامیـن مـی کـرد . یـا از طبیعـت پرطـراوت 

سرسـبز بکـر و زیبـا بـا انـواع گونـه هـای نـادر گیاهـی 
جانـوری و حتـی گـور خـر وحشـی ، آهـو ،چکـر ) با 
قرقـره ( پـور ،کمنزیـل ، گـرگ ،کفتـار و ...  و مانـده 
ام سـحرگاهان ایـن بـوم را چطور توضیـح دهم موقعی 
کـه از شـمال و جنـوب و شـرق غبـار گلـه هـای چنـد 
هـزار راسـی گاو ورمـه هـای بیشـمار وبـگ های شـتر 
بـه طـرف آبـادی سـرازیر بودنـد و طنیـن صـدای بره ، 
گوسـاله و، بزغالـه و هاشـی بـا مادرانشـان در هـم مـی 
آمیخـت و سـایه مرغـان دریایـی و چکرهـای وحشـی 
بـا صـدای نازشـان همزمـان بـا غـرش هلیـل تلفیـق می 
شـد و ایـن سـمفونی زیبـای خـدادادی پروانه هـا را به 

رقـص وا میداشـت .
     از نظـر اقلیـم و سرسـبزی  وجـود مراتـع بـی شـمار 
،دامـداری در کنـار کشـاورزی از رونـق بـی شـماری 
برخـوردار بـود پشـم ، روغـن ، گوشـت بـره هایـش و 

شـتر هـای جمـازه اش شـهرت بـی نظیـر داشـت . 

در دهـه پنجـاه فـردی بنام خـرم از خانـدان دربار وقت 
بـرای تصـرف و  بـا دسـتگاه هـا و امکانـات مکانیـزه 
تملـک ایـن خطـه زرخیر می آیـد . با مقاومـت بومیان 
بـا ایشـان  امـا   . مـی گـردد  مواجـه   و ریـش سـفیدان 

رودبـار  خوانیـن  بـه  مقـرری  تعییـن  و  دادن  رشـوه 
سـپس   . بـرد  مـی  پیـش   بـه  را  خـود  کار  ودلـگان 
عشـایر بـا پشـتیبانی عیسـی خـان مبارکـی خـود را بـه 
چنـگ  از  را  شـان  اراضـی  و  رسـانیده  دربـار  وزیـر 
رجبعلـی خـرم در مـی آورنـد . ایـن شـخص تـا اواخر 
رژیـم شـاه در منطقـه فعالیـت داشـت بـا وقـوع انقاب 
تمـام  و  شـد   واعـدام  دسـتگیر  تهـران  در  اسـامی 
دسـتگاه هـا ، ادوات نهـر هـا و زمیـن هایـش بـه نفـع 
جهـاد مصـادره و درحیـن انقـاب بـه مسـتضعفین آن 
شـخص  ایـن  نفـوذ  و  مقاومـت  شـد.اما  واگـذار  روز 
بـه خاطـر منافعـش مانـع سـد سـازی بـر روی هلیـل و 
آب گیـری سـد بـود .بـا کمـال تاسـف دهه شـصت با 

آب گیـری سـد جیرفـت پایانـی بـود بـر تمامـی ایـن 
زیبایـی هـا وفـرو ریختـن تمدنـی همـزاد هلیـل  بومیان 
بـه زهکلـوت ، چاه دادخـدا ،دلگان ، ایرانشـهر و حتی 
بنـدر ومینـاب سـرازیر شـدند »جـاز« بـا همـه طراوتش 
خشـکید. دریاچـه و تـااب چنـد هـزار هکتـاری کـه 
همچـون الماسـی بیـن ریگ زارهـای سـوان ، جلگه، 
بـا  بود.جـاز  محصـور  دلـگان   ، کیچـی  چـاه   ، پنـگ 
سـواحل خاطـره انگیـزش برای همیشـه خاموش شـد .

جـاز بـا همـه عظمـت و شـکوهش در سـکوت کامـل 
رسـانه ای خشـکید در آخریـن ضربـه، پیکـر نیمه جان 
حیـات وحـش و تمـدن شـکوهمندش سـیلی بـود کـه 
بـه علـت عـدم کنتـرل مدیریـت آب نیمـه شـبی پنجره 
طـرف  دو  کیلومتـر   30 و  شـدند  بـاز  اتومـات  هـای 
رودخانـه هـر پرنـده و چرنـده ای را سـیل بـا خـود بـه 

اعمـاق زمیـن بـرد . 
بختیار دادخدایی

تراژدی غمناک جاز ،نگین زیبای کویر

لطفا به احترام این دو شهید 
برق این مدارس را تامین کنید

یـک مدرسـه دو شـفیته در روسـتای اب باریـک جنـب بزرگـراه 
خلیـج فـارس بـا عناوین دبیرسـتان شـهید جعفـر جرگه و دبسـتان 
شـهید خورشـیدی بـرق ندارنـد بـه گفتـه یکـی از اهالـی مبنـی بر 
اینکـه تنهـا بـرای بـرق رسـانی بـه این مدرسـه نیـاز به دو تیـر برق 
اسـت و بـا اینکـه بیـش از ده سـال از احـداث ایـن مدرسـه ها می 
گـذرد امـا هیـچ گونـه توجهـی بـرای بـرق رسـانی انجـام نشـده 
اسـت و دانـش امـوزان زمسـتان سـرد و تابسـتان گـرم را تجربـه 
مـی کننـد و نبایـد از چنیـن دانـش اموزانـی در همچنیـن فضـای 
اموزشـی انتظـار ترقـی و پیشـرفت داشـت لطفـا بـه احتـرام ایـن 

شـهیدان اینجـا را ابـاد کنیـد.

فرماندار محترم کهنوج 
سام علیکم

مـن دانشـجوی دانشـگاه علمـی کاربـردی کهنـوج هسـتم 
مـدت سـه مـاه اسـت کـه دنبـال تسـویه حسـاب هسـتم امـا 
متاسـفانه پرونـده تحصیلـی مـن پیـدا نمیشـود و هیـچ کـس 
هـم جوابگـو نیسـت هـر روز مـی گویند فـردا پیدا می شـود 
امـروز اقـای ..نیسـت فـرداش مـی روم مـی گویند خانـم ....

نیسـت روز بعـدش مـی گویند تو اتاق حراسـته اما متاسـفانه 
هر روز می روم دانشـگاه اما خبری از اقای حراسـت نیسـت 
زنگـم مـی زنـم پیام می فرسـته من در جلسـه هسـتم خاصه 
از شـما فرمانـدار محترم تقاضـا دارم اول سروسـامانی به این 
دانشـگاه داده شـود بعـداز ان دسـتور دهیـد مشـکل من حل 

. شود 
با تشکر خانم موسوی دانشجوی حسابداری
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ュも畢山ヤ イ事糎

اسـتاندار کرمـان در نشسـت کارگـروه مقابله بـا ریزگردها 
افـزود: جلسـات کارگـروه  اسـتانداری کرمـان  در محـل 
ریزگردهـای اسـتان مرتـب تشـکیل شـده و از نتایـج مثبت 

آن پیگیـری بحـث ملـی شـدن تـااب جازموریان اسـت.
ادامـه داد: سـعی مـی کنیـم توجـه هیـات دولـت را  وی 
بـه قسـمت جنـوب شـرق کشـور جلـب کنیـم و در سـفر 
پنجشـنبه دکتـر معصومـه ابتـکار ریاسـت سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت به کرمان مسـئله تـااب از نزدیک بررسـی 
مـی شـود. رزم حسـینی بیان کـرد: معاون عمرانی اسـتاندار 
بـا همـکاری منابـع طبیعـی، آب منطقـه ای، محیط زیسـت 
و سـایر دسـتگاه هـای موثـر کارگـروه مطالعاتـی تشـکیل 
داده و بررسـی اولیـه را انجـام و طرحـی را ارائـه کننـد تـا 
طـی یـک مـاه آینده کلیـات آن را بـه هیئت دولـت ببریم.

وی بـا اشـاره بـه طـرح هـای در نظـر گرفتـه شـده بـرای 
احیـای تـااب جازمـوران افـزود: تعییـن تکلیف چـاه های 
غیرمجـاز و حتـی چـاه هـای مجـاز در حـوزه جازموریـان 

بایـد بـا کار فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت 
محیطـی بررسـی و از چنـد چـاه بـرای احیـای تااب 

شود. اسـتفاده 
تجمیـع  آب  حـوزه  در  کـرد:  اظهـار  حسـینی  رزم 
کـردن آب هـای سـطحی و سـیاب هـا و هدایـت 
 آن بـه سـمت تـااب جازموریـان مـی توانـد یکی از 

طرح ها ی احیای تااب باشد.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از پروژه هـای مهم مـا، کنترل 
ریزگردهـا در جنـوب کرمـان و منطقـه جازموریـان اسـت 
گفـت: بایـد مدیـران کل از طریق وزارتخانه هـای مربوطه 
بـه دولـت منتقـل  پیگیـری کـرده و حساسـیت مسـئله را 

. کنند
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان  بیابـان  امـور  مدیـرکل 
آبخیـزداری کشـور هم در این نشسـت گفت: شـعار سـال 
جـاری سـازمان ملـل امنیـت غذایـی در گـرو خاک سـالم 
عنـوان شـده و چالـش جهانـی بحـث بیابـان زایـی، کمبود 
آب شـیرین و تغییـر اقلیـم اسـت و بایـد خـود را بـرای این 

مسـائل آمـاده کنیـم.
عبـاس کارگـر با اشـاره بـه تغییر اقلیـم تـااب جازموریان 
در جنـوب اسـتان کرمـان بیان کـرد: باتـاق جازموریان با 
330 هـزار هکتـار وسـعت، عرصـه وسـیعی اسـت و حوزه 
آبخیـز آن بیـش از 6 میلیـون هکتـاری را شـامل می شـود.

وی اظهـار کـرد: در باتـاق جازموریـان گیاهـان خـوش 

خـوراک و درجـه یـک داریـم و امیدواریـم ایـن نشسـت 
منجـر بـه تشـکیل کارگـروه ملی باتـاق جازموریـان مانند 

کارگـروه ملـی دریاچـه ارومیه شـود.
وی گفـت: باتـاق جازموریان فقط بحث جنـوب کرمان، 
جازموریـان و شهرسـتان قلعـه گنـج نیسـت بلکـه به اسـتان 

هـای زیـادی مربوط می شـود.
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  سـازمان  بیابـان  امـور  مدیـرکل 
آبخیـزداری کشـور اظهـار کـرد: اگـر جازموریـان را رهـا 
کنیـم، تبدیـل بـه تهدیـد خواهـد شـد و در صورتـی کـه 
بحـث باتـاق جازموریان پیگیری شـود، تبدیـل به فرصت 

و اقتصـاد منطقـه شـکوفا خواهـد شـد.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان هم گفت: 
اسـتاندار کرمـان در بحـث آب و پدیـده ریزگردهـا ورود 

کـرده و اقدامـات مهمـی در این زمینه انجام شـده اسـت.
محمـود صفـرزاده بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبری 
بـا  مقابلـه  کارگـروه  افـزود:  ریزگردهـا  مهـار  بحـث  در 
ریزگردهـا در اسـتان کرمان تشـکیل شـده و دسـتگاه های 
مختلـف بایـد ورود کننـد و برنامـه های عملیاتی مشـخص 
و اعتبـارات ملـی و اسـتانی جـذب و تخصیـص یابـد تـا بـا 

پدیـده گـرد و غبـار مقابله شـود.
اسـتاندار کرمـان شـهریور امسـال در سـفر یـک روزه بـه 
جنـوب اسـتان و شهرسـتان رودبـار جنـوب ضمـن افتتـاح 
قـرارگاه شـهید معمـار در این شهرسـتان به همراه شـماری 

از مسـووان از تـااب جازموریـان نیـز بازدیـد کـرد.
تـااب جازموریـان، حوضـه ای آبریـز و دریاچـه ای بـه 
همیـن نـام در جنـوب شـرق ایـران اسـت کـه دشـت هـای 
حاصلخیـز قلعـه گنـج و رودبـار جنوب در اسـتان کرمان و 
دشـت های ایرانشـهر، بمپور، سـردگان، دلگان، سـرتختی 
و اسـپکه در اسـتان سیستان و بلوچسـتان را شامل می شود. 
در اصطـاح محلی پوشـش گیاهـی این منطقـه را جاز می 
نامنـد و کثـرت آن را موریـان مـی گوینـد کـه بـه همیـن 

سـبب، ایـن ناحیـه بـه جازموریـان معروف شـده اسـت. 
بـا توجـه به شـروع خشکسـالی از دهه 70 در اسـتان کرمان 
آب ایـن تـااب کمتـر شـد بـه نحـوی کـه در سـال 76 
خشـک شـدن ایـن تـااب قابل مشـاهده بـود و هـم اکنون 

نیـز بطـور کامل خشـک شـده اسـت.
برداشـت بـی رویه آب از سـفره های زیر زمینی باادسـت 
تـااب جازموریـان، کاهـش نزوات جوی، سدسـازی در 
بـاا دسـت آن بـدون در نظـر گرفتـن حـق آبـه تـااب و 

عوامـل دیگـر از دایـل خشـک شـدن این تااب اسـت.
تدبیـر  بـه  هاسـت  مـدت  کرمـان  جنـوب   مـردم 
چشـم  تاابـی  احیـای  بـرای  اسـتان  و  کشـور  مسـووان 
دوختـه انـد کـه سـال هـا زیسـتگاه پرنـدگان، منبـع تامیـن 
علوفـه جنـوب و شـرق کشـور و عامـل تنظیـم اکوسیسـتم 
منطقـه بـود و امـروز امیـدواری بـرای ایـن اقـدام دوچندان 

شـده اسـت.

استاندار کرمان در سفر خانم ابتکار به کرمان گفت : 

تااب جازموریان باید زنده شود

 نماینـده مـردم کهنوج، منوجـان، رودبار جنـوب و فاریاب در 
مجلـس شـورای اسـامی بـرای نجـات تـااب جازموریـان بـه 

ارائـه 3 راهـکار پرداخت. 
امیـری در  ، حجت ااسـام محمدرضـا  )ایسـنا(  بـه گـزارش 
تـااب جازموریـان  احیـاء  و  غبـار  و  جلسـه کارگـروه گـرد 
رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون  حضـور  بـا  کرمـان  اسـتان 
سـازمان محیـط زیسـت کشـور اظهـار کـرد: بـه نظـر می رسـد 
تـااب  نابـودی  و  اسـتان  جنـوب  درد  همـه  تقریبـا  امـروز 
جازموریـان را فهمیده انـد و درک کرده انـد کـه همـه بایـد در 

مقابـل ایـن آسـیب کاری انجـام دهنـد. 
وی افـزود: قائـل بـه ایـن هسـتیم کـه بـرای درمـان بایـد کار 
مطالعاتـی دقیـق و بـا سـرعت انجام شـود تـا تااب نجـات پیدا 
کنـد و بـه نظـر بنـده چنـد راه وجـود دارد کـه بخشـی از آن 
می توانـد زودتـر انجـام شـده تا تـااب را از یک مـرگ قطعی 

نجـات داد. 
تـااب  نجـات  بـر  مبنـی  راهـکار خـود  بـه  اشـاره  بـا  امیـری 
جازموریـان گفـت: اولیـن راهـکار بـرای نجات تـااب، بحث 
حقابـه منطقـه تـااب جازموریـان اسـت به طـوری که از سـال 
71 خبـری از ایـن حقابـه نبـوده و معتقدیـم وزارت نیـرو بایـد 
حـق مـردم ایـن منطقـه را پرداخـت کنـد زیـرا مشـکل تـااب 
بیشـتری  حـق جمعیـت  اجحـاف  موجـب  حتـی  جازموریـان 

اسـت کـه مشـکات تـااب بـه آنهـا نیـز سـرایت می کنـد. 
نماینـده مـردم کهنـوج، منوجـان، رودبار جنـوب و فاریاب در 
مجلس شـورای اسـامی کنتـرل حفر چاه های غیرمجـاز را راه 
دیگـری بـرای نجات تـااب جازموریـان عنوان کـرد و افزود: 
متاسـفانه همچنـان حفـر چاه های غیـر مجاز در اطـراف تااب 
ادامـه دارد و یکـی از عوامـل خشـکیدگی تااب همین مسـئله 
حفـر چـاه غیـر مجـاز اسـت بـه طـوری کـه نیمـی از چاه هـای 

غیـر مجـاز اسـتان در این منطقه اسـت. 

امیـری بـا اشـاره بـه راه کار سـوم خـود بـرای نجـات تـااب 
جازموریـان کفـت: راهـکار سـوم کـه در درازمـدت جـواب 
خواهـد داد، بحـث انتقـال آب از دریـای عمـان و خلیج فارس 
بـه ایـن منطقـه اسـت کـه نیازمنـد مطالعـه بیشـتر و دقیق تـری 

 . ست ا
وی بـا بیـان این کـه »اسـتان پهنـاور کرمـان هویت و شناسـنامه 
بخشـی  جازموریـان  تـااب  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت«  ایـران 
از هویـت مهـم کرمانیـان اسـت و از رئیـس سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت می خواهیـم کـه ایـن تـااب را احیـاء کـرده 
آسـیب های  کاهـش  و  منطقـه  در  مجـدد  حیـات  موجـب  و 

اجتماعـی و زیسـت محیطـی ناشـی از ایـن امـر شـوند. 
ایـن جلسـه فـرج اه عارفـی نماینـده  ایسـنا، در  بـه گـزارش 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـامی نیـز بـا 
بیـان این کـه »قریـب به سـه سـال اسـت کـه بحـث جازموریان 
خوشـبختانه  کـرد:  تصریـح  کرده ایـم«  مطـرح  مرتـب  را 
مسـئولین  نـگاه  توانسـتیم  کرمـان  اسـتاندار  پیگیری هـای  بـا 
کشـوری را بـه ایـن تااب جلب کـرده و امروز شـاهد حضور 
رییـس سـازمان محیـط زیسـت کشـور در کرمـان بـرای ارائـه 
ایـن معضـل جنـوب شـرق کشـور  بـرای حـل  راهکارهایـی 
باشـیم. وی افـزود: از مجمـوع 100 میلیـون مترمکعب ورودی 
بـه سرشـاخه های هلیـل متاسـفانه تنهـا 10 میلیـون متـر مکعـب 
آب بـه سـد جیرفـت وارد می شـود کـه نیازمند برنامـه ویژه ای 

بـرای ایـن مهـم هسـتیم. 
عارفـی تصریـح کـرد: درخواسـت رسـیدگی و کارشناسـی به 
24 سـد منطقـه را داریـم کـه بتوانیـم آب آنهـا را آزاد کـرده 
و تـااب جازموریـان را احیـاء کنیـم ضمـن آنکـه معتقدیـم 
کـه بایـد همـه در ایـن زمینـه کمـک کـرده و بحـث تـااب 
قـرار  مدنظـر  اسـتان  توسـعه  برنامـه ششـم  در  را  جازموریـان 

دهیـم. 

راهکارهای نمایندگان جنوب کرمان 
برای نجات تااب جازموریان 

 بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری منوجـان ، جلسـه 
کمیتـه اقـوام ومذاهـب به ریاسـت ایـوب فاحـی فرماندار، 
ائمـه جمعـه منوجـان ونـودژ، مولـوی اهـل سـنت وجمعـی 
ازاعضـای دیگـر جلسـه درمحـل فرمانـداری برگزارگردید.

آقـای فاحـی فرماندارمنوجـان ضمـن تبریـک فرا رسـیدن 
بـه مناسـبت حادثـه منـا وبـی کفایتـی آل  غدیـر وتسـلیت 
سـعود در اداره حـج ومصائبـی کـه بعضـی از کشـورهای 

اسـامی منطقـه بـه آن دچـار هستنداشـاره کردنـد.
وی بـر ضـرورت اتحـاد وهمدلی بین مسـلمانان بـرای مقابله 
با سـوء اسـتفاده های دشـمن با هدف ایجاد شـکاف وتفرقه 
بیـن مسـلمانان در جهـت منافـع وحفظ سـلطه وحضور خود 

درمنطقه تاکیـد کردند .
تشـیع  ائمـه جمعـه  ازتاشـهای  تقدیـر وتشـکر  بـا  فاحـی 
بیـن  وهمدلـی  اخـوت  روحیـه  وجـود  شهرسـتان،  وتسـنن 
مذاهـب تشـیع وتسـنن شهرسـتان را الگویـی مناسـب بـرای 
ایجادیـک جامعـه نمونه اسـامی در سـایه وایـت ورهبری 

معرفـی کردنـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه حـاج آقـا رضوانـی پیرامـون مسـئله 
غدیـر واهمیـت آن در دین وجامعه مسـلمانان اشـاره کردند 
وبـا توجـه بـه اوضـاع منطقـه وجنایـات آل سـعود وتبعیـت 
وهمراهی بعضی از کشـورهای منطقه از سیاسـتهای اسرائیل 
وآمریـکا ،راه بـرن رفـت از وضعیـت کنونـی را بـاز گشـت 
بـه اندیشـه هـای وحـدت بخـش امام خمینـی )ره(دانسـت. 

امـام  پکیردادزهـی  محمـد  مولـوی  جلسـه  ایـن  در  سـپس 
جمعـه اهـل تسـنن نیـز در خصـوص جامعیـت دیـن اسـام 
اهـل سـنت وبـی  بیـن  بیـت در  اهـل  بـه محبـت  اعتقـاد  و 
کفایتـی مسـئوان سـعودی در اداره حج ولـزوم وحدت بین 
مسـلمانان مطالبـی را بیـان کردنـد. و به دوسـتی و بـرادری و 

زندگـی در کنـار هـم تاکیـد نمودنـد.

جلسه وحدت و برادری  علمایی شیعه 
و سنی در منوجان

رزمایش فرهنگی رزمی بسیجیان قلعه گنج برگزار شد
گـردان  ویـژه  عاشـورائیان  رزمـی  فرهنگـی  رزمایـش 
هـای الـی بیت المقـدس از شـرکت نیروهـای آمـوزش 
دیـده و زبده بسـیج بـا هدف نمایـش اقتدار ایـن نیروها 
و نیـز سـنجش میـزان توانایـی آنهـا در منطقـه عمومـی 
گلدشـت واقـع در دامنـه کوه های گلدشـت شهرسـتان 

قلعـه گنـج آغاز شـد.
و  آمادگـی  حفـظ  هـدف  بـا  عاشـورائیان  رزمایـش   
افزایـش بنیـه دفاعـی و رزمـی و لبیـک بـه فرمـان رهبر 
معظـم انقـاب مبنـی بـر آمادگی بیـش از پیـش رزمی، 
بـا شـعار »حامیـان  نیروهـای مسـلح  معنـوی و دفاعـی 

وایـت« برگـزار شـده اسـت.
سـرگرد شـاهرخی فرمانده سپاه شهرسـتان قلعه گنج در 

جمع بسـیجیان گردان امام حسـین گفت:ما سـبز پوشـان 
حریـم وایـت و بسـیجیان شهرسـتان قلعـه گنـج قاطعانه 
و مقتدرانـه در صـورت ضـرورت برای هـر اقدامی و در 
هـر زمـان و هـر منطقـه بـرای دفـاع از عـزت مسـلمین و 
حرمـت انـان بـه ویـژه مـردم انقابـی در مقابـل حـکام 
ظالـم و جاهـل آل سـعود آمـاده ایـم و انتقام سـخت این 

خیانـت هولنـاک را از آل سـعود خواهیـم گرفت.
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  جمعـه  امـام  حجت ااسـام نجنو 
در جمـع بسـیجیان حاضـر در رزمایـش گفـت : اجتمـاع 
سـبز پوشـان بسـیج و سـپاه بیانگر روحیه اسـتکبار ستیزی 
بـه معنـی واقعـی کلمـه است.بسـیج و سـپاه در بدتریـن 

شـرایط تشـنگی و گرسـنگی راتحمـل میکننـد اما فریب 
دشـمن را هرگـز نمیخورنـد.

رژیـم  خصوصـاً  غـرب  افسـانه ای  ارتـش  افـزود  وی 
پوشـالی صهیونیسـت کـه آن همـه ادعـا دارنـد در مقابل 
نیرو هـای اسـامی در نبـرد هـا بارهـا شکسـت خـورده 

اسـت مـا بایـد افتخـار کنیـم و ببالیـم بـه خودمـان که در 
سـرزمینی داریـم زندگـی میکنیـم کـه دور تـا دور ایـن 
سـرزمین پایـگاه هـای مـدرن تریـن سـاحهای روز کـه 
امریـکا و ایادی آن اسـتقرار کرده اند برای اینکه گوشـه 
 ای و نیـم نگاهـی بـه ایـن ملـت داشـته باشـند و ایجـاد 
رعـب و وحشـت کننـد، امـا علیرغـم ایـن همـه پایـگاه 
نظامـی در اطـراف مرزهـای مـا جوانان بسـیجی مـا بیدار 
هسـتند و اجـازه نخواهنـد داد تـا یک وجـب از مرز های 

مـا زیـر لگـد آنها باشـند.
مبـارزه  موزائیکـی،  دفـاع  منظـور  بـه  رزمایـش  ایـن   
جابه جایـی   ، ضدکمیـن  و  اغتشاشـات،کمین   بـا 
موضـع  در  آنهـا  اسـتقرار  و  نقـل  و  حمـل  و  یگان هـا 
پدافنـدی، آمـوزش عملـی در عملیـات غافلگیـری برای 
فرعـی  مواصاتـی  راه هـای  ایجـاد  دشـمن،  بـا  مقابلـه 
بـودن  مسـدود  و  اصلـی  راه هـای  اشـغال  صـورت  در 
آن، عملیـات کمیـن و ضـد هلـی بـرن و تمریـن اصـول 
 پدافنـد غیرعامـل بـه مـدت دوروز بـا موفقیـت بـه اجـرا

در آمد.

یازدهمین اجرای نمایش 
»آیینی سنتی دلدادگی« 
در کنار قلعه مینوجهان

بنویسـندگی  نمایـش »آیینـی سـنتی دلدادگـی«  یازدهمیـن اجـرای 
و کارگردانـی مهـرداد بهـزادی در کنـار قلعـه مینوجهان)شهرسـتان 
منوجـان( بـا اسـتقبال پرشـور مـردم خونگـرم و مهمـان نـواز واقـع 

گردیـد.
ایـن نمایـش کـه برگزیـده جشـنواره اسـتانی تاتـر فجـر مـی باشـد با 
هـدف گسـترش فرهنـگ صلـح و دوسـتی در منطقه اجرا می شـود.

نمایش دلدادگی محصول مشـترک اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
و انجمـن نمایـش شهرسـتان کهنوج می باشـد که با تـاش دو گروه 

نمایش بهـزاد و بیان آمـاده گردیده...

 به مناسبت هفته نیروی انتظامی
 و جهت رفاه و آسایش مردم 

 شهرستان قلعه گنج یک 
واحد آموزشگاه راهنمایی و رانندگی 

در این شهرستان راه اندازی شد
قلعـه گنـج  انتظامـی شهرسـتان  بـه گفتـه سـرهنگ پرنـگ فرمانـده 
پـاک  تعویـض  دفتـر  و  فعـال  اموزشـگاه  واحـد  یـک  تاکنـون 
بـه  توجـه  بـا  کـه  شـده  انـدازی  راه  شهرسـتان  ایـن  ،پلیـس+۱۰در 
حـال  رفـاه  بـرای  دیگـر  آموزشـگاه  واحـد  یـک  نبـودن  پاسـخگو 

. شـد  انـدازی  راه  همشـریان 
وی کمبـود فضـای اداری را از عمـده مشـکات و خدمـات رسـانی 

پلیـس راهنمایـی و رانندگـی دانسـت.
آقـای عیـدی فرماندار شهرسـتان قلعـه گنج در آیین افتتـاح این واحد 
گفـت ایـن دومیـن اموزشـگاه رانندگـی اسـت کـه در این شهرسـتان 
راه انـدازی شـده اسـت.  وی افـزود: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح 

بـرای ۱2 نفـر بطور مسـتقیم شـغل ایجاد شـده اسـت.

حضـرت  پیشـنهاد  بـا  اسـامی  آزاد   دانشـگاه 
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی و فرمـان پرخیـر و برکـت 
تاسـیس   1360 سـال  در  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت 

گردیـد. 
دانشـگاه در آن مقطع بر اسـاس نیاز و تقاضای مضاعف 
جهـت تحصیـات آموزش عالـی در بین اقشـار مختلف 
مـردم بـه وجـود آمـد و به عنـوان موسسـه عـام المنفعه و 
غیـر دولتی که نمـاد زرین اقتصاد منهای نفت و اصل 44 
 قانـون اساسـی با بیـش از 1/7 میلیـون دانشـجو، 5میلیون 
فـارغ التحصیـل، 70هـزار عضـو هیات علمـی و مدرس، 
11000000مترمربع فضای آموزشـی و رفاهی رسـالت و 

ماموریـت خـود را در توسـعه آمـوزش عالی ایـن مرز و 
بـوم بـه خوبی بـه انجام رسـانید.

دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کهنوج با درجه سـازمانی 
بـزرگ، 9000 فـارغ التحصیـل،47 عضـو هیـات علمی، 
43 رشـته در مقطـع کاردانـی و کارشناسـی، 8 رشـته در 
التدریـس  حـق  اسـتاد   123 ارشـد،  کارشناسـی  مقطـع 
عرصـه،  هکتـار   40 از  بیـش  42کارمنـد،  مدعـو،  و 
رفاهـی،  آموزشـی،  سـایت  عیـان،  16000مترمربـع 
مقالـه  و  از 60 طـرح  بیـش  فرهنگـی،  و  آزمایشـگاهی 
بیـش از 2700 دانشـجو و  پژوهشـی، چـاپ 6 کتـاب، 
دانشـکده منوجـان بـا بیش از 500 دانشـجو بـدون تردید 

اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان   5 علمـی  مرکـز  بزرگتریـن 
کرمـان اسـت کـه بـه توسـعه علمـی و فرهنگـی جنـوب 
بـا تاییـد شـورای  کمـک شـایانی کـرده اسـت. اخیـراً 
و  تحقیقـات  علـوم  وزارت  علـم  توسـعه  و  گسـترش 
فنـاوری 4 رشـته پرطرفـدار دیگـر بـه جمـع رشـته هـای 
کارشناسـی ارشـد ایـن واحـد دانشـگاهی اضافـه گردید 
آمـوزش  توسـعه  جهـت  مهمـی  گام  خـود  ایـن  کـه 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  علمـی،  سـطح  ارتقـاء  و  عالـی 
منطقـه مـی باشـد. رشـته هـای حسـابداری، فقـه و مبانی 
حقـوق اسـامی، جامعـه شناسـی، آمـوزش ریاضـی در 

کنـار رشـته هـای مدیریـت 
مالـی،  ریاضیـات  اجرایـی، 
و  عـرب  ادبیـات  و  زبـان 
 8 شناسـی  زمیـن  مهندسـی 
ارشـد  کارشناسـی  رشـته 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
تشـکیل  را  کهنـوج  واحـد 

مـی دهنـد کـه هـم اکنـون بـا بیـش از 160 دانشـجو در 
ایـن مقطـع بـه تربیـت دانشـجو مـی پـردازد و در مرحله 
تکمیـل ظرفیـت احتمـال افزایـش آمـار دانشـجویی بـه 

توانمندیهای دانشگاه آزاد واحد کهنوج

فروش موتور سیکلت 
در اقساط ده ماهه ویژه فرهنگیان

کهنوج شرکت تعاونی فرهنگیان
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پسـت 230 کیلـو ولـت نیـروگاه شـوباد شهرسـتان کهنوج 
بـا حضـور معـاون وزیر نیـرو عصر امـروز افتتـاح و به بهره 

برداری رسـید .
نیـرو  وزیـر  معـاون  خبرنگارمکـران،  گـزارش   بـه 
کهنـوج  شـوباد  ولتـی  کیلـو   230 پسـت  افتتـاح   ضمـن 
گفـت : ظرفیـت نیـروگاه کهنـوج 1000 مـگاوات اسـت 
ی  شـبکه  بـه  نیـروگاه  ایـن  بخـار  بخـش  پارسـال  کـه 
 سراسـری پیوسـته و تا سـال آینده مجددا 160 مگاوات از

 واحـد بخـار ایـن نیـروگاه وارد مـدار شـبکه ی سراسـری 
می شـود .

آقـای فاحتیـان پسـت 230 کیلـو ولتـی شـوباد کهنوج را 
کـه بـا اعتبـار 50 میلیـارد تومـان پنج شـنبه به بهـره برداری 
رسـید و وارد مـدار شـبکه ی سراسـری شـد بـرای تامیـن 
بـرق مصـارف بخش صنعت ، کشـاورزی و خانگی نعمت 
بزرگـی دانسـت و بـه خطـوط 400 ولتی بیـن کهنوج و بم 
کـه در حـال اجراسـت اشـاره کـرد و افـزود 170 کیلومتر 

ایـن پـروژه اجرا شـده و پیشـرفت خوبی داشـته اسـت.
 سـید محسـن صمدانـی فرمانـدار کهنـوج در ایـن آییـن 
بـا اشـاره بـه طرح گازرسـانی بـه شهرسـتان کهنـوج اظهار 
کرمـان  جنـوب  منطقـه  نخسـتین  شهرسـتان  ایـن  داشـت: 
اسـت کـه طـرح گازرسـانی آن در حـال اجرا اسـت و این 

نشـان از همـت و پشـتکار مسـئوان ایـن منطقـه دارد.
وی خطـاب بـه معـاون وزیـر نیـرو گفـت: امیدواریـم بـا 
مـردم  بی بضاعتـی  و  زمسـتان  فصـل  نزدیکـی  بـه  توجـه 
جنـوب کرمـان نرخ بـرق همانند اسـتان هرمزگان محاسـبه 
شـود، زیـرا ایـن درخواسـت بسـیاری از مـردم ایـن منطقه 

اسـت کـه بـا قبض هـای هنگفـت مواجـه می شـوند. 
صمدانـی عنـوان کـرد: از نماینده مـردم منطقـه در مجلس 
کاهـش  موضـوع  کـه  می شـود  تقاضـا  اسـامی  شـورای 
نـرخ بـرق ایـن شهرسـتان را پیگیـری کنند تـا مانند اسـتان 

همجـوار محاسـبه شـود. 

نیروگاه شوباد کهنوج 
وارد َمدار سراسری شد

عطـا ناوکـی فرمانـدار رودبـار 
معـاون  اتفـاق  بـه  کـه  جنـوب 
بخشـداران  و  ریـزی  برنامـه 
بخـش مرکـزی و جازموریـان 
در ایـن نمایشـگاه نیـز شـرکت 
:رودبارجنـوب  گفـت  نمـوده 
بـه سـبب داشـتن ظرفیـت هـا و 
قابلیـت هـای بـاا در بخشـهای 
ایـن  در  روسـتایی  مختلـف 
نمایشـگاه توجـه همـگان را بـه 

خـود جلـب نمـوده اسـت.
وی در ادامه گفت : درخشـش 
در  رودبارجنـوب  شهرسـتان 
کـه  بـود  حـدی  در  نمایشـگاه 
اعـم  بازدیدکننـدگان  همـه 
از  مسـئوان و مـردم وقتـی بـا 
شهرسـتان  ایـن  هـای  پتانسـیل 
احسـاس  شـوند  مـی  مواجهـه 
و  رفتـار  در  را  و شـعف  شـور 
گفتارشـان مـی تـوان مشـاهده 
اینکـه  تـر  کـرد  و نکتـه مهـم 
و  گـذاران  سـرمایه  وقتـی 
کننـده  بازیـد  تولیدکننـدگان 
روسـتایی  هـای  قابلیـت  بـا 
رودبارجنـوب آشـنا می شـوند 
همگـی با شـوق و ذوق وصف 
سـرمایه  و  حضـور  از  نشـدنی 
شهرسـتان  ایـن  در  گـذاری 

آورنـد. مـی  میـان  بـه  سـخن 

فرمانـدار رودبـار جنـوب خاطـر 
نشـان کـرد: از جملـه افرادیکـه 
از غرفـه رودبـار بازدیـد نمودند 
ابـراز  را  رضایـت  نهایـت  و 
معاونـت  فـر  سـلطانی  نمودنـد 
محتـرم رییـس جمهـور و رئیس 
و  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
گردشـگری و صنایـع دسـتی  و 
اول  معـاون  مشـاوران   همچنیـن 
بازدیـد  نیـز  جمهـور  رئیـس 

. نـد د نمو
افـزود  ادامـه  در  ناوکـی 
در  رودبارجنـوب  شهرسـتان 
بخـش هـای مختلـف روسـتایی 
اعـم از کشـاورزی و دامپـروری 
و صنایـع دسـتی و سـایر مـوارد 
بـا تمـام قـوا ابـراز وجـود نموده 
اسـت و ما هـم امیدواریم بتوانیم 
 بـه عنـوان مسـئول و خـادم مردم

توانمنـدی های بخش روسـتایی 
ایـران  مـردم  سـایر  بـه  را 
بـه  گـذاران  سـرمایه  بااخـص 
نماییـم  معرفـی  احسـن  نحـو 
سـرمایه  حضـور  شـرایط  و 
را  تولیدکننـدگان  و  گـذاران 
ایـن خطـه از کشـور فراهـم  در 

و  توسـعه  شـرایط  و  آوریـم 
از  بیـش  را  رودبـار  پیشـرفت 

بزنیـم. رقـم  پیـش 

عطا ناوکی در نمایشگاه توانمندیهای رودبار جنوب در تهران گل کاشت

سـامت  کنتـرل  منظـور  بـه 
شـهر  بهداشـتی  شـرب   آب 

بـا  غذایـی  مـواد  و  گنـج،  قلعـه 
معـاون  احمـدی،  اقـای  حضـور 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت ازمایشـگاه میکروبـی آب 

در  غذایـی،  مـواد  آزمایشـگاه   و 
قلعه گنج راه اندازی شد.

همچنیـن یـک واحـد خانه پرسـتار، 
600میلیـون  بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا 
مربـع،  85متـر  بنـای  زیـر  بـا  ریـال 
بهـره  بـه  گنـج  قلعـه  شهرسـتان  در 

رسـید. بـرداری 

با همت  دکتر احمدی معاونت بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی جیرفت:

آزمایشگاه میکروبی آب و غذا 
در قلعه گنج راه اندازی شد

آدرس: کهنوخ خدمات کامپیوتری دانایی کهنوج 
تلفن تماس:  03443231072

نمایندگی نوار 
تیپ اصفهان پوشان 

کهنوج
باضمانت معتبر -نقد و اقساط 

آدرس: کهنوج نبش میدان سینماشوباد )مهندس بامری(
تلفنهای تماس: 09136197362 ـ 09397315275


