
هفته نامه خربی ،تحلیلی ،فرهنگی ،اجتامعی                                                                                          سال اول -شامره 14-یکشنبه 29 آذرماه 1394-8 ربیع االول 1437-قیمت 300تومان

ــس  ــات مجل ــام در انتخاب ــی ام ــادگار گرام ی
ــرد ــام ک ــت ن ــری ثب ــرگان رهب خب

یــادگار گرامــی امــام خمینــی بــا حضــور در ســتاد انتخابــات کشــور جهــت 
کاندیداتــوری در پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری ثبــت نــام کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار جمــاران، حجــت االســام و المســلمین ســید حســن خمینــی 
روز جمعــه در وزارت کشــور حضــور یافــت و ضمــن پــر کــردن فــرم هــای مربوطــه و 
تحویــل مــدارک، مراحــل قانونــی ثبت نــام در انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبری را 
طــی کرد.همچنیــن حجــج اســام ســید یاســر خمینــی و ســید علــی خمینــی یــادگار 
ــری،  ــرگان رهب ــس خب ــن دوره مجل ــات پنجمی ــی کردند.انتخاب ــی م ــام را همراه ام

هفتــم اســفندماه ســال جــاری برگــزار مــی شــود.

رئیس جمهور:

تحریم ها علیه ایران  در دی ماه  برداشته می شود، دولت به یکی از وعده های خود در انتخابات 92 عمل کرد

دکتر ظریف :

   پرونده 12 ساله هسته ای ایران  بسته شد

2

ــار  ــهرداری رودب ــده ش ــی مزای آگه
اول( جنوب)نوبــت 

شــهرداری رودبــار در نظــر دارد بــه اســتناد مجوز شــماره 
77/1143 مــورخ 94/08/23 شــورای محتــرم اســامی 
ــکونی  ــد مس ــروش 3 واح ــه ف ــبت ب ــار نس ــهر رودب ش
واقــع در شــهرک قائــم شــهر رودبارکــه مســاحت اعیــان 
ــاحت  ــع و مس ــر مرب ــدام 49-50 و 56/75 مت ــر ک ه
عرصــه هرکــدام 300متــر مربــع از طریــق مزایــده اقدام 
ــده  ــرکت در مزای ــت ش ــد جه ــان خری ــد.از متقاضی نمای
دعــوت بعمــل مــی آورد. ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس 
از درج آگهــی نوبــت دوم پیشــنهادات خــود را در پاکــت 
هــای الک و مهربــه دبیرخانهامــاک شــهرداری تحویــل 
نماینــد تاریــخ بازگشــایی پاکتهــای  واصلــه و برگــزاری 
مزایــده حضــوری اولیــن روز اداری بعــد از اتمــام مهلــت 

قانونــی آگهــی نوبــت دوم در شــهرداری مــی باشــد.
سایر شرایط :

ــول پیشــنهادات در صــورت  ــا قب 1 ـ شــهرداری در رد ی
ــار اســت . ــد کمیســیون معامــات مخت تائی

ــدوش  ــل و مخ ــدارک کام ــد م ــنهادات فاق ــه پیش 2 ـ ب
ــد . ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی

3 ـ در صــورت انصــراف برنــده مزایــده ســپرده ایشــان 
بــه نفــع شــهرداری ضبــط و ملــک بــه نفــر دوم مزایــده 

واگــذار مــی شــود 
ــر اســاس کارشناســی  4 ـ پایــه هــر کــدام از امــاک ب

هیئــت ارزیــاب شــهرداری تعییــن مــی گــردد.
5 ـ مشخصات فنی هر واحد متفاوت است .

ــتر و  ــات بیش ــت اطاع ــد جه ــی توانن ــان م 6 ـ متقاضی
ــم  ــدس ابوالقاس ــای مهن ــه آق ــه ب ــت پای ــی از قیم آگه
ــه  ــهرداری مراجع ــاک ش ــئول ام ــودی مس ــر محم امی

ــد . نماین
7 ـ متقاضیــان بایــد 5 درصــد قیمــت پیشــنهادی  
ــام  ــاب0108217189006 بن ــماره حس ــه ش ــود را ب خ
شــهرداری بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز 

ــد . نماین

محمد نجنو / شهردار رودبار جنوب

استاندار کرمان:

ــه  ــدان ب از عالقمن
ــت  ــتغال در صنع اش
ــه  ــوت ب ــرش  دع ف

ــرد ــکاری  ک هم
 صفحه    2

                                        

براهویی :
ی  لیت هــا فعا ید با
به صــورت  مــدارس 
هــی  و م پژ ا قد ا
باشــد ودرس پژوهــی 
صفحه 2

برگــزاری همایــش هفتــه 
وقــف در کهنــوج

صفحه 2

برگــزاری نشســت هــم اندیشــی 
دانشــجویان شــاهد و ایثارگر دانشــگاه 

آزاد اســالمی واحــد کهنــوج

صفحه 3

معتمدیــن  تعییــن  جلســه 
هیــات اجرایــی  انتخابــات خبــرگان 
رهبــری و مجلــس شــورای اســالمی 

ــاب ــتان فاری درشهرس
صفحه 3

صلــح و آشــتی میــان 
دو طایفــه بــزرگ جاللــی و 
شهرســتان  در  کرمی هــوت 

شــد. برگــزار  قلعه گنــج 
صفحه 3

اداره  سرپرســت 
شهرســازی  و  راه 
ــی  ــاب معرف فاری

ــد ش

صفحه 4

طرح جنگل کاری در قلعه گنج اجرا شــد
صفحه 4

روســتای قاســم آبــاد رودبــار جنــوب  بــا همــت دهیــار و بخشــدار رو 
بــه توســعه اســت

ــوق  ــم زینــب علــی توکلــی ف ــاد ســرکار خان دهیارروســتای قاســم اب
دیپلــم ادبیــات  اســت کــه در گفتگویــی بــا خبرنــگار صبــح مکــران 
خاصــه از وضعیــت ایــن روســتا و فعالیتهــای انجــام شــده را اینگونــه 

تشــریح کــرد
روســتای قاســم آبــاد در 4 کیلومتــری شــهر رودبــار جنــوب  واقع شــده 

اســت  بالــغ بــه 2006نفــر جمعیــت داردو2ســال اســت کــه مســئولیت 
ــت  ــغل اکثری ــی باشدش ــب م ــده اینجان ــر عه ــاد ب ــم آب ــاری قاس دهی
مــردم روســتای قاســم آبــاد کشــاورزی مــی باشــد و محصوالتــی کــه 
در ایــن روســتا کشــت مــی شــود عبارتنــد از خیــار ،گوجــه و هندوانــه 
ــغول  ــم مش ــداری ه ــه دام ــاورزی ب ــر کش ــتاعاوه ب ــن روس ــردم ای ، م
ــکل  ــاد مش ــم آب ــتای قاس ــردم روس ــکات م ــده مش ــتند از عم هس
آب آشــامیدنی اســت کــه همــت مــی طلبــد مســئولین مربوطــه 
ــار  ــهر رودب ــز ش ــا مرک ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــد وای ــکاری کنن هم
4کیلومتــر فاصلــه دارد.خانــم علــی توکلــی اضافــه کــرد ازهمــکاری 
ــار  ــار جنــوب، بخشــدارمحترم رودب ــرم رودب مســاعدت فرماندارمحت
ــورا  ــرم ش ــای محت ــزی، اعض ــداری مزک ــاری بخش ــور دهی جنوب،ام
اســامی روســتا بــه ویــژه رئیــس شــورا جنــاب اقــای معیــن جاویــدان 
وهمســرم دادخــداد جاویــدان کمــال تشــکر رادارم.وی بیــان داشــت : 
فعالیتهــای عمرانــی انجــام شــده عبارتنــد  از مجتمــع تفریحــی شــهدا 
وشــن ریــزی معابــر وخریــد مخــزن زبالــه  بــرای روســتا همچنیــن پــی 

گیــری اســفالت واب فــاز 3 و4 بــرای روســتا بــه عمــل امــده. خانــم 
توکلــی افــزود روســتای مایــک مدرســه ابتــدای دارد آن هــم  بــه دلیــل 
ــد  ــای آزاد درس میخوانن ــا در فص ــه ه ــی بچ ــای اموزش ــود فض کمب
ــم   ــن روســتا داری درخواســت تاســیس فضــای آموزشــی بیشــتر در ای
ــی  ــه راهنمای ــه مدرس ــاز ب ــتا نی ــن روس ــه ای ــرد ک ــه ک ــن اضاف وهمچنی
داردلــذااز مدیــر امــوزش وپــرورش کــه از بومــی هــای اینجــا هســتند 
ــه عمــل اورنــد  و جهــت رفــع  خواهشــمندم از ایــن روســتا بازدیــد ب

ــد. ــذول نماین ــکاری الزم را مب ــی هم ــی و پرورش ــکات آموزش مش
ــکن  ــاخت وسازمس ــوز س ــا مج ــه م ــادارم ب ــت تقاض ــط زیس از محی
ــه بنــده انبــار شــده اســت  جدیــد بدهنــد چــرا کــه 20پرونــده در خان
ــن  ــه ای ــم ب ــی کن ــا م ــئولین تقاض ــت از مس ــردم اس ــه م ــق ب ــه متعل ک

ــد.  ــل آی ــکاری بعم ــود و هم ــیدگی ش ــکات رس مش
ــردم  ــا م ــه ب ــوب ک ــار جن ــتان رودب ــئولین شهرس ــه مس ــان از هم درپای

ــکر دارم . ــال تش ــتند  کم ــاعدت داش ــتا مس ــن روس ای

روســتای قاســم آبــاد رودبــار جنــوب  بــا همــت دهیار 
ــت ــعه اس ــدار رو به توس و بخش

ــورخ  ــماره 4010 م ــوز ش ــتناد و مج ــه اس ــر دارد ب ــاب در نظ ــهرداری فاری ش ٌ

ــه واگــذاری شــش قطعــه  ــاب نســبت ب 94/08/3 شــورای اســامی شــهر فاری
ــه  ــت پای ــت و قیم ــه موقعی ــد ک ــدام نمای ــی اق ــده کتب ــق مزای ــن از طری زمی

ــد . ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــات ب قطع
الــف ( قطعــه شــماره 1 بــه مســاحت 352 متــر مربــع واقــع در گــروه یــک بــا 

قیمــت پایــه هــر متــر مربــع 250000 ریــال
ــا  ــک ب ــروه ی ــع در گ ــع واق ــر مرب ــاحت 323 مت ــه مس ــماره 2 ب ــه ش ب( قطع

ــال ــع 250000 ری ــر مرب ــر مت ــه ه ــت پای قیم
ــا  ــک ب ــروه ی ــع در گ ــع واق ــر مرب ــاحت 325 مت ــه مس ــماره 3 ب ــه ش ج ( قطع

ــال ــع 250000 ری ــر مرب ــر مت ــه ه ــت پای قیم
د( قطعــه شــماره 4 بــه مســاحت 337 متــر مربــع واقــع در شــهرک فرهنگیــان 
جنــب کارگاه نقلیــه شــهرداری بــا قیمــت پایــه هــر متــر مربــع 300000 ریــال

ــان  ــع شــهرک فرهنگی ــع واق ــر مرب ــه مســاحت 337 مت ــه شــماره 5 ب ه ( قطع
ــال ــع 300000 ری ــه هــر مترمرب ــا قیمــت پای ــه شــهرداری ب ــب کارگاه نقلی جن

ــب  ــان جن ــهرک فرهنگی ــع در ش ــاحت 256/4 واق ــا مس ــماره 6 ب ــه ش و( قطع
ــال  ــع 300000 ری ــر مرب ــر مت ــه ه ــت پای ــا قیم ــهرداری  ب ــه ش کارگاه نقلی

بنابرایــن از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد ظــرف مــدت یــک هفتــه 

پــس ازدرج آگهــی نوبــت دوم پیشــنهادات خــود را در پاکــت الک و مهــر شــده 
بــه واحــد حراســت شــهرداری تحویــل و رســید دریافــت نماینــد .

توضیحات :
1 ـ متقاضیان می توانند جهت بازدید از قطعات یاد شده به واحد اماک 

شهرداری مراجعه نمایند .
2 -متقاضیان باید پنج درصد قیمت  پیشنهادی خود رابه حساب 

0108720096002 نزد بانک ملی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز 
نمایند.

3 ـ شهرداری در رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
4 ـ در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و نفر 

دوم به عنوان برنده معرفی می گردد .
5 ـ کلیه هزینه های درج اگهی ، کارشناسی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده 

می باشد .
6 ـ به پیشنهادات فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
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2صبح مکران

روحانــی گفــت: در دی مــاه تحریم هــا علیــه ایــران برداشــته می شــود 
و دولــت یازدهــم بــه یکــی از وعدهــای خــود در انتخابــات ۹2 عمــل 

می کنــد.

حجت االســام والمســلمین روحانــی عصــر امــروز در گفت وگــوی 
ــاره قطعنامــه شــورای حــکام و  زنــده تلویزیونــی در شــبکه خبــر درب
مختومــه شــدن PMD ضمــن تبریــک بــه ملــت ایــران بــه مناســبت 
ــی  ــک م ــران تبری ــت ای ــه مل ــرد: ب ــح ک ــت تصری ــن موفقی ــب ای کس
گویــم بــه دلیــل موفقیت هــای پــی در پــی در صحنه هــای مهــم 
داخلــی و بیــن المللــی و دیــروز روزی بــود کــه یکــی از ایــن مراحــل 

ــد. ــور ش ــی متبل ــی و سیاس ــن الملل ــای بی ــت در صحنه ه موفقی
ــرای  ــون ب ــال ۸۱ تاکن ــتان س ــه از تابس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
مــدت ۱4 ســال اســت کــه اتهامــات فــراوان علیــه ملــت ایــران 
ــای  ــوی گروهک ه ــی از س ــرد: اتهامات ــح ک ــود تصری ــرح می ش مط
تروریستی، ســازمان هــای اطاعاتــی غــرب و قدرت هــای بــزرگ 
ــه  ــر اینک ــی ب ــد مبن ــرح می ش ــامی مط ــوری اس ــه جمه ــرب علی غ
ــد  ــی کن ــازی م ــی س ــه غن ــورت مخفیان ــه ص ــه ای ب ــران در نقط ای
و اقــدام بــه ســاخت بمــب بــه صــورت مخفیانــه مــی نمایــد و 
ــه  ــه ســازمان بیــن المللــی مســئول ارائ اطاعــات شــفاف و الزم را ب
نمی کنــد کــه همیــن مطلــب مبنــای قطعنامه هــای فــراوان علیــه 
ــس  ــکام آژان ــورای ح ــت های ش ــران در نشس ــامی ای ــوری اس جمه

و شــورای امنیــت ســازمان ملــل می شــد.
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا بیــان اینکــه موفقیــت دیــروز 
ــران تنهــا یــک موفقیــت حقوقــی و فنــی نبــود خاطرنشــان  ملــت ای
ــه ۱4 ســال روشــن شــد کــه نظــام مــا نظامــی  کــرد: بعــد از قریــب ب
ــت و  ــان اس ــه جهانی ــود و هم ــردم خ ــه م ــا هم ــت ب ــی برصداق مبتن
دروغ نگفتــه ، نمــی گویــد و بــه عهــد خــود وفــادار اســت.روحانی 
ــه  ــد ک ــخص ش ــده مش ــت آم ــه دس ــروزی ب ــرد: در پی ــان ک خاطرنش
اگــر ایــران عهدنامــه ای را امضــا مــی کنــد بــه آن پایبنــد خواهــد بــود، 

ــرای  ــز ب ــروزی اخاقــی سیاســی نی ــن موفقیــت یــک پی ــن ای بنابرای
ــد. ــه حســاب مــی آی ــران ب ملــت ای

ــه ایــن مســاله  ــا بیــان اینکــه آژانــس و شــورای حــکام آژانــس ب وی ب
ــال های  ــول س ــران در ط ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ــراف کردن اعت
گذشــته هیــچ گاه از مســیر صلــح آمیــز انحرافــی پیــدا نکــرده اســت 
افــزود: مشــخص شــد کــه ایــران هیــچ گاه بــه دنبــال ســاخت بمــب 
هســته ای نبــوده اســت همــان طــور کــه بارهــا اعــام کــرده و رهبــری 
بــه عنــوان یــک فتــوای مهــم آن را اعــام کــرده بودنــد و ایــران وفــادار 
بــه تعهــد دینــی و مذهبــی و اخاقــی خــود بــوده اســت و هیــچ گاه 
ــا  ــت.روحانی ب ــوده اس ــی نب ــتار جمع ــاح کش ــاخت س ــی س در پ
اشــاره بــه اینکــه در نشســت شــورای حــکام در روز گذشــته نــه تنهــا 
 PMD موضــوع ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامــه هســته ای معروف بــه
خاتمــه یافــت توضیــح داد: بعــد از ســال 20۱۱ احتمــال نظامــی بــودن 
برنامــه هســته ای ایــران همــواره در آژانــس مــورد رســیدگی قــرار مــی 
گرفــت و آن را موضوعــی غیــر قابــل حــل مطــرح می کردنــد کــه نــه 
تنهــا در جلســه دیــروز ایــن مســاله حــل شــد بلکــه ۱2 قطعنامــه ای کــه 
از ســال 2003 تــا 20۱2 در شــورای حــکام علیــه جمهــوری اســامی 
ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــد.رییس جمه ــو ش ــود لغ ــده ب ــب ش ــران تصوی ای
ــه  ــو 6 قطعنام ــکام و لغ ــورای ح ــه ش ــو قطعنام ــدن لغ ــی ش عملیات
ــد  ــران بای ــی اســت کــه ای ــه اجــرای تعهدات شــورای امنیــت منــوط ب
انجــام دهد.روحانــی در ادامــه نطــق تلویزیونــی خــود دربــاره بســته 
شــدن پرونــده PMD اظهــار کــرد: ایــن توفیــق آغــازی خواهــد بــود 
بــرای حرکــت هــای بعــدی و بــه ملــت بــزرگ ایــران ایــن موفقیــت 
تبریــک می گویــم موفقیتــی کــه بــه خاطــر ایســتادگی ، صبــر، 
تحمــل و حمایــت مــردم و هدایــت هــای مقــام معظــم رهبــری و همــه 
ــد.وی  ــت آم ــه دس ــد ب ــاش کردن ــتا ت ــن راس ــه در ای ــئولینی ک مس
ــرژی  ــازمان ان ــه س ــور خارج ــرم وزارت ام ــئولین محت ــه داد: مس ادام
اتمــی و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــار ســنگینی را 
بــرای حــل و فصــل مســأله PMD روی دوش داشــتند. حــل وفصــل 
ایــن مســأله از لحــاظ حقوقــی و فنــی بســیار پیچیــده بــود و در ســایه 

فضــای تعامــل بــا دنیــا بــه وجــود آمــد.
رئیــس جمهــور یــادآور شــد: اگــر مذاکــرات هســته ای و تفاهمــات بــا 
۱+۵ نبــود و صرفــا پرونــده مــی خواســت از طریــق آژانــس و بــدون 
ــا  ــرد. ب ــی ک ــدا م ــه پی ــا ادام ــاید مدت ه ــود ش ــل ش ــک ۱+۵ ح کم
حــل و فصــل مســائل مربــوط بــه PMD و آنچــه کــه شــورای حــکام 

ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــم ب ــع مه ــی از موان ــت یک ــم گرف ــروز تصمی دی
ــم  ــام فراه ــدن برج ــی ش ــرای اجرای ــه ب ــت و زمین ــار رف ــام کن برج
شــد.وی ادامــه داد:بعــد از توافــق هســته ای در 23 تیــر امســال بیــن 
ــن  ــه مهمتری ــت ک ــورت گرف ــددی ص ــات متع ــران و ۱+۵ اقدام ای
آن هــا مصوبــه 223۱ شــورای امنیــت، بیانیــه اتحادیــه اروپــا ، بیانیــه 
ــل  ــل و فص ــه ح ــدی از جمل ــات بع ــکا و اقدام ــت امری ــی دول اجرای
ــی  ــرای اجرای ــات راه را ب ــن اقدام ــه ای ــان اینک ــا بی ــود.وی ب PMD ب

ــای  ــل گام ه ــرف مقاب ــت:  ط ــت گف ــرده اس ــاده ک ــام آم ــدن برج ش
بزرگــی برداشــته و دربرابــرش ایــران هــم گام هایــی برداشــته اســت. 
ــدن  ــی ش ــرای نهای ــده ب ــه آین ــی دو هفت ــرف یک ــی ظ ــی نهای گام های
برداشــته می شــود و امیدواریــم قــدم هایــی ظــرف هفتــه آینــده 
توســط طــرف مقابــل برداشــته شــود و مــا هــم آن قدم هــا را برداریــم.
روحانــی همچنیــن عنــوان کــرد: در دی مــاه تحریم هــا برداشــته 
خواهــد شــد و دولــت یازدهــم یکــی از وعــده هایــی کــه در انتخابــات 
ــره  ــد و زنجی ــد ش ــی خواه ــاء اهلل عملیات ــود ان ش ــردم داده ب ــه م ب
تحریــم از پــای اقتصــاد ایــران برداشــته و راه بــرای تعامــل بیشــتر بــا 
جهــان بازتــر خواهــد شــد. افتخــار مــا بــه ملــت بــزرگ ایــران و رهبــر 
ــن مــردم  ــرای ای معظــم انقــاب و حمایــت مــداوم مــردم اســت . ب
بــزرگ خدمــت کــردن یــک افتخــار بــه حســاب مــی آیــد.وی در ادامه 
اظهــار کــرد: مــا بایــد از ایــن بــه بعــد خــود را بــرای تحــرک اقتصــادی 
آمــاده کنیــم و دولــت بــرای برداشــتن موانــع در حــال توفیــق یافتــن 
اســت . بخــش خصوصــی، کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی بایــد وارد 
فعالیــت شــوند. از همــه فعــاالن اقتصــادی ایرانیــان خــارج از کشــور 
ــد  ــکاری دارن ــی هم ــه توانای ــی ک ــی وخارج ــای داخل ــرکت ه و ش
دعــوت می کنیــم از فرصــت پیــش رو اســتفاده کنیم.رئیــس دولــت 
ــن  ــه و دارای بزرگتری ــن منطق ــن تری ــروز ام ــران ام ــزود:  ای ــم اف یازده
ــه  ــواه و ب ــول خ ــردم تح ــاده و م ــوق الع ــانی ف ــروی انس ــع و نی مناب
دنبــال تعامــل ســازنده بــا جهــان اســت. مــا بایــد امــروز بیــش از هــر 
زمانــی بــه وحــدت ، انســجام و یکپارچگــی فکــر کنیــم. دوران نقــد و 
انتقــاد کــه در جــای خــودش ارزشــمند بــود دیگــر در برجــام جایــی 
ــرای  ــی ب ــه خوب ــه وجــود آورده ب ــد از فضــای ب ــا بای ــدارد وهمــه م ن
رشــد کشــور اســتفاده کنیم.روحانــی در پایــان بیــان کــرد: امیدواریــم 
ــئولین و  ــه مس ــرای هم ــتر ب ــت بیش ــاه فعالی ــع االول م ــاه ربی ــن م ای
فعــال شــدن همــه بخــش هــای مردمــی جهــت رفــاه عمومــی بــرای 

مــردم جمهــوری اســامی ایــران باشــد.

ریس جمهور:

تحریم ها علیه ایران  در دی ماه  برداشته می شود، دولت به یکی از وعده های خود در انتخابات 92 عمل کرد

اســتاندار کرمــان از عاقمنــدان بــه اشــتغال در صنعــت فــرش دعــوت بــه 
همــکاری کــرد

ــه ســتاد اســتان  ــات ب ــات عالی ــرای بافــت فــرش عتب ــد ب و گفــت: بافنده هــا مــی توانن
ــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان، علیرضــا رزم حســینی  مراجعــه کنند.ب
پیــش از ظهــر پنجشــنبه در آئیــن افتتــاح کارگاه بافــت فــرش عتبــات عالیــات در شــرف 
ــور  ــات کش ــات عالی ــتاد عتب ــا س ــان ب ــتانداری کرم ــرارداد اس ــاد ق ــه انعق ــان ب ــاد کرم آب
اشــاره کــرد و افــزود: براســاس ایــن قــرارداد اســتان کرمــان بایــد نســبت بــه بافــت 30 

هــزار متــر فــرش بــرای عتبــات عالیــات اقــدام نمایــد.وی یــادآور شــد: بــا پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه، چندیــن کارگاه در اســتان در شهرســتان هــای کرمــان، رفســنجان و راور 

فعــال شــده اســت کــه متاســفانه بــا کمبــود بافنــده درمواجــه اســت.
اســتاندار کرمــان از عاقمنــدان بــه اشــتغال در صنعــت فــرش دعــوت بــه همــکاری کرد 
ــه ســتاد اســتان  ــات ب ــات عالی ــرای بافــت فــرش عتب ــد ب و گفــت: بافنده هــا مــی توانن
ــوردار  ــز برخ ــای الزم نی ــه و آموزش ه ــراد از بیم ــن اف ــه ای ــن آنک ــد ضم ــه کنن مراجع
خواهنــد شــد.رزم حســینی بــه ادامــه دار بــودن صنعــت فــرش در اســتان کرمــان اشــاره 
کــرد و افــزود:  قــرار اســت در آینــده نزدیــک نیــز کارگاه فرشــی بــرای بافــت فرش هــای 
عتبــات عالیــات در شهرســتان گلبــاف راه انــدازی شــود.معاون ســتاد عتبــات عالیــات 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ســهم بافتــن 30 هــزار متــری فــرش عتبــات عالیــات توســط 
اســتان کرمــان یــادآور شــد: بخشــی از کارگاه هــای بافــت فــرش اســتان کرمــان در 4 نقطه 

اســتان فعــال هســتند امــا متاســفانه هــم اکنــون بــا کمبــود قالــی بــاف مواجــه هســتیم.
فــرود بحرآســمانی خاطــر نشــان کــرد: هــم اکنــون تنهــا ۵ دار قالــی در شــرکت فــرش 
ــاد نیــز 24  ــه فعالیــت اســت ضمــن آنکــه در کارگاه فــرش شــرف آب کرمــان مشــغول ب

ــد. ــت می کنن ــده فعالی ــر بافن نف
ــا  ــان ب ــتان کرم ــات اس ــات عالی ــتاد عتب ــرش س ــد ف ــروژه تولی ــئول پ ــز مس ــه نی در ادام
اشــاره بــه اینکــه ایــن کارگاه بــه منظــور تامیــن فــرش صحــن مطهــر حضــرت زهــرا )س( 
واقــع در حــرم مطهــر حضــرت علــی )ع( در نجــف اشــرف برپــا شــده اســت، گفــت: 
ســتاد عتبــات عالیــات در اســتان کرمــان قــرار اســت 30 هــزار متــر مربــع فــرش را بافتــه 
ــتای  ــرش روس ــهمیه کارگاه ف ــدار س ــن مق ــع از ای ــر مرب ــزار مت ــه۱0 ه ــد ک ــل ده و تحوی
ــدازی ۸0 دار  ــرکانی از راه ان ــت.مهدی تویس ــان اس ــرش کرم ــرکت ف ــاد و ش ــرف آب ش
قالــی در دو کارگاه روســتای شــرف آبــاد و شــرکت فــرش کرمــان خبــر داد و افــزود:20 
بافنــده فــرش تاکنــون در دو کارگاه کرمــان مشــغول بــه کار هســتند در حالــی کــه حــدود 
ــتری  ــتقبال بیش ــده اس ــت در آین ــد اس ــه امی ــت ک ــاز اس ــان نی ــهر کرم ــده در ش 2۵0 بافن
صــورت گیرد.تویســرکانی یــادآور شــد: بــرای هــر دار قالــی کمتــر از ۵0 میلیــون ریــال 

هزینــه شــده اســت.

استاندار کرمان:

از عالقمندان به اشتغال در صنعت فرش  دعوت به همکاری  کرد

حســین برآهویــی ظهــر امــروز در جلســه مدیــران ابتدایــی ایــن شهرســتان بــا بیــان اینکــه 
درس پژوهــی مــدارس را بــه کانون هــای یادگیرنــده تبدیــل می کنــد، اظهــار داشــت: در 
ــت در رأس  ــز و کیفی ــوز در مرک ــوج دانش آم ــرورش کهن ــوزش و پ ــای آم ــه برنامه ه هم
آن قــرار دارد.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مقطــع ابتدایــی در آمــوزش گفــت: بنیانی تریــن 
ــب و  ــن دوره دارای قال ــد در ای ــا بای ــوزش م ــت و آم ــی اس ــع ابتدای ــوزش مقط دوره آم
چهارچــوب مشــخص باشــد.مدیر آمــوزش و پــرورش کهنــوج همچنیــن ارتقــای 
مهارت هــای یادگیــری در مــدارس را ضــروری دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه رویکــرد 

کلــی کتاب هــا کــه پژوهش محــور اســت بایــد فعالیت هــای مــدارس به صــورت 
اقدام پژوهــی و درس پژوهــی باشــد.وی بــا اشــاره بــه شــعار آمــوزش و پــرورش 
ــن  ــوزش از مهم تری ــوای آم ــت و محت ــت: کیفی ــاری گف ــی ج ــال تحصیل ــوج در س کهن
ــی  ــتن محیط ــر داش ــاوه ب ــم ع ــعی داری ــا س ــت و م ــی اس ــع ابتدای ــا در مقط ــداف م اه
شــاداب در مــدارس از آمــوزش بــا کیفیتــی نیــز برخــوردار شــویم.* برگــزاری آزمــون 
ســامت روان و رفتــاری در مــدارس متوســطه اول رئیســی کارشــناس مشــاوره آمــوزش 
و پــرورش کهنــوج از برگــزاری آزمــون ســامت روان و رفتــاری در مــدارس متوســطه اول 
ــن آزمــون در  ــوان کــرد: ای ــر داد .وی عن ــان و هماهنــگ خب شهرســتان به صــورت همزم
واقــع نوعــی نیازســنجی روانــی و عاطفــی اســت کــه هــدف از برگــزاری آن غربالگــری 
دانش آمــوزان در حیطــه ابعــاد روانی،عاطفــی، سازشــی و تحصیلــی است.رئیســی 
اضافــه کــرد: ایــن مجموعــه  از آزمون هــا بــا هــدف پیشــبرد انجــام هدایــت تحصیلــی- 
ــه  ــن مجموع ــنج ای ــش رغبت س ــود و بخ ــرا می ش ــی و اج ــوزان طراح ــغلی دانش آم ش
حوزه هــای عاقه منــدی و تمایــل دانش آمــوزان را در حــوزه فعالیت هــا، دانــش و 
موضوعــات شــامل می شــود.وی ادامــه داد: همچنیــن در بخــش ســامت روان نیــز بــه 
ــاری پرداختــه شد.کارشــناس مشــاوره آمــوزش  شــاخص های عاطفــی، انگیــزه ای و رفت

و پــرورش کهنــوج در زمینــه اهــداف ایــن آزمــون خاطرنشــان کــرد: مهم تریــن هــدف 

ایــن آزمــون کــه بــر مبنــای تجزیــه و تحلیــل قــرار دارد ارتقــای شــاخص های ســامت 

روان اســت کــه مهم تریــن شــاخص بــاال بــردن ســطح تــاب آوری دانش آمــوزان بــرای 

ــی اســت. ــامت و بحران هــای دوره نوجوان ــا نامای ــه ب مقابل

براهویی :

 باید فعالیت های مدارس به صورت اقدام پژوهی و درس پژوهی باشد

نشســت تخصصــی معاونــت فرهنگــی وزارت 
ــاد  ــگ و ارش ــران کل فرهن ــا مدی ــاد ب ارش

کشــور در بندرعبــاس

به گزارش پایگاه خبری مکران :دومین نشست تخصصی معاونت امور 
فرهنگی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسامی 32 استان کشور در 

بندرعباس در محل هتل بین المللی هرمز برگزار گردید.در این نشست 
که با ریاست دکتر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی برگزار شد چهره هایی همچون آیت اهلل نعیم آبادی 
نماینده ولی فقیه در بندرعباس-سید احمد حسینی مدیرکل فرهنگ و 

ارشاد جنوب کرمان-علیرضا درویش نژاد مدیرکل ارشاد هرمزگان-علی 
فریدونی مدیرکل دفتر مجامع و تشکلها و فعالیت های فرهنگی-

محمدرضا برازش مدیرکل چاپ و نشر وزارت ارشاد-حمیده ماحوزی 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان بوشهر و برزین ضرغامی مدیرکل 

ارشاد تهران بزرگ و مدیران کل ارشاد سایر استانها به چشم میخورد.

سید عباس صالحی ضمن خیرمقدم و تبریک پیشاپیش عید مبعث به حضار 
و همه دوستداران هنر گفت: زمینه برای کاشت بذر فرهنگ فراهم شده 

است اما فرصت برای انجام این کار محدود است.این جلسه فرصتی است 
که به افکارمان جنبه عمل بپوشانیم.وی در ادامه افزود در بحث حرکت 

تعاملی فعال در استانها یک استراتژی راهبردی برای ایجاد اتفاق فرهنگی 
رخ داده و مطرح بوده و این هدف دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی است.وی در رابطه با تامین منابع مالی طرح تعامل فعال و 

ایجاد اتفاق فرهنگی در استان ها اذهان داشت در حال حاضر بیش از 30 در 
صد از منابع مالی به استانها تعلق خواهد گرفت که این میزان ۱3 درصد 

بیش از تکلیفی است که وزارتخانه برعهده دارد .صالحی گفت در سال ۹3 
از ۱۱ برنامه در قالب های فرهنگی و هنری حمایت شد که این میزان در 

سال جاری به بیش از ۱۹0 برنامه خواهد رسید. برای نمونه میتوان به تجهیز 
کتابخانه های عشایری و روستایی و مناطق محروم اشاره کرد. در محور دوم 
طرح ها هدف تمرکز زدایی و حمایت از فرهنگ و تقویت آن در دستورکار 

قرار دارد که صد البته توزیع مناسب و بی طرفانه منابع مالی خود در پیشبرد 
این مهم موثر خواهد بود.

بــه گــزارش ســایت خــربی تحلیلــی مکــران ،برگــزاری هامیــش هفتــه وقــف در ســالن ارشــاد کهنــوج برگــزار شــد،حجت االســام 

مهــدی ســاالری رئیــس اداره اوقــاف کهنــوج در ایــن مراســم اظهــار داشــت: در ارتبــاط بــا احســان و نیکــی کــردن نســبت بــه 

بنــدگان خــدا در کام معصومیــن )ع( وارد شــده و بهرتیــن و ارزنده تریــن نیکی هــا، وقــف کــردن اســت.

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه کهنــوج بــا بیــان اینکــه هامن طــور کــه در تعریــف وقــف آمــده آن ملکــی اســت کــه اصــل 

آن باقــی می مانــد و از نفــع آن دیگــران ســود می برنــد، بیــان کــرد: مــا بایــد بــه موضــوع وقــف اهمیــت بیشــرتی بدهیــم و 

بــه مــردم در ایــن زمینــه آگاهــی بدهیم.ســاالری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد وقتــی ملکــی وقــف می شــود در اداره اوقــاف ثبــت 

شــود، عنــوان کــرد: از مشــکات احیــای موقوفــات عــدم  آگاهــی مــردم و برخــی از مســئوالن بــا فرهنــگ وقــف اســت کــه بــرای 

برخــی ابهاماتــی وجــود دارد کــه در ایــن راســتا بایــد فرهنگ ســازی کنیــم.وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا بایــد متــام ادارات 

فرهنگــی شهرســتان و همچنیــن شــوراها و دهیــاران در روســتا ها اهمیــت وقــف را در بیــن مــردم نهادینــه کننــد تــا متــام آحــاد 

جامعــه از ایــن موضــوع مهــم و احــکام آن آگاهــی کســب کنند.رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه کهنــوج گفــت: مــردم بــرای 

ثبــت موقوفــه در ســامانه جامــع موقوفــات بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه کهنــوج مراجعــه و موقوفــه خــود را ثبــت کننــد و 

کســانی کــه توانایــی انجــام ایــن امــر حســنه و خداپســندانه را دارنــد، نســبت بــه ایــن امــر توجــه بیشــرت داشــته باشــند.وی بــا 

اشــاره بــه بقــاع متربکــه زیــر پوشــش اداره اوقــاف شهرســتان کهنــوج ابــراز داشــت: تاکنــون ۶ بقعــه و امامــزاده زیــر پوشــش 

ــه  ــه زیارت بچــه ب ــد امامــزاده ابوالقاســم )ع( معــروف ب اداره اوقــاف ایــن شهرســتان هستند.ســاالری گفــت: ســاختامن جدی

ــچ کاری داخــل ســاختامن در حــال اجــرا  ــام رســیده و گ ــه امت ــون کاشــی کاری آن ب ــع ســاخته و هم اکن مســاحت ۶۰۰ مرت مرب

اســت و امیدواریــم تــا پایــان امســال بــه امتــام برســد.

برگزاری همایش هفته وقف در کهنوج

انتخــاب هیــات اجرایــی انتخابــات در کهنوج 
برگزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری کهنــوج ،  فرمانــدار کهنــوج گفــت: 

30 نفــر از معتمــدان بــرای تشــکیل هیــات اجرایــی مجلــس خــربگان رهــربی 

بــه هیــات نظــارت معرفــی شــدندوی افــزود :  ســی نفــر معتمــد و افــراد 

مــورد وثــوق در انتخــاب اعضــای هیــات اجرایــی حضــور داشــتند کــه بــر 

همــن اســاس آقايــان ایــرج عطاپــور وزیــری  ،  علــی راونــد ،  اصغــر عباســی  

ــد  ــک  ، محم ــاس تاجی ــزه ای   ، عب ــان حم ــین ج ــی ،  حس ــد دانش ، محم

یــزدان خــواه ،  مصطفــی شــهرالهی بــه  عنــوان 8 نفــر اعضــای اصلــی هیــات 

اجــرای پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خــربگان رهــربی شهرســتان  کهنــوج 

انتخــاب شــدند . فرمانــدار کهنــوج  گفــت: انجــام بــه موقــع رونــد اجرایــی 

ــکاری  ــون هم ــتان مره ــن شهرس ــربی در ای ــربگان ره ــس خ ــات مجل انتخاب

هــای هیــات نظــارت، دادســتان عمومــی و انقــاب، رئیــس اداره ثبــت 

احــوال شهرســتان و همــکاران در فرمانــداری کهنــوج اســت.

آگهی حصر وراثت
اقــای مجتبــی پــور احمــدی دارای  ش ش ۱۸۹ بــه شــرح دادخواســت 
کاســه 3/۹4 از ایــن شــورا  درخواســت حصــر وراثــت  نمــود و 
ــادق  ــوری ص ــه که ــادروان معصوم ــه ش ــت ک ــح داده اس ــن توضی چنی
بــدرود  را  خــود  اقامتــگاه    ۹4/0۸/۱6 تاریــخ  شناســنامه400در  بــه 
ــار  ــه ۱- مخت ــه آنمحــروم  منحصــر اســت ب ــه اســت  و ورث زندگــی گفت
3۱7۸۹6044۹فرزنــد  ملــی  کــد  بــا  احمــد  فرزنــد  پوراحمــدی 
ملــی  شــماره  بــا  احمــد  فرزنــد  احمــدی  پــور  متوفی-مصطفــی 
3۱7۹22۸3۱2فرزنــد متوفــی -مجتبــی پوراحمــدی فرزنــد احمــد بــا 
کــد ملــی 3۱7۹32۸320فرزنــد متوفــی -یوســف پوراحمــدی فرزنــد 
ــد متوفی-میثــم پوراحمــدی  ــا کــد ملــی303۱3۸3044 فرزن احمــد ب
الهــام  متوفــی-  3۱۵0۱7۱۸06فرزنــد  کدملــی  بــا  احمــد  فرزنــد 
ــی-  ــد متوف ــد ملی3۱6۱27۸623فرزن ــد احمدباک ــدی فرزن پوراحم
غزالــه پوراحمــدی فرزنــد احمــد بــا شــماره ملی3۱7۹2223۱۱فرزنــد 
متوفی-ســکینه پوراحمــدی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی3۱۵02۸0۵32 
فرزنــد متوفــی- ســودابه پوراحمــدی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی 
ــا  انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــد متوفــی -اینــک ب 3۱۵0۵۱۵6۸۸فرزن
ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت درخواســت  را یــک نوبــت  اگهــی مــی نمای
دارد یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی یــک 

ــود. ــی ش ــادر م ــی ص ــم  دارد و اال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب م

حمید میرزاده ریس شورای حل اختاف شماره 3فاریاب
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صبح مکران

ــد از 12  ــران  بع ــته ای ای ــده هس پرون
ــد ــته ش ــال بس س

اظهــارات وزیــر امــور خارجــه دربــاره قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس انــرژی اتمــی دکتــر محمــد جــواد 
ظریــف وزیــر امــور خارجــه از صــدور قطعنامــه جدیــد شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 

کــه بــا خاتمــه دادن بــه 
ــده  ــا پرون ــه پــی ام دی(، فصــل نوینــی را در رابطــه ب ــده گذشــته )موســوم ب بررســی موضوعــات باقیمان

ــا آژانــس مــی گشــاید، اســتقبال کــرد. هســته ای ایــران و همــکاری هــای کشــورمان ب
وی اظهــار داشــت: ســرانجام شــورای حــکام پــس از ۱2 ســال، بــا اذعــان بــه تکمیــل نقشــه راه بیــن ایــران و 
 close consideration آژانــس، بســته شــدن پرونــده موســوم بــه پــی ام دی را بــا اســتفاده از عبــارت صریــح
در بنــد ۹ قطعنامــه خــود اعــام کــرد. دکتــر ظریــف افــزود: ایــن قطعنامــه بســیار فراتــر از بســتن موضــوع 
موســوم بــه پــی ام دی رفتــه و رســمًا ۱2 قطعنامــه پیشــین شــورای حــکام در خصــوص برنامــه هســته ای 
ایــران کــه حــاوی اتهامــات و محدودیــت هــای جــدی بــرای برنامــه هســته ای کشــور بــود را لغــو کــرده 
اســت. همچنیــن شــورا دســتورکار ناظــر بــه اقدامــات گذشــته را رســمًا خاتمــه داده و دســتور کار جدیــدی 

تحــت عنــوان »اجــرای برجــام« کــه نــگاه بــه آینــده دارد، بــرای مــدت مشــخصی ایجــاد کــرده اســت.
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: بــر اســاس ایــن قطعنامــه مــی تــوان بــه صراحــت گفــت موضــوع جعلــی 
ــت.  ــته اس ــخ پیوس ــه تاری ــی ام دی، ب ــه پ ــوم ب ــران، موس ــته ای ای ــه هس ــی برنام ــاح نظام ــه اصط ــاد ب ابع
اکنــون بــر اســاس نــص صریــح گــزارش اخیــر آقــای آمانــو، بــا همــه نقــاط ضعــف آن، عــدم انحــراف مــواد 
ــه تخلــف  ــه ســوی فعالیــت هــای غیــر صلــح آمیــز رســمًا تأئیــد و در نتیجــه نداشــتن هرگون هســته ای ب
ایــران در هیــچ بــازه زمانــی از معاهــده اشــاعه )ان پــی تــی( احــراز گردیــده و ماهیــت منحصــرًا صلــح آمیــز 
برنامــه هســته ای ایــران یــک بــار دیگــر بــه اثبــات رســیده اســت. جمهــوری اســامی ایــران بــا تاکیــد مجــدد 
بــر سیاســت همیشــگی خــود در زمینــه حرمــت ســاح هــای کشــتار جمعــی و پایبنــدی بــه مفــاد معاهــده 
ــا حســن نیــت تعهــدات خــود در برجــام، بــه شــرط  عــدم اشــاعه )ان پــی تــی( بــرای اجــرای کامــل و ب

پایبنــدی کامــل طــرف هــای ۱+۵ بــه تعهــدات متقابــل خــود، اعــام آمادگــی مــی کــند.
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ــن  ــاب معتمدی ــه انتخ جلس
هیــات اجرایــی مجلــس 
در  رهبــری  خبــرگان  

ب جنــو ر با د و ر

ناوکــی فرمانــدار رودبارجنــوب در جلســه انتخــاب معتدمین هیــات اجرایــی پنجمیندوره 
ــاز 20  ــات انتخابات ــتارت مقدم ــه اس ــان اینک ــا بی ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــات مجل انتخاب
آذرمــاه توســط وزیــر کشــور زده شــده اســت گفــت رویکــرد مــا برگزاریانتخاباتــی ســالم 
ــای  ــاب اعض ــاس از انتخ ــق الن ــان کرد:ح ــت وی خاطرنش ــاس اس ــق الن ــت ح ــا رعای ب
نظــارت و اجرایــی تــا خــود برگــزاری اســت لــذا بایــد در ایــن مســیر دقــت زیــاد داشــت 
ــت  ــا والی ــراه ب ــت هم ــدال و عقانی ــن اعت ــی م ــط مش ــرد و خ ــه داد : رویک ــی ادام ناوک
پذیــری اســت و در ایــن مســیر تــاش دارم بــا انتخابــی افــراد صالــح و کاردان وانتخاباتــی 
ــم وی  ــزار نمای ــوزه رودبارجنوببرگ ــل در ح ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــر نس ــی نظی ــالم و ب س
ــرای  ــه اج ــم در عرص ــی کن ــه م ــی توصی ــات اجرای ــن هی ــودم و معتمدی ــه خ ــه داد ب ادام
ــا و  ــه دنی ــه ک ــود طوریک ــزار ش ــفاف برگ ــات ش ــم انتخاب ــت نمایی ــات هم ــد انتخاب فرآین
ــه  ــاره ب ــا اش ــوب ب ــدار رودبارجن ــم فرمان ــراب نکنی ــران خ ــر دیگ ــود را بخاط ــرت خ آخ
اینکــه هیــچ کــس حــق اســتفاده و بــه کارگیــری امــوال دولتــی را در جهــت تبلیــغ و کمــک 
بــه نامزدهــای احتمالــی را نــدارد افزوداگــر گزارشــی مســتند نســبت بــه مقوله  از مســئول 
و مدیــری دریافــت نمایــم بــا فــرد خاطــی بــه شــدت برخــورد مــی نمایــم در ادامــه ایــن 
جلســه انتخابــات معتدمیــن هیــات اجرایــی انتخابــات پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان 

رهبــری برگــزار و افــراد منتخــب مشــخص شــدند.

بــا عــرض ســام و احتــرام خدمــت آقــای محســن بیگــی مدیــر کل محتــرم 
ــان جنــوب  ــدادی از فرهنگی ــن کــه تع ــه  ای ــا توجــه  ب ــرورش :ب آمــوزش و پ
کرمــان در ســال تحصیلــی ۹4-۹3 اضافــه تدریــس داشــته انــد و حــق 
الزحمــه ســه ماهــه آخــر ســال گذشــته پرداخــت نشــده اســت و نســبت بــه 
ــق  ــت ح ــه پرداخ ــا ب ــتند . لطف ــت هس ــران و ناراح ــت آن نگ ــدم پرداخ ع

ــد . ــدام کنی ــت اق ــس اس ــه تدری ــق الزحم ــه ح ــا ک ــه م الزحم
-------------------------------------

ســام خدمــت شــهردار محتــرم شهرســتان کهنــوج و شــورای شــهر 
کهنــوج شهرســتان 

ــا  ــه ب ــم ک ــی کنی ــرض م ــان ع ــهرک آزادگان خدمتت ــی ش ــدادی از اهال ــا تع م
ــت  ــاب وضعی ــرکت گاز و آب و فاض ــات کاری ش ــان عملی ــه پای ــه ب توج
خیابانهــا و کوچــه هــای شــهرک آزادگان بســیار اســفناک وتــردد بــه ســختی 
انجــام مــی شــود بــه طــور کلــی شــهردارهای قبلــی شــهرک آزادگان را 
ــد و  ــی باش ــد م ــیار ب ــایری بس ــوار عش ــت بل ــد وضعی ــرده بودن ــوش ک فرام
همچنیــن تکثرحیوانــات وحشــی وخانگــی از قبیــل ســگ و گربــه کــه شــب 
و روز آســایش مــردم را گرفتــه انــد و پرســه دامــداران بــا دامهایشــان  در 
شــهرک و همچنیــن کیســه هــای زبالــه هــا را بــرای دام هایشــان پــاره مــی کنند 
؟ خواهشــمند اســت نســبت بــه شــهرک آزادگان توجــه ویژه ای داشــته باشــید 
. حداقــل  دســتور دهیــد از عبــور و مــرور دامهــا کــه بایــد در کــوه وبیابــون 

ــود ــری ش ــهرک جلوگی ــند در ش باش
   با تشکر تعدادی از اهالی شهرک آزادگان

-------------------------------------
با سام خدمت نماینده محترم پنج شهرستان جنوبی) شیخ امیری(

هشــت ســال بــه نمایندگــی از مــا مــردم کشــاورز  رفتــی مجلــس کــه صــدای 
مــا مــردم  باشــی حــق مــا را از پاینخــت نشــینها بگیــری  ولــی بــرای اینکــه 
بــرای  خشــک شــدن جــاز موریــان ابــراز  ناراحتــی کنیــد  امــا بــرای   کــم آبــی 
پردیــس تهــران  گلــو پــاره کــردی خســته  نباشــید  همیشــه خنــدان و منتقــد 

دولــت و حامــی پایداریهــا باشــید  ســام مــا بــه رســایی برســان   دالور.....
یک کشاورز رودباری

-------------------------------------
ــران   ــوس ته ــراه چال ــتان بزرگ ــده  داس ــکان ش ــور   زهم ــاده ه ــتان ج داس

ــود  ــی ش ــاح م ــه روزی افتت ــیم ک ــدوار باش ــد امی ــره بای باالخ
اسکندری از زهمکان

-------------------------------------
فرماندار محترم منوجان با سام 

ــور  ــت کش ــادن کرومی ــن مع ــه بزرگتری ــاب  ک ــت فاری ــدن کرومی ــرا مع چ
ــون چنــد درصــد از درآمــد خــودش  را صــرف    ــه موجــب قان ــد ب اســت بای
باشــگهایی   ورزشــی منوجــان  کنــد امــا هیــج خبــری نیســت و کســی هــم 
ــرمایه  ــر س ــی دیگ ــود و در جاهای ــی ش ــت م ــا دریاف ــد ی ــی کن ــر ی نم پیگی

ــد ــانی کنی ــاع رس ــا  اط ــود لطف ــی ش ــداری م گ
جمعی از جوانان ورزشکار منوجانی

-------------------------------------
ــت  ــل وحش ــل تون ــبها مث ــدارد ش ــر ن ــنایی معاب ــوج روش ــاون کهن ــوار تع بل
اســت لطفــا اداره بــرق کــه آبونمــان دریافــت میکنــد  پاســخگو باشــد        

ــاون ــوار تع ــاکن بل ــهروندان  س ــی از ش جمع
-------------------------------------

          صدای مردم

جلســه تعییــن معتمدیــن هیــات اجرایــی  انتخابــات خــربگاه 

رهــربی و مجلــس شــورای اســامی در فاریــاب

جلســه تعيــن معتمديــن هيــات اجرايــي شهرســتان فاریــاب 

بــا حضــور اعضــاي اداري و اعضــاي هيــات نظــارت شهرســتان 

و 30 نفــر از معتمديــن در محــل فرمانــداري برگــزار شــد.به 

ــدار  ــور فرمان ــاب باحض ــداری فاری ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب گ

شهرســتان و ســی نفــر از معتمدیــن شهرســتان و اعضــای هئیــت 

اداری و هئیــت نظــارت شهرســتان جلســه معتمدیــن پنجمیــن 

ــد  ــزار ش ــتان برگ ــربی شهرس ــربگان ره ــس خ ــات مجل دوره انتخاب

ــت  ــی هیئ ــای اصل ــوان اعض ــه عن ــر ب ــت نف ــری هش ــا رای گی وب

فرمانــدار  امیــری  بهــرام  انتخــاب گردیــد.  اجرایــی شهرســتان 

ــت های  ــن سیاس ــن تبیی ــه ضم ــن جلس ــاب در ای ــتان فاری شهرس

ــن دوره مجلــس  ــات دهمی ــرای برگــزاری انتخاب ــات ب ســتاد انتخاب

شــورای اســامی و پنجمیــن دوره مجلــس خــربگان رهــربی، گفــت: 

ــز  ــم و حائ ــات، مســوولیتی بســیار مه ــزاری انتخاب مســوولیت برگ

اهمیــت اســت و مســوولین برگــزاری انتخابــات هــم از نظــر 

رشعــی و هــم از نظــر قانونــی می بایســت بــه دقــت بــه وظیفــه 

خــود عمــل کنندامیــری خواســتار رعایــت اصــل بــی طرفــی توســط 

ــف  ــر از وظای ــی دیگ ــرد: یک ــه ک ــد و اضاف ــات ش ــان انتخاب مجری

مجریــان و دســت انــدرکاران برگــزاری انتخابــات، برنامــه ریــزی و 

تــاش بــه منظــور حضــور و مشــارکت پرشــور بیــش از پیــش مــردم 

در انتخابــات مــی باشــد.42 صنــدوق رأی در شهرســتان وجــود دارد 

ــد. ــام میدهن ــر کار خــود را انج ــدوق 15 نف ــرای هــر صن ــه ب ک

جلســه تعییــن معتمدیــن هیــات اجرایــی  انتخابــات خبــرگان رهبــری و مجلــس 
شــورای اســالمی درشهرســتان فاریــاب

آگهی فقدان پرونده ثبتی
نظــر بــه اینکــه پرونــده ثبتــی ششــدانگ بــاغ مرکباتــی و نخلیاتــی مشــتمل بــر موتــور و پمــپ تحــت پــاک ۱0 فرعــی از 6۹0  ـ اصلــی واقــع در حســین آبــاد منوجــان 
بخــش 46 کرمــان بنــام محمــد ،مهــدی ، حســن و خانمهــا مرضیــه ، فیــروزه و فهیمــه همگــی ســاالری منوجــان ) کمــا فــرض الــه ( مفقــود گردیــده وبــا جســتجوی 
فــراوان تــا کنــون پیــدا نشــده لــذا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی حــق یــا حقوقــی یــا انجــام معاملــه ای نســبت بــه آن مــی باشــند مراتــب را ظــرف مــدت ۱0 روز 

از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره اعــام نماینــد %                                                   رئیــس ثبــت اســناد و امــاک کهنــوج / اصغــر نارویــی
آگهی  تحدید  حدود اختصاصی

ــی از 457-  ــاک 20 فرع ــی دارای پ ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــون شش چ

اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 457 اصلــی مذکــوراز محــل مالکیــت خانــم 

هــا شــهناز و آزیتــا کاووســی  مبســاحت 82520/07مــرت مربــع واقــع در شــهر قلعــه 

ــان  باســتناد رای شــامره  ــار بخــش 46 کرم ــج ـ رسخ قلعــه تاجــری قطعــه چه گن

139460319002003371-94/06/07 هیــات مســتقر در ثبــت کهنــوج درمالکیــت 

ــز قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون  آقــای حســن پیــرای فرزنــد عزی

ــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختامنهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13  تعیی

آئیــن نامــه قانــون ثبــت منتــر و در موعــد مقــرر مــورد واخواهــی قــرار نگرفتــه 

ــک مورخــه  ــی مال ــذا حســب درخواســت کتب ــد حــدود دارد . ل ــه تحدی ــاز ب و نی

ــور  ــون مذب ــاده 13 قان ــره م ــدود آن باســتناد تب ــد ح ــی تحدی 94/09/16 آگه

منتــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت 8 صبــح روزیکشــنبه مورخــه 94/10/20 

در محــل رشوع و بعمــل خواهــد آمــد . لــذا بــه مالکیــن و مجاوریــن رقبــه فــوق 

اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حــارض و در صــورت 

عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه 

کســی از مجاوریــن بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعــرتاض داشــته باشــد طبــق 

مــاده 20 قانــون ثبــت و مــاده 86 اصاحــی پــس از تنظیــم صورتجلســه تحدیــدی 

اعــرتاض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره اعــام و ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت بــه 

مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم منایــد و گواهــی دادخواســت بــه ایــن اداره ارائــه 

منایــد . پــس از گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه ادعــای مســموع نخواهــد بــود 

.تاریــخ انتشــار 94/09/29 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــی  ــی از 4۹7- اصل ــاک ۸۸2 فرع ــه دارای پ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــون شش چ
ــت  ــل مالکی ــی از مح ــی از4۹7 اصل ــاک ۱3فرع ــده از پ ــزی ش ــروز ومج مف
نــورک  در  واقــع  مربــع  متــر  بمســاحت۹0/2۸  احمــدی  حســین  آقــای  
شــماره  رای  باســتناد  کرمــان   46 چهاربخــش  قطعــه  گنــج  شــهرقلعه  آبــاد 
کهنــوج  ثبــت  در  مســتقر  هیــات   ۹3/۱2/۱3-۱3۹3603۱۹0020۱۱4۸۱
درمالکیــت خانــم کلثــوم رئیســی اهــوان فرزندخیرمحمــد قــرار گرفتــه و آگهــی 
موضــوع مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون ثبــت منتشــر و در موعــد مقــرر مــورد 
واخواهــی قــرار نگرفتــه و نیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد . لــذا حســب درخواســت 
کتبــی مالــک مورخــه ۹4/0۸/۱۹ آگهــی تحدیــد حــدود آن باســتناد تبصــره مــاده 
۱3 قانــون مذبــور منتشــر وعملیــات تحدیــدی آن از ســاعت ۸ صبــح روزشــنبه 
ــن  ــه مالکی ــذا ب ــد . ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــه ۹4/۱0/26 در مح مورخ
و مجاوریــن رقبــه فــوق اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در محــل وقــوع 
ــا  ــدی ب ــات تحدی ــن عملی ــه مجاوری ــدم مراجع ــورت ع ــر و در ص ــک حاض مل
معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی از مجاوریــن بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
آن اعتــراض داشــته باشــد طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت و مــاده ۸6 اصاحــی پــس 
ــام و  ــن اداره اع ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدی اعت ــه تحدی ــم صورتجلس از تنظی
ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد 
و گواهــی دادخواســت بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد . پــس از گذشــت مهلــت یــاد 

ــود . ــد ب ــموع نخواه ــای مس ــه ادع ــده هیچگون ش
تاریخ انتشار یک شنبه ۹4/0۹/2۹ 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

برگزاری نشست هم اندیشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کهنوج

بــه گزارش ســایت خبــری تحلیلــی مکــران، نشســت دانشــجویان شــاهد و ایثارگر 
واحــد کهنــوج بــا حضــور معــاون مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
کرمــان، ریاســت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان کهنــوج و دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگــر در ایــن واحــد دانشــگاهی برگــزار شــد.اصغر پوربهــزادی رئیــس 
واحــد کهنــوج بــا بیــان اینکــه فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر بــا مــدارک دانشــگاهی در 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــت: دانش ــتند گف ــت هس ــال خدم ــور در ح ــاالی کش ــطوح ب س
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مراکــز آموزشــی کشــور ســهم بســزایی در ایــن مهــم 
داشــته و طــی ســالیان متمــادی توانســته مانــع خــروج نخبــگان علمــی از کشــور 
ــه  ــان دهنده دغدغ ــن نش ــود و ای ــا ش ــی حوزه ه ــت در تمام ــم و صنع ــعه عل و توس

ــوزش  ــت آم ــش کیفی ــامی در افزای ــگاه آزاد اس ــزرگ دانش ــواده ب ــئولین خان مس
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــش دانش ــه نق ــاره ب ــا اش ــن ب ــت.وی همچنی ــور اس کش
کهنــوج در تحــول آمــوزش جنــوب اســتان کرمــان، تدویــن برنامــه هــای فرهنگــی، 
برگــزاری کاس هــای تقویــت بنیــه علمــی و آموزشــی از جملــه برنامه هــای ایــن 
ــن  ــه در ای ــر ک ــاهد و ایثارگ ــجوی ش ــش از200 دانش ــت بی ــگاهی جه ــد دانش واح
واحــد دانشــگاهی و دانشــکده منوجــان در حــال تحصیــل هســتند دانســت و ایــن 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــا بنی ــگاه ب ــاالی دانش ــی ب ــل و نزدیک ــانه تعام را نش
عنــوان کرد.احمــد گروهــی معــاون مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
ــن ۸  ــادگاران مدافعی ــما ی ــت: ش ــاهد گف ــجویان ش ــه دانش ــاب ب ــز خط ــان نی کرم
ســال دفــاع مقــدس هســتید و موقعیــت بســیار مناســبی جهــت رشــد و شــکوفایی 
ــان  ــه بی ــن ب ــد. وی همچنی ــتفاده کنی ــکل از آن اس ــن ش ــه بهتری ــد ب ــه بای ــد ک داری
ــوده  ــم بوج ــم و نظ ــه عل ــر پای ــان ب ــت: جه ــت و گف ــرآن پرداخ ــدگاه ق ــم از دی عل
آمــده و انســان همــواره در پــی کســب علــم و دانــش بــوده و هســت.معاون بنیــاد 
ــجو از  ــش از ۱0000 دانش ــی بی ــارغ التحصیل ــه ف ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــهید اس ش
ایــن واحــد دانشــگاهی گفــت: جنــوب اســتان کرمــان امــروز از لحــاظ نیــروی کار 
متخصــص هیــچ مشــکلی نــدارد و ایــن بــه برکــت وجــود دانشــگاه آزاد اســامی 

ــزرگ  ــواده ب ــوی از خان ــه عض ــز ک ــاهد نی ــدان ش ــت. فرزن ــه اس ــن منطق در ای

ــد  ــان بای ــی جوان ــای فرهنگ ــوان الگوه ــه عن ــتند ب ــامی هس ــگاه آزاد اس دانش

ــن راه نظــم،  ــد و در ای ــرورش دهن ــش را در خــود پ ــم و دان ــوا، اخــاص، عل تق

انضبــاط و برنامــه ریــزی را رسلوحــه کار خــود قــرار دهنــد.

ــزرگ  ــه ب ــان دو طایف ــتی می ــح و آش صل
شهرســتان  در  کرمی هــوت  و  جاللــی 

شــد. برگــزار  قلعه گنــج 
 مکــران :بــا حضــور بــزرگان طوایــف جنــوب کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان 
ــوع  ــه وق ــج ب ــتان قلعه گن ــن در شهرس ــزاع خونی ــال ن ــه دنب ــه ب ــتی ک ــح و آش ــه صل جلس
پیوســته شــده بــود، میــان دو طایفــه بــزرگ جالــی و کرمی هــوت در شهرســتان قلعه گنــج 
ــت  ــه موق ــام جمع ــداری ام ــد راه ــام احم ــور حجت االس ــا حض ــن ب ــد.این آیی ــزار ش برگ
زاهــدان، حســین قاســمی مدیــر قبایــل و طوایــف نهــاد مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل 
ســنت سیســتان و بلوچســتان، حســین ظریفــی فرمانــده قــرارگاه شــهید معمار و تعــدادی از 
مســئوالن محلــی شهرســتان های قلعه گنــج و منوجــان انجــام شــد.مدیر قبایــل و طوایــف 
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل ســنت سیســتان و بلوچســتان در جمــع ســران و 
ــزرگان  ــم از ب ــط می توانی ــا فق ــت: م ــار داش ــج اظه ــتان قلعه گن ــف در شهرس ــزرگان طوای ب
ــری و  ــراد جهانگی ــی، م ــی کرم ــه یحی ــن دو طایف ــزرگان ای ــی ب ــی و کرم ــه جال دو طایف
غامرضــا جالــی تقدیــر و تشــکر داشــته باشــیم کــه اگــر ایــن عزیــزان نبــودن امــروز ایــن 
موضــوع بــه نتیجــه نمی رســید و انجــام ایــن مهــم حاصــل زحمــات چنــد روزه ایــن عزیــزان 
است.حســین قاســمی بیــان داشــت: مــردم مــا مردمــی هســتند کــه خصلت هــای بســیار 
ــا  ــن خصلت ه ــیاری از ای ــیایی در بس ــی و آس ــوام آریای ــه اق ــان هم ــد و در می ــی دارن خوب
ــردم  ــن م ــوازی ای ــه مهمان ن ــوان ب ــوب می ت ــای خ ــن خصلت ه ــه از ای ــتند ک ــرآمد هس س
ــردم  ــن م ــه ای ــی ک ــای خوب ــار خصلت ه ــرد: در کن ــح ک ــرد.وی تصری ــاره ک ــرم اش خونگ
ــل  ــه قت ــه ب ــرم طایف ــه ج ــراد ب ــیاری از اف ــد و بس ــم دارن ــازی ه ــت لج ب ــا خصل ــد، ام دارن
می رســند کــه ایــن اختافــات ســر مســائلی صــورت می گیــرد کــه ارزشــی ناچیــز دارنــد 
و یــا ارزشــی ندارنــد و مــا بــا ایــن فرهنــگ و رســوم زندگــی می کنیــم و بایــد ایــن فرهنــگ 
در بیــن مــردم جــا بیفتــد کــه اختافــات فــردی بــه اختافــات طایفــه ای تبدیــل نشــوند.
ــن شهرســتان حضــور داشــتم،  ــد روزی کــه مــن در ای قاســمی خاطرنشــان کــرد: طــی چن

ــائل را  ــن مس ــد ای ــا بای ــد و م ــه می کردن ــان مراجع ــع اختافاتش ــرای رف ــادی ب ــرادی زی اف
از بیــن ببریــم و ایــن اختافــات  را بــه حداقــل برســانیم.وی ابــراز داشــت: مــا میتوانیــم بــا 
بحــث “پیشــگیری” ایــن اختافــات را بــه حداقــل برســانیم و بهتریــن راهــکار ایــن اســت 
کــه مــا اختافــات فــردی را رفــع کنیــم و نگذاریــم، ایــن اختافــات توســعه یابند.قاســمی 
ــع  ــته ، دو قط ــه کش ــل آن را س ــه حاص ــده ک ــود آم ــه وج ــاف ب ــن اخت ــرد: در ای ــوان ک عن
عضــو ، دو قصــاص و تعــداد ده نفــر ضــرب و شــتم داشــتیم کــه نبایــد می گذاشــتیم، کار بــه 
اینجــا کشــیده شــود.مدیر قبایــل و طوایــف نهــاد مقــام معظــم رهبــری در امــور اهــل ســنت 
سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد: بــزرگ کســی اســت کــه اجــازه ندهــد، ایــن اختافــات 
ــا  ــع م ــتیم در واق ــزرگ نیس ــم، ب ــع کردی ــات را رف ــن اختاف ــه ای ــا ک ــد و م ــود بیاین ــه وج ب
ــکلی  ــر از اول مش ــم  و اگ ــت کنی ــدن حرک ــد ش ــمت قانونمن ــه س ــازی و ب ــد فرهنگس بای
پیــش بیایــد، افــراد بایــد از راه قانونــی عمــل می کردنــد.وی افــزود: مــا بایــد دامــن خــود 
ــل  ــه  راه ح ــویم ک ــدم ش ــازی پیش ق ــم و در فرهنگس ــاک کنی ــد پ ــای ب ــن خصلت ه را از ای
ــه ســمت قانونمنــد شــدن، ســوق بدهیم.امــام جمعــه قلعه گنــج نیــز  ایــن اختافــات را ب
در ایــن آییــن اظهــار داشــت: شــما جوانــان و نوجوانــان کــه در جمــع حضــور داریــد، اگــر 
ــس  ــه ان ــا ک ــد، آن ه ــت، بدانی ــد چیس ــزد خداون ــل ن ــن عم ــد بهتری ــد، بدانی می خواهی
ــت  ــن حرک ــد و ای ــتی می دهن ــد و آش ــتی می کنن ــا آش ــد و ی ــس می گیرن ــد و ان می دهن
را خودشــان انجــام داده و بــه مــردم توصیــه می کننــد، نــزد خداونــد بهتریــن عمــل اســت.
حجت االسام احمد نجنو بیان داشت: بدترین افراد کسانی هستند که اصل دروغ را پیشه 
گرفته اند و یا بذر جدایی را بین دو نفر برادران دینی یا دو قوم و طایفه می کارند و موجب 
نزاع و درگیری میان آن ها می شوند .وی تصریح کرد: ما باید با آبرویی را که خداوند به ما 

عطا کرده در راه خودش استفاده کنیم و ما می توانیم، با آبرو و بزرگی که به دست آورده ایم، 
برای رضای خداوند و در چنین راهی که موجب صلح و آشتی دو نفر یا قوم و قبیله شود، 
استفاده کنیم کهپیامبر اکرم)ص( فرموده اند، سعی برای آشتی دو نفر ارزشی ثوابی چند 

مرتبه باالتر ثواب طواف خانه خدا دارد

آگهی انحصار وراثت  ش.م الف 725

درخواســت  شــامره   ۵۲۱۸ ش  ش  نــواب  ف  ریــگ  امیــری  جــواد 

۹۴/۱۱۸۰مورخ۱۴/۰۹/۹۴توضیــح داده شــادروان مرحــوم نــواب امیــری ریــگ ف 

ــوج فــوت شــده و وراثــت  ــخ ۲۰/۰۴/۱۳۶۶در شــهر کهن عــوض ش ش  ۲در تاری

حیــن فــوت ۱.مهــدی امیــری ریــگ ف نــواب ش ش ۲۷۲ت ت۱۳۵۲ ۲.محمــد ش 

ش ۵۲۱۹ت ت ۱۳۵۰ ۳.مســلم ش ش ۳۱۲ت ت ۱۳۵۹ ۴.جــواد ش ش ۵۲۱۸ت 

ت ۱۳۴۸ ۵.فرخنــده ش ش ۵ت ت ۱۳۵۵ ۶.ملیحــه ش ش ۲۲۶۶ت ت ۱۳۶۳ 

۷.حلیمــه ش ش ۱۲۱۳ت ت ۱۳۶۰ ۸.اللــی ف گل محمــد ش ش ۱۹۲۰ت ت 

ــی ۱۳۲۷همــر متوف

شورای حل اختاف قلعه گنج

هشدارهای پلیسی
ــا  ــماره کارت و ی ــه ش ــم ارائ ــت نمائی ــی را دریاف ــت وجه ــرار اس ــر ق •اگ
شــماره حســاب بــه فــرد واریــز کننــده پــول کفایــت مــی کنــد ونیــازی بــه 
ارائــه دیگــر اطاعــات مهــم نظیــر رمــز اول و رمــز دوم cvv2، تاریــخ انقضــاء 
و ... بــه فــرد مذکــور نمــی باشــد . ایــن اطاعــات مخصــوص برداشــت از 
حســاب و یــا خریــد اینترنتــی مــی باشــد .•جهــت واریــز وجــه بــه حســاب 
ــه دســتگاه خودپــرداز نیســت . متاســفانه در  ــه مراجعــه ب شــما احتیاجــی ب
مــواردی بــه فــرد مــال باختــه اعــام مــی شــود برنــده قرعــه کشــی شــده ، 
وی را بــا بهانــه هــای مختلــف پشــت دســتگاه خودپــرداز کشــانده واهــداف 
ــان  ــرداران از زب ــنهاد کاهب ــه پیش ــرا ب ــه اکث ــد ک ــی کنن ــی م ــود را عمل خ
ــه همــراه کارت  انگلیســی اســتفاده مــی کننــد .•از نگهــداری رمــز عبــور ب
ــوده  ــودی و یارب ــورت مفق ــا در ص ــد ت ــودداری نمائی ــدا خ ــود ج ــر خ عاب
شــدن  کارت بــا حســاب خالــی خــود مواجــه نشــوید .و بــه محــض 
مفقــودی کارت ســریعا بــه دســتگاه خــود پــرداز مراجعــه و بــا دوبــار کلیــک 
ب روی دکمــه ســبز یــا Enter کارت خــودر را بــا حفــظ بودن شــماره کارت 
مســدود نمائید.•زبــان انگلیســی دســتگاه خودپــرداز مخصــوص کســانی 
اســت کــه بــه زبــان فارســی آشــنایی ندارنــد پــس هــرگاه شــخصی از شــما 
خواســت زبــان دســتگاه را تغییــر دهیــد ، ممکــن اســت هدفــی خــاص را 
دنبــال کنــد .•دقــت داشــته باشــیم در هنــگام اســتفاده از دســتگاههای کارت 
خــوان ، حتمــا رمــز عبــور را خودمــان وارد و عملیــات واریــز را انجــام دهیــم 

   فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج ـ پلیس فتا
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رسپرست اداره راه و شهرسازی فاریاب 

معرفی شد 

رسپرســت  عنــوان  بــه  تاجیــک  حســام 

راه و شهرســازی شهرســتان  اداره  جدیــد 

فاریــاب معرفــی شــد.

 بهــرام امیــری فرمانــدار فاریــاب صبــح 

ــس  ــه رئی ــع و معارف ــن تودی ــروز در آیی ام

اظهــار  فاریــاب  شهرســازی  و  راه  اداره 

ــا  ــازی ب ــه راه و شهرس ــت: در مجموع داش

توجــه بــه اینکــه دو وزارتخانــه در یــک 

وزارتخانــه تلفیــق شــد، کار بســیار عظیمــی 

ــت:  ــان داش ــوند.وی بی ــل ش ــد متحم را بای

وزارتخانــه  ایــن  مقوله هــای  از  هرکــدام 

کارهــای اساســی و حســاس کشــور را بایــد 

در برنامه ریــزی خــود جــا دهنــد، بحــث 

راه، بحــث عظیمــی اســت کــه در توســعه 

ــذار  ــد تاثیرگ ــور می توان ــه کش ــه جانب هم

ــه  ــادی ک ــث اقتص ــژه در بح ــه وی ــد ب باش

مقــام  نظــام،  مجموعــه  همــه  دغدغــه 

ــت. ــت اس ــربی و دول ــم ره معظ

ــرد:  ــار ک ــه اظه ــاب در ادام ــدار فاری فرمان

خدمــت در شهرســتان فاریــاب مســتلزم 

تــاش شــبانه روزی و بــدون وقفــه متــام 

و  پل هــا  راه هــا،  تــا  اســت  راهــداران 

بخش هــای ارتباطــی شهرســتان همیشــه 

ــس  ــند.رضا آزادی رئی ــاز باش ــردد ب ــرای ت ب

ســابق اداره راه و شهرســازی فاریــاب گفت: 

آســفالت و روکــش آســفالت در محورهــای 

 50 مجمــوع  در  روســتایی  راه  و  اصلــی 

بــه  کیلومــرت، نصــب عائــم، خط کشــی 

طــول 300 کیلومــرت در محــور اصلــی و 

محــور روســتایی و اجــرای شــانه خاکــی 

ــن اداره  ــات ای ــه اقدام ــرت از جمل 10 کیلوم

ــت. ــوده اس ب

وی افــزود: بــه روکــش آســفالت محــور 

اصلــی فاریــاب - گاشــکرد کهنــوج به طــول 

محــور  آســفالت  روکــش  کیلومــرت،  دو 

کیلومــرت،   9 به طــول  مقــرب   - فاریــاب 

 – فاریــاب  محــور  آســفالت   روکــش 

چاه نارنــج عوارضــی به طــول پنــج کیلومــرت، 

ــارت  ــش آســفالت راه روســتایی چاه زی روک

و  زیرســازی  و  کیلومــرت  دو  طــول  بــه 

آســفالت راه روســتایی جامل آبــاد از دیگــر 

اقدامــات انجــام شــده اســت.

آزادی بــا اشــاره بــه ادامــه روکــش آســفالت 

و  زیرســازی  و  ملــی  بــاغ  روســتایی  راه 

ــه  ــه دهن ــام ب ــه ام ــور مزرع ــفالت مح آس

مــوردان بــه طــول شــش کیلومــرت بیــان 

محــور  ابتــدای  آســفالت  روکــش  کــرد: 

مزرعــه امــام، زیرســازی و آســفالت محــور 

ــارمباء  ــتایی ش ــازی راه روس ــه و زیرس حرم

خط کشــی  بــه  اســت.وی  شــده  انجــام 

عائــم  نصــب  و  اصلــی  محورهــای 

راهنامیــی و رانندگــی  در محورهــای اصلــی 

اظهــار  اشــاره و  و محورهــای روســتایی 

کــرد: نقشــه برداری ادامــه راه روســتایی 

پاریــگ امیــری و راه روســتایی گلدســته 

ــی  ــاب عوارض ــور فاری ــه برداری مح و نقش

ــات  ــر اقدام ــور از دیگ ــض مح ــرای تعری ب

ــت. ــده اس ــام ش انج

در پایــان فرمانــدار فاریــاب بــا قدردانــی از 

ــرای  ــا آزادی ب ــای رض ــاش ه ــات و ت خدم

حســام تاجیــک در ســمت جدیــد آرزوی 

ــق کــرد. توفی

سرپرست اداره راه و شهرسازی فاریاب معرفی شد 

همزمــان بــا سراســر کشــور طــرح جنگانــه اداره منابــع 
ــد.  ــرا ش ــج اج ــه گن ــتان قلع ــز داری شهرس ــی و ابخی  طبیع
بــه گفتــه آقــای امیــری مدیــر منابــع طبیعــی شهرســتان 
ــای  ــارکت ادارات و نهاده ــا مش ــرح ب ــن ط ــج، ای ــه گن قلع
از  وجمعــی  احمــر  زیســت،هال  مردمی،بســیج،محیط 
دانــش امــوزان در منطقــه چــاه نــوروز شهرســتان قلعــه 
گنــج بــا هــدف اشــاعه ترویــج فرهنــگ منابــع طبیعــی 
ــرخ  ــه ن ــه ب ــا توج ــزود :ب ــد. وی اف ــرا ش ــرح جنگانهاج ط
در  جنگلــی  هــای  رویشــگاه  از  بســیاری  زایــی  بیابــان 
ــکل  ــکاری تش ــا هم ــرح ب ــن ط ــت و ای ــودی اس ــرض ناب مع
ــا هــدف  هــا و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی و مردمــی ب
ــر  ــی درسراس ــی و مرتع ــای جنگل ــه ه ــتن عرص ــازه داش ت
کشــور ،شــناخت و حمایــت از گونــه هــای در معــرض 
خطــر )بومــی( اشــنایی بــا روش کاشــت انهــا معرفــی 
ــی  ــع محل ــوص جوام ــردم بخص ــش م ــی و نق ــگاه واقع جای
ــت  ــتی حرک ــوع زیس ــت از تن ــداری و حفاظ ــاء  نگه در احی
ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــن و توس ــت جایگزی ــوی معش ــه س ب
 طبیعــت محــور در قالــب یــک طــرح ۵ســاله اجــرا می شــود. 
الزم بــه یــادآوری اســت،  درختــان بومــی و ســازگار بــا 
ــوع  ــد،از ن ــته ش ــروز کاش ــه ام ــتان ک ــن شهرس ــت ای طبیع
ــر  ــد ذک ــر فوای ــاوه ب ــه ع ــت( ک ــی اس ــز روغن ــار و گ )کن

ــد. ــم دارن ــی ه ــتفاده داروی ــده اس ش
 فیروز ببربیان

طرح جنگالنه در قلعه گنج اجرا شد

ــازی  ــس اداره راه و شهرس ــه ریی ــع و معارف ــم تودی مراس

ــار و ســعیدی  ــدار رودب رودبارجنــوب باحضــور ناوکــی فرمان

ــتان در  ــوب اس ــازی جن ــاون اداری اداره کل راه و شهرس مع

ــد ــزار ش ــوب برگ ــدار رودبارجن ــرت فرمان ــل دف مح

در ایــن مراســم عطاناوکــی فرمانــدار رودبارجنــوب بــا بیــان 

اینکــه راه و شهرســازی یکــی از ادارات مهــم و موثــر در 

توســعه شــهرها و مناطــق مختلــف اســت افــزود اداره راه و 

شهرســازی رودبارجنوب هم در راســتای توســعه راه و شــهری 

رودبارجنــوب بســیار موثــر بــوده اســت بــه طوریکــه در طول 

دوره یکســاله مدیریــت حســام تاجیــک شــاهد پیرفت های 

ــا و  ــعه راه ه ــر توس ــف نظی ــای مختل ــش ه ــی در بخ خوب

تکمیــل پــروژه هــای نیمــه ســاخت بــوده ایــم

ناوکــی ادامــه داد در یکســال اخیــر شــاهد آســفالت 24 

کیلومــرت راه روســتایی و 23 کیلومــرت تعریــض و روکشــی 

ــم ــوده ای ــار ب ــمت رودب ــه س ــاد ب ــور بهادرآب مح

وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد محــور رودبــار - جازموریــان 

بــه ســمت ایرانشــهر هــم از ایــن قاعــده دور نبــوده و 

ــت ــته اس ــی را داش ــض و روکش ــات تعری عملی

ــه  ــرا و ب ــود اج ــت باوج ــان داش ــوب بی ــدار رودبارجن فرمان

بهــره بــرداری رســیدن چندیــن پــروژه کوچــک و بــزرگ 

دیگــر در بخــش هــای مختلــف روســتایی و شــهری امــا 

هنــوز بــه وضعیــت مطلــوب و در خــور شــان مــردم رودبــار 

ــن امــر مهــم همــت  ــه ای ــه رســیدن ب ــم ک ــه ای دســت نیافت

و توجــه بیــش از پیــش اداره کل راه و شهرســازی چنــوب 

اســتان و مدیریــت جدیــد اداره راه و شــهر ســازی رودبــار را 

ــران  ــه جابجایــی مدی ــا اشــاره ب ــان ب مــی طلبدناوکــی در پای

ادارات افــزود جابجایــی و تنــوع در مدیریــت جامــع امــری 

ــرت  ــه به ــانی هرچ ــت رس ــی خدم ــت پویای ــادی و در جه ع

ــدس  ــات مهن ــل از خدم ــروز شــاهد تجلی ــذا ام ــی باشــد ل م

تاجیــک و  معارفــه رضــا آزادی از مدیــران پرتــاش ایــن حــوزه 

هســتیم کــه امیــد داریــم مهنــدس آزادی در ایــن راســتا 

ــک  ــام تاجی ــت  حس ــر اس ــه ذک ــتیم الزم ب ــق باشندهس موف

ــتان  ــازی شهرس ــد اداره راه و شهرس ــس جدی ــوان ریی ــه عن ب

فاریــاب معرفــی و رضــا آزادی رییــس ســابق اداره راه و 

شهرســازی فاریــاب بــه جــای وی بــه عنــوان رییــس اداره راه 

ــد ــه ش ــوب معارف ــازی رودبارجن و شهرس

تودیــع و معارفــه رئیــس اداره راه و شهرســازی 
ــوب ــار جن رودب

 »مهاجرت بلوچ های ایرانی به شرق آفریقا«
سیستان وبلوچســتان،  دانشــگاه  »پژوهــش«  هفتــه  بــا  همزمــان 
ــو  ــدی عض ــرام عرب احم ــر امیربه ــاب دکت ــخنرانی جن ــان س میزب
ــران در  ــابق ای ــی س ــزن فرهنگ ــران و رای ــگاه ته ــی دانش ــأت علم هی
ــرب  ــر ع ــوه« بود.دکت ــا« و»زیمباب ــورهای »تانزانی ــا کش ــرق آفریق ش
ــام  ــا انج ــم آفریق ــای مقی ــورد بلوچ ه ــی در م ــه تحقیقات ــدی ک احم
ــدان  ــه زاه ــتان، ب ــگاه سیستان وبلوچس ــوت دانش ــا دع ــت، ب داده اس
ــجویان  ــار دانش ــود را در اختی ــات خ ــل تحقیق ــا حاص ــود، ت ــده ب آم
از  گزارشــی  می آیــد  پــی  در  آنچــه  دهــد.  قــرار  دانشــگاه  ایــن 
ــای  ــرت بلوچ ه ــدی در کارگاه »مهاج ــرب احم ــر ع ــخنرانی دکت س
ــنبه 26 آذر ۱3۹4  ــه روز چهارش ــت ک ــا« اس ــرق آفریق ــه ش ــی ب ایران

ــت. ــده اس ــراد ش ای
مراحل مهاجرت بلوچ ها به سواحل شرق آفریقا 

بلوچ هــای ایرانــی طــی ســه مرحلــه بــه ســواحل شــرق آفریقــا 
رخــت ســفر بســته اند؛ ابتــدا حــدود ســال ۱663میــادی بــه 
ــی  ــا همراه ــان ب ــور عم ــق کش ــاه« از طری ــهداد کوت ــر ش ــری »می رهب
و تشــویق پادشــاهان ایــن کشــور و به عنــوان نیــروی نظامــی و 
محافظــان مخصــوص ایــن پادشــاهان راهــی ســواحل شــرقی آفریقــا 
ــد  ــوم بع ــار س ــادی و ب ــال ۱۸۵0 می ــدود س ــار دوم ح ــده اند. ب ش
ــری  ــال۱۹7۹موج دیگ ــی در س ــران یعن ــامی در ای ــاب اس از انق
ــرق  ــی ش ــی راه ــران قبل ــویق مهاج ــی و تش ــا هماهنگ ــا ب از بلوچ ه

آفریقــا شــده اند. 
تسلط عمانی ها به سواحل شرق آفریقا

گروهــی از عرب هــای مســلمان کــه بــه ســواحل شــرق آفریقــا 
یافتــه بودنــد،  تانزانیــا ســکونت  هجــرت کردنــد و در کنیــا و 
به تدریــج مبــارزات آشــکار و پنهانــی را علیــه اســتعمار آغــاز کردنــد. 
ــری  ــوردان ماه ــه دریان ــا ک ــا از عمانی ه ــارزه پرتغالی ه ــرای مب ــا ب آنه
ــس از  ــا پ ــرانجام عمانی ه ــه س ــد ک ــک نمودن ــای کم ــد، تقاض بودن
ــال ۱6۹۸م  ــا در س ــتند، پرتغالی ه ــم توانس ــگ غیرمنظ ــن جن چندی
ــت  ــیطره یابند.عل ــا س ــرق آفریق ــواحل ش ــر س ــد و ب ــت  دهن شکس

ــا ــرق آفریق ــواحل ش ــه س ــا ب ــرت بلوچ ه مهاج
ــوز  ــه هن ــد. چنان ک ــاط بودن ــا در ارتب ــا عمانی ه ــم ب ــا از قدی بلوچ ه
هــم باهــم در ارتبــاط هســتند. زمانــی کــه عمانی هــا پرتغالی هــا 
ــه  ــد. ب ــان افتادن ــعه حکومت ش ــر توس ــه فک ــد، ب ــت دادن را شکس
ــا را  ــر بلوچ ه ــن خاط ــه همی ــتند. ب ــی داش ــاد خاص ــا اعتم بلوچ ه
جــذب کردنــد و در طــول ایــن دوره و تــا پیــش از ورود انگلیســی ها 
بــه منطقــه، بلوچ هــا رفته رفتــه در ســواحل جزایــر شــرق آفریقــا 
ــل  ــه دلی ــه و ب ــکونت یافت ــا س ــا و کنی ــی از تانزانی ــه در مناطق ازجمل
شــجاعت و جنگجویــی خــود مــورد اعتمــاد کامــل ســاطین عمانــی 
ــی  ــدی و حساس ــت های کلی ــا، پس ــه عمانی ه ــه ای ک ــد. به گون بودن
ماننــد: محافظــت از پادشــاهان، حراســت پادگان هــا و مراکــز نظامــی 
ــا از  ــر آن بلوچ ه ــاوه ب ــد. ع ــذار کردن ــا واگ ــه آنه ــادی را ب و اقتص
ــه  ــد و به طوری ک ــوردار بودن ــی برخ ــاطین عمان ــل س ــرام کام احت
شــیخ مبــارک از اعــراب مزروعــی حاکــم بــر مومباســا در ســال 
ــز  ــار نی ــود و در زنگب ــیس نم ــا تاس ــرای بلوچ ه ــجدی ب ۱۸60م مس

ــا احــداث کــرد. ــرای آنه مســجدی ب
استعمار انگلیسی ها بر شرق افریقا

پــس از ورود انگلیســی ها بــه شــرق آفریقــا و خلــع عمانی هــا، 
ــا آن زمــان وظیفــه عمــده آنهــا، حفاظــت از ســاطین  بلوچ هــا کــه ت
ــه تجــارت  عمانــی بــود، جــذب مشــاغل دیگــری شــده و برخــی ب
روی آوردندگروهــی از ایــن بلوچ هــا نیــز از طریــق کاروان هــای 
تجــاری و بــا هــدف ورود بــه بازارهــای ایــن مناطــق ، رهســپار مناطــق 
ــی از  ــج در بخش های ــدند. و به تدری ــدا ش ــکا و اوگان ــی تانگانی داخل
مناطــق داخلــی تازانیــا، اوگانــدا، کنیــا و کنگــو دموکراتیــک اســتقرار 
ــان بومــی ایــن مناطــق ازدواج کردند.برخــی از آنهــا  ــا زن یافتنــد و ب
در شــهرهای زنگبــار و مومباســا بــه فروشــندگی روی آوردنــد و 
تعــدادی نیــز بــه اســتخدام پلیــس در آمدنــد و بــه درجــات باالیــی 

ــتند. ــل گش ــا نای ــار و مومباس ــس زنگب در ادارات پلی
بلوچ های اوگاندا

مهاجریــن مذکــور در کشــور »اوگانــدا« بــا حــدود ۱۵000 نفــر 
جمعیــت بیشــترین حضــور را دارنــد کــه حــدود 2۵0ســال قبــل از 

عمــان بــه »زنگبــار« و ســپس »اوگانــدا« رفته انــد. در دوره حاکمیــت 
ــین«  ــن حس ــی ب ــام »عیس ــخصی به ن ــار، ش ــر زنگب ــعید ب ــلطان س س
ــونا از  ــاه س ــار ش ــه درب ــال۱۸۵2 ب ــت. او در س ــوده اس ــا ب از بلوچ ه
ــی  ــت و در گارد محافظت ــور یاف ــدا« حض ــله ی بوگان ــاهان »سلس ش
ــاج  ــارت ع ــه تج ــدا ب ــوب اوگان ــت. وی در جن ــوب گش ــاه منص ش
ــرک گفــت.   ــدا را ت فیــل پرداخــت و پــس از مــرگ شــاه ســونا اوگان
ــادی  ــتم می ــرن بیس ــل ق ــم و اوای ــرن نوزده ــر ق ــا و در اواخ بعده
رهســپار  زنگبــار  از  به تدریــج  بلوچ هــا  از  دیگــری  گروه هــای 
اوگانــدا شــدند و در مناطــق مختلــف ایــن کشــور اســتقرار یافتنــد. 
ــاکا« و  ــاال«، »ماس ــه ی »کامپ ــدا در حوم ــی در اوگان ــای فعل بلوچ ه
ــا و  ــارت و اداره بنگاه ه ــه تج ــد و ب ــت دارن ــوروتی« و »آروا« اقام »س

ــد.  ــتغال دارن ــاورزی اش ــزرگ کش ــای ب مجتمع ه
بلوچ های کنیا

ــد  ــت دارن ــا« اقام ــون در شهر»مومباس ــا هم اکن ــای کنی ــر بلوچ ه اکث
و هرچنــد آمــار دقیقــی از بلوچ هــای ســاکن ایــن شــهر وجــود 
نــدارد ولــی بــه نظــر می رســد در حــدود  پنــج هــزار نفــر بلــوچ در 
مومباســا زندگــی می کننــد کــه شــامل منطقــه ای اختصاصــی بــه نــام 

»مــاکادارا« می شــود.
آنهــا در ایــن شــهر دارای یــک مســجد و یــک ســالن بــزرگ اجتماعات 

هســتند و معمــوال مراســم  خــود را در ایــن مرکــز برگــزار می کننــد. 
بلوچ های تانزانیا

ــم  ــل قدی ــی از نس ــه مخلوط ــا ک ــای تانزانی ــده ی بلوچ ه ــش عم بخ
بیشــتر در  بــه شــمار می رونــد،  اخیــر  و مهاجــران چنــد دهــه 
ــکونت  ــهر س ــن دو ش ــتاهای ای ــا« و روس ــهرهای»ایرینگا«، »امبی ش
قدیم تریــن  وا«  »روجــه  روســتاهای  ســاکن  بلوچ هــای  دارنــد. 
گفتــه ی  اســاس  بــر  می باشــند.  ارینــگا  منطقــه  بلوچ هــای 
ــود در  ــت خ ــه ی اقام ــال های اولی ــا در س ــوچ، آنه ــالخوردگان بل س
ــتم  ــن سیس ــته اند. و اولی ــی داش ــاد و پررونق ــزارع آب ــه م ــن منطق ای
کانال کشــی و آب رســانی را در روســتای مزبــور ایجــاد کرده انــد.
ــی  ــکیات منظم ــا« دارای تش ــگا« و »امبی ــاکن »ایرین ــای س بلوچ ه
می باشــند و فعالیــت آنهــا تحــت نظــارت کمیتــه ی بلوچ هــای 
ــوده و  ــگاه و مدرســه ب ــا دارای مســجد، درمان ــرار دارد. آنه ــا ق تانزانی
مدیریــت چنــد پــروژه ی کشــاورزی بــزرگ را بــه عهــده دارند.تعــداد 
اندکــی از بلوچ هــا نیــز در »کائومــه« در حومــه ی »باگامویــو« زندگی 
ــن  ــل در ای ــال قب ــت س ــدود دویس ــه از ح ــا ک ــن بلوچ ه ــد. ای می کنن
شــهر اقامــت داشــته اند در زمــره ی قدیمی تریــن جماعــات بلــوچ در 
ــل  ــود را »واشومی«می خوانند.نس ــد و خ ــمار می رون ــه ش ــا ب تازانی
ــه ۱۹70  ــل ده ــا اوای ــای ۱۹۵0 ت ــا در دهه ه ــای تانزانی ــوم بلوچ ه س
میــادی از شــهرهای زاهــدان، ســرباز، نیکشــهر، چابهــار، قصرقنــد، 
بــه امیــد آینــده ای بهتــر عــازم ایــن کشــور شــده و همچــون نســل اول 
بلوچ هــا در ایرینــگا، امبیــا، تابــورا و انــزگا اقامــت گزیدنــد. برخــی 
از ایــن بلوچ هــا بعد هــا بــه کشــورهای اروپایــی ازجملــه ســوئد 

ــد. ــرت کردن مهاج
بلوچ های کنگوی دموکراتیک

ــد.  ــکونت دارن ــز س ــو« نی ــور »کنگ ــا در کش ــی از بلوچ ه ــداد کم تع
از  و در مناطــق جوگــو و بونیــا زندگــی می کننــد و تعدادشــان 

ــت. ــر اس ــا کمت ــدا و کنی ــا ، اوگان ــای تانزانی بلوچ ه
نقش بلوچ ها در عرصه ی اقتصاد و سیاست 

شــغل اصلــی بلوچ هــای شــرق آفریقــا تجــارت اســت و آنهــا 
عــاوه بــر خریدوفــروش وســایل و لــوازم مختلــف مدیریــت چنــد 
ــای  ــه بلوچ ه ــه ب ــد ک ــده دارن ــه عه ــاورزی را ب ــزرگ کش ــع ب مجتم
ــاال از  ــه احتم ــد ک ــی« می گوین ــاورزی »ننگاران ــش کش ــال در بخ فع
واژه ِ بلوچــی »ننــگار« بــه معنــای ابــزار شــخم زدن زمیــن گرفتــه شــده 
اســت.آنها نیــز مدیریــت تعــدادی از شــرکت ها و مؤسســات بــزرگ 
تجــاری را در کشــورهای شــرق آفریقــا بــه عهــده دارنــد و نیــز برخــی 
از بلوچ هــا، از حیــث تحصیــات دانشــگاهی در ســطح باالیــی 
قــرار دارنــد و در مشــاغلی همچــون  پزشــکی، وکالــت، اســتاد 
ــد. ــت می کنن ــاغل اداری فعالی ــر مش ــس و دیگ ــر پلی ــگاه افس دانش
ــه آن  ــت و ورود ب ــه سیاس ــه ای ب ــدان عاق ــا چن ــه بلوچ ه ــد ک هرچن
ــد، امــا معــدود افــرادی هــم کــه ورود  چنــدان اقبالــی نشــان نداده ان
یافته انــد بــه اوج موفقیــت دســت پیداکرده انــد کــه نمونــه اش 

ــت. ــان اس ــا« در عم ــفیر »کنی ــی« س »ناصرعل
و نیــز »رســتم عزیــز« از اعضــای بــا نفــوذ حــزب حاکــم »تانزانیــا« و 
نماینــده یــک دوره مجلــس ایــن کشــور بــوده اســت کــه ســرمایه اش 
ــود. وی  ــن زده می ش ــکا« تخمی ــارد دالر امری ــک میلی ــدود »ی در ح
از اعضــای یــک خانــواده موفــق بلــوچ در عرصــه سیاســت و اقتصــاد 
بــه شــمار می آیــد کــه در بخــش الکترونیــک و موبایــل شــرق آفریقــا 
فعالیــت دارد و بــرادرش هنــگام ســفر هاشــمی رفســنجانی بــه 
ــواحلی  ــان س ــه زب ــی ب ــان فارس ــخنرانی او از زب ــم س ــا مترج تانزانی

بــود.
هویت و فرهنگ

بلوچ هــای شــرق آفریقــا توانســته اند دیــن، مذهــب و زبــان خــود را 
حفــظ کننــد. آنــان حنفــی مذهــب هســتند و بیشترشــان غیــر از نســل 
ــد و حتــی برخــی  ــان خــود را حفــظ کرده ان اول مهاجــران بلــوچ زب
نیــز بــا زبــان فارســی آشــنایی دارنــد. آنــان بــا تاســیس انجمن هــای 
فرهنگــی، نســل جــوان را بــا زبــان و مذهــب خــود آشــنا ســاخته اند 
ــی را  ــی و قوم ــای خانوادگ ــتان پیونده ــه بلوچس ــفر ب ــا س ــز ب و نی
ــا،  ــوچ در آفریق ــردان بل ــان و م ــی از زن ــی برخ ــد. حت ــظ کرده ان حف
پوشــش بلوچــی دارند.گرچــه نخســتین گــروه از مهاجــران بلــوچ بــا 
درآمیختــن بــا مــردم بومــی ایــن مناطــق تــا حــدود زیــادی هویــت، 
ــه  ــراری ب ــد. اص ــت داده ان ــود را از دس ــی خ ــگ قوم ــان و فرهن زب
حفــظ آن نداشــته اند. امــا گــروه دوم و ســوم مهاجــران ضمــن تــاش 
بــرای حفــظ اصالــت هویتــی، فرهنگــی و نــژادی خویــش از ازدواج 
بــا مــردم بومــی آفریقــا پرهیــز کــرده و توانســته اند خــود را به عنــوان 
ــه  ــور ب ــورهای مذک ــی در کش ــی و قوم ــوی فرهنگ ــت ق ــک اقلی ی

اثبــات برســانند. 
ارتباط با جوامع بومی شرق آفریقا

برخــاف هندی هــا مقیــم آفریقــا، بلوچ هــا به دلیــل ارتباطــات 
ــه ازدواج  ــان و درنتیج ــا بومی ــود ب ــی خ ــی و اجتماع ــق فرهنگ عمی
بــا اعــراب و بومیــان در زمــره ی اقلیت هــای غیربومــی مــورد عاقــه 
ــرن و  ــه ق ــی س ــد و ط ــمار می آین ــه ش ــا ب ــرق آفریق ــتان ش سیاه پوس
ــرش  ــتقبال و پذی ــا اس ــواره ب ــه هم ــن منطق ــود در ای ــور خ ــم حض نی
آفریقــا در زمــره ی  بومیــان مواجــه بوده انــد. بلوچ هــای شــرق 
ــاالن  ــه و کهن س ــمار رفت ــه ش ــه ب ــی منطق ــع غیربوم ــالم ترین جوام س
و روســای آنــان، بــه تــاش بــرای منــزه نگه داشــتن جامعــه ی خــود 

ــد. ــد دارن ــی تاکی ــای اخاق ــت ارزش ه ــر رعای ــد و ب می پردازن
تاثیر مهاجران بلوچ بر فرهنگ شرق آفریقا

ــر  ــا ب ــرق آفریق ــه ش ــرت ب ــا از مهاج ــی بلوچ ه ــدف اصل ــد ه هرچن
ــته اند در  ــا توانس ــت، آنه ــوده اس ــارت ب ــری و تج ــای نظامی گ مبن
ــر  ــان تاثی ــان آن ــگ و زب ــر فرهن ــه ب ــان منطق ــا بومی ــط ب ــایه ی رواب س
ــدود ۵00  ــواحلی ح ــان س ــای زب ــروزه در واژه ه ــه ام ــد. چنان ک گذارن
ــران  ــن مهاج ــق همی ــه از طری ــی رواج دارد ک ــده از فارس واژه ثبت ش
بلــوچ و مهاجــران شــیرازی، وارد ایــن زبــان شــده اســت. حــدود 30 

ــا ــن زب ــز در ای واژه بلوچــی نی
 وجــود دارد ازجملــهshawl بــه معنــای شــالی، cherehana بــه 
ــه  ــی، karkhanah/karakana ب ــدال دار پای ــی پ ــای چرخ خیاط معن
معنــای کارخانــه و کارگاه از واژه هایــی بــه شــمار می رونــد کــه توســط 
ــتحکام  ــز در اس ــان نی ــال یافتند.آن ــواحلی انتق ــان س ــه زب ــا ب بلوچ ه
ــی از  ــد و برخ ــا نموده ان ــی ایف ــش مهم ــواحلی نق ــان س ــاختار زب س
ــر  ــواحلی ب ــان س ــتور زب ــر دس ــی ب ــر عمیق ــوچ تاثی ــمندان بل دانش
ــا و  ــن« از مومباس ــراغ الدی ــهاب الدین چ ــیخ »ش ــد از ش ــا نهاده ان ج
ــر  ــمندان معاص ــام از دانش ــان« از دارالس ــال خ ــد کم ــم » محم معل
ــب  ــف کت ــواحلی و تألی ــان س ــد زب ــن قواع ــه در تدوی ــد ک بلوچ ان
»نورجهــان  داشــته اند. همچنیــن  مهمــی  نقــش  ابتدایــی  درس 
زیــدی« شــاعره بلــوچ از چهره هــای بــزرگ ادبــی شــرق آفریقاســت 
کــه نخســتین شــاعر زبــان ســواحلی بــود کــه بــه دریافــت جایــزه ی 
ــر  ــز دکت ــد. نی ــل آم ــال ۱۹74 نای ــا در س ــور کنی ــی رئیس جمه ادب
ــای  ــس کتاب ه ــاکن لس آنجل ــایی س ــوچ مومباس ــرزا« بل ــام می »س
از  آن برخــی  بــر  زبــان ســواحیلی دارد. عــاوه  ارزشــمندی در 
ســنت های موســیقی بلوچــی ماننــد »گواتــی« در شــرق آفریقــا 

ــت. ــه اس ــا راه یافت ــط بلوچ ه توس

مراحل مهاجرت بلوچ های ایرانی به شرق آفریقٌا

اعضــای هیــات اجرایــی انتخابــات در 
شهرســتان منوجــان انتخــاب شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری منوجــان، بــا حضــور فرمانــدار، دادســتان،رئیس 

اداره ثبــت احــوال و اعضــای هیــات نظــارت و جمعــی از معتمــدان شهرســتان، 

روزچهارشــنبه مــورخ 94/9/25 جلســه انتخابــات اعضــای هیــات اجرایــی انتخابــات در 

ــداری منوجــان برگــزار شــد.  فرمان

ــدف  ــه و ه ــت: وظیف ــار داش ــه اظه ــن جلس ــان در ای ــدار منوج ــی فرمان ــوب فاح ای

ــا و  ــه گروه ه ــارکت هم ــت و مش ــرای فعالی ــب ب ــر ی و مناس ــای براب ــاد فض ــا ایج م

ــت  ــر رعای ــات اســت.وی ب ــردم در انتخاب ــت حضــور حداکــری م ســلیقه ها و در نهای

اصــل امانتــداری و تــاش بــرای برگــزاری انتخابــات ســامل و باشــکوه تأکیــد کــرد و افزود: 

مجریــان انتخابــات اصــل بی طرفــی را در نظــر داشــته باشــند.فرماندار منوجــان گفــت: 

همــه موظــف بــه برگــزاری انتخابــات ســامل و مطلــوب هســتیم و حضــور گســرتده مردم 

ــای صندوق هــای اخــذ رأی مهم تریــن دســتاورد نظــام جمهــوری اســامی اســت. در پ

وی تریــح کــرد: انتخابــات مظهــر اقتــدار نظــام اســامی و برگــزاری انتخابــات قانونــی 

زمینه ســاز مشــارکت باشــکوه و گســرتده مــردم اســت.

فاحــی عنــوان کــرد: حــدود 30 نفــر از معتمــدان محلــی از بیــن اقشــار مختلــف مــردم 

انتخــاب شــدند تــا از طریــق رأی گیــری هشــت نفــر بــه عنــوان اعضــای هیئــت اجرایــی 

ــوند. انتخاب ش

ــان  ــتان منوج ــان شهرس ــورای نگهب ــارت ش ــات نظ ــرت هی ــئول دف ــی مس ــی بیت اله عل

اظهــار داشــت: دغدغــه هیئــت اجرایــی و نظــارت در شهرســتان ایــن باشــد کــه یــک 

انتخابــات ســامل داشــته باشــیم.وی بیــان کــرد: انتخابــات بســیار بــزرگ و حســاس اســت، 

بــه همیــن منظــور وظیفــه ای را کــه بــر عهــده داریــم بایــد بــه خوبــی انجــام دهیــم.

بیت الهــی افــزود: منوجــان بــا ســابقه طوالنــی کــه در تاریــخ داشــته و بــه ویــژه در 

ــم  ــی بتوانی ــی و همراه ــا همدل ــه ب ــت ک ــی اس ــه قوت ــن نقط ــات، ای ــزاری انتخاب برگ

ــم.وی  ــی برداری ــی اساس ــه دارد گام های ــام اســامی ک ــد نظ ــداف بلن ــق اه ــرای تحق ب

بیــان کــرد: دشــمن چشــم بــه ایــن انتخابــات بســته اســت و می خواهــد کــه حضــور 

حداکــری مــردم را کم رنــگ جلــوه دهــد ولــی بایــد مواظــب باشــیم، چراکــه هــر نــوع 

انتخاباتــی کــه در کشــور برگــزار شــده مــردم حضــوری فعــال و چشــمگیر داشــته اند.

مســئول دفرتنظــارت شــورای نگهبــان شهرســتان منوجــان تریــح کــرد: هیئــت اجرایــی 

بــه عنــوان محــرک و قلــب مجموعــه انتخابــات تلقــی می شــود و بایــد بــر اســاس 

ــزی و  ــری و برنامه ری ــا پیگی ــوان کــرد: ب ــم.وی عن ــون و برنامــه پیــش بروی نظــم و قان

نظــارت، انتخابــات صحیــح و ســامل برگــزار و موجــب خوشــحالی مــردم و عــزت نظــام 

ــق  ــات ح ــت: انتخاب ــان داش ــود.بیت الهی بی ــران می ش ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق

مــردم اســت و اگــر ســهل انگاری و کوتاهــی در حقــوق مــردم صــورت گیــرد پیامدهــای 

ناگــواری را بــه دنبــال خواهــد داشــت در ایــن جلســه پــس از انجــام رأی گیــری، رضــا 

ــد حسینی نســب، شهســوار  ــد روشــناس، محم ــدم، وحی ــش، مرتضــی بیانی مق خیراندی

صادقــی، یحیــی خانــدل، محمــد حیــدری و جــال زارعــی بــه عنــوان اعضــای هیئــت 

اجرایــی انتخابــات شهرســتان منوجــان انتخــاب شــدند.

اعدام عامل شهادت شهید اکبر یگانه دوست
دادستان عمومي و انقاب شهرستان كهنوج

از اجراي حكم اعدام »الف. ب«، عامل شهادت شهيد »اكرب 

يگانه دوست« مامور فرماندهي انتظامي كهنوج، در زندان كرمان 

خرب داد.به گزارش اعتامد، مسعود معاذالهي در تريح جزييات 

اين خرب اظهار كرد: پس از چند ماه رسيدگي قضايي و استامع 

دفاعيات متهم و اثبات اتهام در محرض دادگاه بر اساس ادله و 

مدارك پرونده، متهم به حد رشعي قتل )اعدام( محكوم شد.اين 

مقام قضايي ادامه داد: حكم صادره پس از تاييد در ديوان عايل 

كشور و سري مراحل و تريفات قانوين 25 آذر در محوطه زندان 

كرمان اجرا شد. شهيد اكرب يگانه دوست، در فروردين سال جاري 

در درگريي مسلحانه ارشار با نريوهاي انتظامي كهنوج به فيض 

رفيع شهادت نايل آمده بود.


