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راهیابی دانش آموزان کهنوجی به مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی
ــهید  ــتان ش ــوزان هنرس ــش آم ــر از دان ــار نف ــوج چه ــرورش کهن ــوزش و پ ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس از  ــتند پ ــوج توانس ــرورش کهن ــوزش و پ ــت آم ــک مل ــران بان ــه ایثارگ ــتان دختران ــواری و هنرس شهس
رقابتــی نفســگیر بــه مرحلــه کشــوری مســابقات علمــی کاربــردی شــاخه کاردانــش هنرســتانهای سراســر 
کشــور راه پیــدا کننــد .بــه گفتــه ســهرابی کارشــناس مــدارس فنــی و کاردانــش کهنــوج ایــن دانــش آمــوزان  
بــه نامهــای علیرضــا میرشــکاری و محمــد حســین خواجویــی در رشــته نقشــه کشــی ســاختمان و حدیثــه 
ــابقات  ــرکت در مس ــس از ش ــه پ ــند ک ــی باش ــی  م ــای تزئین ــت ه ــته دوخ ــری در رش ــما می ــی و اس لورگ

ــد . ــه مســابقات کشــوری راه پیــدا کردن اســتانی و کســب مقــام نخســت در هــر رشــته ب

کلینیک ساختمانی ایده آل
تنها نمایندگی آذران پالستیک در کهنوج

ایزوگام
با مدیریت اکبری

نقد و اقساط
همراه:43205620-09133488225

آدرس :کهنوج میدان سینما

                                                       معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در گفتگوی اختصاصی با صبح مکران:

                              4 میلیون نفر در کشور مبتال به دیابت هستند

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
جیرفــت: پزشــکی 

ــه  ــا ب ــور مبت ــر در کش ــون نف 4 میلی
دیابــت هســتند/ 40 درصــد افــراد 
اطــاع  خــود  بیمــاری  از  دیابتــی 

ندارنــد
 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
جیرفــت گفــت: در کشــور حــدود چهــار میلیــون 
نفــر دیابتــی وجــود دارد و تخمیــن زده می شــود 
کــه حــدود هفــت درصــد جمعیــت کشــور مبتا 

بــه دیابــت هســتند.
ــش  ــنبه در همای ــر چهارش ــدی عص ــداهلل احم اس
بزرگداشــت هفتــه ســامت بــا محوریــت غلبــه 
بــر دیابــت کــه توســط معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت برگــزار شــد، 
ــد وزن خــود را کاهــش  ــراد بای اظهــار داشــت: اف
داده کــه در ایــن راســتا چربــی و قنــد خــون 
ــب  ــر موج ــن ام ــد و ای ــدا می کن ــش پی ــم کاه ه

ســامتی افــراد جامعــه می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری دیابــت بایــد از 
ــت:  ــان داش ــرد، بی ــرار گی ــر ق ــدگاه مدنظ دو دی
ــد  ــاش کن ــد ت ــدارد، بای ــت ن ــه دیاب ــردی ک ف
تــا بــه ایــن مرحلــه وارد نشــود و پیشــگیری های 
ــی  ــه دیابت ــم ک ــردی ه ــد و ف ــام ده الزم را انج

ــد. ــت کن ــود مراقب ــد از خ ــت، بای اس
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی   معــاون 
جیرفــت بــا بیــان اینکــه در کشــور حــدود چهــار 
میلیــون نفــر دیابتــی وجــود دارد و تخمیــن زده 
ــت  ــد جمعی ــت درص ــدود هف ــه ح ــود ک می ش
کشــور مبتــا بــه دیابــت هســتند،  گفــت: حــدود 
40 در صــد کســانی کــه دیابــت دارنــد خودشــان 
خبــر ندارنــد و نتواســتند آن را کشــف کننــد کــه 

به این بیماری مبتا هستند.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکلی کــه در عصــر جدیــد 
ــر  ــان های عص ــه انس ــت ک ــن اس ــود دارد، ای وج
ــت  ــم وضعی ــر قدی ــان های عص ــا انس ــد ب جدی
زندگــی متفاوتــی را داشــتند، ابــراز داشــت: 
 ... و  شــکارچی  کشــاورز،  قدیــم  انســان های  
و  ســاکن  روســتا  در  جمعیت هــا  و  بودنــد 
ــا  ــی آن ه ــای بدن ــاغل و فعالیت ه ــن مش همچنی
بســیار بــود، امــا امــروزه پشت میزنشــینی ها، 
شهرنشــینی ها و دسترســی فــراوان بــه غــذا و 
ــی موجــب شــده اســت کــه حــدود  ــع غذای مناب
ــه دیابــت شــود. هفــت درصــد جامعــه مبتــا ب
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــار اقتصادی ناشــی 
از درمــان و نگهــداری افــراد دیابتــی یکــی از 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــه اس ــای جامع دغدغه ه
ــر  ــه ب ــال غلب ــه س ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب امس
دیابــت اســت و بــه همیــن دلیــل یــک اســتراتژی 
ــک  ــود دارد و ی ــت وج ــا دیاب ــاط ب ــی در ارتب کل
تلنگــری بــه افــراد جامعــه در ایــن زمینــه زده 

می شــود.
مســئله  ایــن  بــه  رســانه ها  در  داد:  ادامــه  وی 
بســیار توجــه می شــود و از اهالــی رســانه  انتظــار 
ــر  ــب تغیی ــانی موج ــا اطاع رس ــه ب ــی رود ک م

ــوند. ــراد ش ــار اف ــی و رفت ــبک زندگ س

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
اینکــه هنگامــی کــه  بــه  بــا اشــاره  جیرفــت 
نقــش  افــراد  ذهــن  در  آموزشــی  موضــوع 
می بنــدد و هنگامــی منجــر بــه تغییــر رفتــار 
ــراد می شــود کــه تکــرار انجــام شــود، گفــت:  اف
امــروزه در زمینــه دیابــت در هــر مکانــی و جامعــه 
مطلــب یــا تصویــری وجــود دارد و بایــد در ایــن 
زمینــه از طریــق رســانه هایی از جملــه صــدا و 
ــی و  ــفاف، علم ــق، ش ــانی دقی ــیما اطاع رس س
ــر  ــه تغیی ــر ب ــا منج ــود ت ــام ش ــش انج آگاهی بخ
رفتــار افــراد شــود کــه بــه نوعــی ســرمایه گذاری 

ــت. ــده اس ــرای آین ب
ــداد  ــود تع ــی می ش ــت: پیش بین ــان داش وی بی
ــتر  ــده بیش ــال آین ــت در س ــه دیاب ــا ب ــراد مبت اف
ــراه  ــه هم ــادی ب ــات زی ــر تبع ــن ام ــه ای ــود ک ش
ــرای  ــا ب ــه تنه ــات ن ــن تبع ــت و ای ــد داش خواه
خــود افــراد بلکــه بــرای جامعــه هــم مضر اســت.
ــاری  ــکل بیم ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
دیابــت دردســر فــرد خاصــی نیســت و دغدغــه 
ایــن  در  کــرد:  عنــوان  اســت،  جامعــه  تمــام 
ــرف واردات و  ــد ص ــور را بای ــه کش ــتا بودج راس
ــوع  ــتانی و در مجم ــای بیمارس ــداث تخت ه اح

هزینه هــای بیمــاران دیابتــی کــرد.
ــب  ــت موج ــر دیاب ــی دیگ ــه داد: از طرف وی ادام
از کار افتــادن افــراد می شــود و بنابرایــن عــزم 
ــن  ــد در ای ــراد بای ــام اف ــد و تم ــی را می طلب مل
ــا ایــن  عــزم ملــی مشــارکت و همــکاری کننــد ت

ــود. ــرف ش ــکات برط مش
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ــرای پیشــگیری  ــد ب جیرفــت اظهــار داشــت: بای
ــر بیمــاری دیابــت تمــام افــراد جامعــه  ــه ب و غلب
ــان  ــت و درم ــه بهداش ــکاران عرص ــژه هم ــه وی ب
ــا  ــوان ب ــد و می ت ــام دهن ــادی را انج ــاش زی ت
برنامه ریــزی و آمــوزش افــراد ایــن بیمــاری را 

ــرد. ــرل ک کنت
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ــن جمــی  ــس دهــم در بی ــه در مجل ــوب ک ــردم 5 شهرســتان جن منتخــب م

از هــواداران و حامیانــش بــه همــگان توصیــه کــرد تــا اینکــه فرصــت هــای 

طالیــی را بــرای عمــران منطقــه از دســت ندهنــد.

دکــر احمــد حمــزه کــه بــا کســب بیــش از 79 هــزار رای از حــوزه انتخابیــه 

شهرســتان هــای کهنوج،قلعــه گنج،رودبارجنوب،منوجان،فاریــاب بــه مجلــس 

دهــم راه پیــدا کــرده اســت شــامگاه پنــچ شــنبه 26 فروردیــن مــاه در جمــع 

هــواداران و حامیانــش بــه ایــرد ســخن پرداخــت.

رسفصل های مهم سخرنانی دکر حمزه به رشح ذیل می باشند.

 از مردم ،مجریان و ناظرین انتخابات تشکر می کنم.

برگزاری جلسات متعدد با معاونین وزراء و معاون اول رئیس جمهور

رایزانــی و برگــزاری جلســه بــا معاونیــن وزیــر نیــروی بــرای ســاماندهی چــاه 

هــای بــدون پروانــه و اراضــی بــدون ســند

بــرق طبــق  بــرای تعرفــه  نیــرو  بــا معاونیــن وزیــر  برگــزاری جلســه 

گرمســیر مناطــق  دســتورالعمل 

نــگاه صادراتــی بــه محصــوالت کشــاورزی ،دســتیابی بــا بازارهــای جهانــی و 

تولیــدات دانــش بنیــاد

برگــزاری جلســه بــا مســئوالن وزارت راه بــرای تکمیــل راه هــای روســتایی و 

خــروج بعضــی مناطــق از بــن بســت

ــس  ــی رئی ــاون پارملان ــور و مع ــس جمه ــاون اول رئی ــا مع ــزاری جلســه ب برگ

ــه منطقــه جمهــور و قــول ســفر ب

ــود  ــا وج ــم را ب ــت عظی ــک فرص ــته ی ــد گذش ــد هامنن ــان نبای ــتان کرم اس

کرمانیهــا در راس تصمیــم گیریهــا از دســت بدهــد.

اتــاق بازرگانــی ایــران در دســت کرمانــی هــا اســت و یــک فرصــت طالیــی 

مــی باشــد.

استاندار با رویکرد اقتصادی  در حال انجام کار است

یــک موسســه  عظیــم  اقتصــادی پشــت رس حــاج قاســم اســت بایــد بــرای 

عمــران از آن نیــز اســتفاده کنیــم

8 مناینــده اســتان کرمــان همــگام بــا دولــت هســتند و بایــد در پایــان جشــن 

ــادی بگیریم اقتص

ــات  ــردم  نتیجــه انتخاب ــای م ــا دع ــرارو ب ــش هــای ف ــی رغــم همــه چال عل

مشــخص شــد

خیلــی تــالش کردنــد انتخابــات بــه نتیجــه نرســد و حاصــل دعــای مــردم بــود کــه بنــده 

منتخــب مجلــس شــدم.

امیدوارم پایان دوره منایندگی ام با رسافرازی گزارش کار بدهم

یــاداور مــی شــود،دکر دانشــور از نخبــگان حــوزه فرهنــگ و ادب  جنــوب کرمــان  نیــز بــه 

بیــان دســتآوردهای هســته ای و برجــام پرداخــت و بــر ایــن امــر کــه نبایــد بــرای رســیدن 

دولــت بــه اهدافــش ســنگ انــدازی کــرد تاکیــد منــود.

دکتــر حمــزه ای در میــان هوادارانــش بــر لــزوم اســتفاده از فرصتهــای طالیــی 
بــرای عمــران و آبادانــی منطقــه تاکیــد کــرد

فرماندار وردبار د پاسخ به هلیل: 

چرایــی ابطــال آراء در 
ــوب  ــار جن رودب

ــام  ــان اع ــا اطمین ــده ب ــوب گفت:بن ــار جن ــدار رودب ــزارش هلیل،فرمان ــه گ  ب
میکنــم کــه انتخاباتــی ســالم برگــزار کــرده ام ولــی بــه نظــر شــورای نگهبــان نیــز 

ــرام مــی گــذارم. احت
ــر چرایــی  ــه  ســوالی مبنــی ب ــار جنــوب در پاســخ ب ــدا رودب  عطــا ناوکــی فرمان
ابطــال آراءدر ایــن شهرســتان گفت:بــه نظــرم انتخابــات ســالم برگــزار شــده ســت 

ولــی بــه اعــام نظــر و تصمیــم شــورای محتــرم نگهیــان احتــرام مــی گــذارم. 
ــورای  ــر ش ــه نظ ــبت ب ــی  نس ــچ اعتراض ــا هی ــال آی ــن وس ــه ای ــخ ب وی در پاس
نگهبــان نســبت بــه ابطــال اراء در ایــن شهرســتان نداشــته اید،افزود:نــه خیــر هیــچ 

ــت. ــرام اس ــل احت ــد قاب ــر دادن ــه نظ ــر چ ــتیم و ه ــی نداش اعتراض
ناوکــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا پیگیــر ارایــه مســتندات  ابطــال آراء بــرای 
ــری  ــی گی ــر پ ــه خی ــان کرد:ن ــدید،خاطر نش ــی نش ــکار عموم ــردن اف ــد ک متقاع
ــتان  ــان در شهرس ــر خودت ــه نظ ــا ب ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــم. وی در پاس نکردی
رودبــار جنــوب انتخابــات ســالم برگــزار شــده اســت،تصریح کرد:بــه نظــر بنــده 

انتخابــات ســالم برگــزار شــده اســت.
ــار  ــتان رودب ــان در شهرس ــرم نگهب ــورای محت ــرف ش ــات از ط ــه انتخاب در حالیک
ــزاری  ــامت برگ ــار از س ــدار رودب ــه فرمان ــت ک ــده اس ــام ش ــل اع ــوب باط جن
انتخابــات ســخن گفتــه اســت و دیگــر اینکــه امــام جمعــه رودبــار در خطبــه هــای 
ــاکاران  ــه خط ــا اینک ــرده ت ــا ک ــان تقاض ــتاندار کرم ــل از اس ــه قب ــه هفت ــاز جمع نم

ــد. ــه مــردم معرفــی کن ــات را ب ابطــال انتخاب
اگــر چــه   بــر اســاس اظهــارات فرمانــدار رودبــار جنــوب تعــداد 45 هــزار و 800 
بــرگ رای در ایــن شهرســتان توســط شــورای محتــرم نگهبــان باطــل اعــام شــده 
اســت کــه چرایــی ایــن امــر بــرای تنویــر افــکار عمومــی  ســوالی اســت کــه بایــد 
بــه هــر طریقــی پاســخ داده شــود و کســانیکه بــرای آرای مــردم امانتــدار صدیقــی 

نبــوده انــد معرفــی شــوند.

جوابیه بخشداری چاه مرید
در شامره قبل)26( مطلبي با عنوان باغ نخيل كه در آتش دود شد درج گرديد كه الزم بود براي تنوير أفكار عمومي به نكايت چند در اين خصوص اشاره كرد:

1: علت اصيل آتش سوزي متاسفانه يب احتياطي صاحب باغ بوده كه تالش داشته است براي ابياري بهر ، ين زارهايي كه در مسري بوده است رو بسىوزاند كه همزمان با وزش باد ، آتش به درختان رسايت ميكند

2: طَــي متــاس تلفنــي كــه بــا بخشــداري گرفتــه ميشــود بالفاصلــه دهيــار و شــوراي محــرم در محــل حضــور مــي يابنــد تــا نســبت بــه صحــت و ســقم موضــوع و اعــزام دســتگاهها اقــدام كننــد. كــه دهيــار متذكــر ميشــود آتــش كامــال 

مهــار شــده و نيــازي بــه اعــزام دســتگاههاي إطفــاء حريــق نيســت 3: بــا حضــور و مشــاركت مــردم قبــل از اينكــه آتــش بــه كل بــاغ رسايــت كنــد مهــار گرديــد و تنهــا 3 عــدد از درختــان طعمــه حريــق شــدند. 

4: در مــورد اينكــه بــاغ  و مــزارع أطــراف كامــال در آتــش دود شــد نيــز ايــن موضــوع كــذب محــض اســت كــه توقــع مــريود دوســتان روزنامــه نــگار و رسدبــري محــرم دقــت و توجــه ويــژه اي داشــته باشــند تــا از نــر اكاذيــب 

جلوگــريي شــود.در خصــوص نيــاز بــه ماشــن آالت و دســتگاههاي اطفــا حريــق در بخــش كامــال ايــن موضــوع مــورد تاييــد اســت  و در ســال گذشــته بــر أســاس نيــاز روســتاهاي بخــش يــك دســتگاه كمپــريس خــاور جمــع اوري و 

حمــل زبالــه ، 2 عــدد نيســان ، و يــك دســتگاه بكهــوو لــودر خريــداري گرديــد و  پيگــريي هــاي الزم بــراي خريــد يــك لــودر و ماشــن آتــش نشــاين انجــام شــده اســت كــه انشــالله بــا مســاعدت مســولن شهرســتان و امــور روســتايي 

اســتانداري بتوانيــم موضــوع را بــه رسانجــام برســانيم

تا قبل از ان طبق هامهنگي هاي انجام شده با شهرداري حواديث از اين قبيل مديريت ميشود

روابط عمومي بخشداري چاه مريد

"فرهنگ و گذار به توسعه در جنوب کرمان" )دکر چهرآزاد(

ابتــدا پیــش از ورود بــه موضــوع ، مناســب اســت تــا اشــاره ای اجاملــی بــه مفهــوم پایــه 

و زمینــه اصلــی توســعه یعنــی مقولــه فرهنــگ داشــته باشــیم؛ فرهنــگ در ادبیــات علمــی 

کالســیک و مــدرن بــه تعابیــر مختلفــی از آن یــاد مــی شــود. جوهــر فرهنــگ مبتنــی بــر 

عــادات و توانایــی هــای مشــرکی اســت کــه بــا هویــت وحــدت بخــش و انســجام آفریــن 

خــود بــر کنــش هــا و باورهــا و معرفــت هــای یــک جامعــه تاثیــر میگــذارد ، کــه ایــن هــا 

خــود در مادیــت و غیــر مادیــت یــک جامعــه تبلــور پیــدا میکنــد.

حــال بــرای پرداخــن بــه جامعــه جنــوب کرمــان و ترســیم مختصــات فرهنگــی ایــن جامعــه 

نیازمنــد روایتگــری از واقعیــت هــای ســاخته شــده توســط ایــن مردمــان هســتیم.

اینکــه فرهنــگ جنــوب کرمــان چــه شــاخص هایــی دارد؟ و بــرای گــذار بــه توســعه فرهنگی 

از کجــا بایــد رشوع کــرد؟ مباحثــی اســت کــه در یــک یادداشــت مجــازی قابلیــت بازگویــی 

تــام و متــام و جامــع را بــه نحــو احســن نــدارد؛ امــا بــه عنــوان مختــر گــذری بــه ایــن 

مقولــه قابــل ذکــر اســت کــه جامعــه رودبــاری بــه دور از همــه مرزبنــدی هــای ژئوپلتیــک 

و آمایــش رسزمینــی کــه آن را بــه چندیــن شهرســتان تقســیم کــرده دارای هنجارهــا و ارزش 

هــای یکســانی اســت کــه از آن یــک فرهنــگ واحــد بیــرون مــی خیــزد؛ فرهنــگ جنــوب 

کرمــان، آوران فرآینــد هــای ذهنــی و عینــی اســت کــه بــرای مــا تبییــن مــی کنــد کــه چــرا 

در ســالیان متــامدی ، مــا کــامکان درجــا زده ایــم ، عقــب مانــده ایــم و بــرای رســیدن بــه 

مدرنیتــه ناتــوان گشــته ایــم؟

فرهنــگ عامه)فلکلور(جنــوب کرمــان در زمینــه ســاخت شناســی تبلــور یــک از هــم 

گســیختگی اجتامعــی اســت کــه انســجام و همبســتگی در ایــن جامعــه کمــر بــه چشــم 

ــت  ــود ظرفی ــد، خ ــی آی ــده برم ــه ش ــه تک ــه تک ــک جامع ــه از ی ــی ک ــورد؛ فرهنگ ــی خ م

ــرد. ــی ب ــاال م ــی را ب ــای درون ــش ه ــی و تن ــری اجتامع درگی

فرهنــگ جامعــه رودبــاری مبتنــی بــر یــک اصــل اســت کــه در ادبیــات علمــی غــرب از آن 

بــه عنــوان آنتاگونیســم یــاد مــی شــود، ایــن آنتاگونیســم اگــر در جامعــه مــا کالبــد شــکافی 

شــود هــامن "خشمیســم)khashamism( اجتامعــی" از آن بیــرون مــی آیــد، آنتاگونیســم 

در جنــوب کرمــان هــامن مقولــه دگــر ســازی و خشــم)khasham( انــگاری اســت کــه نقــش 

اکســیر هویــت ســوزی را داشــته اســت. ایــن اصــل جامعــه مــا کــه ریشــه در روزگاران کهــن 

ایــن رسزمیــن دارد فرهنگــی را ایجــاد کــرده کــه فضــای گفــت و گــو )دیالــوگ( در حــوزه 

اجتــامع را بــه تــک گویی)مونولــگ( تبدیــل کــرده اســت. فرهنــگ عامــه در جنــوب کرمــان 

در زمینــه سیاســی بــه شــدت مســتعد پوپولیســم اســت؛ ایــن خصلــت و ویژگــی جامعــه مــا 

باعــث شــده کــه هــر بازیگــر سیاســی کــه توانایــی عــوام فریبــی بیشــری داشــته باشــد از 

کارزار رسبلنــد بیــرون آیــد! رسبلنــدی کــه نــه در معنــای مثبــت بلکــه در معنــای منفــی آن 

بــه عنــوان خیانــت بــه جامعــه ی حاشــیه ای جنــوب کرمــان تلقــی مــی شــود..

حــال بــه فرهنگــی اشــاره مــی کنیــم کــه ســیطره بــر نخبــگان مــا دارد ؛ فرهنــگ نخبگــی و 

یــا رسآمــدی ایــن جامعــه در واقــع برآینــد رفتــار، کنــش و نــوع تفکــر و شــناخت شناســی 

ــه  ــه "جامع ــاره و منون ــدودی عص ــا ح ــع ت ــه در واق ــت ک ــع اس ــن جم ــتان ای ــه دوس هم

نخبگــی" جنــوب کرمــان مــی باشــند. نخبگان)چــه علمــی و چــه اجرائــی( نردبــان ترقــی 

یــک جامعــه محســوب مــی شــوند ، بــه خصــوص جامعــه جنــوب کرمــان کــه جامعــه ای 

ضعیــف پایــه اســت و از توانایــی مطالبــه گــری بــاال بــی بهــره اســت. 

نخبــگان)Elite( بــا کژراهــه رفــن ، جامعــه و بالطبــع توســعه منــدی را بــا خــود بــه ایــن 

ــور  ــه ام ــه و مســئوالنه نســبت ب ــا ارشاف عاملان ــد ب ــگان کاربل ــد، نخب ــی راهــه مــی برن ب

ــم  ــه توســعه را رق ــداز رو ب ــق و چشــم ان ــه اف ــد ک ــی کنن ــه مســیری را انتخــاب م منطق

مــی زننــد. رسآمــدان ایــن توانایــی را دارا مــی باشــند کــه بــا تفکــر صحیــح و الگومنــد و 

همچنیــن مســئولیت پذیــری ، ایضــاح یــک کنــش جمعــی را کــه دارای رکــود اســت را بــه 

سمت پویایی هرچه متام تر سوق دهند.

خــواص بایــد رســالت خویــش را بــا هــم قطــاران خــود در گفــت و گویــی بیــن اآلذهانــی 

بــرای بــرون رفــت از رشایــط توســعه نیافتگــی بداننــد، امــا متاســفانه آنچــه در ایــن جمــع 

مشــاهده شــد "فــرار از گفــت و گــو" بود...دوســتان خــواص مــا کــه خــود را بــرای منایندگــی 

ــور از  ــرای عب ــش ب ــن نق ــع بزرگری ــه در واق ــد ، ک ــی کنن ــاده م ــن حــوزه آم ــان از ای پارمل

عقــب ماندگــی محســوب مــی شــود در مقابــل درخواســت جمــع کثیــری از گفــت و گــو 

و دیالــوگ طفــره رفتــه و ســکوت اختیــار کردنــد و در مقابــل ارائــه الگــو و برنامــه هیــچ 

ســخنی بــه میــان نیاوردنــد..

ــد ، مــی بایســت اعــالم  ــف منای ــا هــر آنکــه احســاس تکلی ــگان م ــگ نخب اینکــه در فرهن

ــه جامعــه؟ ــژه نگــری نســبت ب ــه دور از وی ــه و ب ــدون برنام ــی ب ــد ؟ حت حضــور کن

به قول یکی از روشنفکران: رسمه کشیدن یا کور کردن؟

ــد)و  ــف کنن ــا احســاس تکلی ــه فقــط و رصف ــی اشــخاص خــاص ک ــدی و ناتوان عــدم کاربل

شــاید هــم قــدرت طلبــی..( در واقــع بــه جــای نهادینــه کــردن توســعه در جامعــه رودبــار 

آســیبی جــدی و فلــج کننــده نثــار جنــوب کرمــان مــی کننــد.

ــه و  ــگ عام ــه ی فرهن ــی دوگان ــای فرهنگ ــاخص ه ــگ ، و ش ــوم فرهن ــر از مفه ــال اگ ح

ــه توســعه یافتگــی فرهنگــی مــی رســیم.. ــه مقول ــم ؛ ب ــور کنی ــه جنــوب عب فرهنــگ نخب

"اصــالح" بــه عنــوان یکــی از رضوریــات هــر جامعــه ای کــه خواهــان رســیدن بــه توســعه 

یافتگــی و داشــن رشایــط مطلــوب تــر اســت نقــش آفرینــی مــی کنــد..

فرهنگ یک معامی غامض و یا معامری نادرست؟ 

ــرای آن  ــه و ب ــکل گرفت ــای آن ش ــاخص ه ــو ش ــا از روزگاران دور فرهنگ ــه م ــه جامع اینک

ــا  ــای واقعیــت و حقیقــت کامــل ، بلکــه رصف ــه گوی ــوان شــود ، ن اســتدالالت تاریخــی عن

ــه امــر  ــگان ب بخشــی از واقعیــت اســت. بخــش عمــده ی دیگــر آن عــدم توجــه نخب

فرهنــگ، فرهنــگ ســازی و هویــت ســازی جمعــی اســت. حکایــت ملــون بــودن 

جامعــه رودبــار و عــدم دگــر پذیــری یکدیگــر چــه در عــوام و چــه در خــواص گویــای 

ســهل انــگاری و ســهل پنــداری نخبــگان در گذشــته بــوده اســت.نخبگان بــدون در 

نظــر گرفــن افــق هــای کوتــاه مــدت و میــان مــدت و بلنــد مــدت در زمینــه هــای 

ــن مــردم شــده  ــامن مشــرک بی ــدان یکپارچگــی و گفت ــی فق فرهنگــی باعــث و بان

ــار جامعــه ای بــدون حــوزه ی عمومــی اســت کــه مــردم آن  ــد.. ٌٌجامعــه ی رودب ان

در گذشــته نتوانســته انــد کنــش مدنــی انجــام دهنــد. ایــن عــدم حضــور حــوزه ی 

عمومــی قطعــا عامــل آن مــردم نبــوده انــد ، بلکــه عامــل اصلــی آن نخبــگان بــوده 

انــد کــه بــدون در نظــر گرفــن رویکردهــای فرهنگــی و اجتامعــی ، و عــدم توجــه 

ــد  ــرده ان ــود ک ــار رک ــه را دچ ــع آن ، جامع ــعی در رف ــا و س ــی ه ــیب شناس ــه آس ب

کــه مــردم بــه جــز قــوت الیمــوت کــه آن نیــز بــه انــدک تامیــن مــی شــود بــه چیــز 

دیگــری نیاندیشــند..تغییر نگــرش نخبــگان شــاه کلیــد توســعه فرهنگــی اســت.. آن 

هــا بــا نگاهــی ســیال بایــد درصــدد نهــاد ســازی برآینــد کــه ایــن نهــاد ســازی فضــای 

فرهنگــی پویایــی را در جامعــه جنــوب شــکل دهــد. 

نخبــگان بــا توســعه فضــای فرهنگــی در جنــوب کرمــان دامنــه ی پویایــی و ســیالیت 

ــان  ــوب کرم ــگ در جن ــج فرهن ــه تدری ــد و ب ــی دهن ــرش م ــه را گس ــگ عام فرهن

ــن  ــدون داش ــان ب ــوب کرم ــی کند.جن ــی م ــود را ط ــروج از رک ــت و خ ــیر پیرف س

ــه عرصــه ی توســعه یافتگــی  ــا ب ــت ســاز پ ــاد هوی ــوان نه ــه عن فضــای فرهنگــی ب

ــع  ــا ، مجتم ــگ رساه ــل فرهن ــی مث ــای فرهنگ ــت.. فضاه ــد گذاش ــی نخواه فرهنگ

هــای فرهنگــی ، نگارخانــه هــا و خانــه هــای فرهنــگ و همچنیــن مرکــز مطالعــات 

فرهنگــی ، بــا برنامــه هــای منســجم و هــدف دار پیرفــت فرهنگــی را بــه ارمغــان 

ــای  ــاد ه ــا و نه ــازمان ه ــه س ــانی از اینگون ــر و نش ــچ اث ــفانه هی ــی آورند.متاس م

مدنــی و خــود جــوش و مــوازی در جنــوب کرمــان دیــده منــی شــود. نخبــگان جنــوب 

کرمــان در فرآینــد اتخــاذ مجموعــه ای از تصمیــم هــا بــا فقــدان راهــربد و اهــداف 

کالن فرهنگــی روبــه رو بــوده انــد. آن هــا بــا ایجــاد فضــای متصلــب درون گروهــی 

، بیــن ارزش هــا و خواســت هــای گــروه هــای غیــر رســمی و خویشــن بــه رســمیت 

ــر سیاســی  ــا غی ــران سیاســی و ی ــد. عملکــرد مدی ــرده ان ــه گسســتگی ایجــاد ک یافت

تهــی از هرگونــه تولیــدات فرهنگــی بــوده اســت ، و نــگاه ابــزاری آن هــا بــه جامعــه 

مدنــی ضعیــف رودبــار ،بیشــر دگربودگــی را گســرش داده انــد نــه هویــت ســازی و 

نگــرش مبتنــی بــر رسمایــه گــذاری عرصــه ی فرهنگــی..و امــا بحــث آخــر در ارتبــاط 

بــا توســعه یافتگــی فرهنگــی بــه ایــن مقولــه پرداختــه مــی شــود کــه کــدام آســیب 

هــا درجــا زدن فرهنگــی را بــه ارمغــان مــی آورد و بــا زدودن ایــن آســیب هــا نیــل بــه 

توســعه فرهنگــی را ســبب مــی شــود؟در جنــوب کرمــان نهــاد هــای فرهنگــی یــا بــه 

صــورت قــوی حضــور ندارنــد و یــا هــم اگــر برخــی ســازمان هــا حضور داشــته باشــند 

بــه دلیــل فقــدان اســراتژی فرهنگــی ، فقــر کادر هــای متخصــص، عــدم پویایــی نهــاد 

مربوطــه و در نهایــت فقــدان نگــرش بلنــد مــدت بــه پدیــده هــای فرهنگــی ، کارکــرد 

و کارویــژه مثبتــی از خــود بــه جــای منــی گذارنــد..

"ان الله الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"

   »فرهنگ و گذار به توسعه در جنوب کرمان« 
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بازمانده ارگ قدیم بم، ۱۲۸ ساله شد 

حیــدر شــهریاری کــه قبــالً نامــش جنجــال بــود و بــه دلیــل کــم لطفی هــای اطرافیــان 

ناچــار بــه تغییــر نــام شــد در شهرســتان ریــگان از توابــع اســتان کرمــان زندگــی می کنــد.

مــرد صلــح« لقــب مــرد ۱۲۸ ســاله ای اســت کــه ۲۰ فرزنــد و بیــش از ۲۵۰ نــوه، نتیجــه 

و نبیــره دارد و بــه عنــوان تنهــا بازمانــده ارگ قدیــم بــم زندگــی می کنــد. او کــه تاکنــون 

ــع  ــواده اش را از جم ــای خان ــرده اعض ــه ک ــود را تجرب ــد خ ــت دادن ۵ فرزن ــم از دس غ

شــدن در کنــار هــم بــر حــذر مــی دارد تــا گرفتــار چشــم زخــم نشــوند و از اینکــه بــرای 

ــد  ــاری را می بین ــکوفه های به ــل ش ــالمت کام ــار در س ــتمین ب ــت و هش ــد و بیس ص

ــد. ــت می کن احســاس رضای

ــل کــم  ــه دلی ــود و ب ــالً نامــش جنجــال ب ــدر شــهریاری کــه قب ــه گــزارش مکــران، حی ب

لطفی هــای اطرافیــان ناچــار بــه تغییــر نــام شــد در شهرســتان ریــگان از توابــع اســتان 

کرمــان زندگــی می کنــد. گفت و گــو بــا وی کــه آرزویــی جــز دیــدن مقــام معظــم رهــربی 

ــه دلیــل کهولــت ســن، قــدرت شــنوایی اش کاهــش  ــی انجــام شــد کــه ب ــدارد در حال ن

ــد دومــش صولــت، او را متوجــه ســؤاالت مــا می کــرد. ــه و فرزن یافت

ایــن مــرد ۱۲۸ ســاله گفــت: مــرد جوانــی بــودم کــه بــه دلیــل هیــکل قــوی و ظاهــری 

ــه  ــورد توج ــعلی، م ــه عباس ــی دهن ــه پلنگ ــایر طایف ــردان عش ــان م ــندیده در می پس

ــان را  ــا دخران ش ــن ب ــه ازدواج م ــه ارصار ب ــرار گرفت ــتایی ق ــر روس ــواده دو دخ خان

ــد  ــفره عق ــای س ــاعت پ ــک س ــک روز و ی ــا در ی ــر دو آنه ــا ه ــت ب ــتند در نهای داش

نشســتم امــا مشــاجره ای کــه میــان آن دو پــس از ازدواج بــه راه افتــاد باعــث شــد تــا 

ــوم. ــتان ش ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــرده و راه ــرک ک ــا را ت آنه

ــی  ــد و وقتــی پــس از ســال ها در حال ــه طــول انجامی ایــن جدایــی نزدیــک ۱۵ ســال ب

کــه ۴۰ ســال داشــتم بــه روســتا بازگشــتم هنــوز آن دو دخــر در خانــه پدرشــان زندگــی 

ــام داشــت زندگــی ام را ادامــه دادم و  ــی« ن ــا کــه »الل بی ب ــا یکــی از آنه ــد. ب می کردن

بــا دیگــری متارکــه کــردم. حاصــل آن ازدواج ۱۲ فرزنــد بــود کــه ۵ نفــر از فرزندانــم بــه 

ــامری و مشــکالت زندگــی آن روزهــا فــوت شــدند و ۷ دخــر و پــر دیگــرم  ــل بی دلی

ــا  ــن ب ــرد و م ــوت ک ــر اومل ف ــال ها هم ــت س ــس از گذش ــتند. پ ــات هس ــد حی در قی

خواهــر زاده ۱۳ ســاله »الل بی بــی« کــه »گشــنیز« نــام داشــت ازدواج کــردم و ۱۳ 

ــز از او دارم. ــد نی فرزن

ــدر و  ــالف ســنی پ ــد: اخت ــادرش می گوی ــدر و م ــی پ ــورد زندگ ــت شــهریاری در م صول

مــادرم بیــش از ۵۰ ســال بــود بــه طــوری کــه ســن پدربــزرگ مــادری ام، از پــدر مــن 

کمــر بــود ولــی بــه دلیــل احرامــی کــه بــرای پــدرم قائــل بــود بــا ایــن ازدواج مخالفتــی 

نکــرد.

ــن  ــن ازدواج م ــد حاصــل از دومی ــرد: نخســتین فرزن ــه ک ــم اضاف ــده ارگ ب ــا بازمان تنه

اوایــل انقــالب بــه دنیــا آمــد و در هــامن زمــان بــود کــه شناســنامه ای صــادر شــد کــه 

ــال ۱۳۰۰، ۳۴  ــن در س ــه م ــی ک ــد در حال ــان می ده ــال ۱۳۰۰ نش ــدم را س ــال تول س

ســال داشــتم.

راز و رمز عاشقی
از آنجــا کــه فرزنــد دوم خانــواده هســتم تقریبــاً خــوب بــه خاطــر دارم کــه هــر ســال 

مــادرم بــاردار بــود و پــدرم ســعی می کــرد در کــامل جدیــت و اقتــدار، حواســش بــه او 

باشــد تــا بــارداری بی خطــری را تجربــه کنــد. صولــت شــهریاری بــا بیــان ایــن جمــالت 

افــزود: بــه یــاد نــدارم پــدر و مــادرم بــا هــم مشــکلی داشــته یــا اینکــه مشــاجره کــرده 

ــا  ــرده و ب ــی ک ــم زندگ ــار ه ــقانه در کن ــم عاش ــال ه ــن و س ــن س ــا در ای ــند. آنه باش

ــه  ــدرم را دوســت دارد ک ــدازه ای پ ــه ان ــادرم ب ــد. م ــار می کنن ــت و احــرام رفت ــا محب ــر ب یکدیگ

مــدام مراقــب مرتــب بــودن رس و وضــع او و تغدیــه ســامل و مبوقعــش اســت و شــاید بــه دلیــل 

ــدرم از لحــاظ  ــال شــده امــا پ ــه بیامری هــای مختلفــی مبت فرامــوش کــردن خــودش باشــد کــه ب

جســمی و ذهنــی در صحــت و ســالمت کامــل بــوده و فقــط هــر دو ســال یــک بــار نــزد پزشــکی 

ــا آزمایش هــای الزم و چکاپــش را انجــام دهــد. ــا ســابقه مــی رود ت ب

ــق  ــاکنان آن مناط ــوام و س ــان اق ــازه ای در می ــدان ت ــوع چن ــواده موض ــودن خان ــت ب ــر جمعی پ

نیســت بــه طــوری کــه صولــت می گویــد: یکــی از پــر خاله هــای پــدر بــا وجــود ۹ بــار ازدواج، 

ــن حــال  ــا ای ــاد باشــد، ب ــز زی ــواده آنهــا نی ــد دارد و طبیعــی اســت تعــداد اعضــای خان ۲۷ فرزن

مــرد صلــح همیشــه بــه فرزنــدان توصیــه می کنــد حتــی در مراســم و مناســبت های خــاص همــه 

ــا ایــن کار از آســیب چشــم زخــم  ــا اقــوام نرونــد، زیــرا معتقــد اســت ب ــا هــم بــه دیــدار او ی ب

ــد. ــان می مانن ــان در ام اطرافی

ــدری  ــن پ ــم داشــن چنی ــرای مــن و خواهــر و برادرهای ــح ادامــه داد: ب ــد مــرد صل ــن فرزن دومی

باعــث افتخــار اســت و همیشــه او را بــه خاطــر شــیوه های تربیتــی اش تحســین می کنیــم زیــرا 

باعــث شــده نــه تنهــا بــا فرزنــدان مــادر اول مــان ارتبــاط خوبــی داشــته باشــیم بلکــه آموخته ایــم 

حــرف قلــب و زبان مــان یکــی باشــد، بــه دنبــال روزی حــالل برویــم و بــا همــــــران مان خــوش 

رفتــار باشــیم، احــرام یکدیگــر را حفــظ و از وصلت هــای ســاده اســتقبال کنیــم.

صولــت شــهریاری بــا بیــان اینکــه همــواره توصیــه پــدرم بــه همــه فرزندانــش ازدواج در ســنین 

پاییــن بــوده اســت، افــزود: همــه مــا بــه عقیــده او احــرام گذاشــتیم بــه همیــن دلیــل خواهرهــا 

و برادرهایــم بــا وجــود ســن و ســال کــم، عــروس و دامــاد دارنــد و برخــی از آنهــا صاحــب چنــد 

ــا خواهــر ۱۳ ســاله ام هــم ســن و ســال  ــه ب ــرم ک ــرای پ ــی ب ــه تازگ ــوه هســتند. مــن هــم ب ن

ــم  ــود مراس ــاله می ش ــه ۱۵ س ــر ک ــال دیگ ــت دو س ــرار اس ــه ام و ق ــتگاری رفت ــه خواس ــت، ب اس

عقــد را برگــزار کنیــم.

راه و رسم زندگی
تنهــا بازمانــده ارگ قدیــم بــم می گویــد: نــام همــه فرزنــدان را خــودم انتخــاب کــرده و بــا اینکــه 

شناســنامه ام دیگــر جــای خالــی بــرای نوشــن نــام فرزندانــم نــدارد، امــا نــام هیــچ یــک از آنهــا را 

فرامــوش نکــرده ام و بــرای هــر کــدام آنهــا از نخستین شــان یعنــی »گنــج خاتــون« تــا کوچکریــن 

دخــرم یعنــی »مرضیــه« بــا ذکــر نام شــان دعــای خیــر و بــرای همــه آنهایــی کــه از دنیــا رفته انــد 

طلــب مغفــرت می کنــم.

ایــن مــرد بــدون اینکــه درایــن ســن و ســال بــه مشــکل حافظــه دچــار شــده باشــد، گذشــته های 

دور را بــه خاطــر دارد و از آنهــا بخوبــی صحبــت می کنــد و راه و رســم درســت زندگــی را گوشــزد 

می کنــد. ایــن مــرد ۱۲۸ ســاله ســال ها در کــوه زندگــی کــرده و پیشــه اش دامــداری بــوده اســت. 

ــن  ــه همی ــاکن و ب ــگان س ــتان ری ــری شهرس ــع در ۶۵ کیلوم ــعلی واق ــه عباس ــتای دهن در روس

دلیــل از زندگــی شــهری گریــزان بــود. صولــت راز ســالمت پــدرش را در ســبک درســت زندگــی، 

ــه دلیــل جــرب زندگــی،  ــد: ایــن روزهــا ب تغذیــه ســامل و فعالیــت بدنــی دانســته و اضافــه می کن

ــا انجــام کارهــای شــخصی اش و  ــد ب ــگان شــده اســت و ســعی می کن ــدر ســاکن شهرســتان ری پ

توجــه بــه تغذیــه ســامل، ســالمت جســم و روح خــود را حفــظ کنــد. حیــدر شــهریاری در مــورد 

ــه  ــی و هندوان ــه نارنگ ــا ب ــان میوه ه ــد: از می ــالمتی اش می گوی ــا و راز س ــه میوه ه ــه اش ب عالق

عالقــه زیــادی دارم و بــه وعده هــای غذایــی ام اهمیــت زیــادی می دهــم. فقــط گوشــت، مــرغ 

ــم  ــاغ های ــه ب ــی ب ــاده روی و رسکش ــا پی ــم ب ــت را ه ــات فراغ ــورم اوق ــی می خ ــات محل و لبنی

ــش اشــعار و داســتان های عاشــقانه  ــا هســتیم برای ــا همــرم تنه ــه ب ــم و مواقعــی ک ــر می کن پ

ــم. ــی می خوان محل

ــوش  ــو گ ــده رادی ــنگین ش ــم س ــوش های ــه گ ــی ک ــد: از وقت ــه می ده وی ادام

منی دهــم امــا برنامه هــای مذهبــی و مربــوط بــه امامــان و پیامــربان را کــه از 

ــم. ــال می کن ــه دنب ــا عالق ــامً ب ــون پخــش می شــود حت تلویزی

مسیر سبز مرد صلح
عمــر طوالنــی تنهــا بازمانــده ارگ قدیــم بــم باعــث شــده تــا او شــاهد مــرگ 

عزیــزان و تعــداد زیــادی از نزدیکانــش باشــد امــا ســایه غــم و انــدوه امیــد را از 

او نگرفتــه و دســت از تــالش بــرای ســاخن یــک زندگــی پربــار برنداشــته اســت. 

صولــت در مــورد اینکــه انــدوه تــا چــه انــدازه بــر قلــب پــدر ســایه می انــدازد 

می گویــد: از وقتــی بــه خاطــر دارم پــدرم در مراســم عــزاداری و غمبــار رشکــت 

ــرا اعتقــاد  ــد، زی ــه و زاری کن ــرای مــرگ کســی گری ــدارد ب منی کــرد و عــادت ن

دارد ایــن راهــی اســت کــه هــر کســی یــک روز در آن قــدم می گــذارد و 

ــان  ــد در زم ــل می گوین ــاملندان فامی ــی س ــدارد، حت ــری ن ــردن تأثی ــزاداری ک ع

ــد،  ــر بوده ان ــا بزرگ ت ــادر م ــه از م ــش ک ــر اول ــدان هم ــت دادن فرزن از دس

بی تابــی منی کــرد و تنهــا بــرای آنهــا طلــب آمــرزش می کــرد. بــه همیــن 

ــم  ــد دیده ای ــدر لبخن ــره پ ــم، در چه ــی و غ ــه بیشــر از ناراحت ــل اســت ک دلی

ــود دارد  ــم وج ــش ه ــگ لباس های ــاب رن ــم در انتخ ــردن از غ ــن دوری ک و ای

ــگ ســورمه ای  ــزار اســت و رن ــره بی ــه از لباس هــای مشــکی و تی ــه طــوری ک ب

و ســبز را می پســندد.وی در مــورد تأمیــن مخــارج زندگــی پــدر و مــادر 

می گویــد: کمریــن کاری کــه فرزنــدان بــر عهــده داریــم تأمیــن هزینــه زندگــی 

ــم  ــر جمعیــت مــا معتقدی ــواده پ ــدر و مــادر اســت. همــه اعضــای خان پ

ــم.  ــدر اســت کــه زندگــی خــوب و آرامــی داری ــر پ ــا دعــای خی ب

بیــدار می شــود و ســاعت ها منــاز شــب  نیمه هــای شــب  او 

ــد و  ــدار می مان ــم بی ــح ه ــاز صب ــدن من ــد از خوان ــد. بع می خوان

ــا  ــن ب ــد. همچنی ــر می کن ــای خی ــش دع ــک فرزندان ــک ت ــرای ت ب

وجــود اینکــه ۱۲۸ ســال دارد، بــا خواهــر ۱۳ ســاله مان کــه بیــش 

ــوان  ــدر ج ــک پ ــد ی ــنی دارد مانن ــالف س ــا او اخت ــال ب از ۱۰۰ س

رفتــار می کنــد و ســعی دارد در عیــن رعایــت مســائلی کــه برایــش 

ــگاه ســختگیرانه ای نداشــته  ــی ن ــات زندگ ــه اتفاق ــت دارد ب اهمی

باشــد. همچنیــن بــا وجــود اینکــه تجربــه زیــادی طــی ســال های 

ــد  زندگــی اش کســب کــرده، وقتــی فــردی بیــامر می شــود در رون

پیرفــت  علــم  و می گویــد:  درمانــی اش مداخلــه ای منی کنــد 

کــرده و بهــر اســت بــا روش هــای جدیــد درمــان شــود، امــا هنــوز 

هــم وقتــی بــرای اقــوام یــا آشــنایان مشــکلی پیــش می آیــد از او 

ــه  ــش ســفید و صاحــب تجرب ــوان ری ــه عن ــا ب دعــوت می شــود ت

بــه مشــکالت آنهــا رســیدگی کنــد و خوشــبختانه همیشــه توانســته 

ــل در  ــن دلی ــه همی ــد ب ــرار کن ــا برق ــان آنه ــتی را می ــح و آش صل

ــه  ــان از او ب ــل و اطرافی ــان اعضــای فامی قبیله هــای عشــایر و می

ــاد می شــود. ــح ی ــرد صل ــوان م عن

جنجال پلنگی تنها بازمانده ارگ قدیم بم128 ساله شد

جازموریان متعلق به همه مردم ایران است

بــا ســالم و احــرام خدمــت خواننــدگان نریــه صبــح مکــران در پاســخ بــه مقالــه 

ــان از شــهر  ــه مینــو جهــان پیرامــون تفکیــک منطقــه جازموری شــامره 131 نری

زهکلــوت کــه نگارنــده محــرم مقالــه مذکــور چنیــن آورده کــه بخــش جازموریــان 

زهکلــوت نیســت و تاریــخ و فرهنــگ زهکلــوت را مســتقل از جازموریــان دانســته 

ــوت را ناشــی از یــک  ــه مرکزیــت زهکل ــان ب اســت و نامگــذاری بخــش جازموری

ــفیدان و  ــش س ــئولین ، ری ــن از مس ــته و همچنی ــی دانس ــیانه تاریخ ــل ناش جع

مالــکان حقیقــی جــاز درخواســت داشــته نســبت بــه تغییــر هویــت ایــن منطقــه 

بکــر اقــدام الزم صــورت گیــرد.

منطقــه جازموریــان منطقــه ای وســیع اســت کــه در منتهــی الیــه جنــوب رشقــی 

اســتان کرمــان و در غــرب اســتان سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد و وجــه تســمیه 

ــان ، کــه جــاز  ــه از دو واژه : جــاز+ موری ــان برگرفت ــه جازموری ی ایــن منطقــه ب

ــان  ــه میشــود و واژه موری ــه هــامن پوشــش گیاهــی گفت ــه ب در اصطــالح عامیان

بــه معنــی کــرت و فراوانــی داللــت دارد و از ترکیــب واژه جــاز و موریــان 

میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد یعنــی منطقــه ای کــه پوشــیده از علفزارهــای انبــوه 

ــای  ــی و زمینه ــی غن ــش گیاه ــل پوش ــه دلی ــه ب ــن منطق ــد. ای ــم میباش و مراک

حاصلخیــز و دسرســی بــه آب فــراوان از دیربــاز محــل ســکونت مردمانــی بــوده 

کــه شــغل اصلــی آنــان دامــداری و کشــاورزی بــوده اســت.  

ــا  ــاری جــاز میشــکفت و ب ــای به ــراوت گله ــا ت ــار ب ــن دی ــور ای ــان صب روح مردم

ــه  ــا ک ــه ه ــا و حامس ــره ه ــه خاط ــت چ ــاک میگش ــاز غمن ــی ج ــان احوال پریش

ــی  ــتند از روزگاران ــینه داش ــن در س ــاز از روزگاران که ــیرزنان ج ــردان و ش دلیرم

دیــر دســتهای نــوازش گــر و قلــب مهربــان جــاز پذیــرای مهامنــان کثیــری در زمــان 

حیــات خویــش بــود جــاز هرســاله میهــامن مرغــان زیبــا و کمیــاب ســیربی بــوده 

و جــای پــای غــزال تیزپایــش را هنوزمیتــوان بــه نــدرت دیــد و امــا گلــه هــای شــر 

آخریــن بازمانــدگان آن دوران بهــاری هســتند کــه هــم اینــک آن شــران باوفــا هــم 

بــر رس مزارجــاز گریاننــد . بلــه جــاز مــا مــرد ، آن جــاز مهربــان و میهــامن نــواز 

مــا در اوج غربــت در پیــش چشــامن بهــت زده مــا مــرد .

ــی  ــای حیات ــدن رشیانه ــته ش ــه بس ــردد ب ــاز برمیگ ــی ج ــان حال ــان پریش ــا زم ام

ــه مبپــور کــه گویــی قلــب جــاز تــرک  ــان همچــون هلیــل رود و رودخان جازموری

برداشــت و انــدک انــدک بــه تپــش افتــاد و هــم اکنــون نظــاره گــر پایــان حیــات 

ــت  ــه در آب اس ــا ریش ــد: ت ــل میگوی ــک رضب املث ــا ی ــتیم . ام ــان هس جازموری

ــی  ــی اســتوار و اراده ای راســخ حیات ــا عزم ــوان ب ــی میت ــد مثــری هســت ، بل امی

دوبــاره بــه جــاز ببخشــیم ، جــاز تــا بــود مهربــان بــود مــا هــم میتوانیــم بــا کمــی 

ــدوار اســت و  ــش امی ــدان خوی ــه فرزن ــی ب ــوز اندک ــان هن ــم. جازموری ــا کنی ــی آن را احی مهربان

ــداده اســت. ــروز ن هنــوز خشــم خــود را ب

ــود.  ــت آن ب ــن وضعی ــان و آخری ــالق جازموری ــمیه بات ــه تس ــر وج ــطور ب ــن س ــگارش ای ــا ن ام

هامنطوریکــه در مقدمــه ذکــر گردیــد اهالــی ایــن منطقــه بــا ناچــار ایــن مــکان را تــرک منودنــد 

و گروهــی از ســاکنین جــاز بــه حاشــیه شــاملی باتــالق ( شــهر زهکلــوت) و گروهــی دیگــر بــه 

ــا  ــد کــه ب ــه: قلعــه گنــج و چــاه دادخــدای کنونــی مهاجــرت کردن مناطــق پاییــن دســت ازجمل

یــک جــا نشــینی مــردم در حواشــی جازموریــان شــهرها و شــهرکهایی احــداث گردیــد کــه امــروزه 

میتــوان بــه شــهر زهکلــوت ، قلعــه گنــج ، چاهدادخــدا و ... را نــام بــرد. امــا مــردم زهکلــوت

بــه ســبب عالقــه و دلبســتگی بــه خاســتگاه قدیمــی ، خــود را متعلــق بــه جازموریــان میدانســتند 

و بــه همیــن دلیــل جازموریــان را بــه عنــوان یــک بخــش کــه یــادگار و همــزاد ادوار کهــن بــود 

را انتخــاب کردنــد .

و امــا منطقــه جازموریــان یــک اکوسیســتم و محیــط زیســت میباشــد و هیــچ کــس در محیــط 

زیســت و اکوسیســتم حــق خــط کشــی و مرزبنــدی را نــدارد اکوسیســتم مــرز منــی شناســد چــون 

گونــه حیــات وحــش مــرز منیشاســد، مگــر وقتــی پرنــدگان مهاجــر از ســیربی بــه جازموریــان مــی 

آینــد بــه مرزهــا فکــر میکننــد! و یــا ویــزا میگیرنــد؟! پــس تحقیــق از دانشــوران و ســاکنان جــاز 

جهــت شناســایی مالکیــن جــاز ســخنی ناصــواب و ناصحیــح میباشــد. امــروزه ایــن تفکــر کامــال 

منســوخ گردیــده کــه مــا یــک منطقــه و اکوســیتم را متعلــق بــه یــک گــروه یــا قبیلــه ای خــاص 

بدانیــم. امــروزه دنیــا بــه ســمت فضاهــا و پارکهــای فرامــرزی کــه اســم آنهــا را پارکهــای صلــح 

گذاشــتند میرونــد امــا متاســفانه مــا اصــل موضــوع را رهــا کــرده و بــه دنبــال فــرع و حواشــی 

هســتیم مــا بایــد بــه محیــط پیرامــون خویــش نگرشــی سیســتمی و جامــع داشــته باشــیم

بدیــن معنــی اختــالل در یــک جــزء سیســتم میتــوان کل سیســتم را بــه مخاطــره انداخــت. مثــال 

ــان منجــر بــه خشــک  : ســد ســازی غیــر کارشناســی در مســیر رودخانــه هــای حیاتــی جازموری

شــدن ایــن تــاالب میشــود و خشــک شــدن تــاالب جازموریــان تبعــات غیــر قابــل جربانــی را بــه 

دنبــال دارد. آیــا تــا بــه حــال بــا خــود اندیشــیده ایــد ریــز گردهــای جازموریــان چــه پیامدهــای 

ــی اســتانهای  ــن منطقــه و حت ــر اراضــی کشــاورزی و ســالمت ســاکنین ای مخــرب و هولناکــی ب

همجــوار دارد.آیــا ایــن یــک ضعــف بــزرگ نیســت کــه منطقــه جازموریــان هنــوز جــزء مناطــق 

محافظــت شــده نیســت؟ و هنــوز جــزء تاالبهــای رامــر هــم نیســت و از همــه 

ــم  ــم ک ــخن بگوی ــه س ــر چ ــان ه ــت.از جازموری ــده اس ــت نش ــوز ثب ــر هن مهم

اســت و یــا اصــال االن وقــت ســخن گفــن نیســت بلکــه بایــد آســتین همــت را 

بــاال کشــید و کاری انجــام داد و بــه دنبــال صاحبــان واقعــی جــاز نگردیــم.

 جازموریان متعلق به همه مردم ایران زمین است

بــا ســالم و احــرام خدمــت خواننــدگان نریــه صبــح مکــران در پاســخ بــه مقالــه شــامره 131 نریــه مینــو جهــان پیرامــون تفکیــک منطقــه جازموریــان از شــهر 

زهکلــوت کــه نگارنــده محــرم مقالــه مذکــور چنیــن آورده کــه بخــش جازموریــان زهکلــوت نیســت و تاریــخ و فرهنــگ زهکلــوت را مســتقل از جازموریــان دانســته 

اســت و نامگــذاری بخــش جازموریــان بــه مرکزیــت زهکلــوت را ناشــی از یــک جعــل ناشــیانه تاریخــی دانســته و همچنیــن از مســئولین ، ریــش ســفیدان و مالــکان 

حقیقــی جــاز درخواســت داشــته نســبت بــه تغییــر هویــت ایــن منطقــه بکــر اقــدام الزم صــورت گیــرد.

جازموریان متعلق به همه مردم ایران است
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی آیت اللــه هاشــمی رفســنجانی، رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تربیــک ســالروز والدت بــا ســعادت حــرت علــی)ع( 

بــه مــردم و اعضــای مجمــع، ســالروز وفــات پیــام رســان حامســه کربــال حــرت زینــب)س( را هــم تســلیت گفت.آیت اللــه هاشــمی رفســنجانی بــا اشــاره بــه 

مذاکــرات فــرده دکــر ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در نیویــورک بــا وزیــر خارجــه آمریــکا، گفــت: ظاهــراً برخــی مســایل و موانــع ایجــاد شــده در 

مســیر مبــادالت بانکــی و تجــاری سیســتم بانکــی اروپــا بــا ایــران حــل شــده و آمریــکا رســامً اعــالم کــرده کــه دیگــر مانــع مبــادالت تجــاری و بانکــی کشــورهای 

اروپایــی نخواهــد بــود و ایــن کشــورها می تواننــد بــدون هــراس بــه مبــادالت و تجــارت بــا ایــران اقــدام کنند.ایشــان همچنیــن تأکیــد کــرد: البتــه مــا واقفیــم کــه 

آمریکایی هــا در داخــل کشــور خــود مشــکالتی دارنــد کــه بایــد حــل کننــد.

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، مباحــث 4 ســاعته انجــام شــده در ویــن، را بــرای فــروش آب ســنگین ایــران بــه رشکت هــای آمریکایــی را نیــز مفیــد اعــالم 

کــرد و گفــت: اتحادیــه اروپــا اعــالم کــرده اســت کــه بانک هــای بــزرگ اروپایــی از انجــام مبــادالت تجــاری و مالــی بــا جمهــوری اســالمی ایــران حامیــت می کننــد.

آیت اللــه هاشــمی رفســنجانی افــزود: امیدواریــم ایــن دوره، دســت مســؤوالن بانکــی کشــور بــرای مبــادالت بین املللــی بــاز باشــد و دیگــر مشــکلی بــرای بانک هــا 

و رشکت هــای بــزرگ کــه می خواهنــد بــا ایــران کار کننــد، بــه وجــود نیاید.ایشــان در پایــان تریــح کــرد: البتــه جمهــوری اســالمی ایــران مصمــم اســت بــا صالبــت 

و قــّوت، سیاســت های اســتقاللی خــود را بــا تکیــه بــر مــردم و توامنندی هــای داخلــی، در هــر رشایطــی ادامــه دهــد، ولــی در پــی تعامــل و همــکاری بــا جامعــه 

ــت. جهانی اس

واکنــش هاشــمی بــه مذاکــرات ظریف 

توقیــف  پــی  در  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 

دارایی هــای  از  دالر  میلیــارد  دو  از  بیــش 

ــه  ــکا ب ــی آمری ــوان عال ــم دی ــا حک کشــورمان ب

انفجــار  در  ایــران  مشــارکت  واهــی  بهانــه 

در  کشــور  آن  دریایــی  تفنگــداران  پایــگاه 

ــرد.  ــح ک ــوع را تری ــن موض ــد ای ــروت، رون بی

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، 

ــش از  ــف بی ــد توقی ــاره رون ــه ســیف درب ولی ال

دو میلیــارد دالر از دارایی هــای ایــران گفــت: 

متاســفانه در دولــت گذشــته، هنــگام خریــد 

دالری،  رسمایه گذاری هــای  و  بهــادار  اوراق 

ســهل انگاری  شــده، دقــت کافــی و احتیــاط 

ــن  ــت. وی ضم ــه اس ــورت نگرفت ــای الزم ص ه

 )U-Turn( اشــاره بــه اینکــه مبــادالت دالری

ــک  ــه صــورت ی ــران ب ــوری اســالمی ای ــا جمه ب

ــکا  ــای دالری آمری ــم ه ــم تحری ــر رژی ــتثنا ب اس

ــار  ــود اظه ــران مجــاز دانســته شــده ب ــه ای علی

داشــت متاســفانه دقــت و احتیــاط الزم در ایــن 

ــک  ــس کل بان ــت. ریی ــده اس ــام نش ــورد انج م

ــت  ــه مســئوالن دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزی ب مرک

قبــل بایــد ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار 

داده، احتیــاط الزم را بــه عمــل می آوردنــد، 

بــه  گذشــته  دولــت  در  متاســفانه  افــزود: 

و  کارشناســان  دلســوزانه  هشــدارهای  رغــم 

مدیــران بانــک مرکــزی مبنــی بــر پرهیــز از 

و  دالری  بهــادار  اوراق  روی  رسمایه گــذاری 

اینکــه ایــن رفــع ممنوعیــت دامئــی نیســت، ایــن 

اوراق را خریــداری کردنــد و اینگونــه زمینــه 

ــد.  ــد آوردن ــران را پدی ــت ای ــوق مل ــع حق تضیی

ســیف درخصــوص برقــراری مجــدد ممنوعیــت 

هشــدارهای  کــرد:  اظهــار  دالری  مبــادالت 

ــود و متاســفانه در ســال  ــح ب کارشناســان صحی

1387 مجــددا قانــون ممنوعیت مبــادالت دالری 

بــا ایــران برقــرار شــد و بانک هــای آمریکایــی از 

ــادالت دالری  ــال وجــوه دالری و تب ــل و انتق نق

ــر ایــن دســتور  ــران منــع شــدند؛ عــالوه ب ــا ای ب

اجرایــی 13599 کــه مبنــی بــر توقیــف دارایــی 

هــای ایــران در آمریــکا بــود نیــز در ســال 1391 

صــادر شــد. وی گفــت: اگــر ایــن اوراق بهــادار 

ــا  ــزاری امریکایی ه ــا کارگ ــان ب دالری در آن زم

نداشــت  وجــود  وجهــی  منی شــد  خریــداری 

ــد.  ــف کنن ــد آن را توقی ــه آمریکایی هــا بتوانن ک

ــوه  ــاد از نح ــا انتق ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ریی

ــن  ــا ای ــه ب ــته در مواجه ــت گذش ــرد دول عملک

اقــدام گفــت: عــالوه بــر ایــن، متاســفانه در 

همــه ایــن ســالها، دولــت و دســتگاه دیپلامســی 

ــن  ــا ای ــه ب ــارزه و مقابل ــرای مب ــی ب ــچ تالش هی

رفتــار  و  کــم کاری  ندادنــد؛  انجــام  رونــد 

منفعالنــه دولــت قبــل در اظهاراتــی از ایــن 

دســت کــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت را 

ــن  ــت. ای ــهود اس ــد، مش ــی نامی ــاره م ــذ پ کاغ

رفتــار، منجــر بــه اقدامــات تخاصمــی دیگــر از 

ــکا شــد و در ســال  ــاالت متحــده آمری ســوی ای

1391بانــک مرکــزی مشــمول ایــن دســتور قــرار 

گرفــت؛ بــر همیــن اســاس، دارایــی هــای مزبــور 

از آن زمــان بــه دارایــی هــای بلوکــه شــده 

تبدیــل شــد. بــه گفتــه ســیف، توقیــف قضایــی 

دارایــی هــا از ســال 1387 و توقیــف اجرایــی و 

ــاده  ــاق افت ــه شــدن آن در ســال 1391 اتف بلوک

ــوت دارایی هــای  ــر تاب ــخ ب ــن می اســت و آخری

ــش  ــر و کاه ــوق ب ــون »حق ــع قان ــران، وض ای

تهدیــدات ســوریه و ایــران« در ســال 1391 بــود 

کــه مهــم تریــن اقــدام کنگــره در مــورد دارایــی 

رئیــس کل  می شــود.  محســوب  ایــران  هــای 

بانــک مرکــزی در پایــان گفــت: بــا توجه بــه این 

اطالعــات، مشــخص اســت کــه همــة ایــن رونــِد 

غیرقانونــی و غیرمنصفانــه توســط آمریکایی هــا 

ــی در  ــل انجــام شــده اســت؛ یعن ــت قب در دول

هــامن رشایطــی کــه وضــع تحریم هــا علیــه 

دانســته  بی اثــر،  گاه  و  کم اثــر  کشــورمان 

ــدام  ــوی هــر ک ــان جل ــر در آن زم می شــد و اگ

ــد  ــه می ش ــی گرفت ــه طریق ــات ب ــن اقدام از ای

ایــن اتفــاق منی افتــاد.

ــی  ــف دارای ــث توقی ــژاد باع ــدی ن احم
ــد  ــران ش ــای ای ه
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مهنــدس چمنــی :مدیــر مرکــز بهداشــت شهرســتان فاریــاب ضمــن گرامیداشــت 

هفتــه ســالمت    بیــان  کــرد:

ــدون  ــرا ب ــرار دارد زی ــر ق ــار بش ــه در اختی ــت ک ــی اس ــن نعمت ــامتی بزرگتری س
آن بهــره بــردن از ســایر نعمــت هــا امــکان پذیــر نیست.ســامت انســان هماننــد 
ــی  ــرار م ــخص ق ــار ش ــش در اختی ــاش وکوش ــا ت ــدی ب ــات خداون ــایر نعم س
گیرد.کســی کــه بخواهــد جســمی ســالم وروحــی شــاداب داشــته باشــد بایــد بــا 
برنامــه ریــزی مشــخص ، پیــروی از قواعــد ســامت وپــی گیــری همــه جانبــه بــه 

ایــن هــدف خــود نائــل شــود.
انســان موجــودی اســت پیچیــده وعوامــل زیــادی بــر روح وجســم وی تأثیــر مــی 
گذارند.شــناخت تمــام ایــن عوامــل همیشــه امــکان پذیــر نیســت امــا بــه هرحــال 
ــران  ــود ودیگ ــای خ ــه ه ــردن از تجرب ــره ب ــا به ــت وب ــوش ودرای ــا ه ــوان ب ــی ت م
ــت را  ــی راح ــب هائ ــاد وش ــی ش ــاند وروزهائ ــر رس ــه حداکث ــامتی را ب ــزان س می

ــادآور شــد ســپری نمــود . همچنیــن ی
برای داشتن جسم وروانی سالم یادآوری نکات زیر بی فایده نیست:

ــا دور  ــت .ب ــا اس ــی م ــمی وروح ــکات جس ــیاری از مش ــای بس ــترس زیربن اس
کــردن خــود از اســترس هــا مــی توانیــم لحظاتــی شــاد وســالم داشــته باشــیم.اما 
چگونــه برخــی افــراد مــی گوینــد مــا بــه ســراغ اســترس نمــی رویــم اســترس بــه 
ــا  ــه در درون م ــترس ریش ــت ندارد.اس ــوری واقعی ــن تص ــی آید.چنی ــا م ــراغ م س
ــرای ایجــاد  ــه در محیــط خــارح.در محیــط پیرامــون مــا همــواره مســائلی ب داردن
ــده ای  ــه پدی ــت ک ــا اس ــا قضای ــا ب ــورد م ــوع برخ ــن ن ــی ای ــود دارد ول ــش وج تن
بــه نــام اســترس را بــه وجــود مــی آورد.در کتابــی کــه اخیرا"مــی خوانــدم یکــی از 
بــزرگ تریــن ثروتمنــدان خودســاخته جهــان نوشــته بــود کــه هیــچ گاه کاری انجــام 
ندهیــد کــه بــه خاطــر آن شــب نتوانیــد بخوابید.ایــن جملــه ســاده بــه زیبائــی راه 

مقابلــه بــا اســترس را بــه شــما نشــان مــی دهــد.
تحرک را جدی بگیریم:

تحــرک یکــی از نشــان دهنــده هــای حیــات اســت وهرچــه تحــرک در یــک موجــود 
ــی  ــردد.روش زندگ ــی گ ــخص م ــر مش ــش ت ــامت و ی بی ــد س ــر باش ــش ت بی
دوره زمانــه مــا تحــرک طبیعــی را از مــا گرفتــه اســت وهــر روز ایــن مســئله بیشــتر 

وبیشــتر مــی شــود.بنابر ایــن بایــد بــا ایجــاد تحــرک در زندگــی نشــاط وشــادابی 
ــاده  ــای منظم،پی ــام ورزش ه ــان بیاوریم.انج ــه ارمغ ــان ب ــود واطرافیانم ــرای خ را ب
روی ، کــوه نــوردی ،شــنا وامثــال آن عــاوه بــر باالبــردن روحیــه وکاهــش اســترس 

جســم مــا را ســالم وقــوی مــی نمایــد.
عــادت هــای نادرســت خــود را کنــار بگذاریم:خــوردن وآشــامیدن بیــش از حــد، 
ــیاری از  ــی وبس ــی وپرخواب ــم خواب ــع ،ک ــی موق ــح ب ــیدن ، کار وتفری ــیگار کش س
عــادت هــای غلــط دیگــر عواملــی درکاهــش ســامت مــا هســتند بــا کنارگــذاردن 

آن هــا بــه طــول عمرخــود مــی افزائیم.رعایــت بهداشــت:
همــه مــی داننــد کــه بهداشــت روشــی مهــم در جلوگیــری از بیمــاری هــا اســت 
رعایــت بهداشــت فــردی شــامل شســتن دســت هــا قبــل از خــوردن غــذا، 
ــا  ــدان ه ــیدن دن ــخ کش ــواک زدن ون ــا، مس ــانه زدن موه ــه موقع،ش ــتحمام ب اس
ــاده  ــوق الع ــی ف ــد کاهش ــی توان ــر م ــوارد دیگ ــز وم ــای تمی ــاس ه ــیدن لب ،پوش
ــگاه ،  ــده دار اداره فروش ــه عه ــا ک ــرد م ــرد ف ــر ف ــود آورد.ب ــه وج ــا ب ــاری ه در بیم
رســتوران ، آرایشــگاه ،بیمارســتان ،مطــب دندانپزشــکی و...هســتیم بســیار مهــم 
اســت کــه ســامت مراجعــه کننــده خــود راهماننــد ســامت خــود مهــم بدانیــم.
ممکــن اســت هزینــه هــای تأمیــن بهداشــت بــاال باشــدولی مســلما" هزینــه درمــان 

ــت. ــتر اس ــا بیش ــاری ه بیم
به بهداشت روانی خود واطرافیانمان اهمیت دهیم:

پایــه ســامتی هــر فــرد روح اوست.داشــتن روحیــه سالم.شــخصیت پایــدار وذهن 
قــوی از اصــول خوشــبختی بشــر اســت.باید بــه خــود ودیگــران کمــک کنیــم بــه 
ــتن  ــه خویش ــرام ب ــا احت ــر ب ــن ام ــت یابیم.ای ــل وروان دس ــامت عق ــر س حداکث

ودیگــران وتــاش بــرای حفــظ آرامــش در خانــواده وجامعــه میســر مــی شــود.
ــاه  ــش م ــاب را در ش ــت فاری ــبکه بهداش ــرد ش ــان عملک ــی در پای ــدس چمن مهن

ــد: ــان کردن ــار بی ــه اختص ــته ب گذش
ــه هــای  1-انجــام کلیــه تعمیــرات مــورد نیــاز مراکــز بهداشــتی و درمانــی  و خان

بهداشــت
ــز  ــس مرک ــدرت تران ــش ق ــه و افزای ــز مهرویی ــوات مرک ــس50 کیل ــب تران 2-نص

ــو وات  ــه 100کیل ــوات ب ــاب از 50کیل فاری

3-فنس کشی و حصار کشی پانسیون پزشکان و ماماهای فاریاب و مهروئیه
4-خرید کلیه تجهیزات اداری و پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

5-تعمیرات اساسی و خریداری کلیه تجهیزات مورد نیاز تیم سامت
6-ساخت و ساز آموزش سامت و تجهیزات مورد نیاز آن

7-تعمیرات  اساسی آزمایشگاه مرکزی و تجهیزات با کیفیت  مطلوب
8-جذب و بکار گیری صدرصدی نیروی پزشک خانواده

9-جــذب 9 نفــر بهــورز جهــت خانــه هــای بهداشــت و درخواســت اعــام نیــاز 8 
بهــورز دیگــر کــه بــا ایــن اتفــاق تمامــی جمعیــت ســیاری تحــت پوشــش مســتقیم 

خانــه هــای بهداشــت قــرار مــی گیرنــد
10-خریــد دســتگاه اتوآناالیــزور  بیوشــیمی و انجــام کلیــه آزمایــش هــای ســطح 

یــک بیمــه روســتایی 
11-خرید 30دستگاه کامپیوتر جهت خانه های بهداشت

12-راه انــدازی خانــه بهداشــت موتــور زنجیــری و کلنــگ زنــی مرکــز بهداشــتی 
درمانــی هورپاســفید

13-اجــرای طــرح واکسیناســیون تکمیلــی MRجهــت گــروه ســنی 9 مــاه تــا 15 
ســال بــه تعــداد 9663 نفــر

14-ارجــاع 73 زوج جهــت انجــام آزمایشPNDبــرای غربالگیــری تاالســمی 
مــاژور

15-تجهیز آزمایشگاه آب که به زودی به بهره برداری خواهد رسید
16-صدور 3000عددکارت بهداشت و 60 فقره صاحیت پزشکی

17-معدوم نمودن 1200کیلوگرم ماده غذایی فاسد و تاریخ گذشته
18-انجــام کلیــه معاینــات غربالگیــری از دانــش آمــوزان پایــه اول ،پنجــم ،و ســوم 

متوســطه اول
19-توزیــع یــازده هــزار )11000(عــدد مکمــل ویتامیــنDو 19000 هــزار قــرص 

آهــن در مــدارس دخترانــه
ــدارس  ــوزان م ــش آم ــن دان ــدان  بی ــر دن ــواک و خمی ــزار مس ــع 3000 ه 20-توزی

ــی ابتدای
21-تجهیز و راه اندازی مرکز دندانپزشکی و جذب دندانپزشک مورد نیاز

22-اجــرای طــرح وارنیــش فلورایــد بــه تعــداد 4890 نفــر و فیشورســیانت  بــه 
تعــداد 203 نفــر و جــرم گیــری و ترمیــم بــه تعــداد 480 نفــر و کشــیدن دنــدان بــه 
تعــداد 1700 نفــر جهــت گــروه هــدف  )کــودکان 6 تــا 14 ســال( و زنــان بــاردار و 

ســایرین )باالتــر از 14 ســال( بــا همــکاری آمــوزش و 
پرورش

23-پیگیــری ســاخت 11 خانــه بهداشــت بــا همــکاری کمیتــه امــداد و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی جیرفــت

24-توزیع 900سبد غذایی جهت مادران باردار و سوء تغذیه
25-معرفــی و پیگیــری 300کــودک دچــار ســوء تغذیــه بــه کمیتــه امــداد جهــت 

دریافــت ســبد غذایــی
26-اعزام و نجات 39 مادر باردار و اعزام به بیمارستانهای کهنوج و جیرفت

ــرای  ــدازی مرکــز مشــاوره قبــل از ازدواج و کاس آمادگــی ب ــز و راه ان 27-تجهی
زایمــان

ــامت  ــفیر س ــر س ــذب 2200نف ــردی و ج ــی ف ــود مراقبت ــه خ ــرای برنام 28-اج
ــوزش ــت آم جه

به مناسبت   هفته بهداشت و سالمت

ــت را  ــبکه بهداش ــرد ش ــاب عملک ــت فاری ــبکه بهداش ــر ش مدی
تشــریح کــرد

ــن دو  ــوئیچ واکس ــی س ــت در روز مل ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی بیانی
ــال  ــج اطف ــی فل ظرفیت

دکتــر محمدرضــا محمــدی ســاردو رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در ایــن 
بیانیــه اظهــار داشــت : در کشــور جمهــوری اســامی ایــران شــنبه 4 اردیبهشــت برابــر 
بــا 23 آوریــل 2016بــه عنــوان روز ملــی ســوئیچ واکســن دو ظرفیتــی تعییــن مــی شــود 

.
از ایــن روز اســتفاده از واکســن ســه ظرفیتــی فلــج اطفــال ممنــوع بــوده اســت و واکســن 

دوظرفیتــی جانشــین آن مــی شــود .
ــه واکســن هــای ســه ظرفیتــی موجــود در ســطح کشــور و  از شــنبه 4 اردیبهشــت کلی

ــن دانشــگاه جمــع آوری و امحــاء مــی شــود . ای
عــاری بــودن کشــور از واکســن ســه ظرفیتــی بــه تاییــد کمیتــه کشــوری رســیده اســت و 

بــه ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام مــی شــود .
ــی در  ــت، ول ــروس اس ــروتیپ 1 و2 و3 وی ــه س ــاوی هرس ــی ح ــه ظرفیت ــن س واکس
ــروس  ــروتیپ 1 و 3 وی ــر س ــده و در براب ــذف ش ــروتیپ 2 ح ــی س ــن دو ظرفیت واکس

ــتری دارد . ــی بیش ــی زای ــی ایمن وحش
اهداف و مرحله نهایی 

کاهش بار پولیوی فلج ناشی از واکسن که 40 درصد ناشی از سروتیپ 2 است 
کاهــش بــار پولیــوی ویــروس مشــتق از واکســن بیــش از 95 درصــد مــوارد ناشــی از 

ســروتیپ 2 اســت .
تسریع در ریشه کنی فلج اطفال

لــذا شــروع واکسیناســیون بــا واکســن دوظرفیتــی از اکنــون در کلیــه مراکــز بهداشــتی 
درمانــی – پایگاههــای بهداشــتی درمانــی – خانــه هــای بهداشــت در ســطح دانشــگاه 

علــوم پزشــکی جیرفــت همزمــان بــا کشــور اعــام گــردد.
اجــرای ســوئیچ واکســن دوظرفیتــی فلــج اطفــال از دیــدگاه مهنــدس احمــدی معــاون 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
مهنــدس اســداهلل احمــدی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت بیــان 

داشــت : بدنبــال اجــرای موفــق برنامــه ریشــه کنــی آبلــه ، ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــب  ــال 2000 را تصوی ــا س ــال ت ــج اطف ــی فل ــی جهان ــه کن ــه ریش ــال 1988 برنام در س
ــی  ــت ، ول ــده اس ــق نش ــال 2000 محق ــا س ــی ت ــه کن ــه ریش ــدف اولی ــد ه ــود هرچن نم
موفقیــت هــای فراوانــی بدســت آمــده اســت . تــا قبــل از اجــرای برنامــه ریشــه کنــی ، 
ســاالنه حــدود 400000 نفــر دچــار فلــج اطفــال مــی شــدند ایــن تعــداد بــه 416 مــورد 
در ســال 2013، 359 مــورد در ســال 2014 ، و 73 مــورد در ســال 2015 کاهــش یافتــه 

اســت .
ــه 3  ــال 1988 ب ــور در س ــک از 125 کش ــورهای پولیوآندمی ــداد کش ــن ، تع همچنی
کشــور در ســال 2012 رســیده اســت . ســروتیپ 2 در ســال 1999 ریشــه کــن شــده و 
ســروتیپ 3 در آســتانه ریشــه کنــی اســت . در ســال 2015 ، کشــور نیجریــه از فهرســت 
کشــورهای بومــی پولیــو خــارج شــد و در حــال حاضــر تنهــا دو کشــور افغانســتان و 

پاکســتان بومــی فلــج اطفــال هســتند .
در 2012مجمــع جهانــی بهداشــت ، ریشــه کنــی فلــج اطفــال را یــک برنامــه اضطــراری 
ــت ،  ــی بهداش ــازمان جهان ــر کل س ــرده و از دبی ــداد ک ــی قلم ــامت جهان ــرای س ب

ــرای ریشــه کنــی را درخواســت کــرد . طراحــی راهبــردی جامــع ب
برنامــه راهبــردی گام نهایــی ریشــه کنــی فلــج اطفــال 2018 – 2013  در ژانویــه 2013 

توســط هیــات اجرایــی ســازمان جهانــی بهداشــت بــه تصویــب رســید .
بــر اســاس ایــن برنامــه بایــد تمــام انــواع قطــره خوراکــی فلــج اطفــال طبــق یــک برنامــه 
زمــان بنــدی شــده قطــع شــوند . در اولیــن مرحلــه ، واکســن خوراکــی ســه ظرفیتــی 
تبدیــل بــه واکســن دوظرفیتــی )حــاوی ســروتیپ 3 و1 (خواهــد شــد . ایــن اقــدام در 
حرکتــی هماهنــگ و همزمــان در ســطح جهــان از 17 آوریــل تــا اول مــی 2016 انجــام 
خواهــد شــد . ایــن برنامــه در بهمــن 1392 در جلســه کمیتــه کشــوری ایمــن ســازی 

طــرح شــد و بــه تصویــب کمیتــه مذکــور رســید .
طبــق دســتورالعمل ســازمان جهانــی بهداشــت ، کلیــه کشــورها موظــف هســتند روزی 
را از 17 آوریــل تــا اول مــی 2016 بــه عنــوان ))روز ملــی ســوئیچ (( انتخــاب نماینــد 
. در روز ملــی ســوئیچ ، واکســن خوراکــی دو ظرفیتــی فلــج اطفــال جایگزیــن واکســن 

خوراکــی ســه ظرفیتــی خواهــد شــد . در ایــران شــنبه 4 اردیبهشــت 1395) 23 آوریــل 
2016 ( روز ملــی ســوئیچ خواهــد بــود .

هدف کلی 
ــی در  ــن دو ظرفیت ــا واکس ــال ب ــج اطف ــی فل ــه ظرفیت ــی س ــن خوراک ــی واکس جایگزین

ــور  ــر کش ــودکان سراس ــازی ک ــن س ــاری ایم ــه ج برنام
اهداف اختصاصی 

واکسیناسیون کلیه کودکان کشور با واکسن خوراکی دو ظرفیتی فلج اطفال 
دریافت گواهی عاری بودن کشور از واکسن خوراکی سه ظرفیتی فلج اطفال 
واکسیناسیون با واکسن دو ظرفیتی از اکنون در کلیه مراکز بهداشتی درمانی 

پایگاههای بهداشتی درمانی 
خانــه هــای بهداشــت در ســطح دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت همزمــان بــا سراســر 

کشــور انجــام مــی شــود 
گــروه تخصصــی پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــا – معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی جیرفــت 

بیانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در روز ملی سوئیچ واکسن دو ظرفیتی فلج اطفال

ریاست محترم اداره کار و تعاون شهرستان کهنوج جناب آقای اکبری و همکار ارجمند حاج اصغر حیدری مقدم
ــران  ــان و گارگ ــش کارکن ــت ک ــر زحم ــی و قش ــرت عال ــت حض ــی من ــت ب ــه خدم ــر و ارائ ــه کار و کارگ ــت هفت ــه گرامیداش در بحبوح
بویــژه بــه بازنشســتگان جانبــاز در مخابــرات کهنــوج ،مراتــب ســپاس و قددانــی ویــژه خودمــان را اعــالم مــی داریــم بحمــداهلل تــالش 
خســتگی ناپذیــر شــما در جهــت تحقــق مطالبــات قشــر بازنشســته جانبــاز بــه ثمــر  نشســت دعــای خیــر خانــواده هــای جانبــاز و ایثارگــر 

بدرقــه راهتــان
 از طرف :ایثارگران و بازنشستگان جانباز مخابرات کهنوج اتحادیه تعاون شرکت های روستایی کهنوج


