
بااخـره باهمـت وموافقـت هیـات نظـارت برمطبوعـات تریبـون 
صبـح مکـران گسـترش یافـت وبحمـداه ایـن همـت بلنددردولـت 
دموکراسـی  چهـارم  رکـن  خوردتاامیدبـرای  رقـم  تدبیروامیـد 
شـکوفاوهمه باهـم ازهرمـزگان تاسیسـتان وبلوچسـتان وکرمان 
درخشـان  ای  اینـده  شـک  بـی  بزنیـم  صدااتحادرافریـاد  یـک 

درانتظارماسـت.
اینجانـب کـه قریـب بربیسـت سـال درقایـق مطبوعـات سـواحل 
فرهنـگ وهنرراپـارو زده ام میرفـت تـاارزوی روزنامـه نـگاری 
باتولـد صبـح مکـران پـس  لیکـن  درهرمـزگان رافرامـوش کنـم 
درهرمـزگان  مجوزفعالیـت  توانسـتیم  مـاه  هشـت  الـی  ازهفـت 
وسیسـتان وبلوچسـتان رادریافـت کنیـم یـک دسـت صدانداشـت 
زیـرادوازده سـال پیـش کـه سـردبیری هفته نامـه اسـتقامت رابه 
بـه عهده داشـتم این نشـریه گسـتره هرمـزگان رادربرمیگرفت اما 
بایـد اعتـراف کنـم این همت بلند هزینه هایی داشـت کـه ازعهده ان 
برنمی امدم گذشـت وگذشـت تاازانجا که ما بـه فرهنگ هرمزگانی 
نزدیـک تربودیم توانسـتیم درکنارهـم همدلی رابه اثبات برسـانیم 
هنـوزراه درازی رادرپیـش داریـم امیـدوارم باهمـت بلنـد مدیران 
ومـردم خوب هرمـزگان وسیسـتان و بلوچسـتان  بتوانیم صدای 
خودمـان رابـه پایتخـت برسـانیم قطعـا اگراتحادهمچنـان حفـظ 
بمانـد مـا میتوانیـم حتـی پـس ازگذشـت یکسـال درگسـتره ایران 
اسـامی فریادخودمان رابه گوش تشـنگان فرهنگ وهنربرسـانیم 
پـس هرمزگان وسیسـتان و بلوچسـتان سـام ماامدیـم تااتحادی 
ناگسسـتنی راباهـم بـه امضـا برسـانیم امیدکـه بامطالعـه صبـح 
مکـران همگـی ایـن جریـده نونهـال رادردل ابیـاری کنیـم وصبـح 
مکران روزبه روز بزرگ ترشـود وهمه درزیرسـایه ان اتحادراچشـن 
بگیریـم  ناگفتـه نمانـد کـه بـه زودی درمیناب وجاسـک هم روی گیشـه 

مطبوعـات میرویـم تا اندیشـه مکـران محقق شـود.
   درودوبدرود
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مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان
 می گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته 
باشد؛ چه غلط ها!/ خلیج فارس خانه ی ما است

رقیب عشقی جدید برای زوجین

ششمین جشنواره بین المللی خلیج فارس 
در بندرعباس  به کار خود پایان داد

عملکرد دانشگاه آزاد واحد کهنوج
4

رئیس جمهور 21 اردیبهشت به کرمان می آید
2

も畢山ヤ イ事糎ュ

مدیـران  تمامـی  اطـاع  بـه  وسـیله  بدیـن 
شهرسـتان  کار  قانـون  مشـمول  واحدهـای 

رسـاند مـی  توابـع  و  کهنـوج 
که جلسـه مجمـع مدیران بـه منظـور انتخابات 
نماینـدگان کارفرمایـان در هیـات حـل اختاف 
راس سـاعت 10 صبـح روز چهارشـنبه مورخ 
رفـاه  و  کار  تعـاون  اداره  محـل  در   95/2/29
اجتماعـی شهرسـتان کهنوج برگزار می شـود.
لـذا مدیرانـی کـه تمایـل بـه شـرکت در جمـع 
مذکـور دارنـد مـی توانـد درخواسـت خـود را 
اداری روز دوشـنبه  حداکثـر تـا پایـان وقـت 
اداره  بـه  ذیـل  مـدارک  همـراه  بـه    95/2/20

فرماینـد.  تسـلیم  شهرسـتان 
هیـات  اعضـای   : مدیـران  از  منظـور   : توجـه 
مدیـره و مدیـران عامـل  یـا مدیـران مسـئول 

دارای  کـه  کار  قانـون  مشـمول  کارگاهـای 
باشـند. مـی  هسـتند  حقوقـی  شـخصیت 

مدارک ازم :
1-مـدارک مویـد عضویـت در هیـات مدیـره یا 
انتصـاب بعنـوان مدیر عامـل یا مدیر مسـئول 

کارگاه                  
کارگـران  بیمـه  لیسـت  آخریـن  2-تصویـر   

ه رگا گا
در ضمن اسامی داوطلبان عضویت 

در هیات حل اختاف بشرح ذیل است :
1-وحید سااری

2-نادر مائی                                                     
3-فرزاد محسن پور 

4-اسماعیل داداله زاده
 5-حسام الدین  رستمی

اطـــاعیــــه جلسه مجمع مدیران به منظور 
انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختاف

*جنوبـی هـا بازدید از غرفـه کتابخانه روسـتایی فاطمه ها 
را در بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب تهران 

از دسـت ندهند. 
بـه روسـتاهای دوسـتدار  وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی غرفـه هایـی را 
کتـاب در بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهـران اختصاص داده 
اسـت کـه مسـولین ایـن کتابخانه های روسـتایی بـا حضور در ایـن غرفه ها می 
تواننـد دسـت آوردهـای فرهنگـی و اجتماعـی کتابخانه و روسـتای خـود را به 

اهالـی کتـاب و فرهنـگ و ادب معرفـی کنند. 
یکـی از ایـن غرفـه هـا بـه کتابخانـه فاطمـه هـای روسـتای دهکهـان کهنـوج 
اختصـاص یافتـه اسـت کـه آقـای فـرزاد میرشـکاری موسـس ایـن کتابخانه با 
حضـور در نمایشـگاه کتـاب بـار دیگـر بـه دنبـال معرفی روسـتایش بـه عنوان 
قطـب فرهنـگ کتابخوانـی و مطالعـه بـه مردم فرهنگ دوسـت کشـور اسـت. 
آقـای میرشـکاری در ایـن نمایشـگاه بـا توزیع کاتالـوگ و پوسـترهای مربوط 
بـه روسـتاهای جنـوب کرمـان خصوصـا دهکهـان بـه معرفـی ظرفیـت هـای 
فرهنگـی و گردشـگری منطقـه رودبارزمیـن خواهد پرداخت. بـرای این جوان 

فرهنگـی شهرسـتان کهنـوج آرزوی موفقیـت و سـربلندی داریـم. 
* معرفی  کتابخانه فاطمه ها:

روسـتای  در  میرشـکاری  فـرزاد  توسـط   ۱۳۸۹ مـاه  تیـر  اول  کتابخانـه  ایـن 
دهکهـان کهنـوج راه انـدازی شـد و بخاطـر اینکـه سـه عضـو اولیـه آن فاطمه 
نـام داشـتند، ایـن اسـم خـاص و زیبا بـرای کتابخانه انتخـاب گردیـد و به دلیل 
مطـرح شـدن کتابخانه در رسـانه ها به عنـوان "کوچکترین کتابخانه کشـور"، 
ایـن کتابخانـه شـهرت جهانی پیدا کرد و باعث شـد که مردم فرهنگ دوسـت 
سراسـر کشـور بـرای ایـن کتابخانـه کتـاب بفرسـتند و همچنین خیری از شـهر 
تهـران کتابخانـه ای بزرگتـر برایشـان در ایـن روسـتا بسـازد. در اسـفند سـال 

۹۳ در نخسـتین جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتـاب ایـن کتابخانه بـه عنوان 
کتابخانـه برتـر روسـتایی برگزیـده شـد و باعث شـد کـه روسـتای دهکهان به 
عنـوان روسـتای دوسـتدار کتـاب در کشـور معرفـی شـود کـه این اتفـاق مهم 
موحـب رشـد و توسـعه چشـمگیر ایـن کتابخانـه خـاص شـود. مسـولین ایـن 
کتابخانـه روسـتایی کـه جوانهـای فرهنگـی و بومـی هسـتند از دو سـال پیـش 
اقـدام بـه راه انـدازی برنامه ای تحت عنوان "جشـنواره کتابخوانـی فاطمه ها " 
کردنـد کـه باعـث شـده کار ترویج کتـاب در ایـن کتابخانه به صـورت حرفه 

ای تـری ادامـه پیـدا کند.
هـم اکنـون فاطمـه هـای کتابخانـه بـزرگ شـده انـد و کتـاب هـای زیـادی را 
بـه همـراه سـایر اعضـای کـودک و نوحـوان ایـن کتابخانـه مطالعـه کـرده اند. 
ایـن بانـوان کوچـک کتابهـای بسـیاری را میـان دوسـتان و همسـاان خـود در 
روسـتاهای اطـراف توزیـع کـرده و اطاعـات خـود را بـا آن هـا بـه اشـتراک 
گذاشـته انـد. همچنیـن برگـزاری کاس هـای آموزشـی بـرای اهالی روسـتا، 
برگـزاری اردوهـای تفریحـی و علمـی و مسـابقات کتابخوانـی و ورزشـی و 
کار بـر روی سـنت های ارزشـمند بومی روسـتا خصوصا احیـا و ترویج صنایع 

دسـتی حصیـری منطقـه از دیگـر فعالیـت هـای ایـن کتابخانـه می باشـد.
 چراغـی کـه فاطمـه هـا بـرای ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی از ۵ سـال پیـش 
روشـن کـرده انـد نـه تنهـا کم نور نشـده، که بسـیار درخشـنده تر از همیشـه به 

کار خـود ادامـه مـی دهد.
* در مورد جشنواره کتابخانه فاطمه ها:

فـرزاد میرشـکاری در اختتامیـه دومیـن جشـنواره کتابخوانـی فاطمـه هـا در 
اینگونـه  شبسـتان  خبرنـگار  بـه  جشـنواره  ایـن  مـورد  در  دهکهـان  روسـتای 

داد: توضیـح 
"یکـی از فعالیـت هـای کتابخانـه فاطمـه هـا در راسـتای کرویـج کتابخوانـی، 
برگـزاری جشـنواره » کتابخوانـی فاطمـه هاسـت « اسـت که در سـال گذشـته 
دوره اول آن در روسـتاهای دهکهـان و چـاه مریـد کهنـوج برگـزار شـد که با 
اسـتقبال خوبی مواجه شـد و طی آن 2۹0  دانش آموز روسـتایی  بیش از 400 

کتاب غیـر درسـی خواندند.
در ایـن جشـنواره در ابتـدا فـرم هایـی در میـان شـرکت کننـدگان توزیـع مـی 
شـود و از آنـان خواسـته مـی شـود کـه کتـاب هایـی کـه خوانـده انـد، بهترین 
برداشـت خـود را بـه صـورت خاصـه بنویسـند. ایـن برنامـه هـر سـاله از دی 
شـروع شـده و اختتامیه آن در 20 فروردین برگزار می شـود؛ بدین شـکل که 
آثـار فرسـتاده شـده داوری شـده و بـه افـراد برگزیـده جوایزی اهدا می شـود. 
تعـداد صفحـات خوانـده شـده کتـاب، برداشـت خـوب از کتـاب و اسـتفاده 
از کتـاب کتابخانـه فاطمـه هـا از جملـه شـاخص هـای امتیـاز دهـی شـرکت 

اسـت. کنندگان 
موسـس کوچکترین کتابخانه کشـور افـزود: هدف از برگزاری این جشـنواره 
ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی در روستاهاسـت کـه بـه شـیوه جدیـد موجـب 

جـذب بیشـتر اهالـی روسـتا بـه کتابخانـه هـای روسـتا مـی شـود. در دومیـن 
دوره کتابخوانی روسـتایی 260 نفر از اهالی روسـتا در این جشـنواره شـرکت 

کردنـد کـه مجموعـاً بالـغ بـر 600 کتـاب غیـر درسـی خوانده شـد. 
ایـن  امیـدواری کـرد در سـالهای آتـی  ابـراز  نهایـت  میرشـکاری در  آقـای 

شـود. برگـزار  کشـور  روسـتاهای  تمـام  در  جشـنواره 
 * غرفـه فاطمـه هـا،  سـهم رودبارزمینیـان از نمایشـگاه 

بین المللی 
* جنوبـی هـا بازدیـد از غرفـه کتابخانـه روسـتایی فاطمه 
هـا را در بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی کتـاب 

تهـران از دسـت ندهنـد. 
بـه روسـتاهای دوسـتدار  وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی غرفـه هایـی را 
کتـاب در بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بین المللی کتـاب تهـران اختصاص داده 
اسـت کـه مسـولین ایـن کتابخانه های روسـتایی بـا حضور در ایـن غرفه ها می 
تواننـد دسـت آوردهـای فرهنگـی و اجتماعـی کتابخانه و روسـتای خـود را به 

اهالـی کتـاب و فرهنـگ و ادب معرفـی کنند. 
یکـی از ایـن غرفـه هـا بـه کتابخانـه فاطمـه هـای روسـتای دهکهـان کهنـوج 
اختصـاص یافتـه اسـت کـه آقـای فـرزاد میرشـکاری موسـس ایـن کتابخانه با 
حضـور در نمایشـگاه کتـاب بـار دیگـر بـه دنبـال معرفی روسـتایش بـه عنوان 
قطـب فرهنـگ کتابخوانـی و مطالعـه بـه مردم فرهنگ دوسـت کشـور اسـت. 
آقـای میرشـکاری در ایـن نمایشـگاه بـا توزیع کاتالـوگ و پوسـترهای مربوط 
بـه روسـتاهای جنـوب کرمـان خصوصـا دهکهـان بـه معرفـی ظرفیـت هـای 
فرهنگـی و گردشـگری منطقـه رودبارزمیـن خواهد پرداخت. بـرای این جوان 

فرهنگـی شهرسـتان کهنـوج آرزوی موفقیـت و سـربلندی داریـم. 

غرفه فاطمه ها،  سهم رودبارزمینیان از نمایشگاه بین المللی 

آگهی   تشکیل  مجمع عمومی موسس
کانون کارگران باز نشسته شهرستان منوجان

بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه کارگـران بازنشسـته شهرسـتان می رسـاند جلسـه مجمـع عمومی 
جهـت انجـام  انتخابـات هئیت مدیره و بازرسـین  کانون یاد شـده  در تاریـخ 1395/3/9 در محل 
فرمانـداری سـالن اجتماعـات  شهرسـتان منوجـان 10صبـح برگـزار می گـردد از کلیـه کارگران  

بازنشسـته  جهـت حضـور در جلسـه دعوت بعمـل می آید  
ضمنـا کسـانی کـه تمایـل بـه کاندیداتـوری هئیـت مدیـره و بازرسـین  را دارنـد مـی تواننـد 

درخواسـت کتبـی خـود را همـراه بـا مـدارک  شـامل
1-  کپی کارت ملی

2-  فیش حقوقی با حکم بازنشستکی 
3-  کپـی صفحـه اول دفترچـه بیمـه را تا تاریـخ1395/2/30 به نمایـده کانون آقـای  محبی  واقع 

در شـعبه تامیـن  اجتماعی منوجـان تحویل و رسـید دریافت دارند
1-تصویب اساسنامه

2-انجام انتخابات هئیت مدیره و بازرسان
هئیت موسس

09139482795

بویـژه  گرامـی،  شـهروندان  توجـه  قابـل 
آزادگان سـرافراز؛ جهـت تهیه کتاب خاطرات 
آزادگان، چهـار شهرسـتان جنوب»کهنـوج، 
قلعـه گنـج رودبـار و فاریـاب« بـا عنـوان 
پنـاه  اسـام  الهـام  نوشـته  آنهـا«  و  »مـا 
)مصطفـوی(  المهـدی  کتافروشـی   بـه 
جنـب کوچه روبروی پاسـاژ آزادی مراجعه 

نمایید.

سید مصطفی ذوالقدر  
نماینده مردم رودان ، میناب، سیریک، جاسک، بشاگرد

 دکتر احمد حمزه  نماینده پنج گنج جنوب
 )کهنوج ، منوجان، رودبار، قلعه گنج، فاریاب(
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5

برگزاری همایش دیابت توسط انجمن علمی 
صنایع غذایی پیام نور بندرعباس

هشدار دکتر احمد حمزه 
6به مسئولین ارشد استان کرمان

محمود احمدی نژاد مهمان ناخوانده در 
6جیرفت

6

یادداشت 
هوشنگ غنی زاده
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اطاعیه جذب سرباز معلم 
در سال تحصیلی 95-96

حسـین براهوئـی مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنوج از جذب سـرباز 
-96 تحصیلـی  سـال  در  معلـم 

اعـام  بـه  بنـا  داد.  خبـر   1395
مدیـر آمـوزش و پـرورش ، اداره 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل 
از  بخشـی  تامیـن  جهـت  کرمـان 
نیـاز  مـورد  آموزشـی  نیـروی 
مناطـق  و  شهرسـتانها  در  خـود 
اسـتان ، از بیـن مشـموان واجـد 

شـرایط کـه تاریـخ اعـزام آنهـا 01/04/95 یـا 01/06/95 باشـد بـه 
عنـوان سـرباز معلـم ثبـت نام می کنـد.وی افـزود: متقاضیـان جهت 
کسـب اطاعات بیشـتر درباره شـرایط و ضوابط ثبت نام از هشـتم 
اردیبهشـت مـاه سـال جاری به سـایت اداره کل آمـوزش و پرورش 

اسـتان کرمـان  بـه نشـانی kerman.medu.ir مراجعـه کننـد.
شـایان ذکر اسـت متقاضیـان از تمـاس تلفنی  یـا مراجعه حضوری 

بـه اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان جداً خـودداری فرمایند.
روابط عمومی آموزش و پرورش کهنوج

پنجشبه بازار میناب
ایـن بـازار در مرکـز شـهر میناب قـرار دارد . از یک سـو به بازار 
مـی رسـد و از سـوی دیگـر بـه میـدان اصلـی شـهر متصـل مـی 
گـردد . ایـن بـازار محـل عرضـه صنایع دسـتی و تولیدات سـنتی 
و خانگـی اسـت . در ایـن بازار انـواع حصیر ، ظـروف حصیری ، 
سـفال ، لوازم دوخت لباس ، پوشـاک زنان ، برقع ، ماهی و انواع 

مـواد غذایـی عرضه مـی گردد .

در سـراوان در دهـه ی 70 پارچـه هایی 
تـور ماننـد کـه در لفـظ محلـی بـه آنها 
سـراوان  در  میگفتنـد  گونـی  یـا  تـور 
رواج بـود چـون تاروپودهایشـان خیلی 
پهـن بـود حالتی مثـل گونی هـای برنج 

و آرد داشـتند. 
حـدود 5، 6 سـال بعـد یعنـی سـالهای 
75،76تورهـای پهـن جـای خـود را بـه 
تورهـای کمـی ضریـف تـر و محکـم 
تـرو منحصـرا رنـگ سـفید دادنـد. این 

تورهـا در سـراوان مـورد اسـتفاده ی زن هـای بلـوچ 
بودنـد تا سـال هـای 79،80 کـه تورهای سـیاه امروزی 
آمـده اند.مـی تـوان از ایـن سـیر تحـول ایـن را فهمیـد 
کـه در هیـچ برهـه ی زمانـی عاقه بـه دوخت و شـیوه 
ی دوخت و زیبایی آن کم نشـده اسـت و در هر دوره 
سـعی شـده اسـت پارچـه های ضریـف تری تهیه شـده 
تـا چیـزی شـبیه بـه دوخـت روی پارچـه هـای ابتدایی 
و قدیمـی بـه دسـت آیـد و نشـان از نبـوغ خانمهـای 
بلـوچ اسـت.هنوز هـم کـه هنـوز اسـت در روسـتاهای 
ناهـوک و روسـتاهای شهرسـتان مهرسـتان این دوخت 
هـا بـا اصالـت و زیبایـی بیشـتری حفظ شـده اسـت که 
شـاید یکـی از دایـل آن طبیعـت ژرف و دلربـای آن 
اسـت کـه جانـه تـازه ای بـه روح و روان سـاکنان ایـن 

دیـار داده اسـت.
طرز دوخت :

طـرز دوخـت را کامـل بـه صـورت فیلـم تهیـه کـرده 
ایـم  ولـی بـرای عاقـه مندان خاصـه وار  بـه صورت 

مصـور هـم میگوییـم .
اولیـن قسـمت پراییـز و یـا ظریـف تـر از آن چکـن که 
آن هـم بـه دو صـورت چکـن یـک طرفـه و دو طرفـه 
دوختـه میشـود کـه دو طرفـه وقـت و مهـارت بیشـتری 
را مـی طلبـد کـه هـم چکـن و هـم پراییـز  بـر روی 
آسـتین:  در  دوخـت  میشـوند.ترتیب  دوختـه  تـار  دو 
اول سـه پراییـز دو تایـی یعنـی 3 پراییـز 6 تـار و بعـد 

یـک تـار بـرای سـیاه و سـفید، بعد ُبنُـک یا همـان پّری 
بـه همـان صـورت بـاا بـه پاییـن هـم دوختـه میشـوند، 
بعـداز آن یـک جلَـد6 یـا 7 تاری، سـپس دوبـاره همان 
پـّری )متناسـب بـا پـوری که چـن تایی باشـد بـه همان 
میـزان تـار میگذاریم هنگام حسـاب کـردن تارها برای 
شـروع دوخـت(. بعـد از آن دو کا و بعـد یـک تـار 
سـیاه و سـفید و بعد یـک کای دیگر، بعد پـّری و بعد 
دوبـاره بـه همـان صـورت بـاا کاهـا در پاییـن دوخته 

میشـود و در آخـر هـم یـک جلَـد
وقت

وقـت متغییـر اسـت و بسـتگی بـه سـوزن دوز و نـوع 
سـاده  جلـد  و  کا  جفـت  یـک  مثـا  دارد،  دوخـت 
دوختـش بـه طـور متوسـط حـدود 3مـاه طول میکشـد.

قیمت
قیمـت بسـتگی بـه کیفیـت دوخـت و مهمتـر از همـه 
نـوع بُنُـک یـا همـان پـّری دارد،و تقریبـا سـاده تریـن 
دوخـت آن از 150 شـروع میشـود مقدار متوسـط 500 
تومـان اسـت و تـا 1میلیـون و 500 هزار هم اسـت که با 
کیفیـت تمـام و معـروف به دوخت ناهوکی می باشـند. 

مقدار 
بـرای دوخـت یـک دسـت لبـاس از هـر رنـگ حـدود 
3 هـزار تومـن بخریـم کافی اسـت، کـه روی هـم رفته 
همـه ی 7رنـگ لبـاس میشـود ربـع کیلـو که نیـم کیلو 

نـخ بـرای دو لبـاس کافـی اسـت و بـه همیـن ترتیب.

رئیـس مرکـز اجرائیـات پلیـس راهور 
ناجا شـرایط پرداخت مـوردی قبوض 
جرائـم رانندگـی را اعـام کرد.رئیـس 
مرکـز اجرائیـات پلیـس راهـور ناجـا 
قبـوض  مـوردی  پرداخـت  شـرایط 

جرائـم رانندگـی را اعـام کـرد.
بـه گـزارش سـایت راهـور، سـرهنگ 
کرمـی اسـد رئیـس مرکـز اجرائیـات 
بـه  اشـاره  بـا  ناجـا  راهـور  پلیـس 
درخواسـت شـهروندان در خصـوص 

مـوردی  پرداخـت 
رانندگـی  تخلفـات 
گفـت: تعـداد زیادی 
بـه  کـه  افـرادی  از 
می کننـد  مراجعـه  اجرائیـات  مرکـز 
اعـام کرده انـد کـه بـه دلیل مشـکات 
یکجـای  پرداخـت  امـکان  اقتصـادی 
تخلفـات معوقـه را ندارنـد لـذا امـکان 
پرداخـت بخشـی از تخلفـات را فراهـم 

کردیـم.
رئیـس مرکـز اجرائیـات پلیـس راهور 
ناجـا افـزود: بـر ایـن اسـاس متقاضی 
پـس از مراجعـه به سـایت راهور 120 
وارد بخـش اسـتعام میـزان تخلفـات 

درج  از  پـس  و  می شـود  رانندگـی 
بارکـد پشـت کارت خـودرو نسـبت به 
مشـاهده میزان تخلفـات رانندگی اقدام 

می کنـد.
حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تخلفـات  تمامـی  کنـار  در  حاضـر 
و شناسـه  قبـض  درج شـده شناسـه 
مالـکان  و  دارد  وجـود  پرداخـت 
ایـن  درج  بـا  می تواننـد  خودروهـا 
قبـوض  سـایر  هماننـد   شناسـه ها 
رایـج در صفحـات اینترنـت بانک هـای 
خودپـرداز  دسـتگاه های  یـا  خـود 
نسـبت بـه پرداخـت مـوردی تخلفـات 

کننـد. اقـدام  رانندگـی 

اعام شرایط 
پرداخت موردی 

قبوض جرائم رانندگی 

بـا حضـور فرمانـدار و  جلسـه شـورای کشـاورزی  
اعضـای شـورا در دفتـر فرمانـداری منوجـان برگـزار 

. شد
مباحـث این جلسـه پیرامـون بحـران آب و جلوگیری از 
آبیـاری غیراصولـی درختـان و محصوات کشـاورزی 

بود.
شـرب  آب  گفت:مشـکل  منوجـان  فرمانـدار  فاحـی 
اسـت/  جـدی  مشـکلی  شهرسـتان  در  آب  کمبـود  و 
آب  قرمـز  خـط  مناطـق  از  یکـی  منوجـان  شهرسـتان 
دراسـتان اسـت کـه اان بـا جیـره بنـدی، مدیریـت مـی 
شـود/اان شـرایط کـم آبـی  بحرانـی تـر از سـال قبـل 
اسـت / متاسـفانه  زیرسـاختهای مناسـب بـرای اجرای 
آبیـاری نویـن در شهرسـتان وجـود نـدارد/ اگـر تمـام 
کنتـور  بـه  مجهـز  و  برقـی  کشـاورزی  موتورهـای 
هوشـمند باشـد براحتـی میتـوان بحـران کـم آبـی را 
کنتـرل کرد/مـا ابتـدا بایـد جیـره بنـدی آب را از منازل 
و  مـا حـق  گـردن  بـه  کنیم/کشـاورزان  خـود شـروع 
حقوقـی دارنـد کـه وظیفـه ماسـت،توقعات آنـان را بجا 

بیاوریـم/

روسـتایی  فاضـاب  و  آب  ریاسـت  زارعـی 
از  و جلوگیـری  غیرمجـاز  انشـعابات   : گفـت 
آنـان،در اولویت کاری ماست/شناسـایی افراد 
پرمصـرف صـورت گرفتـه و بـه آنهـا اخطـار 
داده شـده کـه بـرای آبیـاری درختـان خود از 

آب شـرب اسـتفاده نکننـد.
گفـت:  طبیعـی  منابـع  ریاسـت  آزادی 
روسـتاهای  در   مجـاز  غیـره  چـاه  چندیـن 
تمگران،سـرگر،گیمو،تمزردا،خالق آبـاد، تیاب، 
بجـگان و بخـش آسـمینون شناسـایی شـده 

اسـت.
کار  روز  بمناسـبت  جلسـه  ایـن  پایـان  در 
مسـئولین،به  همـراه  بـه  کارگر،فرمانـدار  و 
اجتماعـی   امـور  و  رفـاه،کار  اداره  میزبانـی 
بـرای قرائـت فاتحـه در گلـزار شـهدا  حضور 

یافتند و سـپس فرماندار با حضور دکتر بیانی ریاسـت 
مرکز  بهداشـت و درمان و مسـلمی ریاست بیمارستان 
و دیگر مسـئولین، جهت مراسـم تشـییع و خاکسـپاری  
مرکـز  زحمتکـش  پرسـنل  صادقـی،از  رضـا  مرحـوم 

بهداشـت و درمـان منوجـان در منـزل ایشـان حضـور 
بهـم رسـانند.

رسول شجاعی خبرنگار صبح مکران، منوجان

جلسه شورای کشاورزی در فرمانداری منوجان رئیس جمهور 21اردیبهشت به کرمان می آید
معـاون اجرایـی رییـس جمهوری گفت: حجت ااسـام و المسـلمین حسـن روحانی رییـس جمهوری و 

کاروان تدبیـر و امیـد سـه شـنبه آینـده - 21 اردیبهشـت ماه 1395 - به اسـتان کرمان سـفر می کند.
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی حـوزه معاونت اجرایی ریاسـت جمهوری محمد شـریعتمداری افزود: 
شـرکت در نشسـت توسـعه و سـرمایه گـذاران و جلسـه متنفذین اسـتان کرمـان از جملـه برنامه های 

این سـفر است. 
رییـس جمهـوری و کاروان تدبیـر و امیـد از 24 دی سـال 92 تاکنـون بـه اسـتان هـای خوزسـتان، 

بلوچسـتان،  و  هرمـزگان، سیسـتان 
و  چهارمحـال  لرسـتان،  ایـام، 
خراسـان  اردبیـل،  بختیـاری، 
رضـوی، زنجان، گلسـتان، خراسـان 
قـم،  اصفهـان،  بوشـهر،  جنوبـی، 
گیـان، فـارس، آذربایجـان شـرقی، 
تهـران  اسـتان  شهرسـتانهای 
)شـهریار ، مارد و قدس(، خراسـان 
شهرسـتانهای  کردسـتان،  شـمالی، 
اسـتان تهران)اسامشهر، رباط کریم 
مازنـدران،  همـدان،  بهارسـتان(،  و 
شهرسـتان ری )جنـوب تهـران(، یزد 

اسـت. کـرده  سـفر  سـمنان  و 

دوخت این بار کا و َجلَد: 
دوخت سراوانی

 تاریـخ ایـران را کـه ورق بزنیـم در هیـج کجـای آن 
ایرانـی بـدون پوشـش دیده نشـده اسـت، در ایـن میان 
حجـاب در جنـوب کرمان مـردم بلوچ نگارسـتان اقوام 
ایرانـی ریشـه در فرهنـگ و سـنن دیرپای منطقـه دارد.

بزنیـم در هیـج کجـای آن  ایـران را کـه ورق  تاریـخ 
ایرانـی بـدون پوشـش دیده نشـده اسـت، در ایـن میان 
حجـاب در جنـوب کرمان مـردم بلوچ نگارسـتان اقوام 
ایرانـی ریشـه در فرهنـگ و سـنن دیرپای منطقـه دارد.

دارای  مختلـف  اقـوام  درمیـان  پوشـش  گیـری  شـکل 
خاسـتگاه مشـترک بـوده ،امـا گـذر زمـان تحـت تاثیـر 
از  خـاص  نوعـی  اقـوام  از  هریـک  گوناگـون  عوامـل 
پوشـش را برگزیـده انـد، پوشـش جـدای از آنکـه بـه 
عنـوان یـک نیـاز بنیادیـن مـادی برای بشـر به حسـاب 
مـی آید،عاملـی بـرای نمایـش اعتقاد و شـخصیت افراد 

تلقـی می شـود.
 بطورکلـی پوشـاک هـر منطقـه تحت تأثیـر آب و هوای 
آن منطقـه مـی  باشـد. بایـد گفت کـه لباس بلـوچ، لباس 
قدیمـی فـات ایـران بـه ویـژه اقـوام پارتی)اشـکانیان( 

می  باشـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایی 
منطقـه، تغییراتـی در آن پدیـد آمـده اسـت. 

تابـش  و  زیـاد  گرمـای  علّـت  بـه 
مـردان  لبـاس  خورشـید،  شـدید 

اغلـب به رنگ روشـن می  باشـد 
تابـش  از  جلوگیـری  بـرای  و 
عمامـه ای  آفتـاب  مسـتقیم 
شـال  و  می  پیچنـد  سـر  دور 
شـانه  روی  بـر  لنگـی  یـا 

می  اندازنـد.
* پوشاک مردان

قمیس:پیراهـن  یـا  پیراهـن 
گشـاد و جـادار اسـت کـه از زیـر 
گلـو چـاک می  خـورد و دارای یقـه 

برگـردان یـا سـاده، بـا یـک یـا دو 
جیـب در زیـر شـانه  های طرفین و یک 
جیب در باای سـینه سـمت چپ اسـت. 

* لباس مردم جنوب کرمان
دان

* شـلوار: شـلوار مردان بلوچ همانند شـلوار اشکانیان 
پاچـه  یـا  دمپـا  نزدیـک  در  امـا  اسـت  گشـاد  بسـیار 
تنـگ می شـود  و بـا چرخشـی سـبب چین هایـی در آن 

می شـود.
* َگْنْجپِراک: همان زیرپوش است.  

غالبـًا  کـه  متـر  دو  طـول  بـه  اسـت  پاگ:پارچـه ای   *
می  پیچنـد.   خـود  سـر  دور  را  آن  پیرمـردان 

* دسـتمال:معموًا سـفیدرنگ و از پـاگ کوچکتر اسـت 
و اغلـب پیرمـردان آن را دور سـر خـود می  پیچنـد.  

* انکـی یا چادر: همـان پارچه پاگ اسـت ولی جوانان 
بـه جـای پـاگ آن را روی شـانه خـود می  اندازنـد و در 
هنـگام نمـاز خوانـدن، سـر خـود را بـا آن می پوشـانند 
و در هنـگام نشسـتن و گـپ زدن، آن را دور کمـر و 
آن  بـه  محلـی  اصطـاح  در  کـه  می بندنـد  پاهایشـان 

کَمرزانـی و بـه شـوخی صندلـی بلوچـی می  گوینـد.  
از  کـه  اسـت  سـاده  یـا  اسـت  نـوع  دو  بـر  کاه:   *
بـر  پارچـه درسـت شـده اسـت و در هنـگام نمـاز 
سـر می  گذارنـد و یـا کاکلـی اسـت کـه از 

اسـت.   ّبـره درسـت شـده  پوسـت 
* کـوش: در گذشـته از بـرگ درخـت 
داز نوعـی کفش بنام ِسـواس درسـت 
حاضـر  حـال  در  ولـی  می  کردنـد 
تعـداد اندکـی خصوصـًا عشـایر از 
سـواس اسـتفاده می کننـد و اکثـراً 
از کفشـهای ایرانـی و خارجـی کـه 
از طریـق دریـای عمـان بـه بنـادر 
ایرانـی وارد می شـود، می  پوشـند.  

امـا پوشـاک زنـان بلـوچ عـاوه بـر 
و  آب  شـرایط  تأثیـر  تحـت  اینکـه 
هوایـی منطقه اسـت، متأثر از فرهنگ 
کشـورهای پاکسـتان و هندوسـتان 
قـرار دارد. لباس زنـان بلوچ به طرز 
شـگفت آوری سـوزن دوزی و یـا 
گلدوزی شـده  اسـت و روسری 

قـاب دوزی  و  سـوزن دوزی  نیـز  زنـان  سـریگ  یـا 
می شـوند. 

 * پوشش
پوشاک زنان 

* پیراهـن یـا پشـک: از انـواع پارچه هـای رنگارنگ که 
سرآسـتین و جیب )پنـدول( و گریبان آن سـوزن دوزی 

شـده است.  
* شـلوار: شـلوار گشـاد اسـت کـه در نزدیـک دمپـا یـا 
پاچـه تنگ می شـود، دمپای آن نیز سـوزن دوزی شـده 

است.  
* سـریگ: چـادر بلنـد و نازکی اسـت کـه کناره های آن 
را قـاب دوزی می کننـد و معمـوًا بـه رنگهـای مختلـف 

می شـود. یافت 
*  کـوش: در حـال حاضر زنـان بلوچ از انواع کفشـهای 
بـه طـور محـدود  ایرانـی و خارجـی می پوشـند ولـی 
زنان عشـایر از نوعی سـواس مخصوص نیز اسـتفاده 

می کننـد.

حجاب با ترویج لباس های محلی 
دربین اقوام بومی جنوب استان کرمان

بـه  را  سـومی  جهـان  صفـت  تـوان  مـی  آیـا 
داد؟ جنوبـی  هـای  شهرسـتان 

اگـر بخواهیـم شهرسـتان هـای جنوبـی کرمـان را 
در رنکینـگ هـای توسـعه جوامـع طبقـه بنـدی کنیم 
مـی تـوان شهرسـتان هـای همجـوار را جزمناطـق 
در حـال توسـعه و پنـج گنـج جنوبـی را جـز مناطق 

جهـان سـوم نامید.
کشـورهای جهـان سـوم، کشـورهایی هسـتند کـه 
از امکانـات و توانایـی هـا بالقـوه و بالفعـل متفاوت 
در  کشـورهای  و  برخوردارنـد  معنـوی  و  مـادی 
حـال توسـعه کشـورهایی هسـتند کـه توانایی های 
فراتـری نسـبت بـه کشـورهای جهـان سـوم دارنـد 
یعنـی عـاوه بـر داشـتن امکانـات و توانایـی هـای 

گوناگـون، از ایـن توانایـی هـا هم در جهـت آبادانی 
و شـکوفایی خـود هماننـد کشـورهای صنعتـی یـا 

پیشـرفته اسـتفاده مـی کننـد.
حـال  در  همجـوار  هـای  شهرسـتان  چـرا  امـا 

اسـت؟ شـده  نامیـده  توسـعه 
برخـی از دایلـی کـه بـه نظـر راقـم ایـن سـطور 
باعـث توسـعه بعضـی از شهرسـتان هـای همجوار 
نسـبت بـه پنـج گنـج جنوبی شـده اسـت عبارتند از: 
وجود ادارات کل در بعضی از شـهرها که مسـتقیما 
بـودن  دارا  شـوند،  مـی  مالـی  تامیـن  مرکـز  از 
دانشـگاه  همچـون  بـزرگ،  بـزرگ  هـای  دانشـگاه 
آزاد  دانشـگاه  دانشـگاه دولتـی و  علـوم پزشـکی، 
اسـامی، دارا بـودن چنـد بیمارسـتان دولتی بزرگ 

از  اسـتفاده  خصوصـی،  بیمارسـتان  همچنیـن  و 
نخبـگان فکـری )افرادی که اندیشـه تولیـد می کنند( 
در کنـار نخبـگان ابزاری )صاحبـان قدرت و ثروت( 
بـرای حل مشـکات منطقه، به صـورت تقریبی دارا 
بـودن کشـاورزی مـدرن و مکانیـزه، تـاش فراوان 
شـهر،  زیباسـازی  در  شـهر  شـورای  و  شـهردار 
بـرای  نفـوذ  مسـئوان شهرسـتان  و  زنـی  چانـه 

جـذب سـرمایه گـذاری
و امـا چـرا بـا توجـه بـه اینکه پنـج گنج کـه در 
زمانـی وضعیت مشـابهی داشـتند، توسـعه پیدا 

نکردند؟!
اثرعـدم  تریـن  مهـم  و  اولیـن  نگارنـده  نظـر  بـه 
توسـعه پنـج گنـج فـرار مغزهـای جنوبی به اسـتان 

هـای همجـوار بـه دلیل عـدم وجود امکانـات در این 
شهرسـتان هاسـت

از دیگـر دایـل عدم توسـعه، نبـودن وحـدت، اتحاد 
و همدلـی در بین مسـئوان و همچنین عدم توسـعه 
و آمـوزش نیـروی انسـانی متخصـص پنـج گنـج 

است.
همچنیـن مـی تـوان بـه روشـن نبـودن اهـداف و 
کـه  تازمانـی  و  کـرد  اشـاره  منطقـه  کان  منافـع 
حرکـت عمومـی بـرای توسـعه بـه صـورت منطقی 
و اسـتدالی در بیـن مسـئوان پنـج گنـج بحـث و 
اجمـاع نظـر نشـود برنامه هـای مختلـف اقتصادی، 
اجتماعـی و سیاسـی بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته نمی 

. د شو

از طـرف دیگـر تغییـرات دائمـی اهـداف و برنامـه 
هـا توسـط افـراد بانفـوذ در منطقـه، کل منطقـه را 
باتکلیـف کـرده و شـتاب فعالیـت و برنامـه ریـزی 

را مختـل مـی کنـد.
از دیگـر مشـکات اجتماعـی منطقـه، فرهنـگ هـا و 
سـطوح آموزشـی  متفـاوت اقشـار مختلف شـهری 
و روسـتایی اسـت کـه برنامـه ریـزی را مختـل می 

. کند
لـذا اگـر همـه دسـت در دسـت هم نهیـم مـی توانیم 
پنـج گنـج را کـه دارای امکانـات مـادی و معنـوی 
فراوانی اسـت به توسـعه نسـبی رسـاند و شـهر و 

روسـتایی در خـور شـأن مـردم جنـوب بسـازیم.
علی سااری خالص

جهان سوم و شهرستان های جنوبی
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فرهنگـی  جشـنواره  خبرنگارمکـران  گـزارش  بـه 
هنـری خلیـج فـارس بـا محوریـت خلیـج فـارس در 
بندرعبـاس دهـم اردیبهشـت مـاه بـا حضـور وزیـر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه کار خـود پایـان داد. 
در ایـن مراسـم دکتـر علیرضا درویش نـژاد مدیرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی هرمـزگان ضمن خیرمقدم 

گویـی ...
فرهنگـی  جشـنواره  خبرنگارمکـران  گـزارش  بـه 
هنـری خلیـج فـارس بـا محوریـت خلیـج فـارس در 
بندرعبـاس دهـم اردیبهشـت مـاه بـا حضـور وزیـر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـه کار خـود پایـان داد. 
در ایـن مراسـم دکتـر علیرضا درویش نـژاد مدیرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی هرمـزگان ضمن خیرمقدم 
گویـی از تمـام دسـت انـدر کاران ایـن مراسـم قـدر 
ادامـه  در  جـادری  هرمـزگان  کرد.اسـتاندار  دانـی 
مراسـم نیـز از حضـور گسـترده و فعـال مـردم و 

مسـئولین در جشـنواره قـدر دانـی کـرد و بـا بیـان 
ایـن موضـوع که خلیج فارس همیشـه فـارس خواهد 
مانـد پیشـینه تاریخـی و زمیـن شـناختی آن را بـر 
شـمرد وی از نماینـدگان منتخـب مجلـس نیـز نـام 
بـرد و بـرای آنها از خداونـد طلب خیـر کرد.فرازمند 
مدیـر کل خلیـج فـارس در وزارت امـور خارجـه که 
یکـی دیگـر از سـخنرانان اختتامیـه بـود در رابطـه 
بـا مسـائل سیاسـی خلیـج فـارس مطالبـی را بیـان 

داشت.
وی گفـت بـا پاسـخ دادن بـه ایـن سـوال کـه مسـئله 
دنیـا با خلیج فارس چیسـت بیشـترین اسـتفاده را از 

ایـن مراسـم خواهیـم برد.
وی همچنیـن بیان داشـت مسـئله خلیج فـارس ایران 
نیسـت شـاید تـا قبـل از برجـام و مذاکـرات اتمـی 
مسـئله اصلـی خلیـج فارس ایـران بود امـا اکنون که 
مسـئله هسـته ای بـه پایـان خود رسـیده اسـت باید 
گفـت مسـئله ایـران در خلیـج فـارس نیـز بـه انتهای 

خود رسـیده اسـت. همسـایگان و برخی کشـورهای 
مسـئله  کـه  دارنـد  اذهـان  همچنـان  خلیـج  حوضـه 
ایـران یـک تهدیـد اسـت.آیا مسـئله  ایـران اسـت و 
خلیـج فـارس بـه نـوع مناسـبات ایـران و عربسـتان 
مربـوط اسـت.برخی تحلیلگـران بیان دارنـد که جنگ 
نیابتـی ایـران و عربسـتان عامـل این بی ثباتی اسـت 

آیـا ایـن مسـئله و نظریـه درسـت اسـت یـا خیر .
مسـئله سـومی در میان اسـت و حائـز اهمیت خواهد 
فـارس  خلیـج  سیاسـی  وضعیـت  از  بود.فرازمنـد 
سـخن گفـت و افـزود در دوره ای بـه سـر مـی بریم 
کـه شـتاب و تحـول بـی نظیـر اسـت و بـا رشـدی 

سـریع روبـه رو اسـت. 
دیگـر  از  نیـز  هـای سـنتی  بنـدی  قطـب  فروپاشـی 
ویژگـی هـای ایـن برهـه از زمـان در خلیـج فـارس 
و خاورمیانـه اسـت.برای مثـال وقتـی صدام سـقوط 
کـرد موقعیـت اسـتراتژیکی عـراق تغییـر کـرد عراق 
سـنتی جبهـه ی مقابـل و سـپر بـای جهـان عـرب 
درمقابـل ایـران بـود. امـا عـراق امـروز در مقایسـه 
بـا همسـایگان از نظـام دموکراتیـک تـری برخوردار 
اسـت و تمایلـی بـه تقابـل بـا ایـران نـدارد و سـعی 
داشـته  دوسـتانه  ای  رابطـه  سـایرین  بـا  کـه  دارد 
باشـد از جملـه رابطـه بـا ایران.شـرایط فـرق کـرده 
و واقعیـت محـض ایـن اسـت کـه تبلیغـات عمـده ای 
متوجـه عربسـتان سـعودی و نقـش حمایتـی آن از 
تروریسـم در منطقـه اسـت.کماکان خـود شـاهد این 

مدعـا هسـتید و نیـازی بـه بازگـو کـردن نـدارد.
البتـه مـن بدنبـال امتیـاز دادن بـه غـرب نیسـتم بـه 
واسـطه پرداختـن بـه بحـث در رابطـه بـا عربسـتان 
بـه  اوبامـا  :سـفر  داد  ادامـه  سـعودی.فرازمند 
عربسـتان بـی حاصـل بودو دیـداری که با سـران ۶ 
کشـور عربی شـورای همـکاری خلیج فارس داشـت 
هـا  دیـدار  ایـن  نداشـت.در حاشـیه  ای  نتیجـه  نیـز 
فضای رسـانه ای کشـور هـای حوضـه خلیج فارس 
نسـبت بـه هـم بسـیار متشـنج بـود و این کشـور ها 
بـه همدیگـر بدبین بودند البته سـخنان من به اسـتناد 

بـه تحلیـل تحلیلگـران غربـی اسـت.
ایـن تحلیلگـران گفتـه انـد در خلیـج فـارس چیـزی 

بـرای توافـق باقـی نمانـده اسـت. از ایـن رو سـفر 
اوبامـا و دیـدار بـا شـیخ نشـینان بـی حاصـل بـود. 
منبـع تروریسـم و رادیکالیسـم در جهـان عربسـتان 
معرفـی مـی شـود. غربـی هـا بیـان دارند که مسـئله 
اسـت.  تروریسـم  و  گـری  افراطـی  فـارس  خلیـج 
افراطـی گـری و  اینگونـه اسـت مـروج  اگـر  خـوب 
مناسـبات  اسـت؟آیا  ایـران  کیسـت؟آیا  تروریسـم 
بیـن ایـران و عربسـتان اسـت؟و یـا خود عربسـتان 
سعودی؟مسـئله خلیـج فارس در حـال تمرکز گرفتن 
روی عربسـتان اسـت و سـعودی هـا قصـد دارنـد 
روی ایـران تمرکـز کنند و سـعی در انحـراف جوامع 
بیـن المللـی هسـتند.لذا جنـگ را علیـه کشـور فقیر و 
همسـایه خـود یعنـی یمـن را آغـاز کردند.عربسـتان 
تمـام تـوان خـود را برای برهـم زدن مذاکـرات اتمی 
ایـران در طبـق اخـاص قـرار داد.قیمـت نفـت را از 

۱۴۰بـه ۳۰ دار کاهـش داد . 
حمله عربسـتان به یمن دسـتاوردی نداشـت و باعث 

شـد کـه سـایرین بـه چشـم حقـارت بـه عربسـتان 
از  جزیـره  انداخـت  راه  بـه  جنـگ  یمـن  بنگرنـد.در 
چـرا  نیسـت  شکسـت  یـک  ایـن  گرفت.آیـا  مصـر 
نتوانسـت قطعـه ای از خـاک یمن را بـه تصرف خود 
در بیـاورد آیـا ایـن دسـت آورد یـک جنـگ تقریبـا 

دوسـاله اسـت.
فرازمنـد در رابطه با یازده سـبتامبر گفت عربسـتان 
از انتشـار مـدارک مربـوط بـه آن حراسـان اسـت و 
ایـن مشـخص میکنـد که عربسـتان گناه کار اسـت و 
شـاهزادگان در ایـن جنایـت نقشـی پـر رنگ داشـته 
انـد لـذا عربسـتان آمریـکا را تحدیـد کـرده کـه در 
صورت انتشـار اسـناد تمـام دارایی های خـود را از 

بـازار آمریـکا خـارج میکند.
مسـئله بـه قـدری جـدی اسـت کـه سـخنگوی کاخ 
سـفید میگویـد عربسـتان اجازه و حق بـازی با بازار 

جهانـی را نـدارد.
عکس و گزارش: محمدرضا قنبرپور

 ششمین جشنواره بین المللی خلیج فارس در بندرعباس به کارخود پایان داد

جهـان،  نقـاط  اقصـی  در  روزگاری  کـه  نیلگونـی  آب هـای 
خلیـج فـارس نامیـده می شـد، امـروزه درگیر کج فهمـی  هایی 
شـده اسـت کـه بـه عمـد سـعی دارنـد پیشـینه ای سـه هـزار 
سـاله را تغییـر نـام دهند.آب هـای نیلگونـی کـه روزگاری در 
اقصـی نقـاط جهـان، از شـرق تـا غرب و از شـمال تـا جنوب، 
هیـچ  بودنـش  پارسـی  در  و  می شـد  نامیـده  فـارس  خلیـج 
شـک و شـبهه ای بـه میـان نمی آمـد، امـروزه درگیـر تعصبات 
دارنـد  سـعی  عمـد  بـه  کـه  اسـت  شـده  کج فهمی هایـی  و 
پیشـینه ای سـه هزار سـاله را با دسـت آویز کردن برخی اسـناد 
و ادعاهـای بیپایـه، کـه اغلـب آنهـا هم بـا ریخـت و پاش های 

شـیوخ عـرب فراهـم شـده، تغییـر نـام دهنـد.
 * خلیج فارس از کهن تا به امروز

خلیـج فـارس بـه لحـاظ موقعیـت اسـتراتژیک و منابـع طبیعی 
و  دولت هـا  توجـه  مـورد  کنـون  تـا  دیربـاز  از  آن  سرشـار 
ملت هـای مختلـف بوده و بسـیاری از سـاطین و پادشـاهان از 
همـان زمان هـای کهن به موقعیـت اقتصادی آن نظر داشـته اند 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه حمایـت پادشـاهان هخامنشـی و 

پارتـی از گسـترش بازرگانـی در ایـن منطقـه اشـاره کـرد.
پارت هـا دو راه تجـاری را تحـت کنتـرل داشـتند کـه یکـی 
از آن دو، راه تجـاری بـوده کـه از کنـار فـرات و از آسـیای 
صغیـر و سـوریه و بین النهریـن شـمالی به سـمت خلیـج فارس 

گسـترده بـوده اسـت .
داریـوش پادشـاه هخامنشـی ایـران بـرای گسـترش بازرگانـی 
در ایـران دسـتور داد کانـال سـوئز ایجـاد شـود تا کشـتی های 
بازرگانـی بتواننـد از بنـادر دریای پـارس و از دریای سـرخ به 

مصـر و مدیترانـه راه یابنـد.
در سنگ نبشته ای به جای مانده از آن دوره آمده است:  

مـن پارسـی ام و از پـارس، مصر را فتح و امر کـردم این کانال 
را بکننـد و از پـی رو )رودنیـل( کـه در مصر جاری اسـت 
تـا دریایـی از پـارس بـه آن می رونـد. ایـن کانـال کنـده شـد 
و چنـان کـه امـر کـردم کشـتی ها روانـه شـدند؛ چنانکـه اراده 

من بـود .
چنـان کـه در تاریـخ نقـل شـده اسـت؛ اشـکانیان بازرگانی را 
گسـترش دادنـد، بـا رومیـان رقابت شـدیدی داشـتند و دریای 

فـارس را بـه شـکل یـک راه ترانزیـت درآوردند. 
ایـن پیشـرفت در دوران ساسـانی ادامـه یافـت و بندر سـیراف 
)اطـراف بوشـهر( مرکـز بازرگانـی بزرگـی شـد و حتـی در 
اسـناد تاریخـی چیـن از سـده چهـارم تـا دوازدهـم میـادی، 
بـه صـورت  ایـران  و  پارسـوا  فـارس،  پـارس،  نـام  همـه جـا 
گسـترده دیـده می شـود و ایـن نشـانگر وجـود روابـط تجاری 

بـا ایـن مناطق اسـت.
 پـس از فتـح ایـران بـه دسـت مسـلمانان، بـاز هـم ایرانیـان در 
دریانـوردی از دیگـر دولت هـای خاورمیانـه جلوتـر بودنـد، 
خلفـای عـرب ترتیبـات تجـارت دریایـی ایرانیـان بـا هنـد و 

چیـن و... را حفـظ کردنـد.
دیـده  سـودجو  اسـتعمارگرانی  نیـز  ایـران  تاریـخ  گـذر  در 
می شـوند کـه بـرای به دسـت آوردن موقعیـت بـاای خلیـج 
فـارس همـواره در کشـمکش بودند. نمونه بـارز، آن در عصر 
صفـوی بـود کـه عثمانی هـا تاخـت و تـاز بـه خلیـج فـارس را 
شـروع کـرده بودند و هـر روز بر نیروی دریایـی و تقویت آن 
می افزودنـد. پرتغالی هـا از دیگـر سـوی در حـدود سـده ۱۶ 
میـادی بـه ایـن منطقـه تسـلط کامـل داشـتند و بـا عثمانی هـا 
شـاه  م.  سـال ۱۵۸۷  در  سـرانجام  تـا آن کـه  بودنـد  درگیـر 

راندنـد  عقـب  را  پرتغالی هـا  انگلیسـی ها  کمـک  بـه  عبـاس 
و در عـوض پـای انگلیسـی ها بـه ایـن منطقـه کامـا بـاز شـد. 
هلندی هـا در سـال ۱۰۳۳ هــ. بـا به دسـت گرفتن تنگـه هرمز، 
امـر  ایـن  کردنـد.  تصاحـب  را  ایـران  بازرگانـی  از  سـهمی 
باعـث کشـمکش بـا انگلیسـی ها شـد. چنـدی نگذشـت کـه 
در سـال ۱۰۷۵ هــ. شـرکت فرانسـوی هند خاوری تأسـیس و 
رقیـب دیگـری افـزوده شـد. البتـه، باید یـادآور شـد در زمان 
در  دریایـی  نیـروی  توانسـت  نادرشـاه  افشـاریان،  حکومـت 
خلیـج فـارس ایجـاد کند و چنـد فروند کشـتی از انگلیسـی ها 

و هلندی هـا بخـرد.
در دوره قاجـار بیـش از هـر زمـان دیگـر خلیـج فـارس مـورد 
به ویـژه  قـرار گرفـت؛  اسـتعماری  تـاز کشـورهای  تاخـت و 
فـارس  خلیـج  فرمانـروای  را  خـود  کـه  انگلسـتان  اسـتعمار 
می دانسـت و بیتدبیـری شـاهان قاجـار میـدان را بـرای حضور 
سـاخت.  هموارتـر  روسـیه  و  فرانسـه  انگلیـس،  نامشـروع 
امیرکبیـر بـرای تشـکیل نیروی دریایـی ایـران در خلیج فارس 
و دریـای کاسـپین بسـیار تـاش کـرد، امـا بـا کارشـکنی های 

رقبـا بـه موفقیـت نرسـید.
حضـور بیگانـگان در ایـران و کسـب منافـع تـا پایـان جنـگ 
جهانـی دوم ادامـه داشـت تـا اینکـه بـار دیگـر ایـران پهلـوی 
بـا پشـتوانه آمریـکا بـر خلیـج فـارس چیـره شـد و بـا تقویـت 
نیـروی دریایـی خـود، اداره خلیـج فـارس را به دسـت گرفت. 
موجـب  و  نپاییـد  دیـری  آمریـکا  بـه  ایـران  وابسـتگی  امـا 
اسـامی  انقـاب  از  پـس  نظـام شاهنشـاهی شـد.  سـرنگونی 
دسیسـه های امریـکا باعـث نـزاع در منطقـه شـد که در شـکل 
جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران و اعمـال فشـارهای نظامی 
و سیاسـی آمریـکا و متحدانـش کامـا آشـکار شـد. امـروزه 
نیـز آمریـکا و انگلیـس بـا تحریـک کشـورهای حاشـیه خلیج 
همیشـه فـارس درصـدد ایجـاد ناامنـی در منطقـه بـوده و بـا 
ترفنـد نـام جعلـی خلیـج عـر بـی، سـعی در راهانـدازی جنگ 

روانـی  دارنـد.
* نام تاریخی خلیج فارس

دریاهـا،  سـرزمین ها،  نام گـذاری  در  قدیـم  جغرافی نویسـان 
رودهـا، کوه هـا و... ریشـه هایی را در نظر داشـتند؛ مانند اینکه 
نـام بیشـتر رودهـا از رنـگ آب هـا و سـرزمین ها و... برگزیده 
می شـد، نـام کوه هـا از همانند بـودن آنهـا به کالبدهـای دیگر 
گرفتـه شـده و نـام دریاچه هـا و دریاهـا از ریشـه اسـتوارتری 
پیـروی شـده و بیشـتر آنهـا بـه نـام کشـور و سـرزمینی کـه در 
نزدیکـی و پیرامـون آنهـا قـرار گرفتـه، نامیـده شـده اسـت؛ 
ماننـد خلیـج مکزیـک، خلیج فـارس، دریـای چیـن، اقیانوس 

هنـد، دریـای مازنـدران )کاسـپین( و...
ناحیـه جنوب غربـی ایـران فـارس اسـت کـه سـاکنان قدیـم 
را  آنهـا  یونانیـان  و  داشـتند  نـام  )پارسـیان(  »پرسـه ها«  آن 
پرشـیا )persay( می گفتنـد و دو سلسـله پادشـاهی )ساسـانی 
و هخامنشـی( از ایـن قوم برخاسـتند. برخی محققـان معتقدند، 
پارسـیان همـان مـردم پارسـوا )parsua( هسـتند کـه سـاکن 
آشـوری  کتیبـه  در  آنـان  نـام  )کـه  بودنـد  ارومیـه  دریاچـه 
آمـده( و بـه طـرف جنـوب رفته و در سـرزمین  پارس سـکنی 
گزیدنـد. به همین مناسـبت دریـای مجاور ایـن منطقه، دریای 
پـارس نامیـده شـد کـه در آن موقـع هیـچ یک از کشـورهای 
کوچـک و بـزرگ امـروزی در سـواحل خلیج فـارس نبودند 
و اگـر هـم بودنـد، جزیـی از سـرزمین پهنـاور ایـران به شـمار 
می رفتنـد. حتـی کشـورهای قدرتمنـد آن روز چـون یونـان و 

رم بـا اجـازه ایرانیـان کشـتی های خـود را وارد خلیـج فـارس 
می کردنـد. یونانیـان بـه ایـن دریـا پـرس  می گفتنـد.

 داریـوش بـزرگ از ایـن دریـا یاد کـرده و عبـارت »درایه تیه 
هچـا پارسـا آبـی« بـه معنای دریـای پـارس را به کار بـرده که 

در کتیبـه بـه جای مانده از وی مشـهود اسـت.
اعـراب نیـز می داننـد کـه ایـن نـام )خلیـج فـارس( از دیربـاز 
نـام حقیقـی این دریـای بزرگ بـوده اسـت. جغرافیدانـان بنام 
عـرب هـم از قرن های نخسـتین اسـام آن را می شـناختند. ابی 
القاسـم عبیـداه بن عبداه مسـتوفی، معروف به ابـن خرداذبه، 
که کتاب خود »مسـالک و ممالک« را درسـال ۲۳۴– ۲۳۰هـ. 

ق  نگاشـته اسـت، دربـاره خلیـج فارس می نویسـد: 
دجلـه وسـط مدینـه بغـداد ثـم تمر بـه واسـط الیان تصـب الی 
البطائـح و... تمـر الـی البصـره و تمـر الـی ناحیـه المـذار ثـم 

یصـب الجمیـع الـی بحـر فـارس ..... 
مسـعودی، نویسـنده مشـهور دیگر عرب؛ در کتاب ارزشـمند 
خـود »مـروج الذهـب و معـادن الجوهر« زمانی کـه از مجموع 
اخبـار راجـع بـه دریاها سـخن گفتـه، از خلیج فـارس بهعنوان 
دریـای پـارس یـاد کـرده اسـت. وی می نویسـد: »بحـر فارس 
سـیاح  حوقـل  ابـن   .».... و  رکوبـه  یصعـب  و  امواجـه  تکثـر 

معـروف و جغرافیـدان بنـام عـرب، نقـل می کنـد: 
و  کشـورها  دربـاره  مطالعـه  عـزم  بـه  ق  هــ   ۳۳۱ سـال  در 
بیـرون  بغـداد  از  تجـارت  منظـور  بـه  و  مختلـف  ملت هـای 
شـدم و کشـورهای اسـامی را از شـرق بـه غـرب پیمـودم و 
آثـار متقدمـان را نیـز مطالعـه کـردم.وی در کتـاب معـروف 
خـود »صـوره اارض« از خلیـج فـارس بـه نـام بحـر فـارس 
یـاد می کنـد. اصطخـری، جغرافیـدان خبـره عرب و نویسـنده 
کتـاب »المسـالک و الممالـک« بـاز هـم از دریـای فـارس یاد 

می کنـد: بعـد دیـار العـرب بحـر فـارس فانـه... 
در معجـم البلـدان، کتابـی مشـهور کـه همـه جغرافیدانـان از 
آن بهعنـوان یـک فرهنـگ جغرافیایـی معتبـر یـاد می کنند، از 

خلیـج فـارس بـه عنـوان »بحـر فـارس« یاد شـده اسـت: 
اسـمه  و  ااعظـم  البحرالهنـد  مـن  شـعبه  هـو  فـارس:  بحـر 
بالفارسـیه کمـا ذکـره حمـزه زراره کمـا مسـیر مـن التیـز مـن 
عبـادان... ای  فـارس  بحـر  سـواحل  علـی  مکـران  النواحـی 

بنابرایـن، آنچـه از متـون تاریخـی اسـتنباط می شـود و حتـی 
ایـن اسـت کـه  بـه آن اذعـان داشـته اند  جغرافیدانـان عـرب 
خلیـج فـارس  در ادوار تاریـخ متعلـق به پارسـیان و ایران بوده 
اسـت و امـروزه اعـراب بـا همـکاری آمریـکا و انگلسـتان در 
تاشـی بیهـوده هسـتند تـا بـا درآمـد کان ناشـی از نفـت این 
مالکیـت تاریخـی و کهـن ایـران را از بیـن ببرنـد و زمینـه را 

بـرای چپـاول هـر چـه بیشـتر ایـن دریـا فراهم سـازند.
*  سابقه جعل نام خلیج فارس

میـادی   ۱۹۶۰ دهـه  اوایـل  تـا  فـارس  خلیـج  نـام  دربـاره 
هیـچ گونـه بحـث و جدلـی در میـان نبـوده و در تمـام منابـع 
اروپایـی و آسـیایی و آمریکایـی و دایرة المعارفها و نقشـه های 
جغرافیایـی ایـن کشـورها نـام خلیج فـارس در تمـام زبان ها به 

همیـن نـام ذکر شـده اسـت.
از  یکـی  طـرف  از  بـار  نخسـتین  عربـی  خلیـج  اصطـاح 
نـام »سـر  بـه  فـارس  انگلیـس در خلیـج  نماینـدگان سیاسـی 
چارلـز بلگریـو« عنـوان شـده و در واقـع او بـود کـه بـه قصـد 
تفرقـه بیـن ایران و کشـورهای عـرب این تخم لـق را در دهان 
اعـراب شکسـته اسـت. سـر چارلـز بلگریـو کـه بیـش از ۳۰ 
سـال نماینـده سیاسـی و کارگـزار دولـت انگلیـس در خلیـج 
انگلسـتان در سـال ۱۹۶۶  بـه  از مراجعـت  بعـد  بـود،  فـارس 

کتابـی دربـاره سـواحل جنوبی خلیج فارس منتشـر کـرد و در 
آن بـرای اولیـن بـار نوشـت کـه »عرب هـا ترجیـح می دهنـد 
خلیـج فـارس را خلیـج عربـی بنامنـد«. ایـن نماینـده قطعـا قبل 
از انتشـار کتـاب و مراجعت به انگلسـتان در تمـاس با مقامات 
امـارات جنوبـی خلیـج فـارس ایـن فکـر را در ذهـن آنهـا القا 
کـرده بـود و تصادفـی نیسـت کـه بافاصلـه پـس از انتشـار 
کتـاب سـر چارلـز بلگریـو که نام قبلـی سـواحل جنوبی خلیج 
فـارس یعنـی »سـاحل دزدان« را روی کتـاب خود نهـاده بود، 
اصطـاح »الخلیـج العربـی« در مطبوعـات کشـورهای عربـی 
رواج پیـدا کـرد و در مکاتبـات رسـمی بـه زبـان انگلیسـی نیز 
اصطـاح »آرابیـان گلـف« جایگزین اصطاح معمـول و رایج 

قدیمـی »پرشـین گلف« شـد.
 دولـت ایـران در روز ۱۳ مـرداد سـال ۱۳۳۷ به دلیـل تغییر نام 
خلیـج فـارس بـه خلیـج عربـی از سـوی عـراق و برخـی دیگر 
از کشـورهای عربـی و انگلیـس اعتـراض خـود را بـه دولـت 
جدیـد عـراق بـه رهبـری قاسـم کـه بـا یـک کودتـای نظامـی 
بـر سـر کار آمـده بـود و تمایل بـه حرکت هـای آزادیخواهانه 
مصـر بـه رهبـری جمـال عبدالناصـر داشـت، اعـام کـرد. در 
ایـن زمـان بعضـی از کشـورهای عربـی حتـی اعتبـار هنگفتی 
از محـل درآمدهـای کان نفتـی خـود در اختیـار بعضـی از 
مأمـوران سیاسـی در خـارج گذاشـتند تا بـا تطمیـع مطبوعات 
خارجـی نـام مجعـول خلیـج عربـی را بـه جـای خلیـج فـارس 

رواج دهنـد.
در نیمـه نخسـت بهمـن ماه سـال ۱۳۷۰ شمسـی سـر ویراسـتار 
سـازمان ملل متحد با اشـاره بـه اعتراض های پیاپـی نمایندگان 
ایـران در آن سـازمان بـه اسـتفاده از نام سـاختگی خلیج عربی 
در اسـناد ایـن سـازمان از کارکنـان سـازمان ملـل خواسـته تـا 
اعتـراض دولـت ایران را همیشـه در نظر داشـته باشـند. کار به 
جایی رسـید کـه در یازدهم شـهریور ماه سـال ۱۳۷۱ هنگامی 
کـه حیـدر ابوبکـر العطـاس نخسـت وزیـر جمهـوری یمن در 
اجـاس سـران جنبـش عـدم تعهـد کـه در جاکارتـا پایتخـت 
عربـی  خلیـج  سـاختگی  نـام  از  می شـد،  برگـزار  اندونـزی 
اسـتفاده کـرد، بـا اعتـراض شـدید نماینـدگان ایرانـی روبهرو 
شـد. او سـرانجام از نماینـدگان ایـران عذرخواهی کـرد و این 

عمـل را غیرعمـد خواند. 
 در خصـوص اسـتدال قوم گرایـان عـرب در مـورد اکثریـت 
جمعیـت عـرب، تعـداد کشـورها و مرزهـا در خلیـج فـارس 
اشـاره بـه نظـر اسـتاد فهمی هویـدی، نویسـنده مشـهور عرب، 
بـا اشـاره بـه کثـرت سـاکنان  کفایـت می کنـد. او بـه طعنـه 
غیرعـرب، کشـورهای عربـی خلیج فـارس، در روزنامه شـرق 
ااوسـط و در مصاحبـه بـا شـبکه تلویزیونـی الجزیـره اعـام 
انبـوه  میـان  در  آینـده عرب هـا  سـال  چنـد  در  اسـت  کـرده 
جمعیـت غیـر بومـی گـم خواهنـد شـد. جمعیـت هندی هـای 
بومیـان  از  عمـان  و  بحریـن  کویـت،  امـارات،  قطـر،  مقیـم 
عـرب بیشـتر اسـت! بومیـان قطـر تنهـا ۱۵ درصـد سـاکنان آن 
می تواننـد  هویت هایـی  چنیـن  چگونـه  می دهـد.  تشـکیل  را 
بهعنـوان کشـور ملـت و هویـت ملـی و قومـی تعبیـر شـوند. 
خلیـج فـارس در دوره هایی از تاریـخ و حتی در دوره فتحعلی 
شـاه )طبـق قرارداد مجمـل ۱۸۰۹ و مفصل ۱۸۱۲( یک دریای 
از  بـرای اسـتقرار در هـر منطقـه  انگلیسـی ها  بـوده و  ایرانـی 
سـواحل ایـران رخصـت )مجـوز( می گرفتنـد. هـم اکنـون نیز 
ایـران ۱۸۰۰ کیلومتـر از ۳۳۰۰ کیلومتـر تمـام سـواحل خلیـج 

فـارس را در اختیـار دارد.

خلیج همیشه فارس را 
بهتر بشناسیم

هفته نامه فرهنگی اجتماعی منطقه ای 
)هرمزگان.کرمان.سیستان و بلوچستان(
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حوزه معاونت آموزشي :
اجرایـی،  مدیریـت  ارشـد  کارشناسـی  هـای  رشـته  تصویـب   -1
زبـان و ادبیـات عـرب، مهندسـي زمین شناسـي ، ریاضیـات  مالی، 
حسـابداری، آمـوزش ریاضـی، فقـه و مبانـی حقـوق اسـامی و 

جامعـه شناسـی
2- راه انـدازی تحصیـات تکمیلی برای نخسـتین بـار در این واحد 

دانشـگاهی با تصویب رشـته های کارشناسـی ارشد
3-  تصویـب 6 رشـته کارشناسـی و 1رشـته کاردانـی در علـوم 
پایه و انسـانی) مهندسـي برق قدرت- مهندسـی عمران - مهندسـي 
معماري-مهندسـي طراحـي و نقشـه کشـي صنعتي-حسـابداري-

صنایـع اتومبیل-مهندسـي سـاخت و تولید(
4- راه انـدازی کمیسـیون مـوارد خـاص آموزشـی برای نخسـتین 

بار در دانشـگاه
5- اقـدام و اخـذ مجـوز پایـه هاي معـوق کلیه اسـاتید هیـات علمي 
و تبدیـل وضعیـت از پیمانـي بـه رسـمي آزمایشـي و ارتقـاء رتبـه 

اسـاتید علمي 
6- جذب و بورسیه 23 نفر از اعضاي هیات علمي

7-  جـذب 2 مشـمول وظیفـه هیـات علمی در رشـته های مهندسـی 
عمـران و ریاضیـات و آمار

8- اقدام در جهت تاسیس دانشکده علوم انسانی و علوم پایه
9- ارتقاء 7 نفر از اعضاء هیات علمی از مربی به استادیار

حوزه معاونت اداري و مالي :
- عقـد قرارداد و واگذاري سـالن هاي ورزشـي و آزمایشـگاهي به 

بخش خصوصي در راسـتاي کسـب درآمدهاي غیر شـهریه اي
- تـاش در جهـت کنتـرل و کاهـش هزینه هـا و خـروج از وضعیت 
زیاندهـي بـا عنایـت بـه تهیـه و ارسـال پیشـنهادات و راهکارهـای 
بـرون رفـت از زیـان دهی بـه دبیرخانه هیـات امناء اسـتان کرمان

- اعطـاي تسـهیات)وام بانکـي( بـه اعضـاء هیـات علمـی، کارکنان 
و دانشـجویان

- راه اندازي سیستم جامع جمعداري اموال
- انجـام امـورات واحـد از طریـق مدیریـت مشـارکتی بـا تشـکیل 
جلسـات شـورای دانشـگاه، شـورای آموزشـی و شـورای فرهنگی

- کاهش 100% هزینه های اداری در سال 93
- مکاتبـه در راسـتای خریـد ملـک در شـهر کرمـان جهـت تسـهیل 

امـور و رفـاه کارکنـان و اعضـاء هیـات علمـی
- راه انـدازی سیسـتم اتوماسـیون اداری و کاهـش هزینـه هـای 

اداری

- راه انـدازی پارکینـگ دانشـجویی در راسـتای کسـب درآمدهـای 
غیرشـهریه ای

- جـذب 100 درصـدي وجـه صنـدوق مشـترك ایـن واحـد  نـزد 
سـازمان مرکـزي

- ارسـال چهـار طـرح اقتصـادی درآمدزا بـه دبیرخانه هیـات امناء 
اسـتان جهـت اخذ مجوزهـای مربوطه

- پیگیـری و اخـذ موافقـت اداره کل میـراث فرهنگـی جهـت صـدور 
مجوزهـای ازم بـرای تغییـر کاربری مجتمـع اداری و رفاهی به هتل

آزاد  دانشـگاه  عمـران  گـروه  بلـوك  و  تیرچـه  کارگاه  احـداث   -
کهنـوج واحـد  اسـامی 

- راه انـدازی انتشـارات و کافـی نـت جهـت کسـب درآمدهـای غیر 
شهریه ای

حوزه معاونت عمراني :
1-  اجـراي تابلـو هـایLED  سـردر، سـاختمان اصلـی و مجتمـع 

اداری، رفاهـی و تحصیـات تکمیلـی دانشـگاه 
2- انجـام پـروژه بـرق واحد بـه طـول 7 کیلومتر و بـا 1.2 مگاوات 

انرژی
3- بهره برداری از پروژه برق رسانی به مسجدالنبی)ص( واحد
4- افتتاح خوابگاه دانشجویی دخترانه با بیش از 7400مترمربع

5- اخـذ سـند مالکیـت بیـش از 30 هکتـار از زمیـن هـای تملیکـی 
حد ا و

6- پیگیـری نهایـی جهـت اخذ سـند سـایت اصلـی واحد بـا بیش از 
هکتار  22

7- راه اندازی مجتمع رفاهی، اداری و تحصیات تکمیلی
8- پیشرفت 100% پروژه های عمرانی

9- بهسازی فضای سبز دانشگاه
10- بـه حداقـل رسـاندن هزینه هـای مربوط به تعمیـر و نگه داری 

اماك و ابنیه دانشـگاه
حوزه معاونت دانشجویي و فرهنگی :

1- توزیـع کارت هـاي دانشـجویي هوشـمند بـا قابلیـت ارائـه 16 
خدمـت دانشـجویی

2- کسب رتبه سوم استان کرمان در رشته کاراته آقایان
3-  برگزاري مسابقات ورزشي و همایش هاي پیاده روی

4- راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی
و  میدانـي  تئاتـر  اجـراي  و  دانشـجویي  تئاتـر  گـروه  تشـکیل   -5

صحنـه اي
6- طراحـي و اختصـاص کارت شناسـایي ویـژه فرزنـدان شـاهد 

و ایثارگـر
7- جـذب صددرصـدي بودجـه اختصـاص داده شـده بـه صندوق 

دانشـجوي رفاه 
8- انتخـاب معـاون دانشـجویی واحـد بـه عنـوان رئیس کمیسـیون 

دانشـجویی دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان کرمان
9- برگزاري جشن ازدواج دانشجویي

10- انتشـار 4 نشـریه دانشـجویي)هم صـدا، کاهخـود، مشـتا و 
هـوای آزاد( توسـط تشـکل هـاي دانشـجویي

11- واگـذاری سـلف سـرویس دانشـگاه بـه بخـش خصوصـی در 
راسـتای افزایـش خدمات دانشـجویی

12-  مشارکت در برگزاري کنگره شهید شهسواري
13-  مشارکت در برگزاري همایش آئین برادري

14- اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور    
15- برگـزاری کاس هـای اخـاق ویـژه کارکنـان و اعضـاء هیات 

علمی
16- برگزاری مسابقات قرآن و عترت  

17- برگزاری مراسـم عـزاداری اباعبدالحسـین)ع( در دهه اول ماه 
م محر

18- شرکت در طرح ضیافت اندیشه
19- شرکت در نمایشگاه منطقه ای نماز و کسب رتبه چهارم

20- برگـزاری کارگاه جنـگ نـرم در جنـوب اسـتان کرمـان بـرای 
بار نخسـتین 

مراسـم  در  شـرکت  و  شـهداء  معظـم  خانـواده  از  دیـدار   -21
شـهداء گلـزار  غبارروبـی 

22- اعـزام اردوهای دانشـجویان بسـیجی و تشـکل های اسـامی 
سیاسـی به منطقه سـاردوئیه

23- راه اندازی رادیو آزاد دانشگاه برای نخستین بار
24- برگـزاری انتخابـات تشـکل هـای اسـامی سیاسـی اسـاتید و 

دانشجویان
25- برگزاری جشن فارغ التحصیلی براي نخستین بار

رتبـه  و  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  کشـوری  اول  رتبـه  کسـب   -26
سـوم دانشـگاه های سراسـر کشـور در رشـته نمایشـنامه نویسی 

مسـابقات قـرآن و عتـرت 
27- برگزاری شب شعر در هفته دفاع مقدس

28- بهـره بـرداري از خوابـگاه دانشـجویی دخترانـه بـا بهتریـن 
کیفیـت بـه تمامـی متقاضیـان خوابـگاه دانشـجویي

29- راه اندازی اینترنت WIFI رایگان جهت استفاده دانشجویان
حوزه معاونت پژوهشي :

1- چـاپ 63 مقالـه ISI از سـال92 تـا کنـون توسـط اعضـاء هیـات 
واحد  علمـی 

2- چـاپ 34 مقالـه علمـی  پژوهشـی و خارجـی غیـر ISI توسـط 
اعضـاء هیـات علمـی واحـد

نگارش30 طرح¬ پژوهشی   -3
چاپ 17 کتاب توسط اعضاء هیات علمی واحد.  -4

طریـق  از  اینترنـت  بـه  دانشـگاه  هـای  قسـمت  کلیـه  تجهیـز   -5
فیبرنـوری

6- تجهیـز کتابخانـه واحـد بـا خریـد 1000 عنـوان کتـاب مرجـع و 
400 جلـد کتـاب تخصصی فارسـی.

در  واحـد  علمـی  هیـات  اعضـاء  توسـط  مقالـه   7 ارائـه   -7 
کنفرانس های بین المللی خارج از کشور 

هـا و  ای چالـش  8- برگـزاری موفـق چهارمیـن همایـش منطقـه 
راهکارهـای توسـعه در مناطـق محـروم بـا 263 مقالـه وارده در 

سـال 92
9- برگـزاری دومیـن همایـش ملـی چالش ها و راهکارهای توسـعه 

بـا 143 مقاله وارده
10-  راه انـدازی کارگـروه شـرکت هـای دانـش بنیـان و طرح های 
اقتصـادی در واحـد و تشـکیل جلسـات منظـم و ارسـال7 طـرح 

اقتصـادی بـه دبیرخانـه هیـات امنـاء اسـتان کرمـان
11- ارسـال طـرح کسـب و کار گیاهـان داروئـی جهـت راه انـدازی 
مرکـز رشـد به دفتر توسـعه فنـاوری و ارتباط با صنعت سـازمان 

مرکزی
آلمـان جهـت  بـا شـرکت فسـتو  تفاهم نامـه  رایزنـی و عقـد   -12
برگـزاری دوره هـای آموزشـی PLC و صـدور گواهینامـه معتبـر 

بیـن المللـی
13- عقـد تفاهم نامـه همـکاری بـا بـرق منطقـه ای در زمینه هـای 
وسـیع آموزشـی، طراحی، مشـاوره و اجـرای پروژه هـای مختلف 

صنعتـی در رشـته برق
کسـب  جهـت  ان  از  اسـتفاده  و  تراشـکاری  کارگاه  تجهیـز   -14

شـهریه ای غیـر  درآمدهـای 
امکانـات  معرفـی  جهـت  سـاها  سـامانه  رسـانی  روز  بـه   -15

کار سـفارش  جـذب  و  واحـد  کارگاهـی  و  آزمایشـگاهی 
16- جذب 100 درصدی بودجه پژوهشی در سال 1393

عملکرد دانشگاه آزاد اسامی واحد کهنوج 

 پیام تبریک دکتر پوربهزاد 
رئیس دانشگاه آزاد کهنوج 

 به مناسبت روز معلم

دوازدهم اردیبهشـت ماه، سـالگرد شـهادت استاد ارزشمند 
اندیشـمند  مطهـری،  مرتضـی  دکتـر  شـهید  مقـام  واا  و 
برجسـته جهـان اسـام و از معمـاران بنـای فکـری نظـام 
اسـامی اسـت کـه بـه نـام روز معلـم نام گـذاری گردیـده، 
خدمـات  از  تکریـم  و  تجلیـل  بـرای  مناسـبی  فرصـت  و 

تاشـگران عرصـه ی تعلیـم و تربیـت اسـت.
بزرگداشـت روز معلم و تجلیل از مقام شـامخ اسـتاد را در 
حالـی برگـزار می کنیـم کـه امسـال از سـوی رهبـر معظـم 
انقـاب بـه عنـوان سـال »اقتصـاد مقاومتی، اقـدام و عمل« 
نام گذاری شـده اسـت و جامعه دانشـگاهی، اعم از اسـاتید، 
دانشـجویان عزیـز و کارکنـان پـر تـاش، بایـد بـه عنـوان 
طلیعـه داران عرصـه عـزم و اراده و کار و تـاش، بسـتر 

مناسـبی بـرای تحقـق ایـن امر مهـم فراهـم نمایند.
اینجانـب ضمـن تقدیر از تـاش تمامی همکاران دانشـگاهی 
در تحقـق اهـداف نظـام آمـوزش عالی کشـور، ایـن روز را 
بـه تمام دانشـگاهیان، خصوصًا اعضای هیـأت علمی عزیز 
تبریـک گفتـه و امیـد دارم در سـایه زحمـات شـما عزیزان 

شـاهد شـکوفایی بیشـتر آرمان های معلمی باشـیم.

دانشگاه آزاد کهنوج از تاسیس تا اکنون
 دانشگاه آزاد اسامي واحد كهنوج

رياست واحد : علی اصغر پوربهزادي
سال تاسیس : 1374                                 درجه واحد : بزرگ

امتیاز واحد: 634.35                              تعداد دانشجو :  2087
تعداد فارغ التحصیل: 12168

تعداد رشته هاي كارشناسي ارشد: 8
تعداد رشته هاي كارداني و كارشناسي :  47

تعـداد رشـته های در حـال تصويب: 20 رشـته كارشناسـی ارشـد و 10 رشـته 
كارشناسی

تعداد پرسنل :  45                                  تعداد اعضاء هیات علمی : 53
تعداد  استاديار : 12 نفر

تعداد اعضاء حق التدريس و مدعو : 154
تعداد كتب  :  35206 

تعداد مقاات ISI و طرح هاي پژوهشي : 93
تعداد كتب منتشر شده: 17                   فضاي آموزشي: 7000مترمربع

مجموعه ورزشي : 3700 مترمربع
مجموعه آزمايشگاه ها و كارگاه ها : 1500مترمربع

سالن اجتماعات : 1500 مترمربع
مجتمع خوابگاهي:  7400مترمربع

مسجد:   1070مترمربع
فضاي سبز: 20000مترمربع

زمین های تملیکی : 76 هکتار
معرفي شهرستان: 

شهرسـتان كهنوج با 84500 نفر جمعیت از جمله شهرسـتانهای جنوبی اسـتان كرمان 
اسـت كـه از شـمال بـه شهرسـتان جیرفـت و بافـت ،از شـمال شـرقی به شهرسـتان بم 
،از شـرق به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ، از مغرب و جنوب به اسـتان هرمزگان واز 
غـرب بـه شهرسـتان منوجـان محـدود اسـت و در مجموع میتـوان این شهرسـتان را به 
عنـوان مركـز پنـج شهرسـتان جنـوب اسـتان كرمـان معرفـی كـرد.. اختـاف ارتفـاع 
از نقـاط مختلـف و نیـز نزدیکـی بـه سـواحل جنوبـی ایـران ،خلیـج فـارس و دریـای 
عمـان موقعیـت هـای ویـژه ای را در مقولـه آب و هـوای ایـن شهرسـتان بـه وجـود 

اورده اسـت. از جملـه محصـوات كشـاورزی شهرسـتان كهنـوج مـی تـوان گوجـه 
فرنگـی، خیار،هندوانـه، كاهـو، بادمجـان، خرمـا و مركبـات نـام بـرد كـه بـر همیـن 
اسـاس امـرار معـاش مـردم ایـن شهرسـتان عمدتـاً از طریـق كشـاورزی و دامـداری 

صـورت مـی پذیرد.
تاريخچه واحد

دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد كهنـوج در سـال 1374تاسـیس وتـا انتهای شـش ماهه 
اول سـال 1382بصـورت یـک مركز آموزشـی وابسـته به واحـد جیرفـت فعالیت می 
نمـوده اسـت .در ابتـدای شـش ماهـه دوم همین سـال بعنوان یـک واحد آموزشـی با 
درجه كوچک اسـتقال یافته و در بدو تاسـیس  فقط دارای سـه رشـته تحصیلی غیر 
مصـوب بـوده اسـت امـا اكنـون بـا كسـب امتیـاز 634.35 در بیـن واحدهـای بزرگ 
قـرار گرفتـه و  دارای 47 رشـته فعـال در مقاطـع كاردانـی و كارشناسـی، 8 رشـته  
در مقطـع كارشناسـی ارشـد و 30 رشـته در حـال تصویـب در مقاطـع كارشناسـی و 
كارشناسـی ارشـد می باشـد. روسـای واحـد كهنـوج از ابتدا بـه ترتیب آقایـان اصغر 
اسـکندر عبدالهـی- كمـال جوانمـرد  سـعیدی-محمدعلی صفا-رحمـان مجـازی- 

بـوده و ریاسـت فعلـی واحـد آقـای علـی اصغر پوربهـزادی می باشـد.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی منطقه ای 
)هرمزگان.كرمان.سیستان بلوچستان(
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ュも畢山ヤ イ事糎

اسـتاد با یـک بیوگرافی شـروع می کنیـم: کجا متولد شـده اید؟ 
مقاطـع مختلـف تحصیلـی را چگونـه و در کجـا گذراندیـد وکی 

بـه زاهدان آمـده اید؟
عظیـم شـه بخش هسـتم، در روسـتای ریگکپـوت ُبنپور تاکیـد می کنم 
ُبنپـور نـه َبمپور)بـن یعنـی پایینـی و پـور در زبان سانسـکریت  شـهر 

مـی شـود( در سـال 1347به دنیـا آمدم. 
نوکجـوب  در  را  اه(   خلیـل  )ابراهیـم  راهنمایـی  و  ابتدایـی  ی  دوره 
گذرانـدم و سـه سـال دبیرسـتان را در ُبنپور)بمپـور( بـودم و سـال 
فرهنـگ  ایرانشـهر،  امـام خمینـی  درمدرسـه ی حضـرت  را  چهـارم 
و ادب خوانـده ام و در همـان سـال دبیـری تاریـخ قبـول شـدم ولـی 
از  مـن  بـا  پـرورش  آمـوزش  بلـوچ  مسـئول  یـک  برخـورد  بخاطـر 
آموزش پرورش زده شـدم و به سـربازی رفتم و بعد اتمام سـربازی 
درسـال 1374در رشـته زبان های باسـتانی دانشگاه شـیراز در مقطع 

کارشناسـی ارشـد فـارغ التحصیـل شـدم. 
درسـال 1378بـرای ادامـه تحصیـل بـه انگلسـتان رفتـم و درلنـدن در 
دانشـگاه شـرق شناسـی در مدرسـه مطالعـات شـرقی آفریقایـی زیـر 
نظـر پروفسـور نیکواس سـیمز ویلیامـز روی زبان بلوچـی کار کردم 
و در واقـع تـز مـن مطالعه ریشـه شناسـانه فعل درزبان بلوچی اسـت. 
4فرزنـد دارم یارمحمـد، گَوهـرام، خوبیـار و دختـرم گرانـاز کـه بـه 

رفت.  دیارباقـی 
در سـال 1384تـا 1387 در دانشـگاه ایرانشـهر کـه درآن سـال هـا 
مجتمـع آموزشـی عالـی بود با کمک مردم و مسـئولین وقت توانسـتیم 
بـه دانشـگاه تبدیلـش کنیم و اان عضو هیئت علمی دانشـگاه سیسـتان 

و بلوچسـتان در رشـته تاریـخ و زبـان های باسـتانی هسـتم.
چـرا رشـته تاریـخ را انتخاب کرده ایـد و علت اینکـه زبان های 

ایرانی و باسـتان را برگزیده اید چیسـت؟
آقـای کریـم بایـگان، عبدالواحـد حـق شـناس، حمیـد معینـی، اسـتاد 
ایـران نـژاد، مرحـوم اسـتاد یـادگاری، اسـتاد پرویـن و از جملـه آقای 
مقـدم تاثیـر زیـادی در انتخـاب رشـته تاریـخ بـرای مـن داشـتند. در 
دوره کارشناسـی آقـای سـهراب یزدانـی مقـدم کـه از منظـم تریـن و 
باسـوادترین اسـتادان در رشـته تاریـخ معاصـر بودنـد و دکتـر آژنگ 
و دکتـر طاووسـی و همچنیـن دکتـر دسـتغیب تاثیـر زیـادی روی مـن 
داشـتند کـه رشـته زبـان هـای ایرانـی و باسـتانی را انتخـاب کـردم. 

ازطریـق دکتـر برجسـته هـم بـا ایـن رشـته در 
دانشـگاه شـیراز آشـنا شـدم.

از سـوابق درخشـان  تالیفـات جنابعالـی 
توانیـد  شـما بـه شـمار مـی رونـد، مـی 
اشـاره ای بـه این تالیفات داشـته باشـید؟

از زمانـی کـه بـه کار علمـی پرداختـم متوجـه 
شـدم کـه علـی رغـم کارهـای زیـادی کـه در 
حـوزه هـای مختلـف تاریـخ شـده بـود، برخی 
حـوزه هـا در برخـی مناطـق محلـی بخصوص 
مناطـق بلوچسـتان کمتـر کار شـده بـود. اینکه 
خـودم بلـوچ بـودم و عاقمنـد بـه ایـن حیطـه 

باعـث شـد کـه در ایـن زمینـه فعالیـت کنـم. 
دادشـاه  مـورد  در  کارشناسـی  دوره  در 
کار کـردم کـه حـدود7- 8 سـال طـول کشـید. )پژوهـش مـن دربـاره 
ادبیـات معاصـر بلوچسـتان )ماجـرای دادشـاه( بـود که در انتشـارات 
نوید شـیرازچاپ شـده اسـت(. مسـئله دادشـاه باعث شـد برای اولین 
بـار در طـول تاریـخ رسـانه هـای داخلـی و خارجـی بیشـترین حجـم 
اطاعـات در مـورد بلوچسـتان را منتشـر کننـد. و اولیـن گـروه هـای 
سیاسـی بلـوچ  حـول محـور دادشـاه در بلوچسـتان پاکسـتان شـکل 
بگیرنـد افـرادی مثـل جمعه خـان و امـان اه بـاران و دیگـران بیایند و 

جنبـش بلـوچ را بـه وجـود بیاورنـد. 
در دوره کارشناسـی ارشـد هـم سـعی کـردم بـه دنبـال حماسـه های 
بلوچـی بـرای اولیـن بـار درایران نه پاکسـتان، بـا کمک مرحـوم کمال 
خـان هـوت، بررسـی حماسـه هـا در زبـان بلوچـی را نوشـتم کـه 
امیـدوارم چـاپ بشـود. در دوره دکتـری هـم بـر روی زبـان متمرکـز 
شـدم کـه با کمـک پروفسـور ویلیامز به بررسـی ریشـه شناسـی880 

فعـل بلوچـی پرداختیم. 
مقالـه ای دربـاره شـخصیت حماسـی بانلـی کـه مـن معتقـدم  بحـث 
جنسـیت بـه آن معنایـی که خیلی جاهـا وجـود دارد و باعث محدودیت 
میشـود در جامعه ی بلوچسـتان نبوده اسـت. در بلوچسـتان زن بلوچ 
در تمـام عرصـه هـا مشـارکت داشـته و در تصمیـم گیری هـای کان 
از خانـه و خانـواده بگیریـد تـا قبیله و جنگ سـهم بزایی داشـته اسـت. 
ایـن حماسـه هـا مـی تواننـد یکـی از منابـع درخشـان و بکر باشـد، که 
مـی تـوان زن را از ابـای این حماسـه ها و اشـعار بیـرون آورد و به 

ویژگـی هـا و توانمنـدی هـای زن بلوچ دسـت یافت .
سـطح علمـی دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان را چطـور مـی 

؟ بینید
هیـچ  دانشـگاهی در هیـچ جـای دنیـا فـارغ از دانشـجو و اسـتادش 
نیسـت. شـاید اینجـا از نظـر میـز و صندلـی و گل و بوتـه و خیابـان و 
از نظـر شـکلی از خیلـی از جاهـای دنیـا برتراسـت یـا شـاید در همان 
سـطح باشـد امـا آنچـه کـه بـر پیشـرفت علـم و آمـوزش مهـم اسـت 
رابطه دو طرفه ی بین دانشـجو و اسـتاد اسـت و اگر اسـتاد طرحی را 
مطـرح مـی کنـد دانشـجو باید بـه دنبـال آن برود. دانشـگاه بر اسـاس 
آنچـه مـن مـی بینـم از نظر کمـی خیلی رشـد کرده اسـت ولـی از نظر 

کیفـی قابـل برآورد نیسـت.

چه خاطره هایی از دوره دانشجویی خودتان دارید؟
از کدامشـان بگویـم: آب بـازی هـا، تقلـب هـا،  جبهـه رفتن هـا و.... کل 
دوره تحصیلیـم خاطـره بـود. ولـی آن زمـان مـا واقعـا نمـی دانسـتیم 
مـی توانیـم از معلـم یـا اسـتاد نمـره بگیریـم. وقتی بـه دانشـگاه آمدم 
فکـر میکـردم روی پلـه های ترقی هسـتم ولـی یکی دو ترم که گذشـت 
دیـدم بعضـی هـا تـو سـر آدم مـی زدنـد کـه البته هنـوز هم هسـت که 
بـه جـای تشـویق کـردن، روحیـه دانشـجو را تضعیـف مـی کننـد. بهر 

حـال بـا تمـام خوبـی ها و بـدی ها گذشـت.
چـه پیشـنهادی بـرای بسـط و گسـترش زبـان بلوچـی دارید؟ 
چـه مسـائلی بایـد در اولویـت قـرار گیـرد تـا مـا را بـه هـدف 

مطلـوب و آنچـه حـق زبـان بلوچـی اسـت هدایـت کنـد؟
زبـان بلوچـی مثـل سـایر زبـان هـا در دنیا میراث بشـری اسـت و کا 
تمـام زبان ها دسـتاورد بشـرند و هیـچ زبانی بر زبـان دیگری برتری 

ندارد. 
هیـچ تعصـب خاصـی بـه آن نـدارم کمـا اینکـه مـن بلوچـم و زبـان 
مـادری مـن اسـت، خوشـحالم از ایـن کـه بـه هرحـال دولـت بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده اسـت کـه نـه تنها بـه زبـان بلوچی بلکـه دیگر زبـان ها 
هـم یـک سـری مجوزهـا داده شـده اسـت و خـدا را شـکر مـی کنم که 
دو واحـد زبـان بلوچی بـه عنوان درس عمومی در دانشـگاه سیسـتان 
و بلوچسـتان ارائـه شـد. مـن امیـدوارم کـه این جا هـم بتوانیـم مجوز 
در حـد کارشناسـی ارشـد و دکتـرا بگیریـم و خیلی عالی می شـود که 
در دوره دبیرسـتان و راهنمایـی نیـز بـه درس زبـان بلوچـی مجـوز 

داده شـود. 
هیـچ  زبانـی سـالم نیسـت مگـر اینکـه در حوزه هـای مختلـف کاربرد 
داشـته باشـد و ایـن عرصـه هـا عبـارت اسـت از خانـواده، جامعـه، 
اقتصـاد، دیـن، سیاسـت، آمـوزش و رسـانه در تمامـی ابعـاد، وگرنـه 
اگـر قـرار باشـد ایـن زبـان فقـط در خانـواده یـا فقـط نسـل بزرگتر و 
پیرسـال صحبـت شـود جزء زبان هـای در خطر نابودی قـرار میگیرد. 
امیـدوارم چـه در ایـران، چه پاکسـتان و چـه در افغانسـتان، در تمامی 
 ایـن عرصـه هـا کـه بـر شـمردم زبـان بلوچـی حرفـی بـرای گفتـن 
 داشـته باشـد. مثـا مولـوی و آخونـد شـیعه و سـنی بلـوچ  مـا در 
خطبـه هـا و مرثیـه هـای خـود کـه مخاطبشـان بلـوچ هسـتند بلوچـی 

صحبـت کننـد.
وضعیـت فعلـی زبـان و ادبیـات بلوچـی در کشـور و اسـتان 
چگونـه اسـت؟ چـه پیشـرفت هایـی صـورت گرفته و شـما این 

مسـئله را چطـور ارزیابـی مـی کنید؟
در زبـان بلوچـی خـدا را شـکر کارهایـی انجـام شـده و می شـود. در 
دانشـگاه دو واحـد زبـان بلوچـی عمومـی ارائه شـده اسـت و با تاش 
هـای زیـادی کـه اخیرا بـا حضور آقای دکتـر بندانی و زحمات اسـاتید 
برجسـته ی بلـوچ و غیـر بلوچ که در حـوزه ی زبان بلوچـی کار کرده 

ند.  ا
جهانـی،  خانـم  چـون  آکادمیکـی  هایـی  شـخصیت  تـاش  همچنیـن 
کشـور  خـارج  در  و...  ویلیامـز  پروفسـور  خـان،  بـدل  پروفسـور 
برنامـه  وجـود  بـرد.  نـام  را  پاکسـتان  و  ایـران  در  مـا  دوسـتان  و 
هـای تلویزیونـی و فیلـم و سـریال هـای مختلـف، تـاش دوسـتانی 
جوانـان کـه  همیـن  و  هسـتند  کـردن  کار  حـال  در  همچنـان   کـه 

 و عاقـه مندانـی ماننـد شـما کـه در ایـن مجـات بـه دنبـال پیشـروی 
زبـان بلوچـی هسـتید نشـان دهنده ی پیشـرفت ایـن زبان بوده اسـت.
بـه نظـر شـما چگونه می تـوان بـا پیشکسـوتان بلـوچ ارتباط  
برقـرار کـرد و از تجربیـات آنها در جهت پیشـرفت اهـداف زبان 

بلوچـی و آمـوزش بهتر دانشـجویان بهـره برد؟
در دنیـا بـا آثـار یـک فـرد آنقـدر ارتبـاط برقرار مـی کنید کـه خودش 
را اصـا ندیـده ایـد ولـی او را بـا آثـارش مـی شناسـید هر چقـدر این 
افـراد آثارشـان را بیشـتر تولیـد بکننـد و بـه خصـوص انتشـار بدهند 
ارتبـاط بـا آنـان خیلـی نزدیـک تـر مـی شـود. البتـه بـه نظر مـن خیلی 
عالـی مـی شـد اگـر مرکـز یـا موسسـه یا مدرسـه ای باشـد کـه مردم 
 بتواننـد بـا ایـن افـراد راحـت تـر ارتبـاط برقـرار کننـد. بـه صـورت 
غیـر رسـمی شـاهد فعالیـت هایـی در ترویـج زبـان و فرهنـگ بلوچـی 
هسـتیم و یـک سـری سـیگنال هـای مثبتـی از طـرف دولت مـردان هم 

بینیم. مـی 
آیـا واقعـا و  بـه دور از تعـارف امیـدی بـه پیشـرفت زبـان 
بلوچـی داریـد؟  تصـور می کنیـد چگونه مـی توان ایـن فضای 

خالـی را پـر  کـرد؟
قطعـا انسـان بـه امیـد زنـده اسـت و مـن خـودم ذاتـا آدم امیـدواری 
هسـتم. روزی کـه من دسـت بـه قلم گرفتم آثـار زیادی وجود نداشـت 
و اگـر بـود هـم ابتدایـی بنظـر مـی رسـیدند ولـی اان آثـار زیـادی در 
حـوزه ی تاریـخ، فرهنـگ، ادبیـات و زبـان بلوچـی تالیف شـده اسـت. 
اکبـر بارکزهـی شـاعر آواره بلـوچ سـاکن لنـدن چـه زیبا مـی گوید: " 

روچ َء هـچ کـس ُکشـت نـهَ َکنت" . 
کمبودهـای زبـان بلوچـی را دولـت ها می تواننـد پر کنند، سـازمان ها 
فضـا ایجـاد کننـد و بعـد عاقمنـدان بـه پیشـرفت زبـان بلوچـی تاش 

. کنند

آیـا تفاوتـی بیـن کاس زبـان بلوچـی و سـایر کاس هایتـان 
احسـاس مـی کردیـد؟ وضعیـت کاس زبـان بلوچـی در طـول 

تـرم پیـش چطـور بود؟
 قطعـا برایـم متفـاوت بـوده و متفـاوت هسـت. وضعیـت اسـتقبال بچه 
هـا بـا توجـه بـه اینکـه بـرای اولیـن بـار ایـن درس ارائـه شـده، خوب 
بـود. ببینیـد ایـن یـک گزینـه اسـت کـه هـر کس بـا توجـه بـه عاقه ی 

خود حـق انتخـاب دارد. 
عاقـه مندی شـرط اسـت و اگر کسـی بخواهـد در کاری موفق بشـود 

باید اول عاقه داشـته باشـد.
ایـن  ضمـن سـپاس فـراوان بـه جهـت حضـور جنابعالـی در 

هسـتیم؟ شـما  پایانـی  صحبـت  شـنیدن  منتظـر  مصاحبـه 
خواهـش میکنـم زنـده باشـید. حـرف آخـرم ایـن اسـت کـه دوسـتتان 
دارم، در واقـع همـه ی بشـر را دوسـت دارم و احسـاس مـی کنـم اگر 
خـاری در پـای بچـه ای درآفریقـا بـرود انـگار در چشـم مـن رفتـه و 
ایـن را صادقانـه میگویـم. بـه روح گرانـازم همیشـه ایـن را میگویم از 
هیچکسـی در دنیـا بـدم نمـی آید. همه دوسـتان من هسـتند اگر بعضی 

هـا درکـم نمـی کننـد اشـکالی نـدارد مـن بایـد آن هـا را درک کنم.
نجمه روه دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب
هما باقری دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

مصاحبه با عظیم شه بخش 
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

همسـر شـما دوسـت نـدارد زمانـی کـه کنـارش هسـتید بـا تلفـن 
تمـاس بگیریـد و یـا پیامـک دهیـد چـون مـی دانـد این رفتـار می 
توانـد عوارضـی برای زندگی عشـقی اش داشـته باشـد و زندگی 
اش دچـار یـک نـوع بیمـاری وسـواس عاطفـی می شـود، چرا که 
وقتـی مـی فهمـد طـرف مقابلـش بـه تلفـن اش بیـش از حـد توجه 
مـی کنـد ،معمـوا درگیـری ایجـاد شـده  خیلـی از مـا وقتمـان را 
در دنیـای مجـازی پـر هـرج و مـرج تکنولـوژی و شـبکه هـای 
اجتماعـی تلـف مـی کنیـم، بـدون اینکـه وقتـی بـرای صمیمـی تر 

کـردن رابطـه بـا همسـرمان بگذاریم. 
همسـر شـما دوسـت نـدارد زمانـی کـه کنـارش هسـتید بـا تلفـن 

و  بگیریـد  تمـاس 
دهیـد  پیامـک  یـا 
چـون می دانـد ایـن 
می توانـد  رفتـار 
بـرای  عوارضـی 
عشـقی اش  زندگـی 
و  باشـد  داشـته 
دچـار  زندگـی اش 
بیمـاری  نـوع  یـک 
عاطفـی  وسـواس 
کـه  می شـود، چـرا 
می فهمـد  وقتـی 
طـرف مقابلـش بـه 
از  بیـش  تلفـن اش 
حـد توجـه می کنـد، 
درگیـری  معمـوا 
ایجاد شـده و سبب 

نا رضایتـی از رابطـه می شـود. ایـن کاهـش رضایـت از رابطه، به 
نوبـه خـود، منجـر به کم شـدن رضایـت از زندگـی و در   نهایت و 

می شـود.  افسـردگی،  بـه  منجـر  باا تـر  سـطوح  در 
مـردم اغلـب فرض می کننـد که تلفن همـراه خیلی کم، حواسشـان 
را پـرت می کنـد و هیـچ اتفـاق بزرگـی نمی افتـد امـا بررسـی ها 
نشـان می دهـد کـه در اغلـب مـوارد وقتـی یـک زن و شـوهر در 
حـال صـرف وقت بـا هم هسـتند اگر ایـن ارتباط توسـط یک فرد 
مراجعـه کننـده یـا تلفـن همـراه قطع شـود کمتـر احتمـال دارد که 

فـرد در رابطـه راضـی بماند.
 زمانـی کـه صـرف وقـت بـا فـرد دیگـری بـه غیـر از همسـرتان 
بـرای شـما مهم تـر شـود دیگر شـوقی بـرای گفتگو با همسـرتان 
روابطتتـان  در  سـردی  موجـب  حالـت  ایـن  کـه  نمی کنیـد  پیـدا 

می شـود. 
متیـن نصری روان شـناس و پژوهشـگر گفـت: گاهی ما بـه دنبال 
ارتبـاط  مـی  گردیـم امـا از ضـد ارتبـاط سـر بیـرون  مـی  آوریم. 
بـه دنبـال پیونـد هسـتیم امـا به گسسـت  می  رسـیم.  مـی  خواهیم 
شـبکه ارتباطیمـان را قوی  تـر کنیـم و مثـًا دوسـتان بیشـتری 
داشـته باشـیم اما عمًا بهتریـن و اصلی  ترین رابطه یـا روابطمان 

را از دسـت  مـی  دهیم. 
وی ادامـه داد: شـبکه  های اجتماعـی مجـازی، امروز ظاهـراً برای 
از آن هـا  نـوع کاربـرد مـا گاهـی  امـا  ارتبـاط سـاخته شـده  اند 

شـبکه  های  همیـن  در  گاهـی  سـازد.  وسـایل ضدارتباطـی  مـی  
مجـازی، روابطـی شـکل  می  گیـرد که به فروپاشـی یـک خانواده 
منجـر  مـی  شـود، گاهـی یـک آقا یـا خانـم متأهـل در همیـن فضا 
دچار اشـتباه ویران  گری  می  شـود که جبران آن بسـیار دشـوار 
اسـت و گاهـی هـم یک هـووی جدیـد عشـقی یعنی   همـان موبایل 

باعـث طـاق عاطفـی بیـن زوجین می شـود.
ایـن روان شـناس در خصوص علـت پدید آمدن این رقیب عشـقی 
در زندگـی زوجیـن اظهـار داشـت: بسـیاری از زوجیـن وقتی در 
زندگـی مشـترک نیاز هایشـان ارضـا نمی شـود، وارد فضاهـای 
مجازی  می  شـوند و احسـاس  می  کنند دیگر گمشـده خود را پیدا 
بنابرایـن  کرده انـد. 
سـاعت  های زیـادی 
را صـرف ایـن نـوع 
شـبکه  ها  مـی  کننـد. 
ایـن  در  متأسـفانه 
شـبکه  ها افـراد  مـی  
را  خـود  تواننـد 
فیل تـر  و  سانسـور 
نمـا  فرشـته   کننـد. 
و بـاب میـل دیگران 
دهنـد،  نشـان  مـی  
موجبـات جـذب  تـا 
را  توجـه  جلـب  و 
آورنـد.  وجـود  بـه 
اگـر همیـن افـراد را 
مجـازی  فضـای  از 
بیرون کشـیده و در 
دنیـای واقعـی قـرار دهیم، شـاید به اندازه نیم سـاعت هـم نتوانند 

نماینـد.  برقـرار  بـا دیگـران  را  ارتبـاط مثمرثمـری 
نصـری در پاسـخ بـه اینکـه ریشـه ایـن بی اعتنایـی در زندگـی 
زناشـویی چیسـت گفـت: عامـل مهمـی کـه زوجیـن متأهـل را به 
سـمت برقـراری ارتبـاط نامناسـب در ایـن شـبکه  ها سـوق  مـی  

دهـد، نگذاشـتن وقـت کافـی بـرای یکدیگـر اسـت. 
دل  هـای  درد  و  وقـت شـنیدن صحبت  هـا  کافـی  انـدازه  بـه  مـا 
بـرای  امـا شـنیدن صحبت  هـای همسـرمان  داریـم،  را  دیگـران 
مـا بـه نوعـی تلـف کـردن وقـت و کسـالت  آور اسـت، چنیـن  می  
شـود کـه بـه مرور زمان مـا با یـک دوری عاطفی و قلبـی روبرو 
 مـی  شـویم. زوجینـی کـه فقط به شـکل فیزیکـی در کنـار یکدیگر 
هسـتند، امـا در قلب  هایشـان نقطـه اشـتراکی بـا یکدیگـر ندارنـد، 
ورودشـان بـه ایـن شـبکه ها و برقـراری یـک ارتبـاط ناصحیح با 
جنـس مخالـف، یک نـوع واکنـش دفاعی بـه رابطه زوجیتشـان با 

یکدیگـر محسـوب  می  شـود. 
ایـن روان شـناس در انتهـای سـخنانش اظهـار داشـت: بایـد قبـل 
از اسـتفاده از هـر نـوع فنـاوری جدیـد بتوانیـد بـر روی رفتـار، 
گفتـار و اعمـال خود کنترل و نظارتی داشـته باشـید، تـا به مقدار 
قابـل ماحظـه  ای خـود را از آسـیب  ها و خطـرات در پیش رویش 

کنید. محافظـت 
باشگاه خبرنگاران

رقیب عشقی جدید برای زوجین 

بریانی ماهی
موادازم: 

ماهی اغور)گیدر( 
1عدد گوجه
 3عدد پیاز 

2عدد سیب زمینی
 ادویه مخصوص ماهی به مقدار ازم

 نخود به مقدار ازم 
نمک 1قاشق چای خوری
 زرد چوبه نصف قاشق

 روغن نیم پیمانه
طرز تهیه:

 ابتـدا روغـن را داغ کـرده پیـاز را درآن سـرخ میکنیـم. سـپس 
گوجـه را بـه دلخـواه خـرد کرده و بـا روغـن وپیاز تفـت میدهیم 
بـه صورتـی کـه گوجه کاما له شـود وبعد از آن سـیب زمینی را 
اضافـه کـرده، صبرمیکنیـم تـا خـوب نرم شـود. بعـد از آن ماهی 
آب پـز شـده را اضافـه میکنیـم. 10دقیقـه صبـر میکنیم کـه ماهی 
خـوب جـا بیفتـد، بعـد از آن نخـود، نمـک، ادویـه و زردچوبـه را 
اضافـه میکنیـم و بـه مـدت 10دقیقـه تفـت میدهیـم )روی حرارت 
کـم(. درمرحلـه ی آخـر برنج آبکش شـده را اضافـه میکنیم )البته 
بـه صـورت ایـه ایـه، یـک ایـه برنـج یـک ایـه سـس یـا همان 

خورشـت (ودر پایـان میگذاریـم 20دقیقه دم بکشـد.

خورشت اناردانه  
مواد ازم:

انار دانه شده ترش خشک شده نیم کیلو
گوشت سر دست خورشتی گوسفندی نیم کیلو

پیاز 2عدد متوسط
ادویـه خورشـتی )دارچیـن- زنجبیل-تخـم گشـنیز-فلفل قرمـز- 

فلفـل سـیاه( بـه مقـدار ازم بـه همـراه مقـداری زردچوبـه
گوجه رنده شده حدودا 10 عدد متوسط

رب به مقدار ازم
روغن به مقدار ازم

طـرز تهیه: قبل از شـروع بـه پختن خورشـت، ابتـدا انـار دانه ها 
را کوبیـده یـا آسـیاب مـی کنیم بعـد به انـدازه ای که مـی خواهیم 
خورشـت آب داشـته باشـد آب میزیریـم. حـدود نیـم سـاعت می 
گذاریـم تـا خیـس بکشـد، سـپس انـار هـا را صـاف مـی کنیـم و 

صبرمیکنیـم تـا ته نشـین شـود.
حـاا پیازهـا را بنـا بـه سـلیقه خـود خـرد کـرده و در مقـداری 
روغـن تفـت مـی دهیـم. بعد گوشـت را اضافه مـی کنیـم و آنرا به 
همـراه پیـاز تفت مـی دهیم. گوجه را بـا رب جداگانه سـرخ نموده 
و بـه گوشـت اضافـه مـی کنیـم ادویه را نیـز به همراه مواد سـرخ 

مـی کنیـم تـا عطـر آن فضا را پـر کند. 
بعـد از انجـام دادن ایـن مراحل آب 
تـرش  دانـه  انـار  از  شـده  صـاف 
ریزیـم  مـی  خورشـت  داخـل  را 

شـود. پختـه  تـا  وصبرمیکنیـم 
بنـا بـه سـلیقه در کنـار خورشـت 
سـیب زمینی سـرخ شـده هـم قرار 
ایـن غـذا را  مـی گیـرد ودرپایـان 

میتـوان بابرنـج هـم سـرو کـرد.

ｇ秦ヮ使ゆ ｆ もギ根

کـه  اعتدالگرایـان  و  طلبـان  اصـاح  اتحـاد 
حامـي و طرفـدار روحانـي رئیـس جمهـور 
انتخابـات  دوم  دور  در  هسـتند،  ایـران 
شـدند. پیـروز  اصولگرایـان،  بـر  مجلـس 

الحیـات  »انتخـاب«؛  الملـل  بیـن  سـرویس 
نوشـت: اتحاد اصاح طلبـان و اعتدالگرایان 
کـه حامي و طرفـدار روحاني رئیس جمهور 
انتخابـات  دوم  دور  در  هسـتند،  ایـران 
مجلـس بـر اصولگرایـان، پیـروز شـدند. به 
گزارش سـرویس بیـن الملل »انتخـاب«؛ این 
نشـریه عـرب زبـان آورده اسـت: »لیسـت 
امیـد« اصـاح طلـب و اعتدالگـرا حداقـل 33 
کرسـي از بیـن 68 کرسـي کـه در انتخابات 
بر سـر آن رقابت مي شـد، را بدسـت آورد.

از سـال 2004، مجلـس  بـار  اولیـن  بـراي 
دو  و  نیسـت  اصولگرایـان  کنتـرل  تحـت 

صحنـه  در  اساسـي  جبهـه 
تعـداد  در  ایـران،  سیاسـي 
نماینـدگان تقریبا برابر هسـتند.

نتایـج انتخابـات مجلـس باتوجه 
ریاسـت  انتخابـات  نزدیکـی 
کاندیداتـوری  و  جمهـوری 
روحانی، یک پیروزي شـخصي 
براي شـیخ دیپلمات که از سـال 
2013، سیاسـت تعامـل با خارج 
تلقـی مـی  را دنبـال مـي کـرد، 

شـود.
مجلـس جدیـد بزودی بـراي انتخـاب رئیس 
جدیـد دیـدار تشـکیل خواهد شـد. و بسـیار 
بـر این باور هسـتند کـه رئیـس اعتدالگراي 
اصـاح  رهبـر  و  اریجانـي،  علـي  سـابق، 
طلبـان، محمـد رضا عارف برای این سـمت 

از  اریجانـي  علـي  بپردازنـد.  رقابـت  بـه 
توافـق تاریخـي که در 14 ژانویـه 2015 در 
مـورد برنامه هسـته اي ایران بیـن تهران و 
قـدرت هاي بـزرگ )ایـاات متحـده آمریکا، 
روسـیه، چیـن، فرانسـه، بریتانیـا و آلمـان( 

منعقـد شـد، دفـاع کرده اسـت.

برای اولین بار از سال 2004، مجلس دیگر تحت کنترل اصولگرایان نیست 
اریجانِی اعتدالگرا و عارِف اصاح طلب بر سر کرسی ریاست رقابت خواهند کرد 

هفته نامه فرهنگی اجتماعی منطقه ای 
)هرمزگان.کرمان.سیستان بلوچستان(
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بـه گـزارش مکران به نقل ازسـکوت :دکتـر احمد حمزه 
انتقـال آب ازسرشـاخه  پنـج شـهر جنوبـی:   نماینـده 
کـه  سالهاسـت  اسـت.  فاحـش  اشـتباهی  هلیـل  هـای 
مطالـب روزنامـه هـا را مـی خوانیـم» جنـوب کرمان از 
توسـعه عقـب مانـده و از محرومیت رنج مـی برد، غبار 
محرومیـت و فقـر بر چهـری مردم جنوب نشسـته و با 
هیـچ آبـی شسـته نمی شـود، مسـئولین محتـرم جنوب 
کرمـان را دریابیـد و ....«.تصاویـر صفحه اول روزنامه 
هـا و تیتـر آنهـا دل هر انسـانی را به درد مـی آورد اما 
ایـن صداهـا را چـه کسـی بایـد بشـنود، چه کسـی باید 

بـرای ایـن فقـر و محرومیت چـاره اندیشـی کند.
یـا  بیننـد  نمـی  را  آنهـا  ذیربـط  مسـئولین  واقعـا  آیـا 
اینکـه مـی بیننـد و خـود را به خـواب و ندیـدن زده اند 
یـا شـاید هـم نمـی تواننـد کاری انجـام دهنـد. تـا کـی 
قـرار اسـت کـه مـردم جنـوب فقیـر بماننـد، تا کـی باید 

آبادانـی جنـوب را تنهـا آرزو کنیـم و شـاهد محرومیـت و عقب 
ماندگـی اقتصـادی ، فرهنگـی و اجتماعـی در ایـن دیـار باشـیم. 
تـا چـه زمانی بایـد بشـنویم و نظاره کنیـم که فرزنـدان باهوش 
ایـن خطـه سرسـبز بـدون صبحانـه به مدرسـه مـی رونـد و از 
گرسـنگی در مدرسـه از حـال مـی رونـد. تا کی تصویـر زنان و 
بچـه هـای جنوبـی را بـا تکـه نانـی در دسـت ،تکه حصیـری در 
زیـر پـا و ایسـتاده در کنـار کپری تنهـا زینت بخـش روزنامه ها 

و سـایت هـای خبـری ببینیم.
و در یـک کام تـا کی بایـد جنوب کرمان را سـرزمین فریادهای 
خامـوش خطابـش کننـد. نجـات و توسـعه مـردم جنـوب فکـری 
مـردم  منتخبیـن  بایـد  کـه  طلبـد  مـی  بلنـد  تدبیـری  و  بـزرگ 
،مسـئولین بلنـد پایـه کشـور را مجـاب کنند تـا به آن بیاندیشـند 
و در ایـن خصـوص اقدام کنند. این مشـکلی نیسـت کـه در قالب 
اردوی جهـادی، سـتاد راهبـردی و یـا پرداخـت یارانه و سـهام 
عدالـت و … حـل شـود.باید همـه دسـت در دسـت هـم دهنـد و 
مسـئولین منطقـه نیـز خیزشـی داشـته باشـند و خـود را به آب 
و آتـش بزننـد تـا همنوعانشـان از رنـج و بدبختـی نجـات یابند.

دکتـر احمـد حمـزه منتخـب پنـج شهرسـتان جنوبـی در گفتگـو 
بـا نشـریه سـکوت گفـت: از آنجـا کـه ۹۰ درصـد مـردم جنـوب 
کرمـان اقتصادشـان وابسـته بـه بخـش کشـاورزی اسـت بایـد 
ایـن بخـش را بصـورت ویـژه دیـد و در قـدم اول مدرن سـازی 
کشـاورزی و توسـعه گلخانـه هـای مـدرن و هیدروپونیـک در 

اسـت. اولویت 
منتخـب مـردم کهنـوج، منوجـان، رودبـار، قلعـه گنـج و فاریـاب 
گفـت: بایـد منطقـه آزاد جازموریـان راه انـدازی شـود که بخش 
عمـده ای از مشـکات کشـاورزی کـه مربـوط بـه صـادرات و 
بازاریابـی محصـوات مـی باشـد از ایـن راه برطرف می شـود.

وی افـزود: پایانـه هـای حمـل و نقل باید سـاماندهی و به نحوی 
عمـل شـود کـه هزینه هـای حمل و نقـل محصوات کشـاورزی 

کم شـود تـا از این راه کشـاورزان متضرر نشـوند.
دکتـر حمـزه گسـترش طـرح هـای آبزیـان و دامپـروری را از 
دیگـر برنامـه هـای خـود خوانـد و گفـت: پیگیـری مـی کنیـم تـا 
معـادن منطقـه فعـال شـوند تـا اشـتغالزایی صـورت گیـرد و 

منطقـه بـه سـمت صنعتـی شـدن سـوق یابـد.
منتخـب شهرسـتانهای جنوبی اسـتان کرمـان گفت: بـا توجه به 
عبـور خـط انتقـال گاز از منطقـه ، ضـرورت دارد کارخانـه ها و 
مجتمـع هـای پتروشـیمی بـزرگ در منطقـه برای ایجاد اشـتغال 

و رفـع محرومیت احداث شـود.
وی ضـرورت سـرمایه گـذاری در بخـش گردشـگری در جنوب 
کرمـان را از دیگـر برنامـه های خـود ذکر کرد و گفـت: با توجه 
بـه پیشـینه تاریخـی و سـابقه کهن منطقـه و طبیعت زیبـا و بکر 
و آب و هـوای مناسـب بایـد مجتمـع هـای گردشـگری و رفاهی 

را احـداث نمود.
دکتـر حمـزه گفـت: توسـعه آمـوزش عالـی در منطقـه و ایجـاد 
کـه  اسـت  منطقـه  اساسـی  نیازهـای  از  دولتـی  دانشـگاههای 
مـی توانـد نقـش قابـل توجهـی در ارتقـاء فرهنـگ و اشـتغال و 

نـوآوری داشـته باشـد.
وی از تعامـل و ارتباط مسـتمرش با منتخـب جیرفت و عنبرآباد 
یـاد کـرد و در خصـوص انتقـال آب سرشـاخه هـای هلیـل بـه 
کرمـان تصریـح کـرد: انتقال آب ازسرشـاخه های هلیل اشـتباه 
فاحـش و جبـران ناپذیـری اسـت کـه در دراز مـدت اثـرات غیـر 
قابـل جبرانـی را بـه دنبال خواهد داشـت و هزینه های سـنگینی 

را بـه دولـت تحمیل خواهـد نمود.
منتخـب مـردم جنـوب کرمـان افـزود: متاسـفانه دولـت بـرای 
تامیـن آب آشـامیدنی مـردم کرمان به جای اینکـه بهترین راه را 
انتخـاب نمایـد نزدیکتریـن راه را انتخـاب نمـوده و در ایـن طرح 
هیچگونه کار کارشناسـی و زیسـت محیطی لحاظ نشـده اسـت.

وی بـرون رفـت از مشـکل کـم آبـی را اسـتفاده بهینـه از آب و 
انتقـال آب از دریـا بـه منطقـه مـی دانـد و بـر ایـن عقیـده اسـت 
هـای  از سـفره  آب  برداشـت  بایـد  نجـات جازموریـان  بـرای 
زیرزمینـی کاهـش یابـد و حـق آبـه جازموریان از سـدهای باا 

دسـت هلیـل تامین شـود.
دکتـر حمـزه گفـت: انتقـال آب از سرشـاخه هـای هلیـل بـرای 
مـردم محتـرم کرمـان طـرح دائمـی نیسـت و بایـد دولـت بـه 
انتقـال آب از دریـا بـرای تامیـن  دنبـال طـرح هـای دائمـی و 
 آب آشـامیدنی مـردم باشـد و گـر نـه ایـن طـرح حیـف و میـل 

بیت المال است.

هشدار دکتر احمد حمزه به مسئولین ارشد استان 

مهمـان ناخوانـده در حاشـیه سـفر امـروز احمـدی نژاد بـه کرمان 
کـه پیرامـون مقدمات سـفر وی به آنچـه که در شهرسـتان جیرفت 
خبـر سـازی شـده اسـت یکبار دیگر شـاهد دلخـوری شـدید یاران 
دیریـن انقـاب از عملکـرد وی بودیـم. گـزارش هـای رسـیده بـه 

خبرنـگاران محلـی حاکـی از آن ...
در حاشـیه سـفر امـروز احمـدی نـژاد بـه کرمـان کـه پیرامـون 
مقدمـات سـفر وی بـه آنچه که در شهرسـتان جیرفت خبر سـازی 
شـده اسـت یکبار دیگر شـاهد دلخوری شـدید یاران دیرین انقاب 
از عملکـرد وی بودیـم. گـزارش های رسـیده به خبرنـگاران محلی 
حاکـی از آن اسـت کـه بـا وجـود درخواسـت هـا و تـاش هـی 
فراوانـی کـه توسـط جریانـات نزدیـک بـه احمـدی نـژاد در کرمان 
طـی چنـد روز اخیـر شـده بـود امـا امـام جمعـه کرمـان وی را بـه 

حضـور نپذیرفته اسـت.
ایـن اتفـاق مهـر تاییـد دیگـری اسـت بـر عملکـرد نادرسـت وی در 

طـی دوران ریاسـت جمهـوری کـه نتوانسـته 
شـانیت ازمـه را حفظ کنـد و بارهـا دلخوری 
ائمـه جمـه و مراجـع عظـام تقلیـد را موجـب 
شـد . اشـاره کوچکـی مـی کنـم بـه مصاحبـه 
ایـت اه غـروی بـا خبـر آنایـن کـه یـاد اور 
شـده بـود : در جریـان هسـتم کـه در زمـان 
مراجـع  مـوارد  پـاره ای  در  سـابق،  دولـت 
بزرگـوار و علمـا، حاضـر نبودند حتـی رئیس 
دولـت را بـه حضـور بپذیرند و فقـط برخی از 
مسـئوان دولتـی را بر حسـب شـرایط خاص 
روحانـی  آقـای  دولـت  در  امـا  می پذیرفتنـد، 
بـه دلیـل درایـت و عقانیتـی کـه وجـود دارد، 
ارتباطـات خوبـی بیـن دولت و بـزرگان قم در 

جریـان اسـت.
نیـز  دفعـات  بـه  کـه  اتفاقـات  ایـن  ی  همـه 
تکـرار شـده نشـانی روشـن بـر میراثی اسـت 
کـه احمـدی نـژاد از خـود بـه جـای گذاشـته ، 
میراثـی کـه یرای کشـور آنچنان ناگـوار بوده 
کـه قشـر هـای مختلـف مـردم و بـزرگان دین 
و سیاسـت هـم لـزوم اعـام مخالفـت بـا آن 

عملکـرد را جـدی مـی داننـد.
حـال کـه ایـن مهمـان ناخوانـده قـدم بـه کرمـان گذاشـته بایـد دید 
ابتـدای ایـن سـفر که بـا خـوش آمدگویـی بـرای وی همـراه نبود ، 
انتهایـش در جیرفـت بـه کجـا خواهد رسـید . سـفری که بـه عنوان 
سـخنران یـادوراه شـهدا انجـام مـی گـردد آن هـم در حالـی کـه 
بسـیاری از خانواده های شـهدا ، مسـوان بنیاد شـهید شهرسـتان 
و فرمانـداری هرگونـه برنامه ریـزی برای چنین امـری را خارج از 

مجـوز هـا و پیـش بینـی هـای ازم و طبیعـی خـود مـی دانند.
براسـتی ایـن سـفرها چـه اهدافـی را پشـت خـود دارنـد ؟ همراهی 
نماینـده فعلـی جیرفـت کـه در دوره بعـد مجلـس افتخـار نمایندگی 
مـردم ایـن شهرسـتان را نـدارد ، آن هـم در زمانـی کـه نزدیـک به 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری هسـتیم ، یـک رونـد عـادی اسـت یـا 
آغـازی بـرای فعالیـت هـای زود هنـگام انتخاباتـی برای مـردی که 

دیگـر در اردوگاه بحـران زده اصولگرایـان نیـز حامـی نـدارد.
به قلم پدرام محمدی

 محمود احمدی نژاد=مهمان ناخوانده

بـا  دیابـت  همایـش 
نظیـر  کـم  حضـور 
اجتماعـات  سـالن  در 
نـور  پیـام  دانشـگاه 
بـرای  بندرعبـاس 
اولیـن بار بـا میزبانی 
انجمـن علمـی صنایع 
برگـزار  غذایـی 
گردید. دراین مراسـم 
کـه بـا حضـور دکتـر 
سـهرابی  و  سـیدی 
دکتـر  وخانـم 
نماینـده  نـوروزی 
علـوم  دانشـگاه 
بندرعبـاس  پزشـکی 
دکتـر  شـد.  برپـا 
نـوروزی در رابطه با 
دیابـت و خطـرات آن 
گفـت: دیابـت را جدی 

بگیریـد و سـعی کنیـد بـا ورزش کـردن و تغذیه مناسـی از بروز 
آن جلوگیـری بعمـل آوریـد.وی افزود سیاسـت گزاران بهداشـت 
جهانـی بـه دیابـت نـگاه ویـژه ای دارند و بـرای پیشـگیری از آن 
در حـال تـاش انـد و برنامه هایی را در سراسـر جهـان در حال 
بررسـی و انجـام دارنـد کـه بحـث آمـوزش آن در اولویـت قرار 
دارد نـوروزی بیان داشـت کـه دیابت چهار نوع اسـت)نوع ۲-۱-

۳-۴(کـه دیابـت نـوع دوم قابـل پیشـگیری اسـت. دیابـت درمـان 
پذیـر نیسـت و تنها می تـوان آن را کنتـرل کرد.درپایان نوروزی 
معرفـی  بـرای  اسـتان  در  روزه  چهـار  همایـش  اختتامیـه  از 

داد. خبـر  دیابـت  پیشـگیری  وراهکارهـای 
عکس و خبر محمدرضا قنبرپور

 برگزاری همایش دیابت توسط انجمن علمی 
صنایع غذایی پیام نور بندرعباس

هفته نامه فرهنگی اجتماعی منطقه ای 
)هرمزگان.کرمان.سیستان و بلوچستان(

حضـرت آیـت اه خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در دیـدار هـزاران نفـر از 
معلمـان و نومعلمـان سراسـر کشـور ضمـن تجلیـل از تاش هـا و زحمـات جامعـه ی 
دارای  و  دینـی  عزتمنـد،  مسـتقل،  هویـت  بـا  آینـده ای  نسـل  »تربیـت  معلمـی، 
و  آمـوزش  بسـیار خطیـر  و  اصلـی  وظیفـه ی  را  و جریان سـاز«  ممتـاز  شـاخص های 
پـرورش و معلمـان دانسـتند و تأکیـد کردنـد: اگـر جامعـه ای بـا چنیـن ویژگی هایـی 
شـکل بگیـرد، قطعـاً اقتصـاد مقاومتی و بـدون نفت، برخـورداری از فرهنگ مسـتقل، 
اصـاح الگـوی مصـرف و روحیـه ی ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر زیاده خواهی هـا 

معنـا پیـدا خواهـد کـرد.
نمونـه ی  را  آثـار شـهید آیـت اه مطهـری  و  حضـرت آیـت اه خامنـه ای، حرکـت 
درخشـانی از کار مخلصانـه و بـا برکـت برشـمردند و افزودنـد: نتیجـه ی اخـاص آن 
عالـم زمان شـناس و نیازشـناس، مانـدگارِی آثـار برجسـته ی اوسـت؛ به گونـه ای کـه 

ده هـا سـال پـس از 
رهبـر انقـاب اسـامی، آمریکا، سـرمایه داران صهیونیسـم و برخی دولتهای مسـتکبر 
را مظهـر »نظـام سـلطه بیـن المللـی« دانسـتند و تأکیـد کردنـد: نظام سـلطه مـی خواهد 
نسـل آینـده کشـورها، نسـلی باشـند که فکـر، فرهنـگ، نگاه و سـلیقه مورد نظـر او را 
در مسـائل جهانی داشـته باشـند و در نهایت نخبگان، سیاسـتمداران و افراد تأثیرگذار 

همانگونـه فکـر و عمل کننـد که او تمایـل دارد.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای بـا اشـاره به قدمـت ایـن برنامه فرهنگـی اسـتعمار، گفتند: 
متفکـران غربـی بارها گفته اند که بجای کشورگشـایی های اسـتعمارِی قـرن نوزدهم، 
بهتریـن و کـم هزینـه تریـن روش، تزریق فکر و فرهنگ خود به نسـل جوان کشـورها 
و تربیـت زبـدگان و نخبگانـی اسـت کـه همچون سـربازان نظام سـلطه عمـل خواهند 
کرد.ایشـان برخـی دولتهـای منطقـه را نمونه بارز این برنامه ریزی اسـتکباری دانسـتند 
و افزودنـد: ایـن دولتهـا اکنـون همـان کاری را انجام مـی دهند که امریـکا می خواهد 
و حتـی همـه هزینه هـای آن را هـم متقبـل مـی شـوند و هیـچ امتیـازی نیـز نمـی گیرند 
و فقـط در مقابـِل آن، امریکایـی هـا، ایـن دولتهـا را حفـظ مـی کنند و مانع از سـقوط 

آنان می شـوند.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا تأکید بـر اینکه حریـف ما چنیـن برنامه ای برای نسـل آینده 
کشـورمان دارد، لـزوم ترویـج فکـر و فرهنـگ و زبـان بومـی را خاطرنشـان کردنـد و 
گفتنـد: متأسـفانه در برخـی مواقـع بجـای ترویج زبان فارسـی، زبـان انگلیسـی ترویج 
مـی شـود و اکنـون کار بـه جایـی رسـیده اسـت کـه آمـوزش زبـان انگلیسـی بـه مهد 
کودک هـا کشـیده شـده اسـت.حضرت آیـت اه خامنـه ای خاطرشـان کردنـد: ایـن 
موضـوع بـه معنـای مخالفـت بـا یادگیـری زبـان خارجـی نیسـت بلکـه بحـث اصلـی، 

ترویـج فرهنـگ بیگانـه در کشـور و در میـان کـودکان، نوجوانـان و جوانـان اسـت.
ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه کشـورهای دیگـر بـرای مقابلـه بـا ترویـج زبـان و فرهنـگ 
بیگانـه برنامـه دارنـد، گفتند: متأسـفانه در کشـور ما بـرای مقابله با این موضـوع برنامه 

خاصـی وجـود نـدارد و میـدان را بـرای گسـترش فرهنـگ بیگانـه باز گذاشـته ایم.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا اشـاره بـه ایجـاد انـواع موانع و سـختی ها بـرای ترویـج زبان 
فارسـی در برخـی از کشـورهای غربـی، افزودنـد: در شـرایطی کـه آنها اجـازه ترویج 
زبـان فارسـی را نمـی دهنـد، مـا زبـان و فرهنـگ آنهـا را ترویـج مـی کنیـم، آیـا ایـن 
کار واقعـاً عقانـی اسـت؟حضرت آیـت اه خامنـه ای خاطرنشـان کردند: این سـخنان 
بـه معنـای تعطیـل کـردن آمـوزش زبـان انگلیسـی در مـدارس نیسـت، بلکـه بحـث 
اصلـی ایـن اسـت کـه بدانیـم بـا چـه حریفی مواجـه هسـتیم و طـرف مقابل چـه برنامه 
ریزی هـای دقیقـی بـرای تأثیرگذاری بر نسـل آینده کشـور دارد.ایشـان سـپس به بیان 
شـاخصها و ویژگیهـای مـورد نیاز برای تربیت نسـل آینده کشـور پرداختنـد و گفتند: 
مهمتریـن شـاخصه ای کـه بایـد در تربیـت دانـش آمـوزان مد نظـر قرار گیرد، شـکل 
گیـری »هویـت مسـتقل، عزتمنـد و دینی« در نسـل آینده اسـت.رهبر انقاب اسـامی 
افزودنـد: اقتصـاد مقاومتـی، اقتصـاد بـدون نفـت و فرهنگ مسـتقل، هنگامـی معنا پیدا 

مـی کنـد کـه هویـت مسـتقل در جامعه شـکل بگیرد.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای در ادامـه به موضـوع مدارس دولتـی و غیر انتفاعی اشـاره 

کردنـد و گفتنـد: آمـوزش و پـروش در قانـون اساسـی، مسـئله ای »حاکمیتـی« اسـت، 
البتـه ایـن بـه معنـای قـرار گرفتـن همـه بـار و وظایـف بـر دوش دولـت نیسـت، امـا 
دولـت بایـد در آموزش وپـرورش نقش آفرینـی کند و بـر همین اسـاس، تبدیل کردن 
روزافـزون مـدارس دولتـی بـه مـدارس غیر انتفاعـی که بعضـی از آنها نیز شـهریه های 

سـنگینی می گیرنـد، لزومـاً کار درسـت و سـنجیده ای نیسـت.
رهبـر انقـاب تأکیـد کردنـد: باید سـطح و کیفیـت مدارس دولتـی آنچنـان ارتقا یابد 
کـه رغبـت خانواده هـا بـه این مـدارس افزایش پیـدا کند.حضرت آیـت اه خامنه ای با 
اشـاره بـه سـامت فکـری و عملـی وزیـر محترم آمـوزش و پـرورش بر لزوم اسـتفاده 
از ایـن فرصـت بـرای انجـام وظایف سـنگین در ایـن دسـتگاه تاکید کردنـد و گفتند: 
دانشـگاه فرهنگیـان یکـی از مراکـز بسـیار مهـم اسـت کـه بایـد بـرای توسـعه کمی و 

کیفـی آن هـر آنچـه که مـی توان، سـرمایه گـذاری کرد.
ایشـان در جمع بنـدی سـخنان خـود بـا تأکیـد بـر اهمیـِت سـاختن و قدرتمنـد کـردن 
کشـور و نقـش برجسـته معلمـان در ایـن مسـیر، مهمتریـن عنصـر قدرت سـاز را »علم« 
خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد: قـدرت، فقـط بـه داشـتن سـاح نیسـت بلکـه »علـم، 
ایمـان، شـخصیت ملـی، ایسـتادگی و هویـت انقابـی«، عناصـر تولیـد قدرت هسـتند.

بـه  ناچـار  ببینـد،  را  قـدرت شـما  انقـاب خاطرنشـان کردنـد: دشـمن وقتـی  رهبـر 
عقب نشـینی خواهـد شـد، امـا وقتـی در نشـان دادن مبانـی و عناصـر قـدرت خـود در 
مقابـل دشـمن، ماحظـه و اجتنـاب کنیـم و یـا بترسـیم، دشـمن »گسـتاخ« می شـود.

ایشـان بـا اشـاره بـه طرحی کـه در کنگـره امریکا علیـه رزمایشـهای دریایی ایـران در 
جریـان اسـت، افزودنـد: امـروز دشـمنان حرفهایـی می زننـد کـه بزرگتـر از دهانشـان 
اسـت و مثـًا طراحـی می کننـد کـه »ایـران در خلیـج فـارس نبایـد رزمایـش نظامـی 

داشـته باشـد«؛ درحالیکـه ایـن سـخنان، غلـط اضافی اسـت.
حضـرت آیـت اه خامنـه ای همه ایـن زیاده خواهی ها را از سـوی ملت بـزرگ و بیدار 
ایـران قابـل پاسـخگویی دانسـتند و خاطرنشـان کردنـد: خلیـج فـارس، خانـه و محـل 
حضـور ملـت ایـران، و سـاحل خلیـج فارس و سـواحل زیـادی از دریای عمـان متعلق 
بـه ایـن ملـت قدرتمنـد اسـت، بنابرایـن مـا بایـد در ایـن منطقـه حضـور، رزمایـش و 
اظهـار قـدرت داشـته باشـیم، و ایـن امریکایی هـا هسـتند کـه بایـد بگوینـد چـرا از آن 

سـوی دنیـا بـه اینجـا آمـده و رزمایـش بـه راه می اندازند؟
رهبـر انقـاب تأکیـد کردنـد: اینگونـه بایـد بـا قدرتهـای زیاده خـواه مواجـه شـد و 
برخـورد کرد.ایشـان، مانـدگاری و قدرتمندتـر شـدن روزافزون جمهوری اسـامی را 
نشـانه شکسـت دشـمنان خواندنـد و خاطرنشـان کردند: قـرآن به ما آموخته اسـت که 
بایـد به گونـه ای خـود را آمـاده کنیـم که دشـمن، همواره ترس و واهمه داشـته باشـد.

پیـش از سـخنان رهبـر انقـاب اسـامی، وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا گرامی داشـت 
یـاد شـهیدان مطهـری، رجایـی و باهنـر و بـا تبریک هفتـه معلـم، تاکید کـرد: وزارت 
آمـوزش و پـرورش تـاش مـی کنـد از طریـق فرهنگ سـازی، بسـتری مناسـب بـرای 

تحقـق عملـی اقتصـاد مقاومتـی فراهـم کند.

مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان
می گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ 

چه غلط ها!/ خلیج فارس خانه ی ما است

هر هفته با صبح مکران

گستره توزیع: هرمزگان 
کرمان سیستان بلوچستان
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رضـا زرگـر: گرچـه تحریم هـای اقتصادی طی سـال های گذشـته 
پـای بسـیاری از شـرکت ها و خطـوط بیـن المللی کشـتیرانی را از 
ایـن بنـدر بـزرگ بریده بود امـا این روزهـا ترافیک بازدید شـرکت 
هـای خارجـی و نماینـدگان خطـوط کشـتیرانی بین المللـی در بندر 

کاما مشـهود است.
پیـش از تحریـم هـای اقتصـادی ۳۳ خـط بیـن المللی کشـتیرانی با 
بنـدر شـهید رجایـی در ارتبـاط بـوده اند و کشـتی هـای کانتینری، 
فلـه بـر و نفتکـش ایـن شـرکت ها در بنـدر شـهید رجایـی پهلو می 
گرفتـه انـد. شـرکت هایـی که بـا شـروع تحریم هـای اقتصـادی به 
کلـی از همـکاری بـا بنـدر شـهید رجایـی پا پـس کشـیدند و اکنون 
بـا تغییر شـرایط رایزنی هایشـان را برای شـروع همـکاری دوباره 

آغـاز کـرده اند.
* بنـدر جبـل علـی امـارات پیشـتاز در ترانشـیپ کاای 

منطقـه
 در حـوزه اقتصـاد حاصـل از دریا شـاید بتوان سـهم قابل توجهی 
بـرای ترانشـیپ کاا در نظـر گرفـت )ترانشـیپ عبـارت اسـت از 
توزیـع کاا از یـک کشـتی بـاری بـزرگ بـه چنـد کشـتی بـاری 
کوچک(. سـاانه ۶۸۰میلیـون TEUظرفیت جابه جایـی کانتینری در 
بنـادر دنیاسـت که از ایـن مقدار ۵۰میلیـون TEUوارد بنـادر حوزه 

خلیـج فـارس و دریـای عمـان می شـود.
از ایـن میـزان یـک میلیـون و۷۰۰TEU سـهم بنـدر شـهید رجایـی 
بـوده و ۱۵میلیـون سـهم بنـدر جبـل علـی در امـارات. جالـب ایـن 
جاسـت کـه ۵۰درصـد از عملکـرد کانتینـری جبـل علـی ترانشـیپی 

اسـت و سـود سرشـاری را نصیـب اماراتـی هـا مـی کنـد.
برداشـته شـدن تحریـم هـا و شـروع همـکاری دوبـاره ۳۳خـط 
بنـدر مهـم و اسـتراتژیک، سـهم  ایـن  بـا  المللـی  بیـن  کشـتیرانی 

کنـد. پیـدا  افزایـش  ایـران در منطقـه  ترانشـیپ 
خطـوط کشـتیرانی اورگریـن، هیونـدای، هانجین و کاسـکو نیز طی 
چند ماه گذشـته با برگزاری جلسـات متعدد با مسـئوان سـازمان 
بنـدر، اعـام آمادگـی کـرده انـد تـا فعالیـت خـود را در ایـن بنـدر 
از سـر گیرنـد فعالیـت این خطـوط کشـتیرانی در زمینه صـادرات، 
واردات، ترانزیت و ترانشـیپ اسـت . سـازمان بنادر و دریانوردی 
کشـور در قالـب تفاهـم نامـه، درخواسـت مکتـوب و اعـام بیـن 
المللـی، آمادگـی بنـدر شـهید رجایـی را بـرای پذیـرش کشـتی هـا 

اعـام کرده اسـت.
موقعیـت جغرافیایـی ایـران به لحاظ تجـارت بین المللی ویژه اسـت 
و بنـدر شـهید رجایـی نقـش بسـیار مهمـی در این مسـأله دارد، در 
راسـتای رونق ترانزیت و ترانشـیپ برنامه های متعددی از سـوی 

مسـئوان سـازمان بنـادر ایـران اعام شـده اسـت. مدیریـت زمان 
و کاهـش هزینـه هـا از آثـار برداشـتن تحریـم هاسـت، بـا حضور 
اینرهـا در بنـادر ایـران، بـه ازای هـر کانتینـر ۱۰۰۰ دار صرفـه 
جویـی ارزی بـرای کشـور حاصل مـی شـود و ۲۰۰ دار نیز برای 

اینرهـا بـه صرفه تر اسـت.
بـا اعـام رسـمی حـذف تحریـم هـا، بنـدر شـهید رجایـی کـه بـه 
عنـوان دروازه طایـی اقتصـاد کشـور معرفـی مـی شـود مجـددا 
در کانـون توجـه اینرهـای خارجـی قـرار گرفـت. شـرکت هـای 
کشـتیرانی سوئیسـی، تایلندی و فرانسـوی پیشـقدم شـدند و بندر 
شـهید رجایـی را بـه عنـوان یکـی از مقاصـد خطـوط خـود انتخاب 

کردند.
سـال گذشـته پس از لغو تحریم ها نخسـتین کشـتی اینـر خارجی 
بـا حضـور  کانتینـری »ون هـای« در مراسـمی  بـه خـط  متعلـق 
مسـئوان سـازمان بنـادر و دریانـوردی و مدیـران بنـدر شـهید 
رجایـی در بنـدر شـهید رجایـی پهلـو گرفت. این کشـتی بـا ظرفیت 
شـش هـزار TEU کانتینـر از بندر سـنگاپور به جبل علـی و از آنجا 

بـه بنـدر شـهید رجایـی آمد.
خـط کشـتیرانی »ون های« تایـوان یکی از ۲۰ خط کشـتیرانی برتر 
دنیاسـت کـه تا پیـش از تحریم هـای غـرب علیه جمهوری اسـامی 
ایـران در زمینـه هـای بیمـه هـای دریایـی، بـه بزرگتریـن بنـدر 
تجـاری ایـران تردد داشـت. بـا از سـرگیری تردد مسـتقیم خطوط 
معتبـر کشـتیرانی جهان در بندر شـهید رجایی فاصله دسـتیابی به 
کااهـا بـه میـزان هفـت روز کاهـش مـی یابـد و ایـن امر تـا حدود 
زیـادی در کوتـاه کـردن دسـت واسـطه هـا و دال هـا در بـازار 

تجـارت بیـن المللـی ایـران موثر خواهـد بود.
بندر شهید رجایی، به روزهای پررونق خود باز می گردد 

بخشـی از رکـود بندر شـهید رجایی طی سـال های گذشـته مربوط 
بـه تحریـم اپراتـور وقـت ایـن بنـدر بـود. فعال سـازی شـرکت های 
سـینا و بتـا بـه عنـوان اپراتورهای موقت طـی ماه های گذشـته در 
بندر شـهید رجایی سـبب شـد که زمینـه حضور شـرکت های اینر 

مطـرح دنیـا در ایـن بندر فراهم شـود.
مسـئوان سـازمان بنـادر بـا کشـورهای هنـد، سـنگاپور و برخـی 
کشـورهای اروپایـی در حـال رایزنی برای بازگشـت خطوط معتبر 

کانتینـری بـه بندر شـهید رجایی هسـتند.
*پهلوگیری مجدد خط کشتیرانی MSC سوئیس

بنـدر شـهید  در  دنیـا  کانتینـری  کشـتیرانی  بـزرگ  دومیـن خـط 
رجایـی پس از شـش سـال، اواخر سـال ۹۴ در بندر شـهید رجایی 

پهلوگیـری کـرد.

کانتینـر  تی ای یـو   ۱۶۲ و  هـزار  یـک  بـا  سوئیسـی  کشـتی  ایـن 
بنـدر شـهید  در  بنـدر شـانگهای چیـن  از  وارداتـی  و  صادراتـی 
MSC سـوئیس ۹ هـزار و  رجایـی پهلـو گرفـت. خـط کشـتیرانی 
TEU ۴۰۰ کانتینـر ظرفیـت دارد، از ایـن پـس قـرار اسـت هـر هفته 
کشـتی های ایـن خـط بزرگ کشـتیرانی دنیـا در بندر شـهید رجایی 

پهلـو بگیرنـد.
بـا پهلوگیـری کشـتی متعلق به ایـن خط در بزرگتریـن بندر تجاری 
کشـور، تعـداد اینرهـای خارجـی متـردد بـه ایـن بندر بـه ۱۷ خط 

افزایـش یافت.
*کشتی های تایلندی به ایران آمدند

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان در ایـن رابطـه گفـت: بـا 
سـرمایه گـذاری هـای انجام شـده در منطقـه ویژه اقتصـادی بندر 
شـهید رجایـی و گشـایش تعامـات تجـارت بیـن المللـی بـا ایـران، 
زمینـه بازگشـت کشـتی هـای غـول پیکـر کانتینـری در ایـن بنـدر 

فراهم شـده اسـت.
ابراهیـم ایدنـی در گفتگو با خبرنـگار مهر در مـورد تاثیرات برجام 
بـر رونـق بنـدر شـهید رجایی بیان داشـت: پیش از تحریـم ها بیش 
از ۳۰ خـط بیـن المللـی کشـتیرانی به بندر شـهید رجایـی تردد می 
کردنـد. بـا رفع تحریـم های بنـدری و دریانوردی، کااهـا از طریق 
خطـوط اینـر بـه صـورت مسـتقیم وارد بنـدر شـهید رجایـی مـی 
شـود، در حالیکـه پیـش از ایـن کااها نخسـت به بنادر کشـورهای 
ترکیـه، امـارات، گرجسـتان،عمان و امـارات منتقـل و از آنجا با یک 
کشـتی دیگـر بـه ایـران حمـل می شـد. این تبـادل مسـتقیم محموله 
هـا بیـن ۴۰ تـا ۱۰۰ دار در هر تـن هزینه تمام شـده کاا را کاهش 
مـی دهـد. بـه نظـر مـی رسـد ورود ایـن کشـتی آغـاز سـریالی 
دنبالـه دار بـرای بازگشـت خطـوط کشـتیرانی معتبر جهـان به بندر 

شـهید رجایی باشـد.
ایدنـی یـادآور شـد: بـا حضـور خطـوط بـزرگ کشـتیرانی دنیا در 
بندر شـهید رجایـی، از این پس در بخش هـای وارداتی و صادراتی 
کرایـه حمـل تجـار کاهـش می یابـد و ظرفیت هـای بیشـتری بـرای 

کشـور ایجـاد می شـود. ارائـه تخفیف هـای حجمـی به شـرکت های 
کشـتیرانی، قیمـت تمـام شـده ورود کاا بـه ایـران را ارزانتـر و به 

صرفه تـر از دیگـر بندرهـای خلیـج فـارس کرده اسـت.
ایدنـی با اشـاره بـه پهلوگیری نخسـتین کشـتی تایلند بیان داشـت: 
خـط کشـتیرانی RCL از خطوط اینر کانتینری در دنیاسـت که کاا 

را بـه صـورت مسـتقیم و بی واسـطه وارد بنـادر می کند.
بـه گفتـه ایدنـی، نـرم عملیـات تخلیـه و بارگیـری ۷۵ کانتینـر در 
سـاعت بـرای ایـن کشـتی رقـم خـورد کـه مطابـق بـا نـرم هـای 

دنیاسـت. پیشـرفته  بنـادر  در  اسـتاندارد 
ایـن مقـام مسـئول اضافـه کـرد: کشـتی DIAPOROS از بنـدر جبل 
علـی امـارات وارد بزرگتریـن بنـدر تجـاری ایـران شـده بـود کـه 
عملیـات تخلیـه و بارگیـری آن در مـدت کمتـر از ۲۲ سـاعت در 
بنـدر شـهید رجایـی بـه پایان رسـید و این بنـدر را به مقصـد بندر 

کائوسـینگ تایـوان تـرک کرد.
مدیـرکل بنـادر و دریانوردی هرمـزگان کاهش مـدت زمان حمل و 
نقـل و هزینه تمام شـده کاا و افزایش اشـتغال بـرای فعاان بندری 
و گمرکـی را از جملـه مزایـای ایـن تـردد مسـتقیم خطـوط اینر به 

بنـادر ایران عنـوان کرد.
کشـتیرانی  معتبـر  خطـوط  از  کـه  تایلنـد   RCL کشـتیرانی  خـط 
دنیاسـت، تحـت پرچـم لیبریـا بـه آب هـای ایـران تـردد خـود را از 
سـر گرفـت. بنـدر شـهید رجایی بـا بهره مندی از ۴۰ پسـت اسـکله 
سـریع تریـن مسـیر دریایـی بـرای کشـتی هـا در کریدور شـمال-

جنوب اسـت.
ایـن بنـدر بـا برخـورداری از ۱۸ دسـتگاه جرثقیـل بـزرگ کانتینر، 
۹۳ ترانسـتینر صفافی و ۲۴۰۰ هکتار پسـکرانه توانسـته به واسطه 

خدمـات برتـر، ارزش افـزوده جهانی ایجـاد کند.
کارشناسـان معتقدنـد، بنـدر شـهید رجایـی می تواند بـا اختصاص 
نیمـی از عملیـات خـود بـه کااهـای ترانشـیپی، تـا سـال ۲۰۲۰ بـه 
یـک بنـدر کانونـی و اصلی ترین بنـدر ترانشـیپی خاورمیانـه تبدیل 

شود.

 با امضای برجام و تایید آن در مجامع بین المللی 
 و رفع تحریم ها، بندر شهید رجایی به عنوان 

دروازه طایی اقتصاد ایران، به یکی از مهمترین 
مقاصد شرکت های کشتیرانی دنیا تبدیل شد

همـت محموداسـودی  بـه  کارگاه  فرماندارفاریـاب  گفتـه  بـه 
بـا  مدیرعامـل  سـهرابی  دادمـراد  و  مدیـره  هیئـت   رییـس 
اعتبار۱۳۰میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات درامـد تعاونـی 

تامیـن شـده اسـت.
امیـری افـزود در ایـن کارگاه ۸ادوات شـامل دسـتگاه آتـش 

نشـانی- ۲کمپرسـی- لـدور- بیـل مکانیکـی- دسـتگاه زبالـه 
جمـع کـن و دسـتگاه جـدول سـازی وسـنگ فرش می باشـد.

آقایـان اسـودی وسـهرابی خاطرشـان کردند کارگاه شـرکت 
تعاونـی دهیاریهـا آمادگـی راهسـازی  و کمک یارکشـاورزی 

ومعـادن و غیـره می باشـد.

کارگاه  ایـن  در  افزودنـد  وی 
کـرده  ایجـاد  ۱۵نفراشـتغال 
باشـد  بذکرمـی  اسـت.ازم 
بـرادر شـهید  اسـودی  آقـای 

باشـد. مـی  قلنـدری 

کارگاه شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان فاریاب تجهیزگردید

برگزاری جلسه ای در دفتر 
فرماندار و باحضور مدیر عامل 
معدن فاریاب با  ریاست تامین 

اجتماعی  منوجان
موضوع جلسه :پیگیری معوقات کارگران معدن آسمینون

کـه قـرار شـد معوقـات سـال گذشـته معـدن از طـرف تامیـن اجتماعـی 
پرداخـت شـود و معوقـات امسـال هم به صـورت جاری پرداخت شـود.
رسول شجاعی-خبرنگار صبح مکران-منوجان

قوم ایرانی بلوچ 
در شاهنامه

در شـاهنامه نیـز بـه دفعـات نام قوم بلـوچ آمده اسـت  در ادامه 
تـاش خواهیـم کـرد بـه این موضـوع بپردازیـم . اولیـن بار در 
داسـتان سـیاوش هنگامـی کـه وی در کار جمـع آوری لشـکر 
بـرای جنـگ با افراسـیاب اسـت از بلـوچ ها یاد می شـود : هم 
از پهلـوی پـارس و کـوچ و بلـوچ ز گیـان جنگـی و دشـت 

سـروچ . همچنانکـه از بیت مسـتفاد می شـود.
در اینجـا اشـاره ای صریـح بـه محـل بلـوچ هـا نکـرده اسـت 
اگرچـه در مصـرع دوم مـی توان گیـان را به معنای سـرزمین 
گیـان گرفت دشتسـروچ چنانکـه در برهان قاطع آمده اسـت 
نام دشـتی اسـت در نواحی کرمـان پس باز جای ابهامباقیسـت 
چراکـه در مصـرع دوم از گیـان و کرمـان هردو یاد شـده که 
جایگاه بلوچ ها هسـتند . در جایی دیگر در داسـتان کیخسـرو 

هنگامـی کـه پسـرش قصد لشکرکشـی بر ضد افراسـیاب را دارد باز نام بلـوچ در نامه ملی 
ایـران ذکـر شـده اسـت در این صفحـه زیبای شـاهنامه که فردوسـی یکیک بزرگان سـپاه 
ایـران را بـر مـی شـمارد و از لشـکر زیـر نظـر هریـک سـخن مـی گوید بـه پهلوانی بـه نام 
اشـکش مـی رسـد کـه بـازور و دل بـود و بـا عقـل و هـوش .  در برهـان قاطع آمده اسـت 

که اشـکش موسـس سلسـله اشکانیست .
 سـپاه اشـکش متشـکل از قـوم کوچ و بلوچ بوده اسـت فردوسـی در این باره مـی گوید : 
سـپاهش زگـردان کـوچ و بلوچ  سـگالیده جنگ و بر آورده خوچ . لغـت خوچ در برهان 

بـه چنـد معناسـت کـه مطابـق ایـن معانی بلـوچ و خـوچ کاما 
هـم معنـا هسـتند و احتمـاا فردوسـی هم همیـن هم معنـا بودن 
را در انتخـاب لغـت خـوچ در نظر داشـته اسـت . فردوسـی در 
توصیـف سـپاه کـوچ و بلـوچ چنیـن مـی گویـد : کسـی در 

جهـان پشـت ایشـان ندیـد برهنـه یک انگشـت ایشـان ندید . 
در هـر قسـمت از شـاهنامه کـه ذکـر آن رفـت قـوم بلـوچ از 
مقربـان پادشـاهان کیانـی ایران بوده انـد و اگرچه در هیچ یک 
از ایـن دو قسـمت از خاسـتگاه آنـان سـخنی نرفتـه ولـی ادامـه 
داسـتان نشـان مـی دهـد که فردوسـی آنـان را متعلـق بهمکران 
میدانسـته اسـت همچنانکـه پیـش از ایـن در بخـش " مکـران 
در داسـتان کیخسـرو " گفتیـم کیخسـرو بـا که سـپاهی بزرگ 
کـه بخشـی از آن را بلـوچ هـا بـه فرماندهـی اشـکش تشـکیل 
مـی دادنـد بـه مکـران رسـیدند و در آنجـا بـه نبـرد پرداختند و 
مکـران تحت نظارت اشـکش قرار گرفـت همچنانکه در پایان 
نامـه شـه بخـش آمده اقامت بلـوچ ها تحت فرماندهی اشـکش 
در مکرانشـاید اولین آشـنایی و اقامت آنها در بلوچسـتان باشد 
. دیگـر اشـاره فردوسـی بـه بلـوچ در دوره تاریخـی شـاهنامه 
انوشـیروان )531-579 م (.  اسـت در شـرح سـلطنت خسـرو 
خسـرو در آغـاز سـلطنت سـفری به نقاط مختلـف ایران کـرد ازجمله  خراسـان و گرگان 
و سـاری و آمـل. و پـس از کشـیدن دیـوار "دربنـد " و سـرکوب "اانان " به هندوسـتان 
رفـت و چنـدی در آنجـا مانـد و در راه بازگشـت از هندوسـتان خبر طغیان و کشـتار مردم 
توسـط بلـوچ هـا را شـنید : بـه ره انـدر آگاهـی آمد به شـاه   که گشـت از بلوچـی جهانی 
تبـاه . در اینجاسـت کـه مسـتقیما از گیـان و رنـج مردم انجا از دسـت بلوچ ها سـخن می 
گویـد : ز گیـان تباهـی فـزون اسـت زیـن   ز نفریـن پراکنـده شـد آفریـن  . شـاه غمگین 
شـد و بـه همراهـان گلـه کـرد کـه "اانـان " و "هندیـان " سـر بـه طاعـت مـا خـم کرده 

اندامـا بـا بلـوچ هـا کـه هموطنان مایند نتوانسـته ایم بر آئیم :بسـنده نباشـیم با شـهر خویش   
همی شـیر جوییم پیچان ز میش . این  بیت نشـان میدهد که فردوسـی  از زبان انوشـیروان 
بلـوچ هـا را قومـی ایرانی می دانسـته اسـت . در ادامه فردوسـی بـه ناامنی مرزهای شـمالی 
ایـران کـه بلـوچ هـا در آنجـا سـاکن بـوده انـد اشـاره مـی کند : همـان مرز تـا بود بـا رنج 
بـود  ز بهـر پراگنـدن گنـج بـود . و یـاد آور مـی شـود که بـا همه تـاش انوشـیروان برای 
حملـه بـه بلـوچ هـا  نزدیکانـش او را از ایـن کار منـع کـرده و شکسـت اردشـیر ساسـانی 
)226م – 241 م ( در پیـکار بـا بلـوچ هـا را بـه وی یـاد آور شـدند : ز کار بلـوچ ارجمنـد 
اردشـیر   بکوشـید بـا کاردانـان پیـر * نبـد سـودمند به افسـون و رنـگ   نه از بنـد و ز رنج 
و پیکار و جنگ . خسـرو انوشـیروان از این سـخنان خشـمگین شـد و با لشـکری انبوه بر 
گـرد مسـکن بلوچـان جمـع آمـد و منـادی داد کـه همـه زن و مـرد و کودک و پیـر بلوچ 
هـا را از لـب تیغبگزرانیـد : کـه از کوچکـه هرکـه یابیید خـرد  وگر تیغ دارنـد مردان گرد 

* وگـر انجمـن باشـد از اندکـی نبایـد کـه یابد رهایـی یکی .
 فردوسـی  قتـل عـام فجیـع و وحشـیانه انوشـیروان را چنین به تصویر می کشـد : از ایشـان 
فـراوان و انـدک نمانـد زن و مـرد جنگی و کودک نماند *  سراسـر به شمشـیر بگذاشـتند  
سـتم کـردن و رنـج برداشـتند* ببـود ایمـن از رنـج شـاه جهـان   بلوچـی نمانـد آشـکار و 
نهان . داسـتان بلوچ ها در دوره انوشـیروان در شـاهنامه فردوسـی در اینجا تمام می شـود 
. اینـک سـخنی از کریسـتین سـن نقـل مـی کنـم  وی گفتـه احتمـاا بلـوچ هـا را بـه علت 
بنیـه طبیعیشـان و قـوت بدنیشـان بـر کشـاورزان ضعیف ایرانـی در نواحی سـرحد و مرزها 
بـرای مقابلـه بـا دشـمنان اسـتقرار داده اند .البتـه بعد از قتل عام بلوچ ها توسـط انوشـیروان 
بلـوچ هـا یـه عنـوان فرمانروایـان منصوب شـده در شـمال به حیات خـود ادامـه داده اند  و 
دلیـل آن وجـود نـام بلوچ ها در مراسـم اسـتقبال از سـفیر چین در دربار انوشـیروان اسـت 

: همـه مرزبانـان زریـن کمـر  بلوچـی و گیلی برزین سـپر . 
ایـن نمایـش شـگفت انگیـز جـال و قـدرت پادشـاهی سـفیران را حیرتزده کرد مـی بینیم 
کـه در ایـن نمایـش بلوچ ها نیز چون دیگر ایرانیان به آراسـتن سـپاه شـاه و هـول انداختن 

در دل دشـمنان کشـور پرداخته اند .
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عیادت مدیر آموزش و پرورش کهنوج  
از فرهنگی بازنشسته

مدیـر آموزش و پرورش شهرسـتان کهنوج به همراه اعضای شـورای 
معاونیـن در دیـداری صمیمی به عیـادت یکی از فرهنگیان پیشکسـوت 

و بازنشسـته شهرستان رفتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش شهرسـتان کهنـوج 
حسـین براهوئـی مدیـر آمـوزش و پرورش کهنـوج به همـراه معاونین 
و تنی چند از کارشناسـان اداره  از عباس تاجیک  فرهنگی بازنشسـته 
و پیشکسـوت ایـن شهرسـتان کـه بـه علـت بیمـاری در منـزل بـود 
عیـادت نمودند.مدیـر آمـوزش وپـرورش ضمـن ابـراز  خرسـندی از 
رونـد مطلـوب و  بهبـودی وضعیت درمانـی این فرهنگـی فرهیخته طی 
سـخنانی کوتـاه اظهـار داشـت : فرهنگیـان بی ادعـا ترین قشـر جامعه 
و در عیـن حـال بیشـترین و بزرگترین کار که آن هم تربیت انسـانهای 

اجتمـاع سـاز مـی باشـنذد را برعهـده دارند .
وی همچنیـن اظهـار داشـت : بی شـک شـغل معلم شـریف ترین شـغل 
در تاریـخ اسـام و در جامعـه مـی باشـد . فرهنگیـان دلسـوزانه ترین 
قشـر جامعـه مـی باشـند بنابر ایـن تقدیـر از آنهـا تقدیـر از جامعه می 

. باشد 
شـایان ذکر اسـت فرهنگی بازنشسـته حـاج عباس تاجیـک چندی پیش 

در اثـر سـقوط از ارتفـاع دچار حادثه شـده بود .

آموزش دوره های تحصیلی کهنوج : 

کارهای تیمی و مشارکتی حلقه مفقوده آموزش ماست 
معـاون  دادور  منصـور  معـاون 
پـرورش  و  آمـوزش  آموزشـی 
کارگاه  افتتـاح  مراسـم  در  کهنـوج 
متوسـطه  دبیـران  سـازی  توانمنـد 
دوم گفـت : امـروزه کارهـای تیمـی 
هـای  حلقـه  از  یکـی  مشـارکتی  و 

. ماسـت  آمـوزش  مفقـوده 
آموزشـی  معـاون  دادور  منصـور   
در  کهنـوج  پـرورش  و  آمـوزش 
توانمنـد  کارگاه  افتتـاح  مراسـم 
سـازی دبیران متوسـطه دوم گفت : 
امـروزه کارهـای تیمی و مشـارکتی 
یکـی از حلقـه های مفقـوده آموزش 

ماسـت .
وی در ادامـه افـزود : همه تاشـمان 
در آمـوزش باید این باشـد تا روابط 
انسـانی را در مـدارس ترویج کنیم .

دادور ادامـه  داد : انتقـال تجربـه و 
دانـش برای داشـتن شـرایط بهتر در 

آمـوزش امـری بدیهی اسـت
وی بـا اشـاره بـه اهـداف برگـزاری 
داشـت  اظهـار  کارگاههایـی  چنیـن 
: صاحیـت هـای حرفـه ای دبیـران 
باید متناسـب بـا شـرایط روز دانش 
آمـوزان تغییر کنـد و دبیران مدارس 
تجـارب  از  آمـوزش  امـر  در  بایـد 

یکدیگـر اسـتفاده کننـد .
خاطـر  کهنـوج   آموزشـی  معـاون 
نشـان کـرد : هـر وقـت دبیـران مـا 
در ارائـه دروس با یکدیگر مشـورت 
کرده و اشکاات تدریس و روشهای 
نویـن را فـرا گرفتنـد مـا در آن نقطه 

شـاهد موفقیـت بـوده ایم .
تفکـر  آموختـن  همچنیـن  دادور 
انتقـادی را از دیگـر روشـهای نویـن 
آمـوزش نـام برد و تاکید کـرد : باید 
شـیوه های انتقـال مفاهیم دروس به 
دانـش آمـوزان را تغییر داد و شـوق 

یادگیـری را در آنهـا تقویـت کـرد .

حسـین براهوئـی مدیـر آمـوزش و پرورش 
در  اداری  شـورای  جلسـه  در  کهنـوج 
انقـاب در  خصـوص شـعار رهبـر معظـم 
سـال 95 گفت : آموزش و پرورش مهمترین 

جایـگاه ترویـج اقتصـاد مقاومتـی اسـت .
اقتصـادی  : فضـای  افـزود  ادامـه  در   وی 
ایـران امـروز، رویدادهـای ویـژه و منحصر 
بـه فـرد اقتصـادی را شـاهد اسـت ، از ایـن 
ایده پـردازی  و  نـوآوری  ضـرورت  رو، 
برطـرف  بـرای  صاحب نظـران  سـوی  از 
کـردن چالش هـای اقتصـادی ضـرورت پیدا 

می کنـد.
معنـای  بـه  مقاومتـی  اقتصـاد  از  براهوئـی 
اقتصـاد خودکفا، مولد، مسـتقل و شـکوفایی 
کـه در برابـر همـه فشـارها بتوانـد مقاومت 
کنـد و سـتون هـای جامعـه را به اسـتواری 
محافظـت نمایـد نـام بـرد و اظهـار داشـت : 
توجیـه مبانـی نظـری اقتصـاد مقاومتـی در 

سـطح مـدارس ضـروری اسـت .
مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج همچنیـن 

ظرفیتهـای  همـه  از  بهینـه  اسـتفاده  بـر 
مـدارس در زمـان باقی مانده تا پایان سـال 

تحصیلـی تاکیـد کـرد
اقتصـادی  فضـای   : افـزود  ادامـه  در  وی 
ایـران امـروز، رویدادهـای ویـژه و منحصر 
بـه فـرد اقتصـادی را شـاهد اسـت ، از ایـن 
از  ایده پـردازی  و  نـوآوری  ضـرورت  رو، 
سـوی صاحب نظـران بـرای برطـرف کردن 
چالش هـای اقتصادی ضـرورت پیدا می کند.

معنـای  بـه  مقاومتـی  اقتصـاد  از  براهوئـی 
اقتصـاد خودکفا، مولد، مسـتقل و شـکوفایی 
کـه در برابـر همـه فشـارها بتوانـد مقاومت 
کنـد و سـتون هـای جامعـه را به اسـتواری 
محافظـت نمایـد نـام بـرد و اظهـار داشـت : 
توجیـه مبانـی نظـری اقتصـاد مقاومتـی در 

سـطح مـدارس ضـروری اسـت .
مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج همچنیـن 
ظرفیتهـای  همـه  از  بهینـه  اسـتفاده  بـر 
مـدارس در زمـان باقی مانده تا پایان سـال 

تحصیلـی تاکیـد کـرد.

 : افـزود  ادامـه  در  وی 
ایـران  اقتصـادی  فضـای 
رویدادهـای  امـروز، 
ویـژه و منحصـر بـه فرد 
اقتصادی را شـاهد اسـت 
ضـرورت  رو،  ایـن  از   ،
ایده پـردازی  و  نـوآوری 
صاحب نظـران  سـوی  از 
کـردن  برطـرف  بـرای 
اقتصـادی  چالش هـای 
می کنـد. پیـدا  ضـرورت 

اقتصـاد  از  براهوئـی 
معنـای  بـه  مقاومتـی 
مولـد،  خودکفـا،  اقتصـاد 
مسـتقل و شـکوفایی کـه 
فشـارها  همـه  برابـر  در 

بتوانـد مقاومـت کنـد و سـتون هـای جامعه 
را بـه اسـتواری محافظـت نمایـد نـام برد و 
اظهـار داشـت : توجیه مبانی نظـری اقتصاد 
مقاومتی در سـطح مدارس ضروری اسـت.

مدیـر آموزش و پـرورش کهنوج همچنین بر 
اسـتفاده بهینه از همـه ظرفیتهای مدارس در 
زمـان باقـی مانـده تا پایـان سـال تحصیلی 

تاکیـد کـرد.

مدیر آموزش و پرورش کهنوج : 

آموزش و پرورش مهمترین جایگاه ترویج اقتصاد مقاومتی
گستره توزیع: هرمزگان کرمان سیستان و بلوچستان

و ما ارسلناک اا رحمه للعالمین )اانبیا 107(

بعثـت نبـی مکـرم اسـام )ص( ،کـه 
،روز  اسـت  معلمـی  اعـای  مظهـر 
شـما  بـر  معلـم  عظیـم  ی  هفتـه  و 
،دانـش آمـوزان  همـکاران فرهیختـه 
عزیـز و آحـاد خدمتگـزاران شـریف 
عرصـه تعلیـم و تربیـت قریـن برکت 

و توفیـق بـاد .
حسین براهوئی مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان کهنوج اردیبهشت ماه 95

براهوئـی  حسـین 
و  آمـوزش  مدیـر 
شهرسـتان  پـرورش 
دومیـن  در  کهنـوج 
هفتـه  از  روز 
مقـام  گرامیداشـت 
مراسـم  در  معلـم 
فرزنـدان  از  تجلیـل 
در  شـاغل  شـاهد 
پـرورش  و  آمـوزش 
 : گفـت  کهنـوج 
شـهدا  فرزنـدان 
ترویـج  سـفیران 
و  ایثـار  فرهنـگ 

ند  ت ا د شـها
وی در ادامه با اشـاره 

سـالروز  مناسـبت  بـه  معلـم  هفتـه  اینکـه  بـه 
نامگـذاری  مطهـری  مرتضـی  آیـت اه  شـهادت 
شـده اسـت،  افـزود: ایـن شـهید بزرگـوار همـه 
ویژگی هـای یـک معلـم را دارد بـه همیـن دلیـل 
الگـوی بـارزی بـرای معلمان اسـت تا از سـیره 

ایشـان درس بگیرنـد.  
ویـدر ادامـه همچنیـن  گفـت: رسـالت فرزنـدان 
شـهید فرهنگـی در انجـام این وظایف نسـبت به 
دیگـر معلمـان دو چنـدان اسـت چراکـه آنـان از 
خانواده هـای شـهدا هسـتند و با فرهنـگ ایثار و 

شـهادت مانوس هسـتند.
 براهوئـی  تصریـح کـرد :  فرزنـدان شـهید کـه 
هـم اکنـون بـه عنـوان معلـم بـه جامعـه خدمـت 
و  ایثـار  فرهنـگ  ترویـج  در  بایـد  کننـد   مـی 
از معلمـان دیگـر در مـدارس  بیشـتر  شـهادت 

تـاش کننـد.  
در ابتدای این جلسـه فرزندان شـهید شـاغل در 
آمـوزش و پـرورش کهنـوج ضمـن معرفی خود 
و مقطـع تحصیلـی نظرات و پیشـنهادات خود را 
در جهـت پیشـبرد اهـداف آمـوزش و پـرورش 

بیـان نمودند .

مدیر آموزش و پرورش کهنوج : 
فرزندان شهدا 

سفیران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اند 
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