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صبـح روز شـنبه مهنـدس براهویـی 
اتفـاق  بـه  رودبارجنـوب  شـهردار 
مهنـدس قانعـی فرمانـدار و حـاج آقـا 
گروهـی امـام جمعـه همزمـان با سـفر 
مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیـز داری 
خیابـان منتهـی بـه منابـع طبیعـی بـه 
شـن  سـپس  و  نامگـذاری  انفـال  نـام 
خـورد. کلیـد  آن  زیرسـازی  و  ریـزی 

آییـن  از  قبـل  رودبارجنـوب  شـهردار 
نامگـذاری و زیـر سـازی خیابـان انفـاق 
در دیـداری بـا ریاسـت اداره کار وامـور 
حقـوق  از  دفـاع  لـزوم  بـر  اجتماعـی 

کـرد. تاکیـد  کارگـری 

در ایـن نشسـت بنا بر تاکیـد فرماندار 
زیـر سـازی خیابـان اداره کار در دسـتور 
گرفت.مهنـدس  قـرار  شـهرداری  کار 
براهویـی همچنین از همکاری مشـترک 
امور اصناف شـهرداری و شبکه بهداشت 
در زمینـه اجـرای پروتـکل هرشـهروند 
راسـتای خـود  در  کرونـا  بـازرس  یـک 
نظارتـی در مقابلـه بـا ویـروس کرونا در 
بـازار خبـر داد.در سـفر روز شـنبه مدیر 
کل منابـع طبیعـی جنوب بـه رودبار نیز 
طرح احـداث پارک جنگلی با مشـارکت 
شـهرداری و منابـع طبیعـی در آیینـی 

خـورد. کلید 

شنبه های پر کار شهردار رودبار جنوب

در سال جهش تولید :

فاریاب بر مدار توسعه  قرار گرفت!
نوری مدیرعامل کارخانه سیلیس:

در فاز اول 150 نفر مشغول به کار خواهند شد
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اطالعــیه 
بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه مدیـران  دارای شـخصیت حقوقـی و حقیقـی واحدهـای 
مشـمول قانـون کار شهرسـتان کهنـوج می رسـاند نظر به اتمـام اعتبار نامـه اعضا هیات 
حـل اختـاف ،  مدیرانـی کـه تقاضای عضویت در هیـات حل اختـاف را دارند میتوانند 
درخواسـت خـود را حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ ۹۹/۴/۷ بـه همراه 

مـدارک مربوطـه به ایـن اداره تحویـل  نمایند.  
شرایط عضویت در هیات حل اختاف 

۱_ تابعیت جمهوری اسامی ایران 
۲_ داشـتن حداقـل ۵ سـال سـابقه کار ) ایـن شـرط بـرای مدیرانـی کـه خـود مالک و 

صاحـب کارگاه هسـتند قابـل اعمـال نظـر نمی باشـد (
۳_ داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن 

۴_ داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره راهنمائی 
۵ _ داشـتن حداقـل سـابقه دو دوره عضویـت در هیـات حل اختـاف ) چنانچه داوطلب 
فاقـد سـابقه عضویـت باشـد حداقـل دارای گواهـی نامـه پایان دوره متوسـطه یـا دیپلم 

) باشد 
۶_ آشـنایی بـا مقـررات قانـون کار و تامیـن اجتماعـی بـه گواهـی موسسـه کار و تامین 

جتماعی  ا
روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کهنوج

بـا برعکـس کردن خیابان )یکطرفه امام( از سـمت میـدان امام به طرف چهارراه بازار روز ،مسـیر 
ترافیک به سـمت خیابان باهنر ورجایی سـرازیر شـد،عدم زیرسـاخت مناسـب پایین بدون سـطح 
آسـفالت بـا توجـه بـه توپوگرافـی شـهر کهنوج  جمع شـدن آبهـای سـطحی ناشـی از بارندگی ها 
درایـن مشـکات فراوانـی برای وسـایل نقلیه عبوری سـاکنین این محله ها داشـت کـه با پیگری و 
اقدامـات اجرایـی اعضاء شـورا و شـهردار با زیر سـاخت مناسـب ،هدایـت آبها به سـمت خیابانها ی 
مجـاور وآسـفالت کـردن این محل هـا باعث روانسـازی ترافیک وگسـترش فضای شـهری درآینده 
ایـن خیابـان هـا جز مراکز تجاری شـهر محسـوب می گرند، از طرفـی امتداد خیابان باهنـر به بلوار 
شـهید اسـماعیلی وهمچنیـن خیابان رجایـی از طرف حیدرآبـاد خصیلی به کنار گـذر ضلع غربی 
باعـث شـده وسـایل نقلیـه ای که از سـمت زه ،چـاه زیارت ،چاه مرید و سـایر روسـتاها کـه قبا از 
سـه راهـی زه وارد مرکـز شـهر درطـول بلوار خلیج فارس،میدان سـینما وبلوار بهشـتی می شـدند 
بـا مسـیر جایگزینی از بلوار شـهید اسـماعیلی وخیابـان حیدرآباد خصیلـی ودرانتها بـه خیابانهای 

رجایی و باهنر به مرکز شـهر بامسـافت و زمان کمتر دسترسـی داشـته باشـند .
آسـفالت خیابـان ثبـت احوال به سـمت قلعه ودرانتها به بهشـت زهـرا و میدان قلعـه گنج قطعا 
در ترافیـک وگسـترش فضـای شـهری تاثیـر دارد و مسـیر جایگزینـی خوبـی بـرای رانندگانی که 
بـه سـمت قلعـه گنـج ،دادگسـتری وبالعکس هـم از زمـان مسـافت دارد. رونـق وآسـفالت خیابان 
درمانـگاه تامیـن اجتماعی نیز مسـیر ترافیک شـهرک آزادگان را به مرکز شـهر وراحتـر می نماید . 
رویکرد اعضای شـورای ترافیک ،تسـهیل در عبور و مرور  وپیشـرفت توسـعه فضای شـهر،باال بردن 
ضریـب ایمنـی ،برطـرف کردن نقاط حادثـه خیز  و کاهش تلفـات درتصادفات می باشـد،مردم هم 
همـکاری الزم را بـا اعضـای شـورای ترافیـک،و رعایـت قوانین و مقررات رانندگی را داشـته باشـند 
و جهـت دسترسـی راحتـر بـا زمان کمتر مسـیرهای جایگزینی، بـا ترافیک کمتـر را انتخاب کنند.

سرگرد صدیقی
رئیس پلیس راهور کهنوج

تقدیر و تشکر از شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر از پیگیری
 و اجرای این پروژه از آسفالت درنقاطی از شهر قطعا در ترافیک 

وگسترش فضای شهری رضایتمندی مردم را دربر دارد

فروشگاه بزرگ موبایل و 
لوازم جانبی کهوری
نقد واقساط باشرایط مشتری 

 
ضمانت کارت یارانه فیش حقوقی

 چک کارمندی بازنشته 
آدرس منوجان روبرو بانک کشاورزی 

جنب داروخانه شهدادی
تماس 091۶24485۷۶کهوری
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 نگاهـی بـه کاوش هـای باسـتان 
شناسـی در حواشـی هلیـل رود در 
جنـوب اسـتان کرمـان بـه سـادگی 
نشـان می دهـد که رودخانـه هلیل 
رود بـا وسـیع ترین حوضـه ی آبریز 
بـا جهـت شـمالی - جنوبـی پس از 
مشـروب کردن اراضـی حاصلخیز و 
آبرفتـی ، نقـش موثری در پیشـینه 
ی اقتصـادی مـردم ایـن سـرزمین 

است. داشـته 
  حـال با عنایت بـه اینکه آب این 
رودخانـه در گذشـته ی نـه چندان 
دور بـا انشـعاب و ایجـاد کانال های 
سـادگی  بـه  خاکـی  سـاز  دسـت 
اراضـی همـوار را در پاییـن دسـتها 
مشـروب مـی کـرده اسـت ، نشـان 
خانوارهـا  اقتصـاد  کـه  دهـد  مـی 
متکـی بـر اقتصـاد کشـاورزی بـوده 
در  اغلـب  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 
آبـاد  دولـت  از  هـا  دسـته  پاییـن 
نزدیکیهـای  تـا  گرفتـه  سـاغری  و 
جـاز کـه تـاالب جازموریـان نامیده 
مـی شـود محـل کشـت محصوالت 
پرتقـال  قبیـل  از  زراعـی  و  باغـی 
، لیمـو ، نارنگـی گرفتـه تـا پنبـه ، 
توتـون، تنباکـو، خشـخاش، گنـدم 
و  ، حنـا  ، هندوانـه  ، خیـار  ، جـو 
لوبیـا بـه شـمار مـی رفتـه اسـت و 
در ایـن میـان از آنجایـی کـه زنـان 
اولیـن کشـاورزان جهـان بـه شـمار 
مـی رونـد نقـش موثـری در اقتصاد 
کشـاورزی ایـن مناطـق داشـته اند.

خالـی  نکتـه  ایـن  ذکـر  شـاید    
روزگاران  در  کـه  نباشـد  لطـف  از 
سـنگی و پارینـه سـنگی تـا عصـر 
از طریـق  بیشـتر مـردان  فلـز کـه 
روزگار  وحشـی  حیوانـات  شـکار 
بـه  موفـق  مـی گذراندنـد و بعضـاً 
وحشـی  حیوانـات  گیـری  زنـده 
مـی شـدند ایـن زنـان بودنـد کـه 
را  احشـام  از  نگهـداری  وظیفـه 

برعهـده داشـتند ، تـا در مواقع الزم 
و ضـروری آنهـا را ذبـح کـرده و بـه 

برسـانند  مصـرف 
 در ایـن راسـتا کم کـم دریافتنـد 

کـه هـرگاه بـذر علوفـه هـا در زیـر 
بـه  آبیـاری شـود  و  پنهـان  خـاک 
انبـوه  بـه  و  تکثیـر شـده  سـادگی 
مـی رسـد و بـه ایـن ترتیـب اولین 
دامپـروران و کشـاورزان کـره زمین 

را زنـان مـی داننـد
کـه  متمـادی  سـالیان  از  پـس    
هـا  انسـان  نشـینی  کـوچ  زندگـی 
بـه زندگـی یکجانشـینی و از درون 
هـا  رودخانـه  سـواحل  بـه  غارهـا 
انسـانی  اجتماعـات  شـد  کشـیده 
گسـترده تر شـد و عوامـل اجتماعی 
تاثیـر  آنهـا  زندگـی  بـر  متعـددی 
بـه  بسـته  و  گذاشـت  بسـزایی 
جغرافیـای منطقـه ، آداب و سـنن 
اجتماعـی  هنجارهـای  و  رسـوم  و 

. گرفـت  شـکل  جدیـدی 
 از آن زمـان تا کنون که تکنولوژی 
بـه خدمـت بشـر آمـده و کشـاورزی 
سـنتی جـای خـود را بـه کشـاورزی 
صنعتـی داد بـا نازک شـدن الیه ازن 
و وجـود گازهـای گلخانـه ای ، اقلیم 

منطقـه بـه کلـی تغییـر کـرد ، بـه 
طـوری که حتـی بهره برداری از سـد 
جیرفـت و سـیل بند خاکی موسـوم 
بـه بنـد خـرم کـه تـا نزدیکـی هـای 
کوه خرپشـت ) کـوه فجـر( عنبرآباد 

کشـیده شـده ناتمـام ماند.
  از اینجـا بـه بعد خشکسـالی های 
پیاپـی باعث شـد تـا بخـش اعظمی 
از چـاه موتـور پمـپ های کشـاورزی 
خشـک و بسـیاری از مـزارع و باغات 
خشـک شـود از آن طـرف اصاحات 
ارضی و شـرکت های سـهامی زراعی 
کـه  جیرفـت  صنعـت  و  کشـت  و 
نقـش موثـری در تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی داشـتند ، با خشک شدن 
چـاه موتور پمپها و تقسـیم اراضی در 
قالـب هیئت هـای هفت نفـره و امور 
اراضـی به مـردم و جایگزینی کشـت 
هـای کان بـه کشـت هـای خـرده 
مالکـی ، نتوانسـتند نقش عمـده ای 

در اقتصـاد کشـاورزی ایفـا کنند!
  ایـن چنیـن بـود کـه محصوالت 
اقتصـادی  صرفـه  باغـی  و  زراعـی 
مالـک  خـرده  هـر  و  نداشـت 
نتوانسـت محصـوالت خـود را برای 
عرضـه راهـی بـازار مصرف اسـتانها 

و شـهرها و کشـورهای دیگـر کنـد 
  بـه ایـن ترتیب پـای واسـطه ها 
و سـلف خر هـا و دالالن بـه جنوب 
کرمـان باز شـد و با اسـتقرار دالالن 
تلویزیـون  و  رادیـو   ، دانشـگاه ها   ،
فرهنـگ پذیـری و تبـادل فرهنـگ 
در جوامـع سـنتی جنـوب کرمـان 
تبـادل  دریـن  و  گرفـت  شـکل 
بـا عرضـه  رابطـه  فرهنـگ کـه در 
محصـوالت باغـی و زراعـی خـرده 
عوامـل   ، گرفـت  شـکل  مالـکان 
زیـادی  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
پدیـدار گشـت کـه بـه اختصـار بـه 

اهـم آن پرداختـه مـی شـود؛
  الـف: زنـان سرپرسـت خانوار 

ه شند و فر
 زنانـی کـه خـود تولیـد کننـده 
باغـی  و  زراعـی  محصـوالت  انـواع 
هسـتند و معمـوال هـر چنـد وقـت 
یکبـار محصـوالت خـود را بـه بازار 
زنـان  دیگـر  بـه  و  آورده  کهنـوج 
مـی  چـه  بـازار  در  فـروش  خـرده 

فروشـند 
خانـوار  سرپرسـت  زنـان   ب: 

خریـدار
 زنانـی کـه خـود تولیـد کننـده 

نیسـتند بلکه محصـوالت را از دیگر 
زنـان خریـداری کـرده و یـک جـا 
پـول آن را پرداخـت کـرده و خـود 
آنهـا را بـه مـرور بـه دسـت مصرف 
کننـدگان می رسـانند تـا از فروش 
درآمـدی  مختصـر  آن  ی  دوبـاره 

کسـب کننـد .
 ج : محصوالت

 بسـته بـه فصـل برداشـت اغلب 
ایـن زنـان فروشـنده و یـا خریـدار 
انـواع محصوالت باغـی و زراعی این 
مناطـق را کـه اغلـب انبـه ،خرمـا ، 
سـبزی ، لیمو ، باقا و غیره هسـتند 
بـه بـازار فـروش عرضه مـی کنند .

حواشـی  از  کـه  زنانـی   ایـن 
روسـتاها از صبـح تـا تاریکـی شـب 
و فـروش  بـازار سـرگرم خریـد  در 
فرهنـگ  بـا  هسـتند  محصـوالت 
هـای اجتماعـی خاصـی روبـرو می 
گویـش  اسـت  ممکـن  کـه  شـوند 
، پوشـش آداب و سـنن خاصـی را 
بـا خود به روسـتا بـه ارمغـان ببرند 
و یـا ممکـن اسـت بـا خود پوشـش 
گویـش و آداب و سـنن خاصی را به 

بیاورنـد ارمغـان 
امـروزه زنـان بسـیاری در کنـار 
فـروش محصـوالت در بازارچـه بـه 
کنـار  در  کـه  خورنـد  مـی  چشـم 
فـروش محصـوالت، سـرگرم بافتـن 
محلـی  لباسـهای  زی  و  خـوس 
هسـتند که هـم در اقتصـاد خانواده 
نقـش دارد و هـم در پوشـش لباس 

ن  نا ز
فـروش  کنـار  در  ایـن  بـر  بنـا   
نقـش  کـه  کشـاورزی  محصـوالت 
عمـده ای در تامیـن اقتصـاد زنـان 
عوامـل   ، دارد  خانـوار  سرپرسـت 
متعـدد اجتماعی فراوانـی دیده می 
شـود که فرهنگ و آداب و رسـوم و 
هنجارهـای اجتماعـی را شـکل می 

. هد د

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در بازار زنان کهنوج 
  خدامراد میرآبادی

باتوجه به شیوع گسترده ویروس 
کرونا از پذیرش و اسکان زائر و مسافر 

معذور می باشیم، تا اطالع ثانوی از 
ورود مسافر و گردشگر به روستاي 
نمونه گردشگري زیارت پیرچوگان 

ممانعت به عمل می آید.
رامین خادمی دهیار زیارت پیرچوگان
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 در سـال جهـش تولیـد بـا سـرمایه گـذاری 
یـک فعال اقتصادی در بخـش صنعت و معدن 
،اولیـن کارخانـه تولیدکننـده مـواد اولیـه بلور 
شیشـه در جنوبشـرق و بزرگتریـن کارخانـه 
مدیرعامـل  خـورد!  کلیـد  فاریـاب  در  ایـران 
کارخانه سـیلیس در یک مصاحبـه اختصاصی 
گفـت: مـواد اولیه سـیلیس مـورد اسـتفاده در 
صنایـع بلور و شیشـه ،چینی،کاشی،سـرامیک 
،صصنعـت مـواد نسـوز،تصفیه آب و پسـاب ، 
ریخته گری،فروسیلیس،صنایع نظامی،شوینده 
هـا ، و سـایر مـوارد دیگـر کاربـرد دارد کـه در 

صنایـع فوالد و مـس نیز به عنـوان کمک ذوب 
از سـیلیس اسـتفاده میشود.

نـوری در بیـان خاطراتـش از حمایـت های 
مجلـس  سـابق  نماینـده  و  فاریـاب  فرمانـدار 
سـخن بـه میـان آورد وگفـت: روزی کـه برای 
مجـوز هـای اولیـه احـداث کارخانه بـه فاریاب 
امـدم اصا فکـرش را نمی کردم کـه بتوانم در 
اینجـا کارخانـه احداث کنـم بلکه بیشـتر فکر 
میکـردم بتوانـم مواد خـام را از اینجـا بارگیری 

. کنم 
وی تصریـح کـرد: امـا بـا دلگرمـی و البتـه 

اصـرار نیـک نفـس فرمانـدار فاریـاب در طول 
مـدت زمـان کوتـاه همـه کارها یک بـه یک با 
همت مسـولین انجام شـد و حتی مسـائل برق 
را یـک روزه دکتر حمزه پیگیـری و انجام داد !

در  مـن  گفـت:  اقتصـادی  فعـال  ایـن   
بندرعبـاس و زاهـدان هـم فعالیـت دارم امـا 
همـکاری در فاریـاب را سـتودنی میدانـم زیـرا 
هیـچ کاری از مـن بـه همت مدیـرکل صنعت 
و معـدن و مدیـرکل منابـع طبیعـی جنـوب و 
فرمانـدار لنـگ نمانـد! نـوری تصریـح کـرد: ما 
در بخـش اشـتغال در فاز اول صـد و پنجاه نفر 

را مشـغول بـه کار خواهیـم کـرد کـه چنانچه 
فـاز دوم آن تولید شیشـه و بلور نیـز وارد مدار 
شـود ظرفیـت اشـتغال بـه دو برابـر خواهـد 

. سید ر
فروشـی  از خـام  وی خواسـتار جلوگیـری 
شـد وگفـت: معـدن فاریـاب تـا کنـون از مـا 
درخواسـت سـیلیس نموده کـه در مرحله اول 
چندیـن تـن بـه منظور کمـک کروم بـه ان ها 
تحویـل دادیم کـه البته کارخانه تولید شیشـه 
در بندرعبـاس هـم از ما درخواسـت سـیلیس 

اسـت. نموده 

در سال جهش تولید :

فاریاب بر مدار توسعه قرار گرفت!

نوری مدیرعامل کارخانه سیلیس:

در فاز اول 
150 نفر 
 مشغول 
به کار 
خواهند

 شد


