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با حضور عطاپور عضو 
فدراسیون قایقرانی جمهوری 
اسالمی در کره جنوبی:

پارو زنان ایرانی 
دو مدال طال و 
یک نقره کسب 
کردند 2

گفتگو 
با مهدی 

شهریاری 
فوتبالیست 

کهنوجی

یاداشت سردبیر

 هوشنگ غنی زاده

هفته نامه فرهنگی، اجتماعی/گستره توزیع منطقه ای :کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان/ سال سوم، شماره 75/پنجشنبه 7 تیرماه 1397- 4 صفحه - 500 تومان

آگهی مناقصه شهرداری کهنوج
)تجدید دوم(

شـهرداری کهنـوج در نظر دارد از محل بودجه سـال 97 اسـفالت تعدادی از خیابانهای سـطح شـهر کهنـوج را با اعتبـار16/000/000/000 ریال 
از محـل اعتبـارات جـاری برابـر بودجـه سـال 97 بـر طبق شـرایط عمومی پیمان و مشـخصات و نظـرات دفتر فنـی از طریق مناقصـه عمومی با 

شـرایط زیـر واگذار نماید شـرکت کنندگان در مناقصه بایسـتی مـوارد ذیـل را رعایت کنند.
1-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری را رعایت کنند.

2-دارای رتبه پنج یا بیشتر در رشته راه و باند از معاونت راهبردی استانداری باشند.
3-قبـل از ارائـه پیشـنهاد جهـت اطـالع و اگاهی از کمیـت و کیفیت کار به واحد فنی و عمرانی شـهرداری مراجعه و در صورت تمایل به شـرکت 

در مناقصه اسـناد مربوطه را از دایره قراردادهای شـهرداری کهنوج دریافت نمایند.
4-شـرکت کنندگان بایسـتی 5 درصد مبلغ اعتبار پروژه را بابت سـپرده شـرکت در مناقصه به حسـاب شـماره. 0105885642003 شـهرداری 
کهنـوج نـزد بانـک ملی شـعبه مرکزی واریـز و یا ضمانت نامه بانکـی در وجه شـهرداری کهنوج دریافت نماینـد و در پاکـت جداگانه)پاکت الف( 

همراه سـایر اسـناد تا وقـت مقرر تحویـل دبیرخانه نمایند.
برابـر مقـررات ، کمیسـیون عالـی معامـالت در صـورت وجود تضمیـن معتبر در پاکت الف نسـبت به انجام سـایر تشـریفات اقـدام خواهد نمود. 
فلـذا الزم اسـت شـرکت کننـدگان حتمـا با مطالعه دقیـق مطالب مندرج روی پـاکات مناقصه مـدارک الزم را مهر و امضا نمـوده و بطور جداگانه 

داخـل پاکت مربوطه قـرار دهند.
5-متقاضیـان مـی تواننـد پـس از درج اگهـی تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مورخـه97/4/9 جهـت دریافت اسـناد به واحـد امـور قراردادهای 

شـهرداری کهنوج مراجعـه نمایند.
6-پیشـنهادات بایسـتی تـا سـاعت13 روزینج شـنبه مـورخ.97/4/14 در سـه پاکت جداگانه) الـف، ب ،ج( الک و مهر شـده در قبال اخذ رسـید 

به حراسـت شـهرداری کهنوج تحویـل گردد.
پاکت الف: محتوی تضمین شرکت در مناقصه و اوراق سپرده می باشد که باید در وجه شهرداری کهنوج واریز گردد.

پاکت ب: محتوی نقشـه و مشـخصات کار و مدارک اگهی و مدارک و سـوابق و مشـخصات کامل شـرکت کننده که باید به مهر و امضاء شـرکت 
برسد. کننده 

پاکـت ج : محتـوی پیشـنهاد پیمانـکار داوطلـب انجـام کار که باید طبق نمونه در یافتی از شـهرداری بـا عدد خوانا و بدون خط خوردگی نوشـته 
و به مهر و امضاء پیمانکار رسـیده باشـد.

7-پیشـنهادات رسـیده در سـاعت10روز شـنبه مـورخ. 97/4/16 در کمیسـیون عالـی معامـالت شـهرداری کهنـوج بـاز و قرائـت خواهد شـد و 
کمیسـیون در رد یـا قبـول یـک یـا کلیـه پیشـنهادات دارای اختیار کامل اسـت و به پیشـنهادات مبهـم – مشـروط- مخدوش و فاقد سـپرده و 

مـدارک مـورد نیـاز و یـا آنهائیکـه بعـد از وقت مقرر برسـد ترتیـب اثر نخواهـد داد.
8-سـپرده برنـده اول و دوم و سـوم تـا انعقـاد قـرارداد بـا برنده اول مسـترد نخواهد شـد و چنانچه برنـده اول از تاریخ ابالغ حداکثـر به مدت یک 
هفتـه از امضـاء قـرارداد خودداری نماید.سـپرده او به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد و در صورت ابالغ شـهرداری چنانچه برندگان دوم و سـوم 

نیـز حاضر به بسـتن قرارداد نشـوند سـپرده آنـان نیز به نفع شـهرداری ضبـط می گردد
9- کلیـه کسـورات قانونـی از قبیـل بیمه مالیات و عوارض و غیره براسـاس مقررات شـهرداری و سـایر مقررات حاکم از صـورت وضعیت پیمانکار 

کسـر خواهد شد.
10-شهرداری می تواند تا 25 درصد از قرارداد کسر یا اضافه نماید.

11-مدت انجام کار 6 ماه می باشد.
12-برنـده مناقصـه موقـع بسـتن قـرارداد باید برابـر 10 درصد مبلغ قـرارداد را به عنـوان تضمین تعهد انجـام کار به صورت ضمانـت نامه بانکی 
و یا سـپرده نقدی به شـهرداری تسـلیم نماید بدیهی اسـت پس از ارائه ضمانت نامه حسـن اجرای تعهدات سـپرده شـرکت در مناقصه مسـترد 

میگردد.
13-پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تایید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه پس از کسر کسورات قانونی انجام می گیرد.

14-پیشـنهاددهندگان بایسـتی مشـخصات و اطالعات خود را از قبیل : نام شـرکت- تاریخ تاسـیس و شـماره ثبت و محل آن و مدارک مربوط 
بـه درجـه یـا رتبـه بنـدی و سـوابق کاری و مدت فعالیت تاریخ شـروع و درصد پیشـرفت هرکدام به تفکیک پرسـنل متخصص و ماشـین االت و 

تجهیـزات کارگاهـی ادرس کامـل تلفـن و غیره را بطور درسـت و کامـل به هراه مـدارک مربوط در پاکـت ب ارائه نماید.
15-ایین نامه مالی شهرداری کهنوج و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل خواهد بود.

16- کلیه ی هزینه های انتشار اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
مجید محمودی- شهردار کهنوج

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
نوبت اول

شـهرداری منوجان قصد دارد به اسـتناد مجوز شـماره 31-96/12/16 شـورای اسـالمی شـهر. نیروی انسـانی خود را به مدت یکسـال به 
طـور حجمی  از شـرکت هـای خدماتی واجدالشـرایط به شـرح ذیل تامیـن نماید.

1- تامین انجام خدمات عمومی ، تنظیف و جمع آوری زباله-فضای سبز و باغبانی سطح شهر منوجان به مدت یکسال.
 2ـــ متقاضیـان بایسـتی پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهرشـده، 10 روز بعد از تاریخ  نشـر  آخرین  آگهی به دبیرخانه شـهرداری 

تحویـل  و رسـید دریافت نمایند.
3ــ پیشنهادات با حضور اعضای کمیسیون معامالت، مفتوح و برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

4ـــ در صورتـی کـه نفـر اول برنـده مناقصـه، ظـرف یـک هفته نسـبت به عقـد قـرارداد اقـدام ننماید، با نفـر دوم و سـوم قـرار داد منعقد 
میشـود و ضمانـت آنهـا به نفـع شـهرداری ضبط مـی گردد.

5ـــ شـرکت هـای متقاضـی می بایسـتی پیشـنهادات خود را واضح،  که نشـان دهنـده جمع آوری یک کیلـو زباله و رفـت و روب یک متر 
مربع می باشـد، اعـالم نمایند.

6ــ شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
7ــ موارد ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

الف( مجوز اداره  کار و طرح طبقه بندی مشاغل
ب( سپرده به میزان 0 درصد برآورد بصورت نقد یا اسناد خزانه با ضمانت نامه بانکی .

ج( اظهارنامه  شرکت
8 -هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

وحید روشناس - شهردار منوجان

هم میهنان گرامی وهمشهریان ارجمند:
به اطالع می رسانیم:

کـوره آجرپزی 
فدک 

 برخوردار از  امکانات و تجهیزات مدرن و 
دستگاههای  پیشرفته و اتومات در شهرستان کهنوج

به متقاضيان اجاره داده می شود 
 دارای بهترین و مناسب ترین  موقعیت، جهت 

آجرپزی در جنوب استان کرمان  

 نشانی: شهرستان کهنوج ، 1٨ کیلومتری 
جاده فاریاب)سفید مراد(

با مدیریت :  هوشنگ دهخدا 
  شماره تلفن :091334٨2396

سکوت شهردار بندرعباس
 به اصول شفافیت لطمه می زند!؟

ــاد و  ــل اول در ایج ــه آن اص ــدی ب ــون و پایبن ــه قان اگرچ
افزایــش شــفافیت اســت امــا بــدون شــک اصــل دوم مطالبــه 
ــی  ــای مدن ــاد ه ــد توســط نه ــه بای ــفافیت اســت ک ــری ش گ
ــر  ــا کمت ــانه ه ــزگان رس ــرد.در هرم ــام گی ــا انج ــانه ه و رس
بــه مطالبــه و شــفافیت میپردازنــد! در شــمارگان قبلــی 
پیرامــون )شــهرداری بندرعبــاس بــه نهــاد اجتماعــی چگونــه 
ــا  ــه بن ــر در آوردم ک ــه رشــته تحری ــی را ب ــی نگــرد( مطلب م
ــازی  ــفافیت س ــن ش ــه ای ــول نتیج ــا حص ــی ت ــده قبل ــه وع ب
ادامــه دارد  .شــفافیت در هــر جامعــه ای یــک حــق عمومــی 
اســت لیکــن مــا بــه مطالبــه ایــن حــق خــو نگرفتــه ایــم ! در 
کشــورهای پیشــگام در ایــن زمینــه ، نهادهــای مدنــی دیــده 
ــوان  ــه عن ــگاران ب ــه ن ــد ، روزنام ــود دارن ــفافیت وج ــان ش ب
پایشــگر شــفافیت فعالیــت میکننــد و حرفــه و تخصــص شــان 
ــی  ــم از دولت ــازمان اع ــک س ــای ی ــت ه ــکاش در فعالی کن
ــفافیت  ــود ش ــر نب ــر چت ــق زی ــف حقای ــر کش ــی ب و خصوص
ــم  ــی عل ــور اصل ــه دو مح ــه ب ــت .توج ــد، اس ــی افت ــاق م اتف
ــی  ــص گرای ــی و تخص ــول اخالق ــی اص ــی یعن ــط عموم رواب
ــی  ــط عموم ــری رواب ــش از شــکل گی ــال پی ــدی س ــزار وان ه
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــمانی نی ــاب آس ــدرن در کت م
ــل از  ــک روز قب ــز ی ــرم نی ــور محت ــس جمه اســت ،لیکــن ری
ــه  ــور ب ــد کش ــران ارش ــع مدی ــاس در جم ــه بندرعب ــفر ب س
نقــش روابــط عمومــی هــا در هدایــت افــکار عمومــی اشــاره 
کــرد کــه بــی شــک زمانــی عقــاب تیــز پــرواز دانــش روابــط 
عمومــی قلــه هــای پیشــرفت و توســعه را طــی خواهنــد 
ــد اخــالق و تخصــص  ــال قدرتمن ــه دو ب ــه صــد البت ــود ک نم
نیرومندانــه در کنــار یکدیگــر آن را بــه پیــش میبرنــد . 
شــهرداری  عمومــی  روابــط  بویــژه  هــا  عمومــی  روابــط 
ــی از  ــص یک ــالق و تخص ــه اخ ــد ک ــد بدانن ــاس بای بندرعب
اساســی تریــن محورهــای روابــط عمومــی در سراســر گیتــی 
ــی  ــط عموم ــه رواب ــت ک ــدی اس ــت آن تاح ــه اهمی ــت ک اس

ــدارد و ... ــی ن ــالق جایگاه ــت اخ ــدون محوری ب

برادر ارجمندم جناب اقای اسکندری نسب
انتصـاب شایسـته شـما را در جایـگاه مدیـر کل آمـوزش 
و پـرورش  اسـتان کرمـان موجبـات افتخـار و خرسـندی 
همـه اهالـی جیرفـت و جنوب را باعـث گردید.امیـد که در 
ایـن جایـگاه نیـز همچـون گذشـته  بتوانیـد رضایتمنـدی 
همـه همـکاران و دوسـتان را فراهـم نمائیـد. سـرافرازی و 

سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزومنـدم.
سربلند و سرافراز باشید.

امید آذرمهر -شهردار بلوک

در آستانه برگزاری جشنواره تابستانه کیش:

کشتی توسعه کیش از قافله رقابت عقب ماند!؟ 
یـک روزنامـه نگار در نشـریه مناطق ازاد 
نوشـت: هـوش وحـواس سـرمایه گـذاران 
براهنگـی کـه به طـور ممتد نواخته میشـد 
رفتـه بـود ، غافـل از اینکـه بـرای آینـده 
اندیشـیده  فکـری  کیـش  هـای  سـرمایه 
شـده باشـند؛ درحالـی کـه بخـش اعظمی 
از کشـتی توسـعه در حـال غـرق شـدن و 
بخشـی در حـال فرار و نجـات خود و اندک 
بخشـی بیـدار شـده بـرای واکاوی و کالبـد 
شـکافی آنچه بر این کشـتی عظیم گذشت 
و چه شـد سـوزن آهنـگ کشـتی گیر کرد 
و کسـی متوجه غرق شـدن نشـد! عبدالهی 
در ادامـه نوشـت: در ایـن بیـن افـکار تمام 
سـرمایه گـذاران بـه سـاخت وسـاز ومراکز 
تجـاری معطوف ومتمرکز شـد و متاسـفانه 
هیـچ برنامـه واینـده نگـری برای سـرانجام 
این سـرمایه گـذاری انجام نشـد . وی البته 
عملکـرد مدیریـت فعلـی سـازمان منطقـه 
ازاد کیـش را مثبـت ارزیابـی کـرده کـه بـا 
سـفر تیـم خبـری هفتـه نامه صبـح مکران 
بـه کیـش اهـم عملکـرد انصـاری الری بـه 

رشـته تحریـر در خواهـد امد

LED-LCD فروش انواع تلویزونهای
از 32 اینچ تا ٨0 اینچ با قیمت روز...

ارسال به سراسر کشور
میناب. بازار کانال روبروی پاساژ ماجدی

093603٨4٨29-09176169573
07642226019    لوازم خانگی وحدانی

طی حکمی از سوی سيد محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت

انتصاب احمد اسکندری نسب
به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

با حضور رئیس جمهور؛

فاز دوم پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره 

خلیج فارس به 
بهره برداری رسید

   صفحه 2   

ماجرای حمله ملک 
سیف خارجی به 
خاک رودبارزمین

   صفحه 2   

قلعه گالشگرد 
در تاریخ 

   صفحه 3   

همت مسئولین قلعه 
گنج برای ساماندهی 
گلزار شهدا گمنام 

این شهرستان 
   صفحه 3   

 ریس شورای کهنوج پس از دیدار با 
ریس دادگستری مطرح کرد:  

اصل عدالت ،  عدم 
تبعیض و احترام 
به انسان ها باید 

رعایت شود
صفحه 4   صفحه 4   
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یادداشت
                                                            ارشک شهریاری

فقر فرهنگی
در تکریم ارباب رجوع 

چنـدروز پیـش کـه یکـی از بسـتگان مـان بیمـار شـده بـود، 
مسـیرمون بـه بیمارسـتان افتـاد. پزشـک مطـب کـه یـک بانویي 
جوان سـال بود، نسـخه را نوشـت. از داروخانه دارو را هم گرفتیم. 
بنـا بـر عـادت همیشـگی داروها را برداشـته و به پزشـک جهت 
تسـت داروهـا مراجعـه کـردم. وقتـی بـه پزشـک گفتم: ببخشـید 

ایـن نسـخه و ایـن داروهـا را ببینید درسـت هسـتند..
 یکباره توی حرفم اومد و با تندی گفت: آقا داروها را بردار و

 برو بیرون.به من ربطی ندارد.. 
 گفتم: خب اگر اشتباهی رخ دهد و مشکلی پیش آمد چی؟

گفـت: اون دیگـه وظیفـه مـن نیسـت. هر مشـکلی پیـش بیاید 
بـه خـود داروخانه ربـط دارد. 

سـپس بـا نگاهی چـون عاقل اندر سـفیه گفـت: آقابـرو بیرون..
وظیفه من تشـخیص بیماری و نسـخه نوشـتن اسـت. نه 

همیـن. طـور کـه از میـز پزشـک- فاصلـه ام زیادتـر مـی شـد 
گفتـم: وظیفـه مـن هم درسـت انجـام دادن کار بیماری اسـت که 

هسـتم.  همراهش 
گفتـم بانـوي محتـرم: وقتـی خدای نکرده مشـکلی پیـش اومد 

دیگـه مقصـر هرکسـی باشـد چه فـرق نه مـی کنه.
اونوقت دارو خانه چه کاری میتواندکند... ؟

 خالصه با بی احترامی مرا بیرون هدایت کردند.
خالصـه رفتیم واحـد تزریقات که مسـئول اون بانگاهي کنجکاو 
بـه داروهـا می نگریسـت.:گفت ببخشـید آقـا داروهاتـون یک قلم 
کـم دارنـد. و بـا دقتی بیشـتر به داروها ونسـخه پزشـک گفت: بله 

آمپـول ضد تهوع ننوشـته و باید بنویسـد 
ناچـار دوبـاره بـه دکتـر مراجعـه کردم...پزشـک بانـو بـه خیال 
خـود کـه بـاز هـم بـرای بازبینـی داروهـا آمـده ام. رو بـه نگهبان 
گفـت: ایـن آقا بگـو بـرود داروخانه.....موضـوع را به نگهبـان گفتم. 
باهر مشـکالتی بود. پزشـک سـرانجام دارو را به نسـخه اضافه کرد. 
در مـدت یـک سـاعتی کـه اونجـا بـودم چندیـن نفـر از زنـان 
ومـردان محلـی را می دیدم که نسـخه و دارو به دسـت خوشـحال 
طـرف مطـب مـی رونـد و با عصبانیـت بر مـی گردند. مـن بهتر از 

هرکسـی حـال آشـکار و نهـان آنهـا را درک مـی کردم. 
مشـابه رفتارهایـی از ایـن دسـت، امـروزه در ادارات مـا یک امر 
معمولـی شـده اسـت. اما وجـود چنیـن رفتارهای قرون وسـطایی 
در بیمارسـتان و آن هـم از جانـب یـک پزشـک قابـل تامـل و 
تاسـف اسـت. درچنین مـواردی می طلبد که پزشـکان مـا رفتاری 
متمـدن وار و چنانکـه از یـک شـخصیت بـا فرهنگ انتظار اسـت، 

باید داشـته باشـند.. 
در ایـن راسـتا از مسـئولین بیمارسـتان هم انتظـار داریم. وقتی 
دانشـجویان تـازه کاری در مطـب هـای بیمارسـتان  جهـت درمان 
بیماران ما مسـتقر می شـوند. تـا دوران تمریـن و فراگیری طبابت 
و دانـش پزشـکی بیاموزنـد. دسـت کـم افـرادی تجربـه تـر و بـا 
فرهنـگ و متمـدن بفرسـتند... کسـانی کـه از مـردم ایـن نواحـی 
درکـی صحیـح داشـته باشـند و بـا خـرد و منـش نیکـو و سـطح 

مدنیـت امـروزی برخـورد کنند...
البتـه بـا چنیـن رفتـار و برخـودر هایـی در ادارات عـادت کرده 
ایـم.و مشـابه چنیـن رفتـار به نوعـی دگـرش در محـل ادارات هم 

مـی بینیم و شـاهدش هسـتیم. 
بـا توجـه بـه شـغل خبرنـگاری ام کـه بیشـتر اوقـات در ادارات 
پرسـه مـی زنـم. ازاین دسـت بـی توجهـی ها بـه وفور مـی بینم.. 
رفتارهایـی کـه. بـه وضـوح بـا تکریـم اربـاب رجـوع در تضـاد 

هسـتند. 
اما االن که در بُرهـه ای متفاوت از فصل های سال 

 هسـتیم. و در ایـن گرمـای شـدید تیرمـاه کـه ارباب رجـوع از 
بیـرون وارد مـی شـوند، بایسـتی کارمنـدان کـه در فضـای خنک 
کولـر گازی ادارات هسـتند، با واکنشـی از صمیمیـت و لبخندی از 

شـوق خدمـت، حضورشـان را گرامـی بدارند . 
شایسـته هسـت که با سـیمای مهربان و اخالق خوش کارکنان 
مواجهـه شـوند تـا سـرحال و پر نشـاط شـوند. این سـخن گهربار 
حضـرت امـام )ره( باید همیشـه یادمان باشـد. کـه فرمودند: مردم 
ولـی نعمـت مـا هسـتند و تاکید همیشـگی مقـام معظـم رهبری 
بـر خدمـت صادقانـه بـه مـردم، بـه معنـای همیـن تکریـم اربـاب 

رجوع اسـت. 
یـک مـورد دیگـه کـه چنـد روز پیـش خودم شـاهد بـودم می 
گویـم: در یکـی از شـعب بـازار کهنـوج. کـه مجادلـه ای بین یکی 
از کارکنـان بـا شـهروندی کـه بـه بانـک مراجعـه کـرده بـود   رخ 
داد. والبتـه بـا دخالـت رئیـس خـوش اخـالق و بـا تجربـه، بانک و 

معـذرت خواهـی او از شـهروند، بـه پایـان رسـید. 
 اربـاب رجـوع دخالـت بـی موقـع کارمنـد در کار او را سـبب 

مجادلـه دانسـته بـا ناراحتـی بانـک را تـرک کـرد.
جالـب تـر جـواب آن جـوان کارمنـد بـود کـه بـه اربـاب رجوع 
می گفـت. مـن فقـط از کار شـما انتقـاد کردم..مگـر انتقـاد بـد 

اسـت..؟
جالـب تـر از همـه هـم اینکه چنـد تن دیگـر از کارکنـان بانک 
هـم بـه حمایـت از همـکار خـود، بـا اون شـخص اربـاب رجـوع، 
واکنشـی پرخاشـگرانه داشـتند، کـه جـای تاسـف و تامـل و کمی 

بود.  تفکـر 
کاش فرصـت. کافـی داشـتم کـه از او بپرسـم.. در کجـای دنیـا 
مگه رسـم اسـت کـه کارمند بانک منتقـد ارباب رجوع خود شـود.

یـا اینکـه در سـاعت یـک بعـداز ظهـر ودر آن هنگامه از شـدت 
گرمـای سـوزان که شـخصی وارد بانک می شـود عاقالنه هسـتکه 
از او انتقـاد کـرد... و انتظار داشـت که او هم از انتقاداو تشـکر کند. 

التمـاس تفکر

با حضور رئیس جمهور؛

فاز دوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس به بهره برداری رسید

بـه  خلیج فـارس  سـتاره  گازی  میعانـات  پاالیشـگاه  دوم  فـاز 
 عنـوان بزرگ تریـن پاالیشـگاه میعانـات گازی جهـان، بـا حضـور 

شـد. افتتـاح  رئیس جمهـور 
پنجشـنبه  امـروز  روحانـی  حسـن  حجت االسالم والمسـلمین 
بـا حضـور در پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس، از اتـاق کنتـرل و 
قسـمت های مختلـف فـاز دوم ایـن پاالیشـگاه بازدیـد کـرد و بـا 
توضیـح مسـئوالن در جریـان رونـد احـداث و بهره بـرداری از این 

مجموعـه عظیـم پاالیشـگاهی قـرار گرفـت.
رئیس جمهـور هنـگام پرده بـرداری از یادمـان افتتـاح فـاز دوم 
پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس، گفـت: با یاد و نام خدا و توسـل به 
روح پیامبـر بـزرگ اسـالم)ص( و ائمـه هـدی)ع( و به یـاد عزیزان 
ما،شـهدای هفتـم تیـر فـاز دوم پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس را 

می کنیم. افتتـاح 
بـا راه انـدازی فـاز دوم پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس، میـزان 
تولیـد بنزیـن یـورو 5 از 12 بـه 24 میلیـون لیتـر در روز و تولیـد 

نفـت گاز نیـز از 4 بـه 8میلیـون لیتـر در روز  می رسـد.
نخسـتین  خلیج فـارس  سـتاره  گازی  میعانـات  پاالیشـگاه 
پاالیشـگاه طراحی شـده بـر اسـاس خـوراک میعانات گازی کشـور 
بـا ظرفیـت پاالیش360 هزار بشـکه در روز در قالب سـه فاز 120 
هـزار بشـکه ای باهدف تولیـد بنزین، گازوییل، گاز مایع و سـوخت 
جـت در 25 کیلومتـری غـرب بندرعبـاس در زمینی به مسـاحت 

700 هکتـار احداث شـده اسـت.
تولیـد روزانـه 36 میلیـون لیتـر بنزیـن بـا کیفیت یـورو5،  14 
میلیـون لیتـر گازوییل سـبک و سـنگین، بیـش از 3 میلیون لیتر 
سـوخت جـت، بیش از 4 میلیـون لیتر گاز مایـع، 130 تن گوگرد 
جامـد و 425 تـن هیـدروژن از محصـوالت نهایـی این پاالیشـگاه 

می رود. شـمار  به 
فاز نخسـت این پاالیشـگاه در اردیبهشـت سـال 96 افتتاح شـد 
و قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء)ص( در نظـر دارد بـا تأمیـن 
مالـی پـروژه، فـاز سـوم آن را تـا پایـان سـال بـه بهره بـرداری 

ایسنا برسـاند. 

زند،نابسـامانی  خـان  کریـم  بامـرگ 
هـای متعددی جنـوب ایـران رافراگرفت.

وشـیوخ عرب درکرانه های جنوبی خلیج 
پـارس بـه توسـعه قلمروخودبا پیشـروی 
افزودند.ایـن  ایـران  خـاک  سـمت  بـه 
فرصت بـه قدرتمندشـدن حکومـت امام 
مسـقط انجامیدکـه حکومتـش ادامه ای 
ازیـک  سلسـله قدیمـی درعمـان بودکـه 
مذهـب خـوارج داشـتند.امام مسـقط که 
مـی شـودریختی دگر از همـان خلیفه به 
شمارش آورد، نفوذمذهبی ومعنوی ژرفی 
برمـردم عمان وعربسـتان شـرقی داشـت 
وخـود همین موضـوع آغاز خطـری برای 
جنـوب ایران بود.»طی ایـن دوران ناوگان 
دریایـی ایـران بتدریـج ضعیـف وضعیـف 
ترشـده وجـای خودرابه کشـتی هاوقایق 
های حامـل کاالهای امام عمان وروسـای 
طوایـف سـاکن بحریـن وبصره وشـارجه 
داد.}تاریـخ خلیـج فـارس وسـرزمینهای 
دکترمحمدباقروثوقـی  همجـوارآن 
غـرق  کـه  قاجـار  ص106{شـاهان 
درشـادخواری ها وروزگارپرازعشـرت خود 
بودند،چنـدان اهمیتـی بـه نواحـی مرزی 
ازجملـه پهنـه جنوبی ایـران نمـی دادند. 
درهمـان آغاز کارسلسـله خودبندرعباس 
ومیناب وحومـه را درمقابل دریافت مبالغ 
هنگفتی به مدت 70سـال به امام مسقط 
مسـقط  امـام  دادند.سـیدثوینی  اجـاره 
تاریخـی  فرصـت  ازایـن  بااسـتفاده  کـه 
قاجارنخسـتین  سـالطین  خبـری  وبـی 
قـدم مؤثرراتوانسـته بودبـا حیلـه ونیرنگ 
الدیـن  سـیف  بردارد،بالفاصله،شـیخ 
یکـی از بسـتگان مـورد اعتمادخودرا،بـه 
نیابـت خویشـی،به بندرعبـاس فرسـتاد 
تـا حکومـت ایـن نواحـی را بـه دسـت 
بگیـرد. شـیخ سـیف پـس از اسـتقرار در 
میناب وبندرعبـاس وقبضه قدرت منطقه 
بـه تدریـج بـه توسـعه ی قلمروخویـش 
پرداخـت وبـه بهانه هـای خـود درآوردی 
تـوام بـا حیلـه گـری وزیرکـی ،ابتدابـه 
خـاک رودبارزمیـن دسـت انـدازی هایی 
کرد.وسـپس مدعی مالکیـت حدودنیمی 
از این گسـتره شـد وبالشـکری تازه نفس 
بـه رودبارزمین حمله کرد.»شـیخ سـیف 
خارجـی مذهـب کـه از اهالـی مسـقط 

بـود بـا جماعتی گـزاف بـه خـاک رودبار 
وبلوچسـتان  کرمـان  آمد«}سـفرنامه 
میرزافرمانفرمـاص300{ عبدالحسـین 

وبهانـه اوایـن بـود که مناطق گرمسـیری 
پیرامـون مینـاب مانندجغیـن ومنوجـان 
ورودخانـه زیارتعلـی تا گالشـکرداز توابع 
مینـاب بـه شـمار مـی روندوجـز مناطق 
اجـاره وقلمروامـام مسـقط مـی باشـند، 
در  واقعـه  کرد.ایـن  اعـالم  خـود  حـق 
حدودسـال 1264 ه.ق.ودوران پادشـاهی 
فتحعلی شـاه قاجار بود.حاکـم آن روزگار 
رودبـاری  امیرسـعیدخان  رودبارزمیـن 
بودکـه مرکـز حکومت اوشـهرکهنوج بود.

سـعیدخان کـه پیشـروی ملک سـیف را 
خطـری جـدی بـرای حکومـت محلـی 
مرزوبـوم  ایـن  خـاک  بـه  رودباروتجـاوز 
مـی دانسـت ،بـه شـدت بیمنـاک شـده 
نهـاد.  کارروی  جویـی  تدبیروچـاره  وبـه 
ابتـدا به اسـتوارنمودن قلعه هـای نه گانه 
بسـیاپراهمیت رودبارزمین که شامل قلعه 
هـای کهنـوج ،منوجان،رمشـک ،میـش 
رودبار،بلوک،گالشـکرد،رودخانه  پـدم 
برونودژپرداخت.وبه استحکامی بیشتراین 
اول  دوسـال  در  کوشـید.  هـا  قلعـه 
وزدوخوردهایـی پراکنـده کـه بـه وقـوع 
پیوسـت ، بـرای هیـچ کـدام از طرفیـن 
سـودچندانی دربرنداشـت. که این دسـت 
ازبرخوردهـای ملک سـیف گویـا آزمودن 
تـوان نظامـی حاکـم رودباربـوده اسـت. 
ملک سـیف که متوجه رویاروی با حریف 
قدرتمندی شـده بود.پس از این سـنجش 
رزمـی بومی ها،ابتداعقب نشسـت .گرچه 
برادعای خوداصرارمـی ورزید.دراین مدت 
دوسـاله جنگهای روانی،با جذب وتطمیع 
نیروهـای بومـی وقبیلـه های پـس کرانه 
ای وسـاحلی خلیج فارس،برتـوان نظامی 
خـود افزود وآنـگاه واردمرحله ای جدید از 
جنگهای خود شـدکه 6سال طول کشید.
درسـالهای نخسـت گرچـه بیشـترمواقع 
پیـروزی ازآن رودباریها بود وشـیخ سـیف 
بـه آنسـوی جغیـن ومنوجـان رانـده می 
شـداما شکسـت قطعـی نیافـت وهـرآن 
گاهـی به منوجـان وگالشـکردحمله می 

آورد.
فرمانفرمـا  میـرزا  عبدالحسـین 

مـی  بـاره  درایـن  درسـال1311ه.ق؛ 
چهارسـال  وسـه  نویسـد»درچهل 
از  سـنی  الدیـن  سـیف  شـیخ  قبـل 
مسـقط  امـام  سیدمیرسـوینی  طـرف 
بـا  محقـری  وجمعیـت  دربدوکارقشـون 
رودبارآمد.وبـه  وتاحوالـی  خودبرداشـته 
مـردم  وتطمیـع  زبانـی  چـرب  واسـطه 
طلب،هفده،هجـده  شـورش  وحشـی 
اهالـی  از  متفرقـه  هزارنفرچریـک 
واحمـدی  والروسـبعه}رودان  مینـاب 
وبیابـان  تاشمیل{وجاشـک  وکوهشـاه 
فارس)سـیریک امروزی( وبشاکرد وتفرقه 
ی از رودبـاری وبلوچـی گردخودانجمـن 
معـادل  خودمزیدنمودتـا  وبرجمعیـت 
ودسـت  سـاخت  هزارنفرفراهـم  بیسـت 
تعـدی وتطـاول بـه امـوال مردم گشـود.

بـه نهـب وغـارت قناعـت ننمود،خـوش 
خـوش کارش بـه جـدال وقتال کشـید از 
ایـن طـرف هـم سـعیدخان محض حفظ 
جان خود ومحارسـت بسـتگان وکسانش 
بدوا قلعه سـرحدمنوجان )قلعه نودژ(راکه 
آن اوقـات از خرابـی کان کـم یکـن بـوده 
اسـت.تعمیرومرمت نمـوده وبعـدازآن در 
کهنوج ملکـی خودکه بالفعـل معروف به 
کهنوج سـعیدخان اسـت. به شـرحی که 
درجای خودذکرشـد قلعـه ای بنانمودکه 
بـاالی تپـه بلنـدی واقـع وهنـوز باقـی 
اسـت وچنـدان خرابـی ندارد}مسـافرت 
نامـه کرمـان وبلوچسـتان ص369{قلعه 
از  پیـش  مورخیـن  روایـت  بـه  کهنـوج 
سـعیدخان رودبـاری وجود داشـته اسـت 
واوفقـط برامارت آن افـزوده وودژوباروهای 
آن رامرمـت کرده اسـت وپیشـتر ازآن به 
کهنودینارمعـروف بـوده اسـت درهمیـن 
روسـتای  در  دگرهـم  ای  قلعـه  زمـان 
گرماهی کندرسـاخته اسـت که از کتیبه 
قبـل وجـود  یـک دهـه  تـا همیـن  آن 
داشـته اسـت کـه سـازنده اصلـی رسـتم 
خـان پسـر سـعیدخان به دسـتور پدرش 
نویسـد»یک  مـی  اسـت.فرمانفرما  بـوده 
قلعـه مختصردیگر هم در زمینی مسـطح 
ها)درخاتـون  وبـاغ  نخلیـات  وپهلـوی 
آبادکهنوج(بنـا کـرده اسـت بـرای حفـظ 
زعیـم عمله خـود که حاالمخروب اسـت.

قلعـه دیگـری هم پهلـوی رودخانه شـور 

گالشـکرد در زمیـن مسـطح سـاخته که 
آثـار آن هـم فعالباقـی اسـت وچنـدان 
از صـورت وحالـت اولیـه نیفتـاده اسـت 
وبعـداز فـراغ ازتعمیرقـالع خودبـا بـرادر 
وپسـرها وسـایراقوام وقبیلـه هـا واقـارب 
معـادل چهارهزارنفـراز غـالم وکسـانش 
وسـفیدآبادانی}اهالی  رودبـاری  ورعیـت 
کافـی  نوکرمسـلح  فاریاب{وسـرحدی 
وچندیـن  کـرده  آمدفراهـم  رشـیدکار 
مرتبـه در گالشـکرد وکهنوج سـعیدخان 
در »رودخانه بر«و»رودخانه دزی«وسرحد 
منوجـان بـا مشـارالیه وتبعـه اوجنگیـده 
اورا فـرار داده وگاهـی خـودش  و غالبـا 
متحصـن بـه یکـی از این چهـار قلعه می 

} ص369  اسـت«}همان  شـده 
اسـت  پسرداشـته  پنـج  سـعیدخان 
کـه در ایـن جنـگ هـا اورا یـاری مـی 
نمودنـد. محافظـت از قلعـه منوجـان را 
بیـژن خـان قلعـه هـای سـرحدمنوجان 
یعنـی نودژوکنـدر را به رسـتم خان ،قلعه 
میش پـدم رودباربـه نورالدیـن خان قلعه 
گالشـکردرا بـه چـراغ خـان وفرماندهـی 
جنـگ را بـه دلیرترین پسرخودمسـتعلی 
خان کـه نزد مـردم بیشـترین محبوبیت 
را داشـت سـپرده بود.شـجاعت مسـتعلی 
خـان را دراین جنگهابسیارسـتوده اندوبه 
تمجیـد از اوپرداختـه اند»...وبه این طریق 
زیـاد از پنـج سـال با شـیخ سـیف الدین 
زدوخوردداشـته ودرایـن مـدت هیچ وقت 
نگذاشـته شـیخ سـیف دسـت بـردی از 
رودبارنمایـد یاشکسـت خاصی به خودش 
بدهد.تـا اواخـر کار کـه شـیخ سـیف از 
جنـگ تغلب عاجـز می شـود وباب تقلب 
وروباه بـازی را مفتوح ومحرمانه چندنفراز 
کـس وکار خـود سـعیدخان را تطمیـع 
مسـتعلی  کندوشـبانه  مـی  وتحریـک 
خان پسـرش را)کـه فرماندهـی جنگهارا 
تعلـق وجوانـی  بیشـترطرف  داشـت(که 
رشـید بوده اسـت می کشندوسـعیدخان 
بعدازاطـالع برایـن واقـع غیرتـش متالـم 
مـی شـودوموجبات جنـگ را فراهـم وبه 
خونخواهـی پسـرطوری از آنهـا تعقیـب 
مـی کنـد وکـوچ برکـوچ شـیخ سـیف 
فـرار مـی دهد)گفتـه مـی  رابااردویـش 
بـه  کـه  رودبـاری  مـردم طوایـف  شـود 

اوعالقـه مندبودنـد هرکس تـوان رزمیدن 
را داشـته سـالح برگرفته وراهی مبارزه با 
ملک سـیف خارجی می شـوند( درخاک 
رودان جنـگ بسـیار سـختی اتفـاق مـی 
جمعیـت  هفتصدنفـراز  از  افتدوزیـاده 
شـیخ سـیف کشـته وباقی مانـده متفرق 
ومتـواری وپراکنـده مـی شـوند.به طوری 
کـه بعـداز آن شکسـت فاحـش بـه ایـن 
حـدود برنگشـتندوبعداز فـراغ بـه کهنوج 
سـعیدخان معـاودت نمـوده درصدنظـم 
حـدود خـاک خـود بـر مـی آید»)همـان 

ص370(
سـرانجام ملک سـیف مجبوربـه ترک 
میناب شـده وقلمرواومحدودبه بندعباس 
وقشـم وهرمـز مـی شـود سـعیدخان که 
از تالفـی کاری اودربیـم بـود طـی رایزنی 
محلـی  وفرمانروایـان  سـران  بـا  هایـی 
بسـتکی  فـارس چـون مصطفـی خـان 
وکـوه  احمـدی  ضابـط  خـان  وابراهیـم 
، زمینـه شکسـت قطعـی وتـرک  شـاه 
ازجنـوب ایـران اورافراهـم مـی کنـد.»...

یکی از تجارمعروف وثروتمندشـیراز حاج 
رفتـه  تهـران  داشـت  نـام  محمدرحیـم 
واجـاره  مـال  پرداخـت  بـا  وحاضرشـد 
بیشـتر به شـاه ایران حکومـت بندعباس 
التواریـخ  آورد«)تاریـخ  دسـت  بـه  را 
محمدتقی لسـان الملک سپهرص1227(

تاازدسـت واشـغال بیگانـه ای بیـرون واز 
محلـی  باشـد»نیروهای  هـا  آن خـودی 
توانستندبندرعباس را تصرف کرده ونایب 
امام مسـقط را از شـهربیرون کنند.)جرج 
کرزن- ایـران وقضیه ایـران ج2 ص509(

امـام مسـقط در واکنـش بـه ایـن اتفـاق 
،شـیخ سـعید را نایـب خوددربندرعبـاس 
دانسـته وباقشـونی عظیم بـه بندرعباس 
حملـه کردوسـرانجام سـیدثوینی لملـم 
خـودرا  حکومتـی  عامـالن  مسـقط 
دوبـاره در بندعبـاس مسـتقرکردوخودبه 
مسـقط بازگشـت}تاریخ مسـقط وعمان 
کبابـی  وقطرسدیدالسـلطنه  وبحریـن 
بـا  کـه  {وجنگهایـی  مینابـی،ص117 
دخالـت بعـدی جنگجویـان الروبسـتک 
وکمـک هـای حاکـم فـارس ادامـه مـی 
گفتارنیسـت  ایـن  حوصلـه  در  یابدکـه 

وفرصتـی دگـر مـی طلبـد.
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ماجرای  حمله ملک سیف خارجی به خاک رودبارزمین
حمید شهریاری

بازیکنان  از  شهریاری  مهدی 
است  تیم های کهنوجی  فوتبال 
دراین  درخشانی  استعداد  از  که 
ورزش برخوردار بود. جنانکه اگر 
از  مناسبی  ومحیط  شرایط  در 
تردید  بدون  بود  ورزش  امکانات 
حضور او در تیم های لیگبرتری 
بود.  بینی  پیش  قابل  کشور 
مجبورش  سرنوشت  که  دریغا 
با  کهنوج  از  روستایی  در  کرد 
فوتبال زندگی کند تا با همه ی 
رشد  معینی  حد  در  استعدادش 
کند . ورزشی که مورد عالقه اش 
بود واز استعداد شگرفی برخوردار 

بود . 
مهاجمان  از  شهریاری  مهدی 
تیم پیام کهنوج بود که هنوزهم 
خاطره گلهای زیبایش را فراموش 
نکرده ایم. توپ که در 18 قدم به 
هر  دفاعی  ستون  بود  رسیده  او 
وکمتر  ریخت.  بهم می  را  تیمی 
برای همین  نمی شد.  توپی گل 
هم مهدی دوسال آقای گل جام 
کهنوج  شهرستان  های  دهیاری 

شد.
این راهم اضافه کنم که مهدی در 
متولد  فوتبالی  خانواده ومحیطی 
شد.  بزرگ  و  کرد  رشد  و  شد 
علیجان شهریاری پدرش در دهه 
60 از بازیکنان اصلی پیام کوتک 
بود و مدافع مستحکم و وپوششی 
بسیار جسوری بود. عمویش رضا 
ونیمه   60 دهه  در  شهریاری 
نخست دهه 70 دروازه بان ثابت 

پیام کوتک بود.
پیام  فوتبال  تیم  مهاجم  این 
کوتک و عضو سابق تیم نوجوانان 
استقالل کهنوج یکسالی است که 
مقیم منوجان است وشانس دیدن 
بازی های وی را در کهنوج ندارم.

حال  از  دیدم  اورا  که  امروز 
وگفتگویی  پرسیدم  وروزگارش 
این جا می  باهم داشتیم که در 

آورم.
شهریاری  مهدی  با  گفتگویی 
نوجوانان  تیم  سابق  بازیکن 

پیام  جسور  مهاجم  و  استقالل 
می  باهم  که  ایم  داشته  کوتک 

خوانیم.
لطفا خودت را برای خواندگان 
از  مون معرفی کن. بیوگرافی 

خودت بگو:
مهدی شهریاری هستم. متولد 68 

شهر کهنوج 
از چه سالی و از کجا فوتبال را 

شروع کردی؟
در  و  سالگی  چهارده  حدود  از 
بازی می کردیم  فوتبال  دبستان 
داشتم.  دوست  خیلی  را  فوتبال 
که در دوره راهنمایی متوجه شدم 
در این ورزش استعداد دارم. اولین 
بار معلم ورزش به من گفت: شما 
داری  فوتبال  در  خوبی  استعداد 
کنی  دنبال  را  ورزش  این  اگر  و 
می توانی آینده خوبی در فوتبال 

داشته باش. 
پیام  تیم  وارد  سالی  چه  از 

کوتک شدی؟
از سال 82 من به تیم بزرگساالن 
پیام پیوستم که چون در بازیهای 
محلی و بازی می کردم. و بازی 
که  خواستند  من  از  دیدند  مرا 

ابتدا  کنم.  بازی  پیام  تیم  همراه 
ذخیره بودم ولی در همان فرصت 
های کوتاهی که بازی می کردم و 
گلهای زدم که سبب شد کم کم 

یار ثابت تیم باشم.
استقالل  تیم  عضویت  از 
کهنوج بگو: چگونه شده که به 

این تیم راه یافتی ؟
تیم  به  که  بود   84 سال  در 
نوجوانان استقالل کهنوج با دعوت 
زحمتکش  مربی  کهنوجی  غالم 
دید  مرا  های  بازی  که  تیم  این 
نوجوانان  تیم  در  من خواست  از 
زمان  اون  کنم.  بازی  استقالل 
محمد خزائی رئیس تربیت بدنی 
وقت کهنوج پس از اینکه بازی مرا 
از بازی های پیام کوتک  دریکی 
دید خیلی مرا تشویق کرد و گفت 
که جهت رشد ورزشی و. موفقیت 
بیشتر بجای تیم بزرگساالن اگر در 
یک تیم نوجوانان که هم بازیکنان 
هم سن و سالم هستم بازی کنی 
امکان موفقیتت بیشتر می شود. 
پس از دو سال بازی در استقالل 
بود که به خدمت سربازی رفتیم. 

مهمترین بازیهای کردی کدام 

بودند....؟
تیم  با  خوبی  بسیار  های  بازی   
برتر  لیگ  در  داشتیم.  استقالل 

استان بودیم.
 خوب دیگه در لیگ رقبا هم قوی 
از  قدرتمندی  های  تیم  هستند. 
زرند  و  بم  و  سیرجان  شهرهای 
خیلی  برایم  که  کردم  می  بازی 
نوجوانان  تیم  داشت.  اهمیت 
برتر  لیگ  های  تیم  از  استقالل 
همه  گفت  میشه  بود.  استان 
برایم   ، بازی های آن دوسال  ی 

اهمیت داشت. 
زدید  که  گلی  بهترین 

فکرمیکنید به کدام تیم بود؟
گل های بسیار خوبی داشتم . اما 
گلی که به تیمی از زرند زدم. در 
حالی که روبه پایان بازی بودیم. 
با حضور مسئولین  و  کهنوج  در 
با  کردیم  می  بازی  شهرستان 
در  جذاب  بسیار  و  موقع  به  گل 
موجب   . زدم  آخرکه  دقایق  در 

پیروزی ماهم شد.
پس خدمت سربازی چه شد؟

دور  فوتبال  مسابقات  از  -دوسال 
شده بودم و هم اینکه من هم اون 
نوجوان دوسال پیش نبودم. سن 
من باالتر رفته بود. برگشتم دوباره 

در تیم پیام کوتک بازی کردم.
این  در  بهترین خاطراتم هم  که 
دو   ، که  بود  این  بعدی  سالهای 
سال آقای گل جام دهیاری هام 

شهرستان کهنوج شدم. 
واکنون چه.....؟

متاهل  اکنون  هم  سرانجام  و 
بازی  هستم.  منوجان  ساکن  و 
فوتبال می کنم. اما در تیم خاصی 

نیستم.
اگر تیمی از شما بخواهدبازی 
کنید می پذیرید و اصال انتظار 

دعوت از تیمی دارید؟ 
بله قطعا با افتخار بازی می کنم.. 
چون   . دارم  انتظار  راستش  بله 
همچنان می توانم بازی کنم. ومن 
این سالها هیچگاه از بازی وزمین 

فوتبال دور نبوده ام.

خبرگفتگو با مهدی شهریاری فوتبالیست کهنوجی
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اردوان شهریاری کوتکی )رضا(

َهال که ُگوَجه مون پُربار بُوِده
نَتیجه ی حاصلی اَنبار بُوِده

ِکشاَورزی ِکه کوِت َدسِت َدالل
پَشیمونِن َهمه ای ِکشِت اِمسال

ِکشاَورزی که َخیلی بی بَهاین
َپ عا َمسئولوِن بینا ُکجاین

َگمون دارِن زِرِنِگن پیِش َمرُدم
ُفروخُشوِن ُدو تا تیلِنِگ َگنُدم

ِدلوم اِی یِه ِکشاَورزی َکبابِن
تَماِم َحرِف َمسئولون َسرابِن

ِچه کاری ُشن ِکه َمسئولون بَرامُون 
َب ِهچ جا ناَرِسه اَصال ِصداُمون

ِب اُوضاعی ِک ِدل َمرُدوم ُگدازِه
یَکی کاشکی بیا َکهنو بِسازِه 

ُخالَصم ِکه َگُپوم پایاِن بیُتوم 
َجواِب قانِع اَی َمسئول اََویُتوم

جازموریان
احمد سعیدی مالکی

ای مرغ شب چو بگذری از فضای جاز
لِیُکو بزن تو از غم و دیکن برای جاز

برکش زهیرک از ته دل مرغ خوش نوا
بنگرکه برِّ زنگیان شده گلشن سرای جاز

ای باد صبحدم که آمدی ازسوی هفت باغ
 بر گو تو از هلیل خبرها برای جاز

 لبهای خشک جازبین ترک خورده ازعطش
بگرفته ریـز گرد اّول و تا انتهای جاز

کو آن طراوت و آن سبزی و نشاط 
کو گله گله دام و کجا آن چرای جاز 

داری چه انتظار ز اِنصاِف ) اهل دل(
آخر زیاد برده ) دیارکریمان( خدای جاز

سلطان کله کن نکرده وآن خواجه قجر 
مانند این ستم که شما بر بنای جاز

یک اصالح طلب فرماندار ایرانشهر می شود
جدید  فرماندار  انتصاب  بحث  در  فراوان  های  قوس  و  کش  از  پس 
ایرانشهر و مطرح شدن نام چندین گزینه مانند محمود امیریان بخشدار 
فعلی بمپور، محمدمیهنی فرماندار فعلی میرجاوه، چاکرزهی فرماندار سابق 
خاش، مهردادجهاندیده مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان، رحمدل بامری 
فرماندار سابق ایرانشهر و رئیس فعلی ستاد دیه استان دو گزینه آخر به پایان 
رقابت نزدیک شدند در این میان با قوت گرفتن احتمال انتصاب جهاندیده 
بعنوان فرماندار جدید وی که تاکنون سابقه انجام هیچگونه کار سیاسی 
و اجرایی در این خصوص نداشته است و با توجه به شرایط بسیار ویژه 
ایرانشهر که جای آزمودن نیست ترجیح داد از میدان کناره گیری کند 
تا راه برای رحمدل بامری آخرین گزینه باز شود پس از اخرین تصمیم 
گیری های مدیریت استان و انتخاب نامبرده بعنوان فرماندار جدید ایرانشهر 
واکنش های منفی و فراگیر در این شهرستان و استان بویژه از طرف احزاب 
و جریان های اصالح طلب استاندار مجبور به عقب نشینی از معرفی اقای 
بامری به وزارت کشور شد با توجه به شرایط موجود و حذف تمامی گزینه 
های بومی از این ماراتن مهندس منصور حجازی نیا از مدیران باسابقه 
اصالح طلب و مدیرکل تعاون استان در دولت اصالحات و مشاور وزیر تعاون 
وقت که در هر دو دولت یازده و دوازده گزینه جدی فرمانداری زابل بود 
که با مخالفت جریان های تندروی شمال استان انتصاب ایشان منتفی شد. 
وی همچنین در سال94بعنوان دبیر منطقه تجاری صنعتی آزاد سیستان 
معرفی و منصوب شد؛بعنوان جدی ترین گزینه فرمانداری ایرانشهر مراحل 
آخر معرفی و انتصاب را می گذراند برای این مدیر توانمند اصالح طلب که 
ایرانشهر را بعنوان اولین سابقه فرمانداری تجربه خواهد کرد آرزوی موفقیت 

داریم.

همت مسئولین قلعه گنج برای ساماندهی 
گلزار شهدا گمنام این شهرستان 

خبرنگار ادیب حیدری؛ صبح امروز در خصوص پیگیری و رفع مسائل و 
مشکالت موجود محوطه ی گلزار شهدا گمنام قلعه گنج جمعی از مسئولین 
محلی با حضور در محل گلزار شهدا به پیگیری و بررسی مشکالت مطرح این 
گلزار پرداختند. حجت االسالم نجنو امام جمعه قلعه گنج در جمع مسئولین 
و مدیران ادرات بیان داشت؛ وظیفه ی همه ی مسئولین شهرستان است 
که نسبت به ساماندهی و تکمیل گلزار شهدا گمنام همت کنند وباتوجه به 
جایگاه ویژه شهدای گران قدر بایستی ساماندهی گلزار شهدا با سرعت و 
قدرت بیشتری انجام گیرد و ساماندهی گلزار شهدا گمنام نیاز به کمک و 
امداد همگانی مسئولین شهرستان دارد. حجت االسالم نجنو امام جمعه 
قلعه گنج از نصب گنبد قبور مطهر شهدا گمنام ونصب اِلمان در محوطه 
گلزار شهدا قلعه گنج در اینده نزدیک خبر داد و گفت؛ کار ساخت گنبد 
گلزار رو به اتمام است و بزودی شاهد نصب ان خواهیم بود. قاسم احمدی 
شهردار قلعه گنج نیز در حاشیه بازدید و بررسی مشکالت گلزار شهدا با 
بیان اینکه فلسفه ی خدمت و تالش در گلزار شهدا بیعت با شهیدان انقالب 
اسالمی است افزود؛خدمات ابرسانی به محوطه ی گلزار شهدا انجام گرفته 
است و اقداماتی در راستای ایجاد فضای سبز و نهال کاری محوطه انجام 
گرفته و مرتب ابیاری می شوند و و در اینده نیز فضای سبز محوطه ی گلزار 
شهدا توسعه می یابد. و دیوار چینی محوطه گلزار شهدا از طرف خیابان 
اصلی نیز بزودی انجام خواهد شد و برای ساماندهی گلزار شهدا برنامه 
های خواهیم داشت. در بازدید صبح امروز که با همراهی محمد محمودی 
معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری،پاسدار محمد مرادی جانشین ناحیه ی 
مقاومت بسیج سپاه ،حیدر صمیمی رئیس شورای اسالمی ،مهندس ازادی 
رئیس اداره مسکن و شهرسازی،امید چهرازاد کارشناس فنی شهرداری و 
جمعی از فعاالن فرهنگی شهرستان انجام گرفت بسیاری از طرح ها و برنامه 

های ساماندهی گلزار شهدا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

یکی  از روسـتاهای باسـتانی 
ایـن  اسـت.  گالشـکرد  ایـران 
یکـی  روزگاری  کـه  روسـتا 
روزگار  در  مهـم  شـهرهای  از 
باسـتان و قرون نخست اسالمی 
ایـران بـود، می شـود در شـمار 
ایـران  کهـن تریـن روسـتاهای 
نـام برد کـه همچنان بـه حیات 
خـود ادامـه می دهـد. دریغا که 
آن  بـه  اسـت  آنگونـه شایسـته 
پرداختـه نشـده اسـت. امـروزه 
فاریـاب،  شهرسـتان  در  حتـی 
نـام هیـچ موسسـه یـا خیابـان 
وبلـواری بـا نـام  والشـگرد یـا 
گالشـکرد دیـده نمـی شـود که 
ایـن بـه سـبب نبـود فعالیتهای 
ایـن  شـناخت  در  فرهنگـی 
اسـت.  تاریخـی  روسـتای 
اطالعـی  بـی  هـم  طرفـی  واز 
مسـیولین مـا از  قدمت تاریخی 
ایـن منطقـه و یـا عـدم اهمیت 
دهـی مدیـران اجرایـی مـا  بـه 
ارزش هـای تاریخـی ایـن کهن 
اصلـی  علـت  میتـوان  دیـاررا 
دانسـت.    گالشـکرداز چنـان 
تاریـخ عظیمـی برخوردار اسـت 
وقدمتـی قابـل افتخـار و جـای 
خالـی پژوهـش هـای باسـتانی  
هسـت کـه بـه منزله یـک مهم  
هرسـال  از  روز  یـک  بـود  الزم 
شناسـی«  »گالشـکرد  بـه  را 

دادیـم. مـی  اختصـاص 
ازایـن  ردپایـی  نخسـتین 
روسـتا کـه در تاریـخ مـی بینیم 
در روزگار اردوان پنجـم اشـکانی 
کودتـای  بـا  کـه  وقتـی  بـود. 
نظامـی توانسـت بـرادرش پالش 
بیسـت وهشـتم  اشـک  چهـارم 
برکنـار  پادشـاهی  تخـت  از  را 
را  او  برادرکشـی   کند،بجـای 
از تیسـفون بـه جنـوب کرمـان 
فرسـتاد . پـالش هـم ناچـار بـه  
حکومـت برمنطقـه رودبارزمیـن 
ازیـک  لشـکری  و  شـد.  قانـع 

قبیلـه  پارتیـان  کـه بـا اووفادار 
بودنـد هـم همراهـش وارد ایـن 
هرتهدیـدی  تـا  شـدند  منطقـه 
بـر علیه پـالش را منهـدم کنند. 
پادشـاه  همـراه  آنـان  ی  همـه 
اشـکانی درایـن منطقه سـکونت 
یافتنـد و در کنـار رودی پرآب و 
نخـل هم شـهری بنا کـرد که به 
پالشـگرد نامور گردیـد. تا اینکه 
خیـزش اردشـیر بابـکان باعنوان  
اردوان  و  داد  روی  ملـی  نجـات 
پنجم کشـته شـد.  بـالش را که 
تنهـا بـاز مانده اشـکانیان بـود از 
میـان بـرد. امـا قبیلـه بالشـیان 
پارتـی کـه مردمـی نیرومنـد و 
دالور بودنـد  در منطقـه ماندند. 
و  شـاهنامه  گـزارش  بنابـر  و 
انـدرز بزرگان کشـوری اردشـیر  
مصلحـت را  بـرآن دیـد کـه بـه 
آسـیب  دالور  بالشـیان  قبیلـه 

ورنجـی  نرسـاند.
اسـالم   صـدر  قرنهـای  در  و 
مقدسـی  احمـد  بـن  محمـد 
در  عـرب  بـزرگ  دان  جغرافـی 
از  التقاسـیم  احسـن  کتابـش 
و  منوجـان  کنـار  در  والشـگرد 
مغـون  بعنـوان شـهرهایی آبـاد 
وپررونق یاد کرده اسـت ونوشـته 
اسـت : »والشـگرد بـارو و یـک 
قهنـدژ دارد کـه آنـرا »کوشـه« 

مـی نامنـد. و باغهـا دارد بسـیار،  
مـردم از کاریزهـا مـی آشـامند.
)احسـن التقاسـیم صفحـه690( 
نویسـد.  مـی  دیگـر  جـای  و 
کشـتزارهایش از مرز گالشـکرد 
مـی  کنونـی(  هرمز)مینـاب  تـا 
باشـد. . بیشـتر خـوراک مـردم 
اسـت)  خرمـا  و  ذرت  اینجـا 

صفحـه693(. همـون 
در  اسـتخری   ابراهیـم 
در  قمـری  هجـری  سـال340 
کتـاب  »المسـالک و الممالـک«  
گالشـکردرا  بـه عنـوان یکـی از 
شـهرهای مهـم کرمان نـام برده 
است و می نویسـد: »مردم اینجا 
بلـوچ و همه شـیعت باشـند و از 
حـد مغون و والشـکرد تـا ناحیه 
هرمـز نیل کارنـدو زیـره و پانیذ 
و نیشـکر از آنجـا خیـزد.  نـان 
ارزن خورنـد و نخل بسـیار بود.) 

و...صفحـه143( المسـالک 
ابن حوقل دیگـر جغرافی دان 
و جهانگـرد بسـیار مشـهورعرب 
هـم در کتـاب »صـورة االرض« 
از گالشـکرد بـه عنـوان  یکـی از 
شـهرهای مهم  کرمـان یکی نام 

مـی برد.
اولیـن  جیهانـی  احمـد   
جهانگـرد و جغرافـی دان ایرانـی 
کتـاب  در  دبیـران سـامانیان  از 

مـورد  در  العالـم«  »اشـکال 
خـور  در  مطالبـی  گالشـکرد 

دارد. توجـه 
 نوشـته اسـت: مـردم اینجـا 
بلـوچ و ایشـان در دامن کوههای 
کوفیـج انـد و طعام ایشـان ارزان 
اسـت و درختـان خرمـا از حـد 
گذشـته چنانکـه صدمـن خرمـا 

بـدر مـی دهند.
 و هرچـه از میوه های ایشـان 
نیازمنـدان  آن  از  بیفکنـد  بـاد 
و دوریشـان  و رهگـذران  اسـت 
برگیرنـد و بسـیار باشـد کـه یاد 
آنچـه  بیفکند.کـه  چنـدان  را 
ضعیفان و درویشـان جمع کنند 
بیشـتر از آن باشـد کـه خداونـد 
خـراج  را  ایشـان  و  گیرنـد  آن 
العالـم  دهند.)اشـکال  یـک  ده 

ص131(
 گالشـکرد درکتابهـای تاریخ  
اثـار  ود  اسـت   پررنـگ  بسـیار 
نـگاران  جغرافـی   ، مورخیـن 
وجهانگردان بسـیار امده اسـت..
وبـه ویژه در ذکر شـرح جنگهای 
بسـیار  سـلجوقی  شـاهزادگان  
آمـده اسـت..اما اکنون به سـبب  
فرصـت انـدک بـه همین انـدازه  
بسـنده مـی کنیـم. امـا بازهم از 
تاریخ گالشـکرد ودیگر شهرهای 

جنوبـی خواهیـم نوشـت.

قلعه گالشگرد در تاریخ 
حمیدشهریاری کوتکی

تلنگــُر

دقیقـاً 23 سـال پیـش در اتوبـان قزویـن- تهـران بعد از  با سـرعت 
150 کیلومتـر در سـاعت بـا اتومبیل پاتـرول دو درب به سـمت تهران 

مـی  آمدم.
 هم عشق سرعت داشتم و هم اینکه کالسم دیر شده بود.

 ناگهـان متوجـه یـک افسـر راهنمایـی و رانندگـی شـدم کـه کنار 
اتوبـان بـرای اینکـه مـن را متوقف کند چنان بـاال و پایین مـی  پرید و 

دسـت تکان مـی   داد کـه دیدنـی بود.
 بـه ناچـار در فاصلـه  ای جلوتر توقف کردم و قبـل از اینکه من دنده 
عقب بگیرم ایشـان سـوار ماشـین راهنمایی و رانندگی شـد و خودش 

را به من رسـاند.
 تصـور مـن ایـن بـود؛ که اتومبیـل را بـه پارکینگ هدایـت خواهند 

کـرد و خـودم هـم بـا جریمه سـنگینی مواجه خواهم شـد.
 پیـاده شـدم او هـم پیـاده شـد. آنقـدر عصبانـی بـود و فریـاد مـی  
کشـید کـه اجـازه حـرف زدن پیـدا نکـردم. در همـان حـال پرسـید؛ 

چیست؟ شـغلت 
 مـن هـم که تـازه مدرس دانشـگاه شـده بـودم و در سـنین جوانی 
برایـم بسـیار مهم بـود، بـا عذرخواهـی بابت سـرعت باال گفتم اسـتاد 
دانشـگاه هسـتم؛ کالس دارم. چـون دیـر کرده ام با سـرعت مـی  رفتم.
او بـا فریـاد )البتـه کمی نسـبت بـه لحظات قبـل آهسـته تر( گفت 
عزیـزم، مـن و امثـال مـن زحمـات زیـادی کشـیدیم تـا شـما جوانان 

فرصـت درس خوانـدن پیـدا کنید. 
شـما عزیـز مـا هسـتید. سـرمایه ی ایـن مملکـت هسـتید. تقاضـا 
می کنـم( بـه  خاطر خـودت و به  خاطر کشـورت، مواظب جـان خودت 
بـاش و ایـن را بدان اگر از خودت مواظبت نکنـی بابت مالیاتی که دادم 
تـا تـو درس بخوانی راضی نیسـتم. و بعد دسـت داد و خداحافظی کرد.

مات و مبهوت شده بودم. 
خـودم را جمـع و جـور کـردم؛ و گفتم: من به شـما قول مـی  دهم؛ 

هیچـگاه بیش از سـرعت 120 کیلومتر نروم.
 آنقـدر برخورد ایشـان برایم آموزنـده بود؛ که همواره بـه قولم وفادار 
بـوده  ام و همیشـه تصـور مـی  کنم آن افسـر شـریف من را مـی  بیند. 
اگـر او اتومبیـل مـرا می   خوابانـد و من را جریمه می  کـرد، آنقدر تحت 

تأثیر قـرار نمی  گرفتم. 
 گاهـی یـک رفتـار چقـدر مـی  توانـد آموزنـده باشـد. هرچنـد هـر 

برخـورد قانونـی حـق ایشـان بـود.
این گذشـت تا چند ماه پیش در اتوبان  از سـمت شـمال به جنوب  

با سـرعت 100 کیلومتر می  رفتم. 
ناگهان متوجه افسر جوانی شدم 

کـه بـه سـمت وسـط اتوبـان دویـد و بـا تابلویی در دسـت دسـتور 
توقـف داد. 

در کنار اتوبان ایستادم و پیاده شدم. 
عرض کردم؛ قربان تخلف کردم؟

 گفتند: بله اینجا سرعت 80 تاست ابتدای اتوبان هم مشخص 
شده است. گفتم معذرت می  خواهم متوجه نشدم.

 مدارک را گرفت و جریمه کرد.
وقتـی مـدارک و جریمـه را بـه دسـتم داد گفتم :حال کـه کار تمام 

شـده  اسـت می   خواسـتم مطلبی را عـرض کنم و ادامـه دادم
 شـماعزیز مـا هسـتید و سـرمایه ایـن مملکـت، آنطور که شـما به 

وسـط اتوبـان دویدیـد مـن نگران سـالمتی  تان شـدم.
 شـما مـی  توانید شـماره اتومبیل خاطـی را برداریـد و جریمه کنید 
یـا به گشـت بعدی اطـالع دهید امـا خواهش می  کنم به وسـط اتوبان 

ندوید. 
افسر ساکت بود.

 بـه چشـمان او نـگاه کردم  خیس شـده بود با بغـض خفیفی گفت 
تـا بـه  حال کسـی کـه او را جریمـه کرده باشـم با مـن اینطور صحبت 

بود! نکرده 
خداحافظی کردم و یاد آن افسـر شـریفی افتادم که همین جمالت 

را 23 سـال پیش به مـن گفته  بود.
 و آن تأثیرات را در روح و روان و دل من گذاشته بود. 

که دیگر آنطور عشـق سـرعت نداشـته باشـم. حال خداوند فرصتی 
برایـم فراهـم کرد کـه من آن جمالت سـازنده و زیبا را به نسـل بعدی 

همان افسـر بگویم.
 جوانـان، عزیـزان ما هسـتند. و سـرمایه ی این مملکت؛ الزم اسـت 

مواظب خودشـان باشند.
 تمـام مـردم بـرای بالندگـی آنان هزینـه داده انـد، مالیـات داده اند و 
زحمت کشـیده  اند و آنان را دوسـت دارند. نگذارید از دسـت بروندسبز 

... باشید 
بقلم پرویز درگی

 نمونه دردناك ....
توانیـم  مـي  روزهـا  ایـن 
اجـاق پیک نیـک هاي ببینم 
که بر روي آنهـا ابزاري جدید 
و عجیـب کـه درسـت مثـل 
این عکس نصب شـده اسـت. 
فکـري کنیـد ازایـن ابزارچـه 
مـي شـودکرد.  اي  اسـتفاده 
غـذا پخـت یـا چاي درسـت 

؟ کرد
درسـته هیچ کـدام از اینها 

نیسـت. ایـن ابزار فقط مخصوص اسـتعمال موادمخدر کـراک و تریاک 
است؟

 آنهـم جهـت اسـتفاده بـه اصطـالح سـیخ و سـنگ اسـت کـه در 
بسـیاري از فروشـگاهها وابـزار فروشـهاي اسـتان کرمـان وهرمـزگان 

بفـروش مـي رسـد.
 حاال این پرسـش مطرح اسـت. در حالي که فروشـندگان به درستي 
مـي داننـد این ابـزار چه گونه کاربردي دارداما آن را در فهرسـت فروش 
روزاننـه خودعرضـه مـي کنند. مي گویند مشـتري دارد ولـي آنها باآن 

چـه کار مـي کنند، چه ربطي به مـا دارد؟. 
گوئیـا فـروش بسـیار خوبـي هـم دارد. پیدااسـت که چنیـن ابزاري 
حتمـا بایـددر یـک کارگاه سـاخته شـود. براسـتي کـدام کارگاه اسـت 
کـه چنیـن ابـزاري را مي سـازد وتنها به جیب خودو سـود سرشـارآن 
مـي اندیشـد...؟ براسـتي تاکنـون چند بـار مسـئولین مربوطه بـه این 

فروشـگاهها تذکـر داده انـد که آن را نفروشـند؟

سوژه یک

اطالعیــــــــه
بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه مدیـران واحدهای مشـمول قانـون کار شهرسـتان 
کهنـوج مـی رسـاند که جلسـه مجمـع مدیران بـه منظـور انتخابـات نمایندگان 
کارفرمایـان در هیـات حـل اختـالف راس سـاعت 10 صبـح روز شـنبه مـورخ 
4/16 /97 در محـل اداره تعـاون کار ورفـاه اجتماعی برگزار میشـود .لذا مدیرانی 
کـه تمایـل بـه شـرکت در مجمع مذکـور را دارنـد میتواننـد درخواسـت خود را 
حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری مورخ دوشـنبه 4/11/ 97بـه همراه مـدارک ذیل 

بـه اداره کار وامـور اجتماعـی تسـلیم نمایند.
توجـه: منظـور از مدیـران - اعضـای هیـات مدیـره و مدیـران عامل یـا مدیران 
مسـئول کارگاه هـای مشـمول قانـون کار که دارای شـخصیت حقوقی هسـتند 

میباشد.
مدارک مورد نیاز:

1- مـدارک مویـد عضویـت در هیـات مدیره یا انتصـاب به عنـوان مدیرعامل یا 
مدیـر مسـئول کارگاه 2- تصویر آخرین لیسـت بیمـه کارگران کارگاه

اسامی داوطلبان عضویت در هیات حل اختالف :  
1- اسماعیل داد اهلل زاده 

2- عباس اطمینانی
 3- حسام الدین رستمی

 4- نادر مالیی
 5- وحید ساالری

عباس اکبری
ریس اداره تعاون ، کار وامور اجتماعی شهرستان کهنوج

خبر
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طی حکمی از سوی سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت

انتصاب احمد اسکندری نسب
به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان

ســوی  از  حکمــی  طــی 
»ســید محمــد بطحایــی« وزیــر 
احمــد  پــرورش  و  آمــوزش 
ــوان  ــه عن ــب ب ــکندری  نس اس
آمــوزش  جدیــد  مدیــرکل 
کرمــان  اســتان  پــرورش  و 

شــد. منصــوب 
اطــالع  اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  و  رســانی 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
کرمــان، آییــن تکریــم و معارفــه 
و  آمــوزش  جدیــد  مدیــرکل 
ــرورش اســتان کرمــان امــروز  پ
صبــح بــا حضــور مجیــد قدمــی 
معــاون وزیــر آمــوزش و پرورش 
و رئیــس ســازمان آمــوزش و 
کشــور،  اســتثنایی  پــرورش 
والمســلمین  حجت االســالم 
علیدادی ســلیمانی  حســن 
ــتان  ــه در اس ــده ولی فقی نماین
و امــام جمعــه کرمــان، حمیــد 
ــت  ــت معاون ــوری سرپرس مالن
سیاســی امنیتــی اســتانداری 
مســئوالن  دیگــر  و  کرمــان 
و مدیــران اســتانی در تــاالر 
دانشــگاه  هــای  همایــش 
فرهنگیــان پردیــس خواجــه 

 نصیرالدیــن طوســی کرمــان 
ــد.    ــزار ش برگ

ــا  ــم حمیدرض ــن مراس در ای

دعاگویــی سرپرســت اداره کل 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان 

وزارت آمــوزش و پــرورش در 
جهــت  مختلــف  حوزه هــای 
ــانی  ــروی انس ــازی نی توانمندس

ــار داشــت:  ــی دارد، اظه گام برم
ــول  ــند تح ــه س ــم ک امیدواری
ــان  ــوان گفتم ــه عن ــن ب بنیادی

ــد. ــا باش ــی راه گش ــب و مل غال
چالــش  اشــاره  بــا  وی 
ــرورش در  ــوزش و پ ــزرگ آم ب

ارتبــاط بــا نیــروی انســانی، 
گفــت: الگــوی مناســبی جهــت 
آینده نگــری در ایــن موضــوع 

ــن  ــد در ای ــت و بای ــوده اس نب
زمینــه تــالش بیشــتری صورت 

ــرد. گی
سرپرســت اداره کل آمــوزش 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس و پ
بیــان اینکــه میــدان اثربخشــی 
بــزرگ  پــرورش  و  آمــوزش 
و وســیع اســت، افــزود: اگــر 
ــاق  ــن حــوزه اتف ــی در ای خطای
وســیع  طیــف  در  بیفتــد 

اثرگــذار اســت.
ــه در  ــی ک ــه چالش های وی ب
ــوزش و  ــته آم ــاه گذش ــد م چن
ــه رو  ــا آن روب ــرورش اســتان ب پ
بــوده اشــاره کــرد و گفــت: بایــد 
همــه دســتگاه ها بــه یــک نقطه 
مشــترک برســند و ارتباطــات به 

ــی مدیریــت شــود. خوب
بــر پایــه ایــن گــزارش در 
ــد  ــات محم ــن از زحم ــن آئی ای
ــابق  ــرکل س ــن بیگی مدی محس
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
احمــد  و  تجلیــل  کرمــان 
عنــوان  بــه  اسکندری نســب 
آمــوزش  جدیــد  مدیــرکل 
کرمــان  اســتان  پــرورش  و 

منصــوب شــد

روز نخسـت فینـال هـای مسـابقات رویینـگ قهرمانی 
جوانـان آسـیا، پـارو زنـان کشـورمان توانسـتند 2 مدال 
طـال و 1 یـک نفره را کسـب کنند . در ادامـه این رقابت 
هـا امـروز پنـج شـنبه 3 رقابـت فینـال در مـواد تکنفره 
و دو نقـره مـردان و چهـار نفـره بانـوان انجـام شـد کـه 
نماینـدگان ایـران روی سـکو رفتنـد . درادامـه رقابـت 

هـای رویینـگ کاپ 2 آسـیا کـه همزمـان بـا مسـابقات 
قهرمانـی جوانـان آسـیا در چونگجـو کره جنوبـی برگزار 
میشـود محسـن شـادی تنهـا نماینـده کشـورمان یـک 
مـدال دیگـر بـه افتخارات خـود اضافـه کرد ایـن رقابت 
ادامـه  بانـوان  نقـره  دو  و  تکنفـره  مـواد  فینـال  در  هـا 

داشـت خواهد 

با حضور عطاپور عضو فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی در کره جنوبی:

پارو زنان ایرانی دو مدال طال و 
یک نقره کسب کردند

اتفـاق  بـه  شـهر  پارلمـان  ریـس  عطاپـور  عبـاس 
قضائیـه  قـوه  هفتـه  مناسـبت  بـه  شـهردار  و  اعضـا 
ریـس  سـاالری  زحمـات  از  و  رفـت  دادگسـتری  بـه 
بـه  وی  کـرد.  تشـکر  و  تقدیـر  کهنـوج  دادگسـتری 
رعایـت اخـالق حرفـه ای پایبند اسـت و همه کسـانی 
کـه بـا وی کار میکننـد از انجـام فعالیـت بـا وی لذت 
درمیـان  را  وافـری  محبوبیـت  کـه  عطاپـور   . میبرنـد 
جوانـان کسـب کـرده بـه خبرنـگار مـا گفـت: اخـالق 
حرفـه ای اصولـی دارد که اگر هرکسـی در هر شـغلی 
تـالش کند کـه آن را رعایـت کند قطعـا موفق خواهد 

شـد . ریـس شـورای شـهر تصریـح کـرد: شـهرداری 
کهنـوج بایـد بـا برون سـپاری بخـش هایـی از وظایف 
مسـیر  در  خصوصـی  بخـش  بـه  خـود  اختیـارات  و 
کاهـش هزینـه و همچنیـن افزایش بهـره وری حرکت 
کنـد ودر هـر دوره میـزان موفقیـت خـود را در ایـن 
امـر ارزیابـی و بـه اطـالع عمـوم برسـاند . عطاپور کـه 
قبـال سـابقه شـهرداری کهنـوج را داشـته تاکید کـرد: 
همـگام بـا شـهردار توانمندی کـه انتخـاب کردیـم در 
توسـعه شـهر آسـتین همـت را بـاال زده ایم و انشـااهلل 

شـاهد شـکوفایی شـهر خواهیـم بـود

 ریس شورای شهر کهنوج پس از دیدار با ریس دادگستری مطرح کرد:  

اصل عدالت ،
 عدم تبعیض و احترام به 
انسان ها باید رعایت شود


