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صفحه 3

دو کلمه حرف حساب
گپ یکم

️جای خالی فرهنگسرا و معاونت فرهنگی در شهرداری های ما.......
️نکاتی️ ️به ️کرمان، ️جنوب ️اسالمی ️ارشاد ️فرهنگ️و ️کل ️مدیر ️گذشته هفته
️مهم️جهت️توسعه️ ️یک️نیاز ️و ️فرهنگی ️یک️ضرورت ️به ️واقع ️در ️و ️مهم خیلی

️نمودند.️ ️اشاره فرهنگی️شهروندان،
️این️سخنان️وی️که️در️رسانه️های️کرمان️بازتاب️گسترده️ای️یافتند،️
ارشاد️ و️ فرهنگ️ مدیرکل️ بود️: زده️ تیتر️ چنین️ وطن️ کاغذ️ روزنامه️ که️
اینکه️شهردار️یهای️شهرهای️جنوب️کرمان️ از️ اسالمی️جنوب️کرمان،️
فرهنگی️جنوب️ کار️ به️ نیاز️ علیرغم️ دارد️. ندارند️گالیه️ فرهنگی️ معاون️
وظیفه️ ️️️️به️نقل️از️همین️نشریه️اسحاقی️گفت️: ندارد️. استان️فرهنگسر️ا
️حتی️معاونت️ ️شهرداران️جنوبی، ️اما ️شهرداری️هاست. ️با ساخت️فرهنگ️سرا
️اند.️ ️پرداخته ️نکات️مهمی ️به ️جناب️اسحاقی ️براستی️که ️ندارند. فرهنگی️هم
️توسعه️ ️عرصه ️در ️اساسی️برای️شهرداری️ها ️این️یک️نیاز ️نیک️می️دانیم️که ما
️فرهنگ️ ️مقوله ️متاسفانه️سالهاست ️است️که ️فرهنگی ️فعالی️تهای ️و شهری
️دیده️ ️موثر ️توجهی ️آن ️به ️ویا ️ندارد ️وجود ️چیزیست️که ️تنها ️ما ️ادارات ️تمام در
️برای️ ️جلو ️روبه ️روند ️در ️و ️شهری، ️ی ️راستای️توسعه ️در ️️️شهرداریها نمی️شود.
️هدفمند،️ ️و ️یاری️دهنده ️و ️شهروندانی️ممتاز ️و ️کوشا، ️فعال️و ️ی داشتن️جامعه
️مولفه️های️فرهنگی️است.️ ️کاربرد سخت️نیازمند️مقوله️های️فرهنگ️سازی️و
️و️ ️ها ️شهرداری ️محوِر ️اهداف️توسعه ️با ️رابطه ️در ارتقای️فرهنگ️شهروندی
️معاونت️ ️و️عملکردهای ️فرهنگسراها ️از️طریق ️امن، ️و ️آگاه ️ای داشتن️جامعه
فرهنگی️که️از️ارکان️اصلی️شهرداری️ها️محسوب️می️شوند،️امکان️پذیر️
️این️دو️مهم️در️شهرداری️های️ما️به️ ️شوربختانه️نه️تنها️جای️خالی است️.
️ما،️حتی️ ️ادارات ️اصال ️بگوییم ️تاسف️است️که ️احساس️می️شود،️جای وضوح

️ندارند. ️هم ️کاربلد ️و ️قوی ️های ️عمومی روابط
️ما️در️حد️ ️ادارات ️عمومی️های ️روابط ️فعالیت️های ️ترین ️مهم ️وقتی️که تا
️انتظار️ ️شهروندان ️از ️نمی️توان ️می️شود، ️سطح️شهر️خالصه ️در ️بنر نصب️چند
️های️ ️توسعه ️در ️ها ️اهداف️شهرداری ️روند ️با ️این ️از ️باالتر ️سطحی ️در همراهی،
در️ادارات️این️گستره️به️خصوص️در️شهرداری️ها️بسیار️ شهری️داشت️.
️عمومی️ ️روابط ️مسئول ️عنوان ️به ️را ️کارکنان ️ترین ️که،️ضعیف ️می️شود دیده
️روابط️عمومی️دارای️ ️باید️مسئول ️است️که ️این️در️حالی ️برم️یگزینند. خود
️باشد.️ ️ادبیات ️در ️بیشترین️سواد ️دارای ️و ️قلم ️اهل ️گسترده، اطالعات️عمومی
بایسته️است️که️دارای️ظرفی️تهای️بینشی️و️دانشی️و️دارای️بیان️نیکو️و️
امروزه️به️جایگاه️مسئول️روابط️عمومی️ اخالق️حرفه️ای️این️سمت️باشد️.

️می️شود.️ ️نگاه ️اداری ️یک️معاونت ️در️حد حتی
3️ ️در️صفحه ادامه

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
نوبت دوم

شـهرداری️منوجـان️قصـد️دارد️بـه️اسـتناد️مجـوز️شـماره31️-96/12/16️شـورای️
️از️شـرکت️ ️بـه️طور️حجمی️ ️یکسـال ️مدت ️به ️را ️انسـانی️خـود ️نیـروی اسـالمی️شـهر.

️نماید. ️تامیـن ️بـه️شـرح️ذیل هـای️خدماتـی️واجدالشـرایط
️باغبانی️ ️و ️زباله-فضای️سـبز ️آوری ️و️جمع ️تنظیف ،️ ️انجـام️خدمات️عمومی ️تامیـن -1

️یکسال. ️به️مدت سـطح️شـهر️منوجان
️از️ ️بعد ️پاکت️الک️و️مهرشـده،1۰️️روز ️پیشـنهادات️خود️را️در ️بایسـتی 2️ـ️متقاضیان
تاریخ️️نشـر️️آخرین️️آگهی️به️دبیرخانه️شـهرداری️تحویل️️و️رسـید️دریافت️نمایند.
️برنـده️مناقصـه️ ️اعضـای️کمیسـیون️معامـالت،️مفتـوح️و ️بـا️حضـور ️پیشـنهادات 3ـ

مشـخص️خواهد️شـد.
️قـرارداد️ ️عقد ️به ️نسـبت ️یک️هفته ️مناقصـه،️ظرف ️برنـده ️اول ️نفـر ۴ـ️در️صورتـی️کـه
️نفع️ ️بـه ️آنهـا ️و️ضمانـت ️میشـود ️منعقـد ️داد ️قـرار ️و️سـوم ️دوم ️نفـر ️بـا ️ننمایـد، اقـدام

️گردد. ️مـی شـهرداری️ضبـط
️نشـان️دهنده️ ️️که ️پیشـنهادات️خود️را️واضح، ️بایسـتی ۵-️شـرکت️های️متقاضی️می

️نمایند. ️اعالم ️باشـد، ️می ️مربع ️یـک️متر ️روب ️و ️رفت ️و ️زبالـه ️یـک️کیلـو ️آوری جمـع
️است. ️مختار ️پیشنهادات ️کلیه ️قبول ️یا ️رد ️در 6ـ️شهرداری
️باشد. ️می ️الزامی ️مناقصه ️موارد️ذیل️جهت️شرکت️در ۷ـ

️مشاغل ️بندی ️و️طرح️طبقه ️️کار ️اداره الف(️مجوز
️نامه️ ️بـا️ضمانت ️اسـناد️خزانه ️یا ️نقد ️بصـورت ️بـرآورد ️درصـد ۵️ ️میـزان ️بـه ب(️سـپرده

. بانکی️
️️شرکت ️اظهارنامه ج(

️باشد. ️می ️مناقصه ️برنده ️عهده ️به ️آگهی ️درج ️-هزینه ۸
وحید روشناس 
شهردار منوجان

معین اقتصادی قلعه گنج کجاست؟
مهاجرت، بیکاری و تشنگی سهم مردم قلعه گنج از اقتصاد مقاومتی 

عبور️ قلع️هگنج️ جاده️ از️ کاش️
️نخل️سر️ ️و️صدها ️تا️صدها م️یکردند
بریده️از️تشنگی️و️برخاک️افتاده️از️
ببینند️و️مردم️محروم️از️ ب️یآبی️ر️ا
️این️شهر️ ️در ️کنند ️خوب️نظاره ️را رفاه
️شناسنامه️ ️هنوز ️مردمانی️که هستند
از️ به️غیر️ ندارند️و️طی️یک️هفته️
داغ️ زیر️ش️نهای️ تکه️خمیری️که️
نان️م️یگذارند️ م️یپزند️و️اسمش️ر️ا
در️سه️وعده️چیزی️ندارندو️بیشتر️
نانی️ تکه️ یافتن️ برای️ آنها️ مردان️
برای️خانواده️به️جزایر️خلیج️فارس️

️اند. مهاجرت️کرده
رسانی️ اطالع️ پایگاه️ گزارش️ به️
مکران️به️نقل️از️فارس،️️با️توجه️به️
وجود️ظرفی️تهای️متنوع️در️جهت️
قلع️هگنج️ شهرستان️ ترقی️ و️ رشد️
کمربند️ بزرگترین️ وجود️ جمله️ از️
️طول1۷۰️️ ️به معدنی️افیولیتی️کشور

کیلومتر،️ظرفیت️بسیار️
3️ ️در️صفحه ادامه

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان:

به بهانه قاچاق سوخت
 پا روی گلوی کشاورزان نگذارید

اهداف اجرای 
طرح پارکومتر در 
شهرستان کهنوج 

   صفحه 2   

اسکراین 
انگلیسی در قلعه 
ضرغام السلطنه

   صفحه 2   

خطر مهلک 
بحران کم آبی 
و چالش های 
زیست محیطی

   صفحه 2   

پایان شرارت 
های باند مسلح در 
کهنوج با دستگیری 

سردسته آن ها
   صفحه 3   

تصادف 
موتورسیکلت در 
منوجان 2 کشته 

برجا گذاشت
   صفحه 3   
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 پیام راهنمایی
سرگرد صدیقی پور رییس پلیس راهور کهنوج

اهداف اجرای طرح پارکومتر در 
شهرستان کهنوج 

ــه️ ــهرجنوبی️ب ــادر۵️ش ــوان️م ــه️عن ــوج️ب ــهر️کهن ــاختار️ش س
ــش️ ــی️گنجای ــای️اصل ــان️ه ــت️خیاب ــه️ظرفی ــه️ای️اســت️ک گون
ــک️ ــی️ترافی ــدارد️،️برابرمهندس ــر️را️ن ــودرو️درمعاب ــت️خ وظرفی
هرخودرویــی️کــه️بــه️چرخــه️ترافیــک️شــهر️اضافــه️مــی️گــردد️
ــرای️خــودرو️درنظــر️ ــارک️ب ــه️میــزان1۴️️متــر️فضــای️پ ــد️ب بای

ــه️شــود️. گرفت
قــرار️گرفتــن️تمامــی️صنــوف️درنقطــه️مرکــزی️شــهر،️
ــن۷️.روستا،۷.ایســتگاه️ ــه️طــور️میانگی ایســتگاههای️روســتایی️ب
روســتایی️در️مرکــز️شــهر️فضــای️پــارک️رااشــغال️کــرده️انــد️واز️
طرفــی️مغــازه️داران️فضــای️پــارک️جلــو️مغــازه️خودشــان️حــق️
مالکیــت️شــخصی️مــی️داننــد️درصورتــی️کــه️پیــاده️رو️وســواره️
ــردم️ ــه️م ــی️شــود️کلی ــت️شــهرداری️محســوب️م رو️جــز️مالکی

ــد. ــتفاده️نماین ــارک️اس ــد️ازفضــای️پ بای
ــی️ ــش️خصوص ــور️وبخ ــس️راه ــکاری️پلی ــا️هم ــهرداری️ب ش
ــک️ ــی️وپرترافی ــای️اصل ــان️ه ــر️درخیاب ــرح️پارکومت ــرای️ط اج
اجــرا️نمــوده،️هــدف️اجــرای️ایــن️طــرح️در️مرحلــه️اول️انظبــاط️
ــوب️ ــهر️محس ــی️هرش ــگ️رانندگ ــی️ازفرهن ــه️جزی ــی️ک ترافیک
ــی️ ــرای️شــهرداری️جهــت️توســعه️آبادان مــی️شــود،درآمدزایی️ب
ــی️ ــان️وهــدف️اصل ــدادی️ازجوان ــرای️تع ــی️ب شــهر،️اشــتغال️زای
توســعه️از️نقــاط️پرترافیــک️بــه️نقــاط️کــم️ترافیــک️اجــرای️ایــن️
طــرح️باعــث️مــی️شــود️چهــاررا️ه️کالنتــری️تــا️چهــارراه️الزهــرا،️
خیابــان️شــهید️رجایــی،️انتهــای️خیابــان️ولــی️عصــر️تــا️میــدان️
اهلل،️ازمیــدان️اهلل️تــا️میــدان️مــادر،️خیابــان️هــای️رازی️وخیابــان️
ــد️ ــق️گیرن ــک️شــهر️رون ــم️ترافی ــاط️ک ــایر️نق ــم️وس شــهید️میث
چــون️ایــن️خیابانهــای️جــز️محــدوده️پاکومتــر️نیســتند️مردمــی️
ــه️پرداخــت️هزینــه️پارکومتــر️نیســتند️مــی️تواننــد️ کــه️قــادر️ب
ازایــن️فضاهــا️اســتفاده️کننــد️کــه️باعــث️رونــق️وتوســعه️شــهری️

مــی️شــود️.
یکــی️ازاهــداف️پارکومتــر️جابجایــی️ایســگاههای️روســتایی️بــه️
خــارج️ازنقطــه️مرکــزی️راننــده️ای️کــه️درایســتگاه️پــارک️مــی️
ــه️صــورت️ســاعت️ ــارک️ب ــه️پ ــه️پرداخــت️هزین ــد️موظــف️ب کن
اولیــه️هرســاعت2️..تومــان️ازیــک️ســاعت️بــه️بــاال️هزینــه️توقــف️
ــه️ ــرون️ب ــه️مق ــی️باشــد️پرداخــت️هزین ــان️م هرســاعت۵️..️توم
صرفــه️نمــی️باشــد️مجبــور️مــی️شــوند️ایســتگاه️رابــه️نقــاط️کــم️
ــرای️ ــال️وفضــای️ب ترافیــک️خــارج️ازهســته️مرکــزی️شــهر️انتق

عمــوم️مــردم️خالــی️شــود.
ــودرو️ ــه️خ ــی️ک ــازه️دارن ــر️مغ ــداف️پارکومت ــر️ازاه ــی️دیگ یک
ــال️ ــد️درقب ــد️بای ــارک️کنن ــازه️پ ــو️درب️مغ شــخصی️خــود️راجل
ــدت️ ــان️روز️براســاس️م ــا️پای ــه️ت ــارک️خــودرو️از️ســاعت️اولی پ
زمــان️پــارک️خــودرو️هزینــه️پرداخــت️کننــد️کــه️ایــن️هزینــه️
ــرای️مغــازه️دار️هــم️مقــرون️بــه️صرفــه️نیســت️مغــازه️دارهــم️ ب
️اســتفاده️کنــد️یــا️ ️بــرای️پــارک️خــودرو️خــود ️ازنقــاط️دیگــر بایــد
بــدون️خــودرو️بــه️محــل️کاســبی️خــود️مراجعــه️نمایــد️کــه️خود️
ــرای️عمــوم️مــردم️وازطرفــی️ ــارک️ب ــاز️شــدن️فضــای️پ باعــث️ب

ــرد. ــق️مــی️گی ــز️رون کاســبی️مغــازه️داران️نی
ــه️ ــت️ک ــورت️اس ــن️ص ــه️ای ــان️ب ــی️کار️پارکبان ــیوه️اجرای ش
مــردم️بــا️خریــد️برچســب️کارت️پــارک️بــه️مبلــغ1️.️هزارتومــان️
ونصــب️بــروی️شیشــه️جلــو️حــق️پــارک️کــردن️محــدوده️
️تابلــو️مشــخص️ ️نصــب ️بــا ️اصلــی️شــهر پارکومتــر️درخیابــان️هــای
ــغ️ ــان️مبل ــب۴️...هزارتوم ــن️برچس ــت️ای ــد️قیم ــده️را️دارن گردی
شــارژ6️...هزارتومــان️مــی️باشــد️اعتبــار️ایــن️شــارژ️یکســاله️مــی️

باشــد️
ــه️پــارک️نمایــد️ هرخودرویــی️در️محــدوده️پارکومتــر️اقــدام️ب
ــا️نیــم️ســاعت️اولیــه️هیــچ️هزینــه️ای️ازشــارژ️کســر️نخواهــد️ ت
شــد️در️ســاعت️اولیــه️هرســاعت2️..️تومــان️از️اعتبــار️کارت️
ــاعت️ ــه️ازای️هرس ــان️ب ــغ۵️..توم ــاعت️مبل ــک️س ــش️ازی ــم️بی ک
ــان️ ــط️پارکبان ــات️توس ــن️عملی ــه️ای ــود️ک ــی️ش ــم️م ــارژ️ک ازش
ــن️برچســپ️ ــرد️ای ــی️گی ــورت️م ــمند️ص ــتگاههای️هوش ــا️دس ب
هــرروز️توســط️پارکبانــان️بــا️دســتگاه️مربوطــه️چــک️مــی️شــود️
ــد️ ــه️خری ــدام️ب ــددا️اق ــد️مج ــارژمردم️بای ــام️ش ــی️اتم درصورت
ــد️برچســب️نمــی️ ــه️خری ــاز️ب ــد️نی ــد️درمراحــل️بع شــارژ️نماین
باشــد️همــان️برچســب️بــه️وســیله️دســتگاه️مجــددا️شــارژ️مــی️

شــود.
پارکبانــان️یــه️دســته️قبــض️کاغــذی️کــه️دردســت️دارننــد️بــه️
آندســته️از️رانندگانــی️کــه️وارد️محــددوده️پارکومتــر️مــی️شــوند️
️اخطــار️ ️بــرگ ️بــه️صــدور ️اقــدام ️نماینــد ️پــارک️مــی ️نقــاط ️ایــن در
وتذکــر️کــه️نســبت️بــه️خریــد️یــا️شــارژ️برچســب️خــودرو️خــود️
ــس️ ــن️پلی ــور️ماموری ــا️حض ــورت️ب ــر️اینص ــد️درغی ــدام️نماین اق
️بــه️مبلــغ3️....هزارتومــان️ ️برچســپ️َوشــارژ راهــور️راننــدگان️فاقــد

جریمــه️ودرسیســتم️خالفــی️خــودرو️ثبــت️مــی️گــردد.
ــگ️ ــم️وبافرهن ــردم️فهی ــه️م ــکر️ازهم ــن️تش ــان️ضم در️پای
ــورای️ ــای️ش ــا️اعض ــکاری️الزم️راب ــه️هم ــوج️ک ــتان️کهن شهرس
ــد. ــهر️را️دارن ــعه️ش ــی️وتوس ــت️آبادان ــتان️جه ــک️شهرس ترافی

ین️ ا سـکر ا
از️ پـس️
️بعنوان️ گذرانـدن️دو️ونیـم️سـال،
کنسـولیار️در️کرمـان،️بـا️گرفتن️
انگلیـس️ رهسـپار️ مرخصـی،️
در️ خـودش️ بگفتـه️ م️یگـردد️
️،جیرفت️ ️بـم ️راه ️از ️کـه ایـن️سـفر
بندرعبـاس️ راهـی️ وکهنـوج️
قبلـی️ سـفر️ برخـالف️ شـدند،️
االغ️ و️ شـتر️ کارواِن️ همـراه️ کـه️
️بـا️مسـاعدت️ حرکـت️میکردنـد،
سـردارنصرت️که️بجز️لقـب️والی،️
️با️موکب️ ️بـود، همـه️کاره️کرمـان
کردند.بهتـر️ حرکـت️ باشـکوهی️
اسـت️ادامـه️سـفر️را️بـدون️کـم️
️اسکراین️در️ ️از️زبان️خود وکاسـت
️کنیـم️ ️دنبـال ️کهنـوج ️و جیرفـت
)).......️شـش️سـوار️محلی️ما️را️
️اموالمان️ ️اثاثه️و بدرقه️میکردنـد️و
بوسیله11️️قاطر️حمل️میشد.این️
سفر️از️راه️مشـرق️)راه️زمستانی(️
️بم،جیرفت️ومیناب️ ️از️طریـق کـه
️آنکه️ ️بـا ️و ️انجـام️شـد میگذشـت،
بـود️ طوالن️یتـر️ دیگـر️ راه️ دو️ از️
️انجام️ ،امـا️راهپیمایـی️آسـان️تـر
میگردید.سـفر️مـا️مـدت22️️روز️
بطـول️انجامیـد️و️ضمـن️راه️در️
توقـف️ گوناگـون️ شـکارگاههای️
کبـک️ شـکار️ بـه️ و️ میکردیـم️
وپرنـدگان️ کوهی،تیهو،مرغابـی️
️مرغ️جیرفتی(️سـر️ ️)ماننـد دیگـر
️توقف️ ️بم️دو️روز گرم️میشـدیم.در
️نیز️مانند️سـفر️ ️بار ️ایـن کردیـم️و
گذشـته️بهمـراه️ژنرال️سـایکس،️
سـردار️مجلل)غالمحسـین️خان️
عامری️که️در️اقصی️نقاط️اسـتان️
سـاردوییه️ سـربیژن️ جملـه️ از️
️نگهداری️ کـه️در️تابسـتان️محـل
جیرفـت️ در️ و️ بـود️ اسـبهایش️
زیـاد️داشـت️کـه️هنـوز️ باغـات️
فلکـه️ سـالها،️ گذشـت️ از️ بعـد️
شـهرداری️ از️ باالتـر️ عامـری،️
باشـد.️ مـی️ مشـهور️ جیرفـت️
️یـک️ ️نیـز پسـرش️امـا️ناهلل️خـان
دوره️نماینـده️کرمـان️در️مجلس️
از️ شـورای️ملـی️گردیـد️و️بعـد️
ودهـه️ مانـد️ ایـران️ در️ انقـالب️
۷۰فـوت️نمود(سـپس️از️طریـق️
ارتفاعـات️جبـال️بـارز️عـازم️دره️
جیرفـت️شـدیم️در️اینجـا️تنهـا️
رودخانـه️قابـل️توجهـی️را️که️در️
جنـوب️و️مشـرق️ایـران️جریـان️
دارد،️مشـاهده️کردیم،البتـه️مـن️
نمـی️ نـام️ هیرمنـد️ رودخانـه️ از️
️ایـن️رود️در️حقیقـت️ بـرم️چـون
️افغانسـتان️جریـان️دارد️وفقط️ در
️ایران️ ️در️خـاک ️آن ️نهایـی دلتـای
مـورد️ اسـت.رود️ گرفتـه️ قـرار️
️ارتفاعات️اللـه️زار️و️هزار️ ️از بحـث
کـه1۴۵۰۰️️پـا️بلنـدی️آنسـت️
وبدریاچـه️ میگیـرد️ ،سرچشـمه️
️نام️ عمیقـی️کـه️موریـان️هامـون

دارد️فـرو️میریـزد️
......در️طـول️کناره️رود️جیرفت️
راه️ از️ کیلومتـر️ ️16 حـدود️ در️
وآثـار️ هـا️ خرابـه️ میـان️ ،از️ مـا️
تاریخـی️فـراوان️میگذشـت️کـه️
️به️شـهر️کامادی️میشـد. مربـوط
نوشـته️ مارکوپولـو️ کـه️ آنطـور️
است،این️شـهر)کامادی(️در️زمان️
سـلجوقیان️ و️ ساسـانیان،اعراب️
️اسـت. ️بـوده بسـیار️آبـاد️و️غنـی
️از️یـک️دهاتـی️ ️ایـن️جـا️مـن در
سـکه️طالیـی️متعلـق️بـه️قـرن️
دهم️میـالدی️خریـداری️کـردم.
️دهاتی️چند️ ️آن ️پسـر ️را این️سـکه
️،پیدا️ ️ها ️میـان️خرابـه ️ز ️قبـل️ روز
کـرده️بود.تـا️آنجا️که️مـن️اطالع️
️محـل️ ️ایـن ️در ️نیـز ️تاکنـون دارم️
️اگر️ ️و ️اسـت ️نیامده ️بعمل حفـاری
️قابل️ ️نتایـج ️انجـام️شـود ایـن️کار

توجهـی️خواهـد️داشـت.️
️بطرف️جنوب️ ️بعـد ️منزل چنـد
️نزدیکی️ ️در ️را ️مـا️چادرهای️خـود ،
قدیمـی️ قلعـه️ یـک️ دورنمـای️
برپـا️کردیم،کـه️در️ناحیـه️رودبار️
ایـن️قلعـه️متعلـق️ قـرار️داشـت️.
نیمـه️ قبایـل️ روسـای️ از️ بیکـی️
️السـلطنه️ ️بـود️کـه️ضرغـام بلـوچ
سـیاه️ میشـد.چادرهای️ نامیـده️
ضرغام️السـلطنه️در️دامنه️صخره️
عظیمـی️قـرار️داشـت️و️بنظـرم️
او️ خانـواده️ اعضـای️ کـه️ رسـید️
در️میـان️چادرهـا️نبایـد️خـواب️
خدمتکاران️ راحت️داشته️باشـند️.
️بـزرگ️ ️هـای ️قـاب ️در ️مـا ️بـرای او
چلـو️کبـاب️و️خـورش️فسـنجان️
️نوازی️ آوردنـد️و️مراسـم️میهمـان
️اجرا️ ️اکمل ️بنحـو خاص️عشـایر️را
️السـلطنه️ ️از️خود️ضرغام کردند.اما
️که️ ️گفتـه️شـد ️نبود.بمـن خبـری
بـه️ وی️مقادیـر️زیـادی️مالیـات️
️اسـت️و️ ️بدهـکار ️ایالتـی مقامـات
بـا️مشـاهده️اسـکورت️مسـلح️ما️
️آوری️ ️بـرای️جمع تصـور️کرده️که
️ایـن️فرضیه️را️ ️ایم، مالیـات️آمـده
️نمود. ️تاییـد ️تقریبا حـوادث️شـب
تاریکـی️شـب️ از️آنکـه️ .پـس️
️،️مـردی️ گرفـت ️فـر️ا همـه️جـا️را

که️قیافـ️های️بسـیار️قابـل️احترام️
️به️چادر️من️آمـد️وخود️را️ داشـت
️السـلطنه️معرفی️ پیشـکار️ضرغام
️فـرش️عتیقـ️های️ ️بـا️خـود کـرد.او
️دارم️ ️میـل ️آیـا ️گفـت ️و ️بـود آورده

خریـداری️کنـم. آن️فـرش️ر️ا
من️گوشـهایم️را️تیز️کردم،چه️
اینـکار️مـورد️عالقـه️ام️بـود️وآن️
موقـع️بـا️خـود️مجموعـه️ای️از️
بافـت️ هـم️ کوچـک،️ فرشـهای️
خـود️کرمـان️و️هـم️کار️عشـایر️
محلـی️را️،کـه️بـا️قیمـت️هـای️
️بودم،همراه️ ️ارزان️خریده بالنسـبه
داشـتم.اما️وقتی️فـرش️ضرغام️را️
دیدم️،قلبـم️به️تپـش️افتاد.فرش️
️بسـیار️ ️نیامد.بافتی ️قدیمی بنظرم
️بر️روی️آن️درخت️ عالی️داشـت️و
️،عالمت️ ️رنگ️سـبز ️به هـای️سـرو
افشـار️ قتلـو️ قبیلـه️ مخصـوص️
رنگهـا️ بود.آنقـدر️ بسـته️ نقـش️
️بنظـر️ ️بـود️کـه تـازه️و️درخشـان
از️داربسـت️ میرسـیدتازه️دیـروز️

️انـد. ️آورده ️بیـرون ️آنـرا قالـی
مـن️نسـبت️بـه️کهنـه️بـودن️
قالـی️تردیـد️کـردم️و️موضـوع️را️
️السـلطنه️ ️پیشـکار️ضرغام ️به نیـز

️گفـت. ️پیشـکار گفتـم...

خصوصیـات️ از️ آقا....شـما️
اخالقـی️مـردم️این️منطقـه️خبر️
ندارید.ایـن️فرش️مدت۸۰️️سـال️
️اسـت️،نگاه️ در️خانـواده️مـا️بـوده
کنید.سـپس️گوشـه️ای️از️قالـی️
️اعداد️ ️بـه ️آن️را️کـه ️بافـت ،تاریـخ
️نشـان️ ️بـود، ️نوشـته️شـده عربـی
داد️و️اضافـه️کرد:️ایـن️یک️فرش️
دختـر️باف️اسـت️و️دختـری️آنرا️
بعنـوان️جهیزیـه️خویـش️بافتـه️
فـرش️ ایـن️ ،در️حقیقـت️ اسـت️
️امـوال️خانوادگی️محسـوب️ جـزء
️بارث️ ️بدختـر ️از️مادر میشـود️کـه
رسـیده️اسـت.تصادفا️کمتر️مورد️
اسـتفاده️قـرار️گرفته️اسـت.هیچ️
دختـری️تاریـخ️عروسـی️خویش️
را️فرامـوش️نمی️کنـد️دخترهای️
مـا️این️قالـی️هـا️را️بـرای️فروش️

بافند. نمـی️
را️ قالـی️ بافتـن️ تاریـخ️ مـن️
خوانـدم️و️دچـار️تعجـب️شـدم️
تاریـخ️قالی️مقـارن️سـال1۸۴۰️️
کـه️ قیمتـی️ بـه️ را️ بود.قالـی️
پیشـنهاد️کـرده️بـود️خریـدم️و️
متاسـف️ اینـکار️ از️ نیـز️ هرگـز️
نیسـتم️پـس️از️آنکـه۴۰️️سـال️
اسـت️از️آن️استفاده️میکنم️هنوز️

وضعـی️بسـیار️عالـی️دارد.فقـط️
️که️ ️رفتـه ️آن ️روی ️و ️رنـگ اندکـی
اتفاقا️خـود️این️موضـوع️به️کهنه️
کمـک️ بیشـتر️ آن️ دادن️ نشـان️
مـی️کنـدو️واقعـا️عتیقـه️بنظـر️

میرسـد.........((
️از️ ️السـلطنه️را️می️توان ضرغام
️آخرین️حاکمان️خودمختار️ نسـل
️ایران️دانسـت.️وي️دسـتور️داد️ در
بـه️ و️ بسـازند.️ تاجـي️ برایـش️
وزیـرش️آصـف️کهنوجـي️گفتـه️
️آصف️ ️بزنیم؟ ️باید️سـکه بـود،️کي
بـود:️صاحـب،️ بـا️طعنـه️گفتـه️

️اسـت. ️زود هنـوز️خیلـي
️بـا️آمدن️رضاخان️قـدرت️آنها️
️رسـد️ ️می ️نظر ️گردید.بـه محـدود
شـاه️ رضـاه️ از️ سـای️های️ ضرغـام️
قاجار️بـود️که️در️عین️بیسـوادی️
بنـام️ فهمیـده️ و️ دانـا️ فـردی️ از️
آصـف️بهـره️مـی️گرفت.آصفـی️
️و️ ️کـرد ️برخـورد ️اسـکراین ️بـا کـه
قالیچـه️را️بـه️ایشـان️فروخـت«️
در️ آصـف️ اهمیـت️ و️ ارزش️
دسـتگاه️حکومـت️ضرغـام️تا️آن️
️از️دنیا️رفت️ ️او ️بود️کـه️وقتـي جـا
️بود️ ️مـزارش️گفته ️بر️سـر ضرغـام
️موضرغامم️ ️نـه ️ته ️اي ️بعـد آصـپ،
️یعني️آصف️ ️نـه️رودبار،️رودبـار« و
️نـه️مـن️ ️تـو️دیگـر ️از️مـرگ بعـد

️نـه️رودبـار،️رودبـار. ضرغامـم️و
گویندآصـف️چنـان️از️هـوش️
کـه️ بـود️ برخـوردار️ باالئـي️
وقتـي️فرمانفرمـا️حاکـم️کرمـان️
بدلیـل️عـدم️پرداخـت️مواجب️و️
مالیـات️منطقـه️کهنـوج️رودبـار،️
بـا️عصبانیـت️و️بـرای️گوشـمال️
مسـئولین️ و️ انـدرکاران️ دسـت️
️به️ ️آیـد.️ضرغـام بـه️منطقـه️مـي
️به️ آصـف️متوسـل️مي️شـود️کـه
️آصف️در️ ️آرام️کنـد. ️او️را ️اي گونـه
جمع️مردم،️خطـاب️به️فرمانفرما️
️پرواز️ ️تو مي️گوید»مگسـي️را️کـه
️بداهه️ ️ایـن ️اسـت« دهي️سـیمرغ
️تأثیر️ گوئـي️چنـان️در️فرمانفرمـا
مي️گـذارد️کـه️نه️فقـط️آرام️مي️
گیـرد،️بلکـه️خلعتـي️نیـز️بـه️او️

اهـدا️مـي️کند.

سـفر️ از️ بعـد️ رضاخـان️
مشـهورش️به️بلوچسـتان️،بعد️از️
سـرکوبی️خوانیـن️و️سـرکردگان️
ضرغـام️ بنـام️ مـردی️ از️ بلـوچ️
بـرای️ کـه️ م️یشـنود️ السـلطنه️
خـودش️حکومتی️نیمه️مسـتقل️
و️خودمختـار️برپـا️کـرده️اسـت.
طـوری️ را️ برگشـتش️ ایشـان️
برنام️هریـزی️می️کند️کـه️از️روی️
️برود.آنطور️که️ ️بـم ️بطرف کهنـوج
آقای️علی️شـریفی،️فـرد️فرهنگ️
دوسـت️و️مدیـر️نشـر️دانـش️از️
محمـد️ مرحومـش️ پـدر️ زبـان️
حسـین️شـریفی️از️دسـته️اولین️
معلمان️بومی️منطقـه،️نقل️کرده️
اند.رضاخـان️در️برخورد️با️ضرغام️
،شـنیدم️ پرسـد️ مـی️ ایشـان️ از️
شـما️قلدر️منطقه️هستید.ضرغام️
️از️هـوش️و️درایت️سرشـاری️ کـه
️بـود️مـی️دانسـت️تک️ برخـوردار
️تعیین️کننـده️عمر️ تـک️کلمـات
ایشـان️هسـت️و️در️جـواب️مـی️
️بله. ️امـر️دولـت ️بـه ️قلـدر :️ گویـد
همیـن️جـواب️باعـث️مـی️گردد️
️بگذرد️ ️از️تقصیراتش ️نـه️تنهـا که
بلکـه️ایشـان️را️در️مقامـش️ابقـا️
از️ قاجـار️ دوران️ در️ کند.ضرغـام️
خـودداری️ مالیـات️ پرداختـن️
بـود️ افـرادی️ از️ و️یکـی️ میکـرد️
کـه️بـه️همیـن️علـت️بـا️کمـک️
️،سـالطین️ ️منطقه ️دیگر حاکمـان
️این️ ️ودر ️تشـکیل️دادنـد ️را عشـره
️با️سـردار️ ️را ️عجیب ️اتحادی زمـان
اسـفندیاری)نماینده️ نصـرت️
رودبـار️ و️ جیرفـت️ پنجـم️ دوره️
️اسـناد️ ️،️در ️تشـکیل️مـی️دهـد )
️نامه️ ️نیز ️اسـالمی مجلس️شـورای
هـای️زیـادی)9️نامـه(️از️طـرف️
مجلـس️ بـه️ السـلطنه️ ضرغـام️
️اسـت️کـه️در️مورد️ نوشـته️شـده
محاسـبه️مالیاتـی️رودبارزمیـن️و️

️باشـد. ️ایشـان️مـی امـالک
بـک️ همراهـان️ و️ اسـکراین️
بندرعبـاس️ عـازم️ بعـد️ هفتـه️
️فورد️ ️اتومبیل ️اولیـن ️با ️و میشـوند
خانـواده️کنسـول️مـک️کناگـی️
روبـرو️مـی️گـردد️،اتومبیلـی️که️
داشـت.️ تازگـی️ ایشـان️ بـرای️
اتومبیلـی️بـود️کـه️ اولیـن️ ایـن️
️بـار️ ️اولیـن ️بـرای در️سـال1919️
کرمـان️ بطـرف️ بندرعبـاس️ از️
️با️ ️مایل 1۰️ ️وفقـط ️نمـود حرکـت
️اسـاس️ ️)بر ️راه ️وضعیت ️بـه توجـه
️کیلومتر️ ️اسـکراین11 گفتـه️های
️پلیس️جنوب️سـاخته️ ️توسـط راه
شـده️بود️وچند️کیلومتـر️هم️راه️
️بود(بیشـتر️ ️اتومبیـل️رو همـوار️و
️مسـافران️ ️را ️مسـیر ️بقیه ️و نپیمود
از️ پیمودند.اسـکراین️ اسـب️ بـا️
دوران️اقامتـش️در️کرمان️بعنوان️
️یـاد️ ️اش سـالهای️خـوب️زندگـی

کند.️ مـی️

اسکراین انگلیسی در قلعه ضرغام السلطنه
امیدشریفی

️مشـکالتی️کـه️دارد️هیچ️ ️و ️معضالت ️با️همـه️ی ️امـروز بـرای️جهـان
️نیسـت. ️محیطی ️زیسـت ️معضالت ️و ️تهدیدات ️از ️تر ️نابود️کننده ️اما چیز
️اقتصادی️هر️ ️اجتماعـی ️معضالت ️تـوان ️می ️تدبیر ️بـا ️و ️باالخره ️کـه چـرا
️نمود. ️مدیریت ️و ️رفع ️باشـد ️ان ️برای️حل ️ای ️اراده ️اگر ️البتـه ️را ️ای جامعـه
️اگر️ ️نحوی️سـت️که ️به ️بنیان️معضالت️زیسـت️محیطی ️اسـاس️و اما
️از️ ️نه ️ماند ️باقی️خواهـد ️›‹نشـان‹‹ ️تاک ️از ️نـه ️دیگـر ️بگـذرد ️ای ️مرحلـه از

نشان‹‹! ›‹تاک️
️اقتصادی️ ️و️حیـات ️اسـاس️معیشـت ️ما️که ️منطقه ️بویژه ️و در️جامعـه
️و️ ️بوده ️اسـتوار ️کشـاورزی ️بر ️قرن️ها ️و️طی ️تاریخـی ️بطـور ️ان اجتماعـی
️به️مراتع️و️رودخانه️ها️و️ ️آسـیب هست.مشـکالت️زیسـت️محیطی️مثل
️با️ ️را ️بعـدی ️نسـل️های ️آینده ️زمینی ️زیر ️آب️های ️از ️رویـه ️بـی برداشـت

️می️سـازد. ️مواجه ️نابودی ️و️حتـی خطـر
️اولویت️چندم️ ️در ️یـا ️توجهـی ️اسـت️کم ️و️حیرت ️تعجـب ️مایـه آنچـه
️و️ ️وسـیع ️منطقه ️این ️در ️آب ️بحـران ️و ️زیسـت ️محیط ️مسـئله ️دادن قـرار

️برای️کشـاورزی️ست. مسـتعد
️غالت️ ️از ️ای ️بخش️عمـده ️کننـده ️تامین ️زمانی ️کـه تجربـه️سیسـتان
️وقت️در️ ️مدیـران ️قبـل ️اگر️چنـد️دهه ️کـه ️مـی️دهد ️نشـان ️بـود کشـور
️به️سد️سازی️در️ ️نسـبت ️و ️بخرج️داده ️مسـئولیت ️و رژیم️گذشـته️درایت
️معاهده️ ️مسـئولیت️خود️طبق ️به ️و داشته ️ر️ا افغانسـتان️حساسـیت️الزم
️هامون️ ️دریاچه ️و ️رود️هیرمنـد ️کردند.امروزه ️می ️عمـل ️المللی ️بین هـای
️نمی️ ️قابل️سـکونت ️غیـر ️اعظم️سیسـتان ️قسـمت ️و خشـک️نمـی️شـد
️اقلیمـی️در️کل️جهان️ ️تغییـرات ️به ️توجه ️بـا ️مـا️هم ️منطقـه در گردیـد️.
️از️ ️نشـود️و ️اندیشـیده ️تدبیری ️امروز ️اگر و️خشکسـالی️های️متعاقب️آن
️بکار️ ️بطور️جد ️و ️اخـذ ️موثر ️و ️راهکارهای️الزم ️و️خبـره ️زبـده کارشناسـان
️دهه️ ️دو ️از ️کمتـر ️تا ️بگوییم ️اگـر ️بود ️نخواهـد ️ذهـن ️از ️دور ️نشـود گرفتـه
️و️ ️مواجه ️آبـی ️بی ️با ️کرمـان ️اسـتان ️از️جنوب ️وسـیعی ️منطقـه ی️دیگـر
️ناکـرده️چنین️ ️اگـر️خدای ️قابل️سـکونت️خواهد️شـد.بدیهی️سـت غیـر

️کل️ ️آن ️و️سیاسـی ️اجتماعی ️اقتصادی ️تبعات ️یابد ️تحقق ️ناگـواری اتفـاق
️داد.️ ️قـرار️خواهد ️تاثیر ️تحـت ️را کشـور

️مدیران️ ️و ️مسـئولین ️اگر️همه ️بود ️مهم️خواهـد ️و پـس️بسـیار️حیاتی
️تشـکیل️ ️با ️محترم ️نمایندگان ️بویژه ️اسـتان ️و️جنوب ️اسـتان اجرایـی️در
️محیط️ ️معضالت ️و ️مسـئله ️عاجل ️و ️بطور️ضربتـی ️ویـژه ️هـای ️گـروه کار
️در️ ️داده ️قـرار ️کار ️دسـتور ️در ️را ️آبی ️کم ️معضل ️همه ️از ️مهمتـر ️و زیسـتی
️به️عمق️ ️آگاه️سـازی️جامعه ️نمایند.اول ️فعالیت ️مسـتمر ️بخـش️بطور دو
️با️در️ ️و️دوم ️مـی️کنـد ️تهدید ️را ️این️سـرزمین️کهـن ️آینده خطـری️کـه
️به️ ️برنامـه️ها ️و ️مشـکل️در️همـه️طـرح️هـا ️ایـن ️قـرار️دادن ️اول اولویـت
️توجه️ ️منطقـه️حداکثر ️آبی ️منابـع ️و️حفظ ️در️صرفـه️جویـی ️کـه نحـوی

و️تدبیر️صـورت️پذیرد.️
️افزایش️ ️بـه ️نسـبت ️اسـتان ️نمایندگان ️تـالش️مجدانـه ️بـا ️اسـت الزم
️کشـاورزی️ ️وزارت️جهاد ️و ️نیرو ️وزارت ،️ ️زیسـت ️محیط اعتبارات️سـازمان
️با️ ️و ️دسـتگاهها ️ایـن ️بخشـی ️اسـتراتژیک️میـان ️و ️منسـجم ️همـکاری و
️این️حوزه️ ️کارشناسان ️و ️دانشـمندان ️و ️دانشـگاهی ️نیروها️ی ️از اسـتمداد
️به️ ️بیشـتر ️هـای ️آسـیب ️از ️بـرای️جلوگیـری ️ای ️منطقـه ️و ️ملـی عزمـی

️پذیرد. ️منطقه️صـورت ️آب ️منابـع ️و ️زیسـت محیـط
️بخش️ها️ ️و ️در️شهرسـتانها ️هایـی ️و️جشـنواره ️همایـش️هـا برگـزاری
️عمق️ ️به ️را ️آنـان ️هـا ️و️حتـی️خانواده ️مـردم ️آحـاد ️از ️کـردن ️دعـوت ️بـا و

️نماییم.چون️ جلب ️ر️ا ️انـان ️نمـوده️در️صرفه️جویی️همکاری ️آگاه فاجعـه
️محیط️ ️اهمیت ️و ️آب ️بحـران ️بسـیار️خطیر ️وضعیت ️به ️اجتماعی ️بدنه تـا
️برنامه️ ️بـا ️نبرنـد️صرفـا ️پـی ️فرزندانشـان ️آینـده️ی ️و زیسـت️در️حیـات

️آید.️ ️بدسـت️نمـی ️موثر ️و ️مطلوب ️نتیجـه ریـزی️حکومتـی
️نسـبت️ ️عمومی ️اذهان ️اخیر ️اگر️در️طی️سـه️دهه️ی ️مثال ️عنـوان بـه
️می️گردید️ ️روشـن ️منوجان ️منطقه ️رویه️ی️چاهها️در ️بـی بـه️خطر️حفر
️بطور️ ️زمیـن ️اعطـای ️از ️و ️مـی️شـد ️برخـورد ️ان ️بـا ️بطـور️کارشناسـانه و
️امـروز️ ️گردیـد ️مـی ️عمیـق️جلوگیـری ️و️حفـر️چاههـای سـخاوتمندانه
️این️ ️به ️می️کنـد ️تهدید ️را ️مـا ️فرزندان ️آینـده ️و️خطـری️کـه ️آب بحـران
️قدما️ ️معروف ️مثـل ️بنابراین️طبق ️نبود. ️مطـرح ️آور ️دلهره ️و صـورت️حـاد

️منفعت️اسـت.‹‹ ️بگیریم ️که ️کجـا ️هـر ️از ️را ️›‹جلـو️ضـرر :
️در️ ️آینده ️دهـه ️دو ️یکی ️در ️آبـی ️بی ️اسـت️تهدید ️محـرز ️اکنـون آنچـه
️اسـت.بنابراین️ ️،️شـرق️و️جنوبشـرقی️کشـور ️بویژه️در️مرکز کل️کشـور
️و️ ️انسـانی ️از️سـرمایه️های ️بـرای️حفاظـت ️تا ️مـی️کند عقالنیـت️حکـم
️زیستی️ ️محیط ️مشـکالت ️به ️نسـبت ️همگی ️ما ️منطقه، ️و ️کشـور طبیعی
️با️حساسـیت️ ️و ️درک ️را ️تاریخـی️خـود ️مسـئولیت ️آب ️بحـران ️مسـئله و

مضاعف️اقـدام️نماییم.
️است. ️دیر ️فردا ️که ️کرد ️کاری ️باید ️امروز همین

️حسرت.... ️و ️بود ️خواهد ️مسئولیتی️خسران ️بی ️و ️توجهی ️بی نتیجه

خطر مهلک بحران کم آبی و چالش های زیست محیطی
نگاه روز  
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َجّلساِن ِگردگو
️نام️مشاغ️لاند،️و️کسانی️ شنید️هاید، ️قّصاب️و️خّباز️ر️ا ️واژ️ههای️طّباخ،
️نامید،️ »َجاّلس« ️ر️ا ️آ️نها ️م️یتوان ️مشاغل ️وزن️همین ️بر هم️هستند️که
️م️یشناسید.️ ️حتماً ️را ️آد️مها ️ای️ن ️باشد. ️نداشته ️واژ️های️وجود ️چنین اگرچه
این️دسته️که️هر️یک️از️ما️هم️م️یتوانیم️یکی️از️آ️نها️باشیم️️کارشان️
اگر️طّباخ️ این️است️که️از️این️جلسه️به️آن️جلسه️در️حرکت️هستند️.
یعنی️»بسیار️طب️خکننده«،️»َجاّلس«️نیز️»بسیار️نشیننده️در️جلسه️

️بسیار️جلو️سکننده«️ است،
️خصیصه️بارز️ادارات️این️مناطق️انبوه️جلسات️است️و️شور️وشوق️
️شرکت️ ️چندین️جلسه ️روز ️هر ️در ️که ️دوربین️دوست️هستند »َجاّلسان«
️شب️ ️تا ️صبح ️را ️آ️نها ️است️که ️ساختار ️نیست، ️خودشان ️تقصیر م️یکنند.
را️ برنامه️ریزی️کنند،️اما️فرصت️اجر️ا دور️میزهایی️م️ینشاند️تا️مدام️.
️بارشان️ ️و ️کار ️به ️و ️کنند ️فکر ️یا ️بخوانند، ️اینکه️چیزی ️فرصت ️نه ️و ندارند.

️جلس️هاند.️ ️در ️همه برسند.
نظام️اداری️به️دلیل️ابهام️در️ ️»َجاّلسی«️بیماری️نظام️ادار️ی️است️.
️فقدان️ ️بدهد، ️جرأت️تصمی️مگیری ️مدیران ️به ️که. ️دانشی ️کمبود وظایف،
با️سرعت️و️دقت️به️گردش️درآورد️و️الزم️ شفافیتی️که️اطالعات️ر️ا
رد️و️بدل️کرد،️و️ساختار️مستعد️تخلف️ نباشد️در️جلسه️اطالعات️ر️ا
️به️ ️قرار️م️یدهد، ️نظارتی در️معرض️رسیدگی️سازما️نهای ️ر️ا که️مدیران
️به️ ️قادر ️اکثریت️مدیران ️م️یکند. ️جلسه ️به ️مؤکول ️را ️تصمیمی ️هر تدریج
️گرانبها️صرف️جلوس️در️جلسات️ ️وقت ️بنابراین ️و ️نیستند تصمی️مگیری

️م️یکنند.️ ️ظهور ️»َجاّلسان« ️تدریج ️به ️و م️یشود
کثیری️ ️روش️اداری️»َجاّل️سپرور«️به️این️حد️نیز️قناعت️نم️یکند️.
آن️ و️ م️یآرایند️ نیز️ دیگر️ ُخلقی️ به️ ر️ا تدریج️خود️ به️ »َجاّلسان«️ از️
»ِگردگو«️کسی️است️که️ماهرانه️درباره️هر️مسأله️ »ِگردگویی«️است️.
»ِگردگو«️ مهمی️چنان️سخن️م️یگوید️که️نه️سیخ️بسوزد️نه️کباب️.
به️دست️آورد،️سخنش️ م️یتواند️چنان️سخن️بگوید️که️دل️همه️ر️ا
خرسند️ هیچ️گوش️های️ندارد️و️رئیس️فعلی️و️رؤسای️محتمل️آتی️ر️ا
ِگردگو️م️یتواند️چنان️سخن️بگوید️که️هیچ️مسئولیتی️را️ م️یسازد️.

متوجه️اظهارنظرش️نسازد.️
️»ِگردگویان«️طائف️های️هستند️که️جز️در️مواردی️که️ناچار️شوند،️
️گریبانش️ ️فردایی ️و ️امروز ️مبادا ️تا ️نم️یکنند ️امضا ️را ️اظهارنظری پای️هیچ
و️ترجیح️م️یدهند️ بیزارند️ از️مکتوب️کردن️ این️جماعت️ بگیرند️. ر️ا
صدا️یشان️در️کنار️صداهای️همگان️قرار️گیرد️و️همواره️مسئولیت️
️برای️»َجاّلسان️ِگردگو«️ ️حاشا ️دیوار ️میان️همگان️تقسیم️شود. تصمی️مها

بلند️است.️
گرد️ آ️نقدر️ که️ گفتن️سخنانی️ برای️ است️ مهارتی️ »ِگردگویی«️ ️
️مکانی️ ️و ️زمان ️هر ️به ️و ️غلطاند، ️را ️آ️نها ️م️یتوان ️زمینی ️هر ️در ️که هستند
از️هر️زاویه️که️نگاه️کنید،️فرقی️ گوِی️ِگرد️ر️ا قِل️داد️. م️یتوان️آ️نها️ر️ا

️جهت️خاصی️ندارد.️ نم️یکند،
بر️سنت️ که️ ادار️یای️هستند️ نظام️ ِگردگو«️محصول️ »َجاّلساِن️ ️
️آن️جایگاهی️ ️در ️امضاشده ️گزارش️کارشناسی️مکتوب️و ️و ️شده شفاهی️بنا
شیوه️ای️که️در️غوغای️آمارهای️متناقض️همواره️م️یتوان️هر️ ندارد️.
اکثریت️آد️مها️در️چنین️سیستمی️آخر️و️ توجیه️کرد️. اظهارنظری️ر️ا
عاقبت️حرف️ها️یشان️»َجاّلسی«️و️»ِگردگویی«️است؛️حرف️های️که️در️
️روی️ ️نرنجانند؛ ️را ️کسی ️و ️بمانند ️بیشتر ️یا ️یک️دهه ️م️یآموزند️چگونه آن

️نپذیرند. ️حرف️های️را ️مسئولیت️هیچ️مخاطره ️و ️نایستند، حرفی
زیرا️ هستند،️ مرتبط️ هم️ به️ بسیار️ »ِگردگویی«️ و️ »َجاّلسی«️ ️
️از️ ️بیرون دید️هاید️که️چون️جلسه️تمام️م️یشود️و ️بسیاری️ر️ا گردگویان
️حر️فهایی️م️یگویند️ ️سخن️م️یگویند، ️شما ️کنار ️در ️ایستاده اتاق️جلسه،
️نگفت؟️گویی️ هما️نجا️داخل️جلسه ️ای️نها️ر️ا ️از️خود️م️یپرسید️چرا که
ِگردگویی️در️این️ وقتی️م️ینشینند️و️آ️نگاه️که️ایستاد️هاند،️متفاو️تاند️.
»َجاّلسان️ِگردگو«️خود️م️یمانند،️ ️است️. ️برای️ماندن ️اداری،️راهی شیوه
️به️فنا️ ️بسیاری️را ️اما️سرمای️ههای ️بیشتر، ️یا ️یک️دهه بی️هیچ️صراحتی،

م️یبرند.

طنز اما جدی
محمد فاضلی

گویش 
حمیدشهریاری کوتکی

فارسی َخَملی
️از️روزگار️کهن️رودبارزمین️نامیده️ ️استان️که ️از️جنوب ️ای منطقه
به️ ایران️ باستانی️ رااز️دوران️ ارزشمند️زیادی️ شده️است،️چیزهای️

️است. ️آورده روزگار️ما
️یکی️ ️ببینم. ️وفور ️به ️باستانی ️های ️ویژگی ️دیار، ️کهن ️این ️امروز ️در تا
️است.️گویشی️ ️این️منطقه ️باستانی،️گویش️مردم ️این️شناسه️های از
که️به️گفته️پژوهشگران️زبانشناسی️مانده️ای️از️زبان️پارسی️میانه)️
️روی️ ️است ️از️ده️سال ️بیش ️مطلبی️که ️است.️دکتر پهلویک️ساسانی(
️بازمانده️ ️است،️که️گویش️رودباری، این️گویش️پژوهش️دارد،️معتقد
️از️ ️به️علت️دوری ️این️منطقه ️است️که️در ️از️زبانهای️پارسی️میانه ای
️ویرانگر️ ️تهاجمات ️و ️تخریبها ️از ️انگیز ️ریختی️شگفت ️به ️توانسته مرکز
️تاریخی️ ️نامه ️ویژه ️ببرد.)رودبارزمین، ️تری️در ️سالم ️جان ️تاتارها ️و مغول

سال13۸6(
این️در️حالی️است️که️گویش️نسل️امروزی️ما️با️پدربزرگهایمان️
تفاوت️بسیار️دارد.️طی۴۰️️سال️اخیر️به️علت️افزایش️رسانه️های️
️از️واژه️های️زبان️مان️ ️اندازه گروهی،️آنقدرگویش️ماتغییر️کرده️و️آن
️زنده️ ️پدربزرگ️هایمان ️اگر ️مثال ️که ️اند، ️شده ️دست️فراموش️سپرده به
شوند️و️سخن️بگویند،️نسل️امروزی️از️درک️و️فهم️درست️جمالت️
ان️عاجز️می️شوند.️چنانکه️امروز️گاه️واژه️هایی️از️پیران️قدیم️می️
شنویم️که️جوانان️و️نوجوانان️با️بهت️وتعجب️چنان️می️نگرند️که️
گویی️تاکنون️نشنیده️اند.یا️اینکه️دارند️کلماتی️از️زبان️التین️می️
شنوند.️این️دردی️بزرگ️برای️همه️کسانی️است️که️به️زبان️نیاکان️
️از️ ️به️کودکان️خود ️بومی️خویش️عشق️می️ورزند.️و️شگفتا️کسانی و
️زبان️ ️فرزندان️شان ️که ️کنند ️وتالش️می ️آموزند ️می ️فارسی خردسالی
️این️ ️اداری ️و️چهره️های ️فرهنگیان ️از ️فراموش️کنند.️که️خود ️را بومی
منطقه️اند️یا️اینکه️کسانس️هستند️که️خود️را️باکالس️و️فرهنگ️
دوست️می️دانند️.️شگفتا️که️طی️سالهای️که️این️کودکان️بزرگتر️
شده️و️پای️به️کوچه️نهاده️و️باهم️سن️و️ساالن️جدید️هم️بازی️
️همچون️ ️ها، ️همبازی ️از ️دریافتی ️محلی ️واژگان ️زمان، ️مرور ️وبه شدند.
آن️پرنده️ای️که️رفت️راه️رفتن️کبک️را️بیاموزد️راه️رفتن️خودراهم️
فراموش️نمود،️زبان️فارسی️خود️را️فراموش️کرده️و️فارسی️و️بومی️
️است️و️ ️بومی ️نه ️به️زبانی️سخن️می️گویند️که را️درهم️می️آمیزند️و
نه️فارسی.️ودر️نتیجه️کودک️دچار️مشکل️هویت️شده️و️اعتماد️به️
نفس️خود️راهم️ازدست️داده️و️در️نتیجه️به️همان️زبانی️سخن️می️
گویند️که️درقدیم️ترها️به️آن️»️فارسی️َخَملی«️می️گفتند.️فارسی️
خملی️گویشی️است️که️آمیزه️ای️از️واژگان️محلی️و️فارسی️باشد.️
️است️که️ ️برهرکسی️واجب ️اصلی️ماهست️و زبان️فارسی️زبان️ملی️و
️می️ ️به️شما ️فارسی ️پایه ️و ️ریشه ️محلی️چون ️گویش️های ️اما بیموزند.
️ارزشمند️ ️شناس️بسیار ️زبان ️وپژوهشگران ️مندان ️اندیشه ️نظر ️در روند.
و️درخورتوجه️هستند.️چه️بسیار️واژگانی️که️از️گویش️های️محلی️
یافته️و️در️زبان️فارسی️بجای️واژه️های️بیگانه،️معرفی️شده️و️مورد️
استفاده️بوده️و️سپس️رایج️شده️اند.️گویش️رودباری️ما️برخوردار️
ازشمار️زیادی️واژگان️اوستایی️]زبان️ایرانیان️سه️هزارسال️پیش[️و️
️بزرگ️و️ ️ای ️این️سرمایه ️است. ️پهلوی️ساسانی ️و ️پهلویک️اشکانی زبان
️پاسداشت️ونگهداری️ ️که ️ماندگاری️است. ️والزمه ️ای️ارزشمند گنجینه

️ماهست. ️وظیفه️همه️ی ️آن، از

پایان شرارت های باند مسلح در کهنوج 
با دستگیری سردسته آن ها

در️پی️وقوع️چند️فقره️تیراندازی️و️سرقتمسلحانه️در️شهرستان️
️گرفت. ️پلیس️قرار ️کار ️دستور ️در ️پیگیری کهنوج،

اقدام️ از️سالح️ با️استفاده️ نفر️ در️بررسی️ها️مشخص️شد️چند️
به️سرقت️کرده️که️با️توجه️به️خدشه️دار️شدن️امنیت️در️منطقه،️
قرار️ پلیس️ های️ ماموریت️ اولویت️ در️ باند️ این️ اعضای️ دستگیری️
️پلیس️ضمن️هماهنگی️های️ ️تیم️های️عملیاتی ️این️راستا گرفت.️در
️مخفیگاهش️دستگیر️ ️در ️را ️باند ️این ️سرگروه قضایی️طی️یک️عملیات،
و️از️این️محل️یک️قبضه️سالح️ممنوعه️به️همراه️مقادیری️مهمات️
️از️ ️انجام۵️️مورد️شرارت ️به ️این️متهم جنگی️و️شکاری️کشف️کردند.
️تیراندازی،️ ️سرقت️مسلحانه، ️زورگیری️و ️مجاز، ️غیر ️حمل️سالح جمله
نفر️دیگر️ با️همدستی️دو️ اخاذی️ و️ نگهداری️مواد️مخدر️ و️ حمل️
️جهت️ ️تالش️در ️اینکه ️بیان ️با ️کرمان ️رئیس️پلیس️استان ️کرد. اعتراف
دستگیری️سایر️اعضای️این️باند️ادامه️دارد،️اظهار️داشت:️پلیس️در️
سراسر️استان️با️استفاده️از️تمام️توان️خود،️با️اقتدار️از️امنیت️مردم️

️کرد. دفاع️خواهد

تصادف موتورسیکلت در منوجان 
2 کشته برجا گذاشت

️دستگاه️ ️تصادف2️ ️گفت: ️کرمان ️پلیس️راه️جنوب ️قرارگاه ️فرمانده ️
موتورسیکلت️با️یکدیگر️در️محور️منوجان️به️بندرعباس2️️کشته️و️

.️ ️بر️جای️گذاشت ️مصدوم ️نفر چهار
سرهنگ️دادموال️آبکار️افزود:️گزارش️یک️تصادف️منجر️به️فوت️
در️محور️منوجان️-️بندرعباس️منطقه️هشت️بندی،️روستای️چهار️
شاهی️به️این️مرکز️اعالم️شد.️وی️ادامه️داد:️بالفاصله️یک️تیم️در️
️است️ ️بررسی ️این️تصادف️در️حال محل️حادثه️حضور️یافتند️و️علت
که️متعاقبا️اعالم️می️شود.️سرهنگ️آبکار️تصریح️کرد:️در️بررسی️
های️اولیه️مشخص️شد️که2️️دستگاه️موتور️سیکلت️در️یک️محور️
️این️سانحه2️نفر️در️دم️ ️تصادف️می️کنند️که️در ️با️یکدیگر روستایی
فوت️کردند.️وی️ادامه️داد:️در️این️تصادف️چهار️نفر️دیگر️مصدوم️
️از️طریق️مرکز️فوریت️های️پزشکی️دانشگاه️علوم️پزشکی️ شدند️که

️منتقل️شدند. ️منوجان ️)ع( ️امام️حسین ️بیمارستان ️به جیرفت

فرماندار شهرستان کهنوج:

کهنوج هیچ امکاناتی در حوزه 
بیماری های روانی  ندارد

با️ کهنوج️ شهرستان️ فرماندار️
درمانی️ مراکز️ در️ اینکه️ به️ اشاره️
️از️مردم️ ️بیماران️سرطانی ️از بسیاری
جنوب️کرمان️هستند️که️علل️آن️
در️حوزه️ باید️بررسی️کرد️گفت️: ر️ا
بیمار️یهای️روانی️هیچگونه️امکاناتی️

️نداریم. ️منطقه در
وحدت️عیدی️در️مجمع️خیرین️
️با️ ️پزشکی️که سالمت️دانشگاه️علوم
️پژوهش️معاونت️ ️اخوان️مدیر حضور
اجتماعی️وزارت️بهداشت️برگزار️شد،️
دانشگاه️علوم️پزشکی️ اظها️رداشت️:
تدوین️ و️ تهیه️ به️ نسبت️ جیرفت️
اقدام️ کرمان️ جنوب️ درمان️ تاریخ️
️اینکه️م️یطلبد️ ️به ️اشاره ️با ️وی کند️.
دانشگاه️علوم️پزشکی️جیرفت️یک️
موز️های️در️حوزه️بهداشتی️در️این️
️وضعیت️ ️را️هاندازی️کند️گفت: منطقه
با️ حاضر️ حال️ درمان️ و️ بهداشت️
️و️ ️نیست ️مقایسه ️قابل ️قبل سا️لهای

️است. ️یافته بهبود
فرماندار️شهرستان️کهنوج️بیان️
امروزه️در️بسیاری️از️روستاها️ کرد️:
بسیاری️ و️ داریم️ بهداشت️ خانه️
بهداشت️ حوزه️ در️ ما️ مشکالت️ از️
️دارد. ️کار ️هنوز️جای ️اما برطرف️شده
مراکز️ در️ اینکه️ بیان️ با️ عیدی️
️بیماران️سرطانی️ ️از ️بسیاری درمانی
هستند️ کرمان️ جنوب️ مردم️ از️
کرد️ بررسی️ باید️ ر️ا آن️ علل️ که️
روانی️ بیمار️یهای️ حوزه️ در️ گفت️:
️نداریم.️ ️منطقه ️امکاناتی️در هیچگونه
حج️تاالسالم️اکبر️افشارمنش️امام️

در️ نیز️ کهنوج️ شهرستان️ جمعه️
اینکه️طرح️ به️ اشاره️ با️ این️جلسه️
تحول️سالمت️در️کشور️از️خدمات️
️است️ ️اسالمی بسیار️خوب️جمهوری
️به️ ️سالمت️نیاز ️حوزه ️در اظهارداشت:
️از️جمله️فعال️ ️برنامه️چند️ساله یک
️تحقیقات️در️ ️بخش️پژوهش️و کردن

️مناطق️است. این
وی️با️بیان️اینکه️هرجا️مردم️به️
امر️ آن️ شتافتند️ مسئوالن️ کمک️
از️ کرد️: تصریح️ است،️ شده️ موفق️
️حضور️ ️حوز️هها ️همه ️انقالب️در ️از بعد
و️ بهداشت️ حوزه️ در️ ب️هویژه️ مردم️

️است. ️رنگ️بوده ️پر سالمت️بسیار
اینکه️ به️ اشاره️ با️ افشارمنش️
شناسایی️خیرین️جنوب️در️حوزه️
کننده️ کمک️ و️ تاثی️رگذار️ سالمت️
️هستند️ ️کار ️پای خیرین ️گفت️: است
اولوی️تهای️ جلس️های️ در️ باید️ اما️

️کرد. ️تبیین ️آنها ️برای ️را جامعه

امام️جمعه️شهرستان️کهنوج️با️
اشاره️به️مسائل️سیاسی️روز️کشور️
همه️ در️ آمریکا️ گفت️: جهان️ و️
️ایران️داشته️است️ ️در دخال️تهایی️که
️نم️یدهیم️ ️اجازه ️ما ️و شکست️خورده

️بزند. ️بر️هم ️را ️ما آرامش️کشور
سرپرست️دانشگاه️علوم️پزشکی️
حوزه️ در️ اینکه️ بیان️ با️ جیرفت️
بهداشت️مشارکت️مردم️یک️اصل️
️سالمت️یک️مسئله️ مهم️است️گفت:
️وزارت️ ️مختص️به ️بعدی️است️و چند
️بهداشت️ ️و️در️حوزه ️نیست بهداشت
️است. ️مهم ️یک️اصل مشارکت️مردم
اینکه️ بیان️ با️ مکارم️ اصغر️
و️ درون️ هماهنگی️ و️ مشارکت️
برون️بهداشت️و️سالمت️جز️اصول️
این️ ما️است️تصریح️کرد️: خدمتی️
همراهی️ با️ همکاری️ و️ مشارکت️
️است. ️عملی️شده ️مردم ️و مسئوالن

سرپرست️دانشگاه️علوم️پزشکی️

جیرفت️با️اشاره️به️اینکه️اجتماعی️
انقالب️ زمان️ از️ سالمت️ کردن️
️حوزه️ ️در ️است️افزود: پای️هگذاری️شده
️بدون️مردم️ ️و سالمت️نم️یتوانیم️جدا

حرکت️کنیم.
️توفیقی️ ️اگر ️اینکه ️بر ️تاکید ️با وی
واسطه️همراهی️ به️ داریم️ نظام️ در️
بوده️ نظام️ مسئوالن️ و️ مردم️ همه️
که️ سالمت️ مجمع️ گفت️: است️
این️ که️ شدند️ مکلف️ مسئوالن️
تشکیل️دهند️نشانه️نگاه️ مجامع️ر️ا
مهم️ حوزه️ این️ به️ مسئوالن️ ویژه️

است.
ما️ نظام️ اینکه️ بیان️ با️ مکارم️
یک️ سالمت️ و️ است️ مشارکتی️
️مختص️ ️است️که ️بعدی مسئله️چند
️بیان️کرد:️ ️نیست ️بهداشت به️وزارت
با️ در️حوزه️سالمت️ داریم️ آمادگی️
همکاری️ مردم️ و️ مسئوالن️ همه️

کنیم.

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان:

به بهانه قاچاق سوخت پا روی 
گلوی کشاورزان نگذارید

️نماینـده️مـردم️شهرسـتان️هـای️کهنـوج،️منوجـان،️رودبـار️
جنـوب،️فاریـاب️و️قلعـه️گنـج️در️مجلـس️شـورای️اسـالمی️بـا️
اشـاره️بـه️قاچـاق️سـوخت️در️جنوب️اسـتان️عنـوان️کـرد:️ما️به️
️این️ ️پـا️روی️گلوی️کشـاورزان️گذشـت️هایم ️قاچـاق️سـوخت بهانـه
در️حالـی️اسـت️کـه️بـا️کنتـرل️جـاده️هـای️اسـتان️م️یتوانیـم️
جلـوی️قاچـاق️سـوخت️را️گرفـت️نـه️بـا️نـدادن️سـوخت️بـه️

کشاورز.
ه️ماندیشـی️مجمـع️ تیرمـاه️جلسـه️ »احمـد️حمـز️های«1۵️️
️برنام️هریـزی،️هماهنگی️ ️اعضای️کمیسـیون ️با ️اسـتان نماینـدگان
و️نظـارت️بـر️مبـارزه️بـا️قاچـاق️کاال️و️ارز️اسـتان️کرمـان،2۰️️
میلیـارد️دالر️را️کل️کشـفیات️قاچـاق️کاالی️کشـور️بـه️صـورت️
️افزایـش️کشـفیات️بـه️دلیـل️ ️اگـر سـاالنه️عنـوان️کـرد️و️گفـت:
افزایش️کار️و️تالش️برای️مقابله️با️آن️بوده،️نشـان️از️آن️عملکرد️
️نشـان️ ️بوده، ️تالش️همانند️گذشـته ️میزان ️اگر ️امـا خـوب️مـا️دارد
️اسـت.️ ️یافته ️افزایش ️به️کشـور ️قاچـاق️کاال ️اسـت️کـه ️آن دهنـده
وی️تاکیـد️کـرد:️قاچـاق️کاال️از️را️ههـای️اصلـی️و️مناطـق️آزاد️
️اصلی️ ️از️مبـادی ️قاچـاق️مـا ️ب️هگونـ️های️کـه9۰️️درصـد ️اسـت مـا
️ایـن️مهـم️نشـان️دهنـده️فسـاد️در️بیـن️مبارزیـن️بـا️ بـوده️کـه
️پنـج️شهرسـتان️جنوبی️ ️نماینـده️مـردم ️اسـت. ️ارز قاچـاق️کاال️و
️اسـم️مبـارزه️بـا️قاچـاق️کاال️ ️بـه ️اینکـه ️بیـان اسـتان️کرمـان️بـا
️بکشـانیم️عنوان️ ️بـه️کـف️خیابـان️هـا ️نکنیـم️کـه️مـردم️را کاری
️ارز،️ ️بـا️قاچـاق️کاال️و ️نظـر️م️یآیـد️در️سیسـتم️مبـارزه ️بـه کـرد:
️امر️مبارزه️ ️نکنیـم فسـاد️وجـود️دارد️و️تا️زمانی️کـه️آن️را️کنترل
️یک️ ️اکنون️مملکـت️دچار ️اسـت، ️بیهوده ️یـک️کار بـا️قاچـاق️کاال
️تـا️حداقل️ ️انجام️دهیم ️اقداماتـی ️بایـد ️اسـت️و ️اجتماعـی چالـش
️بـا️ریشـ️هها️مقابلـه️کنیـم️مطمئنا️ ️اگـر ️لـذا ️باشـد تنـش️داشـته
️نخواهد️شـد.️ ️ایجـاد ️نیز ️تنـش مـردم️خوشـحال️خواهنـد️شـد️و
️به️درسـتی️پاسـخ️ ️بازار ️اگـر️تقاضای ️برآنکـه ️بـا️تاکیـد حمـز️های
️اظهـار️ ️نخواهیـم️داشـت ️نیـز️دریگـر ️قاچـاق️کاالیـی داده️شـود،
کـرد:️بایـد️تعرف️ههـای️گمرکاتـی️را️کاهـش️دهیـم️تـا️اجنـاس️
️قاچاق️سـوخت️در️ ️بـه ️اشـاره ️بـا مرغـوب️وارد️کشـور️شـوند.️وی
️اسـتان️عنـوان️کرد:️ما️بـه️بهانـه️قاچاق️سـوخت️پا️روی️ جنـوب
️بـا️کنترل️ ️اسـت️که ️ایـن️در️حالی گلـوی️کشـاورزان️گذشـت️هایم
جـاده️م️یتوانیـم️جلـوی️قاچـاق️سـوخت️را️گرفـت️نه️بـا️ندادن️

سـوخت️به️کشـاورز.

️اول ️از️صفحه ادامه
عمومی️ روابط️ همه️ که️ البته️
های️ما️ضعیف️نیستند️اما️اینکه️به️
مسئوالن️روابط️عمومی️این️دیار️از️
منظر️ویژگی️های️استاندارد️روابط️
عمومی️بخواهیم️بنگریم،️می️شود️
️نداریم️ ️اندک️هم خیلی️خیلی گفت️.
و️باید️گفت️چندتنی️که️بسیار️کم️
️نسبتا️دراین️راستا️ شمارند️داریم️که
کار️بلدند.️️️در️چنین️وضعیتی️و️با️
️ادارات️ ️در ️فرهنگی ️مقوله ️به ️نگاه این
ما،️گفتن️سخن️از️ضرورت️معاونت️
️ارزشمند️ ️هرچند فرهنگی️شهرداران
میتواند️ و️ است️ پراهمیت️ بسیار️ و️
️نظر️می️رسد️ ️به ️اما ️باشد، ثمربخش
است️ ای️ غافلگیرانه️ پیشنهاد️ یک️

که️به️این️زودی️تحقق️پذیر️نباشد.️
️بسیار️ ️یک️شهردار ️توسط ️اینکه مگر
دهد.️️ روی️ توانمند️ بسیار️ و️ خاص️
خالی️ جای️ که️ م️یدانیم️ ما️ همه️
ها️ شهرداری️ در️ فرهنگی️ معاونت️
️برای️ ️ما ️شهرداران ️است️. ️آشکار کاماًل
️دارای️توازن️توسعه️ ️یک️شهر داشتن،
️خصوص️درتوازن️ ️به ️جانبه های️همه
توسعه️ی️شهری️و️مولفه️های️رشد️
️و️ ️معاونت️فرهنگی ️نیازمند فرهنگی،

فرهنگ️سرای️فعال️هستند.
گپ 2

️جیره بندی آب در جنوب استان 
کرمان

دومین️موضوع️هفته️گذشته،️در️
️جنوب️ ️جیر️هبندی️آب️در این️گستره

گفته️شده️ استان️کرمان️اعالم️شد️.
در️جبال️بارز️جنوبی️و️زهکلوت️در️
نوبت️ به️زودی️ و️ است️ انجام️ حال️
️م️یرسد. ️منوجان ️شهرستان ️در نودژ
️مدیریت️بر️اشتباه️اداره️آبیاری️
و️جهاد️کشاورزی️در️هدایت️آبهای️
وجود️ با️ و️ گذشته️ در️ زیرزمینی️
آن️ انتهای️ که️ هایی️ خشکسالی️
سال️بی️باران️پارسال️بود،️سرانجام️
️رسانده️ ️امروز ️وضعیت️دشوار ️به ️را ما
️از️ ️هشدارهایش️را ️وضعیتی️که است.
یک️دهه️پیشتر️توسط️کارشناسان️
در️ اما️ظاهر️ا مربوطه️می️شنیدیم️.
هیچ️جایی️جدی️گرفته️نشد️تا️به️
موقعیتی️ رسیدیم.️. موقعیت️ این️
اگر️ کارشناسان️ ی️ گفته️ به️ که️

تخصص️ و️ علمی️ رویکردهای️ با️
توانیم️ می️ شود️ مدیریت️ محور،️
ودشوار️ فرسایشی️ مرحله️ این️ از️
️دست️کم️ ️سالمت️ویا ️به خشکسالی،
با️کمترین️هزینه️ای️گذر️کنیم️تا️
وقتی️که️این️وضعیت️بهبود️یابد️و️
️باید️ ️البته ️برسیم. ️بهتری به️روزهای
️را️ ️وظیفه ️این ️که ️باشیم ️داشته توجه
تنها️ادارات️ما️برای️بهبود️وضعیت️
ما️ همه️ بلکه️ ندارند️. خشکسالی️
اصلی️ نقش️ کشاورزان️ ویژه️ به️ و️
باید️داشته️باشند️و️به️این️روند️ ر️ا
️که️ ️بهتری ️روزهای ️به ️تا کمک️کنند
️خداوندی️ ️قطعاً ️برسیم. خواهدرسید،
و️ عظمت️ این️ به️ ر️ا طبیعت️ که️

️آفریده، ️نظم ️و زیبایی

دو کلمه حرف حساب

️اول ️از️صفحه ادامه
️تاریخی️بودن️این️شهرستان️ مناسب️کشاورزی،
️انتظاری️ ...️ ️و ️متعدد ️تاریخی ️بناهای ️و ️آثار ️وجود و
که️مردم️قلع️هگنج️از️معین️اقتصادی️این️شهرستان️
️این️ ️از️گذشت️پنج️سال ️بعد ️بود️که ️این داشتند،
️آباد️ ️به️شهری ️و ️بپیماید ️را ️ترقی ️مدارج شهرستان
️باید️ ️اما ️امکانات️فراوان️برای️مردم️تبدیل️شود، با

️از️دور️خوش️است. ️دهل️شنیدن گفت،️صدای
️تجارت️جنوب️ ️و ️معدن رئیس️سازمان️صنعت،
کمربند️ بزرگترین️ وجود️ مورد️ در️ نیز️ کرمان️
از️معادن️ بازدید️ این️در️ از️ معدنی️کشور️پیش️
دو️ قلع️هگنج️ در️شهرستان️ بود️: گفته️ قلع️هگنج️
پهنه️معدنی️به️وسعت2️️هزار️کیلومتر️تعریف️
️قانونی،️ ️برگزاری️مزایده️و️مراحل ️با ️است️که شده
مستضعفان️ بنیاد️ به️ اکتشاف️ برای️ معادن️ این️
انقالب️اسالمی️واگذار️و️یک️ذخیره️آهکی️پیدا️
و️به️بنیاد️واگذار️ شده️است️که️باید️از️پهنه️جد️ا
متاسفانه️از️این️پهنه️بزرگ️معدنی️کشور️ شود️.
️بحث️یک️کارخانه️آهک️وارد️شد️و️ بنیاد️تنها️در
در️حال️احداث️این️کارخانه️است️و️باید️گفت️با️
️اقتصاد️ ️نمونه ️بزرگ️معدنی،️شهر ️پهنه ️این وجود
مقاومتی️کشور،️جوانان️این️شهرستان️باید️برای️
به️ مجاور️ استا️نهای️ به️ نان️حالل️ لقمه️ یافتن️
کارگری️در️رستورا️نها️و️هت️لها️مشغول️به️کار️
از️جمله️کمبو️دها️و️مشکالت️محسوسی️ باشند️.
️و️د️لهای️خود️ ️️درد ️قلع️هگنجی️در که️شهروندان
️م️یتوان️ ️بوده، ️رو ️روبه ️لطفی ️مورد️کم ️و می️️گویند
نبود️ و️ روستاها️ در️ مناسب️ شرب️ آب️ نبود️ به️
️به️طوری️ ️تمام️روستاها ️به️رشد ️توجه شغل،️عدم
️همان️ ️تنها ️روستاها ️از ️بعضی ️در ️گفت ️م️یتوان که
️مورد️ ️آن️هم ️که شده ️اجر️ا ️توا️نافزای صندو️قهای
در️ قبول️اکثر️شهروندان️قلع️هگنجی️نیست،️زیر️ا
️این️چنین️مبالغی️که️ ️با ️نم️یتوان هیج️جای️دنیا
️ایجاد️کرد️ ️این️صندو️قها️گرفته️م️یشود️شغل از
با️نگاهی️که️به️عملکرد️ کاهش️داد️. و️بیکاری️ر️ا
مقاومتی️ اقتصاد️ نمونه️ شهر️ اقتصادی️ معین️
کشور️م️یاندازیم،️معین️اقتصادی️اقدامات️خوب️
در️سطح️شهرستان️قلع️هگنج️ و️قابل️تحسینی️ر️ا
داشته️و️از️مسؤوالن️مربوطه️نیز️تقدیر️و️تشکر️

️به️عملکرد️ ️نقدهایی️هم ️این️وجود ️با ️اما م️یشود،
دولتمردان️در️این️شهرستان️هست️که️با️ورود️
خبرنگار️ما️در️بین️مردم️و️گوش️دادن️به️درد️
و️دل️این️مردم️محروم️متوجه️آنها️خواهیم️شد.️
در️یازدهمین️قسمت️برنامه️ماه️عسل️با️اجرای️
️روایتی️ ️خرداد9۷️ ️تاریخ️هفتم ️علیخانی️در احسان
️آن️ ️پس️از ️رفت️که ️آنتن ️روی ️به ️این️شهرستان از
️مجازی️ ️فضای ️و ️در️سای️تها ️را ️زیادی واکن️شهای
در️همین️زمینه️خبرنگار️فارس️ به️دنبال️داشت️.
به️میان️مردم️این️شهرستان️رفت️و️گوش️های️از️
️رشته️ ️به ️را ️این️شهرستان️محروم ️مردم ️و️دل درد

️درآورد. تحریر
دست آبادگران را در قلعه گنج 

خواهیم بوسید
️فارس️ یکی️از️شهروندان️قلع️هگنجی️به️خبرنگار
به️ گفت️:️دست️هر️کسی️که️حتی️یک️آجر️ر️ا
وارد️ این️شهر️ آبادانی️ در️جهت️ قلع️هگنج️ شهر️
️قدردان️زحمات️آن️ ️و ️بوسید ️خواهیم ️است️را کرده
اقدامات️بنیاد️ وی️ادامه️داد️: شخص️خواهیم️بود️.
مستضعفان️در️قلع️هگنج️به️نوع️خودش️خوب️و️
قابل️ستایش️بوده،️اما️با️این️وضعیت️باید️توجه️
تا️حال️ دور️ از️گذشته️ قلع️هگنج️ مردم️ که️ کرد️
هنوز️در️عذاب️هستند️و️متاسفانه️با️گذشت۴۰️️
در️ اسالمی️ انقالب️ شکوهمند️ پیروزی️ از️ سال️
️بیکاری،️مشکالت️ شهرستان️قلع️هگنج️هنوز️از️فقر،
بیمارستن️ نداشتن️ بهداشت،️ نبود️ کشاورزان،️

️رنج️م️یبرند. مجهز
تولید شیری که مردم منطقه توان

 خرید آن را ندارند
بیان️ با️ قلع️هگنجی️ شهروندان️ از️ دیگر️ یکی️
از️ شهرستان️ این️ اقتصادی️ معین️ نمره️ اینکه️
نظر️شهروندان️قابل️قبول️نیست،️م️یگوید:️️در️
️هزار️ ️مورسیای3️ ️پرورش️بز قلع️هگنج️یک️مجتمع
راسی️را️هاندازی️شده️است️که️هزینه️ساخت️آن️
️نکته️جالب️توجه️ ️وی️افزود: ️است. ️هنگفت️بوده نیز
️قدری️گران️ ️به ️بزها ️این ️است️که️شیر ️این ️نیز آن
️و️ ️ندارند ️را ️آن ️قدرت️خرید ️مردم️منطقه است️که
پنیر️این️بزها️با️قیمتی️حدود️کیلویی۵۰️️هزار️

️فروخته️خواهد️شد. ️تهران ️در تومان

مردم کمترین اثر را از پروژه ها دیدند
از️ مردم️ م️یگوید️: قلع️هگنجی️ شهروند️ این️
این️شهر️کمترین️ در️ اجر️ا پروژ️ههای️در️دست️
دید️هاند️و️بیشتر️به️صورت️حرف️و️یا️فقط️ اثر️ر️ا
تبلیغاتی️بوده،️این️شهرستان️به️عنوان️پایلوت️
اقتصاد️مقاومتی️در️کشور️هنوز️مردم️آن️در️فقر️
وی️ادامه️داد️به️ و️بدبختی️دست️و️پا️م️یزنند️.
از️طر️حهای️ دلیل️عدم️رضایتمندی️شهروندان️
️از️ ️بهر️همندی️بسیاری ️عدم ️و ️شهرستان ️در اجرایی
️امکانات️ ️ابتدای️یترین ️از ️این️شهرستان روستاهای
️از️جمله،️آب️شرب️مناسب،️ زندگی️و️زیرساختی
عدم️توجه️به️بحث️ورزش️جوانان،️پایین️بودن️
وضعیت️بهداشتی️روستاها،️بیکاری️و️مهاجرت️
شغل️ داشتن️ برای️ اطراف️ شهرهای️ به️ جوانان️
️انبوه️مشکالتی️ ️از ..️ ️داشتن️رفاه️اجتماعی️و مناسب،
️برنام️ههای️مختلف️تلویزیونی️تبلیغات️ ️در است️که
️قلع️هگنجی️ ️این️شهروند ️آن️خواهد️شد. ️از گسترده
در️شهر️نمونه️اقتصاد️مقاومتی️کشور️ ادامه️داد️:
️طی️ ️و ️ندارند ️شناسنامه ️هنوز ️که ️مردمانی هستند
️زیر️ش️نهای️ ️تکه️خمیری️که ️از ️به️غیر یک️هفته
نان️م️یگذارند️در️سه️ داغ️م️یپزند️و️اسمش️ر️ا

️همراش️بخورند. ️به ️که ️ندارند وعده️چیزی
کاش از جاده قلعه گنج عبور می کردند

از️ثروت️سرزمینی️به️نام️قلع️هگنج️ وی️افزود️:
️کسانی️می️خواهند️ ️چه ️و ️م️یبرند ️کسانی️بهره چه
تبدیل️ بهشت️ به️ ر️ا قلع️هگنج️ که️ شوند️ مدعی️
بس️ همین️ قلع️هگنج️ محرومیت️ از️ کرد️هاند،️
رفاه️مبدل️ به️ ر️ا ادعا️م️یکنند️محرومیتش️ که️
کرد️هاند،️کاش️از️جاده️قلع️هگنج️عبور️م️یکردند️
تا️صدها️و️صدها️نخل️سر️بریده️از️تشنگی️و️بر️
️از️ ️ببینند️و️مردم️محروم ️ب️یآبی️را ️از ️افتاده خاک
️قلع️هگنجی️ ️یک️شهروند ️کنند. ️نظاره ️خوب ️را رفاه
️و️ ️نبود ️نوبر ️ما️چیزی ️برای ️کپر ️م️یگوید: ️نیز دیگر
️بر️ ️در️️این️شهرستان ️کودکان️است️که ️یادآور قطعا
️نیش️عقرب️جان️ ️اثر ️بر ️مجهز ️بیمارستان ️نبود اثر
از️دست️داد️هاند،️ما️مردم️قلع️هگنج️فقط️ خود️ر️ا
بینند️ههای️خوبی️که️از️دور️مشاهده️م️یکنیم،️
️پیش️ ️سال ️وضعیت️چند ️همان ️در ️هنوز ️و هستیم

️عباس️محمدی ️م️یبریم./گزارش️از ️به️سر خود

معین اقتصادی قلعه گنج کجاست؟
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قابل توجه شهروندان محترم 5 گنج جنوب

ارزان سرای کیف و کفش

 خانه زر

واقع در خ امام روبروی بانک تجارت کهنوج افتخار دارد با عرضه 
انواع کیف و کفش های مدارس، راحتی ،مجلسی،اداری و...  با 
بهترین کیفت و ارزان ترین قیمت در خدمت شما عزیزان باشد

با مدیریت :حاج حسن خانه زر
09028396151 - 09132486967

آگهی برگزاری انتخابات انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکتها و موسسات مسافربری 

پنج شهرستان جنوبی
بدینوسـبله️بـه️اطـالع️کلیـه️صاحبـان️شـرکتها️و️موسسـات️
مسـافربری️شهرسـتانهای️کهنـوج،️منوجـان،️رودبـار️جنوب،️
️اجـرای️مـاده131️قانون️ قلعـه️گنـج️و️فاریـاب️می️رسـاند️در
️اعتبار️ ️اینکه️مـدت ️ایـران️،و️نظـر️بـه کار️جمهـوری️اسـالمی
️لـذا️درخواسـت️میگردد️ ️با️تمـام️رسـیده ️انجمـن️فـوق اعضـا
در️ اعضـا️ انتخـاب️ و️ انتخابـات️ مجـدد️ برگـزاری️ بمنظـور️
️بـا️مدرک️موسسـه️حداکثر️ خواسـت️عضویـت️خـود️را️همراه
️بـه️ ️اگهـی ️ایـن ️تاریـخ️چـاپ ️از ️پـس ظـرف️مـدت️هفـت️روز
️بـه️آدرس️کهنوج-بلوار️خلیج️فـارس️-ترمینال️ ️انجمـن دفتـر
️اجتماعی️ ️اداره️تعـاون️کار️و️رفاه ️انجمن️یا ️بری-دفتـر مسـافر

کهنـوج️تحویـل️نمایند.

️اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
 شهرستان کهنوج

روضه َاَرم بوستانی باستانی درمنوجان

حمید شهریاری
ــتانهای️ ــن️بوس از️زیباتری
رودبارزمیــن️ باســتانی️
ــام️دارد️کــه️ »روضــه️ارم«️ن
منوجــان️ شهرســتان️ در️
ــه️ ــت.️روض ــده️اس ــع️ش واق
شــده️ عربــی️ نــام️ ارم️
پارســی️ بــه️ و️ اســت️ آن️
گان️ مانــه️ یــا️ مینــوگان️
بــه️ دو️ اســت.️کــه️هــر️
بهشــت️ بوســتان️ معنــی️
مینــوی️ بــاغ️ یــا️ گونــه️

اســت.
مــی️تــوان️بــه️ایــن️بــاور️
بــود️کــه️نــام️منوجــان️
برگرفتــه️از️همیــن️جایــگاه️
بســیار️زیبــا️ومینوی️باشــد.️
ــن️ ــه️ای ــت️ک ــح️اس پرواض
ــتان️ ــتان️از️روزگار️باس بوس
ــانیان️در️ ــاهی️ساس و️پادش
ــز️ ــی️هرم ــاره️راه️بازرگان کن
)مینــاب️امــروزی(️ســالیان️
ــرن️ سرشــار️از️حــوادث️و️ق
ــای️پرآشــوب️پرشــماری️ ه

از️ســرگذرانده️وشــاهد️ را️
نشــد️ ثبــت️ ماجراهــای️
ــا️ ــت.️ام ــوده️اس ــی️ب فراوان
وجاهتــی️ در️ توانســته️
و️ پرشــکوه️ مانــدگار،️
ــروز️ ــه️ام ــودرا️ب ــدار️خ پای
مــا️برســاند.️.️بــا️اینکــه️
️اخیــر️ خشکســالی️یــه️دهــه
ــوی️ ــتان️مین ــن️بوس ــه️ای ب
آســیب️فــراوان️رســانده،️واز️
ــیمای️ ــه️س ــی️و️جاذب زیبای
فریبایــش️کاســته️اســت.️
ــوان️ ــی️ت ــان️م ــا️همچن ام
بهشــت️ هــای️ جاذبــه️ از️

ــرد. ــا️ب ــای️آن️لذته آس
غــرب️ در️ ارم️ روضــه️

شــهر️منوجــان️و️در️دامنــه️
ــت️ ــده️اس ــع️ش ــی️واق کوه
کــه️پشــت️آن️از️ســمت️
شــمال️بــه️آبــادی️هورویــی️
گــرم️ کــروم️ معــدن️ و️
اســت.️و️از️جنــوب️درســت️
مشــرف️بــر️روســتای️زیبای️
»تجدانــو«️اســت.️و️از️میان️
ایــن️دو️آبــادی️،️راه️کاروان️
»ادویــه«️بــرای️رســیدن️
ــت.️ ــی️گذش ــز،️م ــه️هرم ب
دامــان️ در️ ســرش️ کــه️
️بــه️دریای️ بندرهرمزنهــاده️و
یافــت️ مــی️ راه️ پــارس️
تــا️هرجــای️از️دریاهــای️
ــود️ ــدری️ب ــه️بن ــان️ک جه

برســد.️یــک️ســر️دیگــرش️
شهرباســتانی️ در️ هــم️
رســید️ مــی️ گالشــکرد️
مــی️ ای️ ســویه️ هــزار️ و️
ــه️ســمت️شــهرهای️ شــد️ب
وخــاور️ ایــران️ مرکــزی️
کشــوردلبندمان️ وباختــر️
ــذر️از️ ــا️گ ــو️ب ــه️از️یکس ک
ــارس️ ــه️ف ــوردان️ب ــه️م تنگ
بــه️ دیگــرش️ جانــب️ واز️
جیرفــت️و️ســرانجام️بــه️
خراســان.️ و️ سیســتان️
همــه️ از️ کاروانیــان️ تــا️
ــاور️از️ ــهر️پهن ــای️ایرانش ج
ــن️ ــه️ای ــد️و️ک راهــی️بگذرن
مینــوگان️میهــن️خودراهــم️

ببیننــد️و️از️جاذبــه️هایــش️
خبــر️ خــود️ مــردم️ بــه️

دهنــد.
ــا️ریخــت️ ــه️ای️ب ــا️تپ وام
ــای️ ــه️ه خاصــی️در️کوهپای
هســت️ تجدانــو️ جنوبــی️
کــه️روبــروی️روضــه️ارم️
ایســتاده️اســت.️کــه️تــا️
ــاور️و️اذهــان️ هنوزهــم️در️ب
ــا️ ــو️ب تاریخــی️مــردم️تجدان
نــام️»️تــم️بــازار«️شــناخته️
همیــن️ شــود.️ مــی️
اســم️کنجــکاوی️مــان️را️
برانگیخــت️تــا️بــازار️تجدانو️
همراهــی️ بــا️ ببینیــم.️ را️
اســماعیل️زارعــی️منــش️

ــوچ️عضــو️شــورای️شــهر️ بل
منوجــان️کــه️از️حامیــان️
️تاریخــی️و️دوســتداران️ آثــار
میــراث️فرهنگــی️منوجــان️
بــاره️ ودرایــن️ و️ اســت️
ــد،️ ــی️دان ــوب️م ــی️خ خیل
ــا️ ــدن️ب ــراه️ش ــار️هم افتخ
وی️را️یافتیــم.️وهمیــن️جــا️
ــو️ ــتم️تجدان ــه️دانس ــود️ک ب
در️واقــع️بــازار️منوجــان️
بــوده️اســت️کــه️درایــن️
نقــش️ راه️هرمــز،️ میانــه️
را️ امــروزی️ آزاد️ منطقــه️
داشــته️اســت..️تپــه️بزرگــی️
ــتوار️ ــای️اس ــای️کوهه در️پ
ــوب️شــرقی️ ــات️جن وارتفاع

تجدانــو️کــه️هنــوز️هــم️
فروشــگاههایش️ جایــگاه️
کــه️بــه️ردیــف️و️به️شــکلی️
ــی️دیــده️مــی️شــوند.️ پلکان
ایــن️رونــق️بــازار️و️آن️
شــکوه️زیبایــی️بوســتان️
حکومــت️ از️ گواهــی️ ارم،️
هــا️و️تمدنــی️شــکوفا️در️
مــی️ باســتانی️ منوجــان️

دهنــد.
ــرزا️ ــاله️می ــگ️چندس جن
الســلطنه️ ضرغــام️ خــان️
خــان️ برکــت️ امیــر️ بــا️
مینــاب️ مقتــدر️ حاکــم️
ــن️ ــت️همی ــر️مالکی ــر️س ب
کــه️ داد.️ روی️ ارم️ روضــه️

پیــروزی️ بــا️ ســرانجام️
ــان️یافــت️ ــاری️هــا️پای رودب
و️گســتره️قلمــرو️حکومــت️
ضرغــام️الســلطنه️را️هــم️
جیرفــت️ ســبزواران️ از️
رســید️ کوهســتک️ تــا️
ارم️ روضــه️ وامروزهــم️ ️.
و️ ســرافراز️ همچنــان️

اســت. پرشــکوه️
متشــکلی️ ارم️ روضــه️ ️
ــی️ ــت.️یک ــش️اس از️دو️بخ
ــه️ ــای️انب ــاغ️زیب ــان️ب هم
و️مرکبــات️اســت️کــه️در️
ورودی️بوســتان️ارم️واقــع️
شــده️اســت️تــا️انتهــای️دره️
ای️او️مــی️نمایــد.️دیگرهــم️
و️ فریبــا️ انــدازی️ چشــم️
بهشــت️نشــان️از️نخلســتان️
کــه️ اســت️ درختانــی️ و️
بــر️دامنــه️کــوه️و️فــراز️
ارتفاعــات️جلــوه️گــر️اســت️
ــمه️ ــوه️چش ــاالی️ک .️و️از️ب
ــه️ ــند️ک ــی️جوش ــی️م های
تــا️پــای️کــوه️روان️وجــاری️
انــد.️و️ســبب️وجــود️آمــدن️
ایــن️بوســتان️مینــوی️و️
شــده️ باســتانی️ مینــوی️

ــت.️ اس


