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یاداشت سردبیر
حمیدشهریاری کوتکی

مدیرانی با کارنامه عالی
در هفته دولت

هفتـه گذشـته کـه بـه نـام هفتـه دولـت نـام گـذاری شـده،
بـه یقیـن هفتـه سـنجش تـوان مدیـران و پتانسـیل بسـترهای
توسـعه شهرسـتانها هـم بـه ش کنـار مـی رود.
بـه همیـن منظـور اسـت کـه سـران ادارات و سـازمانها و
نهادهـای اجرایـی  ،تمـام تـوان خـودرا بـه دسـت مـی گیرنـد
تـا بتواننـد ثمـره یکسـال خدمـت و مدیریـت خود را در شـکل
افتتـاح پـروژه و طـرح عرضـه بدارنـد..
مدیـران اجرایـی ادارات شهرسـتانهای جنـوب اسـتان هم در
ایـن هفتـه بـا مراسـم هـای زدن کلنـگ احـداث و آییـن هـای
افتتـاح ده هـا طـرح و پـروژه ،روزهایـی قابـل تحسـین و تقریبا
ثمربخـش سـپری کردند ،که در ایـن میان شـهرداری های این
کهـن دیـار موفق تـر و کارنامـه ای بهتـر و برتر داشـتند.
بـه این موضـوع اگر بخواهیـم در نگاهی سنجشـی  ،برآوردی
داشـته باشـیم ،بـه یقیـن شـهرداریهای کهنـوج ،قلعـه گنـج،
منوجـان و فاریـاب بـا بیشـترین پروژه هـا و طرح هـا و کارنامه
ای موفـق تـر و ثمربخـش وارد هفتـه دولـت شـده بودند.
چنانکـه هـر کـدام از این شـهرداری ها در بعـدی موفق عمل
کـرده بودنـد  .شـهرداری کهنـوج بـا دسـت پـر به هفتـه دولت
آمـده بـود تاشـهردار پرانگیـزه و موفـق ایـن شـهر ،شایسـتگی
هایـش بیشـتر آشـکار گـردد ،ویـا بقـول شـهروندی کهنوجـی
کـه در پیامـی بـه نشـریه نوشـته بـود ،ثابـت شـد کـه آن
همـه پیشـرفت در شـهر نـودژ کـه از روسـتایی بـه شـهری بـا
زیرسـاختهای مهندسـی همـه ی زمینـه هـای پیشـرفت وکار
را بـرای شـهرداران بعـدی مهیـا نمایـد ،اتفاقـی نبـوده اسـت.
شـهرداری کهنوج با آسـفالت دههـا کوچه و سـاماندهی خیابان
هـا و زیباسـازی شـهر چندیـن افتتاح و احداث پروژه هم سـوی
دیگـر  ،جایگاهـی واال داشـت .وامـا شـهردار قلعـه گنـج با زدن
کلنـگ بزرگتریـن پـروژه اسـتان تحـت عنـوان طـرح مبلمـان
شـهری ،وارد دوران تـازه ای از توسـعه ایـن شـهر شـد.
اهمیـت ایـن پـروژه ی بـی همتـا بـه آن انـدازه هسـت که از
ایـن پـس بایـد به انتظـار تحولی بـزرگ و تغییرات گسـترده ای
در مقولـه مولفـه هـای شـهری قلعـه گنـج باشـیم ..ایـن طـرح
بـزرگ کـه بـه منزلـه بزرگتریـن طـرح حتـا اسـتان نـام بـرده
شـده اسـت نوسـط شـهرداری قلعـه گنـج بـا همـکاری بنیـاد
مسـتضعفان .کلنـگ احـداث آن در هفته دولت توسـط مهندس
احمـدی شـهردار  ،سـعیدی کیـا مدیـر بنیـاد مسـتضعفین و
ناوکـی فرمانـدار قلعـه گنـج زمین زده شـد.
بـه منوجـان مـی رویـم تـا شـاهد افتتـاح یکـی از بزرگترین
پـروژه هـای شـهرداری منوجـان باشـیم .شـهردار منوجـان بـا
افتتـاح بزرگتریـن کارخانه آسـفالت یا تاسیسـات شـن و ماسـه
در جنـوب کرمـان ،پـروژه پل آتش نشـانی و زیرسـازی محالت
سـطح شـهر توانسـت گامـی بـزرگ و هدفمنـد در خودکفایـی،
درآمدزایـی و در توسـعه ی شـهر منوجـان ثمربخـش باشـد.
شـهرداری فاریـاب هـم در ا یـن هفته با دسـت پـر وارد گود
شـده بود.
شـهرداری فاریـاب بـا افتتـاح بلـوار مالیـات ،موفـق بـه
برداشـتن گامـی بلنـد و ثمربخـش در توسـعه ایـن شـهر شـد.
بلـوار مالیـات که به مناسـبت هفتـه دولت افتتـاح گردید به
منزلـه موفقیتـی قابل تحسـین و گامـی تاثیر گذار در پیشـرفت
شـهر و زیباسـازی سـیمای شهر به شـمار می رود.
وایـن بـه عنـوان موفقیتـی قابـل تحسـین در کارنامـه
شـهرداری ایـن شـهر ثبـت خواهدشـد. .
در نگاهـی بـه ایـن ۴شـهرداری میبینیـم کـه چهـره هایـی
توانمند و تحصیلکرده بومی  ،سرنوشـت توسـعه شـهر خویش را
بـه دسـت گرفتهاندبدون شـک یک چهـره توانمنـد و متخصص
بومـی بهتـر ،بیشـتر و موثرتر از یـک چهره توانمنـد و متخصص
غیربومـی عمل مـی کند.
تاسـیس شـهرداری چـاه دادخـدا اتفـاق خجسـته و مهـم
دیگـری در هفتـه دولـت بودکـه چهـره ای بومـی بـه سـمت
شـهردارآن منصـوب شـد.
باشـد کـه هرچـه زودتـر روزی فرارسـد تـا شـاهد تاسـیس
شـهرداری رمشـک و ارتقـا دهسـتان رمشـک بـه بخش باشـیم.
همچنیـن ارتقـای بخشهـای جازموریـان و آسـمینون
بـه شهرسـتان و روسـتا بجـگان بـه شـهر باشـیم .چراکـه ایـن
واقعـا باوجـود پتانسـیل هـای مدیریتـی و اقتصادی و انسـانی و
جغرافیایـی را دارنـد و یـک نیـاز هسـت.
بـه امیـد آن روز که در سـایه شایسـته سـاالری  ،چهره های
تحصیلکـرده دانشـگاهی ایـن دو بخـش مدیریت ادارات شـهرها
خـود را به دسـت گیرند شـکی نیسـت کـه چهره هـای تحصیل
کـرده ایـن توانایـی را دارند کـه در باالتریـن مراتـب اداری این
دیـار باشـند  .چهـره هـای توانـای بومـی گـه میتواننـد در
توسـعه ایـن شـهرها تاثیرگـذاری بیشـتری و عمیقتری داشـته
باشـند .همانـا کـه دیـده ایـم ،مدیرانـی ازهمیـن بخـش هـا در
برجسـتهترین سـمت هـای اداری اسـتان های همجـوار خدمت
میکننـد اسـتاندار بزرگتریـن اسـتان کشـور یعنـی سیسـتان و
بلوچسـتان و در هرمزگان و فارس و سیسـتان و بلوچسـتان در
باالتریـن سـمت هـای اداری مشـغول بـه خدمـت انـد .بنابراین
اگـر در راسـتای شایسـته سـاالری انتخـاب مدیـران صـورت
گیـرد ،ایـن توانایی و پتانسـیل مدیریتی وجـود دارد که تصمیم
گیـران جنـوب کرمـان توانمنـدی چهـره هـای بومی مـا را باور
کنند .

افتتاح بلوار مالیات
گامی بلند در توسعهی فاریاب

به مناسـبت هفتـه دولـت بلوار
مالیـات در ورودی شـهرفاریاب
افتتـاح شـد .در مراسـم افتتـاح
ایـن بلـوار امـام جمعـه  ،دکتـر
حمـزه نماینـده مـردم در مجلس،
فرمانـدار ،معاونیـن اداره کل
راهـداری و حمل و نقل جاده ای و
شـماری از روسـای ادارات حضور.
داشـتند .گفتنی است بلوار مالیات
بـا اعتبـار یـک میلیـارد و ۱۰۰
میلیـون تومـان بـا مشـارکت اداره
کل راهـداری جنـوب و شـهرداری
فاریـاب افتتـاح و بـه بهره بـرداری
رسـید .شـایان ذکر اسـت ،با توجه
بـه اهمیـت ایـن بلـوار در توسـعه
شـهری فاریـاب بـه منزلـه گامـی
توسـعه بخش و پایدار در پیشرفت
ایـن شـهر تلقـی می شـود.
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احمدی شهردار قلعه گنج :

اجرای طرح مبلمان شهری ،تحولی ماندگار در توسعهی قلعه گنج است
قلعه گنـج .ادیـب حیدری،
خبرنگار صبح مکران :قاسـم
احمدی شـهردار قلعـه گنج از
اجـرای طـرح مبلمان شـهری
بـا اعتبار یک میلیـاردو پانصد
میلیـون تومـان همزمـان بـا
سـومین روز از هفته ی دولت
در این شـهر خبـر داد.
شـهردار قلعـه گنـج در
حاشـیه افتتاحیـه طـرح
مبلمـان شـهری قلعـه گنـج
که باحضور مهندس سـعیدی
کیا رئیـس بنیاد مسـتضعفان
موسـوی
کشـور،مهندس
معاونـت عمرانـی اسـتانداری
کرمـان ،دکتـر احمـد حمـزه
نماینـده مردم پنج شهرسـتان
جنوبـی ،حجت االسلام نجنو
امـام جمعـه و عطـا ناوکـی
فرمانـدار قلعـه گنـج ،سـرگرد
نسـب امیـری فرمانـده ناحیه
ی مقاومـت بسـیج سـپاه
شهرسـتان ،حیـدر صمیمـی
رئیـس شـورای شـهر و سـایر
اعضـا وجمعـی از مسـئوالن
بنیـاد علـوی و کارکنـان
شـهرداری برگـزار شـد بیـان
داشـت؛

کلنـگ ایـن پـروژه امـروز
صبـح در فـاز اول بـا اعتبـار
یـک و نیـم میلیـارد تومـان
توسـط مهنـدس سـعیدی

کیا رئیـس بنیاد مسـتضعفان
کشـور در بلـوار جمهـوری به
زمیـن خورد و بـا اجرای طرح
مبلمـان شـهری و جذابیـت

️تلفن ۰۳۴۴۳۲۰۳۳۲۳ :همراه.۰۹۱۳۳۴۹۷۸۷۲ :
با مدیریت اطمینانی
آدرس :کهنوج .خیابان رازی .ایستگاه نخلستان

بخشـی بـه فضاهـای عمومـی
شـهر قلعـه گنـج سـعی
داریـم تـا مـردم و شـهروندان
از بهتریـن امکانـات شـهری

بهرمنـد شـوند و زیبائـی و
ارامـش و نشـاط را برای شـهر
قلعـه گنـج بوجـود بیاوریـم.
احمـدی ادامـه داد؛

مجموعـه همـکاران مـا در
شـهرداری قلعـه گنـج تلاش
خواهنـد کـرد در همـه ی
ابعـاد توسـعه ای و زیربنائـی
کـه نیـاز اساسـی شـهر اسـت
تالش وافری داشـته باشـند و
بـه مـردم اطمینان مـی دهیم
پـروژه های عمرانی در سـطح
شـهر را بـا سـرعت و دقـت و
مالحظـات بیشـتری بـه پیش
ببریـم.
مهنـدس حیدروند مسـئول
ملـی طـرح توسـعه و ابادانـی
قلعـه گنـج نیـز افـزود؛
دانشـکده هنـر و معمـاری
دانشـگاه ازاد تهـران طراحـی
مبلمـان و کف سـازی مبلمان
شـهری قلعـه گنـج را به طول
ده کیلومتـر طراحـی نمـوده
انـد و نقطـه ی شـروع ان
سـکانس مرکزی شـهر اسـت
وبلـوار جمهـوری بـه دلیـل
تراکـم جمعیت جهـت اجرای
طـرح مبلمان شـهری در نظر
گرفتـه شـده اسـت و اعتبـار
ان بـه مبلـغ یـک میلیـارد و
پانصـد میلیـون تومـان مـی
باشـد.

به صورت نقد و اقساط
صدورانواع بیمه نامه های خودرو (ثالث  ،بدنه)
بیمه نامه های آتش سوزی (مسکونی ،صنعتی)
بیمه نامه های عمر (انفرادی)
بیمه نامه های حوادث
بیمه نامه های مسئولیت و مهندسی
تحت نظارت بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران
شرایط ویژه برای خانوادههای شاهد و ایثارگران
نیروهای مسلح و کارکنان ادارات

فارس از خطبههای نماز جمعه جنوب استان گزارش میدهد

تأکید ائمه جمعه کرمان بر اقدام جهادی دولت برای رفع مشکالت مردم
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سه نفر در نزاع دسته جمعی جیرفت
کشته شدند

دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان جیرفـت گفت :سـه نفر در
نـزاع دسـته جمعـی بخش جبالبـارز جیرفـت به قتل رسـیدند.
بـه گـزارش ایرنـا  ،حسـین سلامی روز شـنبه در جمـع خبرنگاران
افـزود :در جریـان این درگیری که جمعه شـب رخ داده  2مرد به همراه
یـک تبعـه افغـان در این منطقـه به قتل رسـیده اند.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر یکـی از مظنـون هـای حادثـه کـه
تبعـه افغانسـتان اسـت در بازداشـت بسـر مـی بـرد و همچنیـن قاتـل
نیـز کـه یـک جـوان  27سـاله افغان بـوده مورد شناسـایی قـرار گرفت
و دسـتورات قضائـی الزم جهـت دسـتگیری متهـم صادر شـده اسـت.
دادسـتان جیرفـت گفـت :پـس از اعلام گزارشـی مبنـی بر یـک فقره
نـزاع و درگیـری بالفاصله بازپـرس ویژه قتل و مامـوران پلیس در محل
حادثـه واقـع در روسـتای زاریـن از توابـع محمـد آبـاد مسـکون حاضر
شـدند .وی افـزود :تحقیقـات اولیـه از فـرد بازداشـت شـده حکایـت از
ایـن دارد کـه قاتـل پـس از مشـاجره لفظـی با ضربـات متعـدد چاقو و
اشـیای فلـزی موجـود در خانـه اقدام بـه قتل آقایـان (م.ک) 57سـاله،
(الف.ک) 42سـاله و (ر.ی) 50سـاله تبعه افغانسـتان کرده است .سالمی
بـا اشـاره بـه اینکه رسـیدگی به موضـوع در شـعبه بازپرسـی ویژه قتل
در دسـتور کار قـرار گرفتـه ،اظهار داشـت :قاتل بالفاصلـه از محل وقوع
جـرم متـواری شـده کـه دسـتورات قضایی جهـت دسـتگیری متهم و
سـایر مظنـون هـای حادثه صادر شـده اسـت.

کشف  ۱۱۷کیلوگرم حشیش
در عملیات پلیس کهنوج

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان»کهنوج» از کشـف  ۱۱۷کیلوگـرم
حشـیش و دسـتگیری یـک سـوداگر مـرگ خبـر داد.
سـرهنگ شـاهپور بهرامـی اظهارداشـت :مأمـوران پلیـس امنیـت
و کالنتـری  ۱۱شهرسـتان «کهنـوج» بـا انجـام کار اطالعاتـی از نیـت
شـوم قاچاقچیـان بـرای انتقـال محموله مـواد مخدر مطلع شـدند .وی
افـزود :در بررسـیهای صـورت گرفتـه مشـخص شـد قاچاقچیـان مواد
مخـدر را بـه نقطهای مشـخص در کهنوج انتقـال داده و قصـد دارند آن
را بـه اسـتانهای همجـوار منتقـل کننـد .سـرهنگ بهرامی ادامـه داد:
مامـوران پـس از شناسـایی محل دپـوی موادافیون به محل اعـزام و در
بازرسـی از مخفیگاه  ۱۱۷کیلوگرم حشـیش کشـف کردنـد .وی خاطر
نشـان کرد :در این عملیات دو قبضه سلاح جنگی و یک قبضه سلاح
شـکاری غیرمجاز به همراه مقادیری مهمات ممنوعه کشـف و یک نفر
قاچاقچی را دسـتگیر کردند.

 ۶سرکرده باندهای بین المللی
مواد مخدر در کهنوج دستگیر شدند

مجیـد سـیمی اظهـار کـرد :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون شـش
سـرکرده اصلـی باندهـای بیـن المللـی و کالن قاچـاق مـواد مخـدر به
همـراه  ۵۵قاچاقچـی دسـتگیر و روانـه زنـدان شـده انـد.
سـیمی ادامـه داد :طـی پنج ماه گذشـته سـربازان گمنام امـام زمان
(عـج) در اداره کل اطالعـات اسـتان و مامـوران پلیـس طـی چندیـن
عملیـات مختلـف که عمدتا به صورت مسـلحانه صورت پذیرفته اسـت
موفـق به کشـف بالغ بر شـش تن و ۵۰۰ک یلوگـرم تریاک و همچنین
 ۹۶کیلوگـرم هروئین شـده انـد .وی اعالم کـرد :در این رابطه  ۱۵قبضه
سلاح جنگـی کالشـینکف ،یک قبضـه کلت کمـری ،دو قبضه سلاح
شـکاری بـه همـراه سـایر تجهیـزات لجسـتیکی از جمله  ۶۸دسـتگاه
خـودروی سـواری ،وانـت و کامیون از قاچاقچیان کشـف و ضبط شـده
است.سـیمی بـه موضوع مبـارزه با خـرده فروشـان موادمخـدر در کنار
مبـارزه بـا باندهـای کالن قاچـاق مـواد مخـدر اشـاره کـرد و افـزود :در
راسـتای مبـارزه با خـرده فروشـان مواد مخـدر  ۵۸توزیع کننـده فعال
موادمخدر در سـطح شهرسـتان شناسایی و دستگیر شـده اند .دادستان
عمومی وانقالب شهرسـتان کهنوج بیان کرد :با دسـتور دادسـتانی ۵۰
مـکان توزیـع مواد مخدر در سـطح شهرسـتان پلمپ شـده اسـت .وی
همچنیـن از بازداشـت یـک تولیـد کننده مـواد مخدر صنعتی شیشـه
نیـز در ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت :از متهم بالغ بـر یک کیلوگرم
شیشـه کشـف و کارگاه تولیـد مـواد مخدر نیز پلمپ شـده اسـت.

سانحه رانندگی در جیرفت یک کشته
بر جا گذاشت

س راه جنوب کرمان گفـت :در پی برخورد یک
جانشـین قـرارگاه پلی 
دسـتگاه سـمند با وانت پیـکان در محور جیرفت بـه بافت یک نفر فوت
کـرد و یک نفر دیگر نیز مجروح شـد.
سـرهنگ اکبـر رضوی نشـاط افـزود :گـزارش تصادف یک دسـتگاه
سـمند بـا وانت پیکان در منطقـه دلفارد اعالم شـد و بالفاصله یک تیم
بـه محـل حادثـه اعـزام و پس از بررسـی مامـوران فرماندهـی انتظامی
پلیـس راه ،انحـراف بـه چـپ خودروی سـمند عامـل بروز این سـانحه
گـزارش شـد .جانشـین فرمانـده انتظامـی پلیـس راه جنـوب کرمـان
ادامـه داد :در ایـن سـانحه ،راننـده وانـت بـه دلیل شـدت جراحـات در
دم جـان سـپرد و سرنشـین دیگـر این خودرو نیز توسـط خـودرو مرکز
فوریـت های پزشـکی به بیمارسـتان امام خمینـی (ره) جیرفت منتقل
شـد .وی اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه خـوش آب و هـوا بـودن منطقـه
دلفـارد و ترافیـک زیـاد در این مسـیر ،رانندگان ضمن رعایـت قانون با
سـرعت مطمئنه حرکت کننـد .پلیس راه جنوب اسـتان کرمان ،هفت
شهرسـتان جیرفت ،کهنوج ،منوجان ،قلعه گنـج ،رودبار جنوب ،فاریاب
و عنبرآبـاد را زیر پوشـش دارد.
احترامـا درخصوص دادخواسـت سـرکارخان م مهری خورشـیدی مبنـی برانحصاروراثت
مرحـوم مجتبـی پوراحمـدی فرزنداحمـد که ورثه حین الفوت به شـرح ذیل میباشـد.
جهـت روزنامـه بودن.ورثه مرحـوم دریکی ازروزنامـه های کثیراالنتشـارویاروزنامه های
محلی انجـام گیرد.
۱علیرضـا پوراحمـدی ف  .مجتبـی بـه شـماره ملی۶۰۶۰۱۷۵۳۵۱صـادره از
شهرسـتان عنبرابـاد  ..نسـبت فرزندمتوفـی.
۲امیـر محمـد پوراحمـدی ف .مجتبـی بـه شـماره ملی۳۱۵۰۹۳۰۰۴۹صـادره
ازشهرسـتان کهنـوج نسـبت ف متوفـی .
۳مهـری خورشـیدی ف علـی بـه شـماره ملـی ۳۱۶۰۱۸۹۰۶۶صـادره از شهرسـتان
کهنـوج نسـبت همسـر متوفـی
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.
عضو شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فاریاب ...بهبودی

ائمـه جمعـه سراسـر اسـتان
کرمـان بـا اشـاره بـه هفتـه
دولـت بـر جهـادی عمـل کردن
دولتمـردان برای رفع مشـکالت
اقتصـادی مـردم تأکیـد کردنـد.
به گـزارش خبرگـزاری فارس
از کرمان ،حجتاالسلام حسـن
منتظـری امـام جمعـه انـار در
خطبههـای نمـاز جمعـه امـروز
اظهـار داشـت :دولـت در نظـام
جمهـوری اسلامی بایـد دولـت
اسلامی باشـد و سـعی کننـد
علاوه بـر کارآمدی ،تـوان انجام
وظایـف و ماموریتهایـش را
داشـته و بـا تدبیـر درسـت بـر
مشـکالت غلبـه پیـدا کنـد.
وی افـزود :دولت کارآمد دولتی
اسـت که انقالبی و عزتمند باشـد
و در اتخـاذ مواضـع انقالبـی و در
بیـان و عمـل بـه مبانـی حضرت
امـام خمینـی (ره) و رهنمودهای
حضرت امام خامنـهای (ره) ترس
نداشـته باشد.

امـام جمعـه انـار عنـوان کرد:
دولـت اسلامی بایـد جهـادی
عمـل کنـد و خدمتـش بـا نیت
الهی و شـوق خدمـت بیمنت را
داشته باشـند و از فساد بپرهیزد
و قانـون را خـط قرمز خود بداند.
شهید رجایی و شهید باهنر
بهترین الگوی
خدمتگزاری بودند
حجتاالاسلام علـی رفیعـی
امـام جمعـه فاریاب بیان داشـت:
هفتـه دولـت از آن روز نامگذاری
شـد کـه دو شـهید بزرگـوار از
پاکتریـن انسـانها محمدعلـی
رجایـی و شـهید محمدجـواد
باهنـرو همکارانشـان توسـط
منافقیـن کـوردل بـه شـهادت
رسـیدند .امـام جمعـه فاریاب در
بخـش دیگـری از سـخنان خود
بـه مباحـث عیـد غدیـر اشـاره
کـرد و گفت :عیـد غدیر عید اهلل
اکبـر اسـت و عیـد غدیـر صرفـا
یـک حادثـه تاریخـی نیسـت

کـه انسـان بخواهـد از آن درس
بگیـرد.
وی در ادامه سـالروز شـهادت
دکتـر رجایی و باهنر را تسـلیت
گفـت و افـزود :ایـران همیشـه
قربانـی تروریسـم بوده و هسـت
و همـواره منافقـان مورد حمایت
غـرب بودهانـد و هسـتند.
مسئوالن مانند رجایی و
باهنر سادهزیست باشند
حجتاالسلام محمدحسـین

نورایـی امـام جمعـه بخـش
اسـماعیلی در خطبههـای
ایـن هفتـه نمـاز جمعـه بخـش
اسماعیلی شهرسـتان جیرفت با
اشـاره به هفته دولت و شـهادت
شـهیدان رجایـی و باهنـر گفت:
ایـن دو بزرگوار در مسـیر انقالب
و قـرآن بودنـد و بایـد نسـلهای
آینـده مـا ایـن شـخصیتها را
بشناسـند.
وی گفـت :مسـئوالن نظـام و

کشیت روستایی برای زندگی
در دامنـه
ی ارتفاعـات
لی
شـما
شـهر قلعـه
گنـج ،یعنـی
حمیدشهریاری در کوهپایـه
های جنوبی کوهسـتان دسـتگرد؛
یکـی از کهـن تریـن و زیباتریـن
روسـتاهای جنـوب اسـتان بـه
میزبانـی همه ی کسـانی نشسـته
اسـت کـه دل به تنفـس در هوای
پاک ومعتـدل کوهسـتانی خوش
کـرده اند .در روسـتا کشـیت ،دل
انگیـز تریـن و فـرح بخـش تریـن
جلوه های طبیعت جنوب اسـتان
را مـی تـوان بـه تماشـا نشسـت.
در ایـن کوهسـتان تـا کوههای
شـهکهان و مـارز ( در غـرب قلعه
گنـج) ،آبـادی هـای دلگشـا بـا
جاذبـه های گردشـگری متعددی
هسـت .اما «کشـیت» چون نگین
انگشـتری سـبزه رنـگ؛ اهمیـت
و ابهـت و ویژگـی هایـی دارد کـه
آن را در جایگاهـی برتـر و بهتـراز
خیلی روسـتاهای این شهرسـتان
قـرار داده اسـت.
کشـیت از روزگاران بسـیار
دوری بـه قدمت چند سـده پیش
از میلاد ،محـل تجمـع و اسـکان
نخسـتین قبایلـی بـوده اسـت که
از کهـن تریـن دوران فرمانروایـی
ایالمـی هـا ،روی بـه ایـن نواحـی
نهادنـد .کشـیت و دیگـر آبـادی
هـای کوهسـتانی ایـن نواحـی از
دوران هخامنشـیان تـا حـدود
قـرن هشـتم هجـری از مهمترین
سـکونت گاههـای قبایـل کوفچ و
بلـوچ بـوده اسـت.
در همسایگی کشـیت روستای
پرآوازه دسـتگرد واقع شـده است.
اهمیـت این روسـتا همین بس
کـه کوهسـتان شـمالی قلعه گنج
نام خـودرا از آن گرفته اسـت.
مـردم دسـتگرد بـه حاضـر
جوابـی ،نکته دانی و خوش کالمی
در تمام صفحات جنوب اسـتان تا
شـرق هرمـزگان معروفند.
کشـیت و دسـتگرد کـه چـون
دو قلویـی همـزاد به عنـوان کهن
تریـن روسـتاهای ایـن خطـه در
کنـار هم آرمیده انـد ،از دیر زمانی
مـورد توجـه حکومـت هـا و مردم
رودبارزمیـن بـوده اند.
وقتـی کـه محلـه «سـرتَک» را
به سـمت کوهپایه های دسـتگرد،
پشـت سـر مـی گذاریـم ،پـس از
طـی حـدود ۵کیلومتر؛ بـه تپه ها
و کوههایـی می رسـیم کـه چون
گردنـه کـوه پشـت سـر بگذاریم،
یـک آبـادی پـر از نخـل هـای نـو
کار و بلنـد قامتـی بـا جلـوه هایی
دیدنـی ؛ در دره ای کـه انتهایـش
کوههایـی با قله های رفیع اسـت،
آشـکار مـی شـود .آنجـا کشـیت
ا ست
ازاینجـا هرچـه جلوتـر برویـم
نماهـای دل پذیرتـری از ایـن
روسـتای باسـتانی و خـوش آب و
هوای کوهسـتانی پیشواز نگاهمان

مـی آید.
کشـیت مردمانـي صبـور و
صميمـي و مهمـان نـواز و چشـم
اندازهايـي دلنـواز و كـم ماننـد و
مناظـر طبيعـي پرجاذبـه اي دارد
كـه نـه تنهـا بـراي مهمانـان تازه
وارد بلكـه بـراي مـردم قلعـه گنج
هـم كـه آن را دههـا بارديـده اند،
دلگشا و بسـيار دلنواز است ..جاده
ي روسـتا كـه از ميـان كوچـه باغ
هايـش مي گـذرد ،بـوي عطر گل
نارنج چنان نشـاط انگيز مي شـود
كـه ذهنـت را آسـماني مـي كند.
جـوي هايي بـا آب روان كه در زير
سـايه سـار نخلسـتانها و درختـان
سـايه افكن جـم ،و انبه و جريانش
را مـي بينـي همـراه بـا شـكوفه
هاي نورسـته معطـر و غنچه هاي
درختـان ليمـو كه همـه چيز آنجا
را كامـل مـي كند .تـا آمیخته ای
از آواز پرندگانـی باغـی چون بلبل
و َکون َزیـل و کنجنـگ و دل زرد
مرغـان کوهسـتانی چـون تیهو و
ـرک و چـکاوک و بـوف و مـرغ
بَ ُ
هـای خانگـی خـروس و بـط و
بوقلمـون ها….کـه خـاص در بهـار
باشـد ویا مهرجـون( مهـر و آبان)
واقعـا تلفیقی از صدایشـان زیبایی
تریـن موسـیقی را مـی نوازند.

سـیمایی از بکـر ترین طبیعت
و ‹ درختـان خرمـاي تنومنـدی
كـه شاخسـار هـای خـود را بـه
اوج قلـه هـا مـی برنـد منظـره
شرشـر چشـمه اي كـه در درایـن
اوج خشكسـالي از تپـش دل كـوه
كشـيت بـا آبـي زالل وگـوارا مـي
جوشـد؛ نعمـت و رحمـت ایـزدی
اسـت در دل طبيعت گرمسـيري
قلعـه گنج.
كشـيت داراي جمعيتـي بالـغ
برهفتـاد خانـوار و داراي اماكـن و
امكاناتي نظير مسـجد ،مدرسـه و
خانـه بهداشـت مـي باشـد .اهالي

وسـاكنين روسـتا بـا توجـه بـه
مسـتندات وگورسـتانهاي قديمي
كه در روسـتا وجود دارد ودانسـته
هايـي كـه خـود دارند ،كشـيت را
دسـت كـم بـا پيشـينه تاريخـي
و قدمتـي بیـش از ششصدسـال
مـي داننـد .امـا اين موقعيـت آبي
و جايـگاه ويـژه كـه در يـك دره
كوهسـتاني واقـع شـده واينكـه
تمـدن ديرپـاي ايـران و مناطـق
پیرامون و کشـفیات آثار باسـتانی
سـه دهه واپسـین زیـر دامنه های
کوهپایـه ای ،را هـم بيـاد آوريـم،
نمـي تـوان قدمـت آبادانـي آن را
کمتر از دو هزار سـال متصور شد.
دور چشمه اي كه از زير كوه و دل
زميـن مـي جوشـد ،از روزگارانـی
دور بـا ظرافت و هنرمندي خاصي
سـنگ چينـي كـرده اند ،تـا براي
مصارف گوناگون و آب آشـاميدني
روزانه شـان اسـتفاده نماينـد .اين
بـراي چنيـن جايـي كـه داراي
مناظـر و تنـوع گونه هـاي گياهي
بسـياري مـي باشـد ،اصلا گزافـه
گويي نيسـت.
نخسـتین بـار مـن در سـال
 ۱۳۸۶کشـیت را دیـدم .در آن
سـالها تاثیرات خشکسـالی تا این
انـدازه عمیـق و دشـوار نبـود.

جوی آبـی که سرچشـمه اش،
یـک قنـات در باالدسـت روسـتا
بـود از میـان روسـتا باجریانـی پر
از آب مـی گذشـت تـا زیبایی این
روسـتای کهـن را چنـد برابر کند.
در بـاال دسـت کشـیت قدمگاهی
بسـیار قدیمی بـا معمـاری تقریبا
شـبیه معابد هندی امـا با باورهای
اسلامی اسـت .ومـردم روسـتا به
آن اعتقـاد داشـته و ارادت مـی
ورزند.
باشـندگان ایـن روسـتا كـه
اغلـب ازيـك قـوم وطايفـه بنـام
کشـیتی هستند ،طایفه هایی بنام

صمیمـی ،مانـدگاری ،امیری،فالح
و شـمس الدینـی،و....در كنارهم از
زندگـی مهـر آمیـزی برخوردارند
و آنهایـی کـه هنـوز در کشـیت
هسـتند بـا تكيـه بـر کشـاورزي
بومـي و دامپـروري سـنتي خـود
امـرار معاش مي كنند .اما بیشـتر
جمعیـت آن امـروزه در شـهرهای
قلعـه گنـج ،کهنـوج ،منوجـان،
بندرعبـاس و دیگـر شـهرهای
جنـوب ایـران تا کشـورهای حوزه
خلیـج فـارس زندگـی مـی کنند
کـه بیشـتر اینهـا تحصیلکـرده
هایی هسـتند که َشـغل کارمندی
ودر مرحلـه دوم بـازاری هسـتند..
چنانکه شـمار زیادی از این روستا
مدیـران نیکنـام ادارات جنـوب
کرمـان وهرمـزگان هسـتند.
باوجودی که روسـتای کوچکی
اسـت ،امـا از مشـهور تریـن
روسـتاهای جنوب ایران به شـمار
مـی رود و آوازه ای فرامـرزی دارد.
در کشـورهای حـوزه جنـوب
خلیج فـارس مردمانی از کشـیت،
از قدیـم تـا کنـون زندگـی مـی
کنند ودر آن کشـورها نزد مقامات
عالـی حکومتـی؛ حرمتـی بسـزا
داشـته وبـا برجسـتگان وبـزرگان
اعراب نشسـت و برخاسـت داشته
ان انـد.
ایـن مرهـون دانایـی و
دوراندیشـی و تلاش زنـان و
مردانـی از ایـن روسـتا اسـت کـه
هرجـا رفته اند و هرجایی رسـیده
انـد ،نـه تنهـا از گذشـته و تبـار
وسـرزمین خویـش نگسسـته اند
بلکـه بـه سـرزمین و تبـار خویش
فخـر ورزیده و پیوندهـای خویش
را اسـتوارتر کـرده انـد.
یـک کشـیت دیگـر هـم کـه
روسـتای بزرگتـری اسـت ،در
کرمـان هسـت .کـه با نام بـردن از
هریکی ازاینها ،ناخودآگاه کشـیت
دیگـری در ذهـن انسـان تداعـی
مـی شـود .وفکـر اینکـه ایـن دو
درجایـی از گذشـته به هـم پیوند
مـی خورده انـد؛ ذهن آدمـی را به
خـود مشـغول مـی کند.
امـا اینکـه کـدام یـک برآمـده
از دیگـری اسـت ،هنـوز برکسـی
آشـکار نیسـت.
روایتـی از قدیـم هسـت کـه
میگوینـد ،سـاکین نخسـتین
کشـیت حـدود  ۶۰۰سـال پیـش
مهاجرینـی بودنـد کـه از کشـیت
کرمـان بـه اینجـا آمـده و ایـن
روسـتا را بـه پیـروی از نـام زادگاه
نخسـت خـود نامیـده انـد.
اما آثار و نشـان هایی از اسـکان
مردمانـی هسـت کـه بیشـتر از
 ۶۰۰سـال در ایـن روسـتا زندگی
داشـته انـد .پاسـخ این سـوال که
آیـا مـردم امـروز آن از تبـار همان
مردم اند نخسـتین ترنـد ویا اینکه
در آن پیشـتر از  ۷۰۰سـال قبـل
بـه همیـن نـام کشـیت بـوده یـا
اسـم دیگـری  ،کسـی نمـی داند.
وتبـار بـه پژوهش هـای تخصصی
و ژرفتـری دارد.

دولتمـردان بـرای رفـع مشـکل
مـردم و بـرای اقتصـاد پویـا
تالش کننـد و در مسـیر اقتصاد
مقاومتـی قـرار بگیرنـد.
امـام جمعه بخش اسـماعیلی
خاطرنشـان کـرد :لـزوم کار
جهـادی بایـد سـرلوحه کار
دولتمـردان قـرار بگیـرد و از این
کاغـذ بازیهـا انجـام ندهنـد
چراکـه موفقیت دولـت موفقیت
نظـام محسـوب میشـود.
ناکارآمدی مسووالن ملت را
نسبت به نظام ناامید میکند
حجتاالسلام امیـن رضوانی
امـام جمعـه منوجـان اظهـار
داشـت :هفتـه دولـت هفتـه
وحـدت ملـت بـا دولـت اسـت و
نهضـت فرآینـد اسلامی ایجـاد
انقالبـی اسلامی ،تأسـیس
نظامـی اسلامی ،ایجـاد دولتـی
اسلامی ،ایجاد کشوری اسالمی
و در آخـر ایجـاد دنیای اسلامی
اسـت.

داشـت:
اذعـان
وی
شـاخصهایی کـه بـرای دولـت
اسلامی الزم اسـت ،دولتـی
کارآمـد اسـت و سـنجش
کارآمـدی بـه آن معناسـت کـه
بـر محـور نظـام و انقلاب در راه
خدمـت و رفـع مشـکالت مردم
باشـد.
رضوانـی بیـان داشـت :نظـام
جمهـوری اسلامی نظامـی
بـر مبنـای دیـن اسـت و
مشـروعیت دارد و اینکـه نظـام
اگـر کارآمـدی خود را از دسـت
بدهد مشـروعیت خـود را نیز از
دسـت میدهـد.
وی تاکیـد کـرد :سـطح
کارآمـدی نظـام بایـد روز بـه
روز ارتقـا پیـدا کند و مشـکالت
مـادی و معنـوی ملـت را حـل
کنـد و مشـروعیت ما هم بسـته
بـه انجـام وظیفـه ،کارایـی در
انجـام وظیفـه اسـت و بنـده بر
کارایـی مسـووالن تکـرار دارم.

گیاه درمانی
بابونه یا ُکه ِرگو

گیـاه بابونـه کـه در گویـش بومیـان جنـوب کرمـان و شـرق هرمـزگان
ُکه ِرگـو مـی گویند از نظر طب قديم ايران گرم و خشـك اسـت و از تقويت
كننـده هـاي تلخ بحسـاب مي آيـد  .جالينوس حكيم آنرا بـراي درمان تب
و لرزهـاي نوبـه اي بكار مـي برد .
 )1يكـي از مهمتريـن خـواص بابونـه درمان زخـم معده و ورم معده اسـت
و ايـن گيـاه بآسـاني اين مـرض را درمان مـي كند و آنهائيكه سالهاسـت با
ايـن مـرض دسـت بگريبان هسـتند و از قـرص هاي مختلف گـران قيمت
نظير  Lozacو  Zantacو غيره اسـتفاده مي كنند مي توانند با اسـتفاده
از بابونـه خـرج داروي خـود را پـس انـداز كنند و همچنين سلامتي خود
را بازيابند.
بـراي درمـان زخـم معده يـك ليوان چـاي غليـظ بابونه درسـت كنيد (4
قاشـق چايخـوري بابونـه در يـك ليـوان آبجـوش و يا چهار تا چاي كيسـه
اي بابونه در يك قاشـق ليوان آب جوش) و صبح ناشـتا هسـتيد اين ليوان
چاي را بنوشـيد و سـپس در رختخواب به پشـت دراز بكشيد و بعد از چهار
دقيقـه بخوابيـد و البتـه بعد از يك ربع سـاعت مي توانيد صبحانـه خود را
ميـل كنيـد .ايـن عمل را بمـدت دو هفته ادامـه دهيد تا زخـم و ورم معده
بكلي شـفا يابد.
 )2بابونه اعصاب و قواي جنسي را تقويت ميكند .
 )3بابونه مقوي مغز است .
 )4بابونه ادرار آور و قاعده آور است .
 )5اين گياه ترشح شير را در مادران شير ده افزايش مي دهد.
 )6درمان كننده سردرد و ميگرن است .
 )7استفاده از بابونه سنگ مثانه را خرد و دفع مي كند .
 )8اگـر كسـي قطره قطـره ادرار مي كند بـه او چاي بابونه دهيـد تا درمان
شود .
 )9بابونه درمان كننده كمي ترشحات عادت ماهيانه است .
 )10براي درمان چشم درد  ،بابونه را در سركه ريخته و بخور دهيد .
 )11براي تسكين دردهاي عضالني چاي بابونه بنوشيد .
 )12جويدن بابونه براي التيام زخم هاي درمان مفيد است .
 )13خـوردن  5گـرم ريشـه بابونـه با سـركه رقيق محرك نيروي جنسـي
اسـت( .ريشـه بابونـه گرم تر و خشـك تـر از گل بابونه اسـت)
 )14بابونه تب بر و تسكين دهنده درد است .
 )15بابونه تقويت كننده معده است .

گپ مردم
پول گندم ما را ندادند.....
️منصـور کریمـی از محمد آبـاد .رودبار جنوب .کریمی....می گوید..منتشـر
کنیـد چـرا پـول گندم مـارا نمـی دهند....آبـروی کشـاورز به خطـر افتاده
اسـت. ..از مسـئولین خواهش داریم نگذارند کشـاورزان بیشـتر ازاین زیان
و گرفتاری دچار شـوند..در اردیبهشـت ماه تا اول خرداد گندمها را فروخته
ایـم ..سـیلو انتقـال داده شـد و دیگـر هیـچ فکـر مـا نیسـتند ..که مـا کود
خریـده ایم .بذر قرض کـرده ایم ..پول تراکتور و کمباین .و .و...و.. .....امسـال
هـم کـه مـا کشـاورزان اون همه زیـان دیده ایـم ..همه ی امیدمـان فروش
همیـن گنـدم اسـت ..طلبکارها هم آرامـش ما را گرفتـه اند...
دکتـر حمـزه ای در تبلیغاتـش قـول داد اگر نماینده مردم شـود مشـکل
چاههـای قدیمـی بدون پروانـه را حل می کند..اما نه تنها حل نشـد ،بدتر
هـم شـده اسـت...با بسـتن چاههای بـدون پروانـه .نیمـی از کشـاورزان ما
نیسـت و نابود می شـوند...
رودبار جنوب روستا سعیدآباد ..علی کریمی
اهل روسـتای پونان در کنار شـهر کهنوج هستیم..لوله کشی آب داریم  .اما
هیچـگاه آبـی داخل آن ندیـده ایم .دریغ از یک چک آب....ازمسـئولین آب
وفاضتالب خواهشمندم ...فکری بیندیشند...ماهم اهل همین شهریم...
حسین محمودی
گزارشـی بنویسـید از این تاکسـی های خط نخلسـتان ،همه شـون کهنه
و قدیمـی انـد ..شـاید تعویض بشـوند .چنـد روز پیـش .دریکـی از همین
تاکسـی هـا .گوجه خ سـده بودم ببریـم خونه از توی صنـدوق عقب افتاده
بودند.چـون زیر صندوق .فرسـوده وسـوراخ شـده بود....
ساالری شهروند کهنوجی
ی خواسـتم تشـکری کنم از شـهردار کهنوج..ک هه ثابت شـد شـهر نودژ
اتفاقـی به سـطح امروز نمـی رسید......تشـکر مرا چاپ کنیـد .واقعا کهنوج
در حال رشـد و تغییر اسـت.
حمید دلیری
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حمیدشهریاری

در همـه دنیا به آثـار تاریخی
و میـراث گذشـتگان خـود بـا
احتـرام می نگرنـد و برای حفظ
ممانعـت از هر آسـیبی نـه تنها
بـه کار آمدترین شـیوه ها عمل
مـی کننـد بلکه از مـدارس پایه
 ،بـه فعالیتهـای فرهنگـی موثر
و دامنـه داری دسـت می برند.
و بـرای تربیـت نسـل هـای
بعـدی که بـه میـراث فرهنگی
و تاریخـی خـود بعنـوان یـک
وظیفـه متعهد و کوشـا باشـند،
بهتریـن و کارشـناس تریـن
برنامـه ریـزی هـا را در دسـتور
مدیـران خـود قـرار مـی دهند.
امـا در جنـوب کرمـان و
ایـن شهرسـتانهای مـا همیشـه
برعکـس ایـن اسـت .نـه
مسـئوالن ما چنیـن دغدغه ای
دارنـد ونـه بـه تربیـت نسـلی با
چنیـن افـکاری فکر مـی کنند.
و نـه اینکـه ادارات مـا بـه
آثـار تاریخی و میـراث فرهنگی
شـهرهایمان توجـه نیکـو و
ارجمنـدی دارنـد .متاسـفانه

وبـا تاسـفی عمیـق تـر بگویـم
اینکـه نه تنهـا توجهی الزم
نمی شـود ،بلکه از جانب برخی
از مسـئولین و شـرکت هـای
بـزرگ دیـده ایـم کـه منافـع
خـود را بـر میـراث فرهنگـی
ترجیـح می دهنـد.و در تخریب
آثـار تاریخـی فقـط بـه منافـع
خـود مـی نگرند .واینکـه گفتم
هـم اکنون درمنوجـان در حال
روی دادن اسـت .و این دست از
تخریـب های میراث گذشـتگان
نـه ایـن اولیـن بلکـه طـی یک
دهـه اخیـر بسـیار شـدت یافته
اسـت .وقتی سـه سـال پیش تر
کانـال آب تاریخـی در ارتفاعات
جنوبـی شـهر منوجـان توسـط
اداره ای تخریب می شـد هرچه
گـزارش نوشـتم واز مسـیولین
وفرمانـدار وقت یـاری طلبیدم
هیچ یاریگـری نداشـتم ..کانال
تاریخـی منوجان بـا طول حدود
دو کیلومتـر کـه اگـر نمونـه
اش در هرجـای جهـان بـود بـا
تمـام وجـود از آن محافظـت

شعر محلی
پا َو پا اَیَهتنی ِچته اَوی..؟

پُ ِ
شت دیوا ِر ِدلُم بُگو که َهر َدم چت اَوی؟
َ
َ
ِل باوایِ طرف اوال ِد آ َدم چت اوی؟
ک ِ
ُم که روتُم خواستِگاری ُت ب َِده ُمهلی بَشر
پا َو پا اَیَهتِنی بُگو که َکم َکم چت اَوی؟
ن ُم َز ُدم َسر ِو َکشَ نگی که ِدلُم سوز ا َ َکنه
روزو شو َدر خونه َسر ِو َداللَم چت اَوی؟
َهی خَ بر پُ ِ
شت خَ بر که َهرپَسین الف اَزنی
َ
ن ُه ُد ِ
مدم چت اوی؟
پیرکی به َغیری َه َ
روگ َ
دامن ُم
ُکت َکلَک با ِز پَ َچل َدس ب ِ َکش ای
ِ
هندم چت اَوی؟
رو ِزگا ِر
خوش ُم بوده َج َ
ِ
■ اسماعیل جالئی

کشاورزی ما

مونی بازار خبر دارم فالنی

نیار جون هر که داری نرخ گوده
خودم تنها نهم دالل ادونی
سمو کودو پالسیکشون گرون دا
بلیطم گه برم شهرن بگردم
بجای زانتیا و بنز اسپیت
بجای گوشت کهره،گوشت آهوگ
دوسالن پشت هم بودوم بدهکار
بسی قسط و بدهکاریم زیاده
نیار جون هرکه داری نرخ گوده

خیار گل به سر دارم فالنی
گناهم مو پسر دارم فالنی
هف هش دهتا نفر دارم فالنی
دلم سر یه خطر دارم فالنی
مو واییه سفر دارم فالنی
بالنسبت مو خر دارم فالنی
مو چن بسته جگر دارم فالنی
خونه م سوحته،کپر دارم فالنی
نگهبون پشت در دارم فالنی
گناهم مو پسر دارم فالنی
■ جهانگیر فیروزی

نیایش
خدایـا «دردهایـی» هسـت كـه با هیـچ گوشـی نمیتـوان گفت و
«گفتنیهایـی» هسـت كـه هیچ قلبـی محرم آن نیسـت
خداونـدا «تالشهایی» هسـت كه جـز به مدد تو ثمر نمیبخشـد
و تغییراتـی هسـت كـه جز بـه تقدیر تو ممكـن نیسـت و دعاهایی
هسـت كه جـز به آمین تـو اجابت نمیشـود
پـروردگارا «قـدمهـای گمشـدهای» دارم كـه تنهـا هدایتگرش
تویـی و «افـكار آشـفتهای «دارم ،كـه تنها سـامان دهنـدهاش تویی
مرا تو دعا كن
برای من تو دعا كن
دعای مرا تو دعا كن

مـی کردنـد .جهـت نگهداریش
بیشـترین هزینـه هـا را خـرج
مـی کردنـد .امـا متاسـفانه
از جانـب یکـی از ادارات کـه
شـروع بـه درختـکاری بـر گـرد
آن کـرده بـودن ،دچـار آسـیب
هـای متفاوتـی شـد ،و دچـار
خسـارتهای زیـاد شـد.
امـروزه هـم شـاهد نابـودی
قنـات چنـد هزارسـاله ای در
منوجـان هسـتیم کـه یکـی
از زیباتریـن جاذبـه هـای
گردشـگری روسـتا سـررس در
ورودی منوجـان باسـت ..قناتی
پـر آب کـه روزگاری آب زیادی
چـون رود تـا 500متـر در
امتـداد جـاده آسـفتالت جـاری
بـود و سـپس بـرای آبیـاری
درختـان بـه سـمتی دگـر مـی
رفـت.
جـوی آب ایـن قنـات وقتـی
بـا نخـل هـای بلنـد همنشـین
مـی شـد یکـی از زیباتریـن
منظـره هـا را رقـم مـی زد .و
ایـن جاذبـه در دهـه عاشـورا
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نمادهای قدرت بلوچستان ،معیارهای
انتخاب مردم بلوچ

بیشـتری جاذبـه را در تداعـی
رودفـرات و نخل هـای کربال در
اذهـان مـردم داشـت.
چراکـه در روسـتا سـررس
منوجـان ،بنابـر یک رسـم کهن
نمایـش تعزیـه ای در دهـه
عاشـورا برگزار می شـود .و هرروز
رویدادهـا تاریخـی همـان روز از
دهـه عاشـورا توسـط هنرمندان
سـنتی اجـرا مـی شـود.
و ایـن نمایـش در جایـی از
روسـتا سـررس برگـزار مـی
شـود کـه ایـن جـوی آب از
همـان نزدیکـی جـاری بـود .و
نخـل هـای بلندقامت کنـار آب
صحنـه هـای کربلا را در اذهان
تداعـی مـی نمـود تـا نمایـش
جلـوه ای طبیعـی تـر داشـته
باشـد.
و مسـافران نوروزی همیشـه
بـا اسـتراحتی یکسـاعته زیـر
سـایه ردیف نخلهای بسیاربلند
سـررس می گذراندنـد و از آب
گـوارای آن اسـتفاده می کردند.
تـا زیباتریـن خاطـرات خـود را
در منوجـان داشـته باشـند .و

مهـم تـراز همه این قنـات زیبا،
یـک سـرمایه مهم بـرای مردم
روسـتا و شهرسـتان منوجـان
بود.
امـا متاسـفانه از چنـد مـاه
پیـش کـه شـرکت گهرزمیـن
بعنـوان شـرکت اقتصـادی
معیـن منوجـان درایـن
شهرسـتان فعالیتهـای ارزنـده
ای هـم دارد ،در ایـن محلـه و
چنـد جـای دیگـر از منوجـان
بـا خریـد صدهـا هکتـار زمین،
قصـد ماندگار شـدن در منوجان
را دارد .بـا گـود بـرداری هـا و
وچالـه هایـی روی خـط قنات ،
مـرگ تدریجـی این قنـات که
یکـی از آثـار تاریخـی مهم هم
هسـت ،شـروع شـد.
ایـن شـرکت بـا همـه ارزش
هایـش متاسـفانه فعالیتهای بر
روی ایـن قنـات دارد و خـاک
برداریهـا و چالـه هایـی که زده
 ،ایـن قنـات را بـه مـرز نابودی
کشـانده اسـت.و اگـر تـا همین
روزهـا رونـد فعالیـت خـود را
در محـور ایـن قنـات متوقـف

کننـد بـا وجـود خسـارات زیـاد
ازهـم امیـدی بـه زنـده ماندش
هسـت .امـا اگـر ادامـه دهنـد
قنات سـررس به مرگی زودرس
دچـار می شـود  .ما بـه خدمات
و فعالیتهای این شـرکت احترام
گذاشـته و سپاسگزارشـان هم
هسـتیم .امـا همـه ایـن خوبـی
هـا نمـی توانـد توجیهـی بـرای
تخریـب ایـن قنـات تاریخـی
باشـد .اگـر ایـن شـرکت رونـد
کار خـود بر روی قنـات متوقف
کنـد بهتریـن خدمتی اسـت که
ایـن شـرکت اقتصـادی منوجان
درایـن شهرسـتان انجـام داده
اسـت .بسـازد بهترین حد منی
اسـت که برای منوجان داشـتنه
اسـت .و اما در صورت ادامه این
روند بـا هر نتایـج و کارنامه ای،
خدماتـس قابـل افتخـار و قابـل
تشـکر وتحسـین نخواهـد بـود.
از اسـتاندار تـا همهـی
مسـیولین میـراث فرهنگـی
اسـتان خواهشـمندیم کـه ان
راجـدی بگیریـد و دسـتی بـه
یـاری مـان برداریـد.

شیل ُون ُ ،خ ِ
وندگ ،عیش
بـا جمله«ن ُمـی ناکـی ُچـک عموی خـودِن»
اسـتارت«ن ُمزادی»از بچگـی زده میشـد،معموال
«مِه ِر ُجن»پس از «سـاعت خوشی»تاریخ قطعی
خوندگ (=عروسـی) تعیین میشـد،پس از نوبت
گرفتن«سـاز و دهـل» و خبـر کردن« ُکـوم
خیشـون»پدر داماد بـرای «ب ِجار»پیش فامیالش
از«جگین تا بلوچستان»میرفت و فامیل بر اساس
َ
تـوان مالی پول،روغن،گوسـفند و برنـج میدادن.
ِنوبندن و
اکثرا سه روز بود و به
ترتیب«جلْ ُب ُرن،ح ُ
ُ
روز«جلْ ُبرون»پارچه های خریداری
شـیلون».در
ُ
شـده« ُگوروگ» بـا سـبک خاصـی « َگـز»و
« ِگدِست»میشـدن:خیاط با نوک انگشتان دست
راسـت باز شـده پارچه رو نگه میداشـت و گردن
را بـه سـمت چپ میچرخاند و سـر دیگـر پارچه
را بـه نوک بینی می چسـباند و این میشـد«یک
گز»معـادل یـک متر،سـپس بـا چرخ«پروانـه»
سـیاه رنـگ لبـاس هـا و چادرهـا را میدوخـت.
وظیفه«چ ُگر َمک» هـای فامیل جمع
این وسـط
ُ
کردن«دار»بـا تراکتور«رومانـی یـا فرکوسـن»
و یـا« تویوتـا دوهـزار» ۴چـراغ بـود و سـپس
درسـت کـردن« َدوار» دامـاد.وارد « َدوار»دومـاد
که میشـدی بوی نـو بودن «شـاک و حصیل»به
مشامت میرسـید،به سادگی تزیین شده بود،دوتا
پتو کره ای قرمز دوال شـده که رو هر کدومشـون
دوتا «بالشـت گرد» و روی اونا هم متکا گذاشـته
شـده بـود و معمـوال بـوی خـوش ادکلـن هـای
کویتـی فضای«دوار» را معطـر کرده بود،ته خونه
«پونچـن» تزئین شـده با« ُک ْچک»که لحاف
یک
ُ
تشـک و پتوهای«چاپ سـرباز»و چند «بال ِشْ ـت
گـرد» کـه بـا نظم خاصی چیـده شـده بودند وبا
یـه پارچه سـفید گلدوزی شـده پوشـیده شـده
بودند.یـه گوشـه دیگـه دو تـا سـاک سامسـونت
بـزرگ اماراتی و یه سامسـونت کوچک روی هم
گذاشـته شـده بودند و یه جانماز روش بود«.حِنو
بنـدون» همیشـه بیشـتر از«شـیلون» خـوش
میگذشـت چون معمـوال جمـع کامالخانوادگی
بـود خصوصـا آخر شـب «چـاپ» مشـترک زنها
و مردها،یـه حنـا بنـدان« ُدزی» هـم بـود کـه
هیـچ وقـت نفهمیدم فلسـفه اش چیه،عـروس و
دامـاد را بـرای اولیـن بار کنار هـم و معموال روی
یـک بالـش مـی نشـوندن و در حالی کـه دهلی
میخوند«امشـو حنـا مـی بنن بـر دسـت و پاش
میبنـن» یکـی از زنهـای فامیـل کـه مقبولیـت
بیشـتری داشـت شـروع میکرد به حنا زدن سر،

دکتر مهدی چگین

دسـت و پای دامـاد و پول نوت (=اسـکناس)کف
دسـت و روی سـرش میذاشـتن (دامـاد بیچـاره
قیافـه اش دیـدن داشـت)،دختر هـای خـوش
ذوق فامیـل هـم بـا حنـای هندی نقـش و نگار
شب
کف و پشـت دسـت عروس میکشـیدن.اخر ِ
«جلَـب و گوسـتِر» را میکشـتن و
حنابنـدون َ
گوشـتها را خـرد میکـردن و امـاده برای فـردا،از
اول صبـح «شـیلون» زنهـا شـروع بـه پخـت
نـان «تَنِکـی» میکـردن به تعـداد زیاد،حـدود ۹
صبح کشـتن گوسـفندا هم شـروع میشـد،دارها
شکسـته میشـدن و بسـاط ناهـار (آشـپز هـم
زنهـای فامیل بـودن) آغاز میشـد و معموال ناهار
برنـج بـود و گوشـت سـرخ کـرده کـه روی آن با
سـیب زمینی تو بشـقاب مالمین طـرح خروس
آبـی تزئیـن شـده بود،دامـاد هـم معمـوال طـی
یـک مـاه اخیـر سـر و ریـش را اصلاح نمیکـرد
و بافتـه ای شـامل ۵تـا  ۶پارچـه رنگـی لـوزی
شـکل متصـل به هـم که سـایز هرکـدام حدود
۵در ۵سـانتیمتر کـه حـاوی دعـا و شـاید هـم
ایـات قرانـی بـود و از طریـق سـنجاق به پشـت
لبـاس درناحیـه کتفش آویزان میشـد بـه نوعی
حافـظ دامـاد از حوادث بودکه بـه آن «کتالوک»
میگفتـن،دم عصر قسـمت لذت بخش عروسـی
یعنی«سرتراش» اغاز میشـد ومعموال داماد روی
صندلـی ویـا چندتا «بلـوک» مینشسـت و یک
نفـر از ایـن آینـه هـای گـرد زرد رنگکـه طرح
گوشـه اش مثـل گل آفتـاب گردون بـود را جلو
دامـاد نگـه میداشـت و در حالی کـه دهل میزد
و جوونـا چـاپ میگرفتـن زنها دورش «شـیلی»
میکـردن و یکـی از زنهـای خـوش صـدا «راه»
معـروف «سـرتراش ای سـر تراش،سـر خوبیش
بتـراش» میخونـد (انـگار آرایشـگر قصد داشـت
سـر خوبی نتراشـه!!)و بقیه جواب میـدادن،و این
وسـط مـادر دامـاد گاه و بیگاه «هلهلـه» میزد و
خالـه داماد به تناوب شـکالت ،نقل و سـکه روی
سـرش مینداخت و بچه ها هـم میپریدن جهت
جمـع کـردن سـکه و شـکالت وبـا ازدحـام بچه
هـا «دوالخ» میشـد ویـه « َد ْمـز» بالی سـر داماد
جمـع میشـد و« َمهیـگ ُدماد» بـا ابروهـای گره
کرده وچشـم از حدقـه بیـرون زده « ُکتِر ُکن» را
«ن ِ ِهـر» میکرد و میگفت«بِنِندی چوریون لوسـی
نکنی،چـه بی ن ََسـکِن!» ،فضای سـرتراش جوری
بـود کـه همیشـه چنـد نفـر در حین«شـیلی»
کردن یواشـکی اشـک میریختن (دلیلش را هیچ

وقـت نفهمیـدم) و با«بُـش چـادِن» اشکاشـون
را پـاک میکردن.سـپس دامـاد را بـرای حمـام
میبردن سـر موتور آب و دوسـتاش میپریدن تو
«حـوض» و حمومش میدادن (انـگار خودش لُچ
بود!)،بعـد از اتمـام حمام حولـه را دورش «پوت»
میـزدن و یکـی از دوسـتان دامـاد را بغل میکرد
و بعـد از خشـک کردن،لبـاس تنـش میکـردن
ودامـاد کـه بعـد از مدتهـا ریـش تراشـیده بـود
از«پُـت پُتـی» در مـی اومد،رنگش «خُ روشـت»
میشـدو قیافـه اش تغییـر اساسـی میکـرد و
معموالزیرپـوش سـفید ،لبـاس بلوچـی سـفید
(کـه گـره زدن بند شـلوار هم تخصـص میخواد)
جوراب سـفید و کفش ته بلند قرمزو یه سـاعت
بنـد فلـزی زردرنگ طـرح «رادو» میپوشـید.
سـپس بـا احتیـاط سـوار بـر شـتر «پُـل
پُالووک»میشـد و در حین شـیلی کردن و دهل
زنـان بـه سـمت خونـه عـروس میرفتـن و ایـن
وسـط جوونـای بـا ادعـا جلوداماد با موتور«سـی
جـی» یـا «ایـژ» «دایـره» میزدن،مـادر عـروس
بـا سـینی حـاوی قران،شـربت،منقل زغالـی
کوچـک و کمی «اسـپند» به اسـتقبال دامادمی
«سـر یایـی» از
اومـد و خانـواده دامـاد طلـب َ
پـدر عـروس میکـردن کـه معمـوال تکـه زمینی
چیـزی میـداد ،سـپس دامـاد با ماشـین میرفت
زیارت«بچـه» یـا نزدیکتریـن زیارت.تا برگشـتن
دامـاد و توزیـع شـام یه«دسـت چـاپ» شـامل
چاپ،کلمپر،رمشـکی،یه چـاپ و چمکی»
«سـه
ُ
میگرفتـن و بعددهـل با نوای«شـی َنک بالل» و
«نـام من عبدالحسـن کامـران ).....تا صبح «می
ُکتیـد» و در ادامـه «یَـه جـا کردن» کـه پایان
عروسی بود،عروسـی های روستای پدری(ریگ
متین) همیشـه جـذاب بـود و برند خـودش را
در چـاپ و کیفیـت عروسـی داشـت(،مثل
تمگران،چاه دادخدا و صوالن و.)...سـال گذشته
یـه عروسـی رفتم«ریـگ متیـن» بـه هـوای
خاطـرات قدیمی و با صحنه عجیب بنر شـامل
اسـم عروس داماد پشت سـر گروه اُرگ و داماد
کـت و شـلوار ،پاپیون،کفـش کالـج ،پهبـادو
 ...دریافتـم کـه متاسـفانه دیگـه خبـری از اون
رسـم هـای لـذت بخـش قدیم نیسـت و شـام
نخـورده بـا حال خراب برگشـتم ،بـه امید احیا
سـنت هـای پسـندیده قدیمـی از جمله سـاز
و دهل«،بجـار »و همـکاری در عروسـی هـای
رودبـار زمین.

در گذشـته مـردم مناطـق گوناگـون بـرای ارتقای جایـگاه خویش
در میـان مـردم از روش هـای مختلفـی بهـره می گرفتند کـه یکی از
ایـن روش هـا انتخاب همسـر برای فرزندانشـان بوده اسـت بر همین
اسـاس مالکهـا و معیارهایـی را برحسـب محیـط و روش زندگـی
خویـش در نظـر میگرفتنـد و بـر مبنـای آن نیز تصمیـم گیری می
شـد که مردم منطقه بلوچسـتان نیز از چنین مالک-هایی برخوردار
بـوده ،و آنهـا را نیـز در انتخـاب هایشـان مـورد توجه قرار مـی دادند.
حتـی در فرهنـگ عامه آنـان نیز انعکاس یافته اسـت کـه نگارنده در
اینجـا یکـی از این اشـعار کوتـاه را از فرهنـگ عامه مردم بلـوچ درباره
معیارهای انتخاب همسـر برای دخترانشـان را مورد بررسـی و تحلیل
قرار مـی دهد.
سبزو مپ چوریگی نرودینتَگ،
په بوری واجه داشتگ
یا بوجیگی هدابُند
بهادر
چوی
یا کیلّگانی سر
ّ
یا ناکامی َء ّ
مل ُء ُکران وان
مـردم بلـوچ مالکان اسـب را قدرتمند و توانمند می پنداشـتند چرا
که از سـویی در گذشـته داشـتن اسـب قدرت و تمکن مالی بسـیاری
طلـب مـی کـرد کـه هر کـس را یـارای خریـد آن نبـوده ،و از سـوی
دیگـر در گذشـته داشـتن بهتریـن وسـیله برای امـرار معـاش ،جا به
جایـی و دفـاع از خویـش اسـب بود .به طـور کلی مردم بلوچ داشـتن
اسـب را یکـی از نمادهـای قدرت مـردان بلوچ در جامعه میدانسـتند
بـر همین اسـاس چنیـن مردانی یعنـی « بـور واجـع» را اولین معیار
بـرای انتخـاب داماد به حسـاب مـی آوردند.
همچون:سـپری ،گالیت،
مردم بلوچ صاحبان کشـتی های گوناگون
َ
یَکـدار ،و ...اصطالحـا «بوجیگ» را که معموال توسـط طایفه ای به نام
«وانـو» با اسـتفاده از چوب درختان بیابانـی و بومی همچونَ « :کهیر»،
« ِچـش سـیاه دار» و ...سـاخته می شـدند ،را یکـی از نمادهای قدرت
مـردان بلـوچ مـی دانسـتند چرا که برحسـب سـود و منفعتـی که از
طریـق تجـارت با کشـورهایی همچـون :زنگبـار ،و ...ماهیگیـری در
بندرعبـاس ،راه سـلیمان و جاسـک از آنهـا حاصـل می شـد ،بسـیار
واجـع» دومین معیار
ارزشـمند بودنـد .بر همین اسـاس پـس از « بور
َ
بـرای انتخـاب داماد در نظر مـی گرفتند.
مـردم بلـوچ مردانـی کـه صاحـب زمیـن و بـاغ بودنـد و همچنین
شـجاعت و مهمـان نـوازی آنـان زبانـزد خـاص و عـام بـوده را پس از
صاحـب اسـب و کشـتی ،یکـی از نمادهـای قـدرت در جامعـه مـی
پنداشـتند و انتخـاب آنـان را نیز بـرای دامادی خویش مناسـبترین
مـی دانسـتند چـرا کـه همـراه بـا یکـی از ارکان قـدرت در جامعـه،
شـجاعت و مهمانـوازی را نیـز در خـود داشـتند.
در گذشـته مردم بلوچ نازل ترین نماد قدرت در منطقه بلوچسـتان
را علمـای مذهبی و صاحب مسـجد می دانسـتند چرا کـه از ابزارهای
اقتصادی که عامل قدرتشـان باشـد ،برخـوردار نبودند با ایـن حال در
میـان مـردم مـورد احترام بودند بر همین مبنا صاحب مسـجد را پس
از صاحـب اسـب ،صاحب کشـتی و صاحب بـاغ و زمیـن آخرین نماد
قـدرت می دانسـتند و همچنیـن انتخاب آنها را پس از نبود سـه نماد
پیشـین مناسـب ترین گزینه برای دخترانشان به حسـاب میآوردند.
آنچـه مشـخص اسـت مـردم بلـوچ برحسـب محیـط ،اقتصـاد و
ارزشهـای وقـت در منطقه بلوچسـتان کـه ارکان و نمادهـای قدرت
بلوچسـتان را نیـز شـکل دادهانـد ،تصمیـم گیـری مـی کردنـد کـه
گزینـش خواسـتگاران دختـران از جمله ایـن توجهات بـه ارکانهای
قـدرت در بلوچسـتان از جملـه صاحبـان اسـب ،کشـتی ،بـاغ ،زمین
و مسـجد بـوده کـه این نشـان مـی دهـد :سـاختارهای جغرافیایی و
اقتصـادی نمادهـا و ارکان هـای قـدرت را شـکل مـی دهنـد امـا با از
بیـن رفتـن اقتصاد منطقـه ،ارزش هـا و ارکان های قدرت بـه موازات
آن تغییـر نمـی یابنـد و ارزش هـا ،ملاک هـا ،و معیارهـا همچنان از
نسـلی به نسـل دیگر همانند انتقال می یابند و تصمیمات نیز مشـابه
هسـتند .کـه در منطقـه بلوچسـتان نیـز هنوز ایـن معیارهـا و مالک
هـا حاکـم بـر تصمیـم گیری هـای مردم مـی باشـد .با وجـود آن که
در ظاهـر تغییراتـی شـکل گرفتـه اسـت اما بطـن تصمیم گیـری ها
همچـون گذشـته می باشـد .راه تغییر چنیـن مالک هایـی تغییرات
فرهنگـی بـا آمـوزش تغییـر ارزش ها می باشـد.
• مطالـب کاملا شـفاهی بـوده و اسـتفاده از آن بـا ذکـر منبـع
اینجانـب بالمانـع اسـت...
* دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران مرکز.

فرهنگ واژگان
مانگ یا ماه

آیـا مـی دانیـد کـه مـاه در اوسـتا «مانـگ» به معنی وسـیله ی
شـمارش و سـنجش اسـت « .مـا» کـه در آمـار  ،شـمار و اختر ماری
و  ...بـه کار رفتـه معنی شـمارش و سـنجش می دهد و پسـوند «اَنگ
» اسـم ابـزار می سـازد ماننـد مصدر کولیـدن (کنـدن) ُکل  َ +نگ =
کلنـگ ( وسـیله کندن) آونگ = وسـیله آویختـن و ...
مـاه در آغـاز وسـیله شـمارش و سـنجش زمان بود .پـس ،هم به
آن جـرم فضایـی مـاه گفتنـد و هـم یـک دورگـردش مـاه بـه دور
زمیـن را مـاه نامیدنـد .امـا ایرانیـان پیرامـون شـش هزار سـال پیش
دریافتنـد کـه مـاه برای سـنجش زمان ابزار شایسـته ای نیسـت پس
از خورشـید برای سـنجش زمان و گاه شـماری بهره بردند و یک دور
حرکـت زمیـن به دور خورشـید را یک سـال نامیدند .اما باید دانسـت
کـه واژه سـال به معنی خورشـید هم هسـت  .سـال کـه در کرمان به
گونه ُسـل گفته می شـود .در زبان انگلیسـی واژه ی  = solخورشـید
و خورشـیدی = Solarخورشـید درفرانسـه =  Soleilایتالیایی =
 soleگفتـه می شـود.

هفته نامه منطقه ای صبح مکران
فرهنگی ،اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسول :محمد دیمه کار
همراه صاحب امتیاز و مدیرمسول09133493292 :
سردبیر :حمیدشهریاری کوتکی
همراه سردبیر۰۹۱۳۹۴۹۲۱۸۷ :
طراحی و صفحه آرایی :علی اکبرزاده

آدرس:کرمان ،کهنوج خیابان ولیعصر جنب بانک رفاه
آدرس :هرمزگان،بندرعباس چهارراه سازمان مهیار  ۲۱دفتر صبح مکران
07632221699
اگهی ها09176387074:
makran1394@gmail.com
آیدی تلگرامmakraan :
سایتwww.makran.ir :
پیش چاپ :کتیبه چاپ :کارمانیا

شماری از پروژه های افتتاح شده به مناسبت هفته دولت در شهرستان فاریاب
مجلس ،فرماندار و شـماری از سـران ادارات شهرسـتان زمین
زده شد.
گفتنـی اسـت پـروژه پارک بزرگ شـهر بـا اعتبار یـک میلیارد
تومـان کـه  ۵۰۰میلیـون آن از محـل اعتبـارات عمرانـی مـی
باشـد ،جهـت ارتقـاء فضای سـبز پارک هـای گردشـگری این
شـهر احـداث گردیده اسـت.

افتتاح سردخانه نگهداری محصوالت
کشاورزی در شهرستان فاریاب

بـه مناسـبت هفتـه دولـت سـردخانه نگهـداری خرمـا و
محصـوالت کشـاورزی در روسـتای علـی آبـاد هـور بـا حضـور
امـام جمعه،دکتـر حمـزه نماینـده مـردم در مجلس،فرماندار و
روسـای ادارات شهرسـتان بـا ظرفیـت  ۲۰۰۰تـن و اعتبار یک
میلیـارد و  ۳۰۰میلیـون تومـان کـه  ۵۰۰میلیـون از صنـدوق
توسـعه ملی اسـت و  ۸۰۰میلیون از بخش خصوصی می باشـد
افتتـاح و بـه بهـره برداری رسـید.

کلنگ احداث پارک بزرگ شهر در فاریاب
زمین زده شد

فرمان ــدار ش ــهر فاری ــاب ب ــه مناس ــبت هفت ــه دول ــت .ب ــه د
ی ــدار خان ــواده ه ــای معظ ــم ش ــهدا رف ــت.
ایـــن دیـــدار کـــه درجهـــت پاسداشـــت يـــاد و خاطـــره
شـــهيدان واال مقـــام رجايـــي و باهنـــر و بـــه منظـــور
قدردانـــي از تـــاش هـــاي مجدانـــه شـــهداي
دوران هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس ،ذکـــر شـــده اســـت ،
ام ــام جمع ــه  ،فرمان ــده مقاوم ــت بس ــیج س ــپاه ،فرمانده ــی
نی ــروی انتظام ــی ،بخش ــداران و ش ــمار زی ــادی از مس ــئولین
ادارات شهرســـتان فرمانـــدار را همراهـــی مـــی کردنـــد ،گ
بـــا خانـــواده چهـــار شـــهید و یـــک آزاده ديـــدار و گفـــت و
گ ــو ك ــرد.

افتتاح ساختمان راهداری و امور حمل و
نقل جاده ای

بـه مناسـبت هفتـه دولت کلنگ احـداث پارک بزرگ شـهر در
فاریـاب بـا حضـور امـام جمعه،دکتـر حمـزه نماینده مـردم در

سفر دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت
بهداشت به شهرستان های کهنوج و رودبار جنوب

برگی درخشان در کارنامه شهردارمنوجان

افتتاح بزرگترین کارخانه آسفالت جنوب در منوجان

کارخانه تاسیسات شـن وماسه شهرداری
منوجـان بـه منزله یکـی از مهمتریـن پروژه
هـای جنـوب اسـتان کرمـان بـه مناسـبت
هفتـه دولـت افتتـاح و بـه مرحلـه بهـره
برداری رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان

بـه گـزارش مکـران شـنبه دهـم شـهریور ماه نـود و هفـت جناب
دکتـر حمـزه نماینـده محتـرم جنـوب کرمـان بـا هـدف پیگیـری
مصوبـات سـفر جلسـه ای بـا حضـور ایشـان و جنـاب دکتـر مـکارم
ریاسـت محتـرم دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت صـورت گرفـت
مصوبات جلسه به شرح ذیل میباشد
🔷 سـاخت چهـار دسـتگاه پانسـیون پزشـکان متخصص بیمارسـتان
شـهدا رودبـار جنوب
🔷 طرح توسعه اتیه بیمارستان
🔷 راه انـدازی بخـش بیمـاران تاالسـمی و هموفیلـی و تجهیـز لـوازم
ازمایشـگاه بیمارستان
🔷 راه اندازی بخش دیالیز بیمارسـتان با اسـتقرار سـه دسـتگاه دیالیز
در رودبار جنوب
🔷 تامین پزشکان متخصص مورد نیاز بیمارستان رودبار جنوب
🔷 تجهیـز کلینیـک ویـژه بیمارسـتان دوازده فروردین کهنـوج که به
تازگـی سـاختمان ان تکمیل گردیده اسـت

ديدار فرماندار فاریاب
با خانواده شهدا
به مناسبت هفته دولت

🔷 تکمیل اورژانس جدید بیمارستان کهنوج
🔷 تامیـن اعتبار جهت بازسـازی یکی دیگر از بخش های بیمارسـتان
کهنوج
🔷 تکمیل و تجهیز زایشگاه  LDRجدید بیمارستان کهنوج
🔷 ارتقا بخش دیالیز بیمارستان کهنوج
🔷 اختصاص ده تخت و راه اندازی بخش  NICUنوزادان بیمارسـتان
کهنوج
🔷 اختصاص چهار تخت جدید به بخش  ICUبیمارستان کهنوج
🔷 راه اندازی بخش روانپزشکی بیمارستان کهنوج
🔷 راه اندازی بخش بیماران عفونی فشار منفی بیمارستان کهنوج
🔷 احـداث اتـاق عمـل هـای جدیـد در بیمارسـتان کهنـوج در محل
اورژانـس جدید
🔷 راه اندازی بخش جراحی در محل اورژانس جدید
🔷 اصلاح تاسیسـات بیمارسـتان جهـت بهـره بـرداری از سیسـتم
سرمایشـی

؛ محمـد حجتـی پـور فرمانـدار منوجـان
گفـت :کارخانـه تأسیسـات شـن و ماسـه و
شـهرداری منوجـان بـا ظرفیـت تولید 120
تـن آسـفالت در سـاعت ،افتتـاح و بـه بهره
بـرداری رسـید .
گفتنـی اسـت به مناسـبت هفته دولت
شـهرداری منوجـان چند پـروژه و طرح را

افتتـاح کـرد که پـروژه پل آتش نشـانی از
نظـر ا همیـت  ،پـس از کارخانه آسـفالت یا
همان تاسیسـات شـن و ماسـه در ا همیت
بعدی اسـت.
گفتنـی اسـت افتتـاح ایـن پـروژه چـون
بـرگ زرینـی مانـدگار در کارنامـه شـهردار
منوجـان خواهـد مانـد.

