
ســخن مدیر مسئول

کمک به نیازمندان در 

ماه رمضان فراموش نشود عزیزان توجه داشته باشیم که در بین همسایگان و 

وابستگان افرادی وجود دارند که نیازمند کمک هستند

 آنها همان “قشر آسیب پذیر جامعه” هستند که نهادهای دولتی برای آنها 

این نام را انتخاب کرداند. کسانی که بنا بر نداشتن شغل یا حقوق کم و یا 

گرفتاریهای جسمانی توان کار کردن ندارند و به اصطالح معروف نتوانستند 

از پس خرج و مخارج زندگی خود برآیند. خداوند متعال در قرآن کریم می 

فرمایند:

» یا ایها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من 

االرض؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، از بهترین چیزهایی که بدست آورده 

اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم، انفاق نمایید. « این دستور 

صریح خداوند هست که بر بندگانش ابالغ شده است. در روایت دیگری از 

پیامبر نبی اکرم )ص( داریم که فرمود:» هر کس دل مؤمنی را شاد کند، مرا 

شاد نموده و هر که مرا شاد نماید خدا را شاد نموده است «۲ این توصیه 

بزرگ دین است که منبع سخنان گهربارشان در وحی قرار دارد. در این 

میان، برخی هم هستند که این را بهانه می آورند که چرا ما باید کمک 

کنیم؟ نهادهای حکومتی؛ مانند بهزیستی، کمیته امداد کجا هستند؟ و گاه 

بعضی معتقد هستند اگر به فقرا کمک شود خود ما نیز فقیر خواهیم شد 

و در نهایت، این امر مشتبه وشبهناک می شود که نیازمند واقعی کیست؟ 

آیا کسی که توان خرید گوشت هر کیلو، یکصد هزارتومان ندارد، آیا این 

فقیر است؟ آیا کسی که وام های متعدد از این بانک و آن بانک گرفته و 

ادامه در صفحه2

 شهردار کهنوج

مـردم حـوصله  کننــد 
هیچگونه مورد مشکوک 
به )ماالریا( در قلعه گنج 

وجود ندارد.

دکتر محمدرضا درگاهی:
ده میلیارتومان اعتبار برای 

مبارزه با ملخ صحرایی در هشت 
استان کشورتوزیع می شود

روز و شب فرهنگی با
 طعم جنوب کرمان

ضرورت حفظ و 
نگهداری سالن ورزشی 

علی اباد قلعه گنج 
42

2
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2 منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به کجا رسید؟
کمک حال نیازمندان باشیم.

اجرای پروژه ی مبلمان شهری قلعه گنج در چهار فاز و 
به طول ده کیلومتر با اعتبار)یک و نیم میلیارد تومان(

مسعود حیدروند مدیر ملی طرح توسعه و ابادانی قلعه گنج از 
طرف بنیاد مستضعفان؛

مهندس مسعود 
حیدروند مدیر ملی 

طرح توسعه و ابادانی 
شهر قلعه گنج گفت؛

طرح مبلمان شهری قلعه گنج 
در چهار فاز و به طول ده 

کیلومتر که فاز اول پروژه ی طرح مبلمان شهری 
قلعه گنج که کار مطالعه و طراحی ان توسط 

دانشکده ی معماری تهران جنوب در گام اول  با 
اعتبار یک و نیم میلیارد تومان در شورای توسعه 

ی شهری و همچنین شورای شهر قلعه گنج 
تصویب و اجرایی شده است.

این طرح با مشارکت شهرداری قلعه گنج و نظارت 

شرکت اسکان بنیاد علوی انجام خواهد شد و تاکنون 
چهل درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حیدروند ادامه داد:
زیبا سازی شهری و منظر شهری می تواند باعث 

پویایی شهر و شهر پویا شهروندان پویا داشته و باعث 
جذابیت و رونق برای مردم می شود و اینکه هرکس 

وارد شهر قلعه گنج می شود این ساختار و کالبد شهر 
است که قبل از ادم های ان شهر سخن می گوید ما 
بدنبال این هستیم که با مصالح بومی منطقه و هنر 

معماری و زیباسازی شهری را انجام دهیم.
حیدروند افزود طرح مبلمان شهری قلعه گنج شامل 

کف سازی ،سنگ فرش پیادروها و المان های شهری 
است.

خبرنگار:ادیب حیدری

عملیات  آغاز  از  دادخدا  چاه  شهردار 
زیر سازی و توسعه دو بلوار در شهر 

چاه دادخدا خبر داد و گفت: 
مناسب سازی این دو خیابان به روان 

شدن ترافیک کمک می کند.
با خبرنگار  عیسی دادخدایی در گفتگو 

نشریه ی افاق جنوب اظهار داشت؛
 شهر چاه دادخدا روند رو به توسعه 
خیابان  زیرسازی  و  توسعه  لذا  دارد 
های شهر یکی از اولویت های مدیریت 

شهری به حساب می آید.

آغاز عملیات زیرسازی و اسفالت خیابان های شهر 
چاه دادخدا

فاز  در  افزود:  وی 
عملیات  نخست 
و جدول  زیرسازی 
 mc کاری، و پخش
خیابان  اسفالت  و 
نیک  شهید  های 
بلوار  و  سرشت 

به  دادخدا  چاه  شهر  صفوی  نواب 
مساحت ده هزارمتر و با اعتبار چهار 

میلیاردریال در حال انجام است.
خبرنگار؛ادیب حیدری

سید اسماعیل آفاق حسینی



آگهی استخدام

بداهه ی چهارم خالوراشد برای شماله:

سروده: راشدانصاری

ای "شماله" یار نیک اندیش ِ ما

ای که اخم تو ببندد نیش ِ ما

اخم اگر داری برو سمت شمال

بر جنوبی ها بزن کم ضّد حال!

ما فقط لبخند می خواهیم و بس

نیست جز این کارمان با هیچ کس

طنزهایت اندکی تند است و تیز

هجوهایت هم، همه داغ است و جیز !

ای ابوالهوِل زمان قدری بخند

غنچه ی لب را فقط وا کن نبند!

اخِم تو خون می کند دل های ما

می چپاند چوب در ِگل های ما

در جهان با مردمان بّشاش باش

منعطف چون رشته های آش باش

بس که از اوضاع بر دل زخم نیست !!

فرصتی دیگر برای اخم نیست....

ما به حرف زور عادت کرده ایم

با بسی زالو حجامت کرده ایم

تا نگردد نوبت لبخند بند

زورکی هم گر توانستی بخند

گرچه اخم و خنده در دست خداست

مشکل از ما نیست باران بی حیاست)۱(

از زمین و آسمان ریزد بال

َوه چه ایامی ست این دوران ِ ما

ابر اگر خندید و باران داشت میل

راه می افتد به جان شهر سیل

سیل نه ، گاهی بالی جان ما

می شود بی در زدن مهمان ما

اهل را از خانه بیرون می کند

دیده و دل را پر از خون می کند

کرده ایم این جا بال را روسفید

می رسد اما بالهای جدید....

تا گیاهان را ببلعد نخ به نخ

از در و دیوار  می بارد ملخ)۲(

آن ملخ های بدون پاسپورت

از چه این جا می زنند این گونه ُچرت

از دعاهامان یکی باال نرفت

یک ملخ حتی به آمریکا نرفت!

کاش می شد دسته جمعی صبح زود

حمله می کردند بر آل سعود!!

از همین امروز بادا تا ابد

بیخ ریش صاحبانش مال بد!)۳(

پی نوشت:

۱_ اشاره شده است به باران و سیل ویرانگر اخیر در استان 

های خوزستان، لرستان و... 

۲_ اشاره شده است به هجوم ملخ به کشور در سال جاری

۳_ در خبرها آمده بود که ظاهرا این ملخ ها از سمت 

عربستان آمده اند

اگهی استخدام شرکت خصوصی پیمانکاری 

یک شرکت خصوصی پیمانکاری اداره کل منابع 
طبیعی در بخش چاه دادخدا در نظر دارد برای 

تامین یک نفر نیروی کار به عنوان راننده تانکر 
خاور جهت ابیاری جنگل  با قرارداد یکساله و 

قابل تمدید دربخش خصوصی  باحقوق ماهیانه 
)دو میلیون تومان( و پرداخت حق بیمه از طریق 

این اگهی به همشهریان قلعه گنجی اطالع رسانی 
نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام از طریق این شماره تماس حاصل فرمایند.

۰۹۰۱۱۴۹۸۸۱۲ )مهندس مریمی (

شــعر

دکتر محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
 در بازدید از روند طرح با مبارزه با ملخ صحرایی در حوزه ی جازموریان 

قلعه گنج ؛

تاسیس شرکت تعاونی بهداشت کار حکیم نوید در تاریخ ۱۶/2/۱3۹۸به شماره ثبت 
۱۶۶۷به شناسه ملی ۱4۰۰۸3۱۱3۸۰ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد 

پرداخت بیمه ی خرمای 
کشاورزان قلعه گنج پایان اردیبهشت 

ماه انجام خواهد شد.

تصـویـر هفتـه

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به کجا رسید؟

بنا به درخواست برخی از کشاورزان خبرنگار 
ما به سراغ مسئول دفتر بیمه ی محصوالت 

کشاورزی قلعه گنج رفت و از وی زمان واریز 
غرامت محصول خرمای کشاورزان در سال 

گذشته را جویا شد.
مهندس شهابی می گوید؛

غرامت و بیمه ی خرمای سیصد و هفتاد هزار 
اصله درخت خرمای کشاورزان قلعه گنجی 
نهایتا اواخر اردیبهشت ماه پرداخت خواهد 

شد.
وی همچنین افزود؛

بیمه ی نخیالت کشاورزان در سال جاری نیز 
نود درصد توسط کارشناسان این دفتر انجام 

شده است.

)خبرنگار؛ادیب حیدری(

چراغ های روشنایی 
تنها پارک شهرستان 

قلعه گنج  برای 
چندمین بار توسط 

افرادی هنجار شکن 
شکسته شد.

تنها پارک شهرستان 
قلعه گنج که در 

کمبود فضای سبز 
و پارک در این شهر  

بخش زیادی از خالء فضای سبز و گذران 
اوقات فراغت خانواده ها و کودکان را پر می 
کند اما متاسفانه با تخریب و شکستن چراغ 
های روشنایی این پارک عمال کسی شبانه 

به دلیل روشنایی کم قادر به استفاده از این 
پارک نمی باشد.

)عکس و پیام ؛ادیب حیدری نشریه افاق 
جنوب(

به اصطالح کارگزار بانک شده فقیر است؟ این فرد 

مجبور است برای آن که وام قبلیش تسویه گردد از 

بانک دیگری استقراض کند؟ حال چگونه می توان 

در میان این همه، انسانهای فقیر را شناخت!

شاید بتوان به این پرسش، این گونه پاسخ داد که 

نیازمندان اقشار خاصی نیستند که دارای وجه 

تمایزی باشند؛ ولی این افراد در محالت مختلف 

ساکن هستند؛ کسانی که پیر و فرتوت شده و 

اوالدی ندارند که دست کمک انها باشد و یا از 

توانایی جسمانی الزمی برخوردار نیستند و یا نمی 

تواننند شرایطی را فراهم کنند که فرزندانشان ادامه 

تحصیل بدهند! اینها، همان کسانی هستند که باید 

به آنها به طرق مختلف کمک کرد که اگر چنین 

شود خداوند برکتی دیگر به زندگی و کسب و کار 

آنها عنایت خواهد کرد. در روایتی از زندگانی حضرت 

امام صادق )ع( آمده است که خطاب به فرزند خود 

فرمودند: ای فرزندم! از آن پولی که خرج کرده ای 

چه مقدار باقی مانده است؟ محمد جواب داد: چهل 

دینار. حضرت فرمود: آنها را بیرون آورده و تمامش را 

صدقه بده! محمد گفت: غیر از این چهل دینار، پول 

دیگری برای من باقی نمانده است؟ حضرت فرمود: 

تمام این پول را صدقه بده، به یقین خدا جایگزین 

آن را به تو می دهد؛ مگر نمی دانی که هر چیزی 

کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است. پس این 

چهل دینار را صدقه بده! محّمد همین کار را کرد؛ 

هنوز ده روز نگذشته بود که چهار هزار دینار از یک 

جایی به دست حضرت رسید. حضرت به فرزندش 

فرمود: ای پسرم! ما چهل دینار در راه خدا دادیم و 

خدا در عوض چهار هزار دینار به ما عطا کرد.۳

این است که دست های نیازمند بسیاری در اطراف 

ما به سر می برند! پیش از ان که این دستها دراز 

شوند و چشمانی به زمین دوخته شود از شرمساری، 

کمک حال آنها باشیم

ادامه سخـــن مدیر مسئول

۲ رسول خدا صلّی الّل علیه و آله فرمود:
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد،و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دست بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که 

حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

خسرو چمنی مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج 
باتوجه به بارش های اخیر در این شهرستان و پایش 
پرسنل  توسط  بیماری  این  مستعد  مناطق  بررسی  و 
مورد  هیچگونه  گرفته  انجام  درمان  و  بهداشت  شبکه 
مشکوک و یا مبتال به این بیماری در قلعه گنج وجود 

ندارد.
وی افزود؛

اداری  وقت  از  خارج  حتی  و  روز  شبانه  ما  همکاران 
تمامی مناطق مستعد جهت بررسی و شناسایی  بیماری 
ماالریا در این شهرستان را مورد بررسی و پایش قرار 
به  مشکوکی  مورد  هیچ  تاکنون  خوشبختانه  و  داده 

بیماری ماالریا مشاهده نشده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج می گوید؛

ی  همه  ی  سرلوحه  که  شعاری  ماالریا  خصوص  در 

ده میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ملخ صحرایی در 
هشت استان کشور توزیع می شود.

نباتات  رئیس سازمان حفظ  دکتر محمدرضا درگاهی 
کشور در سفر به شهرستان قلعه گنج و طی بازدید از 
روند طرح مبارزه با ملخ صحرایی در جازموریان گفت؛

ما تقریبا از اول بهمن بر اساس گزارش فائو در خصوص 
را  عزیزمان  کشور  به  ملخ صحرایی  حمله ی  احتمال 
اولین  ماه  بهمن  هشتپ  تقریبا  ان  مطابق  و  داشتیم 
از  بیش  و  دادیم  انجام  رو  هرمزگان  استان  در  مبارزه 
با این افت  ۱۵۷ هزار هکتار تا به امروز سطح مبارزه 
شده  انجام  کشور  استان  هشت  در  خطرناک  بسیار 
از  داشتیم  کشورمان  به  ملخ  ریزش   ۱۳۷ تقریبا  و 
عربستان،یمن، و عمان وقطر و امارات متحده و به طور 

کل از شبه جزیره ی عربستان صورت گرفته است.

اموزشی  صورت  به  بهداشتی  خدمات  :ارائه  موضوع 
برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری  واماکن  اصناف 
اصناف بر گزار ی کارگاه ها و همایشهای عمومی ارائه 
انجام  از  اعم  بهداشتی  خدمات  تکمیلی  هایی  طرح 
هاکنترل  روستا  وبهسازی  محیط  بهداشت  خدمات 
ارائه خدمات  بر آب فاضالب  بهداشت مدارس نظارت 
بینایی سنجی خدمات پرستاری در منزل تامین دارو 
برای داروخانه های بخش دولتی و بیمارستانها توزیع 
و  حشرات  با  مبارزه  غذایی  مکملهای  و  دارو  استانی 
جوندگان موذی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح 
شماره مجوز ۱۳۹/۹۸تاریخ مجوز ۲۱۱/۹۸مرجع صادر 
قلعه  اجتماعی شهرستان  رفاه  کار  تعاون  اداره  کننده 

گنج مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
بخش  گنج  قلعه  شهرستان  کرمان  اصلی:استان  مرکز 
مرکزی شهر قلعه گنج شهرک شاهد کوچه شاهد۲ بلوار 
شاهد پالک۰ طبقه همکف کد پستی ۷۸۹۴۱۵۵۵۶۰

سرمایه شخصیت حقوقی :۱۰۵۰۰۰۰۰ریال می باشد 
تعاونی مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰ریال است که  اولیه  سرمایه 

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به کجا رسید؟
برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه پایدار، همه جانبه 
ومتوازن برای کشور ضروری به نظر می رسد. بنابراین 
ظرفیت  کارگیری  به  برای  مناسب  راهبردی  انتخاب 
ساختار  به  توجه  با  جامعه  درونی  های  استعداد  و  ها 
اقتصادی و ظرفیت های هریک از مناطق کشور اهمیت 
خاصی دارد. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از راهکارهای 
اقتصادی جنوب  مناسبی است که در راستای توسعه 
استان و تامین بخش زیادی از نیازهای کشور می تواند 

موثر باشد
چراکه برپایه اهدافی نظیر جذب سرمایه گذاری نظیر 
اشتغال  ایجاد  و  فناوری  جذب سرمایه خارجی،انتقال 
،رونق اقتصادی،تقویت صنایع داخلی ،جهش صادراتی 

و افزایش رفاه اقتصادی شکل می گیرد.
ویژه  منطقه  ایجاد  مصوبه  از  دهه  یک  اینکه  وجود  با 
باوجود  متاسفانه  اما  گذرد  می  موریان  جاز  اقتصادی 
مصوبه مجلس، واگذاری ۱۲۰۰هکتار زمین وتامین آب 
مورد نیاز هیچ اقدام عملیاتی دیگری انجام نگرفته اگر 
اقدامات صورت  از  گزارشی  گرفته  اقدامی صورت  هم 

گرفته منتشر نشده است.
ویژه  منطقه  از جمله  اقتصادی  ویژه  الیحه ۲۳منطقه 
تصویب  ۸۸به  سال  فروردین  جازموریان  اقتصادی 
در  جازموریان  اقتصادی  ویژه  منطقه  رسید.  مجلس 
ابتدای محور  بهادر آباد به رودبار جنوب قرار دارد و 
و  گنج،جیرفت  کهنوج،فاریاب،قلعه  نظیر  شهرهایی  با 
عنبرآباد کمتر از صد کیلومتر فاصله دارد که در صورت 
عملیاتی شدن می تواند تحولی عظیم در جنوب استان 

کرمان ایجاد کند.

پرسنل بهداشتی و درمانی بوده این هست که در
» هر تب و لرز به ماالریا فکر کنند«

 ماالریا بیماری حاد و مزمنی است که توسط گزش 
شرایطی   و  یابد  می  انتقال  فرد  به  انوفل  ی  پشه 

محیطی مناسب وجود داشته باشد
مدیر شبکه بهداشت ودرمان قلعه گنج ادامه داد؛

 باتوجه به بارش های اخیر در منطقه »ماالریا« در 
واقع زنگ خطری است که ما را بیدار و هوشیار می 
بیماری  این  مستعد  قبل  از  که  را  مناطقی  و  کند 
قرار  پایش  و  بررسی  مورد  ما  کارشناسان  هستند 
گزارشی  هیچگونه  کنون  تا  خوشبختانه  و  اند  داده 
در خصوص ابتال فردی به این بیماری در شهرستان 

نداشتیم.
وی افزود؛ اخرین بار در سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۷۲ مورد 

هیچگونه مورد مشکوک به )ماالریا( در قلعه گنج وجود ندارد.
مبتال به ماالریا در قلعه گنج وجود داشت و بعد 
از شروع برنامه ی جدی مبارزه و حذف ماالریا از 
این تاریخ از سال ۱۳۹۰ تاکنون هیچگونه موردی 
در این شهرستان گزارش نشده است  کشورهای 
همسایه ی همچون افغانستان و پاکستان که الوده 
به  افاغنه  مهاجرت  به  و  هستند  بیماری  این  به 
مناطق  این  به  بیماری  انتقال  امکان  مناطق  این 
وجود خواهد داشت و اتباع افاغنه که به علت ورود 
غیرمجاز توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند 
ماالریا  بیماری  شناسایی   و  تشخیص  برای  باید 
انتظامی  نیروی  بیماری  این  ازمایش  انجام  برای 
ماالریا  به  مبتال  افراد  این  نمایند  همکاری  ما  با 

نباشند.
خبرنگار؛ادیب حیدری

تا به امروز بیش از یک هزارنفر از پرسنل زحمت مجموعه 
ی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها درگیر مبارزه 
با ملخ هستند و اکیپ های ردیابی و مبارزه با این پدیده 
هستمد تقریبا بیش از ۵۰۰ خودرو سم پاش کمک دار به 
این موضوع اختصاص داده شده است و همه ی امکانات 
لجستیکیرتوسط استانداران در خدمت همکاران ما قرار 
گرفته است و از سطح ملی هم امکانات و اعتبارات الزم 
قرار  کشاورزی  جهاد  سازمان  های  مجموعه  اختیار  در 

گرفته است.
مجل  از  اول  فاز  در  میلیاردتومان  ده   کشور  وزارت 
حوادث بحران در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده است 
که طی روزهای اتی برای هشت استان توزیع خواهد شد 
و اعتبارات ملی هم از سوی سازمان حفظ نباتات کشور 

در اختیار همکاران ما قرارگرفته است.

کرمان  جنوب  در  ملخ صحرایی  با  مبارزه  روند  وی 
و  کردند  ارزیابی  خوب  را  گنج  قلعه  شهرستان  و 
ضمن تشکر از زحمات مهندس سلیمانی مدیر جهاد 
این  در  نباتات  حفظ  کارشناس  احمدی  عباس  و 

شهرستان افزود؛
روند مبارزه با ملخ صحرایی در جازموریان و شهرستان 
قلعه گنج خوب ارزیابی می شود و باتوجه به اینکه 
دسته جات ملخ در نزدیکی جازموریان و مراتع  و باغ 
های کشاورزان قرار دارند و خوشبختانه تا به امروز 
هیچگونه حمله ی ملخ به مزارع و باغ های کشاورزی 

گزارش نشده است.

خبرنگار؛ادیب حیدری

مبلغ  است  گردیده  منقسم  ۵۰۰۰۰۰ریال  سهم  به 
گواهی  اعضا طبق  وتوسط  نقدا  آن  ۳۵۰۰۰۰۰ریال 
مورخ ۳۱/۲/۹۸بانک سینا شعبه قلعه گنج پرداخت و 

مابقی در تعهد آنها می باشد 
اولین مدیران:

ملی  شماره  به  نژاد  کریمی  یونس  آقای 
۳۱۵۰۲۱۱۹۹۹۱وبه سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

به مدت ۳سال
ملی  شماره  به  کهنعلی  احمدی  زهرا  خانم 
سمت  وبه  عامل  مدیر  سمت  ۳۱۵۰۳۷۶۸۶۶وبه 

رئیس هیئت مدیره به مدت ۳سال
ملی  شماره  به  کهنعلی  احمدی   درملک  خانم 
۳۱۶۰۴۴۵۸۱۱وبه سمت عضو علی البدل به مدت 

۳سال 
ملی  شماره  به  کهنعلی  احمدی  فاطمه  خانم 
البدل به مدت  ۳۱۶۱۲۶۹۸۵۳وبه سمت عضو علی 

۳سال
خانم مریم آپشت به شماره ملی ۳۱۶۱۰۴۵۱۹۱به 

سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۳سال
دارندگان حق امضا:

کلیه قراردادها اوراق مالی واسناد تعهدآور بانکی وغیره )اعم 
از برات سفته چک(وسایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب 
کهنعلی  احمدی  زهرا  خانم  ثابت  امضای  با  مدیره  هیئت 
یک  انضمام  وبه  تعاونی  عامل  ۳۱۵۰۳۷۶۸۶۶مدیر  کدملی 
آیشت کدملی  مریم  مدیره خانم  اعضای هیئت  از  دونفر  از 
۳۱۶۱۰۴۵۱۹۱ویا)اعضای هیئت مدیره (ومهر تعاونی اعتبار 
دارد وکلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا 
منشی هیئت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است 

احمدی  معصومه  خانم  اصلی  :بازرس  شرکت  بازرسین 
ملی  کد  نژاد  کریمی  عباس  ۳۱۶۱۰۵۱۳۶۱وآقای  کدملی 
۳۱۶۰۰۸۵۴۰۶بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال 

مالی می باشد 
اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه

پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
فعالیت نمی باشد

و موجب رونق تولید و رشد اقتصادی منطقه خواهد 
شد.

قرار داشتن این منطقه در نزدیکی خط لوله صلح ،
جنوبی  شهرستان  هفت  مرکزیت  در  گرفتن  قرار 

استان و قابلیت و
دسترسی آسان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 

آب های آزاد 
به این منطقه ویژه اهمیت خاصی می دهد.

_____
اهداف کلی و مزیت های منطقه ویژه اقتصادی

به موجب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 
آیین  و   ۱۳۸۴/۹/۵ مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
می  ذیل  بشرح  منطقه  کلی  اهداف  آن  اجرایی  نامه 

باشد:
_ فراهم نمودن زمینه استراتژی نوین برای توسعه و 

گسترش منطقه به منظور افزایش تولید و صادرات
_ ارتقا سطح تکنولوژی و بهره گیری از فن آوری های 

برتر و نوین اقتصادی
_ جذب سرمایه های خارجی و داخلی

_ ایجاد عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری جهت 
افزایش صادرات کاال و ارائه بهینه خدمات برای حضور 

فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی
سطح  ارتقای  و  جدید  شغلی  های  فرصت  ایجاد   _

اشتغال در کشور
_ کاهش هزینه های تولید به منظور ورود به بازارهای 

رقابتی جهان
_ اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطب 

های اقتصادی و صنعتی

تحصیل  برای  آن  در  تغییرات  ایجاد  یا  کاال  پردازش   _
ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه

مزیت های مناطق ویژه اقتصادی
_ صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان 

_ تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در 
مناطق ویژه

_ ورود ماشین آالت خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون 
عوارض گمرکی

پرداخت  و  افزوده  ارزش  سقف  تا  گمرکی  معافیت   _
عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در 

تولیدات
متاسفانه با وجود مزایای فراوان بعد از گذشت ده سال 
اقدام موثری نه از سوی دولت و نه نظارتی اثربخشی از 

سوی مجلس صورت گرفته است.
راه اندازی این منطقه ویژه  و جهت دهی آن به سمت 
صنایع تکمیلی مرتبط با ظرفیت های کشاورزی و معدنی 
بالقوه  های  ظرفیت  سایر  از  استفاده  کنار  در   ( منطقه 
همچون توریسم کشاورزی،روستایی و اکوتوریسم بویژه 
طرح اجتماع محور کمربند گردشگری جازموریان  که در 
توسعه هفت  (به  پرداخت  بدان خواهیم  دیگری  مبحث 

شهرستان کمک خواهد کرد.
بر  اقتصادي  ویژه  منطقه  مثبت  پیامدهای  مهمترین  از 
توسعه منطقه مورد نظر و جنوب کرمان،ایجاد اشتغال و 

به تبع آن افزایش درآمد و در نهایت 
افزایش کیفیت زندگی مردم و رفاه اجتماعی آنان خواهد 

بود.
 بنابرین همه مردم ،نخبگان و مدیران جنوب کرمان در 

پیگیری و راه اندازی آن مسئول هستند
عبدالرضا بامری.



یاد آن دوران به خیر! ...........
روز و شب فرهنگی با طعم جنوب کرمان

فعالیت بدنی در بیماری آسم

ضرورت حفظ و نگهداری سالن ورزشی علی اباد قلعه گنج 

اگهی حصر وراثت

اگهی حصر وراثت

۳
)مقام معظم رهبری(

ماه مبارک رمضان،
ماهی است که می شود با تذکر و توجه در آن ،به جبرانکرده های ناپسند پرداخت

سی سال از تاسیس اثر بخش ترین مرکز فرهنگی پژوهشی استان کرمان 
گذشت.مرکزی که در این سه دهه کوشید تا عناصر فرهنگی،تاریخی و 
اجتماعی دیار پرافتخار کریمان برای نسل حاضر و آیندگان ناشناخته و 
تمام تالش  نماند.استادان فرهیخته وفرهنگ دوستی که  باقی  ابهام  پر 
خود را سخاوتمندانه برای معرفی شهرها،تاریخ کتبی و شفاهی واماکن 
تاریخی،میراث فرهنگی ومفاخر علمی،ادبی وفرهنگی استان پهناور کرمان 
به کار بستند تا کرمان همچنان برای آیندگان پر افتخار بماند.باید الفاظ 
بزرگمردان  بر  قلبی روانه کرد  اعتقاد  با  و  اعماق جان  از  را  آمیز  تشکر 
فرهیخته ای همچون استاد گالب زاده و مبتکر ان خوش فکر این حرکت 
فرهنگی ماندگار و همه فرهیختگانی که دل درگرو عزت،عظمت و اقتدار 
دیار کریمان داشتند و دارند .جشنواره سی سالگی مرکز کرمان شناسی 
ایران آغاز و در مرکز استان ادامه  از پایتخت  برنامه های فاخر خود را 
داد.برنامه هایی فرهنگی با تمرکز بر آینده پژوهی،رونق تولید و معرفی 
آداب،رسوم،فرهنگ و جاذبه های گردشگری و سایر ظرفیتهای فرهنگی 
شهرستانهای شمالی و جنوبی استان کرمان که با اسقبال گرم و پرشور 
مردم و مسؤلین اقصی نقاط استان زرخیز و شیر مرد و شیر زن پرور 
کرمان قرار گرفت.توفیق یار گشت تا در نشست تخصصی آینده پژوهی 
با تمرکز بر رونق تولید و جاذبه های گردشگری که به ابتکار و پیشنهاد 
استاندار محترم کرمان جناب دکتر فدایی و با همت مرکز کرمان شناسی 
تشکیل شده بود شرکت کنم.جناب استاد شهابی دبیر اجرایی جشنواره 
گنج سی ساله که خود از چهره های فرهنگی و فعالین اجتماعی استان 
کرمان است با تشریح اقدامات مرکز و روند اجرای برنامه های جشنواره 
تحت  منطقه  فراخور  به  جلسه  کرد.مهمانان  آغاز  را  تخصصی  نشست 
این  پرداختند.در  موثر  راهکارهای  و  چالشها،ظرفیتها  بیان  به  مدیریت 
از  بود.پس  تقدیر  و  توجه  فرماندار کهنوج شایسته  میان گزارش جامع 
بیان دیدگاهها توسط فرماندار منوجان،شهردار رودبار،معاونین فرمانداری 
کهنوج،روسای  کاربردی  نور،علمی  پیام  دانشگاههای  کهنوج،روسای 
ادارات فرهنگ و ارشاد و صمت منوجان وکهنوج به ایراد سخن پرداختند 
،بنده حقیر هم به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه پیشنهاداتی را ارایه 
ذیل  موارد  شناسی  کرمان  مرکز  به  بنده  پیشنهادات  نمودم.مهمترین 
در  شناسی  کرمان  مرکز  دفاتر  و  ها  شعبه  تاسیس  شد:  می  شامل  را 
غیر متمرکز در شهرستانها.ایجاد  بصورت  شهرستانها.برگزاری جشنواره 

آدمی طبلی توخالی است.گاه گاهی صدایی از آن در می آید، چون نگه می 
کنی، دیری نمی پاید.

بر  سوار  داند.درکودکی،  نمی  قدرش  انسان  ماند.افسوس!  می  مرکبی  عمر، 
گاهوار ، نوجوانی بر ُجک و لنگار،چون به پیری رسید، کمی راهوار، ای دریغا! 

خارج گشته از مدار.

بچه بودم. از پدر بزرگم می شنیدم که به پسرانش می گفت: بابا، همیشه نانت 
بگذار به آفتاب ، خودت بنشین به سایه.

آن روز نمی دانستم ، معنای ژرِف این حرف و فکر می کردم، پیر است و پاره 
ای اراجیف می بافد.اما امروز می دانم او دنیای َمَثل بود و به همین منطق 

بین مردم ضرب المثل بود.

بعد از مرگش، شبی از پدر ، معانی سخنان او را پرسیدم.گفت: پدر بزرگت ، 
حال و روزش بد نبود.

کرد.ُقرُقِر  شاهانه  اش  زندگی  روزگار،  آن  نخِل  اصله  چند  و  دام  راس  چند 
قلیانش می آمد از سایه، و این ، حکایت داشت از دارایی و مایه، زندگی اش 

برقرار، کارگرانش در حال کار.

ناشکرِی  این  شاید،  و  سایه(  به  خودت   ، آفتاب  به  نانت  گفت:)  می  دائم 
نان و خرمایی  بود که چرخ زندگی ما برعکس چرخید.چشم ما  پدربزرگت 
ندید. همیشه خسته و بی تاب ، لنگ بر روی سر ، بیل می زدیم در آفتاب 
.بیگانه با سایه و مایه .نه خبر از سیب و پیاز ، ونه فرشی برای دختر ، روی 

جهاز. زندگیمان پُرسوز و تفت، با فالکت می گذشت.

یک روز با مادرت دعوا، بر نبوِد مسکن و ماوا . من از زندگی در به در ، مادرت 
رفت پیش پدر

اما.........................

رسید.چشم  راه  از  رزق  َملَِک  برخیز!  آمد.  ندایی  بود!  خواب  در  دلم  روزی 
گشودم.قدی بلند، با موهای کمند ، بر بالینم ، می زند لبخند.

 چهره اش نورانی ، از من پرسید، می دانی؟ من کیستم؟ از کجا می آیم؟ 
دنبال چیستم؟

گفتم: ان شاالل، خیر است.خبری داری؟ گفت : آری. خبردار شدم بیکاری . 
آهی در بساط نداری و زنت گشته فراری. فقط بگو: چند رای داری؟ گفتم: 

دوازده عدد. گفت یا.......مدد!

باعث  بیماریها  سایر  مانند  نیز  آسم  بیماری  در  بدنی  فعالیت  مقدمه: 
بهبود کیفیت زندگی می گردد. با انجام فعالیت بدنی منظم، توانایی های 
افراد  آیا  شود.  می  کاسته  نفس  تنگی  شدت  از  و  یافته  بهبود  جسمی 
مبتال به آسم می توانند فعالیت بدنی داشته و ورزش کنند؟ اکثر افرادی 
که مبتال به آسم هستند معتقدند قادر به انجام حرکات ورزشی نبوده 
اند که  و فعالیت بدنی برای آنها مضر است مطالعات متعدد نشان داده 
فعالیت بدنی منظم و ورزش کردن برای بیماران آسمی بسیار مفید بوده 
و باعث بهبود عملکرد آنها می گردد. افراد مبتال به آسم با درمان صحیح، 
می توانند در هر فعالیت بدنی شرکت کنند. هرچند برخی از ورزش ها 
به  فعالیت  های  دوره  آنها  در  که  هایی  ورزش  باشند.  می  مفید  بیشتر 
صورت متناوب صورت می پذیرد )مثل شنا، ژیمناستیک، کشتی، پیاده 
و  مدت  کوتاه  صورت  به  میدانی  و  دو  تفریحی،  سواری  دوچرخه  روی، 

اسکی در سراشیبی( کمتر باعث ایجاد عالیم آسم می گردند. 

اگر مبتال به بیماری آسم هستید از ورزش کردن نهراسید بلکه با انجام 
ورزش و فعالیت بدنی از عوارض بیماری پیشگیری و باعث بهبود کیفیت 

زندگی خود شوید.

آسم و ورزش

انعطاف  باید شامل ورزش های چرخشی، کششی،  تمرین های ورزشی 
در  از حمله آسم  پیشگیری  های  از روش  یکی  باشد.  قدرتی  و  پذیری 
هنگام فعالیت بدنی استفاده از درمان های دارویی طبق دستور پزشک 
معالج قبل از شروع ورزش می باشد. در میان ورزشکاران مبتال به آسم 
کسانی بوده اند که موفقیت های قابل توجهی به دست آورده اند. جالب 
است بدانید که شنا حتی آثار مثبت بسیاری برای مبتالیان به آسم دارد. 
محیط گرم و مرطوب، انقباض عضالت باالی بدن و وضعیت افقی بدن در 
حین شنا همگی می توانند به حرکت ترشحات ریوی از قاعده ریه به باال 
کمک کنند. از طرفی در تمام طول سال امکان استفاده از استخر وجود 

دارد.

آنچه فکر می کنیم،  از  از موارد، مشکالت  نبرید که در بسیاری  یاد  از 
آسان تر حل میشوند. فقط باید راه مواجه درست با آنها را بدانیم. 

تاثیر فعالیت بدنی بر آسم 

۱-تاثیر سریع  

و...  سواری  دوچرخه  روی،  پیاده  مانند  یاهوازی  آیروبیک  های  تمرین 
سبب بهبود و افزایش ظرفیت سیستم قلب و عروقی و همچنین سبب 
افزایش برداشت اکسیژن توسط ریه ها می گردد. در مطالعات انجام شده 

خانم زیور چکن فرزند بختیار دارای شناسنامه ی ۶۹۲ بشرح دادخواست شماره ی ۹۸۰۰۵۵ مورخ ۴/۲/۹۸ توضیح داده شادروان محمدرضا 
چهرازاد فرزند رضا بشناسنامه ی ۹۴۹ در تاریخ ۲۵/۳/۹۵ در شهر کرمان فوت شده است و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از؛

۱-کامبیز چهرازاد فرزند محمدرضا به شماره ش  ۳۱۵۰۵۱۱۶۹۰ فرزند متوفی 

۲-سیروس چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۵۰۱۳۲۶۲۲ فرزند متوفی 

۳-بهروز چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۵۰۱۳۲۷۳۸ فرزند متوفی 

۴-طاهره چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۵۰۱۷۵۳۹۹ فرزند متوفی 

۵-خیرالنسا چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۶۰۴۵۹۴۴۶ فرزند متوفی 

۶-اردشیر چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش۰۴۸۲۵۹۶ ۳۱۶ فرزند متوفی 

۷-ادریس چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۶ ۱۲۴۴۳۷۰ فرزند متوفی 

۸-تیمور چهرازاد به ش ش ۳۱۶۰۴۸۲۵۸۸ فرزند متوفی 

۹-صغری چهرازاد فرزند متوفی به ش ش ۳۱۶۰۴۶۸۰۸۹ فرزند متوفی 

۱۰- طیبه چهرازاد فرزند متوفی ۳۱۶۰۴۸۲۶۰۱ فرزند متوفی 

۱۱-منصور چهرازاد فرزند محمدرضا به ش ش ۳۱۶۱۲۶۱۷۱۲ فرزند متوفی 

۱۲ -کلثوم چهرازد فرزند محمدرضا  به ش ش ۳۱۶۱۲۵۳۷۵۲ فرزند متوفی 

۱۳- رسول چهرازاد فرزند متوفی به ش ش ۳۱۶۱۲۴۴۳۶۲ فرزند متوفی 

۱۴-زیور چکن فرزند بختیار به ش ش ۳۰۳۰۴۹۹۰۱۴ همسر متوفی 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یکماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آقای حامد خالصی شیبکوه فرزند علی شناسنامه شماره ۶۰۸۰۱۰۶۰۸۶ به شرح دادخواست شماره ۹۸۰۹۹۸۳۸۹۱۱۰۰۰۶۸ توضیح داده شادروان رضا خالصی 
شیبکوه بشناسنامه ۶۰۸۰۲۹۱۸۷۸ در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ در شهر منوجان فوت شده و وراث منحصر حین الفوت وی عبارتند:

۱- سمیه دال فرزند شنبه ش م ۶۰۸۰۰۲۸۲۷۱ ۱/۱۱/۱۳۷۱ )مادر متوفی(

۲- حامد خالصی شیبکوه فرزند علی ش م ۶۰۸۰۱۰۶۰۸۶ ۲۶/۸/۱۳۷۱ )پدر متوفی(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت 
یکماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی  و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره یک منوجان

وبگاه چند زبانه و فعالیت پررنگ مرکز در فضای مجازی با هدف بین 
المللی کردن مرکز کرمان شناسی.چاپ ماهنامه،گاهنامه یا فصلنامه 
کرمان  و  شناسی  مردم  موزه  کرمانشناسی.ایجاد  مرکز  تخصصی 
کرمان. جنوب  رودباری  گویش  بر  تحقیقی  پروژه  شناسی.انجام 

حضور فعال و موثر در صدا و سیمای مرکز کرمان و پیگیری توسعه 
استان  شهرستانهای  فرهنگی  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  امکانات 
جشن  وارد  استراحت  کمی  با  و  شدیم  خارج  روز  جلسه  کرمان.از 
شبانه چهار شهرستان جنوبی استان کرمان شدیم.فرزند قلعه گنج 
،جناب علم احمدی معاون محترم پشتیبانی اداره کل ارشاد جنوب 
از طراحان و بانیان جلسه ضمن انجام هماهنگی ها در تاخیر ورود 
آغاز گردید.استاد  برنامه رسما  و  مجری خودش مجری جشن شد 
جلسه  میزبان  و  شناسی  کرمان  مرکز  رییس  عنوان  به  زاده  گالب 
سخنان دلنشینی ایراد کرد.پس از آن گروه آوای نخل از قلعه گنج به 
اجرای برنامه پرداخت.سخنرانی جناب دکتر دانشور درباره فرهنگ 
بود.ارسالن  بدیع  و  دلچسب  خیلی  کرمان  جنوب  در  گذاری  اسم 
تمامتر  چه  هر  زیبایی  به  خاوند  جانعلی  ،عبدالحمیددانشورو  گرج 
دار  آینده  و  جوان  بسیار  هنری  و  فرهنگی  چهره  خواندند.دو  شعر 
منوجانی از ظرفیتهای تازه کشف شده فرهنگی جنوب کرمان بودند.

خواننده  اوژند  سینا  و  مسلط  و  توانمند  مجری  اوژند  خانم  سرکار 
آینده.گروههای  پر  و  سحرآمیز  صدایی  با  منوجانی  پاپ  نوجوان 
مختلف هنری ازجمله گروه موسیقی منوجان و گروه تئاتر محسن 
تارنگ با اجرایی بی نظیر همه را به وجد آوردند.علیرضا دوراندیش 
با مقایسه گویش رودباری و کرمانی و خوانش شعری محلی وزیبا 
از سروده های خودش از سخنرانان تاثیرگذار جلسه بود.حاج احمد 
یوسف زاده بزرگ و دوست داشتنی ،به عنوان مهمان ویژه در جلسه 
شورای  محترم  جنوب،شهرداران،اعضای  داشت.فرمانداران  حضور 
شهر و روستا و اعضای شورای اداری کهنوج،منوجان و قلعه گنج و 
رودبارجنوب همگی در این شب به یادماندنی حضور داشتند.شب و 
روز فرهنگی چهار شهرستان جنوبی طعم فرهنگی خوشی  داشت.

مرکز کرمان شناسی به خاطر ایجاد وفاق و همدلی و ترویج خرده 
فرهنگهای غنی جنوب کرمان، سپاس.

 دکتر علی اصغر پور بهزادی

عالئم  کاهش  سبب  بدنی  فعالیت  که  است  شده  داده  نشان 
آسم در طی فعالیت های روزمره شده و موجب کاهش حمالت 

آسم و مراجعه بیماران به بیمارستان می گردد. 
۲- تاثیر طوالنی مدت

تمرین های ورزشی در دراز مدت سبب حفظ و بهبود شرایط 
انجام منظم فعالیت بدنی  جسمی گردیده و حتی در صورت 
میزان مصرف و نیاز به اسپری های تنفسی استروئیدی کاهش 
می یابد. عالوه بر این، تعداد حمالت آسم و نیاز به مراجعه به 

بیمارستان هم کاهش می یابد.
نکات قابل توجه افراد مبتال آسم

هدف اصلی پیشگیری است. در این زمینه توجه به نکات زیر 
الزم است :

فرد مبتال به آسم بایستی داروهای خود را همیشه و به ویژه 
در زمان ورزش کردن بهمراه داشته باشد. 

از ورزش  بعد  از شروع ورزش و سرد کردن  گرم کردن قبل 
عضالت  کشش  زدن،  قدم  با  ورزش  از  قبل  کنید.  رعایت  را 
ورزش  اتمام  از  بعد  کنید  گرم  را  خود  سبک  های  فعالیت  و 
سردکردن را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام دهید ورزش کردن 

را بطور ناگهانی متوقف ننمایید.
صورت  به  را  خود  داروهای  توانید  می  بیماری  کنترل  برای 
استنشاقی و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قبل از ورزش طبق دستور پزشک 

معالج خویش استفاده کنید.
مایعات فراوان بنوشید.

در هوای سرد از ماسک یا روسری استفاده کنید.
را متوقف  ایجاد شد، ورزش  اگر در حین ورزش عالیم آسم 

کنید. 
سرد کردن را در پایان ورزش فراموش نکنید.

داروهای  از  استفاده  صحیح  روش  که  کنید  حاصل  اطمینان 
استنشافی را فرا گرفته اید.

افرادی را که با آنها ورزش می کنید از بیماری خود و طریقه 
استفاده از داروها مطلع نمایید. 

به یاد داشته باشید قبل از شروع ورزش طبق دستور پزشک 
معالج 

و داروهای خود را مصرف نمایید.

سالن ورزشی و فوتسال علی اباد قلعه گنج پس از سال ها احداث، 
مورد بی توجهی ها و بی مهری ها قرار گرفته و گذر زمان و شرایط 
جّوی موجب تخریب آن گشته است این درحالی است از ابتدا تخریب 
ساختمان سالن ورزشی پیشگیری نشده و این تخریب های به حدی 

رسیده است که ظاهر سالن ورزشی را دگرگون می سازد.

با شروع بازی های جام رمضان در شهرستان قلعه گنج و طی بازدید 
داشتیم  شهر  مرکز  اباد  علی  ی  محله  ورزشی  سالن  از  که  میدانی 
مشاهده گردید که این سالن ورزشی که کمتر از ده سال است که 
به بهره برداری رسیده است اما به دلیل ضعف مدیریتی در نگهداری 
کامال  و  دارد  قرار  نامناسبی  در وضعیت ظاهری  ورزشی  مکان  این 
گران  تاسیسات  و  سالن  برای  نگهداری  خدمات  که  است  مشخص 
نشده  انجام  هستند  شدن  مستهلک  حال  در  که  سرمایشی  قیمت 

است.

باتوجه به اینکه اماکن و فضاهای ورزشی خواستگاه و بستر اجرای 
فعالیت ها و برنامه های ورزشی می باشد و مدیریت صحیح و اصولی 
بر ان ها به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت برنامه ها و رویدادهای 
ورزشی  تجهیزات  و  تاسیسات  و  اماکن  باشد  می  تاثیرگذار  ورزشی 
این سالن بر اثر بی توجهی مسئوالن امر و ضعف در مراعات اصول 
ورزشی  مکان  این  به  جدی  خسارات  شدن  وارد  موجب  نگهداری 
شهرستان شده است که یکی از شلوغ ترین سالن های فوتسال مرکز 

شهر است.

به  ها  سالن  واگذاری  در  چه  شهرستان  و  استان  ورزش  مسئوالن 
ها  سالن  این  از  برداری  بهره  در  نظارت  در  چه  و  بخش خصوصی 
به  نسبت  درامدزایی  دید  و صرفا  دارند  مبذول  بیشتری  توجه  باید 
اماکن ورزشی نداشته باشند و عدم استفاده صحیح و نامناسب از این 

امکانات ورزشی موجب تخریب انها شده است.

گفتم؛ ری)ŕay( چیست؟ گفت؛ کاغذی 
سفید، می دهد به تو خوشبختی نوید. 

باز نفهمیدم. اندکی خندید.

گفتم کمی بیشتر شرحش بده. گفت : 
دقیق گوش کن حرف های بنده.

اسم کسی را می گویم. به گوش جان 
قول  بر  بمان  انتخابات  روز  تا  و  بسپار 

و قرار، تا روزی که صندوق آید از گدار. نام او را بر کاغذ نویس و بر 
صندوقش گذار. اگر فال تو نیک آید، َمسکه ی زندگیت به خیک آید.

هر چه قاصد فرستادم، عیالم برنگشت. تا اینکه انتخابات هم گذشت. 
ورق مفلوکی وارونه شد.رای ما یکی- یک دونه شد. ما رفتیم پِی آن 

باال- بلند، گیسو کمند.

گفتم: همانم. لبخندی زد و گفت: می دانم. دوازده صندلی داریم. شما 
بر روی کدام بگذاریم؟ ما هم یکی را نشانه رفتیم. پس از شش ماه، با 

کت و شلواری آنچنان و راننده ای شخصی به کاشانه رفتیم.

نه  کرد.  کاله  و  شال  دارم.  آنچنانی  کاری  که  عیالم  به  رسید  خبر 
خداحافظی از پدر و نه از مادر. به گمانش که افکار پریشانی دارم به 

سر .

دم دمای ظهر ، صدا می کرد لنگه ی در، هاتفی آورد، مژده- خبر. ته 
تغاری در را گشود. با چشمانی پر از برق برگشت. گفتم؛ که بود؟ گفت 
؛ مادرم ، گفتم؛ آوخ! بریزم چه خاکی بر سرم. تازه قصد داشتم دلبری 

گیرم. اما نشد..............

بعد از آن رای به جا، تحول یافت کار و بار ما ،جا به جا و امروز کارگرها 
دارم.

تازه  آفتاب و خودم در سایه کناِر مهتاب و  به  نانم  امروز گذاشتم  و 
فهمیدم ؛ انسان ها اصاًل نمی دوند.ولی چطور ره صدساله را چند ماهه 

می روند.

مراد اقتداری

فرج  محله  تیم  بازیکن  چمنی  مرتضی 
اباد و علی اباد که در این سالن حضور 

داشت به خبرنگار ما گفت؛ 

تیم ما ماهیانه دویست هزارتومان بابت 
اما  کند  می  پرداخت  سالن  در  بازی 
توپی که برای بازی به ما میدهند توپ 
مناسبی برای فوتسال نیست و وضعیت 
ظاهری سالن را می بینید نیاز به نظافت 

و نگهداری بهتر و بیشتری دارد.

دروازبان تیم شمزان نیز می گوید؛

 ما تقریبا هر هفته از روستای شمزان از 
بازی  برای  مرکزی عصرها  بخش  توابع 
را  سانس  هر  و  ائیم  می  سالن  این  به 
که یک ساعت و نیم را شامل می شود 
می  پرداخت  هزارتومان  بیست  مبلغ 
و  ندارد  مناسبی  تور  و  توپ  اما  کنیم 
کنندگان  استفاده  و  بازیکنان  از  بعضی 
از این سالن از وضعیت نامناسب و نور 
کم سالن و خاموش بودن سیستم های 
مناسب   رختکن  نداشتن  و  سرمایشی 

صحبت می کنند.

خبرنگار؛ادیب حیدری



خبرنگار  گزارش  به 
جنوب؛   آفاق  نشریه 
مجید  مهندس  آقای 
محمودی گفت:  فعالیت 
از  کهنوج  شهرداری 
سمت  به  شهر  مرکز 
مناطق و محالت در حال 
اما  گسترش و پیشرفت 

زمان بر است.
¤ وی خاطر نشان ساخت 
شهر خوب را شهروندان 
و   سازند  می  خوب 
شهرداری  با  کهنوج  شهر  نجیب  مردم  اینکه  از 
مساعدت و همکاری الزم را دارند سپاسگزارم اما 
داشته  نظر  مد  کهنوج  عزیز  مردم  را   نکته  یک 
همه  توسعه  و  عمرانی  های  فعالیت  ؛   که  باشند 
در  اولویت  ذکر   با  و  ترتیب   به  کهنوج  جانبه 
دستور کار است که  مردم عزیز باید صبر پیشه 
سازند تا از فعالیت های شهرداری بهرمند گردند

¤ شهردار کهنوج گفت:  بدهی های انباشته شده 
سنوات  پرداخت  و  اجتماعی  تامین  به  شهرداری 
بازنشستگان و فرسودگی ناوگان توسعه شهری و 
بودجه  از  اعظمی  بخش  شهرداری  آالت  ماشین 
یک  با  داریم  انتظار  اما   بلعد  می  را  شهرداری 
بازه زمانی مورد نظر فعالیت شهرداری به رشد 

چشمگیر و قابل قبولی و مضاعفی  برسد
¤ وی یادآور شد:  در صدد هستیم با رفع مشکالت 
کارخانه آسفالت و سایر موانع سه راه جیرفت را 
یا  میدان  احداث  به  نسبت  و  تبدیل  راه  چهار  به 
ساماندهی ورودی شمالی شهر کهنوج با تخصیص 
اعتبارات الزم، توزیع عادالنه در گستره عمران و 
باشیم  که  آبادی شهر را در دستور کار  داشته 
پیش بینی می شود  با ایجاد پل زیر گذر به سمت 
اختیاراباد هر چه سریعتر بتوانیم کنارگذر را زیر 
های  برنامه  راستا  در همین  و  ببریم  ترافیک  بار 
شهرداری به زودی به سمع و نظر مردم خواهد 

رسید
ادامه ی گفتگوی مهندس مجید محمودی  ¤ در 
شهردار کهنوج با خبرنگار آفاق جنوب  که  آقای  
عباس  عطاپور رئیس شورای شهر  کهنوج حضور 
داشت بر وفاق و همدلی و پیشبرد اهداف همه 

جانبه ی عمرانی شهر تاکید شد .
نشان  خاطر  عطاپور   عباس  آقای  راستا  همین  در 
کرد : برای توسعه و ساخت مبلمان شهری  کوشش 
فراهم  را  شهروندان  نسبی  رضایت  تا  ایم  کرده 
بارندگی  و  نوروز  عید  رسیدن  فرا  با  اما  آوریم 
های اخیر و از این طرف با گرمی هوا و راکد شدن 
بخشی از درآمدهای شهرداری تالش خواهیم کرد 
تا موانع احتمالی را برطرف ساخته و برای بهرمند 
ی شهروندان از خدمات یکسان فرقی بین محالت 

قائل نشویم
¤ شهردار کهنوج که در یک نشست خبری با خبرنگار 
آفاق جنوب مصاحبه می کرد افزود؛ شهرداری تابع 
مصوبات کمیسیون های خاص شورای اسالمی شهر 
کهنوج است و تا کنون بر اساس خرد جمعی توانسته 
با اهم و مهم کردن طرحها به اقدامات زیر دست 

پیدا کند:
۱- آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی 

2- جدول گذاری خیابان شهید مصطفی خمینی 
۳- پیاده رو سازی و فرش موزائیک خیابان شهید 

مصطفی خمینی 
۴- آسفالت خیابان ذکریای رازی

۵- جدول گذاری خیابان ذکریا رازی
۶- پیاده رو سازی و فرش موزائیک خیابان ذکریا 

رازی 
۷- آسفالت کوچه امام خمینی ) ماالریا(

حد   ( محمودی  خانگی  لوازم  کوچه  آسفالت   -۸
فاصل خیابان ذکریا رازی- مصطفی خمینی- ذکریا 

رازی- خیابان شهدا و خیابان شهید رجایی
۹- آسفالت خیابان شهدا ) روبه روی کالنتری(

۱۰- آسفالت خیابان شهید زابلی
۱۱- آسفالت خیابان شهید میثم و..

۱2- احداث میدان مادر
۱۳- احداث میدان امام 

۱۴- پیاده رو سازی خیابان امام حد فاصل میدان و 
سه راه شهدای گمنام ) دو طرف(

۱۵- پیاده رو سازی خیابان ولی عصر ) دو طرف (
۱۶- بلوک فرش کوچه بانک سپه 

۱۷- بلوک فرش کوچه رادیو سازی فهیمی
فاصل  حد  امام  خیابان  گذاری  جدول  سنگ   -۱۸

میدان،  سه راه شهدای گمنام 
۱۹- اجرای سنگ جدول خیابان ولی عصر 

2۰- اجرای سنگ جدول خیابان رازی حد فاصل سه 

راه  بانک ملت و تقاطع خیابان امام
2۱- اجرای بلوک فرش دو طرف خیابان ذکریا رازی) 

حد فاصل سه راه بانک ملت و تقاطع خیابان امام (
22- آسفالت خیابان شهید علیناز امیرشکاری رو به رو 

اطالعات
2۳- آسفالت خیابان آزادگان

2۴- آسفالت جاده گردان
2۵- آسفالت کوچه ی ۴2 خلیج فارس 

2۶- آسفالت خیابان غدیر
2۷- آسفالت خیابان شهید رواق

2۸- آسفالت خیابان جنب اداره راه ) خلیج فارس (
2۹- آسفالت خیابان ۱۳ خلیج فارس 

۳۰- آسفالت  معابر شهرک شهید بهشتی
۳۱- آسفالت معابر شهرک شهدا
۳2- آسفالت خیابان شهید میرانی

۳۳- جدول گذاری خیابان شهید میرانی
۳۴- جدول گذاری خیابان حافظ ۱۵

۳۵- جدول گذاری بلوار حافظ دو طرف کامل
۳۶- آسفالت خیابان شهید حاجب

۳۷- تکمیل پل شهید شهسواری ابتدای حسین آباد
۳۸- جدول گذاری انتهای بلوار حافظ 

جلوی  خیابان  موزائیک  فرش  و  سازی  رو  پیاده   -۳۹
بیمارستان 

۴۰- فرش موزائیک رفوژ وسط بلوار سید احمد خمینی 
جلو بیمارستان

۴۱- اجرای سنگ جدول حد فاصل میدان اهلل و میدان 
مادر

۴2- حصار کشی کامل پارک بانوان 
۴۳- جدول گذاری بلوار خلیج فارس حد فاصل میدان 
22 بهمن تا میدان خلیج فارس  ) دو طرف  به میزان 

)٪۷۰
۴۴- تکمیل آسفالت بلوار سید احمد خمینی حد فاصل 

میدان اهلل و میدان مادر 
۴۵- اجرای سنگ مالون رفوژ وسط بلوار خلیج فارس 

حد فاصل میدان 22بهمن تا سه راه زه
۴۶- جدول گذاری میدان شاهد ) قلعه گنج( به میزان 

٪۸۰
-۴۷

جدول گذاری خیابان شهید رواق
میدان  نبش  سبز  فضای  و  گذاری  جدول  اصالح   -۴۸

رسول اکرم 
۴۹- جدول گذاری رفوژ انتهای بلوار معلم

 مــردم حــوصلــه  کننــد 
۵۰- جدول گذاری میدان کشاورز ) زه(

۵۱- اجرای آبنمای موزیکال در شهر بازی
۵2- اجرای بلوک فرش معابر و پیاده رو های 

شهر بازی + جدول گذاری 
۵۳- احداث ۱۰ چشمه سرویس بهداشتی جدید 

در  شهر بازی 
۵۴- احداث ۶ چشمه سرویس بهداشتی جدید 

در مقبره ی شهدای گمنام
۵۵- احداث ۵ چشمه سرویس بهداشتی جدید 

جنب بازارچه میوه فروشان
۵۶- جدول گذاری قسمتی از بهشت زهرا

۵۷- نصب برج نوری بهشت زهرا 
۵۸- احداث جایگاه اقامه ی نماز میت

۵۹- تعمیرات داخلی کشتارگاه
۶۰- خرید یک دستگاه پیش سرد کن کشتارگاه

۶۱- خرید یک دستگاه لیبل زن کشتارگاه
۶2- خرید یک دستگاه لودر

۶۳- تعمیر اساسی یک دستگاه تانکر
۶۴- خرید یک دستگاه پژو پارس 

۶۵- تکمیل نمای ساختمان شهرداری 
۶۶- اجرای سایبان شهرداری

۶۷- نصب درب ورودی شهرداری
۶۸- لکه گیری مستمر خیابانها

۶۹- اجرای پل نخلستان
۷۰- خرید تابلوهای بلوار و کوچه ها

۷۱- خرید ۵۰ عدد مخزن زباله
۷2- خرید مجموعه های بازی و نصب در شهر 

بازی،  پارک نشاط ، بهداری قدیم
۷۳- اجرای روشنایی پلهای نظمیه 

۷۴- اجرای روشنایی کنار گذر 
۷۵- اجرای روشنایی کامل شهر بازی

۷۶- جدول گذاری سنگ خیابان امام حد فاصل 
۴ راه رازی و چهار راه کالنتری

حد  امام  خیابان  موزائیک  فرش  اجرای   -۷۷
فاصل ۴راه رازی و چهار راه کالنتری 

۷۸- اجرای سنگ جدول و فرش موزائیک جلو 
سینما

در پی درج سخن سردبیر نشریه آفاق جنوب در شماره ی ۵۳ مبنی بر سهم بازسازی و بهسازی کهنوج از ارزش افزوده کجاست؟  
شهردار کهنوج عنوان کرد:


