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اهميـت حفاظـت از آثـار تاريخـي بـه 
عنوان سـندهايي ماندگار براي داشـتن 
تصويـري شـفاف از زندگـي گذشـتگان 

بسـيار بـا اهميت اسـت.
ايـن آثـار در برخـي از مـوارد بـه دليـل 
مهمـي  ارزش  از  بـودن  سـاز  تاريـخ 
غيـر  هـاي  حفـاري  كـه  برخوردارنـد 
اصولـي و عدم حفاظت از آنهـا به تاريخ 
بشـريت در بخشـي از جهان لطمه وارد 

كـرده اسـت.
از آنجايـی كـه مـردم بايـد نسـبت بـه 
اهميـت حفـظ آثـار و حفاظـت از آن 
آگاهي بيشـتري پيدا كننـد، با اصحاب 
رسـانه منوجـان گفتگـوی صميمانه ای 
با جناب دكتر سـليمانی مدير بازسـازی 
شهرسـتان  هويـت  كـه  كالت  پـروژه 
منوجـان اسـت، ترتيـب داديـم تـا اهم 

اطالعـات مـورد نيـاز مـردم را  در ايـن 
نشـريه منعکـس نمائيم .

منوجـان اداره ميراث فرهنگی مسـتقل 
نداردوتنهـا نماينـده ميـراث درمنوجان 
آقـای دينـاری ازايـن اوضـاع همچنـان 

دل خوشـی نـدارد كـه بماند.
امـا درايـن عصـر كمبـود اعتبـارات هم 
رسـيدگی بـه قلعـه تاريخـی منوجان و 
مرمت آن جای بسـی خوشـحالی است.

هـای  اسـکلت  پيداشـدن  بـه  باتوجـه 
هـای  حديـث  و  حـرف  و  متعـدد 
بازسـازی قلعـه تاريخـی منوجـان كـه 
اسـت،  بازسـازی  درحـال  همچنـان 
از اصحـاب رسـانه بـه  بـا تنـی چنـد 
قلعـه  بازسـازی  پـروژه  مديـر  ديـدار 
تاريخـی منوجـان شـتافتيم تـا طبـق 
قولـی كـه بـه مخاطبيـن داديم،انجـام 

دكتـر  باشـيم.  كـرده  خـودرا  رسـالت 
شناسـی   درامرباسـتان  كـه  سـليمانی 
برگـزاری  از  دارد،  ای 2۶سـاله  سـابقه 
نشسـت خبـری ابـراز خوشـحالی كرده 
و خطـاب بـه خبرنـگاران مـی گويـد: 
در امـر حفـظ و نگهـداری عتيقـه های 
يافـت شـده در محـل قلعـه تاريخـی 
دركار  كاری  پنهـان  هيـچ  منوجـان 
نيسـت و با دعـوت ازدادسـتان منوجان 
هـا  عتيقـه  رادرجريـان  ايشـان  بارهـا 
و سـفال هـای يافـت شـده ،قـرارداده 
رسـانه  اصحـاب  وخودراپاسـخگوی  ام 
دانـم  مـی  سـازی  شـفاف  درجهـت 
.ايشـان بـا اطمينـان خاطـر افزود:قلعه 
تاريخی منوجـان با رعايت اسـتاندارد و 
اصـول ايمنـی  درحال بازسـازی اسـت 
و اينجانـب پاسـخگوی اصحـاب رسـانه 

درهـر ومـردم 
برهـه ای در ايـن زمينـه خواهـم بـود 
وی افزود:ازايـن كـه يـک حمايت مالی 
قـوی همچـون گهرزميـن  بعـداز تعلل 
ميـراث فرهنگـی باعث شـده بزرگترين 
پـروژه درازمدت منوجان كه شناسـنامه 
تاريخـی اين شهرهسـت،مرمت و احياء 
شـود تا هم كارآفرينی به تعـداد ۵۰نفر 
شـکل بگيـرد و هـم تنها قلعـه تاريخی 
اين شـهر مورد مطالعه باسـتان شناسی 

قراربگيرد،خوشحالم.

شـريف  مـردم  كـرد:از  تصريـح  وی 
منوجـان درخواسـت دارم درصورتی كه 
عکـس يا فيلم قديمـی  از قلعه تاريخی 
منوجـان دارند به ما مراجعـه كنند زيرا 
اين اثـرات هنری بـرای ما ،دربازسـازی 
قلعه و مشـاهده حصار  قديمی  باارزش 

 . هستند
وی درپاسـخ بـه خبرنگارتريبون جنوب 
اماكـن  سـاير  مطالعـه  درخصـوص 
تاريخـی منوجان همچون طاق چشـمه 
و آسـياب آبـی كندرطول گفت:ازسـال 
۸۸بررسـی هـای باسـتان شناسـی در 
كوهسـتا نهای شـرقی منوجـان ،جوی 
های آبـی ،گورسـتانهای پيـش ازتاريخ 
مواردهمزمـان  دربرخـی  كـه  اسـالم 
كنارصنـدل  باسـتانی  بامحوطـه 
جيرفت مـی باشد،آغازشـده دردسـتور 
كارقرارگرفته اسـت.طبق آثاريافت شده 
ايـن قلعـه در سـده چهـارم مربـوط بـه 
دوره های ايلخانی،سلجوقی،صفويه،افش

اريه،وزنديـه مسـکونی بـوده ودر برخی 
حصارهـا آثـار متعددايـن  دوره هـا بـه 

چشـم مـی خـورد.
باكارباسـتان شناسـی و ظرافـت، هيـچ 
مانـد. نمـی  پنهـان  از چشـم  چيـزی 

در  كـه  كاری  گويـم:  مـی  باجـرات 
1۶مـاه اخيـر در قلعـه منوجـان انجـام 
شـده ،معـادل پنجـاه سـال كار ميـراث 

فرهنگـی دراين شهرسـتان بوده اسـت!
كليـه ی  عتيقـه هـای يافـت شـده از 
مهـره هـای كوچـک تـا سـفال هـای 
شکسـته و جـام طـال و منجـوق كـد 
گـذاری گرديـده و شناسـنامه دار مـی 
شـوند. وان شـاهلل بـه تعداد1۰ويتريـن 
در نظرگرفته شـده تـا در آنها نگهداری 
شـده ودر معـرض ديدعمـوم قرارگيرد.

منوجـان بـه زودی صاحـب مـوزه مـی 

شـود و انتظارهسـت در محـل ورودی 
ايـن شـهر هـم مـوزه بزرگـی احـداث 
گـردد تـا آثـار تاريخـی در آن ضبـط و 
نگهـداری گردنـد. وی درپايـان از چاپ 
يـک كتـاب بـا موضـوع آثـار تاريخـی 
منوجـان و برگـزاری همايـش علمـی 
در  شـده  يافـت  اشـيای  نمايـش  بـا 
محـل قلعـه تاريخـی منوجـان در ايـام 

نوروزخبـرداد./ حسـن كـوه پيمـا

شفاف سازی در  بازسازی پروژه کالت، هویت تاریخی منوجان!
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با توجه به افزایش بار مصرفی شبکه های برق و وقوع حالت اضطراری ، 
خواهشمند است از ساعت 12:۴۵  به بعد دستگاه های سرمایشی و لوازم 

برقی غیر ضروری خاموش گردد تا از بروز خاموشی جلوگیری به عمل 
آید پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر مینمائیم .

روابط عمومی مدیریت برق شهرستان منوجان

اخبار کوتاه شهرستانهای جنوبی

خبرهای سفر وزیرصمت
به جنوب کرمان

پــس از بازديــد مهنــدس رحمانــی وزيــر صنعــت از طــرح 
ــر  ــور مدي تيتانيــوم كهنــوج،  تمــاس تلفنــی مهنــدس غريــب پ
عامــل ايميــدرو بــا دكتــر حمــزه نماينــده محتــرم پنــج گنــج و 
ــروژه  ــکاران پ ــات پيمان ــی از مطالب ــت بخش ــر پرداخ ــالم خب اع
تيتانيــوم كهنــوج جهــت پرداخــت معوقــات ســه ماهــه كارگــران 

ــتوركارقرارگرفت. ــروژه دردس ــن پ اي
موافقــت وزيــر محتــرم صنعــت بــا اختصــاص دو درصــد از بهــره 
مالکانــه معــادن اســتان كرمــان جهــت توســعه زيــر ســاخت هــا 
ــه  ــن منطق ــه اي ــان در ســفر پنجشــنبه خــود ب ــوب كرم در جن
ــورخ ۹۷/1۰/1۹ از  ــر حمــزه در م ــاب دكت ــرو درخواســت جن پي
ــره  ــدی از به ــاص درص ــر اختص ــی ب ــت مبن ــرم صم ــر محت وزي
مالکانــه معــادن اســتان بــه توســعه زيــر ســاخت هــای  جنــوب 
ــا  كرمــان ، ايشــان در ســفر خــود و بازديــد از جنــوب كرمــان ب

ايــن درخواســت موافقــت نمــود.
ــا هرمــزگان،  ــي جنــوب كرمــان ب نزديکــي فرهنگــي و جغرافياي
ــوده و  ــي ب ــتي و همگراي ــي دوس ــاوندي و  تجل ــت ،خويش قراب
تــا بــه امــروز هرگــز شــاهد هيــچ گونــه تنــش و ناســازگاري در 
ميــان ايــن اجتمــاع نبــوده ايــم و مــن بعــد نيــز نخواهيــم بــود.

ــاب  ــدن فاري ــه در مع ــه اي ك ــزه در جلس ــر حم ــخنان دكت س
از  از صحبتهايشــان  برگــزار گرديــد و در بخشــي  منوجــان 
مهنــدس عليمحمــدي مالــک شــركت معــادن فاريــاب منوجــان 
درخواســت كردنــد كــه بــا توجــه بــه اينکــه شهرســتان منوجــان 
تنهــا هميــن شــركت صنعتــي را دارد كــه مــي توانــد اشــتغالي 
ــري  ــذا در بکارگي ــد ل ــن شهرســتان ايجــاد كن ــان اي ــراي جوان ب
ــدازي پااليشــگاهها از نيروهــاي  ــد در صــورت راه ان كارگــر جدي
ــي اســتفاده شــود  ــه جــاي كارگــران هرمزگان بومــي منوجــان ب
،موجــي از انتقــادات را در فضــاي مجــازي از دكتــر حمــزه 
ــت . ــته اس ــال داش ــه دنب ــا ب ــي ه ــوي هرمزگان ــوص از س بخص

آنهــا بــه ايــن نکتــه اشــاره كــرده انــد كــه بســياري از نيروهــاي 
اســتان كرمــان در هرمــزگان مشــغول بکارنــد و هيچــگاه نشــده 

كــه مســؤلي هرمزگانــي بــه ايــن نکتــه نقــد داشــته باشــد.
همانطــور كــه در ابتــداي مطلــب عنــوان شــد قرابــت فرهنگــي و 
جغرافيايــي جدايــي ناپذيــر جنــوب كرمــان بــا شــرق هرمــزگان 
بنوعــي يــک حــس همگرايــي را ميــان آنهــا بوجود آورده و ســبب 
ــوج در  ــادي از منوجــان و قلعــه گنــج و كهن شــده نيروهــاي زي
اســتان هرمــزگان حتــي در رده هــاي بــاالي مديريتــي مشــغول 
ــن  ــت اي ــاوت اس ــا متف ــاب ام ــدن فاري ــرايط مع ــوند. ش كار ش
ــر  ــا از نظ ــود ام ــزگان ب ــتان هرم ــه اس ــق ب ــدا متعل ــدن ابت مع
جغرافيايــي در اســتان كرمــان و شهرســتان منوجــان قــرار 
ــه زنــي مســؤلين وقــت در اســتانداري كرمــان  ــا چان داشــت و ب
ــان  ــه اســتان كرم ــدن ب ــت مع ــت ،مالکي ــا اعضــاي ارشــد دول ب
ــه اينکــه ايــن معــدن قبــال در حــوزه  ــا توجــه ب واگــذار گرديد.ب
ــز از رودان  ــان آن ني ــران و كاركن ــت كارگ ــود اكثري ــزگان ب هرم
انتخــاب مــي شــدند و اكنــون نيــز اكثــر ايشــان در ايــن معــدن 
ــان  ــه منوج ــدن ب ــذاري مع ــد از واگ ــي بع ــغول بکارند.حت مش
تغييــر ملموســي صــورت نپذيرفــت و همچنــان تعــداد كارگــران 
ــان كار  ــاب منوج ــدن فاري ــه در مع ــي  ك ــين منوجان و مهندس
ــم  ــش اعظ ــت و بخ ــد اس ــه ٣۰درص ــان ۷۰ ب ــد نسبتش ميکنن

ــد . ــار دارن ــا در اختي ــدن را هرمزگانيه ــاي مع نيروه
البتــه بــا توجــه بــه اينکــه ايــن معــدن خصوصــي مــي باشــد و 
ــادي  ــد زي ــي عواي ــام فروش ــدن و خ ــل مع ــه از قَِب ــک آن ك مال
را كســب نمــوده توجــه زيــادي بــه خواســتهاي مســؤلين 
ــور  ــت اينط ــر اس ــع بهت ــدارد و در واق ــتاني ن ــتاني و اس شهرس
ــه  ــا توج ــن ب ــد .بنابراي ــي رس ــه وي نم ــان ب ــه زورش ــم ك بگوي
بــه درخواســتهاي فــراوان جوانــان و مســئولين محلــي منوجــان 
مبنــي بــر بــکار گيــري جوانــان منوجــان در ايــن معــدن دكتــر 
حمــزه نماينــده مجلــس از فرصــت حضــور وزيــر صمــت در ايــن 
جلســه اســتفاده كــرده و بــا دادن قــول همــکاري در راه انــدازي 
ــرح  ــت را مط ــن درخواس ــت ،اي ــل اس ــه تعطي ــگاهي ك پااليش
ــن  ــات اي ــي انتخاب ــه نزديک ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــد ك ــوده ان نم

ــرده اســت . ــز ايجــاد ك ــي ني بحــث شــبهه هاي
البتــه دكتــر حمــزه حرفــي بــه ناحــق نــزده انــد و يــک خواســت 
عمومــي را مطالبــه نمــوده انــد بنــا بــر ايــن بهتــر اســت بــرادران 
هرمزگانــي مــا نيــز بــه ايــن حــق طبيعــي مــا احتــرام بگذارنــد 
ــرار  ــب ق ــت طل ــيون منفع ــازان و سياس ــيه س ــن حاش و در دام

نگيرنــد .
هرچنــد كــه ايــن حرفهــا و حواشــي نمــي توانــد دوســتي 
مردمــان جنــوب كرمــان و شــرق هرمــزگان را كمرنــگ نمايــد .
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نیروی انتظامی  منوجان
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــی منوج ــه انتظام ــده منطق فرمان
ــواد مخــدر  ــرم م ــط ٣2۰كيلوگ ــوب از كشــف وضب ــون جن تريب

ــرداد. ــاک خب ــوع تري از ن
ــری شــهری منوجــان در ســطح  وی افزود:گشــت خــودرو كالنت
شــهر ومشــاهده يــک خــودروی مشــکوک باعــث تعقيــب وگريــز 
و درنهايــت توقيــف خــودرو در خيابــان امــام جلــوی اداره جهــاد 
كشــاورزی گرديد.ماموريــن زحمــت كــش نيــروی انتظامــی پــس 

از بازرســی، موفــق بــه كشــف ايــن مــواد گرديدنــد.

 خبر
در بازدید وزیر صمت از مجموعه معادن فاریاب مطرح شد؛

اعمال حداکثری تشویقات و اعمال تخفیفات الزم 
برای معادن جنوب استان

رحمانـی وزيـر صنعـت، معدن و تجـارت در بازديـد از معـادن فارياب بر 
اعمـال حداكثری تشـويقات و اعمال تخفيفات الزم بـرای معادن جنوب 

اسـتان تاكيد كرد.
بـه گـزارش نشـريه و پايـگاه خبـری- گلدشـت رحمانـی وزيـر صنعت، 
معـدن و تجـارت 2٣خـرداد مـاه وارد جنوب اسـتان كرمان شـد و مورد 
اسـتقبال و همراهی دهقان سرپرسـت معاونت امور هماهنگی اقتصادی 
و توسـعه منابـع اسـتانداری،حمزه نماينـده پنـج شهرسـتان جنوبـی، 
مروجـی رئيـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب و جمعـی 
از مسـئولين ديگـر قـرار گرفـت.  وی در بـدو ورود از مجموعـه معـادن 
فاريـاب كـه اجـرای آن از سـال  ۸1 با هدف محصول توليـدی كروميت 
آغـاز شـده  و ظرفيـت توليـد سـاالنه آن حـدود 1۷۰ هزار تن بـا ميزان 
سـرمايه گذاری ٣ هـزار و ۹۵۰ ميليارد رالر بوده اسـت؛بازديد و بر اعمال 
حداكثـری تشـويقات و اعمال تخفيفـات الزم در بخش معادن در جنوب 
اسـتان كرمـان تاكيـد كرد. بر اسـاس اين گـزارش ذخيره ايـن معادن ۵ 
ميليـون تـن برآورد شـده كه مدت بهره بـرداری آن نيز 2۰ سـال جهت  
اشـتغالزايی يـک هـزار و ۴۰۰ نفـر پيش بينی شـده اسـت. وی  در ادامه 
بـر جلوگيـری از ورود كاالهايـی كه در داخل توليد می شـود؛ تاكيد كرد 
و با اشـاره به برگزاری منظم جلسـات شـورای معادن در وزارتخانه گفت: 
هـدف ايـن شـورا از تفويـض اختيار معـادن به اسـتان ها، چابک سـازی 
بـوده اسـت. وزيـر صمـت نيـز با اشـاره بـه اينکـه در سـال رونـق توليد 
هسـتيم؛ تسـريع در تصميم گيری ها و معطل نگذاشتن سرمايه گذار را 
خواسـتار شـد.  گفتنی اسـت بازديد از تيتانيوم كهنوج، جلسه با فعالين 
اقتصـادی جنـوب كرمان ،افتتـاح كارخانه توليد مس كاتد شـركت مس 
اميد سـبزواران)بزرگترين كارخانه بخش خصوصی فراوری مس كشـور( 
و در نهايـت بازديـد از پايانـه صادراتـی جنـوب از ديگر برنامه هـای وزير 

صمت در سـفر بـه جنوب اسـتان بود.

حضور وزیر صنعت در جنوب استان و وعده رفع 
موانع واحدهای تولید 

رحمانـی وزيـر صنعت گفت: پيگير رفـع موانع واحدهای توليد هسـتيم 
تـا بتوانيـم در كوتاه تريـن زمـان ممکن مشـکالت واحدهـای توليدی را 

رفـع كنيم.
وزيـر صمـت، ضمـن لـزوم تسـريع در تصميـم گيـری هـا و معطـل 
نگذاشـتن سـرمايه گذارها، هدف از تفويض اختيار معادن به اسـتان هارا 
چابـک سـازی عنـوان كـرد. رحمانی سـپس از معـدن تيتانيـوم كهنوج 
كه محصول توليدی آن سـرباره و كنسـانتره تيتانيوم اسـت؛ بازديد كرد 
و ضمـن انتقـاد از پيشـرفت فيزيکـی پـروژه كـه قرار بـود تا سـال۹۹راه 
انـدازی شـود؛ بـر لـزوم جـدی گرفتـه شـدن تاميـن منابع مالـی معدن 
تيتانيـوم تاكيـد كرد و گفت: پيگيـر رفع موانع واحدهای توليد هسـتيم 
تـا بتوانيـم در كوتاه تريـن زمـان ممکن مشـکالت واحدهـای توليدی را 
رفـع كنيـم. در اين سـفر همچنيـن كارخانه مس كاتد جيرفـت با توليد 
۵ هـزار تـن مـس كاتـد و با سـرمايه گذاری هـزار و ۶۰۰ ميليـارد رالر به 
بهـره بـرداری رسـيد. گفتنی اسـت بازديـد از پايانـه صادراتـی جنوب از 

ديگـر برنامـه هـای وزيـر صمت در سـفر بـه جنوب اسـتان بود.

برگزاری اولین جلسه  شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان منوجان درسال98

منوجـان  شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  جلسـه  اوليـن 
چهارشـنبه22خردادباتالوت آيـات الهـی درمحـل دفتر امـام جمعه اين 
شهرسـتان بادسـتوركار تحقق شـعار سـال)رونق توليد(و بيانيه گام دوم 

برگزارشـد. انقـالب، 
حجـت االسـالم رضوانی امـام جمعـه  و رئيس شـورای فرهنگ عمومی 
منوجان با عرض خيرمقدم به مدعوين ،بر ضرورت تالشـهای مسـئولين 
در زمينـه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصـادی تاكيدكردوافزود:الحمدهلل 
درسـال جديدشـاهد نـزول باران رحمـت الهی بوديـم و بايدبامديريت به 
موقـع و آگاهـی كامـل در فصول كشـاورزی زمينه های رونـق اقتصادی 
خانواده ها توسـط دسـتگاههای ذيربط فراهم گـردد. وی از نيمه تعطيل 
بـودن شـهرک صنعتـی منوجان بدليل نداشـتن بـازار توليد چشـمگير 
معيـن  همچـون  درونـی  ازظرفيتهـای  خواستاراسـتفاده  ،انتقادكـردو 
اقتصـادی در رفع مشـکالت فـرارو گرديد. ايشـان درادامه سـخنان خود 
بـه موضـوع دوم جلسـه، بيانيـه گام دوم انقـالب پرداخت وافـزود: دراين 
بيانيـه رهبرمعظم انقالب افق بسـيار روشـنی را برای مـردم و انقالب در 
آينـده پيـش بينـی كرده اسـت وضـرورت دارد ايـن بيانيـه مانندوصيت 
نامـه امـام راحـل بعنـوان واحـد درسـی در مراكـز آموزشـی تدريـس 
گـردد. وی درپايان سـخنان خودپيشنهادكردبايدبااسـتفاده ازظرفيتهای 
دانشگاهها،روحانيت،سـپاه وبسـيج ،فرهنگيان،ارشـاد اسـالمی و سازمان 
تبليغات اسالمی،نشـريات بومـی، زمينه های فراهم شـدن تهيه كتابچه 
گام دوم انقـالب بااطـالع رسـانی مفـاد ايـن بيانيه بـرای عـوام و خواص 
فراهـم گـردد و مسـابقه كتابخوانـی بااين موضوع بيـن كاركنـان ادارات 
و عمـوم مـردم بامحوريـت سـازمان تبليغـات اسـالمی، اداره فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی، اداره كتابخانه عمومی امام حسـن مجتبی عليه السـالم 
، سـپاه پاسـداران و دانشکده آزاداسـالمی منوجان برگزار گردد همچنين 
پيشـنهادگرديد،كليه ادارات در برگـزاری مسـابقه وتهيـه جوايزمسـابقه 

همـکاری الزم را بـه عمـل آورند.

شعرمحلی انتخابات
دوباره َحمزه می آيد به ميدان

بدون َغمزه می آيد به ميدان
ولی حاال رقابت سخت باشد

نبايد كه خيالش تخت باشد.
ِز اين سو آمده شيِخ اميری

ِز آن سو آمده شيِخ وزيری
شنيَدم آمده دكتر حبيبی

چه محَکم آمده دكتر حبيبی
خبر دارم دوباره عزتی َهم

به ميدان آمده با خاِطری َجم
يکی قبلن كه فرماندار بوده

َكالت گنج و سپس رودبار بوده
تقی پور و رضا و موسوی ها

برای آمدن گشتند مهيا
شنيدم مرتضاِی رهبرم هست

گمانم نامی از دانشورم هست
مترجم آمده از شهِر شوباد

كه استاد زبانست، پور بهزاد
يکی را گفته اند رزَمنده باشد

گمانم نام او َورَزنده باشد
شنيدم آمده كه خانِکاهی

چو منصور آمده ُشکِرالهی
يکی هم ناجِی اهِل قلم شد

ِمياِن اين همه او هم علم شد
هزاران وعده و قول و قرارست

َو اينک هر كسی با ما بِرارست
خالصه اين رقابَت سخت باشد

َو بُرَدن بی نهايَت سخت باشد
بگويم اين خبرها در حواليست

َو بعضی آمدن ها احتماليست

اسماعیل جالئی

دیدار مدیر آموزش و پرورش منوجان وحوزه ستادی
 با سامان افشارمنش رئیس جدید دادگستری منوجان

ابراهيـم چتـرروز مديـر آمـوزش 
بـه همـراه  و پـرورش منوجـان 
اداری  كارشناسـان  از  جمعـی 
رئيـس  افشـارمنش  سـامان  بـا 
شهرسـتان  ايـن  دادگسـتری 

كردنـد. ديـدار 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
منوجـان، ابراهيم چتـرروز مدير 
آمـوزش و پـرورش در اين ديدار 
بـر همـکاری آمـوزش و پرورش 
در  شهرسـتان  دادگسـتری  بـا 
زمينـه راههـای مقابلـه بـا جـرم 
آگاهـی  افزايـش  موجـب  كـه 
دانـش آمـوزان و كاهـش جـرم 
در جامعـه مـی شـود تاكيد كرد.

رئيـس  افشـارمنش  ادامـه  در 
ضمـن  منوجـان   دادگسـتری 

كاركنـان  و  مديـر  از  تشـکر 
آمـوزش و پـرورش و فرهنگيـان 
اين شهرسـتان بعنـوان متوليان 

فرهنگ جامعه،نقـش فرهنگيان 
و  افزايی،همدلـی  هـم  در  را 
همـکاری دسـتگاه قضا بـا مردم 

دانـش  و  مـدارس  طريـق  از 
آمـوزان سـازنده و مفيـد عنـوان 

كـرد.

تاكنـون ۶۴ هـزار هکتـار از زمين 
هـای آلـوده بـه ملـخ صحرايـی 
در قلعـه گنـج سـم پاشـی شـده 
و هنـوز هفـت هـزار هکتـار در 

تصـرف ملـخ هاسـت.
 طی يکماه گذشـته ريـزش های 
مجدد دسـته جات ملخ صحرايی 
از طـرف بخش جغين و بشـاگرد 
اسـتان هرمـزگان و حتی مناطق 
سيسـتان و بلوجسـتان به منطقه 
ما شـروع شـده اسـت و مبـارزه با 
ملـخ صحرايـی در اسـتان هـای 
و  جديـت  بـه  ظاهـرا  همجـوار 
نمـی شـود  كنتـرل  حساسـيت 
اما اوضـاع در قلعـه گنج وضعيت 

اسـت. بحرانی 
 در هفته ی گذشته در روستاهايی 
كـه الودگـی زيـاد بـود در بخـش 
چـاه دادخدا در روسـتاهای كالت 
مالـک، چاه مهرعلـی، داوران، چاه 
هيشـركی و چاه بهمن به وسعت 

روز  يـک  در  هکتـار  هـزار  يـک 
انجام شـد.

از همـه ی  بـا قدردانـی  ناوكـی 
دسـتگاه هـاو نهادها و دهيـاران و 
شوراها وكشاورزان و تراكتورداران 

پرسـنل  و  جهـادی  نيروهـای  و 
جهـاد كشـاورزی كـه در مبـارزه 
بـا ملخ صحرايی همـکاری كردند 
افـزود؛  در حـال حاضـر هفـت 
بـا  دار  دسـتگاه ماشـين كمـک 

دسـتگاه سم پاش ulv دار )پشت 
وانتـی( و پنجـاه  تراكتـور با سـم 
پاش دسـتی مشـغول سـم پاشی 
از مناطق و مزارع آلوده هسـتند./

خبرنگار؛اديـب حيدری

عطا ناوکی فرماندار قلعه گنج در حاشیه ی بازدید از سم پاشی هوایی از مزارع الوده به افت ملخ گفت :

سم پاشی هوایی روزانه یک هزار هکتار از مزارع الوده 
به ملخ صحرایی در قلعه گنج

با احساسات هم، نجنگید
بسـياری اوقـات، زن و شـوهر در كنـار هـم در خوشـی و لـذت و آرامـش هسـتند؛ 
ناگهـان سـخن دربـاره يکـی از اطرافيان پيش مـی آيد. كنايه يـا بدگويی كه گاهی 
بـا ضميـر مخاطـب همراه اسـت، ماننـد »مـادرت« يـا »خواهرت« احسـاس طرف 
مقابـل را برمـی انگيـزد. او هـم بـه دفاع يا عيب جويـی از طرف مقابل كشـيده می 

شـود و خودتـان حـدس بزنيد بقيـه ماجرا را.
نتيجـه ايـن وضعيـت، تحقيـر طـرف مقابل و زخـم زدن به شـخصيت اوسـت. اين 

رفتـار جز شـعله ورشـدن آتـش كينـه و انتقام،چيـزی در برندارد.
اگـر بـه سـالمت خانواده خـود عالقه منديـد، هيچگاه احساسـات همديگـر را وزن 
نکنيـد؛ يعنـی بـه احسـاس همديگر دربـاره نزديـکان، كار نداشـته باشـيد و آن را 
نـزد خـود مقايسـه نکنيـد. اين كار، بنـای محبت زن و شـوهر به يکديگـر را ويران 

می سـازد.
هنگامـی كـه مـی خواهيـد انتقـادی از نزديـکان هـم بکنيد،تنهـا نـام شـخص را 
بگوييـد، نـه نسـبت او با طـرف مقابل را. و به گونـه ای مطرح كنيد كه با شـما هم 
نسـبت دارد. مثـال هنگامـی كـه دربـاره خواهر شـوهرتان سـخن می گوييـد، هيچ 
وقـت نگوييـد »خواهـرت« بلکه مثال بگوييد: »فرزانه خانم، تاثير بسـياری در شـما 

مـی گذارد« قطعـا او می پرسـد: كـدام فرزانه؟
اينگونه پاسخ دهيد:«فرزانه خانم خودمان،خواهر شوهرم.«

نکتـه مهـم اينکـه زن و شـوهر پـس از مدتـی بـا خوبی هـای هم عـادت می كنند 
و شـايد ديگـر بـه چشـم نياينـد. و پـس از آن كـم كم بـا اختالف سـليقه های هم 
آشـنا مـی شـوند و اين در ذهنشـان مـی ماند تا زمينـه ای بـرای اختالفهای بعدی 
باشـد. و بدتريـن حالـت اين اسـت كـه خوبی های فـرد ديگری را نزد همسـر خود 
مطـرح كنـد. تـا اينکـه اين مقايسـه سـبب فتنـه تـازه ای در زندگـی شـود.لذا  از 
مقايسـه همسـرتون بـا ديگری به شـدت پرهيـز نماييد. نبايد همسـر جـوان و كم 
تجربـه خـود را بـا مادرتـان يـا زنـی ديگـر از بسـتگان مقايسـه كنيـد. و همچنين 
نبايـد شـوهرتان را با شـوهر خواهـر و ديگر مردان مقايسـه كنيد. وقتـی الگويی را 
مثـال مـی زنيـد يا حتـی به زن و مـرد ديگـری خيره می شـويد، همسـرتان خود 
را شکسـت خـورده مـی بينـد و دليـل ايـن شکسـت را از ناحيـه شـما مـی داند. و 
هميـن سـبب می شـود بـا الگويی كه معرفـی كرده ايد. به دشـمنی بپـردازد.و اين 
احسـاس برای او سـخت اسـت كـه بايد دقيقا عيـن آن الگو عمل كنـد. چرا كه هر 

زن و مـردی دوسـت دارد بـرای توانايـی های خودش تحسـين شـود.
نتیجه: 

- با تشويق نکات مثبت همسرتان، توانمنديهای او را هدايت كنيد.
- نديدن توانمنديهای همسرتان، كاشت بذر نا اميدی در خانه است.

- بـه رخ كشـيدن برتـری هـای ديگـران، كفـران نعمت بـوده و درک نکـردن افراد 
خانـواده، همـان طرد شـدن در خانه اسـت.

- بخشـی از زندگـی همسـرتان خانواده اوسـت.بهتر اسـت بـا خانواده همسـر خود 
همانگونـه رفتـار كنيـد كه دوسـت داريـد او با خانواده شـما رفتـار كند.

جواد حاجبی

جناب آقای سامان افشارمنش 
ریاست محترم دادگستری شهرستان منوجان

ضمن تقديروسـپاس اززحمات بی شـائبه رياسـت محترم سابق 
دادگسـتری جنـاب آقـای شـکوهی نسـب ،خبرمسـرت بخش 
انتصـاب حضرتعالـی را بعنـوان رياسـت دادگسـتری منوجـان 
تبريـک و تهنيـت عـرض مـی نمايـم. از درگاه خداونـد متعـال 
مزيدتوفيقـات روز افـزون شـمارا برای خدمتی سرشـاراز شـورو 
نشـاط بـه عمـوم مـردم شـريف شهرسـتان  منوجان مسـئلت 

مـی نمايم. 
حسن کوه پیما مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب
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نشریه تریبون جنوب شهرستان منوجان 
در شهرستانهای جنوبی کرمان نماینده

 وخبرنگار فعال می پذیرد.

 آگهی
آگهی انصاروراثت

ــوری   ــه غيـ ــركارخانم خديجـ ــت سـ ــوص دادخواسـ ــٌا درخصـ احترامـ
ـــخ ۹۶/ ـــه درتاري ـــوری   ك ـــی غي ـــوم مرتض ـــت مرح ـــی برانحصاروراث مبن
ـــند. ـــل ميباش ـــرح ذي ـــه ش ـــن اهلل    ب ـــه حي ـــه ورث ـــده ك ـــوت گردي ف

جهـــت روزنامـــه بـــودن  دريکـــی ازروزنامـــه هـــای كثيراالنتشـــاروياروزنامه 
ـــد. ـــی ميباش ـــای محل ه

ـــادره  ـــماره ملی٣1۶۰۸۴٣۵۶ص ـــه ش ـــين    ب ـــک ف حس ـــا تاجي 1.زليخ
ـــی .  ـــادر متوف ـــبت .م ـــوج  نس ـــتان كهن از شهرس

ـــماره ملی٣1۶111۴۷2۸صـــادره  ـــه ش ـــا    ب ـــوری ف رض 2.خديجـــه غي
ـــی .  ـــوج  نسبت.همســـر متوف ـــتان كهن از شهرس

٣حمدرضـــا غيـــوری ف مرتضـــی   بشـــماره ملـــی ٣1۵۰۸2٣۶۵1صـــادره 
از شهرســـتان كهنـــوج  نســـبت  ف متوفـــی. 

ملـــی  بشـــماره  مرتضـــی     ف  غيـــوری  رضـــا  ۴اميـــن 
٣1۶۰۷۰۷۴۶٣صـــادره از شهرســـتان كهنـــوج  نســـبت  ف متوفـــی .

ـــادره  ـــی ٣1۵۰۹۰1۸۶٣ص ـــماره مل ـــی    بش ـــوری ف مرتض ـــکا غي ۵ملي
ـــی.  ـــبت  ف متوف ـــوج نس ـــتان كهن از شهرس

  رئيس  شورای حل اختالف شماره يک شهرستان فارياب. بهبودی

*******

آگهی انصاروراثت
ــی  ــودی   مبنـ ــس بهبـ ــای مونـ ــت اقـ ــوص دادخواسـ احترامٌادرخصـ
برانحصاروراثـــت مرحومـــه خديجـــه بهبـــودی   كـــه درتاريـــخ 
۰۹/۰2/۹۸فـــوت گرديـــده كـــه ورثـــه حيـــن اهلل    بـــه شـــرح 
ذيـــل ميباشـــند.جهت روزنامـــه بـــودن  دريکـــی ازروزنامـــه هـــای 

كثيراالنتشـــاروياروزنامه هـــای محلـــی ميباشـــد.
ـــه شـــماره ملی٣1۶۰۹٣۰۸۸2صـــادره  ـــرم    ب ـــودی ف ك ـــر بهب 1.غضنف

ـــی .  ـــوج  نســـبت.ف متوف از شهرســـتان كهن
ـــادره از  ـــی ٣1۶۰۹٣11۵٣ص ـــماره مل ـــرم   بش ـــودی ف ك ـــس بهب 2مون

ـــی.  ـــبت  ف متوف ـــوج  نس ـــتان كهن شهرس
ـــادره  ـــی ٣1۶۰۹٣1۹۸۶ص ـــماره مل ـــرم   بش ـــودی ف ك ـــاج  مرادبهب ٣ح

ـــی . ـــبت  ف متوف ـــوج  نس ـــتان كهن از شهرس
ـــادره از  ـــی ٣1۶۰۹٣2۶۴۸ص ـــماره مل ـــرم بش ـــودی ف ك ـــتم بهب ۴رس

ـــی.  ـــبت  ف متوف ـــوج نس ـــتان كهن شهرس
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما كمال تشکرراداريم.

  رئيس  شورای حل اختالف شماره يک شهرستان فارياب. بهبودی

*******

اگهی حصر وراثت
ــنامه1۶۸1٣  ــوض دارای شناسـ ــد عـ ــی فرزنـ ــهراب چمنـ ــای سـ آقـ
بشـــرح دادخواســـت شـــمار۹۸۰۹۹۸٣۸۸۸1۰۰۰1۷مورخ۹۸/1٣/٣ 
ـــه شناســـنامه  ـــد شـــعبان ب ـــر فرزن ـــوم بازگي ـــح داده شـــادروان كلث توضي
ـــده و  ـــوت ش ـــج) دوالب( ف ـــه گن ـــهر قلع ـــخ 2٣/12/۹۷ درش ٣۹در تاري

وراثـــت منحصرحيـــن الفـــوت وی عبارتنـــد از:
1-دادعباس چمنی فرزند متوفی شماره ملی ٣1۶۰۴۵۰٣۵1

2-حسن چمنی فرزند متوفی شماره ملی٣٣۹۰۴۰1۵۵۵
٣-سهراب چمنی فرزند متوفی شماره ملی ٣1۶۰1۶۷۹۸۴

۴-علی چمنی زاده فرزند متوفی شماره ملی۶۹۸۰۰۹۹۰۶1
۵-نازی چمنی فرزند متوفی شماره ملی٣1۶۰21۷۵۰

 لـــذا مراتـــب يـــک نوبـــت در روزنامـــه هـــای كثيراالانتشـــار محلـــی 
ـــه  ـــت نام ـــا وصي ـــراض داردي ـــی اعت ـــه كس ـــود چنانچ ـــی ش ـــی م اگه
ای از متوفـــی نـــزد اشـــخاص مـــی باشـــد ظـــرف مـــدت يـــک مـــاه 
ازنشـــراگهی بـــه شـــورای حـــل اختـــالف تقديـــم دارد و اال گواهـــی 
ـــه  ـــری ك ـــمی و س ـــز رس ـــه ای ج ـــت نام ـــد و هروصي ـــد ش ـــادر خواه ص

ـــت. ـــاقط اس ـــه اعتبارس ـــوداز درج ـــراز ش ـــد اب ـــن موع ـــد از اي بع
رئيس دفتر شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

قسمت اول 
قسمتی از متن بيانيه گام دوم انقالب 
اين  مفاد  با  مردم  اشنايی  جهت 
بيانيه كه از مصوبات شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان منوجان در سال 
۹۸است ، در اين نشريه منعکس می 
گردد.شايان ذكراست مسابقه كتبی 
مفاد اين بيانيه طبق پيشنهاد شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان منوجان 
بزودی در دوبخش عمومی و اداری 
نفربرتر  پنج  به  شدو  خواهد  برگزار 
ونفيسی  ارزنده  جوايز  بخش  هردو 
تقديم خواهد شد و گزارش آن در 

اين نشريه منعکس خواهدگرديد.
 رهبر حکيم انقالب اسالمی با صدور 
برای  و  انقالب«  دوم  گام  »بيانيه ی 

تبيين  به  روشن،  راه  اين  ادامه ی 
دهه ی  چهار  شگرف  دستاورد های 
توصيه هايی  و  پرداخته  گذشته 
اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای 
ارائه  بزرگ«  اسالمی  ايران  ساختن 

فرموده اند.
تجديد  انقالب«  دوم  »گام  بيانيه ی 
ايران  به ملت  مطلعی است خطاب 
و به ويژه جوانان كه به مثابه منشوری 
خودسازی،  مرحله ی  »دومين  برای 
جامعه پردازی و تمدن سازی« خواهد 
بود و »فصل جديد زندگی جمهوری 

اسالمی« را رقم خواهد زد.
آرمان  »به  را  انقالب  دوم،  گام  اين 
بزرگش كه ايجاد تمدن نوين اسالمی 
و آمادگی برای طلوع خورشيد واليت 

عظمی )ارواحنافداه( هست« نزديک 
خواهد كرد.

قسمتهايی از اين بيانيه به شرح زير 
است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
الّصالة  و  العالمين  رّب  الحمدهلل 
آله  و  محّمد  سّيدنا  علی  الّسالم  و 
الّطاهرين و صحبه المنتجبين و من 

تبعهم باحسان الی يوم الّدين.
ستم،  زير  ملّتهای  همه ی  ميان  از 
كمتر ملّتی به انقالب هّمت ميگمارد؛ 
و در ميان ملّتهايی كه به پا خاسته 
انقالب كرده اند، كمتر ديده شده  و 
نهايت  به  را  كار  باشند  توانسته  كه 
حکومتها،  تغيير  به جز  و  رسانده 
كرده  حفظ  را  انقالبی  آرمان های 

باشند. اّما انقالب پُرشکوه ملّت ايران 
كه بزرگ ترين و مردمی ترين انقالب 
عصر جديد است، تنها انقالبی است 
بدون  را  پُرافتخار  چلّه ی  يک  كه 
خيانت به آرمانهايش پشت سر نهاده 
كه  وسوسه هايی  همه ی  برابر  در  و 
غيرقابل مقاومت به نظر ميرسيدند، 
از كرامت خود و اصالت شعارهايش 
دّومين  وارد  اينک  و  كرده  صيانت 
مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی 
و تّمدن سازی شده است. درودی از 
اعماق دل بر اين ملّت؛ بر نسلی كه 
آغاز كرد و ادامه داد و بر نسلی كه 
جهانِی  و  بزرگ  فرايند  وارد  اينک 

چهل سال دّوم ميشود. 
آن روز كه جهان ميان شرق و غرب 
كسی  و  بود  شده  تقسيم  ماّدی 
را  دينی  بزرگ  نهضت  يک  گمان 
با  ايران،  اسالمی  انقالب  نميُبرد، 
نهاد؛  ميدان  به  پا  شکوه  و  قدرت 
كهنگی  شکست؛  را  چهارچوب ها 
كليشه ها را به رخ دنيا كشيد؛ دين و 
دنيا را در كنار هم مطرح كرد و آغاز 
عصر جديدی را اعالم نمود. طبيعی 
بود كه سردمداران گمراهی و ستم 
واكنش نشان دهند، اّما اين واكنش 
مدرنيته،  راسِت  و  چپ  ماند.  ناكام 
صدای  اين  نشنيدن  به  تظاهر  از 
جديد و متفاوت، تا تالش گسترده و 
گونه گون برای خفه كردن آن، هرچه 
كردند به اجل محتوم خود نزديک تر 
شدند. اكنون با گذشت چهل جشن 
ساالنه ی انقالب و چهل دهه ی فجر، 
نابود  از آن دو كانون دشمنی  يکی 
شده و ديگری با مشکالتی كه خبر 
از نزديکی احتضار ميدهند، دست و 
پنجه نرم ميکند! و انقالب اسالمی 
با حفظ و پايبندی به شعار های خود 

همچنان به پيش ميرود. 
عمر  طول  ميتوان  چيز  همه  برای 
مفيد و تاريخ مصرف فرض كرد، اّما 
شعار های جهانی اين انقالب دينی از 
اين قاعده مستثنا است؛ آن ها هرگز 
شد،  نخواهند  بی فايده  و  بی مصرف 
عصر ها  همه ی  در  بشر  فطرت  زيرا 
اخالق،  آزادی،  است.  آن سرشته  با 
عّزت،  استقالل،  عدالت،  معنويت، 
عقالنّيت، برادری، هيچ يک به يک 
نسل و يک جامعه مربوط نيست تا در 
دوره ای بدرخشد و در دوره ای ديگر 
افول كند. هرگز نميتوان مردمی را 

تصّور كرد كه از اين چشم انداز های 
مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی 
پيش آمده، از روی گردانی مسئوالن 
از اين ارزش های دينی بوده است و 
نه از پايبندی به آن ها و كوشش برای 

تحّقق آنها. 
پديده ای  همچون  اسالمی  انقالب 
زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف 
و آماده ی تصحيح خطا های خويش 
است، اّما تجديدنظرپذير و اهل انفعال 
مثبت  حّساسّيت  نقد ها  به  نيست. 
نشان ميدهد و آن را نعمت خدا و 
هشدار به صاحبان حرف های بی عمل 
از  بهانه ای  هيچ  به  اّما  ميشمارد، 
ارزشهايش كه بحمداهلل با ايمان دينی 
مردم آميخته است، فاصله نميگيرد. 
نظام سازی،  از  پس  اسالمی  انقالب 
و  نشده  دچار  خموشی  و  ركود  به 
انقالبی  جوشش  ميان  و  نميشود 
و  اجتماعی تضاد  و  و نظم سياسی 
ناسازگاری نمی بيند، بلکه از نظريّه ی 

نظام انقالبی تا ابد دفاع ميکند.
جمهوری اسالمی، متحّجر و در برابر 
پديده ها و موقعّيتهای نو به نو، فاقد 
احساس و ادراک نيست، اّما به اصول 
خود بشّدت پايبند و به مرزبندی های 
بشّدت  دشمنان  و  رقيبان  با  خود 
حّساس است. با خطوط اصلی خود 
برايش  و  نميکند  بی مباالتی  هرگز 
چگونه  و  بماند  چرا  كه  است  مهم 
بماند. بی شک فاصله ی ميان بايد ها 
وجدان های  همواره  واقعّيتها،  و 
آرمانخواه را عذاب داده و ميدهد، اّما 
اين، فاصله ای طی شدنی است و در 
چهل سال گذشته در مواردی بار ها 
طی شده است و بی شک در آينده، 
با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و 
پُرانگيزه، با قدرت بيشتر طی خواهد 

شد.
انقالب اسالمی ملّت ايران، قدرتمند، 
حّتی  و  باگذشت  و  مهربان  اّما 
افراط ها  مرتکب  است.  بوده  مظلوم 
ننگ  مايه ی  كه  چپ روی هايی  و 
بسياری از قيام ها و جنبش ها است، 
نشده است. در هيچ معركه ای حّتی 
را  اّول  گلوله ی  صّدام،  و  آمريکا  با 
موارد،  همه ی  در  و  نکرده  شلّيک 

پس از حمله ی دشمن از خود دفاع 
كرده و البّته ضربت متقابل را محکم 
فرود آورده است. اين انقالب از آغاز تا 
امروز نه بی رحم و خون ريز بوده و نه 
منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت 
گردنکشان  و  زورگويان  برابر  در 
ايستاده و از مظلومان و مستضعفان 
و  جوانمردی  اين  است.  كرده  دفاع 
مرّوت انقالبی، اين صداقت و صراحت 
و اقتدار، اين دامنه ی عمل جهانی و 
منطقه ای در كنار مظلومان جهان، 
مايه ی سربلندی ايران و ايرانی است، 

و همواره چنين باد.
اينک در آغاز فصل جديدی از زندگی 
جمهوری اسالمی، اين بنده ی ناچيز 
مايلم با جوانان عزيزم، نسلی كه پا به 
ميدان عمل ميگذارد تا بخش ديگری 
ايران  ساختن  برای  بزرگ  جهاد  از 
سخن  كند،  آغاز  را  بزرگ  اسالمی 
گذشته  درباره ی  اّول  سخن  بگويم. 

است. 
عزيزان! نادانسته ها را جز با تجربه ی 
تجربه ی  به  سپردن  گوش  يا  خود 
ديگران نميتوان دانست. بسياری از 
نسل  آزموده ايم،  و  ديده  ما  را  آنچه 
شما هنوز نيازموده و نديده است. ما 
ديده ايم و شما خواهيد ديد. دهه های 
آينده دهه های شما است و شماييد 
از  پُرانگيزه  و  كارآزموده  بايد  كه 
را  انقالب خود حراست كنيد و آن 
كه  بزرگش  آرمان  به  بيشتر  هرچه 
ايجاد تمّدن نوين اسالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشيد واليت عظمی-

كنيد.  نزديک  است،  فداه(  )ارواحنا 
در  استوار  گام های  برداشتن  برای 
آينده، بايد گذشته را درست شناخت 
و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از اين 
راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جای 
حقيقت خواهند نشست و آينده مورد 
خواهد  قرار  ناشناخته  تهديد های 
انگيزه ای  با  انقالب  گرفت. دشمنان 
قوی، تحريف و دروغ پردازی درباره ی 
گذشته و حّتی زمان حال را دنبال 
ابزار ها  همه ی  و  پول  از  و  ميکنند 
برای آن بهره ميگيرند. رهزنان فکر و 
عقيده و آگاهی بسيارند؛ حقيقت را از 
دشمن و پياده نظامش نميتوان شنيد.

مسابقه کتبی مفاد بیانیه گام دوم انقالب 
بامحوریت دفترامام جمعه ، سپاه پاسداران،تبلیغات اسالمی و 

فرهنگ وارشاد اسالمی منوجان

ذهـن  هميشـه  منوجـان  كالت 
خيلـي از عالقمندان بـه منوجان و 
تاريخ و تمـدن و فرهنگ را به خود 

مشـغول كرده بـود .
پـس از پخـش شـدن تصويـر يکي 
از  اسـکلتهاي كشـف شده از كالت 
تاريخي منوجـان در فضاي مجازي 
فرهنگـي  ميـراث  هماهنگـي  بـا 
كارشناسـان  بـا  پـروژه  درمحـل 
كالت  محـل  در  مقيـم  مرمـت 
ديـداري داشـتم كـه در ايـن ديدار 
سه سـاعته توضيحاتي در خصوص 
چگونگـي اجـراي پـروژه مرمـت و 
نقـش مشـاركت مردمـی در ايـن 

مـورد ارائـه نمودنـد .
عليـدادي  دكتـر  آن   از  پـس 
سـليماني مديرپـروژه مرمت كالت 
منوجـان در ديـدار با خبرنـگاران از 
رونـد اجـراي پـروژه گزارشـي ارائه 

دادنـد . 
ايشـان در ايـن ديدار ضمـن تقدير 
از رسـانه هـا كـه در ايـن موضـوع 
جهـت آگاهـي بخشـي بـه مـردم 
ورود پيـدا كرده اند عنوان داشـتند 
كـه ايـن پـروژه با نظارت مسـتقيم 
ميـراث فرهنگـي و گردشـگري و 
بـا حمايـت مالـي معيـن اقتصادي 
شهرسـتان منوجان در حـال انجام 
اسـت و فعاليتهـاي بسـيار خوبـي 
انجـام شـده كـه بعـد از كاوشـهاي 
باستانشناسـي  از ديمـاه۹۶ بديـن 

ترتيـب  آغـاز گرديده اسـت؛
حصـار  اطـراف  بـرداري  خـاک 
بصـورت صددرصـد انجـام شـده و 

بيـش از صـد كاميـون خـاک كـه 
از تخريـب سـاليان كالت روي هم 
انباشت شـده بود برداشته شدند تا 
حصـار كالت بطور كامل مشـخص 
گـردد.   بخشـهايي از داخل حصار 
نيـز كـه مجـوز كاوش آن از سـوي 
ميراث داده شـده بود خاک برداري 
انجـام شـد كـه در ايـن كاوشـهاي 
باستانشناسـي در  بخـش شـرقي 
قلعـه حمـام تاريخـي مربـوط بـه 
دوران صفويـه  و نيز بخشـهايي كه 
داراي اتاقهايـي براي سـکنه كالت 
وبخـش  شناسـايي شـدند  بودنـد 
جنـوب شـرقي حصار و بخشـهايي 
از شـهريور ۹۷  نيـز  از داخـل آن 
اسـتارت  مرمـت زده شـده اسـت.

)الزم بذكر اسـت تمام اين عمليات 
بـر طبق اصول باسـتان شناسـی و 
تجربه فـراوان پس از سـالها كاوش 
در سـايت ها مختلـف ايـران انجـام 

گرفته( 
همچنين سـفالها و اشـيايي هم در 
اين كاوشـها يافت شـده كه مربوط 
بـه سـده چهـارم هجـري تـا زمان 
)البتـه سـفالهايي  قاجاريـه اسـت 
ايـن  در  نيـز  ساسـانيان  زمـان  از 
كاوشـها كشـف گرديده است(تنوع 
سـفال كشـف شـده در ايـن كالت 
يکـي از متنـوع تريـن انواع سـفال 
در سـايتهاي باستانشناسـي ايـران 
مي باشـد كه بـه سـبب دوره هاي 
مختلـف تاريخـي پيوسـته آن مي 

باشـد بـا توجـه بـه سـفالهايي كـه 
از اين قلعه كشـف شـده مـي توان 
نتيجـه گرفت كه اين قلعـه از زمان 
حکومت ساسـانيان و قبل از ظهور 
اسـالم احـداث گرديـده و تقريبـا 
در تمـام ادوار تاريخـي حکومتهاي 
جملـه  از  ايـران  در  اسـالمي 
سـلجوقي ،ايلخاني،تيموري،صفويه 
بـا  قاجاريـه  تـا  ،زنديـه  ،افشـاريه 
توجه به سـفالهايي كه كشـف شده 
همواره مورد اسـتفاده حکام محلي 
قـرار گرفتـه و ايـن نظريه كـه اين 
كالت بعنـوان يک كاروانسـرا براي 
مسـافران در مسـير هرمز بوده كال 
رد شـده و منوجـان خـود شـهري 
تاريـخ  از  اي  دوره  در  كـه  بـوده 
تمـام آذوقه خراسـان ماننـد گندم 
و خرمـا را تاميـن مـي كرده اسـت 
.امـا بـا توجـه بـه اشـياي كشـف 
هجـري  چهـارم  سـده  از  شـده 
مشـخص مي شـود كه ايـن كالت 
در زمـان حکومـت آل بويـه داراي 
حکومـت قدرتمنـدي بـوده اسـت.

وجـود كارگاههـاي سـفال محلـي 
،قالبهـاي كارگاههاي صنعتي و نيز 
كارگاه شيشـه گـري در كالت نيـز 
مشـخص مـي كنـد كه ايـن كالت 
همـواره مورد اسـتقرار حکام محلي 

اسـت. بوده 
اما عالوه بر سـفالهاي كشـف شـده 
كـه قديمـي تريـن آن موبـوط بـه 
اشـياي  اسـت  ساسـانيان  دوران 
،كـوزه  مهـره  جنـس  از  ديگـري 
هـاي مختلـف، ظـروف بـا دهانـه 

بـاز و لعـاب دار و نيـز ظروفـي از 
جنس صدف ،سـنگ و شيشـه نيز 
كشـف و در پايگاهي كـه ميراث در 
منوجـان جهـت حفـظ و نگهداري 
و نيـز كدگـذاري آنها تعييـن كرده 
نگهداري مي شـوند و هيچ شـيئي 
اسـت  نشـده  خـارج  منوجـان  از 
و  سـنگي  1٣گلولـه  .همچنيـن 
چنـد گلوله آهنـي مربوط بـه ادوار 
مختلـف حکومتهـاي اسـالمي در 
كاوشـهاي اخيـر يافت شـده اسـت 
.البتـه قبـال يـک توپ جنگـي هم 
از كالت كشـف شـده كه در پايگاه 
ميـراث در كرمـان نگهـداري مـي 
كاوشـها حـدود  ايـن  در  شـود.   
بااليـي  هـاي  اليـه  در  ٣۰جسـد 
حصار داخلي  كشـف شـد كه همه 
مربـوط به 1۵۰سـال گذشـته بوده 
انـد كـه در محـدوده هـاي حصـار 
داخلي بصورت اسـالمي دفن شـده 
بودنـد كـه از نظـر باستانشناسـي 
چندانـي  تاريخـي  ارزش  داراي 
نيسـتند و بعد از كشـف از محوطه 
حصـار داخلـي در محلـي نزديـک 
شـيوه  بـه  قلعـه  بيرونـي  حصـار 
اسـالمي مجـددا مدفـون گرديدند.

در  همچنيـن  سـليماني  دكتـر 
خصوص نقدهايي كـه بعضا مطرح 
ميگـردد نيـز عنـوان داشـتند كـه 
بـا توجـه بـه مطالعاتي كـه صورت 
كامـال  صـورت  بـه  كار  و  گرفتـه 
اصولـي پيـش رفتـه از فعاليتهـاي 
ميـراث و گـروه مرمـت كالت بـه 
منتقديـن پاسـخهايي قانـع كننده 

خواهنـد داد و هـر زمـان هـم الزم 
باشـد در ديـدار با رسـانه هـا نکات 
مبهـم را برايشـان شـفاف سـازي 

خواهنـد نمـود .
در حـال حاضـر كـه مرمـت انجـام 
از  كـه  شـده  سـعي  شـود  مـي 
جهـت  لـوازم  و  مصالـح  بهتريـن 
استحکام كالت اسـتفاده شود .گل 
مـورد اسـتفاده در سـاخت سـفالها 
از  كالت  سفالسـازي  كارگاه  در 
منوجان و از بسـتر رودخانه پشـت 
اداره فرهنـگ و ارشـاد تهيـه مـي 
از  اسـتفاده  مـورد  شـود،چوبهاي 
جوپـار كرمـان و گـچ مخصـوص از 

سـيرجان تهيـه مـي شـود .
ايشـان در خصـوص برنامـه هـاي 

بعـدي ميراث و گـروه مرمت كالت 
منوجـان نيـز عنـوان داشـتند كـه 
فـاز دوم باستانشناسـي در خـارج 
آوري  جمـع  و  مطالعـه  كالت،  از 
جـوي  خصـوص  در  اطالعـات 
آبـي كـه از كندرطـول مـي آيـد و 
نيـز برگـزاري همايـش يـک روزه 
كالت  معرفـي  و  باستانشناسـي 
تاريخـي منوجان در ماههاي پاياني 
سـال يا نـوروز آينده ،انجـام خواهد 

شـد .
يـک  سـاخت  از  همچنيـن  وي 
سـازه خشـتي بعنوان مـوزه كالت 
منوجان اشـاره كردند كه در بخش 
داخلـي حصار  كالت  احداث شـده 
و اشياي يافت شـده پس از بررسي 

و شناسـايي و مرمـت به ايـن موزه 
كه ويترينهـاي مخصوصي براي آن 
در نظـر گرفتـه شـده انـد منتقـل 

خواهند شـد.
تاريخـي  كالت  آينـده  ايشـان 
منوجـان را بسـيار خـوب ارزيابـي 
كـرده و از مـردم خواسـتند جهـت 
كالت  مرمـت  و  ،احيـا  حفـظ 
همکاري و همياري داشـته باشـند 
و از كسـاني كـه تصاويـر قديمـي 
از قلعـه دارنـد درخواسـت كردنـد 
كـه ايـن تصاويـر را جهـت كسـب 
بيشـتر جهـت  و  بهتـر  اطالعـات 
مرمـت  گـروه  بـه  كالت  مرمـت 

   . تحويـل دهنـد 
جبار زارعي/تريبون جنوب

رمزگشایي ازقلعه ی تاریخي مینوجهان 
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معاون منابع انسـانی دادگستری 
در  گفـت:  كرمـان  اسـتان  كل 
نظـام اسـالمی منصـب قضـاوت 
كليـدی  و  اصلـی  شـئون  از 
حاكميت به شـمار مـی رود. بعد 
قضايـی نظام سياسـی اسـالم به 
آن دليـل مهـم اسـت كـه بيانگر 
اهتمـام بـه قانـون و جديـت در 
اعمـال آن و پاسـداری از حقـوق 
همـه جانبـه انسـان می باشـد.

آئيـن  در  اسـالمی  محمدباقـر   
معارفه رئيس جديد دادگسـتری 
اظهـار  منوجـان  شهرسـتان 
داشـت:در هـر حکومتـی قاضـی 

و قـوه قضائيه و قضـاوت عادالنه 
از جايـگاه واال و اهميـت زيـادی 
قاضـی  چـون  اسـت  برخـوردار 
مجـری قانـون و حافـظ عدالـت 

اسـت.
وی خاطـر نشـان سـاخت: بنظر 
امـام خمينـی )ره(شـان قضاوت 
در سـاختار حاكميـت اسـالمی 
قضـاوت  شـان  از  برگرفتـه 
آن  اسـت  )ص(  پيامبراكـرم 
بزرگـوار بـه عنوان سـفير الهی و 
آورنـده قانـون از جانـب خداوند 
سـزاوار تـر از همـه بـه داشـتن 
چنيـن شـانی اسـت كـه در آن 

سـاحت مسـئله حفظ و حراست 
از جـان، مـال و آبروی انسـان ها 
مطـرح اسـت و پاكـی نفـس و 

دقـت بااليـی را مـی طلبـد.
ايـن مقام قضائـی با بيـان اينکه 
از بـدو خلقـت تزاحـم و تضـاد 
اختالفاتـی  هـا،  انسـان  منافـع 
بـرای  كـه  آورده  وجـود  بـه  را 
رسـيدگی و رفـع خصومـت نياز 
ارجـاع بـه داور و قاضـی اجتناب 
اسـت، گفـت: در عصـر  ناپذيـر 
هـا  انسـان  زندگـی  كـه  امـروز 
بـا پيچيدگـی هـا ی عديـده و 
تکنولوژی هـای در هـم پيچيـده 

روبـرو اسـت قطعاً قضـاوت نيز با 
پيچيدگی هـای بيشـتری روبرو 

. ست ا
 اسـالمی ادامـه داد: بـه هميـن 
دليـل نيـز قاضـی بايـد اهتمـام 
حکـم  اسـتخراج  در  را  خـود 
عادالنـه برگرفتـه از مکتـب اهل 
بيـت)ع( و قانـون متمركز نمايد 
و بـه رفـع اختالفـات بپـردازد. و 
در هميـن راسـتا هركـس كه بر 
عنـوان  تحـت  قضـاوت  كرسـی 
داور يـا قاضـی تکيـه مـی زنـد 
الزم و واجـب اسـت كـه سـيره 
پيامبـر اكـرم )ص( و اهـل بيـت 

عصمـت و طهـارت را مطالعـه و 
سرمنشـاء كار خـود قـرار دهـد.

وی گفـت: هـم در سـيره نبـوی 
در  كـه  علـوی  سـيره  در  هـم 
مـی  نشـأت  وحـی  از  واقـع 
كـه  می شـود  مالحظـه  گيرنـد 
و  حوصلـه  بـا  بزرگـواران  آن 
را  متخاصميـن  حـرف  درايـت 
می شـنيدند و سـپس حکم می 

كردنـد.
ايـن مقـام قضائـی خاطر نشـان 
از  سـاخت: شـان ديگـر قاضـی 
ادای  روايـات  و  قـران  ديـدگاه 
قضـاوت  در  عدالـت  و  امانـت 

اسـت كه اين مطلـب در آيه ۵۸ 
سـوره نسـاء بـه صراحـت آمـده 
اسـت و تاكيـد شـده اسـت كـه 
امانـت را بـه اهل آن بسـپاريد و 
در بيـن مردم بـا عدالت و انصاف 

قضـاوت كنيـد.

معاون منابع انسـانی دادگستری 
بـه  گفـت:  كرمـان  اسـتان  كل 
اعتقـاد امام خمينـی)ره( جايگاه 
قاضی در اسـالم از حيث اهميت 
مـی  مسـائل  اوليـن  رديـف  در 
باشـد و از عباراتـی كه در لسـان 
ايـن  ائمـه)ع( وارد شـده اسـت 
مطلـب روشـن اسـت. چنانچـه 
اميـر المومنيـن علـی )ع( معيار 
در  خداونـد  عدالـت  ميـزان  و 
روی زميـن را قضـاوت منصفانـه 
و احقـاق حـق مظلـوم از ظالم و 
گرفتـن حـق ضعيـف از قـوی و 
بـر اسـاس روش و سـنت الهـی 
دانسـته كـه بـه دسـت قضـات 

سـپرده شـده اسـت.
 وی بيـان كـرد: قضـات و داوران 
هايـی  پيچيدگـی  بـه  باتوجـه 
جديـد زنگـی انسـان بايـد هـم 
سـيره نبـوی و علـوی را مد نظـر 
و  دانـش  بـه  هـم  و  داده  قـرار 
بينـش قضايـی مسـلح تـا شـم 

و هنـر قضائـی را موجـب شـود 
مخاصمـات  رفـع  در  بتواننـد  و 
توفيـق بيشـتری داشـته باشـد.

در  تـالش  بـه  پايـان  در  وی 
طوالنـی  از  جلوگيـری  جهـت 
شـدن رسـيدگی ها، گشاده روی 
مراجعـات،  تکريـم  و  مـردم  بـا 
تعامـل بـا دسـتگاههای اجرايـی 
و  جمعـه  ائمـه  فرهنگـی،   و 
اسـتقالل  حفـظ  بـا  جماعـات 
در  پيشـگيرانه  تدابيـر  اتخـاذ  و 
خصـوص كاهـش آسـيب هـای 
اجتماعـی و پيشـگيری از وقـوع 
جـرم و كاهـش ورودی پرونـده 
هـا بـه دادگسـتری تاكيـد كرد.

در پايـان اين مراسـم از خدمات 
نسـب  آقـای حسـين شـکوهی 
تقدير و آقای سـامان افشارمنش 
 1۰2 شـعبه   سـابق  رئيـس 
كيفـری دو شهرسـتان جيرفـت 
دادگسـتری  رئيـس  عنـوان  بـه 
شهرسـتان منوجان معرفی شـد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان منوجان برگزار شد

اهمیت بُعد قضائی در اسالم بیانگر اهتمام آن به 
قانون و پاسداری از حقوق انسانها  می باشد

جناب آقای سامان افشارمنش 
بديـن وسـيله انتصـاب حضرتعالی را به عنوان رياسـت دادگسـتری 
شهرسـتان منوجـان كه مبيـن مراتب تعهـد، شايسـتگی و تجارب 
ارزنـده در عرصـه خدمـت صادقانـه در دسـتگاه قضائی كشـور می 

باشـد، صميمانـه تبريـک و تهنيت عرض مـی نمايم.
رجـاء واثـق دارم در دوران رياسـت جنابعالـی شـاهد پيشـرفت 
روزافـزون در تحقـق حقـوق مـردم نجيـب و شـرافتمند منوجـان 
كـه ولـی نعمتان همه ما هسـتند  همچـون گذشـته خواهيم بود.

 اميـدوارم در پنـاه خداونـد بـاری تعالی و در ظـل عنايات حضرت 
راسـتای  در  گذشـته  همچـون  الفـداء  لـه  ارواحنـا  عصـر  ولـی 

تحقـق اهـداف ارزشـمند نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی و اعتـالی دسـتگاه 

قضائـی كشـور موفـق و مويد باشـيد.
محمد محمودی
فرماندار شهرستان منوجان

جناب آقای سامان افشارمنش 
ریاست محترم دادگستری منوجان

انتصـاب جنابعالـی را بـه رياسـت دادگسـتری شهرسـتان منوجـان  كـه 
بيانگـر لياقـت و شايسـتگی های آن بـرادر عزيز اسـت، صميمانـه تبريک 

عـرض می كنـم.
بی شـک كارآمدی و توانمندی های مشـهود و مشـهور علمی ، اشـراف و 
تسـلط همـه جانبه بـر جايگاه و نقش خطيردسـتگاه قضائيـه در جامعه و 
نظام اسـالمی و برخورداری از تجارب و سـوابق ارزنده در دسـتگاه عدالت، 
پشـتوانه ی مطمئـن و نافـذ جنابعالـی در انجـام وظايف و مسـئوليت های 
محولـه و تحقـق تحـول زيبنـده گام دوم انقـالب و متناسـب بـا نيازهـا، 

پيشـرفت ها و تنگنا هـای ايـن مجموعـه كه 
در منظومـه انتظـارات و سفارشـات مقـام 
معظـم رهبـری بـر آن تأكيـد شـده اسـت، 

خواهـد بود..
دوام توفيـق، عـزت و سـربلندی جنابعالـی 
در ايـن سـنگر مهـم و حسـاس، را ازدرگاه 

كبريايـی طلـب می كنـم.
ابراهیم چتروز
مدیر آموزش وپرورش شهرستان منوجان


