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غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود با 

اصحاب رسانه که در هشتم مرداد ماه، در تهران برگزار شد در خصوص 

ضعف در بخش های نظارتی گفت: »ما معتقد هستیم اگر بخش های نظارتی 

و حراست ها به وظایف خود به درستی عمل کنند نباید تخلفی رخ دهد 

و مردم مدعی باشند چرا قوه قضائیه به مفاسد رسیدگی نمی کند.« این 

موضوع کمتر در رسانه ها به آن پرداخت شده است و بیشتر به وقوع حوادث 

اشاره می شود تا کنکاش در چند و چون ماجرا؛ این که چگونه بابک زنجانی 

از یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی به مجرم تبدیل می شد و یا این که 

هادی رضوی داماد وزیر به عنوان یک مفسد اقتصادی حکم ۲۰ سال حبس 

برایش صادر می شود احتیاج به بررسی همه جانبه دارد. این موضوع سر 

درازی دارد و به امروز و دیروز ختم نمی شود و نمی توان هم مدعی شد که 

در کشور اینگونه متخلف وجود ندارد! اما قانون راهکار و ابزار گذاشته است. 

ابزار های قدرتمندی که از نزدیک ادارات و سازمان های تحت امر خود را 

 بازدید و بازبینی می کنند تا مخالف اهداف انقالب اسالمی پیش نروند.

 نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلف ها

» سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف ها در سازمان 

 به شرح زیر می باشد :

 اول : نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده .

 دوم : نقش اصالح کننده یا درمان کننده .

 سوم : نقش جداکننده از سیستم .

این وظیفه خطیر حراست از جهاتی شبیه به نهادهای بهداشتی و درمانی 
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2 نقش حراست ها در پیشگیری از وقوع جرم نرخ خرما در کشمکش دالل و دولت
سید اسماعیل آفاق حسینی

 شهرداری کهنوج به استناد بند یک مصوبه شماره12/2 مورخ 1398/3/30 شورای محترم اسالمی شهر کهنوج در نظر دارد
 اجرای کلیه عملیات مربوط به امور خدمات شهری) جمع آوری حمل و دفن زباله تنظیف رفت و رو ب و نگهداری فضای سبز

 و غیره( در محدوده قانونی شهر کهنوج را به مدت ۶ ماه از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/12/29 از طریق  برگزاری مناقصه
 عمومی واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده از مراجع ذی صالح که دارای امکانات تجهیزات و ماشین آالت

 مربوط به اجرای پروژه می باشند و متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
 98/۶/3تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ98/۶/12  به واحد قراردادها مراجعه و جهت تحویل کلیه پیشنهادات تا پایان

 وقت اداری مورخ 98/۶/12 به آدرس شهرداری کهنوج واحد حراست مراجعه نمایند شرکت کنندگان باید بابت مناقصه فوق
 الذکر  5 درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد به حساب 0105885۶42003

 به نام شهرداری کهنوج نزد بانک ملی شعبه کهنوج واریز نمایند و یا به صورت  ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق
 مشارکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 137۶ به همراه سایر اسناد تحویل  نمایند در صورتی که

 تعداد پیشنهادات واصله به سه پاکت رسیده باشد راس ساعت 15 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 98/۶/13در محل اتاق
 آقای شهردار بازگشایی انجام خواهد شد و چنانچه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه

 آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
1 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 2 به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم در ترتیب اثر داده نخواهد شد 
3پیشنهادات واصله بایستی به صورت حجمی و متر مربع باشد )محاسبه یک مترمربع رفت رو ب نظافت و محاسبه یک 

کیلوگرم زباله جمع آوری حمل و دفن (
4 پیشنهادات واصله بعد از پایان ساعت اداری 14 تاریخ 21/ ۶/ 98 هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد

 5 کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
 ۶ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در رعایت مقررات و بخشنامه های شهرداری و مقررات نظام وظیفه عمومی 

جهت شرکت در مناقصه و تائید  اداره کار و رفاه اجتماعی  الزامی می باشد سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوق 
الذکر در اسناد مناقصه مندرج است.

مجید محمودی شهردار کهنوج

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت اول(



 دلبری از قلِب سردم کاِر هر دلبر نبود
 دل سپردم چون که دیگر چاره ای دیگر نبود

 بر دلم با هر دو ابرو هاِی شمشیری زدی
 ابِن ُملَجم هم از اّول انَقَدر کافر نبود

 از نگاهت شعله میزد یاِد زخمی ، مستمر
 میشد از چشمت بفهمم ، در من این باور نبود

 عاقبت با کینه ات آتش زدی بر قلِب من
 هر چه گشتم ذّره ای در سینه خاکستر نبود

 ساده بودم ، بّره بودم پیِش چشمت گرِگ من
 قصِد گرگ از هر شکار از ُکشتنش کمتر نبود

 آمدم خود را رها سازم از این آلودگی
 از تنم جز  الشه ای بی جان در آن بستر نبود

 واقعاََ یعنی خدایی جاِن من بنشین بگو
 جاِی قلبت تّکه سنگی بود اگر ، بهتر نبود؟!

                                    محّمدرضا ساالری

 داستـان ناتمــام سرپــرستی ...

شــعر

 آگـــــهی ثبتـــی

است؛ چنانچه این نهاد در آغاز سعی بر آن دارد که 

ابتدا از هرآلودگی و بیماری پیشگیری نماید و در 

مرحله بعد اگر احتماالً کسی آلوده شد او را درمان 

نماید و درنهایت اگر دو روش قبلی موثر واقع نشد 

او را همچون یک عضو مرده و فاسد شده بدن از 

سیستم جدا کرده و دور بیاندازد. چنین نقشی را 

حراست در سازمان ایفاد می کند. حراست در هر 

سازمان با پیش بینی نوع تخلف ها و جرایمی که 

ممکن است در آن سازمان به وقوع بپیوندد سعی 

می کند به انحاءمختلف، چشم و گوش کارکنان 

آن سازمان را به روی دام ها و کمین های سر راه 

گشوده و آنها را هوشیار و آگاه سازد. با این کارها 

ابتدا جلوی خسارت های احتمالی که مسلّماً هزینه 

های سنگینی برای سیستم در برخواهد داشت، 

گرفته می شود .دوم : به این وسیله جلوی انتشار 

تخلف ها و انحراف ها در بین کارکنان گرفته می 

 شود.« 

آری! سخن از حراست ها و نقش آن در کنترل 

مسایل ادارات و شرکت ها است؛ دقیقا به نکته خوبی 

اشاره شد که اگر بخش های نظارتی و حراست ها 

کار خود را به شایستگی انجام بدهند نبایست شاهد 

 تخلفی باشیم.

حراست ها به عنوان بازوان مقتدر نهادهای نظارتی 

محسوب می شوند که از حمایت و پشتگرمی خاصی 

برخوردار هستند؛ اما اینکه گاهی شنیده می شود 

فساد در شرکت های کوچک و بزرگ روی می دهد؛ 

یعنی حراست خبر ندارد و یا خبر دارد و خود را به 

 بی خبری می زند!

در ماه های اخیر درجنوب کرمان موضوعات مهمی 

روی داد؛ از جمله احضار و توضیح تنی چند از 

مدیران به دستگاه  قضایی ،قدر مسلم هر کدام از 

اینها به نوبه خود اخاللی در سیستم اقتصادی کشور 

به وجود آورده و مردم را بدبین کرده اند! اگر برخورد 

با این متخلفین به سرعت انجام گیرد هرگز سایر 

متخلفین اقدام به چنین اخاللی نخواهند کرد و برای 

 سایرین درس عبرتی خواهد شد.

موضوع مهم تر این که  ادارات و شرکت ها دارای 

سیستم عریض و طویل حراستی هستند؛ چرا تاکنون 

متوجه وقوع تخلف در اداره متبوع خود نبودند؟ 

آیا اگر خود آن اداره ورود پیدا می کرد به نفع آن 

 مجموعه ، حتی کارمند نبود؟

باری! به هر جهت اگر حراست ها به درستی به 

وظایف خود عمل کنند و در انعکاس مطالب و 

موضوعات اداره خود جدیت داشته باشند هرگز شاهد 

پیدایش چنین مسایلی نخواهیم بود! زیرا که حراست 

به عنوان چشم مدیر در سازمان، شرکت و ادارات 

محسوب می گردد و با توجه به اشراف اطالعاتی و 

حجم اگاهی که به مجموعه دارد، می تواندمشاور 

خوبی برای بخش مدیریت منظور گردد؛ البته پر 

واضح هست مسئولین حراست ، هنگامی می توانند 

در این باره موفق باشند که از علم، تخصص،درایت و 

روشن بینی باالیی برخوردار باشند

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،

چای ام را که خوردم بر بالش آرامش لم دادم تا لذت قند مانده در دهانم را مزمزه 
کنم . )که چای دغدغه ی عاشقانه ی خوبیست (... چای می خوری و به عیالت لبخند 

 می زنی . این است ضمانت زندگی . 
 خوب ها در زندگی زیادند ، مثال همین کتاب ، مثال آبگوشت ، مثال کت و شلوار .. 

درست هنگامی که می خواستم دست به دامان کتاب بشوم گوشی موبایل صدایم کرد 
 . . . صابر بود . جوانی مجرد ، خوشحال و کتابخوان .

 -چطوری ؟ خوبی ؟
 -- سالم . قربانت . چه خبر؟

 - خبر سالمتی . 
هم االن دکتر آفاق از نشریه تماس گرفت ، گفت چهارشنبه چاپ داریم . مطلب 

 جدید دارید بفرستید . 
 -- مطلب جدید که ندارم ، سوژه ای به نظرت نمی آید که درباره اش بنویسم 

- چرا ؟ ... متوجه هستی که هر کس در رودبار به عنوان سرپرست انتخاب می شود 
 بعد از چند مدت برکنار می شود و حلوای مدیریت را نمی خورد . 

این جریان از رضایی شروع شد . بعد از پهلوانی ، چنان با آرامش و اطمینان بر 
میز ریاست آموزش و پرورش تکیه کرد که فکرش را هم نمی کرد برکنارش کنند 
. البته برای رضایی بد نشد . به نظر من خوش اقبال ترین شخص در رودبار است  

که چندین پست را تجربه کرد . معاون آموزش متوسطه . سرپرست اداره آموزش و 
 پرورش . بخشدار و ....

بعد از رضایی دکتر خانه گیر بود که سرپرست فرمانداری شد و مدیر نشد . یعنی 
نگذاشتند که بشود . جوانی باسواد و کاردان و خوش اخالق . البته که قطار وقتی که 
در حرکت است سنگش می زنند . و امثال دکتر خانه گیرها که قطار پیشرفتشان در 

 حرکت است یقینا کودکانی بازیگوش از سر حسادت سنگشان می زنند . 
و بعد از خانه گیر حاال نوبت شهردار بود که هنوز بر جایش ننشسته باید بلند شود 

. نگذاشتند جوهر سرپرستی اش خشک شود . خداییش همین چند روزی که 
سرپرست شهرداری بود خوب افتاده بود به جان درختان بلوار ها . قیچی هرس 

عواملش چون شمر ذی الجوشن افتاده بود به جان نخلهای خیابان . می خواست 
 خودی نشان بدهد که نشد . تازه گرم شده بود بنده ی خدا . . . 

 کاری می کنند که دیگر کسی تخم نکند سرپرست هیچ اداره ای بشود . 
 -- ها به پیر گشمیرون . اینطوری خیلی بد است . 

از بس که بابت خیابان ابوذر غفاری به شهردارها نامه نوشته ایم دیگر در نوشته 
دانمان واژه ای نمانده است . دیگر هیچ نمی گوییم . سنگی بر بافه ی اقبالمان می 
گذاریم . هر چند که بافه امیدمان را دیر زمانیست باد با خود برده است . . . شاید 

 روزی آفتاب برای ما هم طلوع کرد . . . البته شاید . 

درخت نخل در طول سال نیازمند رسیدگی 
مستمر است و باید عالوه بر آبیاری، کوددهی 
شده، هرس شود، بارور شده و در آخر کار نیز 

خرما برداشت شود؛ ارتفاع بلند نخل باعث شده 
تا کار روی نخل به یک کار تخصصی تبدیل شود 

 که از عهده هر کسی بر نمی آید.
باال و پائین شدن از نخل های مرتفع هزینه های 

باالیی را متوجه نخل داران و کشاورزان قلعه 
گنجی می کند و در هر مرحله باید کارگران 

توانمندی را به کارگیری کنند تا نخل ها در انتها 
به ثمر بنشیند و بتوانند آن را برداشت کنند و 
هزینه های برداشت خرما به نرخ پائین ان نمی 

 ارزد.

این روزها نخل ها به بار نشسته اند، افتاب 
سوزان و گرمای شدید هوا باعث شده تا خرما 

رسیده شود و زمان برداشت محصول فرا رسیده 
 است.

 نخل دارانی که یک سال به پای نخل های خود 
عرق ریخته اند و هزینه های زیادی را متحمل 

شده اند، حاال باید محصول خود را برداشت 
 کنند.

محصولی که حاال اغلب نخل داران توان 
نگهداری از آن را ندارند و ناچارند محصولی را 

که یک سال برای آن زحمت کشیده اند، تحویل 
دالالن بدهند که فقط این روزها سر و کله ی 

 آنها پیدا می شود.

 نخل دارانی که فقط از طریق فروش محصول 
خرمای خود امرار و معاش می کنند و منبع 

 درآمد دیگری ندارد. 
جایی برای نگهداری محصول خود ندارد و 

 تاسیس شرکت تعاونی مروارید درخشان دهستان قلعه 
گنج در تاریخ 4/15/ ۹۸ شماره ثبت 1675 شناسه ملی 

14۰۰۸4456۰۹ و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده خالصه 
 آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد

 موضوع پروژه های ساختمانی از شالوده  تا کلید تحویل پروژه 
های راه سازی آسفالت شن ریزی بلوندی جدول کاری پروژه 

های صنعتی فنی مهندسی و گاز رسانی تولید و فروش مصالح 
ساختمانی بر طبق نامه شماره ۹۸/۲۹6 مورخ ۹۸/4/5 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلعت در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت از تاریخ 
ثبت به مدت:  نامحدود مرکز اصلی استان کرمان شهرستان 
قلعه گنج بخش 4 دادخدا دهستان رمشک روستای ده باال 
خیابان اصلی کوچه نور 1 پالک 4 طبقه همکف کد پستی 

 7۸۹۹137153 
سرمایه شخصیت حقیقی ۲1 هزارد ریال منقسم  به ۲1سهم  

 فرماندار قلعه گنج :
به همکاری پزشکان بومی برای راه اندازی پزشکی 

 قانونی قلعه گنج نیاز داریم. 
فرماندار قلعه گنج در خصوص راه اندازی اداره 

 پزشکی قانونی این  شهرستان گفت؛
فرماندار قلعه گنج در جواب سوال مدیر مسئول 

نشریه آفاق جنوب که چرا قلعه گنج پزشک قانونی 
 ندارد  گفت:

 از انجائیکه پزشک اداره پزشکی قانونی بایستی 
ساکن و بومی قلعه گنج باشد و برای راه اندازی اداره 

پزشکی قانونی قلعه گنج اگر پزشک بومی در قلعه 
گنج سراغ دارید که ظرفیت و استطاعت این امر را 

دارند و داوطلبانه متقاضی هستند به ما معرفی نمائید 
که مکاتبات و پیگیری های الزم را در خصوص راه 

 اندازی پزشکی قانونی قلعه گنج انجام دهیم.

سال های گذشته پزشکی متقاضی راه اندازی پزشکی 
قانونی قلعه گنج  بود تمامی مراحل ان به خوبی 

پیش رفته بود اما پزشک داوطلب و متقاضی این کار 
که غیربومی هم بودند متاسفانه در مرحله ی اخر 

مصاحبه از نیمه ی راه منصرف شدند و پیگیری های 
 ما در این خصوص بی حاصل ماند.

)خبرنگار؛ادیب حیدری(

۲ کشته و یک مصدوم بر اثر ترکیدگی الستیک پراید 

 در قلعه گنج 

 ابوذر شیخی پور رئیس پلیس راه قلعه گنج بشاگرد 

گفت: قبل از ظهر امروز، ترکیدگی الستیک سواری 

پراید در جاده منوجان به قلعه گنج در محدوده ی 

قبل از دوراهی روستای کشیت، دو کشته و یک 

 مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود؛ یکدستگاه سواری پراید قبل از ظهر امروز 

در مسیر منوجان به طرف قلعه گنج در حرکت بوده 

است که در محدوده  ی دوراهی روستای کشیت 

الستیک عقب سمت راست خودرو پراید دچار 

ترکیدگی شده و خودرو تعادل خود را ازدست می 

دهد و به خودرو سمند پلیس راه قلعه گنج بشاگرد 

که در همین مسیر حین ماموریت بوده برخورد می 

 کند.

وی ادامه داد؛ مامورین ما حین ماموریت بودند گفتند 

که خودرو پراید که از روبرو ما در حرکت بود پس 

از ترکیدگی الستیک تعادل خود را از دست داد 

و ما بالفاصله با دیدن این سانحه ماشین پلیس را 

نگهداشتیم و متوقف کردیم که ماشین پراید پس از 

ترکیدگی الستیک و به علت عدم توانایی راننده ناشی 

از ترکیدگی الستیک با خودرو پلیس برخورد می 

 کند.

وی علت حادثه را عدم توانایی در کنترل پراید  ناشی 

از ترکیدگی الستیک  دانست

مجبور است که قبل از برداشت محصول، 
 خرمای خود را بفروشند.

پیش فروش خرما هم داستان خاص خود را 
دارد، نخل داران و دالالن به باغ می روند و با 

نگاهی به باالی نخل، میزان کل خرمای باغ را 
تخمین می زنند و قیمت را تعیین می کنند و 
معامله همین طور جوش می خورد که معموال 

هم میزان محصول تخمین زده شده از میزان 
 محصول تولیدی کمتر است.

-نرخ پایه ی فروش خرما از سوی فرمانداری 
 قلعه گنج مشخص شد.

  )فونت درشت نوشته شود(

محمد جعفر جهانگیری معاون برنامه ریزی 
فرمانداری قلعه گنج یک هفته قبل قیمت پایه 
ی  دو رقم از خرمای قلعه گنج را مشخص کرد 

 و گفت؛

براساس تحقیقات بعمل امده از خرید و فروش 
محصول خرما و نرخنامه های شهرستان 
های همجوار و شهرستان جیرفت قیمت 

پایه خرمای شهرستان قلعه گنج به نرخ ذیل 
 تعیین می شود.

-هر کیلو گرم خرمای مضافتی به صورت فله 
 ای ۱۵۰۰۰ )پانزده هزارتومان(

 -هر کیلو خرمای کلوته 
 به صورت فله ۱۲۰۰۰ )دوازده هزارتومان(

اما برخی دالالن خرما نرخ فرمانداری قلعه 
گنج را قبول ندارند و می گویند  نرخ خرما را 
کمتر از این رقم باید تعیین شود و خودشان 

نرخ خرما را تعیین می کنند و در این بین 

 در پی اعالم نرخ خرما از سوی فرمانداری قلعه گنج صورت گرفت؛

 نرخ خرما قلعه گنج در کشمکش دالل و دولت
کشاورزان هم مانده اند باالخره نرخ بازار 

خرما را چه کسانی مشخص می کنند 
 فرمانداری یا دالالن ؟!!

برخی کشاورزان از فرمانداری قلعه گنج 
می خواهند نرخ تعیین شده را مکتوب و با 
پشتوانه ی اجرایی شدن مکتوب و تحویل 

 بازار خرما نمایند.

یکی از سردخانه داران قلعه گنجی نیز می 
گوید من در حال حاضر رقم خرمای کلوته 

هر کیلو ۸ هزارتومان تا ۹ هزارتومان خرید 
 و فروش می کنیم.

این در حالی است که تقریبا دو ماه قبل 
همزمان با ماه رمضان بازار خرما دستخوش 

افزایش قیمت شد و قیمت های باالیی را 
برای این محصول همیشگی در سفره افطار 

 ثبت کرد.
چندماه پیش قیمت هر کیلو خرمای 

مضافتی در سوپرمارکت های تهران بین 
 بیست تا بیست و پنج هزار تومان بود.

علی محمد صمیمی، نایب رئیس انجمن 
خرمای ایران نیز اخیرا در مصاحبه ای اعالم 

 نموده است؛
 بازار خرما با هیچ کمبودی در زمینه تامین 

نیاز بازار داخلی مواجه نبوده و خرما باید 
صادر شود و ممنوعیت صادرات خرما تنها 

بازارهای صادراتی را در اختیار عربستان 
 قرار می دهد.

)خبرنگار؛ادیب حیدری(

--- دستت درد نکنه صابر جان . باشه . حتما می نویسمش . به نکته ی خوبی اشاره 
 کردی . 

 -- پس من منتظرم . تا پسین کارش کن ، بفرستش . 
 ---باشه . 

 -- کاری نداری .
 --- قربانت . خدا حافظ . 

 --خدانگهدار 
###"

گوشی را به گوشه ای پرت کردم و دو لیوان آب خنک سر کشیدم و به کار نوشتن 
 شوم . . . 

 به نام خدا 
سالم مردم مهربان رودبارجنوب . سرتان سالمت . شهرتان خوب است . مرغ فروشی 

دارید . نانوایی دارید . برادران جیرفتی هم که زحمت کشیده اند و سوپر مارکت های 
شیک در شهرتان زده اند . دیگر چه می خواهید ؟ حاال اگر روزنامه فروشی نداشتید 

 هیچ عیبی ندارد . بدون روزنامه هم می شود زندگی کرد . . . می شود؟
 و در ادامه عارضم خدمتتان که ......

 ..اح... نشد . کاغذ را مچاله کردم و پرتش کردم . 
 دوباره ... 

 به نام خدا..
مردم رودبار جنوب خوب ... طی چند مدت کوتاه سه سرپرست اداره در شهرمان در 

 رسیدن به پست مدیر ناکام مانده اند . خودتان می شناسیدشان ...
 ... ای بابا ... اینم خوب نشد . نه .. نه ..

 ولش کن . از خیرش گذشتم . 
.... 

 ---الو . خوبی صابر جان . 
 --قربانت .

 --- حالم خوب نیست . هر کار کردم نتوانستم مطلب را کارش کنم . ببخشید . 
 -- اشکال نداره . ان شاالل چاپ بعدی . 

 -- باشه . خدا حافظ . 
 --- خدا نگهدار .

خودکار و دفتر وکتاب را به گوشه ای انداختم و آماده شدم بروم اداره آموزش و 
 پروش دوری بزنم و سری هم به دوستانم زده باشم . 

                                                                  سعید سالمی . رودبارجنوب .

با نام عادی 1میلیون  ریالی که به مبلغ 7میلیون ریال توسط 
موسسین  طبق  گواهی معرفی ۹۸/4/1 بانک سینا باجه قلعه 

 گنج پرداخت گردیده است 
اولین مدیران آقای عبدالستار شیخی به شماره ملی 

 315۰14۲۹11به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
خانم مهری رئیسی به شماره ملی 5۹7۹6۸5۰3۰ به سمت 

 نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای احسان کنعانی به شماره ملی 315۰۲1۲۸۰4 به سمت 

 منشی هیئت مدیره 
آقای مسعود درویشی به شماره ملی 3161۲14۰۲1به سمت 

 عضو هیئت مدیره عضو علی البدل 
خانم لکی  رئیسی به شماره ملی  5۹7۹67۰۰۹ سمت عضو 

 هیئت مدیره عضو البدل
  برای مدت سه سال  انتخاب گردیدند

 دارندگان حق امضا کلیه قراردادها اوراق مالی و اسناد 

تعهدآور بانکی و غیره هم از برات سفته و چک و سایر اوراق 
بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با اعضای ثابت آقای 
عبدالستار شیخی مدیر عامل تعاونی و به انضمام یکی از دو نفر 
از اعضای هیأت مدیره خانم مهری  رئیسی باو یا  آقای احسان 

 کنعانی  )اعضای هیئت مدیره (و مهر  تعاونی اعتبار دارد 
 اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 

 بازرس اصلی و علی البدل 
آقای محمد کدخدایی به شماره ملی۰۰۰۹3۹3 5۹7 به عنوان 

 بازرس اصلی 
آقای محمد رئیسی به شماره ملی315۰6۲77۸۸به عنوان 

 بازرس علی البدل 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

 نمی باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کهنوج

                  اگهی حصر وراثت

خانم رقیه کنگرویی فرزند صابر دارای 

شناسنامه315۰351731  به شرح درخواست شماره 

۹۸۰۹۹۸3۸۸۸1۰۰3۰۰مورخ ۹۸/5/۲ توضیح داده 

شادروان اصغر کنگرویی فرزند مدد به شناسنامه 13 در 

تاریخ ۹۸/4/14در شهر قلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر 

 حین الفوت وی عبارتند از:

 1-نازنین کنگرویی شماره ملی 6۹۸۰14۲1۲7فرزند 

 متوفی 

 ۲ نگین کنگرویی شماره ملی  6۹۸۰315641 فرزند متوفی

  3  نیماکنگرویی شماره ملی 6۹۸۰۲1۰۲46 فرزند متوفی 

4 رقیه کنگرویی شماره ملی 315۰351731همسر متوفی 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی آگهی 

می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 

متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 

به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد و به هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

 این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

                    دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

خبـــر کـــــوتاه



انتخـابات تنها فرایند تحقق دموکـراسی
اختالف به قیمت جان انسان ها در جاده »سرتک« قلعه گنج

 سایه ی مرگ بر سر جاده ی سرتک 

شهــروند رودبـاری و گـذار بـــه تـوسعـه سیـاسـی”

3
)مقام معظم رهبری(

اگر ما بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم اشتغال به وجود می آید، تورم حل خواهد 
شد،استعداد جوانان شکوفا میشود.

دست و پنجه نرم کردن با حوادث رانندگی و جاده ای یکی از مخاطراتی 
است که در زندگی انسان ها وجود دارد اما وضعیت نامناسب و عرض کم  
جاده ی بین شهری قلعه گنج به محله ی سرتک و زر و سه راهی منوجان 

باعث شده تا ماهیانه و یا هر هفته شاهد بروز  حوادث دلخراش رانندگی در 
این مسیر باشیم و که به موجب ان شاهد از دست دادن جان همشهریان و 

 مسافرین باشیم.
و هرهفته خبرهایی از سوانح رانندگی در این مسیر در فضای مجازی 

شهرستان رد وبدل می شود که بر اثر تصادفات جاده ای چند  نفر کشته و 
 یا مجروح و به مراکز درمانی منتقل مي شوند. 

انچه مشهود است اینست که در سال جاری میزان تلفات حوادث رانندگی 
در پنج ماهه ی نخست سال نسبت به سال های گذشته بسیار افزایش 

 یافته است.
و افزایش تعداد مصدومان و فوتی های حوادث جاده ای سرتک گویاي 

اهمیت و ضرورت رسیدگی به این موضوع و یافتن راهکارهای مناسب برای 
کاهش حوادث جاده ای، تلفات ناشي از آن و نیز ضرر و زیان هایی است 

 که از این ناحیه تحمیل مي شود.
  

گرچه به اذعان برخی مسئوالن مرتبط دغدغه ی  اصلی خود را بهسازی 
و ساماندهی این مسیر به جهت کاهش تصادفات و  مرگ و میر ناشی از 
آن اعالم می کنند ولی آمار منتشر شده در خصوص افزایش تلفات جاده 
ی سرتک، گویاي این موضوع است که اقدامات انجام شده در این زمینه 

 تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.
مسیر قلعه گنج به سرتک به دلیل نداشتن ایمنی الزم ،کم عرض بودن 

جاده، تعدد پل های فاقد حفاظ،نداشتن چراغ معابر  و روشنایی وکاهش 
دید در شب و نداشتن شانه ی خاکی و سایر نواقص فنی راه باعث 

شده جاده ی سرتک به کانون حوادث رانندگی با تلفات انسانی زیاد در 
 شهرستان قلعه گنج تبدیل شده است.
  یکی از رانندگان این مسیر می گوید؛ 

متاسفانه عرض کم جاده ی سرتک و نداشتن عالئم هشدار دهنده و سایر 
مشکالت فنی و ترافیک زیاد و حتی سرعت باالی خودروها و کامیون ها در 

این مسیر شهری عامل بروز حوادث رانندگی ناگواری در طول این مسیر 
می شود که موجب از جان باختن بسیاری از همشهریانمان در این مسیر 

 هستیم.
 یکی دیگر از شهروندان قلعه گنج می گوید؛

 این مسیر که مدخل ورودی و راه دسترسی مسافرین شهرهای جنوبی 
و هرمزگان و حتی مسافرین سیستان و بلوچستان به قلعه گنج و  شهر 

الگوی اقتصاد مقاومتی است یک راه اصلی به شمار می رود عرض کم جاده 
جوابگوی حجم ترافیک باال در این مسیر نیست و مسئوالن ذیربط باید 

 چاره ای برای این مشکل پیدا کنند.
وقوع سوانح رانندگی اخیرا بویژه مرگ دردناک شهروند مشهدی اقای امامی 
که شب هنگام با موتورسیکلت در پل پرت می شود و صبح جسد بی جان 

وی را رهگذران در پل پیدا می کنند موجب اعتراض شهروندان و مسئوالن 
از جمله فرماندار و امام جمعه و فرمانده  سپاه و بیشتر ساکنین حاشیه ی 

این جاده و رانندگانی شده است که همه به نوعی در اعتراض به این مسئله 
 واکنش نشان دادند.

قریب به دوسال از عملیات احداث ۲5 دهنه ی پل بر روی مسیر قلعه گنج 
به سرتک بوسیله ی بنیاد مستضعفان و پیمانکاری بنیاد مسکن میگذرد و 

 قرار است به همین زودی پل ها تحویل شهرداری شوند.

اختالف شهرداری قلعه گنج و پیمانکار 
برای تکمیل مسیر اصلی محله »سرتک« 

سبب به خطر افتادن جان شهروندان 
قلعه گنجی شده و این محور را به یکی 

از پرحادثه ترین جاده های جنوب استان 
 کرمان تبدیل کرده است.

اختالف به قیمت جان انسان ها در جاده 
 »سرتک« قلعه گنج

به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب 
کرمان، شهرستان قلعه گنج سالهاست 

به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی 
کشور شاخته شده است و معین 

اقتصادی این شهرستان نیز تا حدودی 
به کمک شهرداری این شهرستان رفته و 
پل های موجود در مسیر جاده »سرتک« 

نیز تکمیل شده و با وجود تکمیل 
 زیرساخت ها این مسیر پرتردد 

شهروندان قلعه گنجی بدلیل اختالفات 
شهرداری و پیمانکار این پروژه هر روز 
یکی از اعضای خانواده خود را از دست 

 می دهند.
در این زمینه پای حرف شهروندان 
قلعه گنجی نشستیم که آنها با ابراز 

تاسف از وضعیت این جاده می گویند: 
چند سالی ست که جاده سرتک هر ماه 

چندین تصادف سخت را به خود می بیند 
و به محوری مرگبار برای شهروندان 

قلعه گنجی و کسانی که در حاشیه این 
جاده زندگی می کنند تبدیل شده است 
و مسئوالن در این باره بی اهمیت بوده و 
عزم خود را برای تکمیل این پروژه جزم 

 نمی کنند.
این شهروندان با بیان اینکه این جاده، از 

وسط منطقه مسکونی می گذرد و منازل 

همانطور که همه خوانندگان محترم 
و فهیم استحضار دارند،انتخابات 

تنها فرایند تحقق دموکراسی است 
و در حکومت های اسالمی و از جمله 
ایران  انتخابات تجلی حکومت مردم 
بر مردم است و در این راستا جنوب 
استان کرمان از این قاعده مستثنی 

نخواهد بود. و هر  ساله  در موعد 
مقرر گروهی از رجال به فراخور حال 

و بعضًا مسئولیتی که در گذشته 
داشته اند در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی نام نویسی می کنند 
که احیانا" در این فرایند   بعضی 

ها یا  احراز صالحیت نمی شوند یا 
تایید صالحیت!  که بر سر محاسن و 

معایب  این موضوع و طرح  نظارت 
استصوابی موافقان و مخالفانی وجود 

 دارد که خارج از بحث است 
��اما آنچه که در حوزه انتخابی 

جنوب استان کرمان حائز اهمیت 
است ، این است که وجود چه 

اشخاصی برای ورود به مجلس 
شورای اسالمی از  این منطقه  

ضرورت دارد ؟  اگر بگوییم که هیچ 
یک از گروه های سیاسی اصولگرا و 
اصالح طلب قائم به شخص نیستند 

سخن به گزاف نگفته ایم چرا که 

 مهدی اماندادی مدیر و نماینده ی شهرستانی بنیاد مستضعفان در 
 شهرستان قلعه گنج به خبرنگار افاق جنوب  گفت:

بنیاد مستضعفان در بحث جاده ی سرتک بر اساس درخواست 
شهردار و شورای شهر و فرماندار وقت که امدند مراجعه کردند و 
گفتند ؛ ما نمی توانیم در این جاده اعتبار بذاریم و تعداد کشته 

های حوادث رانندگی هم زیاد هست و بنیاد باید کمک و مساعدت 
کند و در ان زمان سه الی چهار میلیارد تومان برای احداث بیست 
و پنج دهنه پل بر روی جاده ی سرتک از طرف بنیاد مستضعفان 
اعتبار گذاشته شد و االن با گذشت قریب به دوسال این پل ها در 

حال تحویل به شهرداری قلعه گنج هستیم و بنیاد مسکن پیمانکار 
بنیاد مستضعفان پل ها را تحویل شهرداری می کند و مابقی کار بر 

 عهده ی شورای شهر و شهردار و فرماندار خواهد بود.
 حیدر صمیمی رئیس شورای شهر قلعه گنج نیز می گوید ؛ 

 شورای تامین شهرستان قلعه گنج در خصوص وضعیت جاده 
ی سرتک اخیرا دستوراتی صادر نموده  است و شورای شهر و 

شهرداری مطابق مصوبه ی شورای تامین عمل خواهیم کرد و با 
وجود اینکه تنها مشکل جاده ی سرتک مسئله ی صدور رای نهایی 
بود که یک میلیاردو سیصد ان اعالم شده است و رای صادر گردیده 
و)زیرسازی( یک و نیم کیلومتر از انطرف و یک کیلومتر از اینطرف 
باقی مانده است و از هفته ی اینده ما تمامی پروژه های شهرداری 

را تعطیل و عملیات ساماندهی جاده ی سرتک را اغاز خواهیم 
 نمود.

چهرازاد کارشناس شهرداری نیز در خصوص علل حادثه ی اخیر 
که شب هنگام موجب پرت شدن راننده ی موتورسیکلت به دورن 

 پل مقابل پمپ بنزین تندگویان شده بود اظهار داشت که ؛
باتوجه به مساعدت و همکاری بنیاد مستضعفان و پیمانکار مربوطه 
در احداث پل ها رعایت و نصب عالئم هشدار دهنده و ایمنی الزم 

 بر عهده ی پیمانکار پل بوده که رعایت نکرده است.
انچه این وسط به هرحال بیش از پیش ضرورت پیدا می کند 

اجرای عملیات ساماندهی این جاده و رعایت استانداردهای ایمنی 
حین انجام عملیات های عمرانی از سوی مجریان امر و توجه 

شهروندان و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی در طول مسیر از 
 سوی شهروندان است.

                                                 خبرنگار؛ ادیب حیدری

هر جامعه ای برای الحاق صفت “مدنی” به خود ، ناگزیر است که رابطه ای 
سیال را طراحی کند. این طراحی و معماری سلوک های رفتاری متلون و 
متنوعی را پیش روی سوژه های مردمی خود قرار می دهد که دور دست 
 ترین و حاشیه ای ترین آوا ها نیز فرصت ابراز خودجوشی را داشته باشند.

مشارکت مردمی ستون اصلی توسعه سیاسی و دموکراسی است؛ مردمی که 
حس پیوند خوردگی با ساختار اجتماع سیال) که شاخص و معیار جوامع 
مدنی بهره مند از توسعه سیاسی است( را داشته باشند ، به سهولت می 

توانند تجارب ناب و خواست های حقانی خود را با نخبگان)الیت ها( در میان 
 بگذارند و مسیر نیل به یک جامعه برخوردار از صفت مدنی را هموار کند.

حال چگونه می توان تشخیص داد که جامعه رودباری می تواند متصف به 
 صفت مدنی باشد یا خیر؟

پاسخ به این سوال مستلزم پاسخگویی به سواالت دیگری است که در ذیل 
 می آیند؛

رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جنوب کرمان به چه میزان تاب نقد واسازانه 
 را دارند؟

 تک گویی)مونولوگ( سیطره دارد یا گفت و گوی)دیالوگ( بین االذهانی؟
اگر مونولوگ سیطره دارد ، بستر دیالوگ ستیزی بین نخبگان جنوب کرمان 

 را چه مولفه هایی شکل داده است؟
دگر ناپذیری و عدم تحمل یکدیگر چگونه روند گذار به توسعه سیاسی را 

 متزلزل کرده است؟
 و…

پاسخ به همه این سواالت پاسخی ناخوشایند از برجستگی وجه منفی متن 
 پرسش هاست..

اجازه می خواهم بحث آسیب شناسی توسعه سیاسی در جنوب کرمان را با 
این “پیشافرض” آغاز کنم که ضعف در جامعه مدنی و توسعه ی سیاسی در 

رودبار زمین ناشی از عدم کنشگری مطلوب از سوی نخبگان این سرزمین 
 بوده است..

کنشگران)نخبگان( جنوب کرمان در ایجاد روابط نهادینه شده ی مدنی و 
ایجاد فضایی مطلوب جهت ارتباط با مردم و افزایش مشارکت پذیری آن ها ، 

 برخوردی خوشایند نداشته اند.
آواهایی که از متن و قاطبه ی مردم به گوش می رسد گویای نارضایتی از 

عملکرد نخبگان در این زمینه است؛ انواع نخبگان)الیت ها( هر کدام به نوبه 
ی خود با سهل پنداری نسبت به توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی ، 

 عجالتا باعث کند شدن روند ترقی و تعالی جامعه رودباری شده اند.
الیت های بروکرات و تکنوکرات در این 5 شهرستان منتهی الیه جنوب استان 

کرمان پروسه ای در پیش گرفتند که در حال حاضر شهروندان رودباری از 
 مشاهده ی آن ها در صدر هرم مدیریتی کشور محروم هستند.

الیت ها)نخبگان( علمی هم هنوز هیچ اثر علمی در خور توجه ، با موضوع 
 واکاوی جنوب کرمان را به اجتماع این سرزمین عرضه نکرده اند.

اما در مورد الیت های فرهنگی ، به طور مثال، آزاده احمد یوسف زاده، 
نمایشی برجسته در سطح کشور داشته اند که شایسته ی تقدیری در خور 

 عملکرد ایشان است.
توسعه سیاسی و جامعه ی مدنی یعنی همین پذیرش سوژه های مردمی از 

 طرف نخبگان یک جامعه است.
وظیفه و رسالت نخبگان ، گفتمان سازی ، نهادسازی و پردازش تئوری های 
 راهبردی در جهت هدایت جامعه به سمت و سوی توسعه و پیشرفت است.
فقدان مانیفست ، مشکالت تشکیالتی و فقر تئوریک ، سرنوشت توسعه و 

جامعه مدنی در جنوب کرمان را با رکود گره زده است. هر مرحله از برنامه 
توسعه ، مقتضای متفاوتی دارد که نیازمند مانیفست و گفتمان متفاوت است. 

و شاید یکی از علل ناکامی و به نوعی روند کند توسعه)به خصوص توسعه 
سیاسی و جامعه مدنی( در جامعه رودباری این است که گفتمانشان در زمان 

 ماند و زمان رفت.
نخبگان وظیفه دارند از برنامه های توسعه ، ساده اندیشی و سطحی 

نگری را بزدایند و با ایجاد یک بستر گفتمانی و تئوریک ، پایه های ترقی 
جنوب کرمان را مستحکم و ریشه ای کنند، و مانع از رشد دیالکتیکی و 

 کژواره ی  “طفل)درحال گذار( رودبار زمین” شوند.
در اینجا قصد نادیده گرفتن محض عملکرد الیت ها در جامعه رودبار مد نظر 

نیست، بلکه هدف آن است که دریافته شود چگونه مسیر درست آینده ی 
 رودبار زمین رقم میخورد.. و تداوم مثبت آن دچار انقطاع بودگی نگردد.

بدیهی است چنین مسیر و برنامه ای می تواند فارغ از شر و شور ساختار ها 
دوران گذار را بگذراند و تعالی و ترقی را برای رودبار زمین به ارمغان آورد. 

لذا رسالت توسعه محوری ایجاب می کند که زمینه ی انتقال موفقیت آمیز 
جامعه کهنه به جامعه نو برپایه مبانی نوین و با رعایت اجتناب از افتادن در 

 بحران های دوری از سر گرفته شود.
اگر چنین ضرورتی در جامعه درک گردد ، درکی است مشروع ، زیرا پیامد 

آن در دراز مدت عبارت است از تثبیت توسعه، کاسته شدن از میزان 
خشونت ، پیروزی خرد بر کشمکش ، گسترش مشارکت مردمی ، گسترش 

فضای خوش بینانه مردمی نسبت به جامعه، سیاست و نخبگان، و نهایتا 

مسکونی نیز در کنار آن واقع شده اند، 
می گویند: جاده سرتک جزو مسیرهای 

پرتردد شهروندان به شهرهای منوجان، 
بندرعباس، بشاگرد، چاه دادخداد، رمشک 

و ... است و اکنون نیز به دلیل باریک 
بودن مسیر و همچنین نبود عالئم و موانع 

هشدار دهنده مناسب به بستر انواع 
حوادث و سوانح رانندگی تبدیل شده است 

که می طلبد مسئوالن مربوطه فارغ از هر 
نگاهی جان شهروندان قلعه گنجی را در 

 اولویت قرار دهند.
 پروژه ای که سال هاست رها شده

به گفته یک شهروند دیگر قلعه گنجی، 
پروژه دو بانده کردن جاده سرتک 

سال هاست استارت آن خورده است و 
هم اکنون به حال خود رها شده است و 

عالئم هشدار دهنده نیز به ندرت در این 
 مسیر مشاهده می شود.

داشتن راه ارتباطی مناسب و استاندارد 
جزو یکی از اساسی ترین نیازهای یک 

شهروند است که شهروندان قلعه گنجی 
از آن نیز محروم هستند و متاسفانه یک 

شهروند قلعه گنجی باید برای کمترین 
نیاز منطقی و انسانی خود جان دهند 

تا مسئوالن فکری برای برطرف کردن 
 مشکالتشان کنند.

حجت االسالم احمد نجنو امام جمعه قلعه 
گنج در این ارتباط به خبرنگار فارس 

گفت: با توجه به آمار باالی تصادفات و 
کشته ها در جاده سرتک که مسیر اصلی 

ارتباط شهروندان به شهرستاهای منوجان، 
بندرعباس، چاه دادخدا و دهستان رمشک 

است که مسئولین مربوطه باید تمام 
فعالیت های خود را تعطیل کنند و این 

مسیر حادثه خیز را جزو اولویت های خود 

 قرار دهند.
محسن نسب امیری فرمانده سپاه 

قلعه گنج نیز بیان داشت: به مسئوالن 
پروژه جاده سرتک به خاطر اهمیت باالی 

جان شهروندان تذکر می دهم اقدام 
عاجلی در جهت تکمیل و ساخت این 
جاده داشته باشند و جان شهروندان 
مظلوم قلعه گنجی را در اولویت قرار 

 دهند.
همه متولیان ساماندهی این محور به 

 نوعی مقصر هستند

عطاء ناوکی فرماندار قلعه گنح نیز با 
ابراز تاسف از اتفاقات و تصادفات این 

جاده اظهار کرد: تصادفات اخیر محدوده 
شهر قلعه گنج قابل توجیه نیست و همه 

متولیان ساماندهی این محور به نوعی 
مقصر هستند از پیمانکار ساخت پل ها 
گرفته تا اداراتی که در این زمینه باید 
کار را سرعت می دادند، چه آنهایی که 

باید با اقدامات بازدارنده سعی در کاهش 
تصادفات می کردند و هم آنهایی که 

متولی فرهنگ سازی رانندگی صحیح 
 هستند.

وی افزود: با تذکر جدی به همه مجموعه 
دست اندرکار، از آنها می خواهم نسبت 

به تحویل و تحول پل ها، زیرسازی 
محور، روشنایی محور و نصب عالئم 

راهنمایی و رانندگی که باعث کاهش 
تصادفات هستند در اسرع وقت اقدام 

 کنند.

گزارش از عباس محمدی قلعه گنج

افراد موثر در سیاستگذاری منطقه 
پارامترهای الزم را مد نظر قرار داده  

و افرادی را که منطبق بر معیارهای 
الزم باشند  ترغیب به ثبت نام می کند 

و پس از بررسی صالحیت ها تصمیم 
نهایی اتخاذ و شخص مورد نظر به 

 مردم معرفی می شود .
�� در این میان برخی از کاندیداها هم 
بر اساس تکلیفی که خود می کنند با 
به عرصه انتخابات می گذارند ناگفته 
پیداست  آنچه که در انتخابات دوره 

گذشته مجلس شورای اسالمی  در 
این مناطق بیشتر مشهود بود تعدد 

و تکثر کاندیداها در جناح اصول گرا 
بود که همین امر موجب  عدم توفیق 

جناح اصول گرایان گردید و علی 
رغم  برتری آرای اصولگرایان که در 

انتخابات ریاست جمهوری برتری خود 
را به نمایش گذاشت،   هیچ یک از 

کاندیداهای اصولگرایان حائز  اکثریت 
آرای مردم نشد!  اما در انتخابات 

پیش رو  تا اینجای کار به نظر می 
 رسد که : 

۱- مردم از بازیهای سیاسی و جناحی 
خسته شده اند و انتخابی صرفًا 

 سیاسی نخواهند  داشت

 ۲-  کاندیدایی که در بین مردم نبوده 
و هر ۴ سال یک بار خود را به منطقه 

می رساند تا از قبل مردمی که با 
شادی آنها شاد و باغم  آنها غصه 
نخورده است،  مورد قبول مردم 

 واقع نخواهد شد.

 ۳-  کسانی که ساکن در مراکز 
استانها و شهرستانهای برخوردار 

باشند و اصالحا"  الکچری  زندگی 
کنند،  یقینا"  از هجوم ریزگرد ها و 

ملخ ها و خشکیدگی  هلیل و بحران 
کشاورزی منطقه اگر هم چیزی 

 بدانند در حد حرف است.
 ۴-  این که آزموده را آزمودن 

خطاست یک اصل درستی است  و 
بر اساس منویات مقام معظم رهبری 

مدظله العالی چهره های جوان و 
انقالبی از اقبال بیشتری برخوردار 

 خواهند بود 
۵- فصل تصمیم گیری دیگران 

برای مردم به  سر رسیده و الحمدهلل 
مردم خود به بلوغ و بالندگی الزم 
برای یک انتخاب جامع رسیده اند.

 �� خدامراد میرآبادی 

 تقویت جامعه مدنی و گذار به توسعه سیاسی.
اگرچه بحث در مورد رابطه ی بین دگر پذیری و جامعه مدنی و توسعه 

سیاسی، نه بدیع است و نه بدعت، اما این بحث در هیبت و هویت 
 نوین آن ، صرفا یکی از دغدغه های انسان عصر حاضر است.

نگارنده معتقد است برای گذار به توسعه سیاسی و دموکراسی می 
بایست فرهنگ نقد و دگر پذیری جایگاه ویژه ای در جنوب کرمان 

داشته باشد. تا فرهنگ سکوت و بی تفاوتی و دو انگاری بین مردم و 
نخبگان)به خصوص تکنوکرات ها ، بروکرات ها و پارلمانتاریست ها( از 

 جنوب کرمان رخت بربندد.
آنان که جریانشان مسلط گردید نباید صدای خود را گویا ترین ، بلند 

ترین و رسا ترین آواها، صور خود را صور اسرافیل ، حزب خود را 
فرا-حزب ، تصویر و تعریف کرده و هیچ نقدی را بر خود نپذیرفته و یا 

 تحمل نکرده باشند..
امکان توسعه سیاسی در منطقه را اگر در 3 مفهوم بتوان خالصه کرد 
، آن 3 مفهوم ، وجود رقابت نهادینه شده، تحقق مشارکت و تحرک 

 اجتماعی خواهد بود؛
در ارتباط با رقابت نهادینه شده در جنوب کرمان ، متاسفانه نهادهای 
نهادمند شده که بتوانند چنین رقابتی را میسر کنند یا وجود ندارند 

و یا اگر هم وجود دارند به شدت ضعیف هستند، طوری که کارویژه ی 
 موثری از خود بروز نداده اند.

اینگونه نهادها)نهادمند شده( اگر ایجاد و تقویت شوند زمینه های 
تعامل افکار ، اندیشه ها و عملکرد های افراد و گروه های مختلف را 

فراهم می کنند؛ این نهاد ها با ایجاد قواعد و ملزومات ، می توانند به 
 صورت موثر خشونت و کشمکش درون منطقه ای را مرتفع سازند.

عنصر دوم برای پیوستن به توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی در 
رودبار زمین، تحقق مشارکت فعاالنه است که به معنای جواز دخالت 

افراد و گروه های اجتماعی در تصمیم سازی های منطقه ای و امکان 
 تاثیر گذاری آن ها در پروسه های گذار به توسعه است.

سومین مقوله برای دستیابی به توسعه سیاسی در جنوب کرمان 
 Elite(”پذیرش و استقبال از “جانشینی” یا “گردش نخبگان ،

circulation( توسط الیت های رسمی است. در واقع در جامعه ی 
توسعه یافته از نظر سیاسی، گروه ها و افراد به رسمیت یافته، آنانی 

که از رسمیت برخوردار نیستند را با آغوش باز پذیرا هستند؛ و اساسا 
این مورد به معنای امکان دستیابی افراد و گروهای متعلق به الیه ها 

و اقشار گونه گون اجتماعی به مراتب سیاسی و اجتماعی براساس 
 شایستگی ها و کفایت های خود آنان است.

در ارتباط با آنچه که باعث انسداد مسیر توسعه در زمینه ی سیاسی 
و گذار به دموکراسی و جامعه ی مدنی می شود، چند مورد را می 

توان یاد کرد که برای رسیدن به مقصد مطلوب باید با برنامه ریزی 
های بلند مدت از این ها گذر کرد؛ یکی از این موارد و موانع تمرکز  

مسئولیت تصمیم سازی ها در زمینه های خرد و کالن در دستان 
گروهی رسمیت یافته و در عین حال متصلب در دوره های مختلف 
، بدون مراجعه به گروه های رقیب ، سوژه های مردمی و گروه های 

 سایه است.
مقوله ای دیگر از آن دست انداز های توسعه منطقه ی ما “چندپارگی 
های جامعه” است که تنوع این چند پارگی ها)یکی از نمونه های بارز 
آن چند پارگی قومی است( گاها رخداد های تلخی را ایجاد کرده که 

 در کشمکش گلوله و خرد ، وزنه به نفع گلوله تمام شده است..
در ارتباط با عوامل موثر بر گذار به توسعه سیاسی در جنوب کرمان، 

آنچه که افقی روشن را نمایان کرده، ایجاد و گسترش حوزه ی عمومی 
در فضای سایبرنتیک متن و بتن آحاد جامعه است. ارتباطات سایبری، 
ارتباطات اجتماعی و سیاسی و گفت و گو های سیال و بیناذهنی را در 

جامعه گسترانیده ، طوری که هر آوایی از دوردست ترین سرزمین ها 
به گوش همه می رسد و مسئولیت پذیری آمران و مجریان محلی را 

 افزایش می دهد.
نتیجه اینکه توسعه در هر زمینه ای بیش از آنکه مربوط به “طبیعت” 
باشد به تدبیر و “سیاست” ارتباط دارد؛ تدبیری مدبرانه مبتنی بر نهاد 

سازی عاقالنه و چهارچوب مند که سیر توسعه را از کژنظری ها و 
 کژراهه ها دور نگه دارد.

نهایتا رسیدن به جامعه مدنی و گذار به دموکراسی ، ارج نهادن به 
انسان)شهروند( رودباری و توسعه سیاسی مانند همه انواع توسعه 

در گرو دگرگونی رویکرد سخت افزاری و پروژه محور به رویکرد نرم 
 افزاری و اجتماع محور است.

》َجعَل الل ُسبحانه ُحقوُق عباِدِه ُمقّدمًه علَی ُحُقوقِه َفمْن قاَم بِحُقوُق 
عبادالل کاَن ذلک م》ّدیاً الی القیاِم بِحقوِق الل》)امام علی ع (

 دکتر سعید چهرآزاد



مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان به مناسبت روز 
خبرنگار با حضور عطاپور ربیس شورای شهر، مهندس 

محمودی شهردار کهنوج، امین رزاق پور معاون 
شورای شهر، کاظم محمودی، دکتر جعفری اعضا 

شورای شهر و جمعی از خبرنگاران شهرستان، به همت 
شهرداری و شورای شهر کهنوج، ظهر امروز در محل 

 شهرداری برگزار شد. 
رئیس شورای شهر در ابتدای این جلسه ضمن تبریک 

روز خبرنگار به اصحاب رسانه، از تالش های آنان 
 تقدیر کرد. 

عباس عطاپور ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، به 
نقش مهم آنان در جامعه اشاره کرد و افزود:  هر 

 نقدی را به دیده منت از خبرنگاران می پذیریم. 
عطاپور ضمن تقدیر از زحمات شهردار و پرسنل 

شهرداری، گفت: از طرف خود و اعضا شورای شهر از 
تالش های خوب، صادقانه شهردار و پرسنل شهرداری 

که انصافا در جهت عمران و آبادانی شهر کهنوج،  
تالش مضاعفی دارند، صمیمانه تقدیر و تشکر می 

 نماییم. 
وی افزود: مردم و اعضاء شورای شهر از عملکرد 

 شهردار راضی هستند. 
عطاپور به ویژگی های یک خبرنگار خوب اشاره کرد و 
افزود: سرعت، توجه به واقعیت ها، مسئولیت اجتماعی 

 از ویژگی های یک خبرنگار خوب است. 
رئیس شورای شهر کهنوج تصریح کرد: اعضاء شورای 

شهر با قاطعیت اعالم می کنند که در کنار شهردار 
هستند و قاطعانه از عملکرد شهردار حمایت می کنند 

و هر گونه شایعه ای مبنی بر تغییر، جابجایی، استعفا 

 شهردار  کذب محض است و آن را تکذیب می کنیم. 
وی افزود: بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تقسیط 

 شده است 
عباس عطاپور گفت: بین شورای شهر و شهرداری 

 هماهنگی و تعامل خوبی برقرار است. 
وی از احداث و طراحی و ساماندهی ورودی شهر خبر 

داد و گفت: طراحی پارک مسافر در ورودی ناصر 
 آباد و در حوالی هواشناسی احداث خواهد شد. 

   عباس عطاپور گفت: توجه به احداث پارک های 
 محله ای اولویت های ما در سال جاری خواهد بود. 

وی کل بودجه شورای شهر را در سال جاری بالغ بر 
220 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: کل بودجه 

شهرداری 21 میلیارد تومان است که 7 میلیارد تومان 
 آن صرف کار عمرانی خواهد شد. 

مهندس محمودی شهردار کهنوج در این جلسه 
ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران به ویژگی های یک 

خبرنگار خوب و متعهد اشاره کرد و گفت: خبرنگار 
قبل از منتشر کردن خبر باید جوانب خبر را مد نظر 

 بگیرد. 
شهردار کهنوج ضمن حمایت از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه شهرستان، افزود: خبرنگار نباید مورد تهدید 

 قرار بگیرد و باید  آزادانه بتواند نقد کند.
وی گفت: 10 هزار متر پیاده رو سازی و 20 کیلومتر 

 جدول گذاری انجام شده است. 
وی گفت: بالغ بر 1 میلیارد تومان هر ماه صرف 

حقوق پرسنل می شود که بالغ بر 190 میلیون تومان 
آن به بیمه تامین اجتماعی بابت بیمه کارکنان پرداخت 

 می شود.
شهردار کهنوج در پایان از نصب دوربین مدار بسته 

 در 8 نقطه از شهر خبر داد. 
دکتر جعفری عضو شورای شهر در این جلسه گفت: 

خط و مشی بنده که یکی از شعار هایم در زمان 
 انتخابات هم بود، توجه به رویکرد علمی است. 

 وی افزود: آموزش حلقه مفقوده شهر کهنوج است. 
دکتر جعفری گفت: با نظر سنجی صورت گرفته، 

مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان 
به همت شهرداری و شورای شهر کهنوج 

برگزار شد

قانونمندی مهمترین شاخصه هست برای شهر 
 کهنوج. 

تنظیم خبر و عکس: امین وثوقی روزنامه نگار، 
خبرنگار کهنوجی


