
از آنجایی که انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده ،  ناگزیر به زندگی اجتماعی 
است و هیچ انسانی  نه دوست دارد و نه قادر است به تنهایی زندگی کند. 
بنابراین از روزی که انسانها از زندگی کوچ نشینی به زندگی یکجانشینی 

روی آوردند ،   مدنیت شکل گرفت و بالطبع انسانها  ملزم و مکلف به رعایت 
 حقوق یکجانشینی شدند. 

�� هر چقدر جمعیت فزونی یافت و تکنولوژی شکل مدرن تری به خود  می 
گرفت ، به همان اندازه هم جوامع نیاز به قوانین بیشتر و نیاز به توجه به 

رعایت آن داشتند . تراکم جمعیت در پی شکل گیری شهر ها و فاصله 
گرفتن از زندگی سنتی و روی آوردن به زندگی صنعتی تضارب فرهنگ های 
قومی و قبیله ای را به دنبال داشت  . به عنوان مثال  گاهی در یک مجتمع 

آپارتمانی کلکسیونی از اقوام مختلف با گویش و زبان و فرهنگ های متفاوت 
ناگزیر به زندگی در کنار هم  شدند و از اینجا به بعد حتی  رعایت قوانین 

قومی و قبیله ای و نژادی  هم باعث آسایش سکنه ی یک آپارتمان نمی شد 
و رعایت حقوقی منطبق بر معیارهای پذیرفته شده از طرف اکثر مردم  مورد 
تاکید قرار گرفت  و هر یک از سکنه از هر قوم و نژاد و زبانی که باشند برای 
رعایت حال سایر مردم باید عالوه بر رعایت قوانین حاکم بر یک نژاد و قوم و 

 عشیره و قبیله حقوق عامه مردم را نیز رعایت کنند .
��  مثال » خرده فرهنگ های موجود در بین اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب 
و فارس ممکن است  تفاوت هایی داشته باشد اما وقتی همه این اقوام بنا به 

ضرورت کاری در یک شهر یا یک مجتمع اسکان داده شوند ضرورت دارد 
همه مردم حقوق شهروندی را رعایت کنند تا باعث سلب آسایش دیگران 
نشود البته که رعایت حقوق شهروندی در قالب های گوناگونی نمود پیدا 
می کند که نقض هر کدام از آنها باعث تضییع حقوق دیگران خواهد شد 
. حفظ کرامت انسانی ،  حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن و حفظ 

ادامه در صفحه2

کشت گیاه گوار در 
 قــلـعه گنــج 

نگاهی اجمالی به 
عملکرد اداره ثبت 
احوال منوجان در 
ســـــال ۹۷

آگهی استخدام 
بخشداری مرکزی

 قلعه گنج
تعطیالت تابستــان  

 در قلــعه گنــج
جایگاه زن در فر هنگ 
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 لزوم توجه به رعایت حقوق شهروندی

سخــن نـخــســـت

جانشین مدیر مسئولخدامراد میرآبادی

تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

تجدیدآگهی مناقصه شهرداری کهنوج )نوبت دوم(                  

شهرداری کهنوج به استناد بند 1 مصوبه 
شماره 12/2 مورخ 98/3/30 شورای محترم 

اسالمی شهر کهنوج  در نظر دارد اجرای کلیه 
عملیات مربوط به امور خدمات شهری )جمع 

آوری ،حمل و دفن زباله ، تنظیف ، رفت 
وروب  و نگهداری فضای سبز وغیره...( در 

محدوده قانونی شهر کهنوج را به مدت 6 ماه 
از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/12/29 از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از 

کلیه پیمانکاران تائید صالحیت شده از مراجع 
ذی صالح که دارای امکانات ، تجهیزات و 

ماشین االت مربوط به اجرای پروژه می باشند 
و متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت 

می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  
  98/6/16تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ98/6/30 به واحد قراردادها مراجعه و 
جهت تحویل کلیه پیشنهادات تا پایان وقت 

اداری روز شنبه مورخ  
98/6/30  به ادرس شهرداری کهنوج واحد 

حراست مراجعه نمایند. شرکت کنندگان 
باید بابت مناقصه فوق الذکر  5�� قیمت 

پیشنهادی خود را به عنوان ضمانت شرکت 
در مناقصه به صورت وجه نقد به حساب 

اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان کهنوج در نظر 

دارد یک باب مغازه 40 
متری از موقوفه نارویی 
در شهر رودبار واقع در 

خیابان امام جنب بانک 
سپه  را از طریق مزایده 
و با قیمت کارشناسی به 

صورت اجاره یک ساله 
واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 

یک هفته جهت کسب 
اطالعات بیشتر در ساعات 

اداری به اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان 
کهنوج مراجعه نمایند.

شهرداری کهنوج قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه 
شماره 107/14 مورخ 98/3/29 شورای اسالمی شهر 

کهنوج ازمحل بودجه  98نسبت به خرید و نصب و راه 
اندازی دوربین مدار بسته شهری اقدام نماید. از متقاضیان 

پیشنهاد دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از 
تاریخ 98/6/16 روز شنبه تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 98/6/30 به واحد قراردادها مراجعه و جهت تحویل 
کلیه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه ساعت 14 
مورخ 98/6/30  به ادرس شهرداری کهنوج واحد حراست 

مراجعه نمایند.

1-موضوع مناقصه : خرید و نصب و راه اندازی دوربین های 
مداربسته نظارت شهری.

2-مبلغ براورد اولیه 4/500/000/000 ریال و سپرده 
شرکت در مناقصه به مبلغ 5درصد مبلغ پیشهادی به 

صورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد واریز به حساب شماره 
0105885642003 نزد بانک ملی کهنوج  بنام شهرداری 

0105885642003 به نام شهرداری کهنوج 
نزد بانک ملی شعبه کهنوج واریز نماید و 
یا به صورت ضمانت نامه بانکی و یا اسناد 

خزانه )اوراق مشارکت بی نام موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376(به 
همراه سایر اسناد تحویل نمایند در صورتیکه 
تعداد پیشنهادات واصله به سه پاکت رسیده 

باشد راس ساعت  14 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخ  98/6/30 در محل اتاق اقای 

شهرداربازگشایی انجام  خواهد شد
وچنانچه برندگان مناقصه حاضر به  

انعقادقرار دادنشوند تضمین  شرکت در 
مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
سایر شرایط :                                            
1-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات 

مختار است.
2-به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک 

الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-پیشنهادات واصله بایستی بصورت حجمی  

و متر مربع  باشد)محاسبه یک متر مربع 
رفت و روب و نظافت و محاسبه یک کیلو 

گرم زباله جمع اوری حمل و دفن(

4-به 
پیشنهادات 
واصله بعد 

از پایان 
ساعت اداری 

14 تاریخ  
98/6/30  هیچ ترتیب اثری داده نخواهد 

شد.
5-کلیه هزینه های درج اگهی بعهده 

برنده مناقصه می باشد.
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان 

دولت در رعایت مقررات و بخشنامه های 
شهرداری و مقررات نظام وظیفه عمومی 
جهت شرکت در مناقصه وتائید اداره کار 

و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 
مناقصه فوق الذکر در اسناد مناقصه 

مندرج است.
                                                                                                                                                      
           مجید محمودی                                                                                                                                           

      شهردار کهنوج      

اقدام نموده.
3-محل تحویل اسناد حراست 

شهرداری کهنوج و مدت قرارداد 4 
ماه می باشد.

4-تشکیل کمیسیون عالی معامالت 
شهرداری کهنوج و بازگشایی پاکات 

پیشنهادی در روز  شنبه مورخه 
98/6/30 راس ساعت14 در محل اتاق شهردار می باشد.

5- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
6- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
7-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

8- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

مجید محمودی
شهردار کهنوج

آگهی مزایده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج

سایر شرایط:
1- مدت اجاره از تاریخ 

عقد قرارداد به مدت 
12 ماه یا یکسال شمسی 

می باشد .
2-   هزینه چاپ آگهی 
و کارشناسی بر عهده 

برنده مزایده می باشد.
جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 

های 43207026 
-034 و 43207065 

-034تماس حاصل 
نمایید.

اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان کهنوج

 عضو هیئت مدیره سردخانه داران  جنوب کرمان گفت:

 خرماداران از دپوی محصول خود در سردخانه ها جلوگیری کنند



کمال طلبی در قابوس نامه

طنــز اجتمــاعی

معرفی کتاب

حریم خصوصی از جمله مواردی است که باید 
مورد مداقه ی بیشتری قرار گیرد . عنوان مثال نوع 
پارک اتومبیل ها در خیابان یا در جایگاه اختصاصی 

آپارتمان ها و مجتمع های پزشکی اگر بر اساس 
معیارهای الزم صورت نگیرد نوعی تضییع حقوق 

دیگران است یا اینکه پزشکی که حق معاینه خود را 
به عنوان یک متخصص یا فوق تخصص از بیمار می 

گیرد ولی زمان صرف شده را برای بیمار کمتر از حد 
مجاز صرف می کند در واقع تضییع  حقوق بیماران 

 است.
�� بنابراین لزوم توجه به رعایت حقوق شهروندی 
زندگی آرام تر با کیفیت تر و سالم تری را برای 

شهروندان به دنبال خواهد داشت که توجه به رعایت 
موارد متعدد آن مورد مطالبه همه شهروندان است 
و بر شهروندان الزم است که اوال«  با حق و حقوق 
خود آشنا تر شوند ثانیاً بر دستگاه های متولی است 
به منظور جلوگیری از هرگونه هنجارشکنی و حفظ 

آرامش در جامعه زمینه آموزش  حقوق شهروندی را 
 برای شهروندان فراهم آورند .

امروزه ورود به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی  
آدابی  دارد که اگر لحاظ نشود نقض واضح حقوق 

مردم را در پی خواهد شد 

ادامه سخـــن نخست

2 رسول خدا صلهّی اللهّ 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،

 الف: مکان  و روش عزاداری
مراسم سوگواری دهه عاشورا به جز روز عاشورا 

وشام غریبان، همیشه شبها برگزار می شده 
 است.

مکان های  عزاداری دهه ی عاشورا برسه گونه  
بود. 1- حسینیه ها وتکایا : معدود جاهای که 

حسینیه داشتند مانند نودژ- کهنوج- دوساری و گالشکرد در حسینیه 
 ها.

2- مکان های زیارتی ،قدمگاهها و امامزاده هایی که رسم بود با جمع 
آوری پول از مردم آبادی های پیرامون )به روشی که در صفحه بعدی 

 خواهیم گفت(. مراسم عزاداری در کنار زیارتگاه برگزار می شد. 
مهمترین این زیارتگاهها عبارتند از زیارت پنج تن در رودبار- زیارت 

بچه در سرخ قلعه، زیارتی در کشیت که از همه جای قلعه گنج آنجا می 
رفتند. زیارت قدمگاه گشمیران- زیارت شاه اشرف در منوجان- زیارت 

پیرسنگی یا میرسنگین)معروف به سلطان سیدعطا اله( در دهکهان- 
زیارت سلطان سیف الدین در نودژ]البته نودژحیسنیه هم داشت [زیارت 
پنج پیران در کوه مرغاک نازدشت، زیارت پیرسرکوه] در بخش رودخانه 
نزدیکی  کوهستان  بادافشان[ زیارت پیرچوگان- وزیارتگاه  دیوان مراد.

 در کوهستان کلمرز
در جنوب کرمان زنجیر زنی- قمه زنی و گل آلوده کردن هرگز رسم نبوده 

 است. اما مراسم سینه زنی چندگونه رواج داشت.
 سینه زنی واحد 50 سال اخیر مرسوم بوده است. مدرکی که قبل از این 

باشد نداریم. سینه زنی سنتی منطقه به شکل  عمومی اینگونه بود که در 
هر دو نفری  رو به روی هم می ایستادند و سینه می زدند. که این صف و 

روستاهای  از  یکی  در  شصت.دبستانی  دهه  بودم،اواخر  چهارم  کالس 
قلعه گنج،جنوبی ترین بخش استان کرمان.پر استرس ترین روز آن سال 
 تحصیلی،روز نفرت انگیز»َرد قبولی« بود.دوهفته بعد از امتحانات ثلث سوم.
ساعت هشت صبح به صف شدیم.باِد بی حوصله،پوست نه چندان ظریف 
مان را می سوزاند. آفتاب با نشانه گیری دقیق،تیغ هایش را بر سرمان  می 
زد.مدیر مدرسه از هر دری صحبت کرد؛نصیحت های پدرانه،او در  سایه 
و ما در مرکز تابش آفتاب.استرس زیادی داشتم.یکی از بچه ها ،رقص پا 
 می کرد،از فشار ادرار .تنبل ترین شاگرد کالس اما  تخمه می شکست.
دوستم  به  گفت.  چه  بفهمیم  آنکه  بی  شد،  تمام  مدیر  خطابه 
تلخی  زنه«،لبخند  می  چپم  چشم  زیر  داره  صبح  گفتم:»از 
کرد. نگرانم  بیشتر  این  یاد!«  می  برات  بدی  خبر   زد:»حتما 
معلم،کارنامه ها را با تاسف به هم کالسی هایم می داد.با شنیدِن»مهدی 
چگین«،قلبم به تپش افتاد،رگباری .پاهایم شل شده بود.عبوِر عرق را بر 
افتادم.کسی  راه  و  بلند شدم  نظر خودم  میکردم.به  احساس  خط پشتم 
فاصله  میرفتم  چه  هر  وایستادی؟!«  وگفت:»برو،چرا  داد  تکانم  پشت  از 
برسم. معلم  به  تا  بُرد  زیادی  زمان  نظرم  شد.به  می  بیشتر  معلم  از  ام 
ام« شده  مردود  چپ؟حتما  داد،گفتم:»دست  چپم  دست  به  را   کارنامه 
خط  داشت.دنبال  دیدنم  با  معکوسی  رابطه  هایم  چشم  بیشتر  بازکردن 
قرمز و کلمه »مردود« می گشتم.دستی روی سرم احساس کردم:»آفرین 
مهدی،نفر دوم شدی!«.سوی چشم هایم بر گشت.همه نمره هایم بیست بود 
 غیر از ریاضی.سر از پا نشناختم.دستم را مشت کرده و فریاد زدم:»ای َول!!« 
به  سرعت  با  شد.چنان  خفه  هوا  در  فریادم  که  کرد  نگاهم  جوری  مدیر 
راه  رسید.وسط  نمی  گردم  به  بزرگترم  برادر  که  دویدم  می  خانه  سمت 
کتابها را از کیف بیرون آورده و به هوا پرتاب کردم.اوج هیجان و رهایی 
بود.نفس زنان به خانه رسیدیم.پدر که معلم بود کارنامه هردو را نگاهی 
اجمالی کرد.چیز خاصی نگفت.احتماال انتظارش از ما همین بود.در کمتر 
از چند ثانیه تقسیم کار تابستان ما را انجام داد.برنامه پیچیده ای نبود که 
نیاز به نوشتن و چسباندن به دیوار داشته باشد:»یک روز در میان آبیاری 
 باغ جلو خانه با شما« این همان خبر بدی بود که زیر چشم چپم می پرید.
هیچ  شد،بی  شروع  بعد  روز  برادرم،از  و  من  فرد  و  زوج  طرح 
شو،موتور  داد:»مهدی،مهدی،بلند  تکانم  پدر  نزده،  استراحتی.افتاب 
میگیره.« هوا  که  نکنه  تموم  گازوئیل  باشه  .حواست  روشنه   پمپ 
به زحمت از رختخواب بلند شدم و از پشه بند بیرون آمدم.مادر در سایه ی صبح 
 ،حصیری پهن کرده بود با صبحانه ای گرم و مفصل؛چای شیرین، نان و ماست.
تلو  تلو  بر دوش من  قواره  و  قد  این  با  اینکه  از  رفتم.بیل  باغ  به سمت   
میخورد خنده اش گرفته بود.خصوصا وقتی که پایم را بر کتفش میگذاشتم 
عیبش می آمد که در زمین فرو برود.تا ساعت نُه،خودم بیل و باغ سرگرم 

 فــرهنگ عــاشـورایـــی در رودبـــارزمیـــن )قسمت دوم(

 گابریل گارسیا مارکز
 فقید و افسانه ای در

 کتاب بی نظیر صد سال
 تنهایی سطر درخشانی

دارد با این مضمون؛
 اگر روزی انسان در«

 کوپه درجه یک مسافرت
 کند و ادبیات در واگِن

 ».بار،کار دنیا به سر آمده
 هر چند در سال های

 اخیر فضای ادبیات کم رمق و کسالت بار دنبال می
 شود ودر جایی که ادبیات برای اکثریت مردم کم قدر

 است و تنها در حاشیه زندگی اجتماعی جریان دارد
 آن هم درست مانند فعالیتی زیر زمینی، اما برای

 اندک آدمهایی که با امر خالقانه نوشتن و پژوهش سر
 و کار دارند برترین شیوه ممکن برای زیستن است

 علی رغم نادیده گرفتن همه موقعیت های اجتماعی و
 سیاسی و اقتصادی که در سرزمین ما با نوشتن ممکن

 است از دست بدهی، چه بسا نوشتن و دیگر گونه
 دیدن تاوان و هزینه هم دارد.به گمان من نوشتن

 یعنی ساختن جهان ایده آل خاص خودت، پناه بردن
 به واژه ها و کلمات یعنی فرار از واقعیت های کرخت
 موجود و تلخ  زیستن در جهان واقعی، البته طبیعی
 است که این قابلیت و تمایل درونی به دور شدن از

 دنیا و زندگی واقعی با کمک بال های خیال و آزمودن
 ادبیات ،گردابی است که اکثر ابناء بشر به آن تن نمی
 دهند و آن ها که به چنین ورطه سهمگینی گام می
 نهند و به  یاری کلمه های مکتوب دنیاهای دیگری
 را خلق می کنند،کسانی که با ذوق و شوق به حرفه

 دالورانه ای می پردازند که سارتر اینها را برگزیده می
  .نامید ، یعنی همانا نویسندگان که در اقلیت اند

 منصور نادری پور، از همین اقلیت های مستعد و اتفاق
 های خوب شهر کوچک ماست جوانی فروتن و بی

 ادعا که در زمینه ادبیات پژوهش می کند ،می خواند
 ،می نویسد ،شعر می گوید و داستان ..    .امید که هدر

 نرود و قدر ببیند و از طرف متولیان فرهنگ پشتیبانی
 شود و با جدیت و پشتکار ادبیات را جدی تر دنبال
 کند و بیشتر بخواند و بخواند... با استعداد و فروتنی

 که در او سراغ دارم حتما آینده روشنی در انتظار
 خواهد داشت و کارهای بهتر و حرفه ای تری حتما از

 .منصور در آینده خواهیم خواهند
 او نخستین مولف شهر ماست  که از او اثر پژوهشی
 »کمال طلبی در قابوس نامه«توسط نشر امیدکویر

 در سال 97 با تیراژ 2000 نسخه منتشر شده که  در
 شش فصل گرد آوری شده . پژوهشی است که هدف

 آن شناخت سیر منابع اخالقی و تعلیمی در نثر
 فارسی و جایگاه قابوس در آن میان و دومین هدف

 آن هم بررسی شیوه های بازتاب کمال جویی در
 قابوس نامه  ودر نهایت به بیان اهدافی پرداخته که

 عنصر المعالی از طرح مباحث مربوط به کمال انسانی
 داشته

اسحاق رمشکی

 30ُکت نامه
 ارتباط بارش سرقبر با بیمارستان کهنوج بًْهًمَنــک 

 بارش خوبه سر دوشوم بباره ... 
 سرکبروم بباره یا نباره 

 چه فرخی به حال زار مو داره
این زبانزد مردم قدیم ما بوده ودر مورد اهمیت چیزی 

 گفته می شود که به موقع باشد . ..
 بقول امروزی ها استفاده بهینه به وقت نیاز ..

این مثل که می نوشتم یاد پیام یک همشهری افتادم که 
به می گفت . جناب شهریاری از مسئولین بیمارستان 

کهنوج بپرسید چرا چراغ های خیابان پشت بیمارستان 
باوجود کاربرد این همه تجهیزات روشنایی، شبهای 

خاموشند. این خیابان شبها مثل دل شمر ذالجوشن سیاه 
و تاریک است.... گفتم چشم...حتمن منتشر می کنیم..

این سوال را از همسایه های دیگه پرسیدم که تایید کردند 
ولی یک نفرشون گفت: از اینکه سردخانه بیمارستان در 

همین طرف خیابان است.خودش وحشتناک است . وقتی 
هم که .با دادها وگریه های یکباره نگاهت آنسوی می 

رود..خیلی ترسناکتر میشه حاال تاریک هم باشه تکلیف 
روشنه... گفت برای همین شبهایی که سردخانه ارباب 

رجوع دارد...چراغ ها روشن می شوند ..گفت مطمئنی که 
فقط دراون شبها چراغ روشن می شوند. .در پاسخ می 

گفت...دقیقا..نه .....ولی فکر می کنم..اینکار را بکنند. 
چون اگر ازاین همه امکانات مدرن روشنایی در چنین 

وضعیت بسیارخاص و پس از مرگ وجهت حمل 
اجسادمون هم روشن نکنند. و وقت مرگ ما درد مون 

نخوره ..کی ....   بارش خوبه َسر ُدوُشوم بباره....سرقبر 
بباره یا نباره 

 گاد، غیر منتظم برگزار می شد. دراین سینه زنی دستها ارتفاع می یافتند.
 و وقتی نوحه سرایی به اوج می رسید  یک ضربه به سینه چپ و یک 

ضربه سینه راست زده می شد. این نوع سینه  زنی  معموال در شبهای  
تاسوعا و عاشورا و 21ماه رمضان بود. زنان در صفهای جداگانه با نوحه 
خوانی یکی از بانوان برگزار می شد. اما زنان فقط در پاسخ می گفتند 

حسین حسین. گونه  دیگر سینه زنی به صورت نشسته بود. یک ساعت 
قبل از اینکه ذکر مصیبت توسط شیخ خوانده شود. شروع به خواندن 
نوحه کرده و سینه می زنند که این سینه زنی ها با نواهای سه ضرب 

متوالی، دوضرب پیاپی و یک ضرب سینه می زدند. که سه ضرب با مداح با 
 سرعت نوحه می خواند.

 ب: زمان و موسم های عزاداری
 مهمترین مراسم عزاداری همان دهه محرم است. اما شام غریبان،  

واربعین و  19 و 21 ماه رمضان بود. اما چند گونه هم به صورت سنتی  در 
قدیم رواج داشته است. مردم رودبارزمین موسم عزاداری روزهای شهادت 
ائمه اطهار)ع(  را که روز  قتل می گویند مانند روز عاشورا و 21 ماه رمضان 

تا ساعتی پس از ظهردانسته و بعداز ظهر را سوگواری نمی کرده و می 
 گفتند قتل شکسته شد.

2- در مراسم روزهای سوم. پنجم. هفتم.چهلم .سالگرد درگذشت متوفی،  
مراسم عزاداری شهدای کربال با خواندن ذکر مصیبت توسط واعظ برگزار 

 می شده وهنوز هم رواج دارد.
3- سوگواری های نذری:  چنین  مراسم هایی را کسانی می گیرند که 

مثال شخص زندانی یا بیمار یا داشتن گرفتاری، نذری می کنند یک شب یا 
بیشتر خرج بدهد و یا بدون خرج فقط با سینه زنی و ذکر مصیبت باشد. 

 منظوراز خرج، تقبل هزینه  پذیرایی از مهمانان با شام وچای هست.

یا اینکه برای یک دفع بالی بزرگ چون در امان ماندن از 
یک بیماری واگیردار یا طوفان عظیم یا سیل زدگی نذر می 

کردند دراین نوع نذر کمک همه مردم هزینه خرج یک یا 
چند شب روضه خوانی و سوگواری اهل بیت )ع( و شهدای 

 مظلوم کربال شود.
عزاداری در امامزاده ها:  به این نوع عزاداری در همیشه سال 

معموال روزهای جمعه که زائرین جمع می شدند با خواندن 
ذکر مصسبت، برگزار می شد. بانی این  سوگواری معموال 

افرادی بودند که نذر می کردند مثال مراسم عزاداری برای 
 زائرین فالن زیارت یا قدمگاه خوانده شود.

 وقتی که کسی از زیارت مشهد یا کربال با حج می آمد 
مراسم عزاداری شهدای کربال در منزلی برگزار می شد و می 

 شود.
یک رسم عزاداری دهه عاشورا هم اینگونه مرسوم است. 

که اافراد توانمند هر روستا  یک روز از دهه محرم را با خرج 
دادن ویابدون خرج در منزل خود تقبل می کردند. که این 

به شکلی سنتی و در هر همه ی سالها بود. مثال کدخدا روز 
وشب تاسوعا را  وفالن شخصیت فقط هفتم محرم ودیگری 

اول محرم برگزار می کردند. که داشتن  روز برگزاری مراسم 
ارثی بود.مثال  کسیکه شب شام غریبان ویا شب پنجم را 

برگزار مینماید. حتمت یا دست کم احتماال پدر وپدربزرگ 
ونیاکانشان هم  همین شب ها داشته اند.

 حمید شهریاری کوتک

بودیم.با صدای فریاد برادرم از در خانه و شنیدن اسم  »بل و سباستین« 
،بیل و باغ را بی محل کرده و به سمت خانه دویدم.فاصله چندانی نگرفته 
بودم که زیر پایم خالی شد.تا زانو در ِگل فرو رفتم:»اَه!گندش بزنن.«سوراخ 
نگاه  بودم  کاشته  زمین  در  که  را  ،بیل  زمین  بر  افتاده  بود.همانطور  موش 
کردم،رویش را برگردانده بود و می خندید.پایم درد گرفت.لی لی زنان و با 
خوشحالی وارد سالن شدمبا نهیب مادر، خودم و لبخنِد بی دلیلم،خشک 
به  پا،از شوق  از شستن  شدیم:»چه خبرته؟خونه رو پر خاک کردی.«بعد 
سمت تلویزیون شیرجه زدم ،خدا رحم کرد که گردنم نشکست.بی نصیب 
ها«را هم  آن،»فوتبالیست  از  نشدم.بعد  هم  بزرگتر   برادر  گردنی  از پس 
نگاه کردم،غافل از مسوولیتی که به من واگذار شده بود.بعد از اتمام برنامه 
بیرون آمدم.موتور پمپ خاموش شده بود.»ای داد!حتما گازوئیل تمام کرده 
و هوا گرفته«.»هوا گیری« و روشن کردنش کار من نبود. همسایه مان که 
اخیرا دوره ی »آموزش نظامی« را گذرانده بود با کلی ادعای قدرت قبول 
کرد که کمکم کند. موتور را هوا گیری کرد.برای کشیدن گازوییل ،شیلنگی 
سرفه  ریخت،به  دهانش  به  ،گازوئیل  مکیدن  شروع  با  و  کرد  بُشکه  وارد 
افتاد و به دنبالش استفراغ .دوباره تالش کرد.هر بار همان داستان.پس از 
لیتر گازوییل  را پر کرد ولی نزدیک ده  لیتری  چندبار تالش،گالن بیست 
را خورد و یا به زمین و لباسش ریخت.چند بار تالش کرد موتور را روشن 
کند؛موتور تَهک تهکی کرد ولی روشن نشد.ساعت تقریبا یازده صبح بود.
دهانش خشک شده بود و عرق از سر تراشیده اش می چکید.نفسی چاق 
کرد.تالش های بعدی اش هم بی نتیجه ماند.نفس به دست و پایش باقی 
پاسخ  بود.در  شده  سفید  گچ  مثل  اش  سوخته  آفتاب  بود،صورت  نمانده 
به اینکه »کمک بیارم؟«همانطور که روی موتور خم شده بود و دستش را 
تکیه داده بود،نفس زنان گفت:»ن...نه....خو..دم.....رو....شنش.... میکنم«.
نای ایستادن نداشت.نشست.بد جور نفس نفس میزد.مدتی گذشت و کمی 
حالش بهتر شد.آبی به سر و صورتش زد.دست به کمر ،چند نفس عمیق 
کشید.عضالت بازویش را ماساژی داد.حالش کمی سر جا آمد.این بار هر 
چه توان و غرور داشت به دسته ی هندل داد.موتور پمپ باالخره لجاجت 
 را کنار گذاشت و روشن شد.خنده مغرورانه روی لب سرباز جا خوش کرد.
تماشای  من غرق  که  تلویزیون.در ساعتی  برنامه  ادامه  و  برگشتم  دوباره 
تلویزیون بودم،آب از کرتها بیرون زده بود و اصطالحا »جنگل رفته بود«.
از توان من برای بستن آن بود.از برادرم  فشار اب در جوی اصلی بیشتر 
کمک خواستم ولی او هم نتوانست.به من گفت:»کاکا،بشین تو جو«.نشستم.
دو طرف،روی شکم و زانو هایم خاک ریخت.وقتی که احساس کردیم دیگر 
جلوش بسته شده است،بلند شدم.ثانیه ای نگذشته بود که فشار اب همه 
خاک ها را با خودش برد.چند بار دیگر همین کار را تکرار کردیم.بی فایده 
نشستیم  اب  جوی  در   کنان  گریه  نفری  .دو  افتادیم  گریه  به  دو  بود.هر 
خود  به  را  ما  ای  خنده  بگیریم.صدای  را  اب  بیشتر   رفتن  هدر  جلو  که 

از  سال  چند  که  ام  آورد.دایی 
سرمان  بود،باالی  بزرگتر  ما 
شین،مثل  بود:»بلند  ایستاده 
شدین. کشیده  اب  موش 
و  برداشت  را  شین«بیل  بلند 
بست. را  آب  جلو  راحتی   به 

ماه،فصل   مرداد 
شد. شروع   »خرماچینی« 
داشتیم؛کوتاه  باغبانی 

آن  و  سوالی  جواب  حد  بود،در  حرف  .کم  سبز   چشمانی  قد،بور،با 
تقریبا  فاصله  به  روستایی  اضافه.از  توضیح  هیچ  نه،بی  یا  بله  هم 
میشد  بیدار  وقت   چه  پیاده.نمیدانم  امد،پای  می  کیلومتری  چهار 
که آفتاب نزده سِر نخل بود.برای نخل های کوچک ،چهار نفر،گوشه 
میداد.اکثر  تکان  را  خوشه   او  و  میگرفتند  را  بزرگی   ملحفه  های 
نفر  چهار  آن  کله  و  سر  به  یا  و  میریخت  ملحفه   از  بیرون  ها  خرما 
را  خودش  کار  او  ولی  بسه،بسه«  میزدند:»  داد  مدام   که  خورد  می 
می  نشنیدن  به  را  خودش  عمدا  که  بود  این  همیشه  میکرد.تصورم 
بود،ابدا نمی خندید. او هم تفریحی کرده باشد.مرد عجیبی   زند که 
پریدیم. می  آب  حوض  به  لباس  میشد.با  تعطیل  کار  ظهر  اذان  با 
کردند. می  آب  زیر  را  ها  تر  ضعیف  سِر  بودند  تر  قوی  که  آنها 
کردیم. می  تمرین  کودکی  همان  از  ظاهرا  را  ُکشی   ضعیف 
تلِخ»لیمو چینی«  ،موعد  بود  نشده  تمام  چینی  خرما  هنوز 
ریخته  لیموهای  کردن  عذابی؛جمع  و  زحمت  میشد.چه  شروع 
حتما  چهارمی  میداشتی  بر  که  لیمویی  سه  درخت.هر  پای  شده 
کنم. می  حس  انگشتانم  نوک  را  خار   سوزش  هم  بود.هنوز   خار 
اواسط شهریور،به جبران عذاب لیمو چینی،فصل شیرین »پرتقال چینی« 
سر می رسید.باالرفتن از درخت پرتقال،پوست کندنش با دست و زدن  
به سر وکله بچه هایی  که زیر درخت بودند، تنها قسمت خوش داستان 
تابستان بود.تا به خودمان بیاییم،شده بود اواخر شهریور و آغاز تعطیالت 
بازی. و  مدرسه  رفتن،خرید  عروسی  برای  فرصت  روز   تابستانی.ده 
اول ِمهر،اگر شرایط مالی خانواده ها باعث ترک تحصیل نمیشد،همه)بچه 
ارباب یا کارگر( با سری تراشیده،لباس نو با خط اتوی کارخانه و کیف 
سال قبل برادر بزرگتر  به مدرسه میرفتیم که وقتی جهت احوالپرسی 
به هم دست میدادیم از سفتی پینه های کف دست ،لبخندی زده که 

یعنی می دانیم : »تعطیالت تابستان خود راچگونه سپری کرده اید«

 تعطیالت تابستــان  در قلــعه گنج

سفــرنامه کـــرمان وبلــوچستـــــان 
فیروز میرزا  فرمانفرما

 در راه پس از بمپور به سمت رودبارزمین 
 چیل نادري

آثار شهر قدیمیدر دو نقطه هم آثـار و عالـمت برجی 
و گـاو چاهی بود. ودر میان صـحرا جاهاي پست وبلنـد 

وآجر پاره زیاد دیـد که گویا آنجاشهر عظیمی بوده 
 است، از 

 قراري که بلوچها
 1 شه دوست خان بلوچ از رؤساي طایفهي بلوچ بود.
2 چیل نادري محلی است نزدیک بمپور که در آنجا 

بین بلوچها و سپاه نادر شاه به فرماندهی پیرمحمدخان 
 جنگ در گرفته است.

در تاریخ کرمان نوشـته «...ملک شـیرخان صاحب 
بمپور و مضافات آنجا بود، بمحض اسـتماع خبر آمدن 

 لشـگر دولتی از قلمرو
خود جمعیت خواسـته ... به انـدک زمانی گروهی انبوه 

... جمع آمـده به اسـتظهار تمام از قلعه بمپور بیرون 
 آمده ودر محلی که این

زمان بلوچیه آنجا را  چیل نادر گویند تقارب فئتین 
 دست داد.) تاریخ کرمان، ساالریه، تألیف وزیري.(

سفرنامه کرمان و بلوچستان، میگفتند از این جلگه 
چهل هزار قشون بر  میخواسته است الل اعلم، ولی از 
 عالمت به قدر دو برابر شهر جدید تهران به نظر میآید.

�� طایفه  جوسی که بالفعل در این والیات متفرق 
میباشـند از صد سال وکمتر قبل بر این یاد میدهند 
که در این مکانها آباديهاي داشتند و به قدر شش 

هفت هزار خانهوار بودند، به نقد همه متفرق شده 
بالسکنه و مخروبه و صحرا و جنگل و بیآب شده است.

)گفته می شود جوسی ها از نخستین  قبایل ساکن 
 رودبا زمین هستند(

در گودالها آب 
ایسـتاده بود که اهل 
اردو میخوردنـد و از 

بابت آب به آنها تلـخ 
نمیگذشت. در نقطهي 

منزل هم گودال 
و غدیر آب که به 

اصـطالح بلوچها چیل 
باشد ، نادر شاه در آنجا 

بهجهت لشگرکشی 
این سمتها به قدر دو 

فرسخ کنده ودرست 
نموده است، که آب 

باران در آن جمع شود. 
و بماند و بالفعل مملو 

آب است یقینا تا چهل 
پنجاه روز دیگر هم 

 میماند.
 بتهي درم شور
در صـفحات 

بلوچسـتان بتـهاي اسـت مشـهور به درمشـور خـاصه 
در منزل امروز خیلی زیـاد است مثـل کـاه است اسب 

 بسـیار خـوب
میخورد، لیکن دو سه روز بیشتر که اسب میخورد 

اثري دارد که دنـدان اسب را میسایـد وصـاف میکنـد 
 که احـدي اسب چهار

سال را با اسب بیست سال نمیتواند تمیز بدهد، بتهبته 
سبز میشود. جیرفتی ودراج این منزل بسیار بود ونیز 

 زیاد صید نمودند.
 عبور نادر شاه از بلوچستان

خاک این دو منزل از خوبی بسیار نرم است که هرگاه 

باران ببارد امکان ندارد 
 مال و حیوان باري بگذرد.
بلوچها میگفتنـد پـدران 

ماها تعریف میکردند 
اوقاتی که نادر شاه از 
اینجا عبور میکرد«» 

باران زیادي آمد از شدت 
گل نصـف بیشتر1 

]پاورقی[. نادر شاه چند 
مرتبه از کرمان میگذرد 
ولی به بلوچسـتان نرفته 
و تسـخیر بلوچسـتان را 
در سنه 1149 به دست 

پیر محمد خان بیگلر 
بیگی سـابق هرات   انجام 

 میدهد. 
در سـنه 1150 نادر شاه  
براي تسـخیر قنـدهار از 

طریق  کرمان  و بم  و 
 سیسـتان میگـذرد. 

 لکهارت در کتاب  نادر شاه مینویسد : که این
اردوي او از آدم ومال تلف شدنـد وبسـیار به صـدمه 

 گذشـتند.
 و بحمـدالل والمنۀ همهي اردو در این سـفر از 

 تصدق وجود مبارک
سرکار اقدس همایونی روحی فداه به کمال آسودگی 

 وشکرگذاري بودند.
 گنبد

منزل ششم بیابانی مشهور به گنبد است. این منزل 
نیز شش فرسخ بود. از اول منزل  تا نیم فرسخی 

گنبد تماما از میان جنگل عبور شد و این جنگـل هر یـک 
فرسـخ دو فرسـخی قطـع میشـد صـحراي همـوار صـاف 
بـود که بتههـاي کوچـک و بزرگ قیـچ و درم شـور و خر 

 زهرههاي کوچک داشت.
انواع درختان جنگلیخرزهره این صـفحات جور جاهاي دیگر 

که بزرگ میشونـد وگل قرمز دارند نیست، وبه آن طورها 
بلند نمیشوند منتها یک ذرع باشند و گل آنها هم خیلی ریزه 

و سفید است که از گل بابونه ریزتر میباشد،  میگویند زهر 
 اینها هم به آن اندازهها نیست.

دوره ي این محوطه صـحراي وسیع همه جنگل پر و انبوه 
میباشد ونمایان است. این وسطها مثل زمین مزروعی هموار 

وصاف وسبز است که گویا خداوند براي آبادي خلق کرده 
است که بدون جنگلتراشی وزحمت و مشقت در این خاک 

 نرم زراعت نمایند.
 یک قسم درختی است مثل درخت انار دو سه ذرع بلندتر 

نیست رنگ چوب وشاخههاي جنگلها براي اهل کرمان و 
بلوچسـتان خیلی گران تمام میشود چون نادر آذوقه اردوي 

خود را از آنجا میبرد و پس از عبور اردوي نادري قحطی 
 روي میدهـد. 

دیگر به واسـطه کم بودن مالهاي باربري زن و مرد را وادار 
 میکنند که در عوض حیوانات از 7 الی15 

من آذوقه بر دوش خود حمل کننـد. از قنـدهار نادر به 
طرف هندوسـتان روانه میشود و از آنجا نیز «... فرمانی به 

 بیگلربیگی حاکم
کرمـان روان سـاخت که سـپاهی جدیـدبا امتعهي کرمان 
از مأکول وملبوس به جانب سـند ارسال کنـد ...» تاریـخ 

 کرمان، ساالریه،
 تألیف وزیري(

 ��سفرنامه کرمان و بلوچستان، فیروز میرزا فرمانفرما ص101:
�� کانال کالت خبر.کالت دانستنی های رودبارزمین

دکتر مهدی چگین



  ) افسانه شمشیر بیژن(

داستان پیدایش شمشیر بیـژن پهلوان  معروف 

رودباری که بنابر روایات کهن این سرزمین،  

شمشیر او الماس بوده که از برخورد برق 

آسمانی) صاعقه( بر روی آب به وجود آمده 

بود.

 گفتنی است هنوز هم  بسیاری از  عامه مردم  

رودبارزمین. باور دارند که با چنین برخوردی 

چنان شمشیری بدست می آید که بسیار تیز 

و برنده است.. چنانکه  می دانیم . شمشیر 

آشوکا از  پادشاهان بسیار قدرتمند و باستانی  

هندوستان  هم به همین گونه  به دست آمده 

 بود...  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"
 شنیدم بوالعجب من داستانی
 که تاان گفت و از تیغ برنده
 ز آب چشمه و  برق  جهنده

 که اسبی داشت او بی مثل ومانند
 ِگران ُسّم وسُبک دو بود و ارَغندـ*

 به ِمهتر گفت اینک اسب من را
 ببر چشمه بشویش یال وتن را

 گرفت افسار اسب و رفت مهتر
 که تا شوید ز اسب خان سر و بر
 رسید چون برسر آن چشمه آب
 بشد اسب از زالل چشمه سیراب

 سپس مشغول تیمار و بر او
 قشو را میکشید بر پیکر او

 که ناگه ابری آمد آسمان را
 خروش رعد لرزانید زمین را

 پیاپی برق میزد برچپ وراست
 زکوه وسنگ آتش هر طرف خاست

 جهان گردید یکسر تیره و تار
 صداهای مهیب ازرعد و کهسار
 به روی آب زد برقی شرر بار
 سپس درآب شیئی شد پدیدار

 به چشم مهتر آمد قطعه ای چوب
 ویا از نخل همچون دسته  جاروب

 گرفت از آب و آودرش سر دست
 گمات او که این یک قطعه چوبست

 بزد بر اسب کز چشمه در آید
 برون از چشمه او را زین نماید

 به حیرت دید دم اسب افتاد
 چه گوید درجواب از این که رخ داد

 نمیدانست با بیژن چه گوید
 که اسب سالمی برده بشوید

 کنون آورده اسب بی دمی را
 از آن در حیرت آمد مردمی را
 ولی آن شیئ را با خویش آورد

 به خان گویدکه هرچه کرد این کرد
 چو بیژن دید آن برنده الماس
 که آهن میبرد مانند قرطاس
 شده  از امتـزاج  آب  و  آتش
 فلزی این چنین بران وسرکش

 به  مهتـر داد انعام  فراوان
 که آورده چنین الماس بران

 ازاوکردند شمشیری شرربار
 که سنگ خاره بد در نزد او خوار
 سخن ازبیژن واین طرفه شمشیر

 بسی بشنیدم از برنا واز پیر
 بیک ضربت شتررا نصف کرده

 شگفتیها بسی زین قسم کرده
 نموده  میـله آهن به دو نیم
 فتاده در دل دشمن از او بیم

 خدا داند که این افسانه ها چیست
 چه منبع دارد واز گفته کیست

 چو دیدم این بیان و این روایت
 نکرده هیچ کس او را کتابت

 بشعر آوردمش تاهرکه خواند 
 ز من  این   یادگارانه    بمـاند

     
 ـــــــ

 سه توصیف از اسب بیژن .ـ*
 1ـ)گران سم ( کنایه از قدرتمندی اسب

 2ـ)سبک دو( سریع وچاالک
 3ـ)ارغند( دلیر،خشن ، قوی هیکل

 ــــ
)قشو(برس فلزی دندانه دارمخصوص  

تمیزکردن و تیمار اسب 

ُســرایـش

)مقام معظم رهبری(3
یکی از بزرگترین نعمتها، نعمت خاطره و یاد حسین بن علی علیه الّسالم، یعنی نعمت مجالس 

عزا، نعمت محّرم ونعمت عاشورا برای جامعه شیعِی ماست

از نظر تاریخی عمر کتابت شعر محلی در رودبارزمین از سی و چند سال  
بیشتر نیست. اما توجه جدی شاعران این حوزه به شعر محلی از دهه ی 
هفتاد به بعد بوده است. توجه شاعران رودبارزمین به خرده فرهنگ ها، 
بسیاری  که  زمانی  در  درست  شان،  زادگاه  محلی  لهجه ها ی  و  گویش ها  
مردم، از مناطق روستایی و عشایری مهاجرت کرده بودند تا لطف شهر 
نشینی را در حاشیه ی آبادی ها ی تازه شهرستان شده تجربه کنند، کار 
سترگی بود. به همین خاطر سرایش لهجه ها  و گویش ها ی محلی رمونی، 
جیرفتی، دلفاردی، جبالبارزی، ُکرته، نودژی، منوجانی، بلوچی و رودباری 
سرایی  محلی  امر  بادی  در   . شد  آغاز  هفتاد  ی  دهه  شروع  از  متداول  
چندان از طرف اصحاب قلم و اهل ادبیات و سرایندگان شعر فارسی مورد 
در  کمابیش  هم  هنوز  رویکرد  نوع  این  بسا  چه  و  نگرفت  قرار  استقبال 
وجود  جنوب  دان  ادبیات  ی  طبقه  و  فرهیختگان  از  بخشی  دل  و  ذهن 
عنوان  به   « رودبارزمین   « هفته نامه ی  نقش  میان  این  در  اما   . دارد 
انکار  و  رنگ  پر  بومی  ،  گویش  و  فرهنگ  کردن  زنده  در  موثر  ای  رسانه 
محلی  طنز  و  شعر  و  بومی  ادبیات  از  نشریه  این  حمایت   . است  نشدنی 
که  گفت  توان  می  جرات  به  دارد.  آن  سن  درازای  به  عمری  ویژه  بطور 
این نشریه و بعدها چند نشریه محلی دیگر و همچنین چند کتاب شعر 
با رنگ و بوی بومیت مانند »شروگ ماه« بودند که به شعر محلی هویت 
ادبیات دان و فرهیخته ی جنوب نشان  به طبقه  و  و تشخص بخشیدند 
دادند که شعر محلی می تواند و قابلیت آن را دارد که مورد اقبال و توجه 
بگیرد.  قرار  نقد  مورد  مستمر  کتابت  سال  بیست  از  بعد  امروزه  حتی  و 
محلی  سالها   ی  چکیده  واقع  در  ماه«  »شروگ  مجموعه ی  
و  گویش ها   و  اقوام  از  دارد  متکثر   صداهایی  که  است  سرایی 

جهان  خطه  هر  عامه¬ی  فرهنگ 
بلند  و  کوتاه  اشعار  )ضرب¬المثل¬ها، 
و  نقش  جایگاه،  افراد  به  داستان¬ها(  و 
نقش  و  ارزش  داده¬اند.  متفاوتی  ارزش 
زن نیز در فرهنگ¬های مختلف متفاوت 
می¬باشد. خرده فرهنگ بلوچ در همین 
از  غیر  نقشی  و  جایگاه  زن  به  راستا 
سایر فرهنگ¬های جوامع و اقوام داده است. نگارنده سعی دارد چندین 
شعر کوتاه و ضرب¬المثل در این زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد 
بازشناساند. بلوچستان  مکران  منطقه  در  را  بلوچ  زن  نقش  و  جایگاه   تا 
شخصی  را  ارزشمند  و  موفق  زن  بلوچ،  فرهنگ  کوتاه  شعرهای  از  یکی 
را  بخشی  کارش،  درآمد حاصله  از  پسر  فرزند  از طرفی  که  دانسته¬اند 
از طرف  دارد.  کار احساس رضایت هم  این  از  و  نماید  تقدیم  مادرش  به 
با مادر خویش در مراسم و مهمانی¬ها شرکت  دیگر دختران نیز همراه 
نیز  زن  لذت می¬برند. همچنین همسر  مادر  با  همراهی  از  و  می¬کنند 
حتی  و  می¬دهد.  اهمیت  و  توجه  خانواده¬اش  و  او  به  مستمر  بصورت 
پدر و برادرانش نیز به طور مستمر به منزل او رفت و آمد دارند  و جویای 
قلب  قوت  و  سایه سرد  منزله¬ی  به  او  برای  تعبیری  به  حالش هستند. 
و  دختر  همسر،  مادر،  نقش  در  بلوچ  زن  دیگر  عبارت  به  می¬باشند. 
خواهر وظیفه¬اش را به نحو احسن انجام داده است ، بدین معنا که در 
تربیت فرزندانش بهترین بوده و همچنین انتظارات و احساسات همسرش 
و  پدر  حال  عین  در  است.  کرده  رفتار  آن  راستای  در  و  نموده  درک  را 
برادرانش نیز از رفتار و عمل او رضایت داشته¬اند. بر همین اساس آنان 
 در صدد جبران محبت یا به نوعی انجام وظیفه در قبال این زن بوده¬اند.

و  پربار   چنان  تاریخش  شود   می  گفته  سخن  گالشکرد  از  وقتی 
از  بلکه   نه تاریخ روستایی در جنوب کرمان   گرانسنگ است که گویی 
تاریخ ایران  می گوییم ،چر اکه گالشکرد  تختگاه پادشاهان  نامدار  و 
پرشمار  لشکریان  توقفگاه  و   وآران  ری  و   خراسان  کاروانیان   گذرگاه 
است.  بوده  درپیوند  ایران  تاریخ  به  رویدادهایش   که  است  بوده  ی 
است. ایران   باستانی  روستاهای  از  یکی   فقط  گالشکرد  امروزه    اما 

 این روستا که روزگاری یکی از شهرهای مهم در روزگار باستان و قرون 
روستاهای  ترین  کهن  شمار  در  شود  می  بود،  ایران  اسالمی  نخست 
ایران نام برد که همچنان به حیات خود ادامه می دهد.دریغا که آنگونه 
شهرستان  در  حتی  امروزه  است.  نشده  پرداخته  آن  به  است  شایسته 
فاریاب، نام هیچ موسسه یا خیابان وبلواری با نام  والشگرد یا گالشکرد 
شناخت  در  فرهنگی  فعالیتهای  نبود  سبب  به  این  که  شود  نمی  دیده 
ما  مسئولین  اطالعی  بی  هم  طرفی  واز  است.  تاریخی  روستای  این 
اجرایی  مدیران  دهی  اهمیت  عدم  یا  و  منطقه  این  تاریخی  قدمت  از  
دانست.    اصلی  علت  میتوان  دیاررا  کهن  این  تاریخی  های  ارزش  به   ما  

افتخار  قابل  وقدمتی  است  برخوردار  عظیمی  تاریخ  چنان  گالشکرداز   
مهم  الزم  منزله یک  به  که  باستانی  هست  های  پژوهش  و جای خالی 
دادیم. می  اختصاص  شناسی«  »گالشکرد  به  را  هرسال  از  روز  یک   بود 

اردوان  روزگار  در  بینیم  تاریخ می  در  که  روستا  ازاین  ردپایی  نخستین 
پنجم اشکانی بود. وقتی که با کودتای نظامی توانست برادرش پالش چهارم 
اشک بیست وهشتم را از تخت پادشاهی برکنار کند،بجای برادرکشی  او را 
از تیسفون به جنوب کرمان فرستاد . پالش هم ناچار به  حکومت برمنطقه 
اووفادار  با  که  پارتیان   قبیله   ازیک  لشکری  و  شد.  قانع  رودبارزمین 
بر علیه پالش  تا هرتهدیدی  این منطقه شدند  وارد  بودند هم همراهش 
را منهدم کنند. همه ی آنان همراه پادشاه اشکانی دراین منطقه سکونت 
یافتند و در کنار رودی پرآب و نخل هم شهری بنا کرد که به پالشگرد 

لهجه ها ی متنوع در  یک کلیت واحد تحت عنوان » شعر حوزه ی هلیل 
رود » –  و می تواند به  عنوان بخش کوچکی از عظمت و غنای یک 
فرهنگ شفاهی متکثر و متعالی در سرزمینی که امروز مدعی خاستگاه 
تمدن جهانی است  به عرصه ی ادبیات فارسی معرفی شود، خصوصا 
اینکه به کوشش تدوینگر آن اشعار به فارسی روان هم ترجمه شده اند.
در مقدمه کتاب این کتاب آمده:«گزینش اشعار این مجموعه بیشتر 
فرهنگ،  یعنی  نگارنده،  به دغدغه ی همیشگی  با گوشه ی  چشمی   
زبان و مردم شناسی جنوب استان کرمان انجام گرفته تا ویژگی ها ی 
و  محتوا  عروضی،  اوزان  در  که  را  اشکاالتی  بنابراین  صرف،  ادبی 

 فرهنـگ وادب بــا رنـــگ و بــوی بـــومیت
. بنگرید  اغماض  دیده ی  به  دارد  وجود  مجموعه  این  آثار  تکنیک 
اما  است،  ناکافی  هرچند  شاعر  هر  اشعار  اول  صفحات  توضیحات 
شد  آشنا  او  مادری  گویش  فضای  و  زبان  با  حدودی  تا  می  توان 
و  شعر  معرفی  همچون  مشخصی  اهداف  مبنای  بر  مجموعه  این   .
و  گویش ها   تنوع  دادن  نشان  منطقه،  خود  مردم  بومی  به  شاعران 
از زوال  در جلوگیری   – هرچند اندک   – لهجه ها ی جنوبی، تالشی 
شعر  سرودن  به  جنوبی  شاعران  ترغیب  شفاهی،  فرهنگ  و  زبان 
است.«  گرفته  صورت  کشور  به  بومی  جنوب  شعر  معرفی  و  بومی   
دوم  افزاید:«چاپ  می  کتاب  دوم  چاپ  مقدمه  و  ادامه  در  وی 
از  بسیاری  جای  هنوز  که  می  شود  منتشر  حالی  در  ماه«  »ُشروِگ 
بانوان  آثار  است...جای  خالی  کتاب  این  در  سرا  محلی  شاعران 
است،  خالی  مجموعه  این  جدید  چاپ  در  همچنان  جنوبی  شاعر 
برطرف خواهد شد.« کمبود  این  ماه« حتما  دوم »شروگ  در جلد 
در هر حال شعر محلی شروگ ماه بعد از دو دهه به بار می نشیند 
اما  دارد.  پیش  در  بیشتر  بالندگی  برای  درازی  راه  هنوز  چه  اگر 
فراموش نکنیم که جامعه ی  به شدت سنتی و متعصب جنوب که 
امروزه  نداشت،  قبول  را  سرا  محلی  شاعر  و  محلی  شعر  روزگاری 
و محلی سرایان  کند  استقبال می  از محلی سرایی  با طیب خاطر 
شاعران  بر  اکنون  تفاصیل  این  همه  با  شناسد.  می  رسمیت  به  را 
غنای  پی  در  محلی  شعر  به  نوین  رویکردی  با  که  سراست  محلی 
بیشتر این شعر باشند و با بکاربردن مضامین و محتوای آموزنده تر 
در شعر محلی و همچنین با گوشه ی چشمی به رویدادهای روز و 
نکات مورد توجه مخاطبین به جذب خوانندگان بیشتر کمک کنند. 

 جـایگاه زن در فـرهنــگ عـامــه بلــوچ
که  منزلی  در  آیا  می¬پرسند:  سوال  مردی  از  دیگر  ضرب¬المثلی  در 
در  می-دهد:  پاسخ  او  داری؟  احساسی  چه  است،  محیا  آن  راحتی  امکانات 
آن  در  اما  باشد.  محیا  آن  راحتی  مسائل  و  شود  ساخته  طال  با  که  خانه¬ای 
است.   تاریک  آشپزخانه¬ای  بسان  برایم  نباشد،  آن  در  زن  یا  لسان«  »توتو 
می¬پندارد. مرد  راحتی  اساس  و  منزل  چراغ  منزله  به  را  زن  عبارتی   به 
در شعری کوتاه ستایش مادری را می¬کند که توانسته پسران و دخترانش را در 
حرفه¬های مختلف مشغول نماید یا رهنمود کند که پیش از این نمادهای قدرت 
و موفقیت در منطقه بلوچستان بوده¬اند.  بطوری که در شعر تاکید شده مادری 
که پنج پسرش را دانا و عالم دینی زمان نماید همچنین پنج پسرش را جوانمردان 
مدافع تربیت کند و پنج پسر دیگر را کشاورزان قوی نماید، در عین حال دخترانش 
را نیز به یکی از هنرها و حرفه¬های وقت منطقه بلوچستان همچون مامایی یا 
طبیب سنتی ، کاردانی، مشاور یا دانا، طراح دوخت و لباس و آرایشگر رهنمود 
نماید؛ چنین زنی موفق، ارزشمند و قابل ستایش است. چرا که از سویی فرزندانش 
را صحیح تربیت کرده و از سوی دیگر به اجتماع خود نیز خدمت کرده است 
به عبارتی پایه¬های فرهنگ و اجتماع بلوچستان را با پرورش چنین فرزندانی 
تربیت  بلوچ  زن  نقش¬های  از  یکی  ترتیب  بدین  است.  نموده  حفظ  همچنان 
بوده است. بلوچ  اجتماع  و  استحکام فرهنگ  برای  کارآفرین  فرزندان   صحیح 
در شعر کوتاه دیگری اساس و پایه اصلی خانه را زن دانسته یا به نوعی اقتدار 
خانه را زن حفظ می¬کند. و همچنین زن اقتدار خانه را با حمایت و مشارکت 
البته علت مهمان نوازی مرد در منزلش  همسرش ماندگار و تثبیت می¬کند. 
بخاطر زنش است چرا که مدیریت سفره و مهمان نوازی را زنش انجام می¬دهد. 
به تعبیری اگر مهمان¬نوازی در خانه¬ای درست نباشد، عیب از زن خانه است. 
در حالیکه مرد قدرتمند می¬تواند » باهون« یا »َمیار َجلی«یا محافظت از پناهنده 
) در فرهنگ بلوچ شخصی برای حفظ جان و مالش از گزند دشمن به شخصی 

قدرتمند پناه می¬برد و از او درخواست همیاری دارد( 
را بپذیرد و استوار باشد. که این نشان دهنده مشارکت 
هاست. تفاوت  وجود  با  خانواده  و  جامعه  در  مرد  و   زن 
زن  را  بلوچ  مرد  عزت  و  ثروت  دیگر  ضرب¬المثلی  در 
متعهد و مطمئن و وسیله معاش و زندگی قوی همچون 
و  متعهد  زن  چون  ثروتی  اما  دانسته¬اند  شتر  و  گاو 
در  داشت  نخواهد  جایگزینی  بلوچ  مرد  برای  مطمئن 
حالیکه وسیله قوی برای معاش با داشتن پول، زیاد و قابل 
 دسترس می¬باشد و مرد می¬تواند آن را تعویض نماید.
چنان که در ضرب¬المثل¬ها و اشعار کوتاه باال مبرهن 
تربیت  در  را  زن  ارزشمندی  بلوچ  فرهنگ  می¬باشد، 
او  مهمان¬نوازی  نحوه  کار-آفرین،  و  موفق  فرزندان 
دانسته¬اند که قوام و اساس فرهنگ و اجتماع بلوچ¬ها 
با وجود  و مرد  به مشارکت زن  بوده¬اند. در عین حال 
می¬کند.  تاکید  جامعه  و  خانواده  در  نقش¬ها  تفاوت 
بدین ترتیب فرهنگ بلوچ زن را اساس و پایه خانواده و 
جامعه دانسته که نبود او خانواده و جامعه  را به انحراف 
را  جامعه  و  خانواده  نیز  مرد  نبود  بسا  چه  می¬کشاند. 

دچار آسیب می¬کند. 

 منابع مصاحبه¬ای و شفاهی بوده و استفاده از منبع 
 اینجانب بالمانع است.

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه 
تهران مرکز.

 روستای گالشکـــــرد، شهری مهم  در هزارسال پیش
گـردشگـری

نامور گردید. تا اینکه خیزش 
اردشیر بابکان باعنوان  نجات 
ملی روی داد و اردوان پنجم 
کشته شد.  بالش را که تنها 
از  بود  اشکانیان  مانده  باز 
بالشیان  قبیله  اما  برد.  میان 
و  نیرومند  مردمی  که  پارتی 
دالور بودند  در منطقه ماندند. 
شاهنامه  گزارش  بنابر  و 
کشوری  بزرگان  اندرز  و 
برآن  را   مصلحت  اردشیر  
بالشیان  قبیله  به  که  دید 
 دالور آسیب ورنجی  نرساند.

بزرگ  دان  جغرافی  مقدسی  احمد  بن  محمد  اسالم   صدر  قرنهای  در 
از والشگرد در کنار منوجان و مغون   التقاسیم  عرب در کتابش احسن 
به عنوان شهرهایی آباد وپررونق یاد کرده استونوشته است : »والشگرد 
نامند. و باغها دارد بسیار،   بارو و یک قهندژ دارد که آنرا »کوشه« می 
مردم از کاریزها می آشامند.)احسن التقاسیم صفحه690( و جای دیگر 
تا هرمز)میناب کنونی( می  از مرز گالشکرد  نویسد. کشتزارهایش  می 
 باشد. . بیشتر خوراک مردم اینجا ذرت و خرما است) همون صفحه693(.
و  »المسالک  کتاب   در  قمری  هجری  سال340  در  استخری   ابراهیم 
الممالک«  گالشکردرا  به عنوان یکی از شهرهای مهم کرمان نام برده 
است و می نویسد: »مردم اینجا بلوچ و همه شیعت باشند و از حد مغون 
و والشکرد تا ناحیه هرمز نیل کارندو زیره و پانیذ و نیشکر از آنجا خیزد.  
نان ارزن خورند و نخل بسیار بود.) المسالک و...صفحه143(ــ ابن حوقل 
دیگر جغرافی دان و جهانگرد بسیار مشهورعرب هم در کتاب »صورة 
 االرض« از گالشکرد به عنوان  یکی از شهرهای مهم  کرمان یکی نام می برد.

 احمد جیهانی اولین جهانگرد و جغرافی دان ایرانی از دبیران سامانیان 

دانش آموز  ممتاز                محمدجواد ساالری دانش آموز ممتاز 
با  امام رضا بندر عباس   ،  کالس دوم دبستان  محمد امین شهرک 
معدل عالی  به کالس باالتر ارتقا یافت. با تشکر از زحمات  معلمین وی

خور  در  مطالبی  گالشکرد  مورد  در  العالم«  »اشکال  کتاب  در 
دامن  در  ایشان  و  بلوچ  اینجا  مردم  است:  نوشته  دارد،  توجه 
خرما  درختان  و  است  ارزان  ایشان  طعام  و  اند  کوفیج  کوههای 
از  هرچه  و  دهند.  می  بدر  خرما  صدمن  چنانکه  گذشته  حد  از 
و  نیازمندان است و رهگذران  از آن  بیفکند  باد  ایشان  میوه های 
دوریشان برگیرند و بسیار باشد که یاد را چندان بیفکند.که آنچه 
خداوند  که  باشد  آن  از  بیشتر  کنند  جمع  درویشان  و  ضعیفان 
العالم ص131( دهند.)اشکال  یک  ده  را خراج  ایشان  و  گیرند   آن 

 گالشکرد درکتابهای تاریخ  بسیار پررنگ است  ود اثار مورخین 
امده است..وبه ویژه در ذکر  نگاران وجهانگردان بسیار  ، جغرافی 

شرح جنگهای شاهزادگان سلجوقی بسیار آمده است.
حمید شهریاری
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نگاهی اجمالی به عملکرد اداره ثبت احوال منوجان در سال ۹۷

رئیس اداره ثبت احوال منوجان با نگاهی به جامعه آماری 
این اداره در سال ۹7 گفت در پی درخواست تعداد 

متقاضیان تعویض کارت ملی 45 هزار کارت ملی صادر و 
تحویل گردید و تعداد 3 هزار نفر که اکثراً دانش آموز 
و شناسنامه های آنها فاقد عکس است موفق به دریافت 

کارت ملی نشدند. رئیس ثبت احوال منوجان افزود: 
تعویض شناسنامه ها به صورت مستمر در حال انجام است 

 و بازه زمانی صدور شناسنامه بین 3 تا 7 روز است
شعبانی بیان کرد: تاکنون در خصوص استعالمات و احکام 

اسناد سجلی با دادگستری تعامل خوبی برقرار شده است 
 که جا دارد از حوزه قضایی منوجان قدردانی شود.

وی گفت: صدور کارت هوشمند ملی به تفکیک ماه های دوازده گانه در سال ۹7 به شرح ذیل 
 است

فروردین ۹08، اردیبهشت 267۹، خرداد1۹25، تیر 2۹7، مرداد 856، شهریور 284، مهر 262، 
آبان 15۹، آذر 415، دی 88۹، بهمن 845، اسفند 1426 که جمعه 10 هزار و ۹45 کارت ملی در 

 سال ۹7 صادر گردیده است.
تعویض شناسنامه ها فروردین 367 اردیبهشت 514 خرداد 426 دی 310 مرداد 388 شهریور 
354 مهر 353 آبان 426 آذر 445 بهمن346 اسفند 387 که جمعا 4هزار و 754 شناسنامه در 

 سال ۹7 تعویض گردید.
ابراهیم شعبانی ادامه داد: والدت فروردین ۹2 اردیبهشت  107 خرداد 82 تیر 134 مرداد 121 

 شهریور 120 مهر ۹5 آبان 8۹ آذر 108 بهمن 76 اسفند81 جمعا 11۹1
وی تبیین داشت: وفات فروردین 20 اردیبهشت 33 خرداد 28 مرداد 26 شهریور 1۹ مهر 30 

 آبان 27 آذر 20 دی 31 بهمن 30 اسفند 23جمعا 30۹ 
رئیس اداره ثبت احوال بیان داشت: ازدواج فروردین 86 اردیبهشت 41 خرداد 43 تیر 2۹ مرداد 

 73 شهریور 5۹ مهر 48 آبان 18 آذر 54 دی 30 بهمن 20 اسفند 70 جمعا 654

مهنــدس غالمعبـاس سلیمانی 
مدیر جهاد کشاورزی قلعه گنج 

 گفت:
با همکاری دانشکده ی کشاورزی 

یزد و در راستای کشت های 
جایگزین و در راستای مدیریت 
مصرف اب برای نخستین بار در 

سطح دویست هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان قلعه گنج گیاه 

 کمیاب »گوار«کشت می شود.
وی افزود ؛باتوجه به اینکه این 
گیاه از توجه اقتصادی مناسبی 

برخوردار است این گیاه مورد 
استقبال کشاورزان قرار گرفته 

و بیشتر در اراضی حوزه ی چاه 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  09132482079

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:09133490923

سردبیر:حمید شهریاری کوتکی: 09139492187

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:09132482630

گرافیست: احمد شهبازی:09137258894

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:09395697012

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:09103396936

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:09361449659

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: 09138264074

مهندس سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی قلعه گنج خبر داد؛

 کشت گیاه گوار در قلعه گنج 

دادخدا کشت شده است هر کیلو 
بذر و محصول این گیاه در بازار 
به مبلغ 5 هزارتومان به فروش 

می رود و خرید ان بصورت 
تضمینی انجام می شود این گیاه 

از موقع کشت به مدت یکصد 
روز محصول ان بدست می اید و 
به طور متوسط و میانگین دو تن 

 در هکتار برداشت می شود.

)خبرنگار؛ادیب حیدری(

 خرماداران از دپوی محصول خرمای خود در سردخانه ها 
 جلوگیری کنند.

 عضو هیات مدیره سردخانه داران جنوب کرمان گفت: خرما 
داران از دپوی محصول خرمای خود در سردخانه ها جلوگیری 

کنند چرا که این کار نه تنها موجب افزایش قیمت نمی شود بلکه 
 سبب ضرر و زیان مالی خرماداران می شود.

بیژن سیستانی با بیان اینکه امسال محصول خرمای باغداران به 
دست دالالن افتاده است، افزود: دالالن قیمت خرما را به صورت 

حبابی باال برده اند و این افزایش قیمت سبب کم استقبالی 
 بازرگانان شده است.

وی با بیان اینکه بازارهای هدف خرما، کشورهای هندوستان، 
افغانستان و عراق است، تصریح کرد: برای صادرات خرما به کشور 
هندوستان یک ماه، افغانستان 20 و عراق 10روز زمان نیاز است 
لذا با توجه به زمان ماه مبارک رمضان در این کشورها اگر خرما 
داران محصول خود را هر چه زودتر بفروش نرسانند، نمی توانند 

خرمای خود را به بازرگانان و صادر کنندگان خرما در زمان مورد 
نیاز آن ها برسانند در نتیجه با انبوهی از خرمای بدون خریدار 

 تجار در کشور مواجه خواهیم شد.
سیستانی ادامه داد: با توجه به نیاز محدود داخل کشور و حجم 
زیاد خرمای دپو شده در سردخانه ها خرماداران متحمل ضرر و 

زیان مالی می شوند از این رو خرما داران اقدام به فروش خرمای 
 خود کنند.

عضو هیات مدیره سردخانه داران جنوب کرمان گفت: هم اکنون 
قیمت هر کلیو خرمای مضافتی بین 18 تا20 و رقم کلوته بین 

16تا 17 هزار تومان در کیلو بوده که نسبت به سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته است لذا خرماداران اقدام به فروش 

 محصول خود کنند.
وی از اظهار نظر بعضی مسئوالن در زمینه قیمت خرما انتقاد 

کرد و گفت: اعالم قیمت کارشناسی نشده سبب حباب قیمتی و 
 فرار بازرگانان و صادرکنندگان خرما می شود.

سیستانی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر خرماداران فروشنده 
نیستند و این مساله به دلیل حباب افزایش قیمت نسبت به سال 

گذشته بوده که سبب دپوی خرما در سردخانه ها شده و همه 
دالالن و افراد عادی تمام سرمایه خود را در زمینه خرید و دپوی 

خرما بکار گرفته اند که بر اساس تجربه می گویم، این فعالیت 
 های سبب ضرر و زیان می شود.

عضو هیات مدیره سردخانه داران جنوب کرمان خواستار برنامه 
ریزی صحیح مسئوالن کشوری برای باز نگه داشتن دایم صادرات 

محصول خرما شد و بیان کرد: مسئوالن با بستن یک شبه مرز 
تمامی معامالت تجار و صادرکنندگان خرما را بر هم زده و موجب 

بدعهدی و ضرر و زیان تجار می شوند که این مساله بر اعتبار 
 یک صادرکننده خدشه می زند.

بخشداری مرکزی  قلعه گنج 
به استناد ماده 3و4 ایین نامه 

استخدامی دهیاریهای کشور و بر 
اساس مجوز دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری کرمان به 
منظور تکمیل کادر پرسنل امور 

دهیاریها یک نفر نیروی فنی و 
یک نفر نیروی حسابدار ازبین 
متقاضیان زن و مرد استخدام 

 مینماید.              
   شرایط استخدام 

1_متقاضیان بایستی دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی و کارشناسی 

ارشد رشته های عمران و 
معماری _اقتصاد )کلیه گرایش 

ها( ، مدیریت)کلیه گرایش 
ها(،حسابداری، حسابرسی ،کاربرد 

علوم کامپیوتر در امور مالی 
 باشند.

 2_ حداکثر سن برای خانم ها 28 
واقایان 30 سال سن با احتساب 
خدمت نظام وظیفه، در مقطع 

وی تصریح کرد: مسئوالن با وضع تعرفه بر صادرات خرما می توانند از 
افزایش قیمت داخلی خرما و بدعهدی بازرگانان جلوگیری کنند و مرز هم 

 به طور مداوم برای صادرات فعال باشد.
عضو هیات مدیره سردخانه داران جنوب کرمان برای رفع واسطه دالالن 

پیشنهاد وضع محل های خرید توسط انجمن خرماداران کرد و گفت: 
با این کار حباب قیمتی ایجاد نمی شود و خرماهای سرقتی به راحتی 

 خریداری نمی شوند.
وی از نصب کارتخوان در سردخانه ها گله کرد و گفت: اگر قرار باشد 9 

درصد ارزش افزوده گرفته شود منجر به ورشکستگی سردخانه داران می 
شود چون بازرگانان هزینه خرمای خریداری شده خود را از یک تریلی 

که متعلق به چندین نفر بوده را از طریق کارتخوان سردخانه دار پرداخت 
می کند و سردخانه دار فقط هزینه نگه داری در سردخانه را برای خود 

برداشته و مابقی متعلق به صاحبان خرما است لذا مسئوالن در این زمینه 
 تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

بیژن سیستانی با بیان اینکه 85 سردخانه فعال در هفت شهرستان 
جنوبی استان کرمان فعال است، تصریح کرد: هزینه نگه داری هر مادر 

 کارتن 2200تومان است.
وی از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن جنوب 

کرمان درخواست کرد تا از صدور بی رویه مجوز ایجاد سردخانه ها پرهیز 
 کنند.

سیستانی با بیان اینکه هزینه احداث هر سردخانه یکهزار تنی یک و نیم 
 میلیارد تومان است، تصریح کرد:

این هزینه های باال سبب شده تا چندین سردخانه دار به نفع بانک 
مصادره شوند لذا سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن 

جنوب کرمان قبل از صدور مجوز، از انجمن سردخانه داران جنوب کرمان 
 استعالم گرفته شود تا سرمایه گذار توجیه شده و دچار ضرر و 

 زیان نشود
بیژن سیستانی که عضو انجمن خرمای استان نیز هست در پایان گفت: 

ایجاد سردخانه جدید در جنوب کرمان دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

 عضو هیئت مدیره سردخانه داران  جنوب کرمان گفت:

 خرماداران از دپوی محصول خود در سردخانه ها جلوگیری کنند

آگهـی استخـدام

آگهی استخدام بخشداری مرکزی قلعه گنج

هتل پارسیان قلعه گنج جهت تکمیل کادر پرسنلی 
 نیاز به یک سر آشپز حرفه ای دارد 

تلفن تماس ۰۹۱۶2۰۹۰۹۱۹

کارشناسی و 30 سال سن برای 
خانم ها و 32سال سن برای اقایان با 

احتساب طول خدمت نظام وظیفه 
برای اقایان در مقطع کارشناسی 

 ارشد.
3_ اولویت استخدام با بومیان بخش 

 چاه دادخدا می باشد.
 4_متقاضیان  باید تا اخر وقت اداری 

روز۹8/7/7 مدارک ذیل را به 
 بخشداری تحویل نمایند.

  الف : تکمیل فرم ثبت نام
 ب : تصویر صفحه اول شناسنامه

  پ : تصویر اخرین مدرک تحصیلی
 ت : تصویر کارت شناسایی ملی 

 پشت و رو
  ث : تصویر کارت پایان خدمت 

 وظیفه عمومی و یا معافیت 
 ج : مستندات ایثارگری

چ : دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی 
شده


