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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

برگزاری مسابقات ایمنی،فنی و 
آمادگی های جسمانی در شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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آنچه که باید در مورد آنفلوانزای 
فعلی در کشور بدانید
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آگهی مناقصه عمومی شهرداری جبالبارز

مدیران اجرایی 
به اجرای 

مصوبات پنجره 
واحد متعهد 

باشند

اختصاص 
100میلیارد 

ریال به بزرگراه 
بهادرآباد-

رودبار-ایرانشهر

نتایج تصمیم بهت آور افزایش سه برابری قیمت بنزین؛ 

گرانی،بیکاری،فقر و نارضایتی 
شاید کمتر کسی اعم از مردم عادی یا حتی کارشناسان حوزه اقتصاد می توانست 
حدس بزند که حکومت در میانه سال و بدون طرح و تصویب در مجلس یا بررسی 

در قالب بودجه سالیانه یک باره و بدون اطالع 
قبلی و در ساعت صفر یک روز تعطیل قیمت 
بنزین به عنوان پایه و اساس اقتصاد و معیشت 
شوکی  و  دهد  افزایش  برابر  سه  تا  را  مردم 
ما  کند،اما  وارد  مردم  به  آور  بهت  و  سنگین 
در شماره 69 نشریه روشنفکری که در تاریخ 
11 آبان ماه منتشر شد در مطلبی پیشگیرانه 
بنزین=گسترش  قیمت  عنوان؛افزایش  تحت 
توصیه  مجلس  نمایندگان  به  گرانی  و  فقر 
مشفقانه کردیم که از باال بردن قیمت بنزین 
حتی در سال 99 اجتناب کنند و عیناً بخشی 
از آن تحلیل را در این جا ذکر می کنیم:)نظر 

به اوضاع وخیم اقتصادی قشر متوسط و محروم 
جامعه و کوچک شدن سفره آنها و عدم تناسب میان افزایش نرخ هزینه ها و حقوق 
و مزایای اقشار حقوق بگیر هم اینک زندگی برای این افراد تقریبا غیر ممکن گردیده 
و بسیاری از مردم حتی در ماه یک بار موفق به خوردن گوشت قرمز نمی شوند و در 
هزینه های درمان و آموزش فرزندان خود به شدت دچار مشکل هستند،حال با این 
اوصاف مطرح کردن افزایش قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین که پایه و 
اساس افزایش قیمت ها و فشار بر گرده اقشار آسیب پذیر است و در سایه آن تحرکات 
وسیع دالالن و سوءاستفاده کنندگان اقتصادی شکل می گیرد با هر منطق و استداللی 
عملی غیر منطقی و غیر اخالقی است و به گفته رئیس جمهور اگر همه ماحصل 
افزایش آن را به دهک های پایین درآمدی اختصاص دهند که تقریبا وعده سر خرمن 
است،نه تنها مشکل مردم مرتفع نمی گردد،بلکه کمرهای خمیده در زیر بار گرانی 

بدون شک خواهد شکست و نتیجه آن نارضایتی وسیع اجتماعی است.(
اما متأسفانه این تصمیم ظاهراً بدون اطالع نمایندگان مجلس و با تصویب شورای 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ و ابالغ گردید که تقریبا همه ملت در جریان 
اعتراضات صورت گرفته،خسارات متعدد ناشی از تخریب ها،زیان ناشی از قطع اینترنت 

و برخی بد اخالقی ها و اغتشاشات رخ داده قرار دارند.
اما به رغم آسیب های مادی و معنوی وارد شده به کشور و همانگونه که قباًل نیز پیش 
بینی و هشدار داده بودیم این تصمیم یکی از بدترین تصمیم های دوران انقالب است 
و در کوتاه مدت و میان مدت اثرات سوء آن بر معیشت و سفره مردم خودنمایی خواهد 
کرد و واریز کمک هزینه ها ضمن وارد کردن آسیب به رونق تولید و افزایش تورم هیچ 

دردی از مردم دوا نخواهد کرد، ...                  ادامه ص 2

                            احسان احمدی

حسین اسحاقی:

استقبال باالی ناشران از نمایشگاه 
کتاب استانی جنوب کرمان

بررسی آثار منفی چند همسری به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان؛

فرزندان طالق، افزایش سن ازدواج
 و خشونت علیه زنان

    پروفسور فدایی:

قصــه های مــن و 
میانچیــل

مورخ   ۷۸ شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  جبالبارز  شهرداری    

ریال  میلیارد  مبلغ ۲۴  به  اعتباری  با  ۹۸/۶/1۶ شورای شهر جبالبارز 

نسبت به احداث زیپ الین شامل ۳ الین رفت و یک الین برگشت به 

طول ۲۳0 متر و پل معلق به طول 100 متر اقدام نماید . 

لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد الشرایط دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد  فنی شهرداری مراجعه نمایند . 

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

۲- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

۳- ارائه ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد . 

۴- مهلت تحویل اسناد یک هفته پس از انتشار آگهی تجدید مناقصه

 می باشد .

محمد رضا سعیدی - شهـردار جبالبارز

تجدید
مناقصه
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خام فروشی زیتون مرغوب منطقه

در سایه کم کاری های سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان؛

شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ساختمان سامانه ارتقاء کیفی شهر 
جیرفت را با برآورد : 4.385.132.680 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 219.260.000  ریال از 
محل اعتبارات عمرانی  و با حداقل تعداد شرکت کنندگان دو نفر و  به شماره 2098005963000052را 
از کلیه شرکت هایي که دارای گواهی  لذا  نماید.  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه 
صالحیت در رشته ابنیه و هم چنین صالحیت ایمنی صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می 

باشد، دعوت می شود.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
 www.abfakerman.ir مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس

موجود میباشد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه: ساعت 08 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.09.06  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 98.09.13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 19روز دوشنبه مورخ 98.09.25
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 15روز دوشنبه مورخ 98.09.25

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت09:30صبح روزسه شنبه مورخ 98.09.26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت های الف:
  آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها

                                              و تلفن 03433222282
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهــی منـاقصه 59/الف/9-98 م

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مشترکین محترم حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
آیا می دانید تخفیف تابستانه قبوض برق شما از ابتدای آبان 
ماه به پایان رسیده و از این پس مصرف برق شما با نرخ عادی 
محاسبه می گردد؟لذا می توانید با رعایت الگوی مصرف برق 
را  برق خود  ماه،مبلغ صورتحساب  ۲00 کیلووات ساعت در 

مدیریت نمائید.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

خاطرات شیرین کودکی یک کرسی نشین دانشگاه؛
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مهندس ساردویی:



شماره ۷1           شنبه ۹ آذر 21۳۹۸

رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
مصوبات  اجرای  به  مقید  دستگاه ها 
نیستند  گذاری  سرمایه  واحد  پنجره 

باید  اجرایی  دستگاه های  مدیران  گفت: 
نسبت اجرای مصوبه ها متعهد باشند.

استانداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
شنبه  سه  روز  فدائی  جواد  دکترمحمد 
گذاری  سرمایه  واحد  پنجره  نشست  در 
استان کرمان افزود: برخی مدیران استان 
استان  در  گذاری  به سرمایه  مند  عالقه 
نیستند و این در حالیست که باید دست 
سرمایه گذار را ببوسیم و بدنبال تسهیل 

حضور آنها باشیم.
همکاری  ها  دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
واحد  پنجره  اجرای مصوبات  در  را  الزم 
کرد:  تصریح  ندارند  گذاری  سرمایه 

ایجاد شغل در مناطق محروم به سرمایه 
در  جدی  اهتمام  که  دارد  نیاز  گذاری 
رابطه  این  در  نهادها  و  مدیران  میان 

وجود ندارد.
می  اگر  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
انجام  به  باید  ایجاد کنیم  خواهیم شغل 
بیشتری  توجه  گذاری  سرمایه  مصوبات 
تاسیسات  و  ها  زیرساخت  ایجاد  و  شود 

نباید معطل بماند.
گفته  زیاد  حرف های  کرد:  بیان  وی 
می شود اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد 
نشدن  عملیاتی  مختلفی  بهانه های  و 
اقتصادی  واحد  پنجره  جلسات  مصوبات 

ارائه می شود.

گذاری  سرمایه  به  اشاره  با  دکترفدائی 
340 میلیارد تومانی بخش خصوصی در 
تسریع  برای  گفت:  ارزوئیه  مس  معدن 
ابتدایی  کارهای  طرح،  این  اجرای  در 
واگذاری توسط دستگاه ها انجام شود و 
عقد قرار داد نهایی منوط به ارائه پیوست 

زیست محیطی طرح باشد.
تیم اقتصادی دولت در استان کرمان از 
سال 96به تشکیل پنجره واحد سرمایه 
گذاری به منظور سرعت بخشی به روند 
سرمایه  متقاضیان  استعالمات  پاسخ 

گذاری اقدام کرده است.

1-والدت حضرت محّمد سالم اهلل علیه،هفته وحدت و جشن هایی 
به این مناسبت

2-باخت دو بر یک تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم عراق پس از 
شکست قبلی مقابل بحرین و اعتراضات کاربران به کادر فنی

3-افزایش ناگهانی قیمت بنزین و اعتراضات وسیع به این تصمیم 
و کشته،زخمی و بازداشت شدن صدها نفر

4-قطع اینترنت در پی وقوع برخی اعتراضات و اغتشاشات پس از 
افزایش قیمت بنزین

5-صدور احکام زندان برای فعاالن بازداشت شده زیست محیطی
6-نارضایتی فدراسیون فوتبال از مارک ویلموتس مربی تیم ملی و 

احتمال جایگزینی وی با برانکو
7-گرامیداشت هفته بسیج و مراسمات ویژه این ایام

برخی  به  بنا  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود  8-استعفای 
نارضایتی ها و موافقت رئیس جمهور با این درخواست

اتحادیه  سوی  از  فرنگی  کشتی  جهانی  جام  مسابقات  9-تعویق 
جهانی کشتی به میزبانی ایران به دلیل ناآرامی در کشور ما

10-ادامه ناآرامی ها و اعتراضات در عراق،لبنان و هنگ کنگ

ادامه یادداشت مدیر مسئول

    پروفسور فدایی:اخبار کوتاه

مدیران اجرایی به اجرای مصوبات پنجره واحد متعهد باشند

ادامه از ص 1
غیر  ها  قیمت  مهار گسیخته  افزایش  زیرا 
قابل تحمل خواهد شد و سودجویان به این 
اوضاع دامن خواهند زد،بی گمان همانطور 
نرخ  حتی  دالر  قیمت  جهش  پی  در  که 
ارتباطی  که  آن  بی  حیوانی  کود  و  شلغم 
از  برابر شد،گریز  باشد چند  داشته  ارز  به 
که  بنزین  قیمت  افزایش  مستقیم  اثرات 
همه  قیمت  افزایش  معیار  األیام  قدیم  از 
است  ممکن  غیر  بوده  خدمات  و  ها  کاال 
و دولت و سایر قوا نیز به شکل دستوری 
نخواهند  بازار  و  ها  قیمت  کنترل  به  قادر 
فساد  و  گرانی،بیکاری،فقر  متأسفانه  و  بود 

گسترش خواهد یافت.
احسان احمدی

                  

جنوب  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

100میلیاردریال  اختصاص  از  کرمان 
بهادرآباد-رودبار- بزرگراه  احداث  جهت 

جنوب  استحفاظی  درحوزه  ایرانشهر 
کرمان خبرداد.

اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب 
پیگیری  گفت:با  ساردویی  کرمان،محمد 
های بعمل آمده مبلغ 100میلیارد ریال 
جهت ساخت باند دوم بهادرآباد-رودبار-

دور  سفر  اعتبارات  محل  از  ایرانشهر 

استان  به  ریاست محترم جمهوری  قبل 
کرمان تأمین شده است.

وی تصریح کرد:این اداره کل از دو سال 
قبل عملیات اجرایی احداث باند دوم این 
محور را به طول 10 کیلومتر با اعتبار 90 
استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 

آغاز کرده است.
محور  این  از  کیلومتر   5 داد:  ادامه  وی 
پیشرفت  با  دیگر  کیلومتر   5 و  آسفالت 

فیزیکی 70 درصد در حال انجام است.

این  اهمیت  شمردن  بر  ساردویی ضمن 
دلیل  به  مسیر  داشت:این  بیان  محور 
وجود روستاهای متعدد،مزارع کشاورزی 
دو  بین  ارتباطی  راه  و  مسیر  طول  در 
استان کرمان و سیستان بلوچستان یکی 
از مسیر های مهم،پر ترافیک و همچنین 

پرحادثه است.
وی گفت:بعد ازمناقصه،ادامه مسیر تا پل 
بهادرآباد عملیات اجرایی آن آغاز خواهد 

شد.

مهندس ساردویی:

اختصاص 100میلیارد ریال به بزرگراه بهادرآباد-رودبار-ایرانشهر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ناشر   700 تاکنون  گفت:  کرمان  جنوب 
نشان  این  اند  کرده  نام  ثبت  سامانه  در 
می دهد که در سال های گذشته فروش 

بسیار باال بوده است.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی جنوب کرمان،  ارشاد  و  فرهنگ 
با  نشست  دومین   در  اسحاقی  حسین 
مسئولین کمیته های برگزاری هفتمین 
جنوب  استانی  کتاب  بزرگ  نمایشگاه 
شد  برگزار  ماه  آذر  ششم  که  کرمان 
این  در  کتاب  نمایشگاه  اظهارداشت: 
منطقه یک ظرفیتی بزرگ است که هر 
ساله با شکوه و عظمت خاصی برگزار می 

شود.
فضای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بوجود  کرمان  جنوب  در  نمایشگاهی 
از  استقبال  که  چرا  کرد:  تصریح  آوریم، 
بسیار  منطقه  این  در  کتاب  نمایشگاه 

این  فضای  باید  و  است  بوده  خوب 
نمایشگاه را گسترش دهیم.

به  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  اسحاقی 
تبدیل  مردم  بین  فرهنگی  هفته  عنوان 
پرشور  حضور  کرد:  عنوان  است،  شده 
نشان  گذشته  های  نمایشگاه  در  مردم 
از افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 

این منطقه است.
وزیر  اعالم  به  بنا  اینکه  بیان  با  اسحاقی 
ارشاد اسالمی  میزان  و  محترم فرهنگ 
مطالعه کتاب در کشور 13 دقیقه در روز 
لحاظ  از  نیز  افزود: جنوب کرمان  است، 
پیشرو  کشور  در  کتاب  مطالعه  سرانه 

است.
سید حسین طیبی معاون امور فرهنگی 

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه  و 
اسالمی جنوب کرمان نیز در این جلسه 
گفت: به واسطه برنامه ریزی های خوبی 
 ، شده  انجام  گذشته  های  سال  در  که 
نشان دهنده این است که کار کمیته ها 

بخوبی عملی شده است.
وی با بیان اینکه علی رغم همه مشکالتی 
که وجود دارد اما نمایشگاه هرسال بهتر 
از گذشته برگزار می شود، تصریح کرد: 
نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان جز 
شاخص های کشوری بوده و این نتیجه 

تالش همکاران در این حوزه است.
بتوانیم  امیدوارم  داشت:  اظهار  طیبی 
نحو  به  است  مردم  شأن  در  که  آنچه 

احسن برگزار کنیم.

حسین اسحاقی:

استقبال باالی ناشران از نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: پروژه 
با  گنج  قلعه  رمشک  مالتی  سنگی 

پیشرفت 100درصد به پایان رسید.
محمد رضا شاهرخی افزود: پروژه سنگی 
شهرستان  رمشک  آبخیز  حوزه  مالتی 
قلعه گنج، با حجم 3000 متر مکعب به 

اتمام رسید.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان، اضافه کرد: 
با  این پروژه به مساحت 18038 هکتار 
پایان  به  فیزیکی  پیشرفت  درصد   100

رسید.
وی، بیان داشت میزان اعتبار مصوب این 
از  ریال  میلیون   500 و  هزار   16 پروژه 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 

1398 است.
بروز  کاهش خطر  شاهرخی  رضا  محمد 
زیر  آب  های  سفره  تغذیه  ها،  سیالب 
ها،  چشمه  و  قنوات  آبدهی  و  زمینی 
و  اثرات خشکسالی  و کاهش  پیشگیری 
جلوگیری از فرسایش خاک را از اهداف 

اجرای این پروژه دانست.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:

پروژه سنگی مالتی حوزه آبخیز رمشک به پایان رسید

سازمانی  تعالی  جایزه  ارزیابی  پیش 
سازی  آماده  هدف  با  گاز  ملی  شرکت 
گاز  شرکت  سازمانی  تعالی  های  کمیته 
استان کرمان برای ارزیابی نهایی توسط 
دبیرخانه تعالی سازمانی برنامه ریزی و با 
حضور مدیرعامل،هیئت رئیسه ، دبیران 

مستقل  ارزیاب  و  ها  کمیته  اعضای  و 
گردید.  برگزار  شرکت  این  در  جایزه 
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فالح  منوچهر  مهندس  کرمان،  استان 
کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
تعالی  جایزه  ارزیابی  پیش  افتتاحیه  در 
سازمانی در جمع معاونین و کارکنان این 
شرکت گفت: با توجه به تأثیر نظام های 
نوین مدیریتی بر افزایش کیفیت خدمات 
به مشتریان و کلیه ذینفعان، بکارگیری 
و  کیفیت  های  سیستم  استانداردهای 
تعالی سازمانی در گاز  حرکت به سمت 
کرمان نه تنها یک انتخاب،بلکه یک الزام 
است که در سالهای اخیر با طراحی مدل 
بومی تعالی سازمانی در شرکت ملی گاز، 

بر  استانی  گاز  شرکت های  فعالیت های 
اساس این مدل ارزیابی می شوند. 

اهمیت  به  توجه  داد،با  ادامه  وی 
تعالی  و  کیفیت  مدیریت  سیستم های 
برای  سازمان ها  گیری  بهره  و  سازمانی 
گاز  شرکت  کیفیت،  سمت  به  حرکت 
تقدیرنامه دو  اخذ  از  استان کرمان پس 
ستاره شرکت ملی گاز در سال گذشته، 
موازات  به  و  تعالی  روند  ادامه  به  اقدام 
تمام  در  تعالی  مدل  مفاهیم  تعمیق  آن 
سومین  در  حضور  با  سازمان  سطوح 
گاز  ملی  شرکت  ارزیابی  مدل  دوره 
نموده است که امیدواریم با تالش های 
صورت گرفته توسط همه کارکنان موفق 
تا در  به کسب تقدیرنامه مناسب شویم 

ساز  جهت  ارکان  به  دستیابی  راستای 
ها  ارزش  مأموریت،  انداز،  شرکت)چشم 
و اهداف کالن( قدم های اصلی برداشته 
که  ارزیابی  پیش  جلسه  ادامه  در  شود. 
کشوری  محترم  ارزیاب  سر  حضور  با 
آقای مهندس کیانی برگزار گردید کلیه 
نقشه  به  استناد  با  تعالی  های  کارگروه 
های  رویکرد  استراتژی،  و  ها  فرآیند 
مستندات  همراه  به  را  خود  مختلف 

مربوطه ارائه نمودند. 
با  سازمانی  تعالی  جایزه  نهایی  ارزیابی 
حضور ارزیابان رسمی شرکت ملی گاز در 
تاریخ 30 آذر الی 4 دی ماه در شرکت 

گاز استان کرمان برگزار می شود.

مهندس فالح:

انجام پیش ارزیابی جایزه تعالی سازمانی در شرکت گاز استان کرمان

دیدار دکتر مکارم و مدیر کل بانک رفاه 
استان کرمان

دیدار و نشست مدیرکل بانک رفاه استان کرمان به همراه رئیس 
بانک رفاه شهرستان جیرفت و تعدادی از معاونین و کارکنان این 
جیرفت،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مکارم  اصغر  دکتر  با  بانک 
این  مالی  امور  مدیر  ساالری  و  توسعه  معاون  پورجمالی  دکتر 
دانشگاه جهت همکاری های متقابل در محل دانشگاه علوم پزشکی 
برای  بانک  این  اعتبارات  از  استفاده  راستای  در  و  برگزار  جیرفت 

پیشبرد اهداف بهداشت و درمان تصمیمات خوبی اتخاذ گردید.
خاطر نشان می شود دکتر مکارم رابطه نزدیکی با سیستم بانکی و 
خیران سالمت دارد که این امر به پیشرفت حوزه سالمت در جنوب 

استان کمک شایانی کرده است.

  سرپرست سازمان آتش نشانی خبر داد:
انجام ۳۵۲ عملیات   توسط آتش نشانان 

 ۹۵نفر نجات یافتند
انجام  از  ایمنی شهرداری کرمان  نشانی و خدمات  سرپرست سازمان آتش 
182 مورد عملیات اطفاء حریق و 170 مورد عملیات امداد و نجات به دلیل 
سال  ماه  آبان  در  در شهر کرمان  ایمنی  مسائل  رعایت  عدم  و  احتیاطی  بی 
جاری خبر داد.به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان مهندس رضا میرزایی در این باره گفت:در آبان ماه 
در مجموع 182مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده است که از این تعداد 
63 مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی،31 مورد مربوط به وسایل نقلیه،43 
مورد مربوط به منازل مسکونی،14مورد مربوط به مراکز تجاری و31 مورد 

مربوط به جنگل و درختان بوده است.
وی همچنین به انجام 170مورد عملیات امداد و نجات در مدت زمان یاد شده 
اشاره کرد و افزود:از این تعداد 42 مورد زنده گیری حیوانات خطرناک و 
آزار دهنده،31 مورد زنده گیری مارهای سمی و غیر سمی،38 مورد چیدن 
حلقه و قفل،19 مورد امداد آسانسور،14مورد امداد تصادفات خودرویی،2 
مورد سقوط از کوه و ارتفاع،1 مورد سقوط در چاه و مابقی آنها مربوط به 
سایر موارد بوده است.وی اظهار داشت:در مجموع این عملیات ها 95 نفر از 

شهروندان نجات یافتند و متاسفانه 21 نفر مجروح شده اند.
وی خاطرنشان کرد:در این مدت تعداد  پنج هزار و 622 نفر از شهروندان 
و دانش آموزان آموزش های پیشگیری و آتش نشانی را توسط کارشناسان 
این سازمان فرا گرفتند و همچنین 105 مورد مشاوره ایمنی بنا به درخواست 

شهروندان در مدت زمان یاد شده ارائه شده است.

۶۵ میلیارد ریال صرف اجرای طرح ارتقای 
کیفی آب شرب ریگان می شود

طرح ارتقای کیفی و کمی آب شهر ریگان با اعتبار 65 میلیارد ریالی در حال 
اجرا است .حسین پیدایش مدیر امور آبفا شهرستان ریگان با اشاره به اینکه  
رسالت تشکیل شرکت های آب و فاضالب در سطح کشور باال بردن کیفیت 
و کمیت آب شرب است اظهار داشت:نصب دستگاههای فوق پیشرفته روز 

دنیا ارتقا کیفیت آب در این شهرستان در حال اجرا می باشد .
دبی  شدید  افت  به  توجه  کرد:با  تصریح  ریگان  شهرستان  آبفا  امور  مدیر 
نقاط  با کمبود جدی آب در  امسال متأسفانه  تابستان  چاه های شهرستان در 
های  پیگیری  افزود:با  شدیم.پیدایش  مواجه  آب  قطع  با  بعضا  و  دست  باال 
با اعتبار  صورت گرفته طی دوماه گذشته 2 حلقه چاه در ریگان و گنبکی 
25 میلیارد ریال حفر و تجهیز شد و وارد مدار قرار گرفت. وی با اشاره به 
اینکه  با حفر این دو حلقه چاه مشکل آب آشامیدنی شهر ریگان و گنبکی 
برطرف شد بیان داشت: با حفر این دو حلقه چاه  آب آشامیدنی 4 روستای 
برطرف شد.مدیر  آباد  آباد،محمدآباد سرحدی و شریک  آباد،جهان  شوق 
امور آبفا شهرستان ریگان بیان داشت:برای تامین آب آشامیدنی این 4 روستا 
انتقال انجام شد و 12 کیلومتر شبکه داخلی  8 کیلومتر لوله گذاری و خط 
در حال اجرا می باشد .پیدایش افزود:برای آبرسانی به این 4 روستا تا کنون 
تا دو ماه آینده مشکل آب آشامیدنی  30میلیارد ریال هزینه شده است که 
این 4 روستا نیز برطرف خواهد شد.شهر ریگان با 25 هزار خانوار یکی از 
شهرهای پرجمعیت شرق استان کرمان است .ریگان با 98 هزار نفر جمعیت 
استان  در  وسعت  لحاظ  از  شهر  هشتمین  و  جمعیت  لحاظ  از  شهر  دهمین 

کرمان می باشد.

اخبار واحدهای شهرداری کرمان
در آبان ماه امسال 218 نفر در شهر کرمان فوت کردند

بیماری داخلی همچنان بیشترین علت مرگ 
و میر در کرمان

 سرپرست مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری کرمان، از فوت 218 نفر 
در آبان ماه سال جاری در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، علی عسکری ادامه داد: از این تعداد 
118 نفر مرد، 83 نفر زن و مابقی کودک بوده اند.

وی اضافه کرد: بیشترین علت فوت به ترتیب مربوط به بیماری های داخلی 
با109نفر، بیماری قلبی 68نفر، بیماری قلبی 8 نفر، تصادفات 7 نفر و سرطان 
8 نفر بوده است. سرپرست مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری کرمان 
ادامه داد: بیشترین رده سنی فوت شدگان باالی 60 سال با  158 نفر و بعد از 

آن رده سنی بین 40 تا 60 سال به تعداد 35نفر بوده اند.
مهرماه سال جاری  به  نسبت  ماه  آبان  تعداد فوت شدگان  افزایش   از   وی 

خبر داد.

بوستان های منطقه سه به وسایل بازی مجهز 
می شوند 

 شهردار منطقه سه از نصب وسایل بازی در بوستان های منطقه سه خبر داد.
رامین امیر مداح با بیان اینکه  در 7 ماهه اول امسال هفت مجموعه ی وسایل 
بازی کودکان در بوستان های سطح منطقه سه نصب شده است ،.بوستان های 
شهید مطهری، مسافر، هدایت، شمس تبریزی،شهدای شهرداری، فرهنگیان و 
بوستان در دست اقدام خبرنگار نصب گردیده است.وی گفت: وسایل نصب 
شده دارای استاندارد کامل هستند و اطراف آنها نیز با کف پوش، ایمن سازی 
گردیده است.وی همچنین از نصب 7 مجموعه ی بازی دیگر در تعدادی از 
بوستان های سطح منطقه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: وسایل جدید 
خریداری شده و تا پایان سال برای ایجاد روحیه شادابی و نشاط در کودکان 

در سطح منطقه نصب خواهند شد.

برگزاری مسابقات ایمنی،فنی و آمادگی های 
جسمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان

استان  جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،مسابقات ایمنی،فنی و مهارت های جسمانی از بین برقکاران نواحي 
برق 16 شهرستان تحت حوزه عملیاتي شرکت طی  مدیریت های  منتخب 
بافت  تخصصی  و  آموزشی  پارک  محل  در  متناوب  صورت  به  روز  چهار 
بیان  این شرکت  کنترل ضایعات  و  ایمنی  دفتر  مدیر  برگزار شد.خواجویی 
به کاهش سطوح ریسک  این مسابقات می توان  از اهداف برگزاری  کرد: 
جهت رسیدن به اهداف HSE،سنجش میزان مهارت فنی و ایمنی برقکاران 
های  ریسک  رتبه  استراتژیک،کاهش  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  نواحی 
باالی شرکت،اهمیت به مهارت های جسمانی و سالمتی برقکاران و سنجش 
میزان اثر بخشي آموزش های ایمنی و فنی اشاره نمود.وی خاطرنشان کرد: 
آمادگی  و  ایمنی  کتبی،فنی،علمی،  های  آزمون  موارد  شامل  مسابقات  این 
جسمانی بود که برگزار و با توجه به اهمیت CPR در این دوره از مسابقات 

این آیتم یکی از مهم ترین موارد آزمون بود که انجام پذیرفت.
برق  های  مسابقات،مدیریت  از  دور  این  پایان  در  کرد:  تأکید  خواجویی 
را  سوم  تا  اول  مقام  ترتیب  به  منوجان  و  سیرجان،عنبرآباد  های  شهرستان 

کسب نمودند و جوایزی به آنها اهداء گردید.

آنچه که باید در مورد آنفلوانزای فعلی در 
کشور بدانید

آنفلوانزا  درباره آخرین  دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری 
وضعیت آنفلوآنزا در کشور،  گفت: 

همچنان بیشترین ویروس در گردش آنفلوآنزا H1N1 است که در 
مواردی با تابلو حاد و شدید بالینی بروز پیدا کرده و حتی متاسفانه 

در مواردی منجر به مرگ شده است.
 افراد باالی 60 سال، زنان باردار، مبتالیان به دیابت یا بیماری های 
به  مبتالیان  قلبی-ریوی،  بیماران  ایمنی،  سیستم  تضعیف کننده 
نارسایی کلیه، بیماران پیوندی، بیماران اچ آی وی مثبت و کارکنان 
مراکز درمانی و پرسنل پزشکی که تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزریق 
نکرده اند، حتما هرچه سریعتر با مراجعه به پزشک نسبت به تزریق 

واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند
از  دارند،  و...  بدن درد  تب،  بینی،  آبریزش  چون  عالئمی  مردم  اگر 
رفتن به محل کار و یا فرستادن کودک دارای این عالئم به مدرسه، 
به مدت دو تا سه روز جدا خودداری کنند، دست ندهند، روبوسی 
مصرف  یکبار  کاغذی  دستمال  از  دارند  بینی  آبریزش  اگر  نکنند، 
استفاده کنند و بالفاصه دست شان را با آب و صابون بشویند. باید 
زنجیره  قطع  به  منجر  دست ها  مکرر  شست وشوی  که  کرد  توجه 

عفونت های ویروسی می شود.
تزریق دگزامتازون در موارد ابتال به آنفلوآنزا اصال توصیه نمی شود؛ 
چراکه دگزامتازون نوعی کورتون تزریقی است و هرچند که عالئم 
التهاب را کاهش می دهد، اما ممکن است باعث کاهش قوای سیستم 
ایمنی فرد شود و وضعیت آنفلوآنزا را در بیمار وخیم تر کند. بنابراین 
به  عنوان  به هیچ  آنفلوآنزا حاد  به  مبتال  افراد  توصیه می کنیم که 

تزریق دگزا به ویژه به صورت خودسرانه اقدام نکنند.
اگر فردی که در گروه افراد در معرض خطر نیست، مبتال به آنفلوآنزا 
در  استراحت  و  پرتقال  آب  مایعاتی چون  با خوردن  می تواند  شد، 
بستر بهبود یابد. اما اگر مدت زمان بیماری بیش از سه تا پنج روز 

طول کشید، باید به پزشک مراجعه کند.

نرخ زاد و ولد در سال ۹۸ به کمترین حد 
خود طی ۵0 سال گذشته رسیده است

شورای عالی انقالب فرهنگی در گزارشی آورده است که تخمین زده 
می شود در سال 1398 نرخ زاد و ولد با 14.5 تولد به ازای هر هزار 
نفر جمعیت به کمترین حد خود طی 50 سال گذشته رسیده باشد.
رقم  به  کشور  تولد  میزان  امسال  پایان  در  می شود  زده  تخمین 
1.205.954 تولد برسد که کاهش بی سابقه ای نسبت به سال های 

گذشته داشته است.
بر مبنای نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال 

جاری برابر 82.776.270 نفر رسیده است.

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد
گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادری شایسته از این عالم ناپایدار
چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد

دوست ارجمند جناب آقای مهندس حسین 
غفاری مدیر محترم روابط عمومی و آموزش 

همگانی شرکت آبفای استان کرمان
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت والده گرامیتان را محضر شما 

و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و از حضرت دوست 
برای آن فقیده سعیده غفران واسعه الهی مسألت دارم.

احسان احمدی مدیر مسئول نشریات 
روشنفکری و شور کویر و عضو هیئت مدیره 

خانه مطبوعات جنوب استان کرمان
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بررسی آثار منفی چند همسری به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان؛ 

بعضی  روزها  این  که  همسری  چند  پدیده 
مراکز بر روی آن مانور می دهند نه تنها خود 

یک آسیب جدی اجتماعی است بلکه می توان 
اجتماعی  های  آسیب  اصلی  عوامل  از  را  آن 
مجازی  فضاهای  در  قبل  چندی  دانست، 
ترویج  آن  محتوای  که  شد  منتشر  پوستری 
و  بود  زنی  چند  تعبیری  به  یا  همسری  چند 
جامعه  جامعه،خصوصا  به  را  جدیدی  شوک 
کارگاه  این  در  که  ساخت،مواردی  وارد  زنان 
از  بود  بگیرد،عبارت  قرار  بحث  مورد  بود  قرار 
چندهمسری،الزامات  فرهنگ  احیای  ضرورت 
تشکیل خانواده چند همسری و احکام فقهی 
است  بهتر  چندهمسری،اما  های  خانواده 
می کنند  فعالیت  حیطه  این  در  که  کسانی 
قدری انصاف را رعایت و به جای بحث مزایای 
این عناوین به مشکالت و سختی های ارتباط 
و  متولد شده  کودکان  و  چند همسری  میان 

رها شده در جامعه نیز می پرداختند.
جمله  از  گروه هایی  همسری  چند  ترویج 
ازدواج  آستانه  در  که  افرادی  و  جوان  پسران 

از  و  داده  قرار  هدف  مورد  را  اند  گرفته  قرار 
طرفی دیگر زنان جامعه را آماج تیر خشونت 
زنان  علیه  خشونت  موجب  و  می دهد  قرار 
آمار مطروحه در شرایط  به  توجه  با  می شود، 
فعلی آمار بیماری ها و اختالالت روانی نظیر 
استرس و افسردگی در بانوان باالتر از میانگین 
جامعه است. حال با طرح چنین ایده هایی راه 
برای خشونت هر چه بیشتر عاطفی و جسمی 
علیه زنان افزایش می یابد و آنها را با عواطف 
منفی همچون احساس طردشدگی و شکست 
نوع  ترین  بی رحمانه  که  تنهایی  همچنین  و 
سازد.باری  می  مواجه  است  زنان  به  خشونت 
خداوند که خالق انسان بوده و به ذات مخلوق 
خود اشراف داشته است در قرآن کریم مجوز 
عدالت  رعایت  به  منوط  را  همسری  چند 
البته  که  فرموده  تأکید  با  نیز  خود  و  دانسته 
نمی توانید عدالت را رعایت نمایید.لذا با توجه 
در  همسری  چند  پدیده  شده  ذکر  آنچه  به 

حقیقت تیشه به ریشه انسجام خانواده ایرانی 
می زند و کارکرد این تفکر در واقع کمکی به 
این  مهمش  پیامد  و  نمی کند  ازدواج  افزایش 
است که تنوع طلبی و لذت جویی را در بین 
قشر مرفه ترویج می نماید،زیرا به طور طبیعی 
چنین  دنبال  نمی توانند  بضاعت  کم  مردان 
مسأله ای بروند و از نظر عرفی هم اگر اندکی 
تأمل داشته باشیم در جامعه ما چنین پدیده 
برای شکل  از طرفی  و  نیست  قابل هضم  ای 
طوالنی  مدت  در  باید  فرهنگی  چنین  گیری 
فرهنگ سازی کرد این امر مدت زیادی زمان 
نتیجه  بیفتد،در  جا  ما  جامعه  در  تا  می طلبد 
شده  ایرانی   زوج های  میان  به خشونت  منجر 
دیگر  و  طالق  فرزندان  خشونت  آن  تبعات  و 
این  می باشد،همچنین  مربوطه  های  آسیب  
هدف  مورد  را  ایرانی  خانواده  آینده  پدیده 
به  نسبت  را  جدید  نسل  نگرش  و  داده  قرار 
ازدواج تغییر می دهد که خود می تواند دلیلی 

می شود  باعث  و  باشد  ازدواج  افزایش سن  بر 
جوانان از ازدواج فراری و دچار هراس شوند و 
معضل بزرگ عدم رویارویی با نهاد خانواده در 

آنها شکل می پذیرد.
فعاالن  و  شناسان  جامعه  اکثر  سخنان  لذا 
حوزه خانواده و هم چنین سخنان مقام معظم 
رهبری باید پایانی  بر طرح این پدیده و معضل 

خانمان برانداز باشد.
موارد  نبودن  شود  می  نشان  خاطر  پایان  در 
مناسب برای ازدواج دلیل تجرد جوانان نیست 

بلکه تغییر نگرش های ارزشی و هنجاری که 
در بین متولدین دهه های پنجاه و شصت ایجاد 
خانواده  تشکیل  و  ازدواج  کاهش  باعث  شده 
شده است،در این راستا می طلبد مسؤولین با 
کانون مقدس خانواده  و مهم شمردن  درایت 
که طبعا در شرع و دین هم ارزشمند قلمداد 
شده،با پدیده هایی از این قبیل برخورد کرده 
و با پیاده کردن احکام واقعی شرع مقدس به 

استحکام بنیان خانواده کمک نمایند .

خــام فروشی زیتـون مـرغوب منطقـه

فرزندان طالق، افزایش سن ازدواج و خشونت علیه زنان

معضالت  و   مشکالت  ترین  اصلی  از  یکی 
امروزه،مبحث بیکاری و نبود اشتغال پایدار در 
ناامنی  و  فقر  امر  این  که  است  سراسر کشور 
های اجتماعی را به دنبال دارد،استان کرمان به 
عنوان یکی از استان های غنی و دارای پتانسیل 
معادن،کشاورزی،میراث  حیث  از  فراوان  های 
فرهنگی و گردشگری همواره از معضل بیکاری 
شرق  در  معضالت  این  و  می برده  رنج  فقر  و 
و جنوب این استان فاحش تر است،به عنوان 
بر  که  کرمان  جنوبی  شهرستان  هفت  مثال 
خالف روال قانونی کشور از نظر اداری بدون 
می  مدیریت  استان  یک  شبیه  استانداری 
شوند و قبل از انقالب اسالمی دارای سازمان 
عمران)سازمان کشاورزی( مستقل بوده اند به 
رغم داشتن توانمندی های بی شمار در زمینه 

برخوردار  غیر  و  ترین  محروم  کشاورزی،جزو 
ترین مناطق کشور محسوب می شوند و نرخ 
بیکاری و فقر در این حوزه بسیار باالست،اما 
عدم  این  های  ریشه  اساسی ترین  از  یکی 
بخش  مدیریت  ناکارآمدی  در  یافتگی  توسعه 
که  بوده  گذشته  دهه  دو  طی  آن  کشاورزی 
انبوه، همواره خام فروشی و  علیرغم تولیدات 
در واقع هدر رفت دسترنج کشاورزان نتوانسته 
به پیشرفت و توسعه منطقه کمک کند و غالب 
کشاورزان سالیانه برای پر کردن جیب دالالن 
کار می کنند و هر آنچه که برای آنها و خانواده 

آنها باقی می ماند آه و افسوس است.
کرمان  جنوب  کشاورزی  تولیدات  اگر  اما 
دارای دو صنعت پشتیبان یعنی صنایع بسته 
در  تنها  نه  امروزه  می بودند  تبدیلی  و  بندی 

نبودیم،بلکه  فقر  و  بیکاری  شاهد  منطقه  این 
چندین استان همجوار خویش را می توانستیم 
مشغول بکار کنیم،زیرا نظر همه اقتصاد دانان 
و حتی مقامات ارشد دولت بر توسعه صنایع 
تبدیلی و بسته بندی در جنوب کرمان است 
و رئیس جمهور نیز در سفر آبان ماه به استان 
کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه در 
عدم  از  یک خبرنگار  گالیه  و  به سؤال  پاسخ 
افتتاح طرح های بزرگ صنعتی و معدنی در 
جنوب،راه توسعه و ترقی این منطقه را سرمایه 
گذاری در زمینه صنایع بسته  بندی و صنایع 
راه  افزود  و  دانست  کشاورزی  بخش  تبدیلی 
گذار جنوب به پیشرفت تنها از این مسیر می 
کشاورزی  جهاد  سازمان  متأسفانه  گذرد،اما 
بخش  این  متولی  عنوان  به  کرمان  جنوب 

این  در  بنیادین  حرکتی  نتوانسته  کنون  تا 
حوزه شکل دهد و طی چند ساله اخیر شاهد 
تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی واحدهای این 
بخش بوده ایم،اما هدف از نگارش این مطلب 
است  منطقه  این  در  زیتون  وضعیت  بررسی 
منطقه  در  آن  باغات  درصد   90 از  بیش  که 
جبالبارز شهرستان جیرفت قرار دارد و از نظر 
باغات و کیفیت محصوالت مشابه آن  وسعت 
وجود  ایران  دیگر  جای  یا  کشور  شمال  در 
میوه  زیتون  اینکه  رغم  به  متأسفانه  ندارد،اما 
محصول  ها  ده  روغن  بر  عالوه  که  است  ای 
تولید می  از آن  فرآوری شده دیگر  ارزشمند 
کارخانجات  یا  کارگاه  گونه  هر  فاقد  شود 
واحد  یک  و  باشد  می  منطقه  این  در  مرتبط 
کارگاه روغن کشی که با حمایت سازمان جهاد 

کشاورزی در چندین سال 
قبل ایجاد گردید از منطقه 
شهر  مرکز  به  جبالبارز 
جیرفت نقل مکان کرده و 
بنزین و  با وضعیت گرانی 
سختی حمل و نقل امکان 

انتقال زیتون به مرکز شهرستان خصوصا برای 
خرده مالکان وجود ندارد و مجبور به فروش 
محصول خود با قیمتی پایین به دالالن برای 
ارسال به شمال کشور می باشند،نظر به طرح 
جنوب  کشاورزی  حوزه  مشکالت  باره  چند 
زیتون  ارزشمند  محصول  خصوصا  کرمان 
ساویدان  روستای  از  کامل  گزارشی  تهیه  و 
طرح  و  محصول  این  اصلی  قطب  عنوان  به 
مشکالت کشاورزان در همین نشریه،از سوی 

مدیر  علیه  شکایت  طرح  جز  مذکور  سازمان 
حرکت  اکاذیب  نشر  جرم  به  نشریه  مسئول 
مثبت دیگری مشاهده نگردیده،لذا از استاندار 
به  بازرگانی  اتاق  و  جیرفت  کرمان،فرماندار 
و  جیرفت  منطقه  اقتصادی  معین  عنوان 
عنبرآباد تقاضا داریم که در بحث ایجاد صنایع 
کشاورزی  محصوالت  تمامی  برای  تبدیلی 
و  اساسی  اقدامی  زیتون  محصول  خصوصا 

بنیادین انجام دهند.

در سایه کم کاری های سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴6۹۷16 کویری

جیرفت ، چهارراه دهخدا ، خ ولیعصر شرقی    مدیر مسئول : آذر سادات  حسینی
  تلفکس : ۴۳۲1۳۷1۸ - 0۳۴  * 0۹1۷۸۴۷۲۸۷۴     

چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف

 دکتر افسانه بهادر
جامعه شناس

همشهریان گرامی: با سامانه آنالین مشاهده و پرداخت قبض برق ساپا به نشانی www.saapa.ir به آسانی قبض برق خود را مشاهده و در 
دوره های زمانی منظم پرداخت نمائید تا انشعاب برق شما بدهکار نشده و مشمول قطع برق نگردید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

هم استانی های عزیز ساکن شهرهای شمال استان کرمان جهت ثبت شماره موبایل خود در سامانه مشترکین برق و دریافت پیامک قبض برق می توانید عبارت
* P *شناسه قبض# را به شماره 2۰۰۰34۱۱2۱ ارسال نمایید و  جهت حذف شماره تلفن از سامانه و عدم دریافت پیامک  

قبض برق با ارسال عبارت * D * شناسه قبض # به شماره 2۰۰۰34۱۱2۱ اقدام نمایید.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

هم استانی های عزیز  ساکن شهرهای شمال استان جهت پرداخت قبض برق خود می توانید از طریق اپلیکیشن همراه برق ملی قابل دانلود در سایت شرکت 
توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir و اپلیکیشن استانی مشترکین برق قابل دانلود در سایت شرکت توزیع برق 

شمال استان به آدرس   www.nked.co.ir اقدام نمایید.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

عمومی  روابط  از  نقل  به  آریا  میراث  گزارش  به 
صنایع  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره 
»کاروانسرای  گفت:  فعالی  فریدون  کرمان،  دستی 
عمارت  مجاور  خانه های  سیرجان،  سرخ  خانه 
شترگلو ماهان، عمارت موسی خانی شهربابک، خانه 
ایرانمنش بافت و خانه نیک اندیش کرمان، یخدان 
بناهایی  جمله  از  بردسیر  بهادرالملک  خانه  و  انار 
خصوصی  بخش  به  مزایده  طریق  از  که  هستند 

واگذار می شوند.«
او با اشاره به اینکه مدت زمان مرمت و بهره برداری 
از این بناهای تاریخی 12 تا 18 ماه تعیین شده است، 

بناها  این  مرمتی  فعالیت های  انجام  از  »پس  افزود: 
خواهند  فعالیت  گردشگری  و  فرهنگی  کاربری  با 

کرد.«
فعالی تصریح کرد: »قدمت کاروانسرای خانه سرخ 
یخدان  شهربابک،  موسی خانی  عمارت  سیرجان، 
انار، خانه بهادرالملک بردسیر و نیک اندیش کرمان 
به دوره قاجاریه باز می گردد و خانه ایرانمنش بافت 

نیز در دوره پهلوی اول ساخته شده است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در  سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
اشتغال  ایجاد  ساز  زمینه  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن 

پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  مناسب  بهره گیری  و 
حال  »در  کرد:  تاکید  بود،  خواهد  استان  تاریخی 
اماکن  کاربری  تغییر  و  بازسازی  مرمت،  حاضر 
قرار  کل  اداره  این  کار  دستور  در  کرمان  تاریخی 
دارد و طی مراحل قانونی به بخش خصوصی واگذار 

می شوند.«
شرایط  از  اطالع  برای  »عالقه مندان  افزود:  او 
می توانند  کرمان  استان  تاریخی  بناهای  واگذاری 
میراث فرهنگی،  اداره کل  قراردادهای  امور  به 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان مراجعه یا با 

شماره تلفن 32816504-034 تماس بگیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از واگذاری ۹ 
بنای تاریخی به بخش خصوصی برای مرمت و بهره برداری خبر داد
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خانواده ما حداقل دو دهه در منطقه میانچیل در روستای دوبنه 
در  پنجاه  و  چهل  دهه  در  که  بدین صورت  می کردند  زندگی 
در  و  می آمدیم  گرمسیر  مناطق  به  ساردوییه  از  مهرماه  اوایل 
روستای دوبنه )نعل بندی( ساکن می شدیم. برادران بزرگ تر در 
مدرسه قدیم دوبنه که هنوز هم آثاری از آن باقی است ثبت نام 
و درس می خواندند. در دهه چهل و پنجاه اغلب سردسیری ها 
از نیمه دوم بهار، تابستان تا اوایل پاییز را در ساردوییه گذرانده 
و به کشاورزی و دامپروری اشتغال داشتند اما بچه ها که به سن 
مدارس  در  یا  و  بروند  شهر  به  می بایست  می رسیدند  مدرسه 
خانواده  بزرگ  پسر  دلیل  همین  به  بخوانند.  درس  عشایری 
یعنی عین اهلل )شهید( در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه در 
مدرسه دوبنه درس می خواند و گویا در همین مدرسه با دکتر 
علی اسالمی پناه هم مدرسه ای بودند. عین اهلل در بهار که والدین 
به ساردوییه کوچ می کردند در منزل حبیب مالیی از دوستان 
صمیمی مرحوم پدرم به درسش ادامه می داد و پس از تعطیلی 
مدارس به ساردوییه بازمی گشت. به همین دلیل والدینم همیشه 
از مرحوم حبیب مالیی و همسرشان و همچنین مرحوم حسین 
همسرشان  و  رئیسی  حسین  به  معروف  دروش(  )فرزند  مالیی 
و  زحمات  خاطر  به  حبیب  همسر  مادر  و  پدر  خاتون   مرحوم 
همیشه  مادر  و  یادمی کنند  نیکی  به  فرزندشان  مسئولیت  قبول 
به عین اهلل  از محبت های همسر حبیب مالیی و مادرش خاتون 

تعریف می کند. 
یکی دیگر از دوستان قدیم و همیشگی پدرم آقای حاج حبیب 
ساالری است که در روستای چمن زندگی می کند. هر وقت 
که ایشان را می بینم، مثل فرزندان خودش مرا به گرمی می پذیرد 
و یک خاطره از مرحوم پدر برایم تعریف می کند، ازجمله یک 
و  موقعیت  دقیقاً  ایشان  بودم  رفته  چمن  روستای  به  که  روز 
محل خانه پدری را روستای چمن و همچنین در نعل بندی که 
ازیک طرف متصل به روستای دوبنه و از طرف دیگر به روستای 
چمن می رسد برایم ترسیم کردند. ایشان همیشه از دوستی اش 
او  شبانه روزی  زحمات  و  تالش ها  خاطرات،  و  پدر  مرحوم  با 
در تأمین زندگی برایمان صحبت و تأکید می کند که "مرحوم 
پدرتان رزق و روزی حالل و حاصل زحمت کشی برای شما 
فراهم کردند که قدر آن را بدانید". حبیب ساالری داماد مرحوم 
مالکان  از  یکی  و  فامیل  بزرگ  )ساالری(  محمدی  عباس 
نعل بندی است که ایشان هم دوست صمیمی مرحوم پدرم بودند 
و همیشه در خانواده از عباس محمدی به نیکی یاد می شد. پدرم 
عالوه بر کشاورزی و دامداری "بنا" هم بود و چینه )دیوار( می 
ساخت و اغلب هم به همین حرفه یعنی "امراهلل چینه کش" او را 
می شناختند و عباس محمدی و یداهلل خواجویی که مالک های  
بزرگ منطقه بودند به پدر پیشنهاد مشارکت دیوارکشی زمین 
پنجاه درصد  واگذاری  درازای  را  خرما  و  مرکبات  باغ  بزرگ 

زمین می دهند.
در  زیرکی  حسین آباد  و  چمن  دوبنه،  بر  عالوه  پدرم  مرحوم 
ازجمله  داشت  صمیمی  دوستان  میانچیل  روستاهای  بیشتر 
کنارصندل،  دریاچه،  رومرز،  ساغری،  سرنی،  روستاهای  در 
بهرامی، چکری، دهپیش، قلعه نو، پشت لر،  ده شیخ، جزصالح، 
آبگرم، اهلل آباد، گنج آباد، طرج، دهنو، اسماعیلیه و بلوک بودند 
از پدر شنیدم  بارها  بارها و  را  نام آن ها  اغلب  از کسانی که  و 
مالیی  حسین  ساالری،  حبیب  محمدی،  عباس  از:  عبارت اند 
رحمت اهلل  مالیی،  حبیب  )دادخدا(،  رئیسی  سهراب  رئیسی، 
قنبر  مالیی،  سهراب  مروجی،  محمد  علی(،  )فرزند  مالیی 
مالیی، عزیز محمدی، دادی ساالری، ابراهیم ساالری )محمد(، 
مهندس  ساالری،  مرتضی  ساالری،  اهلل  سعد  ساالری،  رحمان 
یحیی  شهریاری،  شهریاری، صولت  میرزاجان  ساالری،  نمک 
سیستانی، لطف اهلل خزاعی، یداهلل خواجویی، عباس خواجویی، 
تعدادی  و  علی غالمی، حاج رضا ساالری، علیجان شهریاری 
دیگر که حافظه یاری نمی کند و متأسفانه بیشتر این عزیزان دار 
فانی را وداع گفته اند. با این تفاسیر راز اینکه چگونه اینجانت تا 
حدودی می توانم به گویش محلی جیرفت صحبت کنم و دیگر 
اینکه، چرا میزان آرای اینجانب در انتخابات دور دهم مجلس 
شورای اسالمی در دهستان دوبنه و چمن نزدیک به صد در صد 
دوبنه،  فرزند  مرا  مناطق  این  مردم  زیرا  می شود  مشخص  بوده 

چمن و میانچیل می دانند.
** موتور سه شاخ )چاه آرتزین چمن(

یکی از برکات و نشانه های فراوانی آب و نعمت های خداوند 
سه  موتور  همان  یا  چمن  )خودکار(  آرتزین  چاه  میانچیل  در 
شاخ بود که توسط شرکت آبکاو در سال 1343 حفرشده بود. 
لوله اصلی روی چاه بسیار قطور و روی سر آن سه لوله فرعی 
نصب شده بود که آب با فشار زیاد از آن ها بیرون می زد و لذا 
به "موتور سه شاخ" معروف بود. در حقیقت هیچ گونه موتوری 
در کار نبود اما در بین مردم به این نام معروف بود و عالوه بر 
مصارف آب شرب و کشاورزی یکی از جاذبه های گردشگری 
پنجاه من شاهد  و در دهه  روستای چمن هم محسوب می شد 
کنار  در  که  بودم  خارجی  موبور)بلوند(  توریست های  حضور 

آن عکس می گرفتند. آب حاصله برای آبیاری باغات نخل و 
مزارع  بخصوص  همجوار  روستاهای  و  چمن  روستای  مزارع 
کولک )پنبه( که از پردرآمدترین و اقتصادی ترین کشت های 
در  دقیقاً  ما  خانه  می شد.  استفاده  بود  زمان  آن  کشاورزی 
نعل بندی یعنی بین دوبنه و چمن بود و آب خوردن را از موتور 
سه شاخ می آوردیم. الزم به ذکر است که آن وقت ها سدی بر 
روی رودخانه هلیل نبود و هر مقدار باران و آب از سرشاخه های 
و  رودبار  تا  و  می شد  جاری  جیرفت  دشت  در  می آمد  هلیل 
دلیل عشایر ساردویی  به همین  را سیراب می کرد.  جازموریان 
و جبالبارزی برای دست یابی به مراتع و چراگاه های مرغوب تر 
تا رودبار و کهنوج هم کوچ می کردند. با حفر کانال های سنتی 
منشعب شده از هلیل، آب به اقصا نقاط و روستاهای دوردست 

می رسید. میانچیل هم به طور طبیعی همیشه پر آب بود. 
اما هم اکنون به دلیل خشک سالی های اخیر و ممتد چاه ارتزین 
چمن نیاز به پمپ دارد و آن هم فقط آب به اندازه شرب روستا و 
مقداری هم برای آب معدنی استخراج می شود و دیگر اثری از 
آن آب فراوان نیست. این از نتایج مداخله و دست بردن بشر در 
طبیعت و استفاده ناصحیح از آب و حفر بی رویه چاه های مجاز 
و غیرمجاز در منطقه و اراضی باالدست است. قطعاً احداث سد 
ذکر  به  الزم  است.  نبوده  بی تأثیر  موضوع  این  در  هم  جیرفت 
است که تا دهه هشتاد چندین چاه ارتزین )خودکار( در طول 
مسیر خط میانچیل ازجمله ابتدای دوبنه و رومرز و کنارصندل 
به  نیاز  بدون  و  خودکار  به طور  که  داشت  وجود  تپه(  )شرق 

انرژی شبانه روزی آب دهی داشتند.
** مزارع کولک )پنبه( در میانچیل

پنجاه  و  چهل  دهه  در  پنبه  همان  یا  کولک  کار  و  کشت 
ترویج  منطقه  در  به خوبی  منطقه جیرفت  غالب  به عنوان کشت 
و گسترش یافته بود. دقیقاً مانند حاال که کشت سیب زمینی، پیاز 
اغلب  می باشند.  زا  درآمد  و  غالب  کشت  منطقه،  در  جالیز  و 
خرید  و  جمع آوری  مرکز  یک  )روستا(  دهگاه  هر  کنار  در 
اوری شده  پنبه های جمع  این صورت که  به  بود  پنبه  محصول 
در کارخانه پنبه پاک کنی جیرفت عدل بندی )نوعی بسته بندی 
پنبه( و به تهران و ازآنجا معموالً به خارج صادر و پنبه دانه آن، 
منتقل  جیرفت  روغن کشی  کارخانه  به  نباتی  روغن  تهیه  برای 
کارخانه  تأسیس  باعث  پنبه  کشت  رونق  درواقع  و  می شد 
تا دهه  بناهای آن  روغن کشی در سه راه سینما جیرفت شد که 
مادرم  که  بودند  وسیع  به اندازه ای  پنبه  مزارع  بود.  موجود  قبل 
بوته های  بین  در  نبودم  بیش  کودکی  که  من  که  کرد  تعریف 
پنبه راه را گم کرده و از روستای سرونی سر درآوردم که یکی 
از دایی ها مرا پیدا می کند و خانواده را از نگرانی بدر می آورد. 
برداشت پنبه برای زنان و دختران روستاها عالوه بر اشتغال زایی 
منبع درامد بسیار خوبی بود. بعداً در دانشگاه در درس زراعت 
استاد گفت "که قباًل منطقه جیرفت یکی از مناطق مهم کشت 
و کار پنبه بوده بخصوص ارقام الیاف بلند پنبه مصری و تادال 
که دران زمان ازنظر کیفیت بهترین ارقام بودند". اما همیشه این 
سؤال برایم باقی بود که چرا کشت پنبه در جیرفت متوقف شد 
عالوه بر کم آبی پیش آمده در آن زمان پاسخ سؤال را در درس 
به دلیل ورود بعضی  پیدا کردم که  حشره شناسی و دفع آفات 
آفات پنبه از طرف پاکستان به بلوچستان ایران و منطقه جیرفت 
و خسارت فراوان مانع روند کار شد. در ادامه توسعه کشت های 
زمستان  در  متری(  )دو  پالستیک  زیرپوشش  پردرآمد جالیزی 
کشت  توسعه  و  سیب زمینی  کشت  همچنین  و  پنجاه  دهه  در 
افتادن  رونق  از  دیگر  عامل  دهه شصت  در  متری  چهار  تونلی 

کشت پنبه )کولک( بود.
** درظیل و پری خرما در میانچیل

از نمادهای هر روستا )دهگاه(  باغات نخیالت خرما در میانچیل 
میانچیل  منطقه  در  باغات  توسعه  و  کشت  و  می شود  محسوب 
به  پدرم  برمی گشتیم  ساردوییه  از  که  پاییز  در  لذا  بود.  چشمگیر 
می رفت  زیرکی  حسین آباد  و  چمن  دوبنه،  در  دوستانش  سراغ 
و با کوله باری از خرما دربسته بندی خاصی که اغلب سبدهای 
بزرگی از جنس برگچه خرما با وزن حدود 20 کیلو بنام درظیل 
مقداری  حتماً  این ها  کنار  در  برمی گشت.  خانه  به  بودند  پری  و 
کنگ )خرمای آبجوش و خشک شده( که جز تنقالت مدرسه ما 
بود و همچنین دوشاب یا شیره خرما )معموالً همرا با روغن پاک 

گوسفندی بهترین صبحانه است( را هم به همراه می آورد.
** گارم گاو

همیشه در غروب آفتاب یک گله گاو که "گارم" نامیده می شد 
از  گاوها(  چوپان  یا  )گاوچران  گاوپون  جوان  یک  همراه  به 
و  می آمد  )روستا(  دهگاه  به طرف  جنگل  و  چراگاه  طرف 
جالب بود که گاو و گوساله هر خانواده به طرف خانه صاحبش 
خانواده  و گوشت  شیر  تأمین  بر  که عالوه  گاوهایی  می رفت. 
بیشتری  گاو  تعداد  کس  هر  و  بودند  روستا  مردم  درآمد  منبع 
مقاوم  و  بومی  گاوهای  می آمد.  به حساب  ثروتمندتر  داشت 
نظر  به  ارزشمند که  ژنی  بانک  در حقیقت  و  منطقه  به شرایط 

می رسد دیگر اثری از آن ها باقی نمانده باشد.
** داستان جشن سده در میانچیل

از پدرم پرسیدم جشن سده یعنی چه؟ ایشان پاسخ داد که دقیقاً 
50 شبانه روز )مجموع 100 شب و روز( مانده به عید نوروز که 
تقریباً برابر با دهم بهمن هرسال است سده گفته می شود و طبق 
استان کرمان و  ایرانیان بخصوص زرتشتیان که در  رسم سنتی 
برپایی آتش می نمایند.  به  اقدام  برقرار و هرساله  یزد هم هنوز 
از  بزرگی  خرمن  افروختن  و  برگزاری  دوران  آن  در  راستش 
آتش برای همه بخصوص ما بچه ها بسیار هیجان انگیز بود. برای 
انجام جشن و جمع آوری هیزم، خار و خاشاک تقریباً همه اهل 
ده و ایل به طور خودجوش حداقل از یک هفته قبل همکاری 
می کردند. در شب موعود با حضور همه اهالی آتش افروخته 
می شد. روستاها و ایل های هم جوار در افروختن آتش بزرگ تر 
و  بچه ها  آتش  پایان  بعد  می کردند.  رقابت  باهم  دیگران  از 
از خانه های  و خوراکی  تنقالت  به جمع آوری  اقدام  نوجوانان 
به تدریج  بعد  به  شصت  دهه  از  می کردند.  ایشوم  و  روستا 
برگزاری جشن سده در منطقه جیرفت کم رنگ و نهایتاً در دهه 

هفتاد کاماًل منسوخ شد.
** سال برفی )دی ماه 1351( در میانچیل

را   1351 برفی  سال  و  زمستان  اما  نبودم  بیش  کودکی  بااینکه 
به خوبی به یاد دارم. هنوز مدرسه نمی رفتم و خانه ما و سایر ایشوم 
در قسمت باالی دوبنه در اراضی نعل بندی بود. صبح که از خواب 
بیدار شدم زمین را سفیدپوش دیدم. درست دیده بودم در میانچیل 
برف باریده بود و دقیقاً خاطرم هست به اندازه ای برف آمده بود 
که برای رفت آمد مشکل درست شده بود و البته ما بچه ها هم از 
دیدن برف بسیار خوشحال شدیم. همه اهالی از این برف آن هم 
در جیرفت تعجب کرده بودند و به همین دلیل آن برف یک مبدأ 
تاریخی در بین مردم منطقه شد و برای مثال می گفتند که فالنی 
که  است  شایان ذکر  است.  آمده  دنیا  به  برفی  سال  از  قبل  یا  بعد 
تاریخ دقیق آن برف 22 دی ماه 1351 بود و در آن سال در کل 
ایران برف آمد و بر اساس منابع و مستندات هواشناسی و تاریخی 
در بعضی مناطق تا 6 متر برف گزارش شده است و بیش از 4000 
نفر در کل کشور جان خود را از دست دادند که رکورد آن در 
کتاب گینس بنام ایران ثبت شده است. بعداً در دانشگاه در درس 
پدیده ها  این گونه  اقلیم شناسی کشاورزی در مورد رخداد  و  هوا 

بیشتر آشنا شدم.
** شکار دراج و کمنزیل پس از باران در 

میانچیل
جمع  جوانان  از  عده ای  می بارید  باران  وقت  هر  میانچیل  در 
می شدند و در جنگل های اطراف اقدام به شکار پرندگان ازجمله 
دراج )پور( و کمنزیل می کردند. نحوه عمل به این صورت بود 
که یک گروه با کوبیدن چوب به طبل و شاخ و برگ درختان، 
بوته ها و حصارهای اطراف مزارع آن ها را به پرواز درمی آوردند 
و در حقیقت نمایانشان می کردند ولی پرندگان به دلیل خیس بودن 
پروبالشان در فاصله کوتاهی به زمین می نشستند و گروه دوم که 
منتظر فرصت بودند با شناسایی محل فرود پرنده، با چوب دستی 
و ....اقدام به شکار پرندگان می کردند. لذا بعد از بارندگی ها در 

میانچیل اغلب خانه ها آن شب آبگوشت دراج داشتند.
** گاشلخی

چمن،  دهپیش،  بخصوص  میانچیل  بچه های  امروز  نسل  نظرم  به 
حسین آباد زیرکی و دوبنه ندانند "گاشلخی" کجاست. گاشلخی 
است  واقع شده  چمن  روستای  به طرف  دهپیش  از  بعد  دقیقاً 
همچنین  و  فراوان  گز  بوته های  و  درختان  دارای  آن وقت ها  که 
با احتیاط عبور کرد زیرا در  چیل های عمیقی بود که می بایست 
صورت فرورفتن در چیل بیرون آمدن از آن مشکل بود. بعضی 
می شدند.  موقت ساکن  به طور  منطقه گاشلخی  در  ایشوم  سال ها 
ما  می کرد  طغیان  هلیل  یعنی  دیو رود  که  سال ها  آن  زمستان  در 
برادران که حاال در شهر درس می خواندیم مجبور بودیم در آخر 
هفته ها بجای عبور از عرض هلیل رود از مسیر پل و جاده میانچیل 
پشت لر  ملک آباد،  کلرود،  روستاهای  گذاشتن  سر  پشت  یعنی 
ده  از  از گذشتن  و پس  می رفت  به هوکرد  راست  از سمت  که 
شیخ مرغوزی، مگسی، دهپیش باال بعد از گذشتن از گاشلخی به 
سمت چپ به روستای چمن و بعد دوبنه می رسیدیم. گاهی اوقات 
ماشین بود و آن هم از نوع وانت که باالی آن سوار می شدیم و 

بیشتر وقت ها هم پیاده مسیر را گز می کردیم. 
** مراسم تیغ کشیدن یا همان روز عاشورا

سینه زنی  و  تعزیه  مراسم  با  اغلب همراه  میانچیل  در  عاشورا  دهه 
تیغ  از  منظور  می شد.  برگزار  روستاها  مختلف  اقشار  شرکت  با 
کشیدن هم دقیقاً روز عاشورا بود که خود یک مبنای روزشمار 
محسوب می شد و مثاًل می گفتند 20 روز دیگر تا تیغ کشیدن باقی 
است که منظور تا روز عاشورا بود. یکی از شلوغ ترین مراسمات 
دهه عاشورا در منطقه میانچیل، برگزاری عزاداری روز عاشورا در 
میانچیل و حتی شهر  از همه روستاهای  بود که  روستای پشت لر 
برای دیدن مراسمات سینه زنی و زنجیرزنی بخصوص اجرای تعزیه 
می آمدند و ما هم از دوبنه به پشت لر می آمدیم. خاطرم هست که 
روی یک تخته شبیه تابوت یک "حیوان شیر"  روی شانه چندین 
جوان حمل می شد که کاه و خاک بر سرخود می ریخت و مرتب 
ناله می کرد و  می غرید. مادرم توضیح داد که این کارها در عزای 
ساالر شهیدان است یعنی جانداران بیابآن هم در عزای حسین )ع( 
است. من در  اشرف مخلوقات  بشر که  به  ناله می کنند چه رسد 
عالم بچگی تصور می کردم که آن حیوان یک شیر واقعی است. 
اما در سال های بعد متوجه شدم که یک جوان در پوستینی از شیر 

رفته و چنین نمایشی جالبی را اجرا می کند.
** گرگ و کت گرگ

نزدیک  عمران(  علی آباد  شهر  از  )بعد  گرگ  کت  زیارت 
عنبرآباد(  )شهر کنونی  همان محمدآباد  یا  و محدآباد  خضرآباد 
با درختان بزرگ کنار و کهور که هنوز هم موجود هستند یکی 
تصور  بچگی  عالم  در  بود.  مردم  تفریحی  و  زیارتی  مراکز  از 
می کردم که احتماالً آنجا خیلی گرگ هست و به همین دلیل به 
آن کت گرگ می گویند و خیلی عالقه مند بودم که آن زیارت 
را ببینم و البته ترس هم داشتم و درصورتی که اصاًل گرگ ندیده 
و  رفتیم  گرگ  کت  به  خاله ام  و  مادر  به اتفاق  روز  یک  بودم. 
در  که  بعد  سال  در  اما  نبود.  هم  گرگی  اصاًل  و  کردیم  زیارت 
سه  بود،  گرگ ومیش  هوای  به اصطالح  و  غروب  نزدیک  دوبنه 
قالده گرگ از نزدیکی های ایل به سرعت عبور کردند درحالی که 
سگ های گله و روستا آن ها را دنبال کرده بودند و اهالی ده هم با 

دادوفریاد آن ها را بیشتر فراری دادند.
** پرندگان مهاجر در بستر رودخانه هلیل و 

آبگیرهای میانچیل
عبور  رودخانه  عرض  از  می شد  هلیل،  طغیان  عدم  اوقات  در 
کرد و ما شاهد پرندگان بزرگ جورواجوری در بستر رودخانه 
هلیل و آبگیرهای میانچیل بودیم که اغلب به صورت گروهی 
و  دراز  پاهای  سفید،  پروبال  آن ها  از  بعضی  می کردند.  پرواز 
منقار رنگی داشتند که در رودخانه ماهی صید می کردند. بعداً 
اثری  دیگر  می شد  بهار گرم  و  اسفند  در  شرایط آب وهوا  که 
توقف گاه های  از  فهمیدم که یکی  بعداً  نبود.  پرندگان  این  از 
پرندگان مهاجر از طرف جنوب به طرف سیبری و روسیه منطقه 
جیرفت بوده است اما متأسفانه در سال های بعد به دلیل خشک 
در جیرفت  پرندگان  آن  دیگر  ابگیری سد،  و  ممتد  سالی های 

توقف نکردند.
شور  و  ملنتی  هلیل،  رودخانه های  سرجاز  منطقه  از  پایین تر   
به طرف  گذشته  از  خروشان تر  و  درهم آمیخته  کمی  بافاصله 
این  که  جازموریان  درنهایت  و  حرکت  کهنوج  و  رودبار 
فصول  در  لذا  می رسید.  است  مانده  بی کس  و  غریب  روزها 
از عرض رودخانه  عبور  تجمیع سه رودخانه  باوجود  بارندگی 
از  رودخانه  بود.  غیرممکن  تقریباً  دوبنه  به  دولت آباد  مسیر  از 
را  همه جا  که سکوت  و شب ها  می گذرد  دوبنه  روستای  کنار 
پر  را  به اندازه ای فضا  "هورهور" رودخانه  فرامی گرفت صدای 
وارد  رودخانه  که  می ترسیدم  بچگی  عالم  در  من  که  می کرد 

روستا شود و خانه ها و مردم را با خود ببرد. 
** ایستگاه رادیوتلویزیون جیرفت

دران زمان از هرکجای میانچیل که نگاه می کردید دکل آنتن بلند 
ایستگاه رادیویی در سه راه دولت آباد را که یک چراغ قرمز  این 
چشمک زن راهنما در نوک آن نصب شده است دیده می شد. در 
اما  هم هست  هنوز  و  بود  رادیویی  فرستنده  ایستگاه  آن  حقیقت 
و  است  معروف  رادیوتلویزیون جیرفت  ایستگاه  به  مردم  بین  در 
استودیو خبری کوچک جهت پخش خبر هم دارد.  ظاهراً یک 
بیشتر  و  مکان سنج  و  یاب  موقعیت  به عنوان یک  دکل  این  از  ما 
می کردیم.  استفاده  دوبنه  به  مسیر حرکت  در  و شب  غروب  در 
گفته می شود که این ایستگاه در دهه پنجاه و شصت بسیار فعال 
بوده و متأسفانه تاکنون یعنی نزدیک به 50 سال هنوز هم در حد 
همان فرستنده رادیویی باقی مانده است. امیدواریم که این ایستگاه 

روزی به مرکز رادیوی جنوب استان تبدیل شود.
** رادیوی پدر

از وقتی که به یاد می آورم رادیو جز جدانشدنی اوقات فراغت 
موج  سه  رادیو  یک  معموالً  پدر  بود.  خانه  در  پدرم  مرحوم 
برنامه های  از  یکی  انقالب  از  قبل  و  داشت  بزرگ  تا  متوسط 
مهمی که همیشه دنبال می کرد اخبار "رادیو بی بی سی" در دو تا 
سه نوبت صبحگاهی حدود 7 صبح، شامگاه 19:45و شبانگاهی 
رادیو  آن  به  ناخواسته  یا  خواسته  هم  بچه ها  ما  بود.  شب   22
شامگاهی  پیک  ازجمله  برنامه ها  بعضی  به  و  می دادیم  گوش 
پاسخ  و  خوانده  خنجی  لطفعلی  توسط  ارسالی  نامه های  که 
هم  زشکی  بنام  دیگر  گوینده  یک  همچنین  و  می شدند  داده 
شعر می خواند عالقه مند شده بودیم. دران دهه اخبار و اسامی 
کشورهای ناآرام مثل ویتنام، خمرهای سرخ سریالنکا، جنگ 
اعراب و اسراییل، دخالت آمریکا در نیکاراگوئه، درگیری های 
پاکستان  و  هند  ناآرامی های  و  اله  نجیب  ظاهرشاه،  افغانستان، 
اتفاقات  و  مسائل  البته  و  ضیاءالحق  ژنرال  بوتو،  ترور  ازجمله 
پاییز  اواخر  در  می کردیم.  دنبال  و  می شنیدیم  را  ایران  داخلی 
انقالب  درگیری های  و  راهپیمایی ها  به خاطر  زمستان 1357  و 
مدرسه ها تعطیل شدند و ما از شهر به دوبنه بازگشتیم. رادیو پدر 
تنها منبع خبری اتفاقات ایران و جهان بود و در روز بعد پدرم 
دوستان خود را در جریان مهم ترین اخبار و اتفاقات قرار می داد.

امام، شهید بهشتی  انقالب اغلب سخنرانی های حضرت  از  بعد 
و شهید مطهری و.... از رادیوپخش می شدند و البته سخنرانی ها 
و خطبه های آیت اهلل جعفری امام جمعه وقت در نماز جمعه هر 
هفته کرمان و همچنین ما قصه های ظهر جمعه با صدای شیرین 

رضا رهگذر را نیز دنبال می کردیم.
** عید نوروز در گنج آباد بلوک

و  منطقه  شرایط  به  توجه  با  هرساله  ما  خانواده  و  ایشوم  و  ایل 
در  بخصوص  چراگاه ها  و  مراتع  کیفیت  و  کمیت  و  بارندگی ها 
ازجمله  جیرفت  مناطق  دیگر  به  میانچیل  از  فروردین  و  اسفند 
گنج آباد، دوساری، تل شیراز، خیرآباد و پاتلی به طور موقت کوچ 
می کردند. در یک سال به گنج آباد رفتیم. در آخر اسفند و ایام 
نوروز که مدرسه ها تعطیل شدند ما برادران هم از شهر به روستا 
رفته و به والدین ملحق می شدیم. در یک سفر قرار بود ما مقداری 
پول از شهر به روستا برای پدر ببریم. جهت رعایت حداکثر اصول 
ایمنی و احتیاط پس از مشورت پول ها را در یک نصفه کیسه آرد 
هدایت  و  مواظبت  ابتکار،  این  و  مینی بوس شدیم  سوار  و  پنهان 
که  بود  عین اهلل(  )شهید  خانواده  بزرگ  برادر  به  مربوط  برادران 
با موفقیت انجام شد و مشکلی پیش نیامد و پول را کامل به پدر 
تحویل دادیم. درآن فصل به دلیل بارندگی های فراوان دشت و 
صحرا سرسبز و پر علف بود. ضمناً معلم ها عالوه بر تکلیف ایام 

عید که دران روزگار مرسوم بود و ما مجبور بودیم که حتماً انجام 
انشاء از تعطیالت نوروز  دهیم نوشتن یک گزارش تحت عنوان 
بود. من با تشریح موقعیت منطقه به ویژه کشاورزی، دام پروری و 
حتی به تکه کوزه و اجرهای قدیمی که دلیل باستانی بودن منطقه 
برادر بزرگ  انشاء و گزارش خوبی نوشتم که مورد تشویق  بود 

خانواده و معلم خودم قرار گرفتم.
** خط خطی کردن عکس شاه در صفحه 

اول کتاب
آنوقت ها تکالیف عید نوروز، خوشی و شیرینی تعطیالت را بر 
بعدی  دهه های  تا  امر  این  و  می کرد  تلخ  آموزان(  )دانش  بچه ها 
هم ادامه پیدا کرد. در دهه پنجاه بود و صبح یک روز ما برادران 
تکالیف عید مدرسه را می نوشتیم و در همان شرایط همه مشغول 
با  برادران کوچکتر  از  متوجه شدیم که یکی  وقتی  بازی شدند. 
کتاب  صفحات  اولین  در  معموالً  که  شاه  عکس  روی  خودکار 
به طور کامل مخدوش  را  چاپ می شد خط کشیده و چهره شاه 
کرده بود. همه وحشت کرده بودیم زیرا این کار جرم محسوب 
هم  و  دانش آموز  هم  مدرسه  روزهای  اولین  در  قطعاً  و  می شد 
می بایست  و  می گرفتند  قرار  جدی  بازخواست  مورد  والدین 
پاسخگو باشند و ازاین دست مسائل قباًل اتفاق افتاده بود. خالصه 
مدرسه  نمی شد  شاه  شده  مخدوش  تصویر  و  کتاب  این  با  اینکه 
رفت. بزرگ ترها به این نتیجه رسیدند که صفحه تصویر شاه در 
کتاب را حذف نکنند که آن هم دردسر دیگری بود و قرار شد 
شود.  دوخته  کتاب  جلد  به  بعدی  دو صفحه  یکی  با  آن صفحه 
بدین صورت بود که همه چیز به خیر گذشت و تا چند ماه باقیمانده 

به پایان سال تحصیلی مشکلی پیش نیامد.
** بابونه دوساری

جیرفت  به  ساردوییه  از  که  تابستان  از  بعد  که  کردم  اشاره  قباًل 
می آمدیم پاییز و زمستان را در دوبنه )میانچیل( گذرانده و از جشن 
سده به بعد به سایر مناطق جیرفت و عنبرآباد ازجمله دوساری و 
مراتع  حاصلخیز،  اراضی  منطقه  این  می کردیم.  کوچ  شیراز  تل 
کهور،  درختان  مجموعه  داشتند.  وسیعی  بسیار  چراگاه های  و 
اسکنبیل و شه گز )کوره گز( طبیعت منطقه را دوچندان چشم نواز 
و تپه ماهورهای شنی متعدد در منطقه بخصوص تل شیراز منظره را 
زیباتر می کرد. اما در همان سال ها شرکت ستاک با احداث جاده 
محور جیرفت-بندرعباس بخشی از منابع طبیعی را تخریب و بعداً 
با حفر چاهای متعدد و رونق کشاورزی اثری از آن جنگل ها و 
فروردین  و  اسفند  در  که  نماند. خاطرم هست  باقی  طبیعی  منابع 
در اطراف دوساری گل های بابونه فراوان رشد می کردند و مردم 
اقدام به جمع آوری می نمودند. اغلب شهری ها )مردم شهر( برای 

تفریح به آبشار دوساری هم می آمدند.
** جستجوی کلمپوک در خیراباد-پاتلی تا 

مهتابی
اصطالح کلمپوک به معنی قارچ، هنوز هم در جیرفت و عنبرآباد 
رایج است. در یک بهار که ایشوم به منطقه خیراباد-پاتلی رفته 
بودند و اراضی هم مثل حاال زیر کشت باغات و مزارع نرفته و 
مراتع و چراگاه ها وسیع بودند در حقیقت بهترین شرایط را برای 
تنومند کهور که  دام پروری داشت. خاطرم هست که درختان 
از  آثاری  هنوز هم  و  بودند  به صورت مجتمع و جنگلی  اغلب 
آن ها در منطقه باقی هست و ما بعد از بارندگی ها در اطراف این 
حقیقت  در  می گشتیم.  قارچ  همان  یا  کلمپوک  دنبال  درختان 
و  کشت  بستر  بهترین  درختان  زیر  پوسیده  برگ های  و  شاخه 
رشد و نمو کلمپوک است و عالمت آن هم این بود که خاک 
کمی باالآمده و ترک خورده بود و در بعضی مواقع کالهک 
قارچ هم نمایان می شد. یک کلمپوک که پیدا می کردیم دنبال 
بچه اش هم می گشتیم و مطمئن بودیم که در همان نزدیکی ها 
آن   دلیل  دانشگاه  در  بعداً  دیگر هم هست.  مورد  حداقل یک 
بخصوص رشد و نمو قارچ در زیر درختان را که بستری طبیعی 
منطقه  خاطرات  از  دیگر  یکی  گرفتم.  یاد  را  بود  مناسب  و 
خیرآباد و پاتلی تا مهتابی، شدت گل شدن اراضی بعد باران بود 

که حرکت کردن دران بسیار سخت و مشکل بود.
** روستای ساغری

در بعضی سال ها به دلیل نزدیکی به شهر، خانواده در روستای 
ساغری ساکن می شدند. پدرم از کشت و کار برنج و مرغوبیت 
اینکه  و  می کرد  صحبت  دوبنه  و  ساغری  در  آن  باالی  بسیار 
بخصوص  مناطق  این  برنج  مطبوع  بوی  آن،  پخت  زمان  در 
پدرم عالوه  به مشام می رسید.  تا چند خانه دورتر هم  ساغری 
اطراف  گلی  )دیوار  چینه  دامپروری  و  کشاورزی  کارهای  بر 
باغ( را هم می ساخت که اغلب به صورت پیمانکاری بود. ایشان 
از مالکین مهم  فامیل خواجویی که  از مالکان  گفت که یکی 
ساغری محسوب می شدند درازای ساخت دیوار )چینه( قسمتی 
را  علت  ما  وقتی  و  نپذیرفتم  که  کردند  پیشنهاد  را  اراضی  از 
هزینه  که  بود  این  تصورم  و  کردم  اشتباه  که  گفت  پرسیدیم، 
کرد پول در بخش دامپروری و کشاورزی ساردوییه بهتر است. 

** فروش باغ دوبنه
سهامی  شرکت  البته  و  داشتیم  کشاورزی  زمین  دوبنه  در  ما 
زراعی قبل از انقالب چندین سال به بهانه یکپارچه سازی اراضی 
آن را تصرف کرد اما بعد انقالب آن را مجدداً پس گرفتیم و 
تبدیل به باغ مرکبات کردیم. پدرم اغلب نهال ها را از آقایی بنام 
تهیه  نهالستان داشت  از جیرفت که در حیاط خانه اش  رشیدی 
مناسبی  انواع مرکبات و درامد  با  بود  باغ خوبی شده  می کرد. 
هم بدست می آمد و کارهای آبیاری و نگهداری باغ را عباس 
صوغانی انجام می داد. عالوه بر این یک رأس گاو ماده را هم 
تقسیم  شراکتی  به صورت  آن  گوساله های  که  دادیم  ایشان  به 
می شد و خیلی هم برکت داشت. اما در دهه هفتاد تقریباً همه 
تأمین هزینه زندگی و  و  دانشگاه شدند  وارد  فرزندان خانواده 
رفت آمد بچه ها در دانشگاه های مختلف کشور مشکل بود. پدر 
باید تصمیم سختی می گرفت که باغ را بفروشد یا نگه دارد اما 
باالخره مجبور شد آن را بفروشد. یکی از اهالی دوبنه بنام آقای 
پسند آن را خرید و هنوز هم آن را دارد و به اصطالح از پهلوی 
پدر راضی است. بدین صورت بود با فروش باغ مرکبات تقریبا 
به  دوبنه  اهالی  با  که  هرچند  شد  رنگ  کم  دوبنه  با  ما  ارتباط 

عنوان هم محلی همچنان رفت و آمد داشته و داریم.

خاطرات شیرین کودکی یک کرسی نشین دانشگاه؛

قصــه های مــن و میانچیــل

به قلم دکتر ذبیح اهلل اعظمی
 عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

چون شنید آوای ساز ارغنون   گفت صدقنا الیه راجعون
دوست ارجمند جناب آقای مهندس محمدرضا پور ابراهیمی 
شهردار محترم علی آباد عمران و خواهر گرامی سرکار خانم 

مهندس سمانه بهروج سرپرست سابق شهرداری علی آباد عمران
با کمال تأسف و تأثر  با خبر شدیم در میانه فصل خزان در سوگ پدر بزرگوارتان 

مرحوم احمد پورابراهیمی نشسته اید،هر چند وداع با پدر این دژ محکم 
و استوار زندگی فرزندان سخت است اما همه ما در برابر تقدیر و مشیت پروردگار 

مطیعیم،بدینوسیله ضمن عرض تسلیت و تعزیت محضر شما و خانواده گرامی از خالق 
غفار برای آن پدر آمرزیده غفران واسعه الهی مسألت دارم.

احسان احمدی مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر و 
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان


