
آگهــی مـــزایده غیــر حضـوری
شرکـــت اسکـــــان ایــــران

ادامه صفحـه دو

سید اسماعیل آفاق حسینی /مدیر مسئول نشریه

و  عباد  اصالح  علیها؛  ااّل  البالد  و  العباد  یصلح  ال 
نیست!  حدود  اقامه  با  جز  کشور(  و  )ملت  بالد 
ابیطالب  بن  علی  الموحدین  م��وال  ک��الم  در 
الهی  حدود  برپایی  با  جز  قضاوت  اهمیت  )ع( 
است. روشن  به خوبی  این  و  نیست  پذیر   امکان 

بیت  غارتگران  با  دربرخورد  قضاییه  قوه  رویکرد 
باد  های  ثروت  عمومی،  اموال  غاصبان  المال، 
آورده، اختالس، در خور تحسین است؛ این نگرش 
از  برخی  تا  اعمال می شد  ها  این  از  زودتر  باید 
بهره های  مدیریت،  رانت  واسطه  به  که  مدیرانی 
در  کتاب  و  حساب  از  ترسی  اند  برده  نامشروع 
تا شاید کمتر به فکر مال  ایجاد شود  آنها  وجود 
اندوزی از جیب مردم باشند! این غارتگران بیت 
موجبات  که  اند  کشانده  بدانجایی  را  کار  المال 
آزردگی خاطر مردم خوب و نجیب ایران اسالمی 
را فراهم کرده اند و مردم از دستگیری و برخورد 
و  هستند  راضی  و  خوشحال  زالوصفتان  این  با 

 گویا نوبت به دانه درشت ها رسیده است

سخــن نـخــســـت

 عروسی هایی که ســاز کـرونا را کوک کرد

دیـدارها در هفته
 محیــط زیست با 
پرسنل محیط زیست

  قلعه گنج

 رئیس اتحادیه 
خدمات فنی و لوازم 

یدکی قلعه گنج 
انتخاب شد

کـاشکی یک 
گــــــاو
بـــــودم

عوامل اقتصادی و 
اجتماعی موثر در

  بازار زنان کهنوج 

جوابیه روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
رودبارجنوب در خصوص کلیپ منتشر شده 
با موضوع آسیه های بی پناه جنوب کرمان
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دارد  نظر  در  ایران  اسکان  شرکت 
انواع  شامل  را  خود  مازاد  اقالم 
لوازم مصرفی ابزار آالت و تجهیزات 
کارگاهی ساختمانی و لوازم اداری ) 
منزل و ....( را از طریق مزایده غیر 

حضوری به فروش می رساند.
تاریخ نشر  از  توانند  متقاضیان می 
آگهی به مدت 10 روز برای بازدید و 
دریافت فرم ها و برگ شرایط مزایده 
نمایند  مراجعه  ادرس های ذیل  به 
و پاکت های پیشنهادات قیمت خود 
را به صورت پلمپ شده حداکثر تا 
پایان وقت اداری مورخ 99/04/03 

به آدرس ذیل تسلیم نمایند.
محل های بازدید اقالم مورد مزایده 

وحید خاونی مدیرعامل

آدرس اول استان کرمان شهرستان 
قلعه گنج شهر رمشک روبه روی پمپ 
بنزین بستر درمان جدید انبار شرکت 

اسکان ایران 
آدرس دوم استان کرمان شهرستان 
قلعه گنج بلوار علوی مجموعه ورزشی 
شرکت  انبار  پارسیان  هتل  جنب 

اسکان ایران
پیشنهاد  های  پاکت  تحویل  مهلت 
وقت  پایان  تا  حداکثر  قیمت 

اداری99/04/03 
آدرس: استان کرمان شهرستان قلعه گنج 
بلوار علوی سایت اداری بنیاد مستضعفان 
شرکت  دفتر  پارسیان  هتل  روی  روبه 

اسکان ایران



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

بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

این  با  قضایی  دستگاه  تا  دارند  توقع 
افراد برخورد جدی کند؛ به یقین این 
مدیران در برابر قانون پاسخگو بوده و 
در چنگال عدالت الهی گرفتار خواهند 
بود. خبرهای که از بازداشت برخی از 
که  دارد  آن  از  سابق  حاکی  مدیران 
دنبال  به  و  است  برافراشته  قد  قانون 
متخلف می گردد و دیر یا زود متخلفین 
 را به سزای اعمال خود خواهد رسانید.

قضایی  دستگاه  از  مردم  که  آنچه 
رسیدگی  سرعت  دارند  انتظار  مورد 
به تخلفات این مدیران است تا درس 
بخواهند  که  آنان  برای  باشد  عبرتی 
نهج  را ضایع کنند. در  حقوق مردم  
البالغه می خوانیم که حضرت علی)ع( 
راه روشنی را در پیش گرفته اند و آن 
این که: بدانید هر زمینی و هر ثروتی را 
که از اموال خداوند به کسی بخشیده 
شده به بیت المال باز می گردد؛ حتی 
و  باشد  شده  زنانهایتان  مهریه  اگر 
نخواهم  ویژه ای  امتیاز  کس  هیچ  به 
اموال  طریق غصب  از  که  آنان  و  داد 
شده  بادآورده  ثروت  صاحب  عمومی 
المال  بیت  به  را  آنها  همه  علی  اند، 
 باز خواهد گرداند«. )خطبه شقشقیه(

و  مدیران  طبقات  بین  در  متاسفانه 
گری  اشرافی  روحیه  آنها  فرزندان 
یک  دچار  جامعه  و  کرده  پیدا  رسوخ 
انتخاب  است.  شده  مزمن  بیماری 
اشتباه  بنیان  و  اصل  از  مدیران  این 
الزم  شرایط  آنها  که  چرا  است؛  بوده 
تصدی یک مسئولیت را نداشته اند و 
به لطف باند و گروه و دسته به روی 
کار آمده اند تا در فساد خود یکدیگر 
مردم  جان  سفره  بر  و  کنند  یاری  را 
بمکند.  را  آنها  جان  شیره  و  نشسته 
اینه رفته رفته خوی دسترسی به بیت 
المال را شیوه خود قرار داده و آن را 
این  متاسفانه  دانند.  می  خود  سهم 
خود عامل بدبینی مردم به مسئوالن 
شد. خ��واه��د  جامعه   زحمتکش 

پس به نظر می رسد محاکمه کسانی 
که به انحای مختلف در دست درازی 
به بیت المال گوی سبقت را از دیگران 
و  بود  نخواهد  دشوار  کاری  اند  ربوده 
برای دستگاه قضایی امری غیر ممکن 

نیست

ادامه سخن نخست

ت�������ع�������ال�������ی  ب��������س��������م��������ه    

خصوص  در  رودبارجنوب  شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  جوابیه   
کرمان  جنوب  پناه  بی  های  آسیه  موضوع  با  شده  منتشر   کلیپ 
در طلیعه جوابیه به این قطعه فیلم باید یادآور شویم که نظام جمهور اسالمی 
اقشار  به  توجه  خمینی)ره(  امام  گفتمان  اساس  بر  گیری،  شکل  بَْدِو  از  ایران 
تا  و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  ویژه  بصورت  را  مستضعف  و  بضاعت  بی 
نماید و فصل  را حل  قشر  این  از مشکالت  بخشی  تا  است  کرده   کنون تالش 
دستور  مهم،  امر  این  تحقق  جهت  بزرگوار،  راحل  امام  خصوص  همین  در  لذا 
با  به لطف خدا،  و  را دادند  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  اندازی و تشکیل  راه 
عنایت امام زمان)عج(و حمایت و توصیه های آن امام عزیز در زمان حیاتشان 
و هم اکنون با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تالش های دولت های مختلف 
گذشته و در حال حاضر،دولت تدبیر و امید ،خدمات چشمگیری را در اکثر نقاط 
 کشورمان به قشر کم توان و مستضعف بخصوص روستائیان ارائه نموده است
بنیاد  گیری  شکل  از  پس  سالهای  همه  در  که  نقاطی  از  یکی 
جهت  مقدس،  نهاد  ای��ن  توجه  م��ورد  اس��الم��ی،  انقالب  مسکن 
باشد می  رودب��ارج��ن��وب  شهرستان  اس��ت  ب��وده  مسکن   ساخت 
به  نسبت  ای  مقایسه  نگاه  و  میدانی  بازدیدهای  اگر  راستا  همین  در 
قطعا  باشیم  داشته  رودبارجنوب  شهرستان  حوزه  در  قبل  سنوات 
است شده  ارائه  ای  ارزن��ده  خدمات  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این   به 
با  اجتماعی  های  شبکه  در  اخیر  روزهای  که  فیلمی  قطعه  خصوص  در  اما  و 
موضوع آسیه های بی پناه جنوب کرمان در حال دست به دست شدن می باشد 
و بصورت خاص به مسئله فوت شدن دختر خانمی بر اثر ریزش َکنتوک)انبار 
خشت و گلی( در روستای شهیدآباد کروچان بخش جازموریان رودبارجنوب 

 بسمه تعالی
 احساس سوختن به تماشا نمی شود
 آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد )صلی الل علیه و آله و سلم ( و آرزوی طول عمر 
با برکت مقام معظم رهبری )حفظه الل تعالی ( و درخواست توفیقات روزافزون از 
درگاه رب العالمین برای مسئولین خدوم انقالب اسالمی و تشکر از جوابیه روابط 

عمومی فرمانداری محترم شهرستان رودبار جنوب نسبت به موضع گیری اینجانب 
 نسبت به مسکن خانواده امیری در روستای شهید آباد

 اوال :
اینجانب از جوابیه روابط عمومی فرمانداری محترم شهرستان رودبار جنوب تشکر می 
کنم که نسبت به انتقادات اینجانب واکنش نشان دادند سوای از درستی یا نادرستی 

جوابیه ؛ نفس همین جواب دادن بسیار حرکت مغتنم ، مبارک و میمونی است و 
بیانگر پاسخگو بودن فرمانداری نسبت به چالشهای حوزه استحفاظی خود دارد ای 

کاش در این مملکت هر مسئولی یاد می گرفت همچون ایشان پاسخگو باشد نه آنکه 
مثل آقای آخوندی وزیر راه سابق بزند زیر میکروفون خبرنگار یا مثل رئیس جمهور 

 مملکت جمهوری اسالمی منتقدین خود را به جهنم حواله دهد
 ثانیا :

ما انتظار داشتیم یا وزارت راه و شهرسازی از ما شکایت کند یا وزارت کشور ؛ تا برای 
ثبت در تاریخ و اتمام حجت بر دولتمردان جمهوری اسالمی در دادگاه فریاد بزنم از 

صدها و هزاران مستاجر و زاغه نشین و حاشیه نشین و کپرنشین و کنتوک نشینی که 
به فرموده حضرت امام روح الل کبیر)ره( ؛ روزی ولی نعمتان انقالب بودند ولی به مرور 

زمان تبدیل شدند به ولی نقمتان این مملکت به دلیل سوء مدیریت دولتمردان ؛ می 
خواستم از کپر نشینانی بگویم که سالیانه کپرهایشان یا طعمه حریق می شود یا 
طعمه سیل یا طعمه باد و طوفان یا طعمه مار و عقرب و رتیل ، یا طعمه فاصله 

طبقاتی و نظام لیبرال سرمایه داری ؛ نه از گرما در امانند نه از سرما ؛ می خواستم از 
دهها کپرنشینی بگویم که همین امسال کپرشان طعمه حریق شد و از ما درخواست 

مسکن و وسایل منزل داشتند  )البته این تراژدی هر ساله تکرار می شود ( ؛ می 
خواستم از دهها کنتوک خراب شده سیل امسال بگویم که هشتشان گرو نهشان است 

؛ می خواستم از ناله های خاموش بگویم ؛ از فریادهای بی فریادرس بگویم ؛ از فقر 
عریان بگویم ؛ از مادر زینب در جیرفت ، از مادر اسماعیل در رودبار جنوب ، از مادر 
فاطمه و زینب در زهکلوت ، از مادر ستایش در عنبرآباد بگویم که روزی صدبار پیام 

می دهند و تماس می گیرند نه برای ساخت خانه بلکه برای ساخت یک سرپناه و 
آلونک  ؛ می خواستم از گالیه زنانی بگویم که برای تامین اجاره کپر اجاره ای ناچارند 
بروند قاطی مردان نامحرم در گلخانه کار کنند ؛ می خواستم از هزاران ناموس شیعه 

جنوب کرمان بگویم که به خاطر نداشتن حمام و دستشوئی چه تبعات منفی اجتماعی 
که گریبانگیر آنها نیست ، می خواستم از 770 روستائی بگویم که بعد از گذشت 41 

سال از نظام مقدس جمهوری اسالمی در استان کرمان از نعمت آب شرب بی بهره اند 
، می خواستم از رودباری بگویم که با 120هزار جمعیت کشتارگاه ندارد ، غسالخانه 
شهری ندارد ، فنی و حرفه ای ندارد ، میدان تره بار ندارد ، گاز ندارد ، کارخانه رب 

ندارد و ........ می خواستم از هلیل رودی بگویم که با زد و بند ، آب را بروی مردم 
 بستند ؛ می خواستم ..........

 ثالثا :
به قول ما طلبه ها ، ضمیر مرجع خود را پیدا می کند مرجع ضمیر سوال ما اوال 

شخص رئیس جمهور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و ثانیا مجلس شورای 
اسالمی بود نه فرمانداری یا بنیاد مسکن یک شهرستان کوچک که فقط مجری اوامر و 

تصمیمات باال دستی ها هستند )الزم به ذکر است که بنده ارادت ویژه خدمت آقای 
فرماندار شهرستان رودبار جنوب داشته و دارم و ایشان در سیل اخیر همکاری خوبی با 

 ما داشتند (
 رابعا :

فوت مرحومه طیبه امیری نتیجه تفکر مزخرف و پوسیده عباس آخوندی هاست که 
ترمز مسکن را کشیدند ؛ آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در مراسم 

تودیع خود در مورخه 1۹/0۸/1۳۹7 در بیانی عجیب و به یاد ماندی اظهار فضل 
 فرمودند که :

)حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته  است، این 
افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه 
ای بسازد. حتی در پیام مرحوم امام برای تاسیس حساب 100 امام ساخت خانه توسط 

 دولت پیش بینی نشده بود.(
سوال بنده این است اگر وزارت راه و شهرسازی ، خانه نسازد به راستی فلسفه 

وجودیش برای چیست ؟ برای چی از بیت المال حقوق می گیرند ؟ اینهمه 
 ساختمانهای عریض و طویل را برای چی تسخیر و تصاحب نموده اند ؟ 

 فدائیان عدالت:
جالب اینکه در سال 1۳۸4 در مجلس شورای اسالمی قانونی در 1۳ ماده و چهار هدف  

تشویق جوانان به ازدواج و رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی آنان، به تصویب 
رسید که بر طبق آن سازمان های مختلف موظف شدند اقداماتی از قبیل اعطای 

ــی( ــاس ــی ک ــــاِس ب  )ک
آن چه بیانگرعقل و منطق است ، اینکه ؛ به مقتضای حال 
 ومقام درست تصمیم بگیریم و خود را با شرایط وفق دهیم.
ب��رت��ر( ک����الس  م��ض��م��ون  ب���ا  ای  خ���اط���ره   (   

شنیده      سرحدی  فقط   . بودیم  ندیده  سردسیر  که  ما   
اندکی  با   ، چهار  هشتاد  ماه  دی  روزهای  از  روزی  بودیم. 
رسیدیم. سرد  فصل  در  برد  شهرهای  از  یکی  به   بار 

می  آدرس  پی  در  ل��رزان  بید  همچو   ، پیراهن  ال  یک 
،در  دید  ل��رزان  را  ما  عبور  حال  در  عابری  گشتیم. 
زیر   . پرسیدیم  را  آدرس  غرور  با  هم  ما   ، سرور  حال 
این  با   . مردمانند  نادان  چه  این  که  زد  ای  خنده  لب 
ای  جنبنده  هیچ  و  استکان  در  بسته  یخ  آب  که  سرمایی 
! دارند  بر می  قدم  از  قدم  اینها چطور   ، تکان  توان   ندارد 

آدرس  دندان،  کروچ  با  همراه  لرزان  دهانی  با  خالصه     
 ، انداخت  ما  به  سفیه  اندر  عاقل  نگاهی   . گفت  ما  به  را 
کالسمان  به  که  ما  داد.  ادامه  راهش  به  و  زد  لبخندی 
می  چه  به  ؛  پرسیدیم  او  از  طلبکارانه   ، بود  خورده  بر 
بر  ، نگران نمی شوید ؟ قولی  : اگر بگویم  خندی ؟ گفت 
 خاسته از وجدان به او دادیم . رک و پوست کنده گفت :

  در این برد یا سردتان نیست یا در سر عقلتان نیست.ما تا آن 
روز کالسمان پایین نیامده بود . با روی زرد و دلی پر از اندوه 
و درد ،گفتیم مروت نیست که در این شهر غریب، ما را به بی 
 عقلی متهم کنید. جوانمردی آن است که لباسمان دهید. 
  خالصه با سینه ای پر از چرک به منزل برگشتیم . تا امروز بدان 
 اتهام و آن خنده فکر می کنم . حق را به آن عابر غابر می دهم .

  اما در شهر خودم ، خودم به خودم می خندم. در تابستانی 
که از هرم گرمش کک کباب می شود و عرق از سر روی 
من چون آبشار مارگون سرازیر می شود، کت و شلوار می 
پوشم و یک بسته دستمال کاغذی در جیب هایم جاساز 
بخشکانم. را  کت  های(  چشمه   ( های  زه  تا  کنم   می 

ناخالق  و  ایستا  تفکر  در  که  است  مدیدی  روزه��ای    
 ، صنعتی  و  م��درن  های  تمدن  که  ام  رفته  فرو  خود 
عرق  من  برای  بتوانند  که  شد  خواهند  مدرنیته  زمانی 
بسازند. ماشین  کن  پاک  برف  از  سریعتر  بارها  کنی   پاک 

           
درسمان  کالس  از  گرفته  بر  ما  کالس  که  روزی  امید  به 
را در کالس درس   نشان دهد چه چیز  ما  باشد. و کالس 

فرا گرفته ایم.

اشاره دارد که در جواب آن  باید عنوان کرد، ستاد تسهیالت بهسازی و بازسازی 
انقالب  مسکن  بنیاد  محوریت  و  فرمانداری  نظارت  با  رودبارجنوب  شهرستان 
مناطق  بتواند همانند سایر  تا  است  داشته  را  ریزی خوبی  برنامه  و  اسالمی، تالش 
از گذشته، خدمات مسکن را به شهروندان بویژه اهالی روستا  کشور و حتی بهتر 

و خاصتا افراد بی بضاعت ارائه نماید، که خوشبختانه توانسته از سال 93 تا کنون 
تسهیالت  مورد   964 از  بیش  اعتباری،  و  مالی  مشکالت  و  تنگناها  همه  باوجود 
نماید  ارائه  شرایط  واجد  متقاضیان  به  بهسازی  تسهیالت  2782مورد  و   بازسازی 
همچنین در جواب انتقادات آن برادر طلبه عزیز ، که در این قطعه فیلم می گوید 
اند  توجهی کرده  بی  امثالهم در حوزه مسکن  و  این خانواده  به  و مسئوالن  دولت 
باید  است   داده  رخ  گلی  و  انبار خشت  همان  یا  کنتوک  ریزش  ناگوار  حادثه  تا  و 
مادر  که  کروچان  اباد  شهید  روستای  ساکن  علیزاده  ماهی  خانم  که  شود  ذکر 
َخّیر( درتاریخ  خانواده و مادر شخص متوفی )خانم مورد اشاره آن طلبه دلسوز و 

تسهیالت بانکی، مسکن و ایجاد اشتغال در زمینه تسهیل ازدواج جوانان انجام دهند اما 
متاسفانه با گذشت 14 سال از تصویب آن، هنوز این قانون اجرایی نشده است و به قولی 

این قانون در گوشه ای مانده و خاک می خورد و سران سه قوه باید در خصوص این موضوع 
 پاسخگو باشند .

آیا اگر با همان روال پر شتابی که دولت نهم و دهم در باب مسکن مهر تالش کردند و 
شبانه روز دوندگی کردند دولت یازدهم و دوازدهم )که ادعای امید و تدبیرش گوش فلک را 

کر کرده است( نیز تالش می کرد و طرح مسکن مهر را مزخرف نمی خواندند االن یک 
 ایرانی پیدا می شد که مسکن نداشته باشد ؟

)عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مورخه 15 بهمن ۹۳ در بازدید از فرودگاه مهرآباد 
در پاسخ به سوال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، در اظهار نظری تاسف آور عنوان کرد: 

 »مسکن مهر طرح مزخرفی است « (
جناب آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی جمهوری اسالمی با 240 هزار 

شهید هیچ می دانی که حضرت امیرالمومنین )علیه السالم ( 1400 سال پیش با وجود 
چند جنگ نابرابر ، در ناحیه حکومتیشان در کوفه کاری کردند که همه مردم خانه و 

 سرپناه داشته باشند ؟؟؟!!!!
امیرالمومنین )علیه السالم (  فرمودند : »ما أْصَبَح بِاْلُکوَفِة أَحٌد ااّل ناِعماً، إنَّ أْدناُهْم َمْنِزلًَة 

لِّ َو یَْشَرَب ِمْن ماِء الُفراِت « همه مردم کوفه از رفاه برخوردار  لََیأُکُل ِمَن الُبرِّ َو یَْجلُِس فی الظِّ
گردیدند؛ چون پایین ترین آنها )یعنی فقیرترین افراد جامعه( نان گندم می خورد و سرپناه 

 مناسب دارد و از آب سالم فرات می نوشد« . بحاراالنوار، ج40، ص۳2«
ببینید ما چقدر بدبخت شدیم که وزیری سکان دار بزرگترین وزارت خانه می شود که تفکر 

و ایسم و نگاهش در باب مسکن سازی صددرصد مخالف حضرت امیرالمومنین )علیه 
السالم( می باشد و مملکت را صد سال عقب می اندازد تو خود بخوان حدیث مفصل از این 

 مجمل
 اینکه هر خانواده ایرانی دارای یک خانه ویالئی باشد توقع خیلی باالئی است ؟

اگر می فرمائید اعتبارش نیست و امکان ندارد اشکال ندارد پس تا زمانی که امکانش نیست 
مسئولین و وزرا و سران قوا هم باید مثل عموم مردم در خانه های آپارتمانی زندگی کنند 

 نه در کاخ نیاوران و ولنجک و لواسان و سعد آباد
 خامسا :

در بخشی از جوابیه فرمانداری چنین آمده است » دولت تدبیر و امید ،خدمات چشمگیری 
را در اکثر نقاط کشورمان به قشر کم توان و مستضعف بخصوص روستائیان ارائه نموده 

 است«
می شود چند مورد از خدمات چشمگیر را نام ببرید ؟؟؟!!! باال رفتن آمار قاچاق سوخت و 

مواد مخدر جنوب کرمان به دلیل عدم تعهد دولت جهت ایجاد اشتغال از خدمات چشمگیر 
 دولت است ؟

تعطیلی هزاران کارگاه و کارخانه در دوران طالئی این دولت و گره زدن همه چیز حتی آب 
 خوردن مردم به برجام نافرجام ذلت آور از خدمات چشمگیر دولت است ؟

آیا ثابت ماندن و حتی بعضا حذف یارانه های احمدی نژادی و باال رفتن تورم و صدها برابر 
 شدن قیمت کاالها و سکه و دالر و طال و .... از جمله خدمات چشمگیر دولت است ؟
 آیا سه برابر شدن قیمت یک شبه بنزین جزء شاهکارهای دولت کریمه است ؟؟؟!!!!!!!
آیا همسان ندیدن جنوب کرمان با شمال کرمان و استان کرمان با استان تهران جزء 

 خدمات چشمگیر دولت است ؟
اینکه سراسر تهران دارای شبکه مترو است و خط راه آهن هنوز تا جیرفت و کهنوج نیامده 

 خدمات چشمگیر دولته ؟
مگر نه اینکه حضرت امیرالمومنین )علیه السالم (  فرمودند »فان لاَِلقصی منهم مثل الذی 

لاَِلدنی« دور ترین نقطة حکومت اسالمی بانزدیک ترین نقطة حکومت اسالمی ازلحاظ سهم 
 وسرانه بایدمساوی باش

آیا سهم جنوب کرمان از جاده و برق و آب و گاز و تلفن و بهداشت و درمانگاه و بیمارستان 
و تحصیل و اشتغال و زیر ساختها و کارخانجات و صنعت و معدن و  و .....داده شده است 

 ؟؟؟؟
آیا بعد از 41 سال جاده های روستاهای طبق نمداد حتی تسطیح هم شده است ؟ )آسفالت 

 پیشکش(
آیا می دانید چند درصد از روستاهای جنوب کرمان هنوز که هنوز است حتی آب شرب 

 ندارند و باید کیلومتر ها پیاده طی کنند برای تهیه آب شرب؟؟

بهسازی  ریالی  100میلیون  تسهیالت  از  مندی  بهره  جهت   3/7/91
می  انعقاد  قرارداد  رودبارجنوب  شهرستان  صادرات  بانک  نزد  مسکن 
تاریخ  در  وی  تقاضای  مورد  مسکن  بهسازی  کار  پایان  فرایند  و  کند 
ریال  30میلیون  مبلغ  نامبرده  همچنین  و  گیرد  می  صورت   19/3/92
سیل  از  ناشی  خسارات  جبران  جهت  معیشتی  بالعوض  کمک  نیز 
است  شده  مند  بهره  مقدس  نهاد  این  از  جاری  ساری  ماه   فروردین 
تخریب  حاصل  ناگوار  حوادث  از  جلوگیری  جهت  است  ذکر  به  الزم 
به  مسکن  بنیاد  ناظر  ،کارشناسان  آن  مشابه  یا  و  فرسوده  واحدهای 
که  کنند  می  توصیه  همواره  مذکور  تسهیالت  از  مند  بهره  متقاضیان 
از  برخی  اگرچه  نمایند  تخریب  را  خود  کپری  و  فرسوده  واحدهای 
متقاضیان، از انجام این توصیه ها خودداری می کنند و یا بعد از احداث 
واحدهای بهسازی و بازسازی شده، بنا به دیدگاه خودشان گاهًا اقدام 
نمایند که متأسفانه در طول زمان، دچار  به ساخت کپر و کنتوک می 
آورند بار می  به  را  اینچنینی  و حوادث  ریزش می شوند  و   فرسودگی 
بازو  حقیقتًا  که  خیرین  جامعه  بخصوص  شهروندان  همه  از  درپایان 
سختی  و  حوادث  بخصوص  مختلف  های  زمان  در  دولت  گاه  تکیه  و 
نقطه  در  کاستی  و  کمی  مشاهده  صورت  در  داریم  تقاضا  اند  بوده  ها 
درمیان  مربوطه  مسئوالن  با  را  موضوع  روستا،ابتدا  یا  و  شهر  از  ای 
خیرخواهانه  اهداف  اجرای  به  اقدام  الزم  آگاهی  کسب  با  و  بگذارند 
نظر  در  با   ، مناسب  پاسخ  دریافت  عدم  صورت  در  و  نمایند  خود 
ای  رسانه  ای  گونه  به  را  ،موضوع  حکومت  و  نظام  مصالح  گرفتن 
نشوند نظام  معاند  های  رسانه  و  ها  شبکه  برای  دستاویزی  که   نمایند 
آباد کنیم  را  خویش  میهن  مهر،  به  دهیم  هم  دردس��ت   دست 

                               روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبارجنوب

آیا آب روستاهای جنوب کرمان بهداشتی است ؟ آیا می دانید به خاطر همین 
آب غیر بهداشتی چقدر آمار بیماری های جنوب کرمان وحشتناک است ؟ آیا 

می دانید که آزمایشگاههای کرمان حاضر نیستند جواب آزمایش آب شرب 
 جنوب کرمان را رسما اعالم کنند ؟

 سادسا :
اینکه فرمودید خانم ماهی علیزاده ساکن روستای شهید اباد کروچان )مادر 
خانواده( با دریافت تسهیالت بانکی صاحب خانه می شود صحیح است اما 

تمام بحث این است که آن کنتوک انباری یا آغل گوسفندان نبوده بلکه در 
همان کنتوک انسان زندگی می کرده حاال چه فرق می کند که انسان الف 

 زندگی می کرده یا ب ؟
 فدائیان عدالت:

)قابل توجه اینکه آقای محمد امیری »پدرخانواده « خانم ماهی علیزاده »مادر 
خانواده « و مرحومه طیبه امیری »دختر خانواده« در آن کنتوک زندگی می 

کردند و آقای سهراب اسکندری »داماد خانواده « و خانم راضیه امیری »دختر 
خانواده « در آن خانه بنیاد مسکنی زندگی می کرده و می کنند و جالب تر 
اینکه فرزند دیگر این خانواده به نام امید امیری در یک اتاق بلوکی بی شناژ 

زندگی می کند که آنهم استاندارد نیست که با کوچکترین حادثه ای بر 
 سرشان خروار می شود .

چرا خانواده امیری مجبور می شود در کنتوک زندگی کند ؟ اگر دامادشان می 
توانست خانه ای تهیه کند آیا پدر خانمش مجبور می شد به یک کنتوک پناه 

 ببرد ؟
 سابعا :

خانواده آقای امیری موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد آقایان مسئول چند 
صد تا از این کنتوک ها و کپر ها می خواهید تا نشانتان بدهم که هیچ خانه و 

کاشانه ای ندارند جز یک کپر متروکه ؟؟؟ چند خانواده می خواهید نشانتان 
 بدهم که در خانه کپری زندگی می کنند و بی خانمان هستند ؟؟؟؟

 ثامنا :
بنده در حکومت آمریکا و طاغوتی و شاهنشاهی فریاد نمی زنم بنده در 

حکومتی فریاد می زنم که با ادبیات نهج البالغه و با ادبیات علوی قیام کرد و 
قرار بود زیر و زبر بکند دنیا و آخرت مردم را ؛ لذا انتظاری که از حکومت 
اسالمی می رود خیلی بیشتر از حکومتهای طاغوتی است بنده اگر جای 

مسئولین محترم بودم بجای توجیه نمودن ، رسما عذرخواهی می کردم و 
خودم را در غم خانواده معّزی شریک می دانستم و حتی رسما از طرف دولت 

 برای آنان مراسم می گرفتم و رسما اعالم عزای عمومی می کردم .
طی نمودن 10 هزار کیلومتر از کسی که قرار بوده در طول 41 سال 41هزار 

 کیلومتر را طی کند پذیرفته نیست
 تاسعا :

آیا پیام برادر این مرحومه را دیدید پیام ایشان را بخوانید و خودتان قضاوت 
 بفرمائید که این دولت کریمه چه کرده برای ایشان و امثال ایشان

»حاج آقا امسال بیشترین ضرر رو ما کردیم خونه پدرم خراب شد خواهرمون 
زیرآوار رفت چاه موتورمون ویران شد هنوزحیرانیم کشاورزیمون تمام خراب 

شد درختانمان خراب شد و داره خشک میشن و تمام وسایل تو کنتوک بودن 
خراب شدن کولریخچال و همه خراب شدن. حتی خودمون داریم از تشنگی 

 می میریم آب خوردن هم نداریم «
 عاشرا :

آقایان مسئول ! تا به حال داغ جوان دیده اید ؟ اگر به فرض محال این قصه 
برای یک آقازاده رخ می داد آقایان چه می کردند ؟  می دانید چرا داغ این 

دختر خانم بر ما گران آمد ؟ چون ایشان قربانی تفکر لیبرال سرمایه داری شد 
؛ قربانی نظام رفاه طلبی شد ؛ قربانی فاصله طبقاتی شد ؛ قربانی بی توجهی 

 دولت و مجلس شد ؛
آقایان ! دردناک تر از فوت مرحومه طیبه امیری »دختر خانواده« ؛ فاصله 
طبقاتی وحشتناک و شکاف طبقاتی فاحشی است که روز به روز هم دارد 

 بیشتر می شود روز به روز فقیر فقیرتر می شود و غنی ، غنی تر
خانه رئیس جمهور محبوب کجا و خانه کنتوکی مرحومه طیبه امیری کجا 

 ؟؟؟
 لواسان کجا و طبق نمداد کجا ؟
 خوابند وزیران و خرابند وکیالن 

  بردند به تاراج همه سیم و زر ایران
 و السالم علی من اتبع الهدی

 محمد رضا فراهانی
مسئول گروه جهادی تبلیغی فدائیان عدالت

جـوابیه             جـوابیه
جوابیه روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبارجنوب در خصوص کلیپ منتشر شده با موضوع 

 آسیه های بی پناه جنوب کرمان

جـوابیه             جـوابیه
جوابیه ای بر جوابیه ی فرمانداری محترم رودبار جنوب توسط گروه جهادی 

 تبلیغی فدائیان عدالت



)مقام معظم رهبری(۳
جوان را باهویّت بار بیاورید. اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحّکم آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آن که 
ایستادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت میکند؛ حاال این هویّت، گاهی هویّت ملّی است، گاهی هویّت دینی است، گاهی هویّت 

انسانی است،

رود  هلیل  حواشی  در  شناسی  باستان  های  کاوش  به   نگاهی 

رودخانه  که  دهد  می  نشان  سادگی  به  کرمان  استان  جنوب  در 

 - شمالی  جهت  با  آبریز  ی  حوضه  ترین  وسیع  با  رود  هلیل 

نقش    ، آبرفتی  و  حاصلخیز  اراضی  کردن  مشروب  از  پس  جنوبی 

است. داشته  سرزمین  این  مردم  اقتصادی  ی  پیشینه  در   موثری 

♦  حال با عنایت به اینکه آب این رودخانه در گذشته ی  نه چندان 

دور با انشعاب و ایجاد کانال های دست ساز خاکی به سادگی اراضی 

هموار را در پایین دستها مشروب می کرده است ، نشان می دهد که 

اقتصاد خانوارها متکی بر اقتصاد کشاورزی بوده است. به طوری  که 

اغلب در پایین دسته ها از دولت آباد و ساغری گرفته تا  نزدیکیهای 

جاز که تاالب جازموریان نامیده می شود محل کشت محصوالت باغی 

و زراعی از قبیل پرتقال ،  لیمو ، نارنگی گرفته تا پنبه ، توتون، تنباکو،  

خشخاش،  گندم ، جو ، خیار ،  هندوانه ،  حنا و لوبیا به شمار می رفته 

است و در این میان از آنجایی که زنان اولین کشاورزان جهان به شمار 

داشته اند. مناطق  این  کشاورزی  اقتصاد  در  موثری  نقش  روند   می 

♦  شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در روزگاران سنگی و پارینه 

سنگی تا عصر فلز  که بیشتر مردان از طریق شکار حیوانات وحشی 

روزگار می گذراندند و بعضًا موفق به زنده گیری حیوانات وحشی می 

شدند این زنان بودند که وظیفه نگهداری از احشام را برعهده داشتند 

 ،  تا در مواقع الزم و ضروری آنها را ذبح کرده و به مصرف برسانند 

♦ در این راستا کم کم دریافتند که هرگاه بذر علوفه ها در زیر خاک 

پنهان و آبیاری شود به سادگی تکثیر شده و به انبوه می رسد و به 

 این ترتیب اولین دامپروران و کشاورزان کره زمین را زنان می دانند

♦  پس از سالیان متمادی که زندگی کوچ نشینی انسان ها به زندگی 

شد  کشیده  ها  رودخانه  سواحل  به  غارها  درون  از  و  یکجانشینی 

بر  متعددی  اجتماعی  عوامل  و  شد  گسترده تر  انسانی  اجتماعات 

است  حرف  آدمی  .نشخوار  آید  می  حرف  روی  از  حرف 

آدمی  ب��رای  دل  پوسیدگی  جز  عاقبتی  نباشد  حرف  اگر  و 

و  ریختم  خیابان  به  را  ام   عصرگاهی  حوصلگی  ،بی  نیست 

. شدم  شهر  راهی  پسینگاهی  سوزناک  لوار  در  گران   گران 

اخم  خدا  همیشه  که  ای  .چهره  شهر  از  امان  صد  و  امان   . شهر 

دست  در  پالستیکی  کهنه  همچون  که  دستفروشی  زنان  و  دارد 

است   شهر  قراری خاصیت  بی  میشوند.  شهر  آرامی  نا  بازیچه  باد 

ناآرام میشود.  و  از خود بی خود  پا میگذارد  به شهر  و آدمی که 

شهر با آدمهایی مصنوعی.گلهای مصنوعی .حتی باید به زنان شهر 

هم شک کرد چراکه طبیعت زن روستا و شهر یکی نیست.شهر 

 بخت های جامانده در کرونا در شهرستان قلعه گنج در حالی که 

این روزها به استقبال خوشبختی رفتند که در سایه سهل انگاری ها 

 باعث افزایش شمار مبتالیان به این ویروس در جشن خود شده اند 

از  فرهنگی  هر  در  مردم  است  ازدواج   هر  و شادی شالوده   جشن 

گذشته تاکنون تالش کرده اند که به شکل های مختلف این شادی را به 

نمایش بگذارند آیین های ازدواج نیز در هر نقطه به شیوه های مختلف 

دارد  را  خود  رسوم  و  آداب  گنج   قلعه  در  عروسی  می شود   برگزار 

 در اوایل اسفند ماه 98 که به طور رسمی کرونا در ایران اعالم شد ای ویروس 

 منحوس ساختار اجتماعی فرهنگی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد

 در این میان خانواده هایی که به رغم فشارهای اقتصادی تالش  و 

هزینه های سرسام آور برای برگزاری یک شب شادی  در تدارکات 

بازار زنان کهنوج   عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در 

شهـــر گـشــــت

 عـروسی هایی که ســاز کـرونا را کوک کرد

خـبــر

ن���اش���ن���اس���ه دوری  و  ن�����زدی�����ک   دگ������ه 

ن��اش��ن��اس��ه ح�������وری  و  زش������ت  و   ک���ن���ی���ز 

وی�����روس ک����ه  خ����و  ای  ب���ک���ن   ق��رن��ط��ی��ن��ه 

ن���اش���ن���اس���ه چ�������وری  و  پ���ی���ر  و   ج�������وان 

*********************************** 

 دگ�����ه ُم���������رِدن چ����ه راح������ت ب������وده ک��اک��ا

 م������ِث ی����ه بُ����م����ِب س����اع����ت ب�������وده ک��اک��ا

 م�����واظ�����ب خ�����و ب���ب���ه ت�����و ف����ص����ِل گ���رم���ا

 ک�����رون�����ا ب�����ی ع�����الم�����ت ب���������وده ک���اک���ا

*********************************** 
 دگ�������ه ب��������اور ب����ک����ن ه����س����ِت����ن ک����رون����ا

ک���رون���ا دس�����ِت�����ن  و  َس������ر  ی�����ه   ه�����ن�����وزا 

دواِرت ت��������وِی  ب���ن���ن���د  ک����اک����ا   ب�������ره 

 ادی���������دی خ�����و چ���ط���و م���س���ِت���ن ک���رون���ا

                                                              زکریا صادقی

َس��ب��زه ی ِدل���َخ���وُش���م..  ب��ی��ا بِ��ِن��ن��د َک��ُش��م..  
اَُک���ُش���م... َخ����وْدم  ُم���ن ای  ِدل��گ��ی��ری..    بَ��ی��چ��ه 

خدا  اِط��و  اَک��ه��ی،  راه  ک��ه  کوچه  تیرپُشِت  روی   
ای  اُخ��ی  اَبَ��َه��ن..  مست  پ��ات  زی��ر  ِسنگون  َگ��واه��ن 
.. ورش��ت  دل  و  سنگین   .. یَ��َرْم  یَ��َرْم   . َرواِج��ت  دست 

 

 ... اََری����ی  راه  ُس��ُب��ک  ُو  ِگ����روِن  گ����َوُرم  خ��اِط��ِرت 
  ... اََری���ی  راه  ُک��ک  ِم��ث��ِل  َرواِج���ت  نَ���دِر   ،  ُدح��َت��َرک 

باِد ییوارون ِدهگاه ، بوِی میالِک بلندت اََوَروشونِه بَه هر جای 
چهارده  بوی   . فِتَنه  عطر  بوی  تو  میالِک  بور  بوی   . َخَشم 
 سالگی و غیبت زنِگ آِخر َمدَرسه و  َکراِر پُشِت َفرمونداری ... 
)  ... نَ���َرف���َت���ُرم  ک��اش��ک��ی  َف���رم���ون���داری   )پُ��ش��ت 

 ِچشمونِت .. ِچشونِت ُکنِگ َهلیلی .. ِچشونِت ِمثِل َشِو  تَهاِرن .. 
)... ِچشونِت  آِه��ن  بُلَنِد  ِی  َک��ُص��وَده   )ِچشمونِت 

ِششدونگ  چه  ُو   . ُمگونی  شاِه  شاهونی   ، َکِدت  بُلندِی  ُو 
ِک��رده  ُمِنت  اَی   .. َج��وون��ی  خیلی  خ��دا  بَ��ه   . تَمونی 
.. اَمونی  پیُشم  اَبَد  تا   .. بدونی  حالُم  ای  اَگر   ..  روونی 

 . بُگوم  جونیت  اَی  ناتاُهم  که   ، ُگفت  و  َگ��پ  خ��َوی 
 .. َس��ری  و  جونی  که  بَس   .. َدری  بَه  َحد  اَی  که   بَس 
 . اََکُنم  چاخ  ِچلیمی   ، ماِهت  روی  ی��اِد  بَه  پَسین  َهر 
َور  بَِدَهم  َرِمشکی  دُوِت  ِکل  تو  دورِی  غِم  شایَد  که  تا 
 .. باد  بادا  تو  میالِک  و  ناَمحرم  باِد  باد..   .. باد   .  .  . باد  دِل 
... یاد  یادا   ، دل  خاطِر  توی  تو  پیسخنِد  یاد   .. یاد   ..  یاد 

جمِع  خاِطِرت  همیَشه  که  ِک��رده  تو  نَ��ذر  ِدلُ��م  ک��اُوِر 
... سرحال  و  سالم  جونت  و  سر  و  شاد  دلِت  و  بو   خَوشی 

 ... لیکو  لیکو  و  َمترُوِس  تو  یاد  ای  َهَمش  هم   ما   فکر 
پیِر  زیارِت  َجلِو  َکهوِر  ِمث   .. ما  ِدِه  پَگاِه  مثِل  خَوشی  تو 
 .. کباِب  تو  صدای  بَهِر  ای  ِدلُم   . عزیزی  تو  ِگشمیرون 
توی   . خَوشیت  َدست  ای  اُخی   . َجوونیت  َدسِت  اَی  اُخی 
 .. بُُهم  که   .. َگنوُگم  که  َهسِتن  چه  تو  سیاِه   چشموِن 
بَ��ه اُم��ی��دی ک��ه ُم َس��ر یَ��و بَ��ه گ��ون��اِل ت��و بَ��َه��م ... 
.. بَ��ه��ی  ُم  ْی  َداللَ����ه  ن���ازِی  ت��و  ک��ه  اُم��ی��دی   بَ��ه 
. ُم���ن���ه  آرزوی  ت����و  راه�������ِی  بَ�����ه   رُو 

سعید سالمی . رودبارجنوب

ســرایـــــش

مردانی اتو کشیده با کت شلوارسورمه ایی میخواهد که روزمرگی 

جماعتی را از پشت شیشه عینک آفتابی دید بزنند.برای زنده ماندن 

در شهر باید نرخ نانت را به قیمت روز تعیین کنی.فرق است بین 

 کسانی که در شهر برای زنده ماندن تالش میکنند تا زندگی کردن .

در این حال و اندیشه به شهر رسیدم از ایستگاه چاه حسن رد شدم 

و به فرمانداری رسیدم .فرمانداری. محلی که قرار است نرخ امید 

به زندگی جماعتی را باال ببرد.و شخص فرماندار که حال روزش به 

قاعده باید خوب باشد .مردی که ناظر بر اعمال شهر است و شهر را 

در دست دارد که البته چند صباحی به دولتش نمانده و باید از همین 

االن به فکر استراحتی طوالنی مدت باشد .من که کشاورزی را 

برای اوقات بیکاریش پیشنهاد میکنم .آی که کیفی دارد چنیدن 

محصول گوجه در گرماگرم برج 2 و چانه زدن با دالل و میدان دار 

بر سر 20 تومن باالو پایین شدن محصول .خدا را چه دیدی شاید 

خودش روزی بار گوجه ایی را به نشانه اعتراض جلوی فرمانداری 

خالی کند و فرماندار بعدی را به باد دشنام بگیرد .روزگاراست 

......  دیگر.هزار چرخ دارد .و هیچ کس از فردایش باخبر نیست 

                                                             صابر صفی خوانی

به  آرا  اکثریت  با  طاهری  اس��الم 
خدمات  اتحادیه  رئیس  ع��ن��وان  
شد  انتخاب  یدکی  ل��وازم  و   فنی 
بازرگانی  معاون  حضور  با  صبح  امروز 
کرمان  جنوب  صمت  ک��ل  اداره 
فنی  خدمات  اتحادیه  اولین  انتخابات 
گنج  قلعه  در شهرستان  یدکی  ولوازم 
آقای  و  برگزار  الکترونیکی  صورت  به 
اسالم طاهری به عنوان رئیس اتحادیه 

انتخاب شد.

زندگی آنها تاثیر بسزایی گذاشت و بسته به جغرافیای منطقه ،  

 آداب و سنن و رسوم و هنجارهای اجتماعی جدیدی  شکل گرفت .

و  آمده   بشر  خدمت  به  تکنولوژی  که  کنون  تا  زمان  آن  ♦ از 

کشاورزی سنتی جای خود را به کشاورزی صنعتی داد با نازک 

به  منطقه  اقلیم    ، ای  گلخانه  گازهای  وجود  و   ازن  الیه  شدن 

کلی تغییر کرد ، به  طوری که حتی بهره برداری از سد جیرفت 

های  نزدیکی  تا  که   ♦ خرم  ♦بند  به  موسوم  خاکی  بند  سیل  و 

ماند. ناتمام  شده  کشیده  عنبرآباد  فجر(   کوه   ( خرپشت   کوه 

بخش  تا  شد  باعث  پیاپی  های  خشکسالی  بعد  به  اینجا  از    ♦

از  و بسیاری  از چاه موتور پمپ های کشاورزی خشک  اعظمی 

مزارع و باغات خشک شود از آن طرف اصالحات ارضی و  شرکت 

های سهامی زراعی و  کشت و صنعت جیرفت که نقش موثری در 

تولید محصوالت کشاورزی داشتند ،  با خشک شدن چاه موتور 

پمپها   و تقسیم اراضی در قالب هیئت های هفت نفره و  امور 

اراضی به مردم و جایگزینی کشت های کالن به کشت های خرده 

 مالکی ،  نتوانستند نقش عمده ای در اقتصاد کشاورزی ایفا کنند!

اقتصادی  باغی صرفه  و  زراعی  که محصوالت  بود  این چنین    ♦

برای  را  خود  محصوالت  نتوانست  مالک  خرده   هر  و  نداشت 

 عرضه راهی بازار مصرف استانها و شهرها و کشورهای دیگر کند 

♦  به این ترتیب پای واسطه ها و سلف خر ها و دالالن به جنوب کرمان 

باز شد و  با استقرار  دالالن ، دانشگاه ها ، رادیو و تلویزیون فرهنگ 

شکل  کرمان  جنوب  سنتی  جوامع  در  فرهنگ  تبادل  و  پذیری 

گرفت و درین تبادل فرهنگ که در رابطه با عرضه محصوالت باغی 

و زراعی خرده  مالکان شکل گرفت ،  عوامل اقتصادی و اجتماعی 

 زیادی پدیدار گشت که به اختصار به اهم آن پرداخته می شود؛

ال����ف:  زن���ان س��رپ��رس��ت خ��ان��وار ف��روش��ن��ده   ♦ 

انواع محصوالت زراعی و باغی هستند   زنانی که خود تولید کننده 

کهنوج  بازار  به  را  خود  محصوالت  یکبار  وقت  چند  هر  معموال  و 

فروشند  می  چه  بازار  در  فروش  خرده  زنان  دیگر  به  و   آورده 

خ���ری���دار خ���ان���وار  س��رپ��رس��ت  زن�����ان   ♦ ب:  

از  را  محصوالت  بلکه  نیستند  کننده  تولید  خود  که  زنانی   

کرده  پرداخت  را  آن  پول  جا  یک  و  کرده  خریداری  زنان  دیگر 

رسانند  می  کنندگان  مصرف  دست  به  مرور  به  را  آنها  خود  و 

. کنند  کسب  درآم��دی  مختصر  آن  ی   دوب��اره  فروش  از   تا  

م�������ح�������ص�������والت  :  ♦ ج 

خریدار  یا  و  فروشنده  زنان  این  اغلب  برداشت   فصل  به  بسته   

  ، انبه ،خرما  اغلب  را که  این مناطق  باغی و زراعی  انواع محصوالت 

 سبزی ،  لیمو ،  باقال و غیره هستند به بازار فروش عرضه می کنند .

بازار  تاریکی شب در  تا  از صبح  از حواشی روستاها  زنانی که  ♦ این 

با فرهنگ های اجتماعی  سرگرم خرید و فروش محصوالت هستند 

و  آداب  پوشش   ، گویش  است   ممکن  که  شوند  می  روبرو  خاصی 

است  ممکن  یا  و  ببرند  ارمغان  به  روستا  به  خود  با  را  خاصی  سنن 

بیاورند ارمغان  به  را  خاصی  سنن  و  آداب  و  گویش  پوشش  خود   با 

بازارچه  در  محصوالت  فروش  کنار  در  بسیاری  زنان  امروزه    ♦

سرگرم  محصوالت،   فروش  کنار  در  که  خورند  می  چشم  به 

در  هم  که  هستند  محلی  لباسهای  زی  و   خ��وس  بافتن 

زنان  لباس  پوشش  در  هم  و  دارد  نقش  خانواده   اقتصاد 

♦  بنا بر این در کنار  فروش محصوالت کشاورزی که نقش عمده ای 

در تامین اقتصاد زنان سرپرست خانوار دارد ، عوامل متعدد اجتماعی 

هنجارهای  و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  که  شود  می  دیده  فراوانی 

اجتماعی را شکل می دهد.

اجتماعی  گذاری  فاصله  و  اماکن  تعطیلی  به  بودندناگهان  جشن عروسی 

عروسی ها به  تعویق افتاد و برخی هم که عجله داشتند مراسم عروسی 

خود را با ساز و دهل و اجماع افراد در خانه برگزار کردند که البته به دلیل 

سهل انگاری و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در هفته های اخیر 

 تبعات آن باعث شیوع دوباره وچند برابر شدن تعداد مبتالیان شده است

یادمان نرود از زمان شیوع کرونا تعدادی از جوانان کاردرمانی بودند که 

زمان را برای جشن پیمان عاشقی انتخاب کرده بودند به رغم  رزرو هتل 

تاالر عروسی وآرایشگاه اما همه آنها را لغو کردند و یا بدون جشن خانه 

به جای رخت سفید عروسی جامه سپید پرستاری را  ی بخت  رفتند و 

پوشیدند و نجات بیماران کرونایی را اولویت زندگی خود قرار دادند.
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 دیدارها در هفته محیط زیست با پرسنل محیط زیست قلعه گنج
پ��رس��ن��ل  و  ری����س  ب���ا  زی���س���ت  م��ح��ی��ط  ه��ف��ت��ه  در 

 ح��ف��اظ��ت م��ح��ی��ط زی��س��ت ق��ل��ع��ه گ��ن��ج دی�����دار ان���ج���ام شد
قلعه  شهرستان  زیست  محیط  پرسنل  و  مسئول  با  دادگستری  قضات 
شد تقدیر  انها  خدمات  از  و  دیدار  زیست  محیط  جهانی  هفته  در   گنج 

با  دادگستری  پرسنل  از  تعدادی  و  اسیابانی  قاضی  و  ضیایی  قاضی 
کرمی  مهندس  با  گنج  قلعه  زیست  محیط  حفاظت  اداره  در  حضور 
پرونده  کلیه  ثبت  خصوص  ،ودر  دیدار  ایشان  وپرسنل  اداره  مسئول 

محیطی  زیست  مجوزهای  صدور  ،سامانه  صید  و  شکار  سامانه  در  تخلف  های 
گردید ارائه  توضیحاتی  قضات  به  شهرستان،  االینده  صنایع  و  پایش   وسامانه 

با حضور مدافعان حرم حضرت زینب )ص(صورت گرفت  اما دیداری مهمتر که 
 ،روحیه شاداب تر و انگیزه بیشتری به ما مدافعان طبیعت و حیات وحش داده شد

در این دیدار که خداوند سعادت زیارت مدافعان حرم بی بی زینب )ص( نصیب 
بنده و همکاران کرد،ضمن یاد و خاطره شهید مهدی احمدی نیک و قرائت فاتحه 
نثار روح این شهید بزرگوار ، بسیار خرسند شدم و این دیدار را به فال نیک خواهیم 

 گرفت چونکه این بار مدافعان حرم بصورت خودجوش به کمک مدافعان طبیعت امدند
محیط  جهانی  هفته  بمناسبت  حرم  مدافعان  تبریک  و  گفتگوها  از  پس  درپایان 
مدافعین  کلیه  برای  داد  قول  زیست  محیط  حفاظت  اداره  مسئول  ،کرمی  زیست 
صادر  حفاظتی  یگان  این  با  طبیعت  از  همکاری  جهت  در  همیاری  کارت  حرم 
از طبیعت محافظت کنند بخوبی  بیعت کردند که  و  قول  نیز  بزرگواران  واین   کند 

تهیه گزارش‹‹عبدالواحد کرمی.

÷

بنزین  و  دول��ت��ی  خ����ودرو  ب��ا  دادن  ف��ی��س   
 3000ت��وم��ان��ی ب���رای ب��رخ��ی م��دی��ران گ��واراس��ت
که  میدهند  تذکر  خبرنگاران  مجازی  فضای  در  مدتهاست 
ظاهرا  شخصی  استفاده  برای  دولتی  های  خودرو  از  استفاده 
مدیران  از  تعدادی  همچنان  ولی  ن��دارد  خوبیت  باطنن  و 
شد خواهد  تلخ  برایشان  قصه  بار  این  اما  میدهند،   جوالن 
بیت  به  متعلق  شماست  اختیار  در  که  دولتی  اموال  مدیر  اقایان 
المال و مردم است ،خوشایند نیست، در امانتی که نزد شماست 
بگذارید پا  زیر  را  وشرع  قانون  بگیرد،یا صراحتا   خیانتی صورت 
مدیران خودمحوری که به قول خود از کسی ترسی ندارند چگونه 
باشرایط کنونی که بنزین هرلیتر 3000تومان و خودروهای دولتی 
ای  اجازه  چنین  خود  وجدان  به  چگونه  هستند  سهمیه  فاقد 
 میدهید با بنزین 3000تومانی به خانواده خود سرویس دهی کنید 
محافطت  المال  بیت  حقوق  از  اینگونه  ایا  عزیز  مدیران 

پیش از قباد گرفتن عوارض و مالیات به غیر از گرفتن 
یک چهارم، یک پنجم و یک دهم محصول که به آن پنج یک ، 
چهار یک و ده یک می  گفتند  رسم نبود و آن به میزان آبادی و 
 ویرانی و دوری و نزدیکی مزارع و باغات به آب بستگی داشت .
حساب  را  کشور  کل  مساحت  تا  داد  دستور  قباد   ♦#
کند  وضع  ربع  و  خمس   ، عشر  عوارض  آن  بر  تا  کنند 
بودند  کتاب  و  حساب  حال  در  کارگزارانش  وقتی   .
بزرگش  پسر  به  را  مهم  این  وصیتش  در  او  و  مرد  قباد 
برهاند. سختی  از  را  مردم  تا  بود  کرده  سفارش   انوشیروان 
روزی  گویند:  قباد  توسط  تعیین خراج  علت  در خصوص   ♦
او با موبدان و وزیران سوار بر اسب شد و به روستای سواد 
رفت . فصل رسیدن انگورها بود . او به دنبال شکار به بلندای 
کوهی رفت .چشم او از میان انبوه درختان انگور به انگوری 
بسیار زیبا و پر آب افتاد . زنی در نزدیکی آن انگور سر تنور 
او  کنار  و پسرکی خردسال حدودآ سه ساله  نان می پخت 
بود. آن کودک رفت و خوشه ای انگور کند و خواست بخورد 
. آن زن کودک را زد و خوشه ی انگور را از دستش گرفت 
رفتار  این  از  قباد   ! بست  به جای خود  نازکی  ریسمان  با  و 
از سر کوه  او  ناراحت شد.  از بخیلی آن زن  و  شگفت زده  
پایین آمد و پیش آن زن رفت و گفت: ای زن این انگور از 
کیست؟ زن گفت: از ما . قباد گفت: این کودک از کیست؟ 
از او گرفتی  انگور را چرا  . قباد گفت: پس  زن گفت: از من 
و او را زدی؟ چرا دارایی خود را از فرزندت دریغ می کنی؟ 
زن گفت: ما اختیار دارایی خود را نداریم زیرا که پادشاه با 
را  او  و سهم  نیاید  از طرف شاه  تا کسی  و  است  ما شریک 
قباد  بزنیم!  به محصولمان  نداریم دست  ما حق  نکند  جدا 

 وضعیت عوارض ومالیات در روزگار قباد

سوار  و  دولتی  خ��ودرو  از  شخصی  استفاده  میکنید، 
فکر  اسالمی  مجازات  598قانون  ماده  به  ؟ایا  خانواده  کردن 
کنید نمی  مراجعه  خود  وج��دان  به  کمی  اینکه  ،یا   نمیکنید 
مرتب  که  گستاخانه،  کامال  لحنی  با  پیش  روز  چند  مدیری 
اجازه  با  من  گفت  ،می  میکند  استفاده  دولتی  خ��ودرو  از 
،ایا  ،سوال  رفتم  بندرعباس  داشت  دکتر  نوبت  ام  بچه  فرماندار، 
بدهند مدیران  به  خدماتی  همچنین  که  دارند  اجازه   فرمانداران 
در  3000ت��وم��ان��ی  بنزین  و  ال��م��ال  بیت  خ���ودرو  ب��ا  ک��ه   
ازاس��ت��ان؟ خ��ارج  در  ه��م  ان  باشند  خ��ان��واده   خدمت 
داری��م  خواست  در  امنیتی  و  قضایی  دستگاههای  از 
مدیران  از  دسته  ای��ن  تا  کنند  ورود  زمینه  ای��ن  در  که 
بردارند ت��اراج  به  را  مسلیمن  ام��وال  براحتی   نتوانند 
از  م��دی��ران  از  دس��ت��ه  ای��ن  ›‹ام��ی��دواری��م  درپ��ای��ان 
خ��ب��رن��گ��اران. دورب��ی��ن  ل��ن��ز  از  ن��ه  بترسند   خ���دا 

تهیه گزارش ›‹عبدالواحد کرمی

داد فیس  دولتی  خودرو  با  است  خوش  چه   راستی 

 )کـاش یک گـاو بودم(
گفت: این کار را تو می کنی؟ زن گفت: نه در سرتا سر 
فرمانروایی قباد همه همین گونه اند. دل قباد سوخت 
او به سر کوه برگشت و منتظر موبدان و وزیران ماند 
تا رسیدند. قباد آنچه را که دیده بود به آنها گفت و 
هیچ کس  که  پسندم  نمی  را  وضعیت  این  من  گفت: 
جرئت نداشته باشد از ترس من به دارایی اش دست 
برای  من  که  کنید.  وضعیت  این  حال  به  فکری  بزند 
با  تا مردم هر چه خواستند  آنها خراجی تعیین کنم 
گفتند:  وزیران  و  موبدان  دهند.  انجام  خود  دارایی 
را  کشور  زمینهای  کل  مساحت  که  است  آن  تدبیر 
حساب کنیم و ببینیم در هر زمین چند اصله درخت 
هر  بر  و  بشماریم  را  ثمری  درختان  بعد  دارد  وجود 
جفتی از درختان یک درم ، دو درم تا سه درم کمتر 
یا  دوری  زمین  بزرگی  یا  کوچکی  به  بسته  بیشتر  یا 
نزدیکی به آب خراجی مقرر کنیم و به جای محصول 
پول بگیریم.قباد گفت : چنین کنید و خودش به کاخ 
تا مساحت کشور  کرد  را جمع  کارگزاران  و  برگشت 
را حساب کنند و این در اواخر عمردقباد بود و هنوز 
حالت  به  قباد  که  بود  نشده  حساب  کشور  مساحت 
این مهم را در  او وقتی دانست می میرد  افتاد  مرگ 
 وصیت بر عهده ی انوشیروان پسر بزرگش گذاشت . 
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 سال )84-83( در رشته ی زبان و ادبیات فارسی 
تخصیل  ادامه  جیرفت  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تربیت  واحد  تحصیلی  سال  اول  ترم  دادم.  می 
دانشگاه  ورزشی  چمن  در  داشتیم.روزی  بدنی 
ما  چپ  کتف  ناگهان  که  بودیم  بازی  مشغول 
نبیند!( بد  روز  چشمتان  شد.)  رفتگی  در   دچار 
چند نفر از همکاران از جمله آقای میرآبادی ما را 
به بیمارستان جیرفت انتقال دادند. اما هر سوراخ 
نبود. پزشک  از  خبری   ، گشتند  را  ای  ُسنبه   و 
بودند،  جیرفتی  اصالتا  که  امیرآبادی  آقای 
رفتیم. ایشان  منزل  دادند.به  راپیشنهاد   بیطار 
شاید باورتان نشود! شان حضور بیطار از فوق تخصص 
هم باالتر جلوه می کرد.) به خاطر پرهیز از اطاله ی 
 کالم، از ادامه ی ماجرای بیطارصرف نظر می کنیم.(
زور  و  ل��ت  ک���رد،  ه��رچ��ه   ، خ��الص��ه 
نرفت. ج��ا  م��ا  کتف  اص��اًل   ، زف��ت   زف��ِت 
نداریم  ای  چاره  گفتند:  تمام  ناامیدی  با  دوستان 
کنیم. مراجعه  کهنوج  بیمارستان  به  اینکه  جز 
پیدا شد.  پزشکی  ها  از ساعت  ، پس  بدبختی  به 
چند ساعت بعد ما را به اتاق عمل بردند. و برای 
کردند. بیهوش  را  ما  رفتگی  در  یک  انداختن  جا 
) در صورتی که دفعات قبل در شهرستان رودان 
کشید.( نمی  طول  ثانیه  سی  آن  انداختن   جا 
آن  از  زدند.و  جا  را  ما  کتف  هنگفت  مبلغی  با  و 

 روز تا حاال فکر می کردم موجودی باارزش هستم.
ام���ا ب��ی��م��اری گ���او پ���در خ��ان��م��م در 
خویشتن  وج��ود  به  م��را  ت��اری��خ)98/1/24( 
شدم. خلق  انسان  من  چرا  کرد.که   بدبین 
است! عزیزی  موجود  چه  گاو  فهمیدم   !  آخه 
اینکه شماره  باور باشد! به محض  از  شاید، به دور 
را  منوجان  دامپزشکی  محترم  ریاست  تلفن 
کردم.بالفاصله  برقرار  تماس  ایشان  با  و  گرفتم 
 شماره ی پزشک دامها را برای بنده ارسال کردند.
به محض برقراری ارتباط تلفنی،از محل زندگی گاو 
و عالئم بیماری اش سواالتی پرسیدند.پس از آن به 
بنده اعالم کردندکه االن در هشت بندی میناب هستم 
 و چند ساعت دیگر باالی سر گاو حاضر می شوم.
گاو   ، کاش   : گویم  می  که  است  دلیل  همین  به 
برعهده  را  ای  جامعه  لبنیات  تولید  هم  که  بودم 
استخوان  پوکی  کردم  می  وسعی  گرفتم  می 
برای  هم  و  کردم  می  دور  داری  استخوان  از  را 
کردم. می  ما  و  دست  احترامی  و  عزت   خود 
نخارد  کس  ک��ه؛  فهمیدم  را  ای  نکته  ام��ا 
 پ��ش��ت م���ن/ ج��ز ن��اخ��ن ان��گ��ش��ت من
هفتگی   ، روزانه   ( گاهی  گاه  من  کتف  هم  هنوز 
بلدم. را  قلقش  اما  رود(  می  در  ماهانه   و 

و خدا را هزار بارشکر ! حال گاومان خوب است.
                                                      مراد اقتداری


