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شهرستان  سرانجام   
مناطق  سایر  و  جیرفت 
جنوب غربی، یعنی همان هند 
جان مایۀ  که  ایران  کوچک 
تاریخی  و  اقتصادی  حیات 
محکمی  پشتوانۀ  و  کرمان 
می رود،  به شمار  کشور  برای 
از پیکرۀ کرمان جدا شد و چهرۀ استان به خود 
گرفت، اقدامی که ـ درست یا نادرست ـ آرزوی 
مردم کرمان  و  برآورده ساخت  را  مردم جنوب 
را با این شادی و سرور همراه نمود، شادی، به 
انگیزۀ مشارکت در خوشحالی این مردم و االّ بر 
آنچه به عنوان پاره پاره شدن تاریخ کرمان بزرگ 
مطرح است، گریانیم و اشک حسرت می ریزیم، 
زیرا هزاران سال است که مجموعۀ استان بزرگ 
را  فرودها  و  فراز  هم  دست  در  دست  کرمان، 
پیموده اند، در شادی ها و غم ها شریک یکدیگر 
»سعادتی  که  می بالید  همواره  کرمان،  و  بودند 

است تو را داشتن که من دارم«. 
و  می خوریم  فرو  را  بغض مان  اگر  هم  امروز 
هق هق گریه هامان را برمال نمی کنیم، تنها با این 
خوشحالی است که نام کرمان، همچنان زیب و 
زیور این منطقه بوده و »استان کرمان جنوبی« 
در جوار »استان کرمان« مرکزی همچنان سر 
بر شانۀ یکدیگر دارند و هر دو نام عزیز و بزرگ 

» کرمان« را زیب و زیور خود قرار داده اند. 
حق شناسی  و  خون گرم  مردم  دارم  یقین 
که اینجانب قریب دو سال خدمتگزار آن ها در 
فرمانداری جیرفت بودم و با روح بزرگ مردمانش 

آشنا هستم ـ نامی جز این را برنخواهند یافت.
برای روشن شدن موضوع، بیان این اصل را 
بایسته می دانم که هیچ افتخاری برای کرمان و 
بر  بزرگش  نام  این نیست که  از  باالتر  کرمانی، 
پیشانی تاریخ رقم خورده و صدای پای مردمان 
از کوچه های کنارصندل  اندیشمند آن  و  فهیم 
جیرفت و تپه یحیی بافت و تل ابلیس بردسیر و 
شهرک صنعتی شهداد و قلعه سنگ سیرجان و 

فرزانه ای  نیاکان  به گوش می رسد.  و...  بم  ارگ 
که از یک سو »انمرکار« پادشاه »ارت« ریزه خوار 
خوان نعمتش بود و درخواست کرد تا هنرمندان 
کاخ هایش  تزئین  برای  جیرفت،  سنگ تراش 
خط،  نعمت  دیگر  سوی  از  دهند،  یاری  را  او 
تازه در زندگی بشر را به  به عنوان آغاز حیاِت 
تاریخ  در  اولین بار  برای  سازد،  ارمغان  جهان 
جهان به صنعت ذوب مس دست یابد، جواهرات 
ساخت شهدادی هایش، در بین النهرین و دیگر 
ببرد،  عامی  و  عارف  از  دل  روز  آن  تمدن های 
درفش پنج هزار ساله اش، حدیث اقتدار و بزرگی 
کرمان را بر بام زمان آواز دهد، بوی ادویه و فلفل 
و زیره، در جای جای راه ادویه و فلفل به عنوان 
کند،  پر  را  جان  مشام  ابریشم،  راه  از  بخشی 
قلعه سنگ،  بر سینۀ  زنانش،  حکایت مظلومیت 
ملتش  و  ُملک  بزرگی های  روایت  شود،  حک 
بر صحیفۀ خشت های خام ارگ رقم خورد و... 

این گونه تاریخ بزرگی هایش نوشته شود.
ما  ماندۀ  دل  بر  حسرت های  از  یکی  امروز 
این ا ست که باید »دیلمون« به عنوان نخستین 
در  را  یونسکو(  اظهار  بشر)به  تمدن  خاستگاه 
جنوبی ترین  روزگاری  که  »عمان«  از  گوشه ای 
تالش  تمامی  و  کنیم  پیدا  بوده،  کرمان  نقطۀ 
خود را به کار گیریم تا این افتخار بزرگ جهانی 
را برای کرمان ثبت و ضبط نماییم، و خدا را که 

ما در چه اندیشه ایم و دوستان در چه خیال.
به  تا  آمده  میدان  به  ما  تمامی همت  امروز 
عنوان  به  سومریان  ادعای  بگوییم  جهانیان 
مخترعین خط در جهان را فراموش کنید، زیرا 
نیاکان  کارلوفسکی،  لمبرگ  پروفسور  اظهار  به 
سرافراز ما در حاشیۀ هلیل، سیصدوپنجاه سال 
این  و  یافتند  دست  خط  به  سومریان،  از  قبل 
بر  کرمان  شایستۀ  مردم  برای  را  بزرگ  افتخار 

جای بگذارند.
پناه 35 سال  امروز مرکز کرمان شناسی در 
همۀ  همکاری  و  همراهی  و  شبانه روزی  تالش 
ناموران تاریخ و فرهنگ معاصر، همچون استاد 

هوشنگ  روح االمینی،  دکتر  باستانی پاریزی، 
همراهی  و...  دعائی  شادروان  مرادی کرمانی، 
استانداران این سال ها، به عنوان رئیس شورایعالی 
مرکز و نیز پشتوانۀ گران سنگ مردمی، تنها یک 
فرهنگ  باب  در  کتاب  عنوان  قریب 400  قلم، 
و تاریخ کرمان بزرگ انتشار داده که قریب 40 
جلد آن به جیرفت و دیگر شهرستان های جنوبی 
آن جهت  از  این تالش ها  دارد. همۀ  اختصاص 
بود که این همه شکوه و عظمت را در چشم خانۀ 
جهانیان بنشانیم. این را هم عرض کنم که اگرچه 
در دهه های اخیر، تا آنجا که از دست برآمد، حق 
جیرفت و مناطق جنوبی ادا شد و پیشرفت های 
به دست آمده، نشان بارز آن است، اما با مردم 
این  روزگاران،  گذرگاه  در  که  همراهم  جنوب 
حق احقاق نشد. از آن روز که اسکندر سربازان 
و لشکریان نیمه جانش را به جیرفت رساند و با 
غارت و تاراج این سرزمین، آن ها را سیر کرد و به 
تقویت آن ها پرداخت و تا آخرین رشتۀ گیاهان 
این سرزمین را ریشه کن کرد و به مصرف علیق 
اسب ها رساند، تا آن روز که محمدمظفر میبدی 
و برخی از حاکمان سلجوقی کرمان زمستان ها 
را در جیرفت و رودبار اطراق می کردند و لنگر 
می انداختند و کنگر می خوردند، به ندرت جایی 
آن چه  جای  به  اینان  که  شنیده ایم  یا  خوانده 
خوردند و بردند، خیری برجای گذاشته باشند، 
و  کرد  بنا  مسجدی  که  صفار  عمرولیث  مگر 
هم  را  این  البته  پیداست.  امروز  خرابه هایش 
به عنوان  آن  از  که  منطقه  این  که  کنم  عرض 
غنی  آنقدر  یاد شده،  بضایع«  ارباب  »گنج خانه 
و دارا بوده که احساس کاستی نمی کرده است. 
با این همه و به قول کرمانی ها »در دیزی بازه، 

حیای گربه کجا رفته؟« 
دیدم  را  جیرفت  که  مرتبه ای  اولین  باری، 
حدود سال های 1350 و شاید هم قبل از آن بود 
که به عنوان مربی بهداشت و برای اطالع رسانی 
آنجا  از  و  به جیرفت،  واکسیناسیون عمومی  از 
روئی  و  رنگ  اندک  جیرفت،  رفتم،  کهنوج  به 

تغذیۀ  امکان  صدفی،  خدابیامرز  کافۀ  و  داشت 
از  اثری  اما کهنوج هیچ  گرم را فراهم می کرد، 
آبادی نداشت، حتی راه آن محصول رفت و آمد 
کامیون های تره بار بود که دو خط موازی به نام 
توفیق  که  هم   ۶0 دهۀ  می کرد.  ارائه  را  جاده 
فرماندار  مقام  در  جیرفت  مردم  خدمتگزاری 
غنای  آن همه  برغم  که  بودم  شاهد  داشتم،  را 
طبیعی و ارزش های تاریخی، تنگناهای مختلفی 

دامان این دیار را گرفته بود. 
اکنون جیرفت و مناطق جنوب، می روند تا در 
قالب »استان کرمان جنوبی« والغیر، با داشتن 
و  بردارند  بلندتری  گام های  استانی،  اعتبارات 
همین جا  سازند.  محقق  را  خود  دیرین  آرزوی 
می خواهم از مردم شریف و بزرگوار جیرفت تقاضا 
کنم که به هیچ نام جز »استان کرمان جنوبی« 
تن ندهند و آن را گناهی بزرگ بدانند، زیرا در 
غیر این صورت و گزینش عنوان های دیگری که 
نام کرمان عزیز و بزرگ را به فراموشی بسپارد 
نخواهد  اغماض  قابل  کند،  کمرنگ  حتی  یا   و 

بود.
 از یاد نبریم که چه کسانی برای معرفی تاریخ 
نام  با حذف  این که  مبادا  کردند،  جنوب تالش 

کرمان، تن باستانی ها در گور بلرزد و »ژان اوبن« 
مستشرق معروف فرانسوی ماتم بگیرد که گفت« 
»هر که تاریخ کرمان را به درستی بخواند، مانند 
آن است که تاریخ همۀ جهان را خوانده باشد«. 
رابطۀ کرمان و جیرفت، در طول هزاران سال، 
محکم و استوار مانده و از این پس چنین خواهد 
بود، این پیوند ناگسستنی است. »با شیر اندرون 

شد و با جان به در رود«. 
اکنون یاران و دلبستگان جیرفت و جنوب، 
بدرقه  را  او  نشسته،  اشک  به  دیده ای  و  دل  با 
می کنند و با ریختن آبی به راهش، عزت افزون 

این دیار همیشه عزیز را آرزو دارند. 
در پایان، از همآ نمایندگان عزیز و بزرگواری 
جدایی  و  استقالل  از  دم  اخیر،  اقدام  با  که 
را  شدن«  »استان  علم  و  زده  سرزمین شان 
این  از  دست  می کنم  تقاضا  برافراشته اند، 
پیروی  با  که  نکنند  کاری  و  بردارند  آتش بازی 
سایر نمایندگان، از آن همه تاریخ با عظمت و 
بشکوه کرمان، تنها میدان ارگ و بازار و مجموعۀ 
و  تاریخ  دلبستگان  و  ماند  برجای  گنجعلیخان 
فرهنگ این دیار اشک ریزان بگویند: تاریخ ما که 

رفت چه خاکی بسر کنیم؟!
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آمبوالنس  مثل  اضطراری  خودروهای  ورود 
شرایطی  هیچ  در  که  هم  را  آتش نشانی  و 
اتومبیل  است  درست  کرد.  ممنوع  نمی توان 
هر  به  اجتماعی  حیات  اما  نیست  حیات  عامل 
حال وابسته به خودرو است و عمال نمی توانیم 
بگوییم خودرو هرگز به این محدوده نیاید. من 
که  گونه ای  به  کف سازی  اجرای  می کنم  فکر 
سرعت حرکت خودروها را کاهش دهد و محدود 
کردن ورودی های پیاده راه، روش خوبی است که 
است.  داده  جواب  و  شده  استفاده  هم  دنیا  در 
این  برابر  در  مقاومت هایی  است  ممکن  البته 
سخت  کار  مقداری  و  شود  ایجاد  محدودیت ها 
تردد  اجازۀ  گذشته  مثل  نباید  قطعا  اما  باشد 
آزادانه خودرو در این خیابان و میدان داده شود. 
 فکر می کنید هنوز فرصتی وجود دارد 
که اشتباهاتی که شهرداری در این طرح ها 
مرتکب شده را جبران کرد؟ چه پیشنهادی 

دارید؟
هنوز  که  پروژه  این  دربارۀ  معتقدم  بنده 
پروژه های  برای  و  دارد  وجود  اصالح  فرصت 
این  از  بهتر  خیلی  خیلی  حتما  هم  آینده 
مثل  مختلفی  روش های  کرد؛  عمل  می توان 
برگزاری مسابقه و فراخوان وجود دارد، اما من 
فکر می کنم طرح های معماری قبل از اجرا، باید 
در کارگروه ها و کمیته های فنی با حضور افراد 
مورد  نیستند،  ذی نفع  که  بی طرف  متخصِص 
بهترین روشی که در معماری  قرار گیرند.  نقد 
جمعی  خرد  بر  تکیه  همین  رسیده ایم،  آن  به 
شدت  به  کرمان  شهرداری  است.  متخصصان 
تشکیل  را  »تخصصی«  کارگروه های  دارد  نیاز 
دهد. چیزی شبیه کمیتۀ نما که در شهرداری 
هرجا  که  داده  نشان  تجربه  است.  فعال  تهران 
حاصل  خوبی  نتیجۀ  بوده اند،  فنی  کمیته های 
شده است. البته شفاف سازی و نمایش عمومی 
راه گشا  بسیار  اجرا هم می تواند  از  قبل  طرح ها 

باشد.

حضور  با  باید  فنی  کمیته های  این   
شهردای  بدنۀ  از  بیرون  کارشناسانی 

تشکیل شود. درست است؟
اکثریِت اعضا باید افرادی خارج از شهرداری 
از  متخصص  نماینده ای  حتما  ولی  باشند 
شهرداری هم باید در این کمیته ها باشد تا زبان 
کمیته ای  اینکه  باشد.  داشته  وجود  مشترکی 
بدوزند؛  ببرند و  باشد و خودشان  در شهرداری 
نتیجه اش می شود همین اتفاقاتی که تاکنون در 
شهر رخ داده است. دربارۀ همین طرح خیابان 
تجلی، حتما می گویند یک نفر نبوده که طرح 
کارشناسان  از  گروهی  و  است  داده  تغییر  را 
از  بسیاری  در  کرده اند.  اعمال  را  تغییرات  این 
پروژه های دیگر از جمله شهرک های جدیدی که 
الله، شهرک  مثل شهرک  دارد شکل می گیرد 
متخصصان  سال ها  الهیه  شهرک  و  مطهری 
هشدار داده اند، فریاد زده اند و پیشنهاد داده اند 
باز هم  ولی  تکرار نشود،  اشتباهات گذشته  که 
چه  نمی دانم  می چرخد.  پاشنه  همان  بر  در 

اولویت هایی وجود دارد که به این مسائل مهم 
توجه نمی شود.

 برای طرح خیابان تجلی چه می توان 
کرد که بهینه شود؟

کارگروه  یک  که  است  این  پیشنهادم 
تخصصی با حضور جمعی از معماران و طراحان 
و  عمران  مهندسان  و  شهرسازان  و  شهری 
آسیب شناسی  طرح  شود،  تشکیل  ترافیک 
احتمالی در آن صورت گیرد  و اصالحات  شود 
تا نتایج بهتری گرفته شود. مشکل دیگری که 
در پروژۀ ارگ و تجلی وجود دارد ابعاد فنی آن 
است. بعید می دانم دوام مصالح به کار رفته بیش 
موارد  می بینم  چون  باشد؛  سال  چهار  سه،  از 
الیه کوبی،  زیرسازی،  زهکشی،  قبیل  از  فنی 
شیب بندی، اسکوپ سنگ ها و ... را خیلی جدی 
به  مربوط  بحث های  همۀ  اگر  نداده اند.  انجام 
است  بدیهیات  از  بگذاریم،  کنار  را  مبانی طرح 
باید  پروژه  می شود،  هزینه  بودجه ای  وقتی  که 
دوام داشته باشد ولی متاسفانه در این پروژه، به 

آن توجۀ جدی نشده است. نمونه های بسیاری 
از این خطاهای اجرایی در پروژه های شهرداری 
قابل مشاهده است. بوستان ها و پارک های اجرا 
شده  چند سال اخیر را مالحظه بفرمایید. نمونۀ 
شهرداری  ساختمان  مقابل  محوطۀ  آن،  دیگر 
از  زیادی  مدت  اینکه  علیرغم  که  است  کرمان 
که  می-شود  مالحظه  اما  نگذشته  آن  اجرای 
بسیاری از سنگ های کف، نشست کرده و ترک 
خورده اند، چون زیرسازی و اجرای آن به خوبی 
زهکشی   و  شیب بندی  یا  است  نشده  انجام 
به  زیرسطحی  و  سطحی  آب های  که  مناسبی 
نشده  اجرا  مطلوب  به طور  نزند،  آسیب  مصالح 
است. معتقدم باید چند ناظر متخصص و دارای 
دانش فنی به طور مداوم در پروژه حضور داشته 
باشند و بر آنچه انجام می شود نظارت دائم داشته 
باشند تا عمر مفید این پروژه و سایر پروژه ها به 
حداکثر زمان ممکن برسد و با تدبیر و تخصص، 
این بودجه ها که بیت المال و امانت مردم است، 

بیش تر مراقبت شوند. 

یادداشتمدیرمرکزکرمانشناسی

شوقی برای مردم جنوب استان و اشکی به پای تاریخ کرمان

سیدمحمدعلی 
گالبزاده 

آگهی تغییرات

 شرکت تولید کشاورزی سبزواران الهیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1254 و شناسه ملی 10۶30084820 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/3/1۶و منضم به نامه شماره 205/20/111/184/54507 مورخ 
سمت  به  باکدملی 3051۶92727  قلی  یار  علی   -  1 رفسنجان  شهرستان  روستایی  تعاون  اداره   1401/3/23
رئیس هیئت مدیره - محمد علی نسب باکدملی 3051752053 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - عباس حاج 
باکدملی  به سمت منشی هیئت مدیره - عباس قصابی الهیجانی  باکدملی 3051751571  باقری هرمزدآبادی 
3051721522 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - احمد قصابی الهیجانی باکدملی 30517202۶7 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره آقای امیرحسین ناصری پوردلفارد به شماره ملی 3031419499 به سمت مدیرعامل 2 - حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به استثنای مواردی که هیئت مدیره به  منظور اداره امور جاری شرکت ترتیبی 
خاص داده باشد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت  
مدیره معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل است مگر مراسالت هیئت مدیره که به امضاء رئیس 

هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. ش آ 13500۶7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

آگهی تغییرات

 شرکت تولید کشاورزی سبزواران الهیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1254 و شناسه ملی 10۶30084820 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/3/1۶ و منضم به نامه شماره 205/20/111/184/54507 مورخ 1401/3/23 
اداره تعاون روستایی شهرستان رفسنجان 1 - پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان عملیات ترازنامه و حساب سود وزیان 
شرکت منتهی به سال 1399 که مورد تائید بازرسان قرارگرفته بود مطرح و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود وزیان سال 
1399مورد تصویب قرار گرفت. 2 - اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: 
- آقایان علی یار قلی با کدملی3051۶92727 - محمدعلی نسب باکدملی 3051752053 - عباس حاج باقری هرمزدآبادی 
باکدملی 3051751571 - عباس قصابی الهیجانی باکدملی 3051721522 - احمد قصابی الهیجانی باکدملی 30517202۶7 
به عنوان اعضای اصلی و آقایان - عباس قادری علم آبادی باکدملی 3051718548 - مهدی امیری نژاد باکدملی30504۶7495 
بازرس اصلی و  باکدملی 3051۶498۶4 به سمت  به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 3 - محمدحسین نسب قدرت آباد 
اکبرخالوئیان علم آبادی باکدملی 3050954213 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش آ 13500۶۶

اصغر نارویي 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

شهرداری طرح میدان ارگ را بدون نظر مشاور دست کاری کرده است


