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نوع مناقصه:جمع آوری زباله دهیاریهای   
گنج  قلعه  شهرستان  مرکزی   بخش 
بخشداری مرکزی شهرستان قلعه گنج  
پسماندزباله)  خدمات  دارد  نظر  در 
 ) امهاء  و  اصولی  ،دفع  آوری  جمع 
روستاهای بخش مرکزی را به مناقصه 
دارای  که  پیمانکارانی  به  و  بگذارد 
باشندواگذارمی  می  قانونی  شرایط 
واجد  شرکتهای  کلیه  از  نماید.لذا 
صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط 
وگواهینامه صالحیت هستند دعوت می 
گردد مطابق جدول زمانبندی به دفتر 
بخشداری مرکزی واقع در بخشداری 
 مرکزی این شهرستان مراجعه نمایند.

باید  مناقصه  در  شرکت  داوطلبان 
پاکت  ودر  تکمیل  را  ذیل  م��دارک 
قرار  ش��ده  ومهر  والک  سربسته 
روز   ۱۴ ساعت  تا  وحداکثر  داده 
بخشداری  دفتر  ۰۷/۰۲/۹۹ به  شنبه 
مرکزی  بخشداری  در  واقع  مرکزی 
نمایند. تحویل  گنج   قلعه   شهرستان 

شرکت  ثبتی  م���دارک  فتوکپی 
آن ت���غ���ی���ی���رات   وآخ����ری����ن 

   خدامراد میرآبادی 

سال ۹۹ یکی از استثنایی ترین سال ها در تاریخ جنوب 
این مناطق  استان کرمان محسوب می شود! چرا که 
همزمان با کل کشور و دنیا درگیر یک ویروس کشنده 
 و ناشناخته تحت عنوان کووید ۱۹ یا همان کرنا گردید.

بخشی    ، م��ردم  ستایش  قابل  همراهی  علیرغم 
دادن��د. دس��ت  از  را  خ��ود  ج��ان  هموطنان   از 

در  طبیعت  بهار  و  نو  سال  آستانه  در  ویروس  این   
کردن  نشین  خانه  بر  عالوه  و  فراگیر  منطقه  و  کشور 
کرمان  جنوب  و  کشور  اقتصاد  در  بحرانی   ، مردم  
آینده  در  آن  متفاوت  پیامدهای  که  آورد  پدید 
شد! خواهد  کرمان  استان  جنوب  و  کشور   دامنگیر 

با وجود باران های پی در پی و سیل آسا در نخستین 
روزهای سال ۹۹ که گویی خط پایانی بر خشکسالی 
زمانی  در  ، درست  آید  به حساب می  های ۳۰ ساله 

 سـال ۱۳۹۹ سـالی استثنـــــایی!

سخــن نـخــســـت

آمار غربالگری موج اول  
قلعه  در  ویروس  کرونا 
مهندس  زبان  از  گنج 
محمــد صمیـمــی

آغـاز رزمــایش 
کمـــک هــای 
مــومنــانــه 
استـان کــرمان 

 مـرغ مـن، همچنـان ِیه پـا داره

برداشت گنـدم در 
بحران کرونــا و 

مشکالت فـرا روی 
 کشاورزان گندمکار 

منصور شکرالهی 
و مسیر توسـعه 
 روبــارزمـین

دریافت وام 
یک میلیونی

با طعم کرونا
ای دولــت 

 منصـــور ما
42۳۳42
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ادامه در صفحه دوم

 تکمیل،مهر وامضای برگ ارائه پیشنهاد
بصورت  ش��ده  ارائ��ه  پیشنهادات  به 
ومخدوش  ،نامفهوم  ،مشروط  ناقص 
تضمینی  وچک  واری��زی  فیش  وفاقد 
 ت��رت��ی��ب اث�����رداده ن��خ��واه��د ش��د.

حساب  به  ۵۰۰/۰۰۰ری��ال  مبلغ  واریز 
بخشداری مرکزی شهرستان قلعه گنج  
نزد بانک ملی جهت ورودی شرکت در 
شد. نخواهد  داده  عودت  که   مناقصه 

شده  تضمین  چک  فقره  یک  ارائ��ه 
در  ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  بانکی 
شهرستان  مرکزی  بخشداری  وجه 
ان��ص��راف  ص���ورت  در  گ��ن��ج   قلعه 
مناقصه  ودوم  اول  برنده  شرکتهای 
شد. خواهد  ضبط  بخشداری  نفع   به 

هر  ق��ب��ول  ی��ا  رد  در  ک��ارف��رم��ا 
اس��ت. مختار  پیشنهادات  از   ی��ک 

ت��م��ام��ی ه��زی��ن��ه ه���ای ک��ارگ��ری 
بر  م����وارد  وس��ای��ر  اف����راد  بیمه 
باشد. م��ی  مناقصه  ب��رن��ده   عهده 

پیشنهاد  توسط  شده  ارائ��ه  م��دارک 
شد. نخواهد  مسترد   ده��ن��دگ��ان 

قیمت  ب��ودن  م��س��اوی  ص��ورت  در 
طرف  شرکت  با  اولویت  پیشنهادی 
های  شرکت  ویا  تعاونی  این  ق��رارداد 
خدماتی با سابقه کار مرتبط خواهد بود

 سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل خبر داد:



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

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

زحمات  نشستن  بار  به  شاهد  مردم  که 
ضرر  دچار  بودند  زراعی  سال  در  خود 
کن  بنیان  سیل  از  ناشی  مالی  زیان  و 
شدند که  چنانچه تمهیداتی در خصوص 
پیامدهای  نشود  اتخاذ  خسارت  جبران 
! داش��ت  خواهد  دنبال  به   ن��اگ��واری 

��گر چه در بروز شدت خسارت مالی عالوه 
دستگاه های  غیرکارشناسی  کارهای  بر 
متولی از قبیل ساخت غیر اصولی پل ها و 
ساخت سدهای خاکی و سنگ سیمانی در 
باالدست آبادی ها به منظور تأمین منابع 
و سفره های زیرزمینی آب  بی تأثیر نبوده 
بازه  باید گفت  خود مردم هم در یک   ،
زمانی طوالنی مدت از دوره خشکسالی  ، 
با کور کردن مسیل ها و احداث بنا و ایجاد 
مزارع کشاورزی ناخواسته به  عمق فاجعه 
خسارت  جبران  برای  که  کردند  کمک 
های ناشی از آن نیروهای امدادی بسیج 
و سپاه  ، هالل احمر ، نیروهای جهادی 
زیادی  مالی  هزینه های  و  هرج  دچار  را 
است! کرده  تحمیل  دولت  گرده  بر   را 

ناگوار  پدیده  دو  این  از  هنوز  انگار   🔰
است  نشده  ایمن  کرمان  استان  جنوب 
که با هجوم ملخ زرد روبرو شده  و گفته 
می شود اوج آن در روزهای آینده دامنگیر 
. شد  خواهد  کشاورزی  مزارع  و   باغات 

گر  گفت  باید  هم  سیاسی  زمینه  ��در 
روزه��ای  نخستین  در  م��ردم  آرای  چه 
صندوق های  به   ۹۸ س��ال  اسفندماه 
در  آن  ماحصل  اما  شد  ریخته  رای  اخذ 
شد  خواهد  معلوم  آن  از  بعد  و   ۹۹ سال 
اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  هم  باز  که 
بود. بی سابقه  کرمان  استان  جنوب   در 

 از آن جهت که تاکنون سابقه نداشته است 
نماینده ای از این حوزه تنها یک دوره به 
مجلس راه یافته باشد اکنون باید منتظر 
ماند و دید که نماینده  منتخب مردم که با 
آرای قابل مالحظه ای از طیف ها و طوایف 
مختلف رو به  رو بوده است چگونه و با چه 
برنامه و با چه تیمی به مصاف حجم انبوه 
مشکالت یاد شده خواهد رفت؟  و چگونه 
بر  مردم  رنگارنگ  های  خواسته  پس   از 
و  عزم  به  آنها  ی  همه  که  آمد؟  خواهد 
اراده و همراهی ملت و مجلس و دولت و 
نماینده  بستگی خواهد داشت که تا چه 
اندازه برای جبران خسارت با هم  همراهی 

و هم اندیشی  کنند.

ثبت نام در سامانه اصناف 
 و صنایع تمدید شد

��در پی درخواست برخی اصناف، صنایع 
و سازمان ها، ثبت نام در سامانه اصناف 
و صنایع طرح فاصله گذاری اجتماعی 
مقابله با کرونا تا ساعت 2۴ روز جمعه 
 پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹  تمدید شد.

��همه صاحبان مشاغل شامل اصناف، 
کارگاه، صنعت و واحدهای خدماتی 
تولیدی، آموزشی، بهداشتی، درمانی 
و نظایر آن می بایست تا این تاریخ 
در سامانه salamat.gov.ir وزارت 

بهداشت ثبت نام نمایند.

ادامه سخن نخست

خبــــــر

بغض  آسمان  که  دهد  می  گواهی  شنبه  سه  ظهر  از  بعد  به  زمان 
.. هیچ  در  هیچ   .. فریادی  نه  و  ب��ادی  نه   . ب��ارد  نمی  اما   ک��رده 
آبادی  مجروح  ی  گرده  به  آفتاب  برآمد  از  مرگ  شوم  ی  سایه 
می  مشام  به  ها  باالدست  از  فتنه  ویروس  بوی   . شد  می  سرازیر 
 . دست   ، داد  باید  دیگر  جور   . شست  باید  را  ها  دست   .  رسید 
 . شدم  همراه  کوچه  با  و  برداشتم  را  ام  نداشته  ی  حوصله 
 . پیغمبر  به  دارد  حدی   . ماند  خانه  در  شود  می  مگر   چقدر 
دیگر  ط��رف  از  هم  مهدی  که  ب��ودم  ش��ده  یکی  کوچه  با  ت��ازه 
 . رنگ  قرمز  شلوار  و  پیراهن  با  قدبلندی   . آمد  می  زنان   لبخند 
!! ندیدمت  انتخابات  از  بعد  ؟  کجایی  هست  معلوم  ؟  بچه  چطوری   --- 
جان  به  افتاده  بیماری   . طرف  نیستی  باغ  تو  معلومه   . سالم   #
با  بس  از   . ببین  را  هایم  دست   . کرده  نشین  خانه  را  همه   . جهان 
دستمال  مثل  پوستشان  ام  شسته  زهرماری  هر  و  وایتکس  و  الکل 
بعد   . سوزند  می  که  بس  از  آتشند  ی  کوره  توی  انگار   . شده  نازک 
؟!!  . تو  کاری  کجای   ... ام  آمده  بیرون  خانه  از  امروز   ، ماه  یک   از 
-- ای بابا . دلت پاک باشد . سخت نگیر . هیچ طور نمی شود . مالهای 
همین  االن   .  . آید  نمی  که  طرفها  این   . اند  کرده  حصار  را  شهر  محلی 
من هر روز می روم میدان ، و گوجه بار کامیون ها می کنم . تازه دست 
هایم را هم فقط با آب می شویم . چطورم شده ؟ صحیح و سالم جلویت 
ایستاده ام . تازه سیزده به در که همه در خانه بودند ، با عیال و بچه ها 
 . زدیم به دل طبیعت . آب از آب تکان نخورد . سخت نگیر به پنج تن 
 سخت بگیری بدتر می شود . وسواسی می شوی . حاال از ما گفتن بود . 
# مگر اخبار را گوش نمی کنی ؟ آمار مبتالیان و مرگ و میر ها را دنبال نمی 
کنی ؟ به طور میانگین هر روز صد نفر در کشورمان دارد می میرد . الریجانی 
 با آن عظمت نتوانست از چنگال بیماری فرار کند . من و تو که سهل است .

نشینم. می  گردنه  پشت  تر،  طرف  آن  کمی  کرمان،  جنوب  در 

خ���روس.. ......  ، کبکم  من،  اما  خونه،  می  کبک  کبکشان،   همه 
اس��ت.  همسایه  ب��رای  م��رگ  ک��ه؛  ب���اورم  ای��ن  ب��ر   همچنان 
استرس  ب��ا  همه  ک��ه  اس��ت  ط���وری  ک��ش��ور  اوض���اع  ام���روز 
دع��ا. م��ش��غ��ول  جمعی  و  م��ن  ام���ا  ع��زای��ن��د.  در   غ���رق 
باشد،  سویی  هر  به  جامعه  نگاه  کنید،  نیست.باور  من  تقصیر 
شود. می  هدایت  سو  آن  به  ناخودآگاه  جامعه،  اف��راد   ذه��ن 
سال نود و هشت، سالی بود که؛ مزاج کشور به طور کامل شیرین بود. چند 
ماه کیک های آلوده به قرص در فضای مجازی و حقیقی ، جلوی چشمان 
جوین  بیسکویت  کردیم،  می  عوض  را  تلویزیون  زد.کانال  می  لَه  لَه  ما 
خودنمایی می کرد. کیک و بیسکویت آنچنان جامعه را شیرین مزاج کرده 
بود که به محض شنیدن نام covid19 )کرنا( با خود گفتیم ؛ عجب کیک 
عجیبی است که تمام جهان در یک چشم به هم زدن عاشقش شده اند و 

مثل.......که تا زانو در گل فرو رفته نه راه پس داریم نه پیش ،بعد از ضد حالی 
که با قیمت خیار خوردیم و روزگارمان باب طبع نبود چند صباح ایست که 
قیمت گوجه  مزه خوشی را زیر دندانمان  گذاشته  که با استرسی غریب 
همراه است از اینکه مبادا در روزهای آینده ثبات قیمتی نباشد و هر چه 
،آخر هنوز دست گرمیه گوجه کاران  پنبه شود  ایم  در رویا رشته کرده 
است و بخش سنگین محصول از برج دو وارد بازار میشود و این استرس ال 
کردار تا آخر در جان کشاورز میماند تا آخرین دانه محصول ، و روی دوم 

/ مثبت  نفر  دو   ازمایش 

گنج  قلعه  در  نفر   ۲۳۴

عالئم  از  یکی  دارای 

بودند. وی��روس   کرونا 

انجام  جهت  نفر   ۳۰  #

به  درم��ان��ی  م��راح��ل 

 بیمارستان ارجاع داده شد.

فنی  معاون  صمیمی  محمد 

دانشگاه  بهداشتی  معاونت 

در  جیرفت  پزشکی  علوم 

داشت: بیان  گنج  قلعه  شهرستان  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  ی   جلسه 

طی مرحله ی اول غربالگری کرونا در شهرستان قلعه گنج که از ۲۴ اسفندماه 

اغاز شد ۸۰ هزار نفر مورد غربالگری قرار گرفتند و از این تعداد 1۲۰۰ نفر دارای 

یک عالمت بیماری کرونا بودند که 9۳۴ نفر از انان در پیگیری بعدی هیچگونه 

روغن  و  دوغ  با  مضافتی  خرمای  من   . میرم  نمی  که  من   ---
. ب��ل��رزم  ب��اده��ا  ای��ن  ب��ا  ک��ه  نیستم  بیدی   . ام  خ���ورده   محلی 
؟ کند  می  کار  چه  االن  منصور  نظرت  به  ؟  سیاست  از  خبر  چه   ---راستی 
؟  ک�������ی�������ه  م��������ن��������ص��������ور     #"
؟  داری�����م  م��ن��ص��ور  ت���ا  چ��ن��د  م��گ��ه   . ب��اب��ا  ای   -- 
؟  اس���ت  شکرالل���هی  ج��ن��اب  م��ن��ظ��ورت  ن��ک��ن��د   #"
 . است  مان  نماینده  ناسالمتی   ... پسوندی   ، پیشوندی   . بیامرز  پدر   #"
رای   سنگین  ب��ار  حکما  ؟  کند  می  چه  روزه��ا  ای��ن  نظرت  به   --
را  راستش   . کند  می  سنگینی  اش  شانه  بر  ب��ردوش  بیل  مردمان 
 . باشد  داشته  خاطرخواه  همه  این  کردم  نمی  فکر  که  من   بخواهی 
 . باسواد  و  انقالبی  است  فردی  شکراللهی  جناب   . جانم  کردی  فکر  چه   #"
قرار  ما  نماینده   ، که  بدانی  باید  هم  را  نکته  این  ولی   . صحیح  حرفت   --
جوالن  قالیباف  و  میرسلیم  امثال  که  بنشیند  کرسی  بر  مجلسی  در  است 
 می دهند . باید برای گرفتن حق ما با چنین افرادی سینه به سینه بدهد . .
دادس��ت��ان   . آی���د  م��ی  ب��ر  ک���ار  ی  ع��ه��ده  از  ک��ه  ال��ب��ت��ه   #
 . دان��د  م��ی  خوبی  ب��ه  را  ق��ان��ون  چ��ه��ارت��ای  ت��ا  دو  دو   .  ب��وده 
می  چ��ه   . ب��زن��د  ح��رف  خ��وب  ب��ای��د  ام��ا   . دارم  ق��ب��ول   --
 . بزند  ح��رف  کوبنده  و  قاطع  و  استحکام  ب��ا  یعنی   ،  دان��م 
 . اس�������ت  ط�������ور  ه���م���ی���ن  ک�����ه  ح���ت���م���ا   #"
-- خدا سر شاهد اگر بخواهد ضعیف عمل کند ، سر این رشته دوباره به دست 
همین مردم است . مردم با کسی شوخی ندارند . حقشان برای زندگی کردن بیش 
 از این هاست . باید قوانینی را وضع کنند که به نفع این مردم باشد . و گر نه .... 
؟ ای  داشته  بر  دور  خ��وب  ؟  ب��زن  را  حرفت  ؟  چی  نه  گر  "#و 
. ادب  ب����ی  ش���ی���ط���ان  ب����ر  خ�����دا  ل��ع��ن��ت   -- 
 . نیست  کنی  می  فکر  تو  که  طورها  ای��ن   . ج��ان  دای��ی  نه   #"

 چشم بسته به استقبالش می روند. آخه! گرسنه کتاب سرا را کباب سرا می بیند.
مفت   ، اراجیف  این  که  بگویی  خودت  به  عزیز،  ی  خواننده  شما  شاید! 
دوست  را  کرنا  اگر  است،  همین  ما  ی  جامعه  کنونی  واقعیت  اما  ارزد.  نمی 
نمی  تجمع  بازار  ی  راسته  فروشگاهها،  ایستگاهها،  در  جور  این  نداشتیم، 
 کردیم، تا بزرگترین اختراع تاریخ ) فاصله ی اجتماعی( سر از پیله باز کند.
تقصیر نداریم ، ما مردم شوخ طبعی هستیم. از هر حادثه، مصیبت، جشن، سوگ 
و.....در اولین نگاه ُجک می سازیم. زیرا خنده ی سطحی و گذرا را به نگاه عمیق و 
 ماندگار ترجیح می دهیم. زمانی کالهمان با خبر می شود که ؛ جا تَِره و بچه نیست.
کمان از  رفت  که  تیری  همچو  دهان/  از  رفت  که  که؛حرفی  دانیم   نمی 

سر ِز  را  سیلی   ، ک��رد  باید  بند   / بَ��ر  به  نباید  ب��از  رفته   تیر 
خودمان  شهر  در  ؛  گفتیم  گرفتیم.هی  مسخره  را  قرنطینه  اول  روز  از 
ببینیم.  را  خویش  مادر  و  پدر  تا  بگذاریم  سند   ، نیست  مسخره   ،

سکه را باید با ویروس کرونا ببینیم .تعطیلی مدارس ،اصناف،دانشگاهها طرح 
فاصله گذاری اجتمایی همه گواه بر جدی بودن اوضاع وخطرناکی این میهمان 
معادالت  تمام  میبینم  که  را  بار  تره  میدان  میان  این  در  دارد.اما  را  ناخوانده 
بار  وانت  تا  گرفته  کامیون  از  ماشین  هزار  بر  بالغ  روزی  میخورد  بهم  ذهنیم 
وبیش از 1۰۰۰ نفر از کشاورز گرفته تا بارخر  و دالل و کارگر در کنار هم در 
به  بار کرونا رو  نه خانی رفته.میدان  نه خانی آمده  ،انگار  کار خریدوفروشند 
زباله دان تاریخ سپرده و اهل میدان بار گویا ایمان دارند که در اینجا ویروسی 

عالئمی نداشتند و ۲۳۴ نفر دارای عالمت بودند که 1۴ روز تحت کنترل و 

مراقبت روزانه تیم سالمت بهداشتی  قرار داشتند و ۳۰ نفر بیماران به بیمارستان 

انان مثبت شد.  از   ارجاع داده شد و از ۲۸ نفر نمونه گرفتند و ازمایش دو نفر 

ی  نقطه  جنوبی  مناطق  در  بار  حمل  کامیون  هزار  پنج  روزان��ه  ورود   

است. ها  شهرستان  این  در  کرونا  وی��روس  شیوع  در  کننده   نگران 

 ص�������م�������ی�������م�������ی اف����������������������زود:

نگرانی ما از این است که چون محدودیت ها برداشته شده است و همزمان با وضعیت 

اقتصادی و فصل برداشت محصوالت کشاورزی در قلعه گنج و شهرستان های 

جنوبی استان قرار داریم حمل و نقلی  در مناطق ما هست روزانه پنج هزار کامیون 

وارد سیستم حمل و نقل شهرستان های جنوبی استان می شوند و بار جابجا می 

کنند و روزانه 1۵۰۰ مسافر جابجا می شوند و جابجایی بین استانی انجام می شود 

گرچه ما خوب عمل کردیم اما این موارد نقاط تهدید کننده ی است در سیستم و 

 با این حال ما انتظار داریم به نسبت مرحله ی اول مردم همکاری و همراهی کنند.

 ✅م��ح��م��د ص��م��ی��م��ی ه��م��ش��ه��ری��ان خ���ود ت��اک��ی��د داش���ت:

ن���دان���ی���م. اج���ت���م���اع���ی  ان������گ  را   ک����رون����ا 

کشاورزان  مشکالت   . کرد  خواهد  دفاع  شما  حقوق  از  مطمئنم 
جوانان   . شد  خواهد  حل 
گرفته  ک��ار  به  بومی 
دنیا   .  . شد  خواهند 
 . ماند  نمی  که  طور   این 
-- خالصه از ما گفتن بود 
جایی  اگر  من  طرف  از   .
را  اش  پیشانی   ، دیدیش 
بوس کن و به او بگو ؛ یادت 
رای  همیشه  که  باشد 
مشخص  را  نتیجه  رودبار 
عینک  قربان   . کند  می 
این  حال   ، بروم  قشنگت 
مردم را خوب کن . مردم 
 . دارن��د  را  هوایت   هم 
* مهدی که از بس حرف 

دار  نیش  لبخندی  با  بود  شده  خشک  گلویش  بود  کرده  نشخوار 
گفت ؛ راستی !! اگر جایی جناب *منص����ور را دیدی حواست 
چشم   . کنی  کرونا  به  مبتال  را  خدا  بنده  مبادا   . نبوسیش  باشد 
 . کند  کار  مردم  برای  و  باشد  باید  . حاال حاالها  است  مردم   امید 
 . ک�����ن�����د  ح����ف����ظ����ش  خ���������دا   #"
 -- خیلی خوب . من باید بروم . کار دارم . سرت را به درد آوردم . ببخش . 
 . ب��اش  خ��ودت  مواظب   . ج��ان  مهدی  باشی  موفق   -- 
 . شدم  مبتال  بیماری  همین  شاید   . بده  بوسی  بیا  حاال   -- 
 ب���������ی���������ا ن������������ت������������رس . 
 . ب����ی����ا   . پ����درس����وخ����ت����ه  ای   #"
 . رف����������ت  و   ب�����وس�����ی�����دی�����م 
 ب��ه پ���درت س��الم ب��رس��ان . م��راق��ب خ���ودت ب��اش . 
 خ��������������دا ن���������گ���������ه���������دار . 

سعی���د س��المی

اینکه  از  غافل   . انداختیم  راه  را  اجتماعی  ی  فاصله  بعد 
است. متفاوت  شهر  به  شهر  جامعه،  افراد  دیدگاه  از   متراژ 
با  ماشین  فالن  که؛  بینم  می  تر  طرف  آن  کمی  ام��روز، 
روستا  ی  رودخانه  بستر  ک��ج��ا.........در  داند  می  خدا  پالک 
آیند. می  کمک  ب��رای  م��ردم   ف��وج  ف��وج  و  رفته  گل  به 
نیستند. همسن  ما  تمدن  و  فرهنگ  ؛  بینم  می  که   اینجاست 
خرید  ب���رای  منطقه  ج��وان��ان  ک��ه  بینم  م��ی  ه��ن��وز 
آورن��د. م��ی  هجوم  فروشگاهها  ب��ه  آجیل  و   تخمه 
 هر روز صبح می بینم که در جای جای روستایم، گردشگرانی، بساط 
کباب را طوری راه انداخته اند که در عمر چهل ساله ی خود چنین ِمِه 
 غلیظی را ندیده بودم که دود کباب فضای روستا را فرا گرفته است.
نابجا،  زدن  کباب  با  فرستد.  نمی  نامه  دعوت  کرونا  عزیز!  مردم 

احدی را کباب نکنیم.                                       مراد اقتداری

نخواهد آمد.و خوشبحال اهل ایمان چرا که انسان با ایمان میتواند 
کوه را آب کند کرونا که جای خود را دارد.انگار خدا هم هوای این 
جماعت پا برهنه را دارد.کشاورز دستش به زمین است و چشمش 
به میدان بار ،دغدغه نان مجالی برای فکر کردن به کرونا را برایش 
 نمیدهد ،شاید کرونا هم میداند سراغ چه کسی برود و به کجا نرود
                                                                         صابرصفی خوانی

داد: ادام������������ه  ص���م���ی���م���ی    

برخی این بیماری را در مناطق ما به عنوان یک انگ اجتماعی می 

بینند در حالیکه این بیماری از دید بهداشت و درمان مثل انفوالنزا و 

سرماخوردگی هست ولی با نوع مراقبت خاص خود ولی متاسفانه یک 

مورد مرگ در حوزه ی پنج شهرستان جنوبی داشتیم وقتی صحبت می 

کردیم که این مورد به صورت کرونایی دفن شود اهالی روستا گفتند 

که علنا روستای ما قرنطینه شده است یعنی هیچ کس از روستاهای 

مجاور در روستای ما رفت و امد نمی کند و با ما سالم علیک نمی کند 

و حتی مغازه دارها کارت عابر بانک ما را تحویل نمی گیرند که کارت 

بکشند و ما جلسات متعددی زا با همکاران بهداشت روان در این مورد 

برگزار کردیم از نهادهای فرهنگی و نیروهای فرهنگی و امام جمعه و 

ناحیه ی مقاومت بسیج که کار فرهنگی می می خواهیم در خصوص 

این مسئله سطح جامعه را اگاهی دهند و این باور که این بیماری به 

 عنوان یک انگ اجتماعی دیده می شود از سطح جامعه پاک شود.

خبرنگار ادیب حیدری-نشریه ی افاق جنوب ۲۷ فروردین 1۳99

 ای دولــت منصـــور ما

 مــــرغ مــن، همچنـان ِیه پا داره

 در گیـر و دار کــرونـا ویــروس 

امار غربالگری موج اول  کرونا ویروس در قلعه گنج از زبان مهندس محمد صمیمی
جیرفت: پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  فنی   معاون 



)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،

اس��ت. اور  س��رس��ام  گندم  حمل  ی  هزینه  "#افزایش 

کاه  بندی  بسته  ک��ش��اورزی  تجهیزات  گنج  قلعه   #
رود. م��ی  ب��اد  ب��ر  م��زرع��ه  در  گندم  ک��اه  ن���دارد   گندم 

با شروع فصل برداشت گندم در شهرستان قلعه گنج و وجود برخی 
بحرانی  فصل  در  را  این محصول  برداشت  کار  برداشت  در  مشکالت 
کرونا برای مردم دشوار کرده است ابتدای گزارش به جهاد کشاورزی 
مشکالت  و  گندم  محصول  کشت  زیر  میزان  و  سطح  امار  و  رفتیم 
در  کشاورزی  جهاد  سوی  از  کرونا  ویروس  با  مقابله  تمهیدات  و  ان 
فصل برداشت را از زبان مهندس غالمعباس سلیمانی جویا شدیم و 
برداشت  فصل  های  روز  اولین  در  که  کشاورزانی  از  با چندی  سپس 
را  انان  مشکالت  تا  داشتیم  گفتگوی  نیز  کردند  درو  را  خود  گندم 
نیز دکتر برخوری  این در حالی است که چندی پیش  جویا شویم و 
رسانه  تند  و  تیز  نقد  به  جیرفت  کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیرکل 
شد. گرفته  کرمان  جنوب  در  مجازی  فضای  فعاالن  و  جنوبی   های 

پس  نیز  روزها  این  که  سلیمانی  غالمعباس  مهندس  وجود  این  با 
زمزمه  دولت  پایان  به  مانده  یکسال  از  کمتر  در  و  سال  هفت  از 
برداشت  اخرین  افتاده  ها  زبان  سر  بر  شهرستان  از  رفتنش  های 
گندم  برداشت  فصل  با  همزمان  را  خود   ی  ساله  هفت  عملکرد 
ی  نمره  تا  دهد  می  قرار  انان  سنجش  ت��رازوی  در  کشاورزان 
بدهند. وی  به  درو  فصل  از  پس  را  مدیریتش  پایانی   روزه��ای 
 م��ه��ن��دس غ��الم��ع��ب��اس س��ل��ی��م��ان��ی م���ی گ��وی��د:
هزار   1۰ سطح  در  ماه  فروردین  نوزدهم  از  گندم  محصول  برداشت 
هکتار از مزارع شهرستان قلعه گنج اغاز شده است و حدود ۶۰ درصد 
مزارع قلعه گنج کشت گندم ان به صورت مکانیزه و توسط دستگاه 
های کارنده انجام شده است و شیوه ی کشت سنتی تغییر کرده است 
و برای برداشت محصول گندم قلعه گنج حدود ۷۰ دستگاه کمباین 
نیولند و ژاندیور از استان فارس به تدریج وارد شهرستان قلعه گنج 
ادامه  اردیبهشت  پایان  تا  محصول  این  برداشت  روند  و  شوند  می 
خواهد داشت و پیش بینی می شود در امسال قریب ۴۰ هزارتن گندم 
از سطح مزارع قلعه گنج برداشت شود فعال در راستای تسهیل خرید 
محصول گندم کشاورزان یک مرکز خرید گندم در بخش چاه دادخدا 

جدید  مدیرعامل  منصوری  محسن  مهندس  سوی  از  حکمی  طی 
مدیر  عنوان  به  حسینی  الدین  جمال  سید  کشور  علوی  بنیاد 
شد. معرفی  گنج  قلعه  شهرستان  ابادانی  و  توسعه  طرح   شهرستانی 
از  و  عنبراباد  شهرستان  اهل  حسینی  الدین  جمال  سید 
گروه  در  این  از  قبل  که  است  شهرستان  این  فرهنگیان 
داشتند. ه��ای  فعالیت  عنبراباد  و  جیرفت  جهادی   ه��ای 
ادی��ب  ب��ا  گفتگو  در  حسینی  ال��دی��ن  ح��س��ام  سید 
داش��ت: بیان  جنوب  اف��اق  ی  نشریه  خبرنگار   حیدری 

نخستین  ها  عاطفه  آبشار  ی  حیدری_ موسسه  ادی��ب 
شهرستان  در  که  است  مردمی  و  نهاد  مردم  خیریه  موسسه 
نیازمند،  های  خانواده  یه  ی��اری  و  کمک  هدف  با  گنج  قلعه 
دارد . فعالیت  و  است  شده  ان��دازی  راه  سرپرست  بی  و   ایتام 
یعنی  قبل  م��اه  شش  ح��دود  از  مجوز  اخ��ذ  با  موسسه  ای��ن 
ان��دازی  راه  را  نمایندگی  1۳9۸ دف��ت��ر  اذرم���اه  از اوائ���ل 
اس��ت. ن��م��وده  آغ���از  گنج  قلعه  در  را  خ��ود  فعالیت   و 
مرکز اصلی این تشکل مردم نهاد در استان خراسان رضوی و شهرستان 
شهرستان  در  کرمان  جنوب  در  و  کشور  سراسر  در  که  است  مشهد 
نمایندگی  دفتر  گنج  قلعه  و  ،منوجان  رودبارجنوب  کهنوج،  های 
ندارد. نمایندگی  یا  شعبه  هنوز  فاریاب  در  اما  است  نموده  اندازی   راه 
منیژه  و  علیرضا  ی  عهده  بر  شهرستان  این  در  موسسه  مسئولیت 
احمدی خواهر و برادری است که داوطلبانه و با حقوق بسیار اندکی ، 
امورات آن را بر عهده دارند و عالوه بر این، سه نفر دیگر از خواهران 
با این موسسه همکاری می کنند  نیز به صورت داوطلبانه و پاره وقت 
به گفته ی علیرضا احمدی محل دفتر موسسه با رایزنی حجت االسالم نجنو 
امام جمعه شهرستان و همکاری ناحیه مقاومت در مرکز شهر در فضایی 1۲ 
 متری در حیاط محوطه ی تکیه حضرت رقیه )ص( راه اندازی شده است.
علیرضا احمدی کارهای پشتیبانی موسسه و توزیع ارزاق و اقالم را در 
روستاهای محروم با همراهی و راهنمائی خیرین برعهده دارد و بیشتر 
 امور دفتری و تشکیل پرونده و ارتباطات دیگر را خواهرش انجام می دهد.
گنج قلعه  ت��ا  دوالب  روس��ت��ای  از  مهربانی  ه��ای   ✅گ��ام 
منیژه احمدی در روستای دوالب) در فاصله ی 1۲ کیلومتری مرکز شهر و 
دفتر موسسه( زندگی می کند؛ و هرچند رفت و آمد برایش دشوار است اما 
برای گره گشائی امور خانواده های محروم بدون بیمه و با حقوق ماهیانه 

راه اندازی نموده ایم که گندم دروم به ازای  هر کیلوگرم ۲۶۰۰ تومان و گندم 
 معمولی هر کیلو ۲۵۰۰ تومان از کشاورزان قلعه گنج خریداری می کند. 

حدود ۵۳۰ هکتار از مزارع گندم بر اثر سیل و سیالب دچار خسارت درصدی 
باال و در برخی مزارع  شدند و در برخی مزارع میزان و درصد خسارات 
کمتر بود و مزارع دچار ابگرفتی شدند و در برخی مزارع گندم را خوابانده 
وارد شد. به مزارع گندم  میلیاردتومان خسارت  پنج  به طور کلی  و   بود 

گفت:  نیز  کشاورزان  محصول  برداشت  مشکالت  خصوص  در   سلیمانی 
از مشکالتی که در بحث برداشت گندم وجود دارد کمبود کامیون  یکی 
ی  ها  کرایه  نرخ  افزایش  و  خرید  مراکز  به  مزرعه  از  گندم  حمل  جهت 
حمل و نقل نیز موجب شده کشاورزان نتوانند محصول خود را به موقع 
فرمانداری  در  که  ای  جلسه  طی  مشکل  این  حل  برای  و  نمایند  حمل 
و  حمل  ی  کرایه  شد  مقرر  داشتیم  راه��داری  مسئوالن  حضور  با  و 
شود. مصوب  راهداری  اداره  ی  نرخنامه  به  توجه  با  ها  کامیون   نقل 

و  ب��ه��داش��ت��ی  اص���ول  رع��ای��ت  ب��ه  اش����اره  ب��ا  سلیمانی 
گفت: گندم  ب��رداش��ت  فصل  در  کرونا  شیوع  از   پیشگیری 
 با هماهنگی مرکز بهداشت و درمان قلعه گنج مقرر شده است تمامی دستگاه 
های کمباین و کامیون ها در مبادی ورودی شهرستان ضدعفونی شوند و 
غربالگری رانندگان کمباین ها انجام شود و صحت سالمت ان ها تائید شود 
باربری ها مرتب و روزانه توسط کارشناسان بهداشتی بازدید و بررسی شود 
و ضدعفونی انجام شود و رانندگان کامیون و کمباین از ماسک و دستکش 
استفاده کنند و به کشاورزان توصیه و اطالع رسانی شده است مسائل و 
نکات بهداشتی را رعایت نمایند و محل اسکان رانندگان کامیون و کمباین 
 را جدا از منازل مسکونی باشد و دستگاه در روستاها نیز ضدعفونی شوند.
اولین  قلعه گنجی است که جزو  کار  از کشاورزان گندم  ارصالن صادقی 
اشاره  به  وی  است  نموده  برداشت  را  خود  گندم  که  است  کشاورزانی 
گفت: و  پرداخت  شهرستان  در  گندم  محصول  برداشت  مشکالت   به 
داران  کمباین  نرخنامه ی  بر  کشاورزی  از سوی جهاد  نظارتی  هیچگونه 
هکتاری  باید  کمباین  کشاورزی  جهاد  نرخنامه  مطابق  و  ندارد  وجود 
اما رانندگان کمباین نرخنامه ی جهاد را  ۳۵۰ هزارتومان پرداخت کنیم 
ندارند و به صورت ساعتی کار می کنند و می گویند ساعتی ۴۰۰  قبول 

خواهد  فعالیت  شهرستان  این  در  که  زمانی  مدت  در  علوی  بنیاد 
در  دارد  بنا  گذشته  ای  توسعه  ی  برنامه  تکمیل  راستای  در  داشت 
مناسبت  به  بویژه  در  بهتری  و  تر  مردمی  های  فعالیت  ها  حوزه  ی  همه 
تولید« »جهش  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سال   شعار 
در  بهتری  زودب��ازده  های  فعالیت  و  مناسبتر  اشتغال  تسهیالت 
دهد. انجام  مسئوالن  و  مردم  مشارکت  با  گنج  قلعه   شهرستان 
توسط  ضدعفونی  و  شوینده  مواد  و  برنج  تن  پنج  توزیع  از  همچنین  وی 
ایام  در  گنج  قلعه  شهرستان  محروم  مناطق  و  روستاها  در  علوی  بنیاد 

بر می دارد. از ۵۰۰ هزار تومان عاشقانه در راه رضای خدا گام   کمتر 
ن��ی��ازم��ن��د خ�����ان�����وار   ۳۰۰ از   ✅ح���م���ای���ت 
آنگونه که او می گوید این موسسه در حال حاضر ۳۰۰ خانوار نیازمند و بی 
سرپرست و ایتام را تحت پوشش دارد و آمار مراجعه کنندگانش بیش از اینهاست 
اما بدلیل کمبود منابع مالی نمی تواند پذیرش داشته باشد و بیشتر خانواده 
هایی با وضعیت معیشتی ضعیف تر و یا خانوارهای بد سرپرستی که تحت 
 پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند را انتخاب و خدمات رسانی می کنند .
کافی بودجه  نداشتن  بدلیل  نیازمندان  برای  نقدی  واریز  امکان   ✅عدم 
گویا از آنجائیکه منابع موسسه به مساعدت و کمک های مردمی بستگی دارد 
ماهیانه نمی توانند برای خانوارهای تحت پوشش وجه نقد واریز کنند اما با همه 
ی این احوال با کمک خیرین آرد، اقالم خوراکی، لوازم التحریر، البسه کودکان و 
 بزرگساالن و حتی گاهی جهیزیه را هم برای نو عروسان تهیه و توزیع می کنند.
ن��ی��ازم��ن��دان ب��ی��ن  غ��ذای��ی  ی  ب��س��ت��ه   ۲۰۰  ✅ت���وزی���ع 
این موسسه همچنین طی روزهای گذشته و با شیوع ویروس کرونا و شرایط 
قرنطینه ای و وضعیت بد معیشتی افراد توانسته با کمک خیرین، تعداد ۲۰۰ 
و  ماکارونی، رب گوجه  روغن،کنسرو،  و چای،  قند  بسته ی غذایی شامل : 
 مواد شوینده در بین خانوارهای نیازمند روستاهای شهرستان توزیع کند.
شمزان روس��ت��ای  در  بهداشتی  سرویس  چشمه   ۶  ✅اح���داث 
ظرفیت  از  استفاده  با  م��اه  بهمن  در  و  گذشته  سیل  در  حتی 
روستای  در  بهداشتی  سرویس  چشمه   ۶ احداث  به  اقدام  خیرین 
کرد. دیده  آسیب  و  نیازمند  خانوارهای  از  تعدادی  برای   شمزان 
متمکن خیرین وافراد  ظرفیت  از  بیشتر  استفاده  به   ✅امید 
های  کمک  و  ظرفیت  از  بتواند  است  امیدوار  احمدی  علیرضا 
شهرستان  از  خارج  و  شهرستان  در  خیر  و  متمکن  افراد  از  بسیاری 
خود  فرزندان  جهیزیه  تامین  در  که  را  هایی  خانواده  تا  کند  استفاده 

ساعت  و  درو  حین  است  ممکن  و  کنند  می  درو  هزارتومان 
برداشت کمباین خراب شود و پنجر شود و االن من خارج از 
بپردازم. دار  کمباین  به  تومان  میلیون   ۸ باید  جهاد   نرخنامه 
مشکل بعدی از روستای چاه عید تمگران تا مرکز خرید چاه 
برای  کامیون  رانندگان  که  است  فاصله  کیلومتر  سی  دادخدا 
کرده  تعیین  کرایه  هزارتومان   ۷۰۰ مبلغ  گندم  تن  ده  حمل 
اند و وقتی به جهاد مراجعه می کنیم جهاد می گوید مشکل 
افزایش کرایه مربوط به راهداری می شود و مسئوالن راهداری 
داشته  نظارت  توانیم  می  را  ها  باربری  بر  فقط  گویند  می 
نمی  باربری  از  کامیون های  شخصی خارج  به سایر  و  باشیم 
توانیم نظارت داشته باشیم و همه ی کامیون داران قلعه گنج 
اند. کرده  تعیین  را  کرایه  که  کرده  صحبت  باهم  این  از   قبل 

مشکل سوم کشاورزان گندم کار در فصل برداشت مربوط به 
کاه گندم است که روی زمین باقی ومی ماند و مجتمع پرورش 
هکتار  یکصد  که  همجوار  کشاورز  ده  که  ما  برای  مورسیا  بز 
را  ما  گندم  کاه  که  بسته  قرارداد  امده  داشتیم  گندم  مزارع 
بندی  بسته  تجهیزات  و  دستگاه  هیچگونه  اما  کند  خریداری 
یا به سختی پیدا  کننده کاه و دستگاه پرس کاه وجود ندارد 
می شود و بسیاری از کشاورزان که از محل فروش کاه گندم 
و  حمل  های  کرایه  جمله  از  ها  هزینه  از  بسیاری  توانند  می 
هزینه های جانبی را کاهش دهند کاه ان ها روی زمین مزرعه 
 بر باد می رود بدلیل نبود دستگاه های پرس کاه در شهرستان 
محمد احمدیان کشاورز گندمکار اهل روستای سلمانیه بخش 
صورت  به  گندم  هکتار   ۵۰ گوید  می  که  است  دادخدا  چاه 
است  کرده  ابیاری  سنترپیوت  پیشرفته  دستگاه  با  و  بارانی 
االن محصول گندم او زرد رنگ شده است و اماده درو هست 
و  کمباین هست  امدن  منتظر  که  روز هست  دو  گوید  می  اما 
علت  به  وی  گندم  های  خوشه  فاصله  این  در  است  ممکن 
خشک شدن و وزش باد یا باران تکانده شود و محصول اسیب 
دادخدا  چاه  کشاورزی  جهاد  مرکز  از   : گوید  می  وی  ببیند 
کشاورزان  دلخوشی  تنها  گوید  می  و  اند  کرده  هماهنگی 
است. دادخدا  چاه  خرید  مرکز  اندازی  راه  دادخدا   چاه 

                                       گزارشگر :ادیب حیدری قلعه گنج

ی  قرنطینه  و  تعطیلی 
ی  ناحیه  همکاری  با  کرونا 
داد. خبر  بسیج   مقاومت 
از  قبل  است  ذکر  شایان 
در  ام��ان��دادی  مهدی  وی 
داشت. فعالیت  سمت   این 

)خبرنگار::ادیب حیدری(

گیرند. ق��رار  موسسه  حمایت  تحت  دارن��د،   مشکل 
سرپرستی  بد  های  خانواده  از  بسیاری  بتوانند  همچنین 
مردم  خود  حمایت  و  همکاری  با  ندارند  درام��دی  که  را 
کنند. حمایت  و  ببخشند  س��روس��ام��ان   شهرستان 
اما آنچه در رسیدن آنها به اهدافشان علیرغم صحبت با خیرین و 
برنامه ریزی ها وقفه ایجاد کرده است باز شدن پای کرونا به کشور و 
درگیر شدن همه با این ویروس است که ان شااهلل پس از گذر از این 
بحران بتوانند با کمک و همت خیرین همچنان مایه ی خیر و برکت 
 و شاد کردن دل های نیازمندان باشند. امام علی  علیه السالم :
لِلَمعاِد َد  تَ���َزوَّ و  الِعباِد  إلَ��ی  أحَسن  لَِمن  طوبی    
نیکی  خ��دا  ب��ن��دگ��ان  ب��ه  ک��ه  آن  ح��ال  ب��ه  خ��وش��ا 
برگیرد. ت��وش��ه  و  زاد  خ��ود  آخ���رت  ب���رای  و   کند 
م��ردم��ی  ت��ش��ک��ل  و  خ��ی��ری��ه  ی  م��وس��س��ه 
گنج  قلعه  ش��ه��رس��ت��ان  ه���ای  ع��اط��ف��ه   اب��ش��ار 
خیرین  و  م��ردم��ی  ه��ای   کمک  دری��اف��ت  ی  ام���اده 
شهرستان در  نیازمند  ه��ای  خ��ان��واده  به  کمک   ب��رای 
ب����اش����د. م������ی  گ����ن����ج  ق����ل����ع����ه    
ــــــــــارت: ــــــــاره ک ــــــــم  ش

۰۱۱۳۰2۷44۳۰۰۸ 
ــــــــاره کـــــــــــــارت : ــــــــم  ش

 ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۶۱۳۵۶ 
 تلفن:۰۳44۳۳۹۰۸۷۰

                                                    خبرنگار:ادیب حیدری

برداشت گندم در بحران کرونا و مشکالت فرا روی 
 کشـــاورزان گندمکــــار قلعه گنــــجی

 طی حکمی از سوی مهندس منصوری مدیرعامل بنیاد علوی کشور:

سید حسام الدین حسینی مدیر شهرستانی طرح توسعه و آبادانی قلعه گنج معرفی شد.

 با همکاری موسسه و تشکل مردمی خیریه ابشار عاطفه های قلعه گنج صورت گرفت:

کمک به خانوارهای بی بضاعت و نیازمند در روزهای قرنطینه ی کرونا 

 ک����ج����ای ک�����ه  ب�����ی  ت�����و  پ���ن���اه���ی  ن�����دارم
 چ����ه س������ازم ب����ه ج����ز ت����و ک����ه ش���اه���ی ن�����دارم

 گ���ذش���ت���ه اس�����ت ق�����رن وه���م���ه س�����ال وم���اه���ی
ن������دارم چ����اه����ی  و  ان����ت����ظ����ارم  چ���ش���م   ک�����ه 

 ف���ق���ط م����ان����ده ع���ط���ری ودل�����خ�����وش ب����ه آن���م
 ب����ه ج����ز اش������ک چ���ش���َم���م گ����واه����ی ن������دارم

ام���ی���دی ن����ا  ش��������ِب    از   گ�������ذر    ب��������رای  
 ب����ه ج����ز ق�����رص روی�������ت ک����ه م����اه����ی ن�����دارم

 ن���م���ان���ده ن����ه ص��ب��رت��ح��م��ل ن����ه ام���ی���د ف����ردا
ن������دارم س���پ���اه���ی  ع���ش���ق  ای  ت�����و   ب��������رای 

رس���ی���ده اوج�������ش  ب����ه  س���ی���اه���ی  در   ج����ه����ان 
 ب���ی���ا ب����ی ت����و م����ن ت���ک���ی���ه گ����اه����ی ن������دارم 
                                                                    الهه پادیاب

 ت���ا َک���لَ���م دس����ت اگ�����روم ح����ال دل����وم ج����ون اک��ن��ه 
اک��ن��ه  َدرش�����ون  ُم  ج����وِن  ای  ه��م��ه  َدرُدن   ُک��ه��ن��ه 

ی��ار خ��اط��ر  اخ�����وره  گ����ال  دل����وم  بَ��ن��د  رُو  ک���ه   ت���ا 
نَ���َف���س���وم م��س��ت و غ����زل خ����ون اک��ن��ه  بَ���ن���د   بَ���ن���د 

وون���ی  خ���ن���ده  رط����ب  ای  اک���ه���وم  ب���ش���ک���رد    ی����اد 
اک��ن��ه  ودرازون  دور  ه������وس   پ����ی����روم    دل 

که َوخ���ت���ی  اب����و  زن�����ده  چ���ش���وم  َب  ی���ل���دا   َش����و 
اک��ن��ه  پ���ری���ش���ون  ُزل�����ف  و  ازن�����ه  َک���َره���ک���ی   ی���ه 

 ت����وی م���ی���الک س��ی��اه��ی اک���ش���وم دس����ت خ��ی��ال 
اک��ن��ه  م���و ح���ی���رون  و دس���ت���ون  اچ���رخ���ون���ه   َس����ر 

مو خ���ط  ور  اک���ن���ه  ن����از  اک���ش���وم  ن����از  َک���لَ���م   ِوی 
اک��ن��ه  م���ی���زون  چ���ه  ُم  خ����راب  ح���ال  ِوی  ُخ����َو   ای 

 ِک��س��َم��ت��وم ب����وده ک���ه ت����ُو ی����اد وخ��ی��ال��ی ب��م��ون��م 
اک��ن��ه  ُخ����راس����ون  خ�����اِو  ج���ا  ه��م��ه  ای  خ��ب��ر   ب���ی 

                                                               مهدی جاللی

ده. ای�����ن  س���������رداِر  ب����ی  ک����ه  س��������ردار   ب���ی���ا 

ده. ای������ن  دل����������داِر  ب����ی  ک����ه  دل��������دار   ب���ی���ا 

راه. در  م����ان����ده  ک����س����اِن  ب����ی  ک����ه   ب���ی���ا 

ده. ای������ن  غ����م����خ����وار  ت����وان����د  گ������وی   دع������ا 

ک�������رده. ب�����ی�����داد  ری�������ا  و  رن�������گ   ب���ب���ی���ن 

ده. ای������ن  ک������ار  س�����ازن�����د  اورده   ه����ج����وم 

 ک����ج����ا ی�����ک ب�������ار ک�����ج م����ن����زل رس����ی����ده.

ده. ای������ن  ب������ار  ن����گ����ه����دار  دس����ت����ت  ب����ا   ت����و 

 ب����ُک����ن رَح�����م�����ی ب�����زرگ�����ی ک�����ن ب���ی���ا ت���و.

ده. ای�����ن  ب���ی���م���ار  اس�����ت  ک���ن���دن  ج�����ان   َدم 

 ی�����������ا م���������ه���������دی ادرک�����������ن�����������ی.

                                                         شهداد شهدادی

جــازمــوریــان
از دیروز بی طاقت ترم.خسته و دلتنگ بودم دل آزرده هم شدم.
نمیدانم اسم »جازموریان« به گوشتان خورده است یا نه؟زمانی 
انبار علوفه ایران بود. االن ویترین بدبختی و فالکت و نداری 
است.نمیدانم گناه مردمم چیست؟چه حکمتی دارد؟سالها 

خودمان،احشام و درختان بی رمقمان چشم به آسمان بودیم پی 
لکه ابری و امیدی به باران؛نیامد که نیامد.باغها خشکیدند،گاو 
و گوسفند ها مردند،شترها هم طاقتشان کم شد.»بی بی« و 

»بایی« هایمان از غصه دق کردند.باران نیامد که نیامد. امسال اما 
شرایط جور دیگری بود.پاییز و زمستان پربارانی داشتیم،سرخوش 
بودیم از رنگی شدن زمین.گندم مان دیگر هر َمن سه َمن نمی 

شود،گوسفندان و گاوها می زایند،بره های شیرمست رودبارزمین 
دوباره جست و خیز می کنند.باورمان شده بود که خدا فراموشمان 

نکرده است.دلمان خوش بود ولی تجربه ی ناخوشایندی 
نمیگذاشت بهمان این همه خوشی بچسبد و نچسبید؛»سیل 

جنوب کرمان و بلوچستان  را فلج کرد.« تیتری که شاید خیلی 
ها بی توجه از آن گذشتند و حتی خبری بی اهمیت برای رادیو 
تلویزیون بود؛چند خط یا زیرنویس و اشاره ای.اما برای من و ما 

درد بود؛درد به فنا رفتن تمام زحمات فامیل کشاورزم که از شخم 
زمین تا بذر و پالستیک و گازوئیل قرض بود،َسم که در آرزویش 
ماند.کپرش را با جنس های بی کیفیت نمایشگاه برای مهمان 

عیدش آماده کرده بود،پول لباس بلوچی خود و بچه هایش را هم 
گذاشته بود به وقت فروش هندوانه و گندم.همه به باد رفت،یک 

شب،چند ساعت باران و تگرگ خانه خراب کن؛از نفرین آسمان که 
دلیلش را نمی دانم.تو را به خودت قسم میدهم بی خیال ما شو،ما 

که از اول هم غیر خودت کسی را نداشتیم،ما فراموش شدگان 
تاریخیم،ما خشکیده بودیم  همچون هلیل پیر،ما که آوارمان هم 
چون کالت ضرغام و منوجان بر سرمان ریخته بود.ما که ضعیف 
تر از آن بودیم که نیاز به تشر داشته باشیم.دلم گریه میخواهد تا 

 نگذارد این بغض لعنتی خفه ام کند.ما را بس است... 
 دکتر مهدی چگین،ششم فروردین ۹۹
6۳62۱۴۱۱۹۹5۰۳۰7۰ 

بنیاد صدر

ســرایـــــش



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  ۰۹۱۳2۴۸2۰7۹

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:۰۹۱۳۳۴۹۰۹2۳

سردبیر:سید اسماعیل آفاق حسینی :۰۹۱۳2۴۸2۰7۹

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:۰۹۱۳2۴۸26۳۰

گرافیست: احمد شهبازی:۰۹۱۳725۸۸۹۴

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:۰۹۳۹56۹7۰۱2

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:۰۹۱۰۳۳۹6۹۳6

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:۰۹۳6۱۴۴۹65۹

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: ۰۹۱۳۸26۴۰7۴

دستاورد  منصور شکرالهی و مسیر توسعه روبارزمین دو  با  کرمان  جنوب  در  یازدهم  مجلس  انتخابات 
؛  است  ب��وده  همراه  محروم  منطقه  این  در  ب��زرگ   اجتماعی 
الف ؛ حضور پرشور جوانان در کنار منصور شکرالهی و فعالیت چهار 
با  را   ) سال   ۸ نماینده  هر   ( ی  ایده   ، جوان  انقالبی  جریان  ساله 
چهار  از  بعد  جوانان  همراهی  با  مردم  و  کرد  مواجه  جدی  چالش 
رقم  خود  برای  متفاوت  سرنوشتی  حمزه  دکتر  گی  نماینده  سال 
پدیده  یک  منطقه  این  در  امروز  به  تا  انقالب  ابتدای  از  که  زدند 
را  آن  نگارنده  که  است  جدید  و  نو  کامال  اجتماعی   - سیاسی  ی 
 . کند  می  قلمداد  رودبارزمین  منطقه  در  جدید  حرکتی  آغاز   سر 
پارس جنوبی  در  قوی  نظارتی  پیشینه ی  با  منصور شکرالهی  ؛  ب 
و نبوغ دیپلماسی با نهادهای مختلف در سطح کشور و نگاه توسعه 
محور و به دور از حساسیت های سیاسی توانست نیروهای به اصطالح 
اصولگرا و اصالح طلب را تحت عنوان نیروهای انقالبی با خط مقدم 
جوانان پنج شهرستان جنوبی کرمان تجمیع نماید و یک رای تاریخی 
 . بزند  رقم  بار  اولین  برای  را   ) رای  باالی ۱۰۰ هزار   ( بی سابقه   و 
نمایندگی  عرصه  در  ظهور  نو  و  محور   توسعه  پیشه  سیاست  این 
؟  است  روبرو  رودبارزمین  توسعه  زمینه  در  هایی  چالش  چه   با 
۱- نگاه عقیدتی صرف به مقوله توسعه ؛ اولین و مهم ترین موضوعی 

با چالش جدی می کند  که منتخب پنج شهرستان جنوبی کرمان را 
محدود کردن مقوله توسعه است ؛ چندی پیش یک لیست دوازده نفره 
به نام ) شورای راهبردی ( در گروههای مجازی منتشر گردید ، با نگاهی 
گذرا متوجه ) عقیدتی بودن محض توسعه ( در این لیست می شویم ، 
منظور از عقیدتی بودن این لیست فقط اصولگرا بودن آنها را به منصه 
ی ظهور گذاشته است ، شورای راهبردی که در حال حاضر می تواند 
از  باید تجمیعی  نماید  به توسعه پنج شهرستان جنوبی کرمان کمک 
دکترین هایی در زمینه های بهداشت ، معادن ، کشاورزی ، راه سازی 
، آموزش، فرهنگ، اجتماع ، اقتصاد و سایر مجاری های توسعه باشد 
بودن  اصولگرا  پس   . باشیم  آینده  روند  در  تغییر  شاهد  بتوانیم  ما  تا 
 صرف شورای راهبردی یک اشتباه راهبردی است تا شورای راهبردی .

؛ منصور شکرالهی  انتصابی  و غیر کارشناسانه  2- سهم خواهی های 
به  خواهی  سهم  با  است  ممکن  کرمان  جنوب  توسعه  به  نیل  برای 
حمایت  با  طرفی  از  ؛  گردد  مواجه  اصولگرا  جریان  عقیدتی  کرات 

و  داشته  گری  انقالبی  مرام  معموال  که  است  بوده  روبرو  جوانانی  آتشین 
 بیشترین نقش و فعالیت را در رسیدن ایشان به مجلس یازدهم داشته اند . 
 ی���������ک ن��������گ��������اه ت���������اری���������خ م������ن������د ؛

از نگاه نگارنده آخرین نماینده اصولگرایان در این منطقه در تامین منافع 
عمومی مردم با چالش های جدی روبرو بوده و دارای کارنامه ای رو به پایین 
در توسعه رودبارزمین می باشد هر چند ایشان در تشرع و اخالق استاد ما 
بوده و هست اما در آن زمان که وزارت کشور سرشار از منابع مالی فراوان بود 
ما نتوانستیم از سهم خودمان در نیل به توسعه استفاده کنیم بلکه ما بیشتر 
شاهد اختالف سلیقه و  هرج و مرج هایی در درون خود نیروهای اصولگرا 
 بودیم و این موضوع از جهاتی به منافع عمومی ما ضربات مهلکی وارد کرد . 
که  هستیم  موضوع  این  متوجه  کامال  ما  اخیر  انتخابات  به  نگاهی  با 
در  رودبارزمین  منطقه   ۹۴ تا   ۸6 های  سال  مدیریتی  تیم  ی  عمده 
پیوستند  شکرالهی  منصور  جریان  به  انتخابات  پایانی  لحظات  واپسین 
بوده  ضعیف  بسیار  شکرالهی  آقای  از  تیم  این  حمایت   ۹۴ سال  در  و 

! نمود  معرفی  جریان  کاندید  عنوان  به  را  شکرالهی  منصور  استان  اینکه  وجود   با 
مند  تاریخ  نگاه  این  به  نسبت  رودبارزمین  جوانان  و  است  آینده  راه  چراغ   ، تاریخ 
توسعه  مسیر  که  نماید  می  آوری  یاد  شکرالهی  آقای  به  توسعه   ی  عرصه  در 
شان  برای  مسیر  بهترین  ایشان   ( است  انتخاباتی  حرکت  همین  گرو  در  آینده 
 .  ) برود  رودبارزمین  توسعه  سراغ  به  انتخاباتی  نظم  همین  با  که  است   این 
ما  توسعه  به  تواند  نمی  طلبی  اصالح  و  اصولگرایی    ، مدیریتی  ی  عرصه  در 
 ، شود  کرمان  جنوب  ی  توسعه  در  خیر  سبب  تواند  می  آنچه   ، نماید  کمک 
. است  اصالح  و  اصول  از  فارغ  متخصص  و  کارشناس  نیروهای  کارگیری   به 

هدف از طرح تاریخ مندی توسعه در این مقال به چالش کشیدن افراد یا فرد خاصی 
از  استفاده   . است  رودبارزمین  توسعه  پیشبرد  در  مدیران  رفتار  تحلیل  بلکه  نیست 
تاریخ ، آینده را با شفافیت و کیفیت بهتری ترسیم می نماید . تاریخ مندی توسعه 
صرف  تالش   ( همچون  ای  کهنه  های  رویه  که  گردد  می  سبب  حاضر  شرایط  در 
برای پیروزی در انتخابات ( را به چالش می طلبد و آنچه دغدغه ی این اصل مهم 
روشن  راه  و  است  انتخابات  یک  پس  از  توسعه  مقوله   ، باشد  می  شرایط  این  در 
در  رویه  این  که  چرا  ؛  است  جریان  دو  هر  از  انقالبی  نیروهای  کارگیری  به  همان 
مهم  اصل  این  تحقق  و  بوده  رودبارزمین  منطقه  سیاسی  توازن  سبب  توسعه  کنار 
گردد.  می  محسوب  ما  منطقه  توسعه  ی  عرصه  در  نو  و  جدید  اندازی  پوست   یک 

محمد رضا رئیسی ) دانشجوی ارشد مطالعات سیاسی (

درجمع  کرمان  استان  ثارلل   سپاه  فرمانده  معروفی  سردار 

استان  مومنانه  های  کمک  رزمایش  آغاز  از  رسانه   اصحاب 

داد خبر  قرارگاه  ازی��ک  واح��د  مدیریت  یک  تحت   کرمان 

کرمان صبح  استان  ثارا...  سپاه  فرمانده  معروفی  سردار حسین 

رزمایش  ازآغار  اصحاب رسانه  ماه در جمع  فروردین  امروز 2۸ 

کمک های مومنانه در استان  کرمان خبردادوبا تقدیر از عملکرد 

مقام  فرمان  و  ایده  را  مومنانه  رزمایش   ، رسانه  اصحاب  مثبت 

پذیر  آسیب  قشر  و  نیازمندان  از  حمایت  جهت  رهبری  معظم 

درآمد  کم  قشر  حمایت  بر  باتاکید  و  دانست  کرونا  ویروس  از 

امور معیشتی فقرا را یک تکلیف ذکر کرد به   جامعه رسیدگی 

فرمانده سپاه ثارا...استان با تبیین رزمایش کمک های مومنانه 

مومنانه  همدلی  کشور،  کل  در  رهبری  معظم  مقام  نظر  مورد 

نیازمند  و  پذیر  آسیب  قشر  از  حمایت  درجهت  ضرورتی  را 

راستای  در   : افزود  و  برشمرد  مومنانه  های  کمک  راستای  در 

همراه  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مهم  این  تحقق 

امام  فرمان  اجرایی  ستاد  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته 

میلیون  رزمایش ۳.5  این  قالب  در  مستضعفان  بنیاد  و  )ره( 

 خانوار نیازمند را شناسایی تا کمک ها واقعا به نیازمندان واقعی داده شود

استان کرمان  آغاز رزمایش کمک های مومنانه در  اعالم  با  سردار معروفی 

همزمان با سایر استان ها گفت:در این رزمایش کار به صورت هم افزا وتحت 

تا  خواهد شد  انجام  است  قرارگاهی  به صورت  عبارتی  به  و  واحد  مدیریت 

 خدمات هماهنگ و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرابه صورت مساوات باشد 

اجتماعی  مسولیت  باید  ما  همه  کنونی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 

به  بهداشتی  اصول  رعایت  با  و  نکنیم  فراموش  نوع  هم  به  کمک  در  خود 

کرونا  منحوس  ویروس   : اظهارداشت  بشتابیم  نیازمندان  و  فقرا  کمک 

درجامعه شود فقرا  و  نیازمندان  وضعیت  از   ما  غفلت  موجب   نباید 

فرمانده سپاه ثارلل استان کرمان با تاکید بر عدم حضور در تجمعات ماه مبارک 

رمضان افزود : اقدامات خیرخواهانه ما تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود 

 بلکه باید با رعایت اصول بهداشت رسالت خود را دراین زمینه انجام دهیم 

صحنه  ،به  مومنانه  رزمایش  اهداف  تبیین  با  استان  ثارا...  سپاه  فرمانده 

اسیب  و  فقیر  های  خانواده  به  کمک  جهت  در  مردمی  کمک های  آوردن 

کمک های  جهت دهی  و  جمع آوری   ، کرونا  منحوس  وی��روس  از  دیده 

مشکالت  ش��دن  سپری  ب��رای  جامعه  ت���اب آوری  اف��زای��ش  و  مردمی 

. کرد  ذکر  رزمایش  این  مهم  اه��داف  از  را  کرونا  از  پس   اقتصادی 

محور  مسجد  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  اش��اره  با  وی 

نقش  مقدس  دفاع  دوران  در  مساجد   : افزود  رزمایش  این  بودن 

داشتند جنگ  های  جبهه  پشتیبانی  و  اعزام،آموزش  در   کلیدی 

مسجد  با  مومنانه  رزمایش  ک��رد:  تصریح  ث��ارلل  سپاه  فرمانده 

پشتیبانی  راستای  در  )ع(  حسن  امام  قرارگاه  تشکیل  و  محوری 

است ش��ده  تشکیل  کشور  ونیازمند  پذیر  آسیب  قشر   از 

شناسایی  درجهت  را  مساجد  محوریت  کرمان  ارشداستان  فرمانده 

بیان  کردو  ارزیابی  مهم  عادالنه  توزیع  و  اطالعات  .بانک  نیازمندان 

داشت:از ظرفیت های سپاه استان و بسیج ،گروه های جهادی ،حلقه 

های صالحین و تمامی گردان ها ، صندوق های اشتغالزا بسیج،خادمین 

جمع  در  و...  قشری  های  کانون  و  دانشجوی  بسیج  نور،دفاتر  راهیان 

شد خواهد  استفاده  نهایت  افراد  شناسای  هم  و  ها  کمک   آوری 

فرماندهان  از حقوق  بیست درصد  اختصاص  به  با اشاره  وی همچنین 

جمعه  افزود:امام  خیرخواهانه  مهم  امر  این  در  سپاه  کارکنان   و 

هستند وهمدل  کار  پای  همگی  نهادها  ،مسولین  استاندار   ،  محترم 

مهم  این  تحقق  در  رسانه  اصحاب  نقش  درادام��ه  معروفی  سردار 

در  رسانه  اصحاب  قلم  : تاثیر  داشت  اظهار  و  کرد  ذکر  مهم  بسیار  را 

است اهمیت  حائز  بسیار  خداپسندانه  امر  این  عملی   تحقق 

سردار معروف به راه اندازی سفرمهربانی کمیته امداد امام خمینی 

)ره( با همکاری بسیج اما متفاوت تر از سال گذشته اشاره کرد و 

ادامه داد:امسال در ماه مبارک رمضان به جای توزیع در خیابان 

ها، غذا را به درب منازل نیازمندان خواهد برد

 سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل خبر داد:

آغـاز رزمــایش کمک هــای مومنــانه استـان کرمان 

ه گزارش جماران، شهرستان قلعه گنج واقع در استان کرمان دارای 
مشکالت و موانع متعددی بر سر راه توسعه خود و مردمانش است 

به گونه ای که آن ار می توان یکی از محروم ترین نقاط ایران 
 دانست.

آنچه که بر سر قلعه گنج آمده در گزارش مبسوطی پیش تر منتشر 
 شده که می توانید اینجا بخوانید.

اما قلعه گنج رو ی دیگری نیز دارد. سال ها است این شهرستان به 
عنوان منطقه پایلوت توسعه و محرومیت زدایی به بنیاد مستضعفان 

 انقالب اسالمی سپرده شده است.
این بنیاد با تمرکز در سطوح و حوزه های مختلف اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و ... تواسنه است پروژه های مهمی را در قلعه 
گنج به اتمام برساند و نقش مهمی در آغاز روند محرومیت زدایی 

 در این شهرستان ایفا کند.
پرورش بز مورسیا یکی از اقدامات این بنیاد است که اهداف 

متنوعی از جمله ایجاد اشتغال، حفظ مراتع، بهبود صرفه اقتصادی 
 دام و .. در بر گرفته است.

این نوع دام که نژاد خارجی دارد با توجه به آب و هوای منحصر به 
فرد قلعه گنج وارد کشور شده تا جایگزین دام تخریب گر مرتع که 

 راندمان اقتصادی پایینی نیز دارد، شده است.
تجهیز بیمارستان قلعه گنج که سال ها به دلیل نبود امکانات و 

پرسنل، فاقد کارایی الزم بود یکی دیگر از اقدامات بنیاد مستضعفان 
است. با بهره برداری از این بیمارستان مسافت الزم برای درمان 

 برخی مشکالت مردم حدود 25۰ کیلومتر کاهش یافته است.

سیم  ی  ع��رض��ه  م��راک��ز  و  ه��ا  ف��روش��ی  م��وب��ای��ل  ش��ل��وغ��ی 
اجتماعی  گ����ذاری  ف��اص��ل��ه  ب����دون  گ��ن��ج  ق��ل��ع��ه  در   ک����ارت 
ه��زارت��وم��ان   5۰ ح���دود  اول  ه��م��راه  هرسیمکارت  "#فروش 
 ادی������������ب ح�������ی�������دری اف������������اق ج�����ن�����وب:

 برخی از مردم قلعه گنج در جنوبی ترین نقطه کرمان برای اینکه مهلت ارسال 
پیامک به شماره 6۳6۹ را از دست ندهند در صف خرید سیکارت های 5۰ هزار 
تومانی ایستاده اند و این درحالی است که مهلت ثبت درخواست وام، یک هفته 
 دیگر تمدید شده و آنها می توانند به راحتی سیمکارت رایگان دریافت کنند.

تعداد زیادی از سرپرست های خانوار به ویژه روستائیان و افراد کم درآمد مناطق 

احداث کارخانه لبنیات در این منطقه نیز توانسته موجب اشتغال زایی 
 تعدادی از جوانان کرمانی شود.

از سوی دیگر احداث وام ها کم بهره توانسته است موجی از اشتغال در 
شهر به وجود بیاورد. اشتغال صورت گرفته در این طرح بسیار متنوع است 

و از خیاطی و آشپرخانه گرفته تا کافی شاپ و آرایشگاه و .. را در بر می 
 گیرد.

در کنار اعطای وام، آموزش حرفه و فنون مختلف نیز یکی از طرح های 
بنیاد مستضعفان بوده است که توانسته از این طریق تعداد زیادی از اهالی 
قلعه گنج را صاحب فن کند. قالیبافی در بین زنان قلعه گنجی اکنون رواج 

 خوبی پیدا کرده است. 

عالوه بر مهارت آموزی، ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان و جوانان برای 
رشد استعدادهای انان در زمینه های ورزشی و ... نیز از جمله اقدامات بنیاد 

 در زمینه مسئولیت اجتماعی است. 
ساخت فضای بازی در اغلب روستا و احداث چمن مصنوعی در جای جای 

 بیابان های قلعه گنج از نمونه این اقدامات هستند. 
بنیاد مستضعفان از سوی دیگر توانسته است با تاسیس یک هتل با معماری 

 بومی گشایشی در رونق گردشگری منطقه ایجاد کند.
ساخت هتل کپری که جذابیت های خاص خود را دارد عالوه بر پذیرا بودن 

مهمانان غیر بومی توانسته است با خالقیت خود صنایع دستی منطقه را 
 نیز احیا و زنان بسیاری را با آموزش حصیر بافی، صاحب درآمد کند.

مشارکت 5۰ درصدی در طرح های دولتی از جمله راه سازی، ساخت سالن 
آمفی تئاتر، اماکن ورزشی، مبلمان شهری، توسعه فضای سبز و ... نیز از 

دیگر اقدامات بنیاد مستضعفان است به گونه ای که عمده ادارات این 
شهرستان توانسته اند در وهله اول زیرساخت الزم فعالیت های خود را 
 ایجاد کرده و در وهله دوم پروژه های معطل مانده را به اتمام برسانند.

قلعه گنج اگر چه هنوز محروم است و راه درازی را برای از یاد بردن سال 
های سخت گذشته بپیماید اما این روزها توانته تا حدودی چهره ی خود را 

 بازیابی کند.
همین مهم باعث شده تا مدل توسعه قلعه گنج در برخی استان های دیگر 

به عنوان الگو برای محرومیت زدایی از برخی نقاط کشور نام برده شود

آن روی قـلعه گنــــج

محروم قلعه گنج که متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا هستند به دلیل اینکه سیمکارت تلفن همراه به نام 
خود ندارند برای دریافت خرید خط تلفن در مقابل محل 
 نمایندگی های فروش ایرانسل و همراه اول تجمع کرده اند.

قلعه گنج  شمزان  روس��ت��ای  اه��ل  بازگیر  سهراب 
دریافت  ص��ف  در  )شنبه(  ام���روز  ب��ام��داد  از  ک��ه 
گفت:  ما  نشریه  خبرنگار  به  ایستاده   سیمکارت 
از  سیمکارت  دریافت  انتظار  در  که  است  ساعت   6
هستیم،  ایرانسل  نمایندگی  یا  و  فروشی  موبایل  مغازه 
داده ایم. تحویل  را  شناسنامه  کپی  و  شخصی   مدارک 

و  است  زیاد  سیمکارت  خرید  برای  تقاضا  افزود:  وی 
تومان  هزار   ۴۸ قیمت  به  اول  همراه  خط  یک  االن 
فروش  به  تومان  هزار   ۴5 تا  هزار   ۳5 هم  ایرانسل  و 
می کنم  فکر  شود  بیشتر  جمعیت  این  اگر  و  می رسد 

یابد. افزایش  هم  تومان  ه��زار   ۱۰۰ تا  سیمکارت   قیمت 
شمس آباد  روستای  از  که  متقاضیان  اهالی  از  دیگر  یکی 
داشت: اظهار  است  سیمکارت  دریافت  صف  در  که   چهل منی 

توزیع  رایگان  ص��ورت  به  اول  همراه  خط  بود  ق��رار  ابتدا   
تومان  ه��زار   ۴5 قیمت  به  را  اول  همراه  االن  ام��ا  ش��ود 
می شود. توزیع  تومان  هزار   ۳5 هم  ایرانسل  و   می فروشند 

وی که از شدت گرما، شال خیسی را روی سر و صورتش انداخته 
بود تصریح کرد: با هزینه های کپی و کرایه رفت و برگشت از روستا، 
 هزینه یک سیمکارت بیش از ۱۰۰ هزار تومان برایمان آب می خورد.

پنج  و  کهنوج  مخابرات  شرکت  مدیر  اسفندیاری  عباسعلی 
باره به خبرنگار ما گفت:  این  نیز در   شهرستان جنوبی کرمان 
به دلیل اینکه ما در مرکز شهر قلعه گنج نمایندگی فروش خط 
همراه اول نداریم برخی موبایل فروشی ها و مغازه ها خط همراه اول 
 را به قیمت آزاد یعنی ۴5 تا 5۰ هزار تومان به فروش می رسانند.

میلیونی یک  وام  دریافت 
ــا ــرون ــم ک ــع ـــا ط ب

در  ف��روش  نمایندگی  دو  تنها  ک��رد:  اضافه  وی 
فروش  نمایندگی  یکی  داریم،  قلعه گنج  روستاهای 
در  اول  همراه  خط  نمایندگی  و  گلو  روستای  در 
می کنند. توزیع  رایگان  سیمکارت  تمگران   روستای 

گلو  روستای  اول  همراه  نمایندگی  داد:  ادامه  وی    
را  بیشترین خدمات  و  تُمگران است  از  فعال تر  اهوان 
همراه  خط  که  خانواری  سرپرستان  و  می کند  ارائه 
دریافت  ب��رای  می توانند  ندارند  خود  نام  به  اول 
 سیمکارت رایگان به این نمایندگی ها مراجعه نمایند.

تنها 2 مرکز توزیع سیمکارت  این گزارش،  بر اساس 
جمعیتی  و  دارد  وج��ود  قلعه گنج  شهرستان  در 
مراجعه  مراکز  این  به  سیمکارت  دریافت  برای  که 
لزوم  به  توجه  با  و  است  افزایش  حال  در  می کنند 
ویروس  شیوع  از  پیشگیری  و  مناسب  فاصله  رعایت 

بود. خواهد  خطرآفرین  بسیار  تجمع هایی  چنین   کرونا، 
ارسال  مهلت  آخرین  امروز  می کنند  تصور  مردم  از  بسیاری 
پیامک برای دریافت وام یک میلیونی است اما وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی اعالم کرد: مهلت ارسال پیامک به سرشماره 
حمایتی  تومانی  میلیون  یک  تسهیالت  دریافت  برای   6۳6۹
شد. تمدید  اردیبهشت(   7 یکشنبه  )تا  هفته  یک   کرونا، 

پیش از این اعالم شده بود که متقاضیان دریافت وام یک میلیونی 
که یارانه نقدی دریافت می کنند تا سی و یکم فروردین ماه فرصت 
 دارند کدملی سرپرست خانوار را به سرشماره 6۳6۹ ارسال کنند. 

پس از تصمیم دولت در حمایت از اقشار نیازمند جامعه مقرر 
یک  تسهیالت  نقدی  بگیر  یارانه  خانوار  میلیون   2۳ که  شد 

میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه دریافت کنند.


