
آنچه که واضح و مبرهن است این است که از روزی 
که انسانها موفق به ثبت و ضبط وقایع پیرامون خود 
شدند سعی در هویت بخشی به خود داشتند به طوری 
وسیع  ی  پهنه  موجود  های  نقشه  ترین  کهن  در  که 
نامیدند  فارس  خلیج  را  ایران  جنوب  آبی   نیلگون  و 
اما اخیرآ از آنجایی که آقای ترامپ نتوانست تحوالت 
مصادره  خود  نفع  به  را  خاورمیانه  منطقه ی  سیاسی 
اوج  فارس  خلیج  خواندن  جعلی  با  کرد  سعی  کند 
دشمنی و ناکامی و ناکارآمدی خود را در ایران نشان 
 دهد ! البته که ترامپ است و توقعی بیش از او نیست. 
��اما جای بسی تاسف است که در جنوب کرمان نیز 
بعضی سعی دارند نادانسته تمدن بزرگ حوزه ی هلیل 
رود را که در متون کهن روئوبال یا همان رودبار به معنای 
ساحل رود نامیده می شده را محو کنند و از آن هویتی 

نقشــه هــای محـــــو شــده

تجدید آگهی مزایـده ماشیــن آالت 
شهــــرداری رودبار جنـــوب

بهره برداری از دومین داروخانه دامپزشکی قلعه گنج

شهرداری رودبار جنوب در نظر دارد مطابق 
ماده 6 آیین نامه معامالت مالی شهرداری 
بند 1 مصوبه شماره 5-345- و بر اساس 

اسالمی شهر  96 مورخ 98/10/21،شورای 
و تاییده هیئت تطبیق فرمانداری شهرستان 
مورخ  شماره6847/1/25  جنوب  رودبار 
دستگاه  یک  فروش  به  98/10/28نسبت 
پژو پارس سفید روغنی )pars TUS( مدل 
-LXEF7(( 1395،یک دستگاه سواری سمند

CNG ،و حدودا ده تن آهن آالت ضایعاتی،بر 
با  دادگستری  کارشناس  نظریه  اس��اس 
مشخصات و شرایط جدول ذیل اقدام نماید.

میشود  درخواست  متقاضیان  کلیه  از  لذا 
جهت دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( نسبت به 

ثبت پیشنهادات فوق اقدام نمایند.
بعنوان  وسیله  هر  قیمت  مبلغ   %5 1-واریز 
سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 
شعبه  ملی  بانک  نزد   0108217189006

رودبار و بارگذاری آن در سامانه ستاد.
2-متقاضیان می بایستی جهت دریافت اسناد 
ساعت  تا    99/2/31 روز  تاریخ  تا  مزایده 
14:00 به سایت فوق االشاره مراجعه نمایند.

پیشنهاد  بایستی  می  دهندگان  3-پیشنهاد 
تا   99/3/10 روز  تا  حداکثر  را  خود  قیمت 
ساعت 14:00 با تکمیل فرم پیشنهاد قیمت 
دولت)ستاد(  الکترونیکی  سامانه  طریق  از 
و  به حروف  را  پیشنهادی خود  قیمت  ارائه 

دامپزشکی  داروخ���ان���ه  دوم��ی��ن  از  ب����رداری  ب��ه��ره 
ت��وم��ان م��ی��ل��ی��ون   ۳۰۰ اع��ت��ب��ار  ب��ا  گ��ن��ج   ق��ل��ع��ه 
ائین  ماه  اردیبهشت  پنجم  و  بیست  چهارشنبه  روز  صبح 
شهرستان  دامپزشکی  ی  داروخانه  دومین  از  ب��رداری   بهره 
جنوب  دامپزشکی  مدیرکل  احمدی  علی  دکتر  حضور  با  گنج  قلعه 
فرشید  مهندس  و  گنج  قلعه  فرماندار  شهسواری  دکتر  و  کرمان 
گردید. برگزار  گنج  قلعه  شهرستان  دامپزشکی  رئیس   چمک 

 26 کمپرسی  یکدستگاه  از  ب��رداری  بهره  و  رونمائی  ائین 
نجنو  االس��الم  حجت  حضور  با  گنج  قلعه  ش��ه��رداری  تن 
و  گنج  قلعه  فرماندار  شهسواری  مهدی  و  جمعه  ام��ام 
اعضای  سایر  و  شهر  ش��ورای  رئیس  دستجردی  الیاس 
در  شهرداری  کارگران  از  جمعی  و  گنج  قلعه  شهر  شورای 
شد. برگزار  گنج  قلعه  شهر  مرکز  ادینه  میدان  ی    حاشیه 
گفت: ائین  ای��ن  در  گنج  قلعه  ش��ه��ردار  احمدی   قاسم 

و  گ�������ذش�������ت�������ه  س��������������ال  در    
 ب���������ا ع������ن������ای������ت ب���������ه م����ش����ک����الت 

   خدامراد میرآبادی 

سخــن نـخــســـت

توقف رونق روستاهای 
قـلعه گنـج با توقف 

 شرکت تعاونی دهیاری ها

از ظرفیت های مردم 
برای پیشرفت مردم و 
منطقه استفاده می کنیم

 محــض رضـای دالالن ...

موج بی عدالتی و 
تبعیض آشکار با طعم 

مـــدیر کلــی

ورودی شهر قلعه گنج 
انسان را از قلعه گنج 

 بیــــزار میکند

هشــدار مدیر 
شبکه بهداشت و 
درمان قلعه گنج 
بــه مردم این 

 شهــرستـان

گزارش تصویری 
از مـــراسم 

بزرگداشت معلم 
شهرستــــان

 قلعه گنج
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ادامه در صفحه دوم

ضمن  و  کرده  امضاء  مهر  نوشته  به    عدد 
بارگذاری در سامانه در مهلت مقرر تحویل 

شهرداری نمایند.
4-روز بازگشایی ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 

99/3/11 می باشد.
وی  سپرده  اول  نفر  انصراف  صورت  5-در 
ضبط و نفر دوم برنده شناخته میشود و در 
برنده  سوم  نفر  دوم  نفر  انصراف  صورت 

اعالم میشود.
6-کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مزایده ،تابع 
آیین نامه مالی شهرداری بوده و شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
آگهی  از  اع���م  ه���ای  ه��زی��ن��ه  7-ک��ل��ی��ه 
روزنامه،کارشناسی دادگستری و سایر هزینه 
های متفرقه بر عهده شخص برنده می باشد.

اطالعات  کسب  برای  میتوانند  8-متقاضیان 
بیشتر با شماره تلفن 03443366115 تماس 

حاصل فرمایند.
9-تاریخ بازدید از ماشین آالت مذکور از روز 
شنبه مورخ 99/3/6 الی 99/3/8 از ساعت 8 

صبح الی 14 عصر می باشد.
 نام دستگاه                   مدل            مبلغ پایه مزایده به ریال 

 950/000/000 سواری پژو پارس   1395 

سواری سمند  1392       560/000/000 

ریال عنوان نوع کاال       مبلغ پایه به مزایده به 

 32/000 آهن آالت ضایعاتی      

            امیر براهویی شهردار رودبار جنوب

نماینده بنیاد مستضعفان: 

کرمان  جنوب  دامپزشکی  مدیرکل  احمدی  علی  دکتر   
: داش��ت  بیان  داروخ��ان��ه  ای��ن  افتتاحیه  ی  حاشیه   در 
این داروخانه با سرمایه گذاری خانم دکتر لعیا ابراهیمی و بخش خصوصي 
با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان راه اندازی شده است و با بهره برداري از 
این داروخانه به عنوان دومین  داروخانه ی دامپزشکی  در شهرستان 
 روند خدمت رسانی در حوزه ی دام و طیور شهرستان تسهیل می شود. 

)خبرنگار: ادیب حیدری(

خرید یکدستگاه کمپرسی گامی دیگر از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر قلعه گنج جهت 
تجهیز شهرداری به ماشین آالت راهسازی قلعه گنج 

صرفه  با  توانست  ش��ه��رداری  گنج  قلعه  ش��ه��رداری  مالی 
شهرداری  سازمان  با  مشارکتی  صورت  به  ها  هزینه  جویی 
به  تن   26 کمپرسی   یکدستگاه  کشور    های  دهیاری  و  ها 
تومان  میلیون  صدوشصت   میلیاردو  یک  شده  تمام  قیمت 
این  شهرداری  نقل  و  حمل  ناوگان  به  و  نماید  خریداری 
نماید. اضافه  رسانی  خدمت  ارائ��ه  ب��رای  گنج  قلعه   شهر 

کمپرسی  از  رون��م��ائ��ی  ائ��ی��ن  از  ت��ص��وی��ری   گ���زارش 
 »ب�������ی ب�������ن« ش�������ه�������رداری ق���ل���ع���ه گ��ن��ج

خ�������ب�������رن�������گ�������ار:ادی�������ب ح������ی������دری



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 

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

 معجول و محدود به نام پنج گنج بسازند.
�� همه ی کسانی که دستی بر تاریخ و دلی 
در گرو جنوب کرمان دارند می دانند که 
رودبار پهنه ی وسیع و دشت حاصلخیزی 
است که روزگاری توسط رودخانه ی هلیل 
تنوع  داشتن  علت  به  و  می شد  مشروب 
زندگی جانوری و گیاهی متعدد بزرگترین 
 گلخانه ی طبیعی خاورمیانه نامیده می شد.

و  سیاح  بزرگترین  مارکوپولو  که  ��آنطور 
خود  مشهور  سفرنامه  در  غربی  جهانگرد 
به سمت جنوب  دارزین  از   « نویسد  می 
روئوبال  را  آن  که  شدم  سرزمینی  وارد 
اغلب  سرزمین  این  مردم  نامیدند  می 
و  دارند  مبادرت  غالت  و  برنج  کشت  به 
پوشش گیاهی به قدری انبوه است که تا 
زیر سینه ی شتر می آید و می تواند قوت 
 مرکب لشكریانی را تا سالها فراهم کند ...«

جاهای  در  رودب��ار  از  کهن  متون  ��در 
سرزمین  به  که  شده  برده  نام  متعدد 
وسیعی اطالق می شده است لیكن تجزیه 
طلبان با وارد کردن مفاهیمی که در هیچ 
نیامده  میان  به  آن  از  نامی  تاریخ  کجای 
رودبار را تفكیک و از آن به عنوان 5 گنج 
یاد می کنند که ممكن است نسلهای آتی 
 را با بحران هویت تاریخی رو به رو کند. 
�� گر چه قریب به اتفاق ایرانیان و ایران 
دوستان از تجزیه ی کشورمان به بخشهای 
کرد، بلوچ ، عرب، و ترک نشین خوشحال 
گرو  در  دل  آنها  همگی  و  شوند  نمی 
تمامیت ارضی کشورمان دارند چگونه می 
توان پذیرفت که حاال سرزمین وسیعی را 
که از دارزین شروع می شده و تا نزدیكی 
های جلكه سند ادامه می یافته را محدود 
کوچكی  عضو  عنوان  به  اینجانب  کنند؟ 
از جامعه ی بزرگ جنوب کرمان از همه 
ی  ائمه  نگاران،  روزنامه  اندیشمندان،  ی 
جمعه و جماعات ، تریبون داران، اصحاب 
رسانه و سایتها ، نویسندگان ، مورخان ، 
شاعران و همه ی وطن دوستان انتظار و 
توقع دارم تا زین پس نگذارند رفته رفته 
نام رودبار بزرگ محو شده و به منطقه ای 

کوچک مبدل شود

باسالم بنا بر دستور مقام محترم قضایی 
به دلیل عدم شناسایی آدرس محکوم 
دستور  بهمنی   محمد  آقای  علیه 
ایشان  به  آگهی  طریق  از  فرمایید 
ابالغ تا جهت اخذ توضیح به کالنتری 
جهت  مراتب  نماید  مراجعه  مرکزی 
 اقدام الزم به حضور ارسال می گردد.
شاهی  امین    
شهرستان  مرکزی  کالنتری  رئیس 

قلعه گنج

ادامه سخن نخست

کالنت��ری م��رک�زی شهرستان       
قلعه گنج موضوع ابالغ قضایی

از   . بود  کشیده  پایین  به  راه  اش  استخوانی  های  گودی شقیقه  از  عرق 
خونی  ی  قطره  بود  کرده  باز  سر  دماغش  ی  گوشه  که  چرکینی  جوش 
که  شد  می  ساعتی  یک  انگار   . بود  شده  خشک  و  زده  بیرون  رقیق 
خاک  پیراهنش  و  شلوار   . بود  چالنده  را  سرش  ناخن  فشار  و  تدبیر  به 
 . صورتش  و  سر  بر  خاک  و   .. خاک  صورتش   ... خاک  هایش  دست   .. 
 ... رض����������������ا  "#س��������������������الم 
"#ح�����������ال�����������ت چ�����������ط�����������وره ؟ 
؟... خ��ال��و  ن��م��ان��ده  ح��ال��ی  ؟  ح���ال  ک���دام  ؟  ح���ال   - 
 گوجه ای رسیده و درشت را از صندوق برداشت و خطاب به من گفت ؛
این  رگهای  در  که  است  من  دل  خون    . کن  نگاهش  خوب   . ببین 
دویست  کیلویی  خبرها  بی  خدا  از  این  حاال   . شده  جاری  گوجه 
 . تومان  تک  تا  دویست   . ان��د  گذاشته  قیمت  روی��ش   تومان 
 . گ��ذارن��د  نمی  آدم  دس��ت  ت��وی  هم  تف  تومان  دویست   با 
 --من یقین دارم که دین و مذهب این ها مسلمانی نیست . به همین زیارت . 
این   . ایم  کرده  کار  بکوب  ها  بچه  و  عیال  با  روزنشین  تا  واپگاه  از 
 . آید  نمی  در  هم  ماشینشان  ی  کرایه  القل   . مزدمان  دست   هم 
از  ام  ارسالنم قول داده  به   . برگردم  به خانه  ، دست خالی   با چه رویی 
چشمهایش  اشک  و  بغض   . بخرم  دوچرخه  برایش  ها  گوجه  فروش 
رسیده  ی  گوجه   ، دستهایش  در  مانده  نیروی  آخرین  به  و  شد  سرازیر 
  .  را له کرد و بر سینه ی خاک کوفت و دستشویی وار بر زمین نشست 

در گرماگرم آفتاب اردیبهشت  سردی بازار گوجه حال روزمان را بد خراب 
اهلش  برمدار  روزگار  و چرخ  لنگد  می  آبادی  این  در  زندگی  .پای  کرده 
نیست.تا بوده همین بوده،کاشتی که به خوناب دل داشت می شود و داشتی 
که برداشتش چیزی جز خون دل خوردن و پشیمانی و حسرت نیست.
این است حکایت دستان پینه بسته کشاورز،اما چاره چیست؟ما جماعتی 
هستیم که بند نافمان را با بیل و زمین بریده اند.قدکشیدنمان را همراه با 

همزمان با راه اندازی شرکت دهیاری های در بخش مرکزی شهرستان 
قلعه گنج این شرکت در توسعه قریب به ۵۰ درصد فعالیت های عمرانی 
انجام شده در روستاها نقش قابل چشمگیر و به سزائی ایفا نمود که 
همزمان با توقف فعالیت های عمرانی شرکت دهیاری ها رونق و شکوفائی 
. گردید  متوقف  نیز  گنج  قلعه  شهرستان  روستاهای  سطح  در   نیز 
به گزارش خبرنگار آفاق جنوب ؛با توجه به وجود محدودیت در اختصاص 
جهت  در  دهیاری ها  جاری  هزینه های  تامین  برای  دولتی  اعتبارات 
روستاهای شهرستان  در سطح  و خدماتی  عمرانی  پروژه های  اجرای 
بزرگ  چالش  این  رفع  جهت  در  شهرستان  این  دهیاران  گنج   قلعه 
همانند سایر دهیاران کشور برای اداره امور روستاها و پاسخگویی به 
نیاز شهروندا با تجمیع امکانات و ماشین آالت عمرانی وخدماتی خود 
یک شرکت تحت عنوان شرکت تعاونی دهیاری ها را اندازی نمودند تا 
ضمن افزایش توان اجرایی خود، هزینه های مدیریت روستا را نیز کاهش 
دهند و این امر تالشی نو برای تعامل بیشتر دهیاری ها با یکدیگر در 
جهت رفع موانع موجود و هم افزایی توان اجرایی آن ها با بهره گیری 
از امکانات دهیاری ها در سطح بخش و یا شهرستان  شدکه در نهایت 
منجر به تاسیس  شرکت تعاونی دهیاری  شد و بر اساس آمار موجود این 
شرکت تعاونی  توانایی پوشش کلیه روستاهای بخش مرکزی را داشت و 
متاسفانه عالرغم عملکرد بسیار خوب این شرکت در اوایل تأسیس در 
 حال حاضرقریب به دوسال است که این شرکت غیر فعال شده است .
انجام  در  مرکزی  بخش  روستاهای  خوب  های  ظرفیت  به  توجه  با 
اخیر  دوس��ال  طی  دهیاران  نارضایتی  و  عمرانی  های  فعالیت 
مدیره  هیات  و  مدیرعامل  هست  نیاز  حاشیه  پر  شرکت  این  از 
برای  و  کنند  اقدام  مالی  شفاف سازی  داو  منظم   عملکردی  شرکت 
باشند. داشته  علمی  و  مناسب  برنامه ریزی  تعاونی  شرکت   پیشرفت  
دهیاری  تعاونی  شرکت  انحالل  با  کنند  گمان  افراد  برخی  شاید 
کشور  مشکالت  نسلی  بین  مسائل  یا  اشخاص  شدن  مشکل   های  
صحیح  مدیریت  عدم  در  شرکت  این  مشکل  اما  شد  خواهد  حل 
ضرورت  از  جدا  لذا  است  آن  مدیریت  در  نابجا  های  دخالت  و 

 عصر امروز از  ایثارگران ویادگاران جبهه وجنگ تقدیر وتشکر بعمل امد
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران از گروه استان کرمان‹‹عصر امروز در محل 

ناحیه بسیج سپاه از ایثارگران ویادگاران جبهه وجنگ توسط انجمن ایثارگران 
استان و انجمن ایثارگران شهرستان قلعه گنج با اهداء لوح تقدیر، تشکر 

 وقدردانی شد
سرگرد پاسدار محسن نسب امیری ›‹فرمانده ناحیه بسیج سپاه شرستان قلعه 
گنج در جمع ایثارگران گفت‹‹ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات در این ماه 

مبارک ،شما ایثارگران یادگاران جبهه وجنگ و سربازان و همرزمان سپهبد 
شهید سلیمانی هستید ، که برای دفاع از نظام انقالب در خط مقدم حضور پیدا 

کردید و با رشادت و شهامت قلبی توانستید در هنگام جهاد باندای فرمانده 
کل قوا لبیک گویان تمام قد در مقابل دشمنان بعثی خالصانه جنگیدید،و برگ 

- ای خداااااا ... تو که جای حق نشسته ای ، ببین . خوب تماشا کن . ببین به چه روزی 
 افتاده ام . به بزرگی ات قسم ، همین جا تمامم کن . تمامش کن این زندگی لعنتی را ... 
کشاورزان  فرق  بر  آفتاب  گرماگرم   . بود  گرفته  گر  گوجه  از  بار  میدان   #
پر  جیبهایشان   . خالی  دستشان  و  دل  اما  بود  پر  ماشینشان  که  پناهی  بی 
نشسته  زحمت   و  کار  ها  ماه  درد  خاکستر  نگاهشان  در  و  بود  خالی  از 
... هیچ  در  هیچ   . بود  هیچ  رنجشان  دست   ، کار  همه  آن  از  حاال  و   بود 
رضا که حاال گریه نمی کرد با خالشه ای که در دستش بود سینه ی زمین را می 
خاراند و حتما داشت فکر می کرد . به هر چیز که باید باشد و نبود . به همه ی 
 آرزوهایی که چون کفتری چاهی از سینه ی خسته اش بر باد پر کشیده بود . 
بدهد  سالمتی  خ��دا   .. بزرگه  خ��دا   . ج��ان  رض��ا  ن��داره  اشکال   #
 . اس��ت  سالم  بدنت  ستون  چهار  ک��ه  ک��ن  شکر  را  خ��دا  ب��رو   . 
 . ن��خ��واس��ت��ی��م  ن���ان  ب����دون  س��الم��ت��ی   ... آق�����اااا  ای   - 
.... ک�����������ه  ه�����������م   خ��������������دا 
فشار  که  سرش  مغز  به   . گوید  می  کفر  مرد  که  است  مواقع  اینطور 
مخاطبش  که  اینجاست   . شود  نمی  حالیش  چیز  هیچ  دیگر  آید  می 
 . کند  می  شکایت  خدا   به  ظالم  بندگان  دست  از  و  شود  می    خدا 
هایش  شانه  از  کوهی  انگار   . برداشت  قدم  سنگین  و  شد  بلند  جایش  از 
 . افتاد  راه  به  و  کرد  پاک  را  اش  پیشانی  عرق  دست  پشت  با   . بود   آویزان 
نشسته  ن��ظ��اره  ب��ه  را  م��اج��را  ی  همه  ک��ه  وان���ت  ی  ران��ن��ده 
 . بپرسد  اش  ک��رای��ه  از  روی���ی  چ��ه  ب��ا   . نگفت  هیچ   ،  ب��ود 

تاله های گوجه و هندوانه و خیار حس کرده ایم .زمین و بیل جزویی از وجودمان 
شده،نه کار ما نیست،ما نمیتوانیم از زمین دست بکشیم،ما مرد میز و صندلی 
نیستیم .اصال نانی که با کت و شلوار و زیر خنکای اسپیلت گیر بیاید به درد ما 
نمیخورد.باشد مفت چنگ خودشان .نان را باید با عرق جبین از زیر سنگ در 
آورد،ما راه خودمان را میرویم .چرا که به وجود خدا ایمان داریم.تا حاال نشده 
کسی در این شهر از گرسنگی بمیرد ،ما هم صورتها را مثل قبل با سیلی سرخ 

،مسئولین  شرکت  امورات  انجام  جهت  کاردان  شخص  یک  انتخاب 
شرکت  در  نابجا  های  دخالت  و  نفوذ  باید  شرکت  این  مدیره  هیآت  و 
 . آورد  دست  به  را  شرکت  دوباره  پویایی  بتوان  تا  برسانند  حداقل  به   را 
لودر  جمله  از  سنگین  آالت  ماشین  زیادی  تعداد  وجود  به  توجه  با 
توسط  زنی   بلوک  کارگاه  اندازی  راه  و   ... و  تراکتور  ،کامیون،  ،گریدر 
از  بعضی  که  میلیار   ۲ از  بیش  ارزش  با  سهامی  بودنی  دارا  و  شرکت  این 
اسقاط  حال  در  المال   بیت  حفظ  در  مدیریت  نبود  بدلیل  اموال  این 
موضوع  این  در  نظارتی  های  دستگاه  که  است  نیاز  باشند  می  شدن 
مدیریت  با  باید  مدیره  هیآت  اعضای  و   گردو  رفع  این  تا  کنند  ورود 
اند  شده  رها  افتاب  زیر  در  که  مربوطه  آالت  ماشین  مقتدرانه  و  صحیح 
. شود  جلوگیری  اموال  این  شدن  اسقاط  از  تا  کنند  کرده  آوری  جمع   را 
در گفت و گو خبرنگار ما با یک منبع آگاه وی بیان داشت: شرکت دهیاری 
های بخش مرکزی قلعه گنج دارای تعداد زیادی دستگاه سنگین می باشد 
که فقط تعداد کمی نیاز به تعمیر دارند و در صورتی که مسئولین عزم خود 
 را جزم کنند این شرکت با کمترین هزینه دوباره راهاندازی خواهد شد  .
هیات  اجازه  بدون  شرکت  این  های  دستگاه  از  تعدادی   : گفت  وی 
هیات  طرف  از  دادی  قرار  هیچ  بدون  گنج  قلعه  شهرداری  به  مدیره 
به گوش  را  اعتراض خود  این  نیز  اعضا شرکت  و  داده شده  امانت  مدیره 
هیچ  ها   دستگاه  مستهلک  صورت  در  همچنین  و  اند  رسانده  مسئولین 
های  پروژه  توقف  با  میان  این  در  این  و  بود  نخواهد  پاسخگو  کس 
. شد  خواهد  اجحاف  روستای   شهروندان  حق  در  ها  دهیاری   عمرانی 
بهزاد کامرانی بخشدار بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج و ناظرعالی شرکت 
دهیاریها بخش مرکزی در رابطه با ورشکستگی شرکت تعاونی دهیاری ها 
بخش مرکزی این شهرستان به خبرنگارما گفت:یک ماه بعداز انتصاب بنده 
با غیر فعال بودن این شرکت مواجه شدم و بالفاصله با برگزاری جلسه با 
این شرکت طی یک سال  و  انتخاب گردید  هیات مدیره یک مدیر عامل 
وطرح  معابر  سازی  زیر  طرح  مرکزی  بخش  روستاهای  از  نیمی  به  قریب 
 های هادی روستاها با قیمت ۳۰تا ۴۰درصد ارزانتر از سطح بازار انجام شد .
وی دلیل ورشکستگی شرکت تعاونی دهیاری ها را تغییرات هیات مدیره 
ومدیر عامل و همچنین دخالت های نابجا در مدیریت این شرکت دانست و 

برگرداند  ، سر  بود  و کوفته چند قدمی دور شده  رضا که خسته 
و خطاب به راننده گفت : 
به جای کرایه ی ماشینت 
خوراک  را  ها  گوجه   ،
کن  گوسفندهایت  و  گاو 
خالی  های  صندوق  و 
 . بفروش  هم  را   ش��ان 
سمت  به  نه  اما   .. رفت  و 
به هر جا که باشد   . خانه 
. اما آخرش چه ؟ باید به 
ارسالن   . رفت  می  خانه 
با  بابا  که  است  منتظر 
 . برسد  راه  از   دوچرخه 
طول  خشمگین  سایپایی 
گرد  و  دوید  را  میدان 
 . کرد  پا  به  دودالخ   و 

میدان  ی  معرکه  از  متری  دویست  ح��اال  که  هم  رض��ا 
 . کرد  تف  اخ  را  هایش  بغض  ی  مانده  ته  بود  شده   دور 
شاید  و   . زند  می  حرف  خدا  با  شاید  ؟  اندیشد  می  چه  به 
!!! دان��م  می  چه   ... و  فرماندار  به  دهد  می  دشنام   هم 
به  دانم  نمی   . شاید  ؟  فرستد  می  صلوات  دارد  شما  نظر  به 
ناپدید شد  بار  میدان  دید  میدان  از  و  رفت  ... رضا  زیارت  همین 
 . بود  پراکنده  فضا  در  هنوز  هایش  اشک  و  خشم  و  بغض  اما   . 
ب��ه ح��ال  و  م��ا رح���م ک��ن��د  ب��ه ح���ال ه��م��ه ی  خ���دا 
بیشتر... داره���ا  ی  همه  و  اس��ت��ان��دار  و   ف��رم��ان��دار 

سعید سالمی

میکنیم و خودمان را برای کشت سال بعد آماده میکنیم و امیدوار 
میشویم به روزهای پیش رو چرا که آدمی به امید زنده است، ولی 
یادتان باشد ما هستیم و خواهیم بود چرا که ریشه در خاک داریم 
 و این شمایید که چند صباحی میهمان این میزو صندلی ها هستید.

صابر صفی خوانی

بیان داشت : با توجه به اینکه این شرکت با گدشت ۷سال از عمر 
ماشین االت دهیاری های سهامداران نه تنها هیچ سودی  برای 
روستایشان دریافت نکردند بلکه با مشاهده سوءاستفاده ها از 
این شرکت و انجام فعالیت در یک سری روستاها و دهیاری های 
خاص باعث دلسردی سهامداران گردیده است و در مرحله اول 
هیات مدیره وبازرسان شرکت باید توضیحات وپاسخگویی الزم را 
 به سهامداران در رابطه با ورشکستگی این شرکت داشته باشند .
 کامرانی در ادامه افزود : کمبود اعتبارات دولتی فرمانداری ها و 
بخشداری ها در شهرستانی محروم نظیرقلعه گنج  شرکت های 
وابسته به دهیاری ها وشهرداریها تامین کننده بخشی از هزینه 
های فرمانداری ها وبخشداری ها باشندو این موضوع نیز شرکت 
وبه مدیریت وساختار  کرده  ها  برخی دخالت  را دستخوش  ها 
مدیره  وهیات  سهامداران  دلسردی  وموجبات  زده  ضربه  آنها 
 شده تا جایی که اعضای شرکت تعطیلی آن  را ترجیح میدهند .
راه  اریه راهکار جهت  به  پایان  بخشدار مرکزی  قلعه گنج در 
فعالیت  روند  ادامه  برای   : گفت   و  پرداخت  شرکت  اندازی  
و  شود  تغییر  دچار  فعلی  ساختار  باید  ها   دهیاری  شرکت 
انتخاب  وبا  گذاشته  بیشتری  وقت  نیز  شرکت  مدیره  هیات 
کنند. شروع  را  شرکت  مجدد  فعالیت  توانا   مدیرعاملی 
با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب جهت از سرگیری فعالیت 
محروم  روستاها  در  ها  دهیاری  تعاونی  شرکت  عمرانی   های 
شهرستان قلعه گنج و سودآور بودن این شرکت برای روستا ها 
و دهیاری ها می طلبد مسئولین شهرستان قلعه گنج تمام تالش 
خود را در جهت فعالیت مجدد شرکت دهیاری  این موضوع را 
با جدیت دنبال کنند تا با فعال شدن مجدد این شرکت کمکی 
 بزرگ برای رونق ببخشیدن به روستاها شهرستان داشته باشند .

گزارش از عباس محمدی

 محــض رضـای دالالن ...

 در عـــزای گــوجـــــه

 توقف رونق روستاهای قلعه گنج با توقف شرکت تعاونی دهیاری ها

 تقدیر و قدردانی از ایثارگران شهرستان قلعه گنج
زرین موفقیت و ظفر را درتاریخ ایران جهان رقم زدیدنسب امیری ›‹در جمع 

ایثارگران گفت ،شما دین خود را به نظام و انقالب ادا کرده اید ،و این امنیت و 
اسایش ما ثمره رشادتهای شما ایثارگران  و خون رنگین شهداست که امروز 

امنیت در کشور ما حاکم است ،امروز هم مفتخریم که توانستیم در جمع شما 
 بزرگواران باشیم واز نزدیک با شما به گپ وگفتگو پرداختیم

فرمانده ناحیه قلعه گنج افزود‹‹انشااهلل با پیگیریهای ،عبدالواحدکرمی بعنوان 
نماینده انجمن ایثارگران در شهرستان قلعه گنج بتوانیم دفتر انجمن را در 
شهرستان راه اندازی کنیم و ماهم همکاریهای الزم را در این زمینه انجام 

 خواهیم داد تا بتوانیم در رفع مشکالت شما ایثارگران اقداماتی انجام دهیم
درپایانی جلسه از ایثارگران و جانبازان با اهداء لوح و بسته های حمایتی 

 معیشتی تقدیر و قدر دانی بعمل امد.

انتهای خبر/کرمی قلعه گنج



)مقام معظم رهبری(3
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،

از انجایی که سالمتی جامعه در گرو بهداشت محیط است اما ورودی 
دارد برمشام  را  شهر  اشعالهای  و  زباله  بد  بوی  با  روبرو  گنج   قلعه 
جا دارد از عملکرد محیط زیست  و بهداشت شهرستان در این باره تقدیر 
برای سالمتی همشهریان قلعه گنجی این همه پافشاری  بابت   شود، 
شد  گرفته  ها  محبی  همان  یا  مالها  محله  از  مردمی  مصاحبه 
نفر  باچند  گزارش  این  ،در  عذابند  در  بسیار  بابت  ازاین  که 
انهاست  مشام  بر  هرلحظه  که  بدی  بوی  این  با  که  شد  مصاحبه 
کردند رد  ازمون  در  و  صفر  نمره  را  بهداشت  و  زیست   محیط 
بهداشت  از  انها  نگرانی  نبودند  نگران  شهرداری  از  اصال  مردم 
نظارت  شهرداری  کار  بر  درصد  یک  که  بود  زیست  محیط  و 
برای  نهادی  یا  کسی  هر  نشود  اجرا  قانون  که  جای  ندارند،میگفتند 
متضررخواهندشد که  هستند  مردم  انهم  ،که  میگیرد  تصمیم   خود 

ادبیات تمثیلی، گونه ای از ادبیات است که در ادوار مختلف ، به 

علت خفقان حاکم بر جوامع ، انسانهای منتقد ، ادیب و با ذوق و 

 قریحه ی ادبی ، برای انتقاد از وضع موجود، از آن بهره گرفته اند.

  آنها برای بیان مقاصد خود از حیوانات، پرندگان، درختان ، حبوبات ، 

 سبزیجات و ......شخصیت های مورد هدف خود را بوجود آورده اند.

   امروزه بیشتر آن نثرها و نظم ها به جمالت و ابیات ناب بدل 

شده اند. به طوری که اگر چرخی در ادبیات فارسی یا ادبیات 

 ملل دیگر بزنیم، به جایگاه این گونه ی ادبی پی خواهیم برد.

عامیانه(   ( عوام  ادبیات  طویل  بحر  در  هم  کندر  ی  منطقه     

امروز  به  تا  فقط  و  فقط  که  دارد  یادگارهای  ها  زمینه  تمام  در 

اند. شده  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  شفاهی  صورت  به   ، 

در  مثلی  هر  اینکه؛   ، داد  قرار  مدنظر  باید  که  ای  نکته     

به  فقط   ، اینجا  در  که  است  داستانی  و  زمینه  دارای  ادبیات 

کنیم. می  بسنده  منطقه  این  مثل  هزاران  از  مثل  یک   ذکر 

جدا  چیز  دو  از  را  چیز  دو  جامعه  در  وق��ت  هیچ 

سرکش( دس��ت،  بد  کوپِرتی)  خِر  نکن(:از  باز  نکن) 

شاخی)َزنوکzanowk(اوسوار)افسار( گاو   ِچدار__از 

اوسوار( زنوک  گای  ای  و  نکو  واز  چدار  کوپرتی  خر   )ای 

منطقه  این  در  پیش  سالها  گویند  َمَثل؛  داستان  اما  و     

پسر  و  دختر  فرزند  چهار  که  کرد  می  زندگی  ای  خانواده 

دایره  از  کم  کم  بالیدند،  می  که  روز  هر  پسر  داشت.فرزندان 

سِر  از  بیچاره  پدر  گاهی  گه-  نهادند.  می  فراتر  پا  تربیت  ی 

چشم  خانواده  آبروی  و  حیا  پاسداشت  برای  و  دلسوزی 

داشتند. مادر  نام  به  قوی  ای  پشتوانه  اما  رفت.  می  ای   غره 

باز و دغا(  ) گر حرف پدر و مادر شد دو تا/ فرزند باشد دغل 

دسته  روز  هر  و  آمد  در  کار  از  دزد  فرزندان  از  یکی  اینکه  تا 

گلی تازه به آب می داد. با خواهشهای پدر همیشه ، قضیه به 

خیر و خوشی فیصله پیدا می کرد.تا اینکه یک روز پسر دیگر 

که هر روز با یک نفر سرشاخ می شد، آن چنان همسرش را به 

باِد کتک گرفت که عده ای گویند از زیر چوب و چماق شوهِر 

 سنگدل زنده بیرون نیامد و عده ای گویند تا پایان عمر فلج شد.

با  و  کرد  همسرش  به  رو  بیچاره  پدر  که  بود  زمان  آن 

از   : نگفتم  که؛  ب��رآورد  فریاد  سوز  جگر  ای  ناله  و  آه 

اوس��وار شاخی  گای  ای  و  نکو  واز  چ��دار  کوپتری   خر 

) پشت گردنه نشین؛ مراد اقتداری(

کرونا در کمین است از 
تردد در مراکز شلوغ 

 خوداری کنید.
⭕هشت نفر در قلعه گنج 

 به کرونا مبتال شدند.
مهندس خسرو چمنی 
مدیر شبکه بهداشت 

و درمان قلعه گنج 
در گفتگو  با حیدری 

خبرنگار افاق جنوب در 
خصوص وضعیت بیماری 

کرونا و شیوع ان در قلعه 
 گنج بیان داشت :

از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون اوائل اسفند ماه سال گذشته 
تا بیست و ششم اردیبهشت ماه  تعداد ۶۷  بیمار مشکوک به کرونا 

در شهرستان شناسایی و از آنها تست کرونا گرفته شد که تعداد 
۶ نفر آنها مثبت شدن و ۲ نفر هم در شهرستانهای دیگر شناسایی 

و جهت پیگیری و آموزش به شبکه بهداشت قلعه گنج  معرفی 
شدندکه در مجموع بر اساس امار شبکه بهداشت قلعه گنج هشت 

 نفر در کل شهرستان به این بیماری مبتال شده اند.
 چمنی افزود :

همانطور که پیش بینی میشد بعد از برداشتن ممنوعیت ترددها و 
باز شدن بازار و ادارات موج دوم بیماری کرونا شروع شد و در این 

موج متاسفانه به دلیل عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

بدانیم  ق��در  را  الهی  موهبت  ای��ن  ؛  زیست   محیط 
 م���ق���ام م��ع��ظ��م ره����ب����ری م����ی ف��رم��ای��د
محیط زیست، یک مسئله ملی است، مسئله محیط زیست مسئله 
این  و آن شخص،مسئله  این شخص  آن دولت، مسئله  و  این دولت 
باید  که  است  ملی  و  کشوری  موضوعی  بلکه  جریان،  آن  و  جریان 
 برای حل مشکالت مرتبط با ان، همه دست به دست یکدیگر دهند 

                                              
اداره  ریس  کرمی  ›‹سلمان  جنوب  افاق  نشریه  سردبیر  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست در قلعه گنج گفت.‹‹ تاالب جازموریان تاالب 
آن  دوسوم  که  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  استانهای  مشترک 
قرار  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  سوم  ویک  کرمان  استان  در 
گرفته است آن قسمت از تاالب که در استان کرمان قرار دارد در دو 
رودبار جنوب  و  قلعه گنج  یعنی شهرهای  استان  شهرستان جنوبی 
و۳۵1کیلومتر  گنج  قلعه  شهرستان  در  کیلومترمربع  تقریبا۳۲1  که 
مربع در رودبار قرار گرفته که باتوجه به اقلیم خشک و نیمه خشک 
و بیابانی منطقه و خشکسالی ،کاهش نزوالت جوی  برداشتهای بی 
رویه از سفرهای زیرزمینی افزایش چاههای مجاز و غیرمجاز ،ساخت 
سد در باالدست متاسفانه این بهشت جنوب در زمان بی آبی بجای 
علوفه  تامین  منطقه،  سنگین  و  سبک  آب  دامهای  و  علوفه  تامین 
حیات وحش و تغذیه سفره های زیر زمینی، خود تشنه جرعه ای 

جاده های  با  می کنیم  حرکت  جیرفت  سمت  به  که  کرمان  ⭕از 
دشت ها  از  و  می کنیم  برخورد  نقصی  و  بی عیب  تقریبا  و  اتوبان 
جیرفت؛  به  و  میکنیم  عبور  زیبا  دلفارد  و  سربیژن  کوه های  و 
هر  و  می گذریم  که  جیرفت  از  اما  می رسیم  ایران  هند  به  معروف 
به  دشتی  می شویم  نزدیک تر  و  نزدیک   رودبار  دشت   به  که  چه 
گوشت  با  را  محرومیت  که  کشیده  رنج  مردمانی  با  و  تاریخ  عظمت 
که  دشتی  می شویم  مواجه  کرده،  لمس  استخوان  و  پوست  و 
است شده  منطقه  از  خارج  در  بسیاری  پیشرفت  و  توسعه   باعث 
اما خود نیز در دل آتش سوزان محرومیت در حال جان سپردن   ⭕
است و مردمانی که همواره در طول تاریخ خود طعم تلخ تبعیض را 
چشیده اند از رودبار که به سمت جازموریان به راه می افتیم وضعیت 
جازموریان  به  که  رودبار  دشت  می شود  نیز  اسفناک تر  مراتب  به 
حاصلخیزترین  و  بهترین  از  یکی  خاکی  لحاظ  به  می شود  منتهی 
خاک کشور را داراست و به جرات می توان گفت از این حیث یکی از 
بهترین مناطق خاورمیانه محسوب می شود دشتی که اگر تبعیض و 

آب می شود. خوشبختانه با بارش های پایانی سال 98 و اوایل سال 
99 و آزاد شدن دریچه های سد های هلیل رود و سد بافت  خاک تفت 
دیده تاالب سیراب و طبق تصاویر ماهواره ایی می توان گفت که تاالب 
جازموریان این بهشت زیبا و منحصر به فرد جنوب استان کرمان بصورت 
که  تبخیر ساالنه  بدلیل  متاسفانه  ولی  است  آبگیری شده  صددرصدی  
حقابه  که  صورتی  در  میرود  آن  احتمال  باشد  می  میلمتر  از۴۵۰۰  بیش 
تاالب داده نشود در فاصله نه چندان دور مجددا رویای مردم جنوب که 
محقق شده مجددا به سراب تبدیل شود سطح آب تاالب در زمان پر آبی 
تقریبا ۳۳۰۰ کیلومتر که طول آن  حدود 1۰۰ کیلومتر و عرض آن بیش از 
۴۵ کیلومتر و کیفیت آب تاالب شیرین و لب شور می باشد در گذشته 
ارزش و خدمات متنوعی از جمله تنوع زیستی و ذخیره آبهای سطحی 
و زیر زمینی تامین آب و علوفه مورد نیاز دام ها و کشت گندم و جو، که 
تنوع  و  اکوسیستم  دارد.  بسزایی  نقش  منطقه  پایدار  اشتغال  ایجاد  در 
زیستی منطقه  بعنوان یکی از زیبا ترین و بکرترین محیط های طبیعی، 
که  مردم  مایحتاج  سایر  و  لبنیات  گوشت،  پروتئین  تامین  هوا،  تلطیف 
در دو دهه اخیر به پایینترین میزان خود رسیده تاالبی که می توانست 
یک منبع تولید باشد متاسفانه در زمان خشکسالی به یک بحران ایجاد 
گرد و غبار بدل می شود. که موجب کاهش کیفیت محصوالت کشاورزی 
منشاء  که  غباری  و  است،گرد  شده  منطقه  دمای  افزایش  و  خرما  مانند 
اصلی آن خشکی تاالب های جازموریان از یک طرف و تاالب هور العظیم 

نفس  کنند  می  احاطه  را  کشور  طرف  یک  از  خوزستان 
اندازند تا جایی  کشیدن را بر مردمان سخت و به شماره می 
وکشاورزی  دامداری  به  که  جاز  بومی  ساکنان  از  بسیاری  که 
گازوئیل  مثل  سوخت  قاچاق  با  اکنون  کردند  می  ومعاش  امر 
گردیده  قاچاق  های  ماشین  جوالنگاه  وجاز  پرداخته  وبنزین 
به  توجه  با  جازموریان  تاالب  اقتصادی  های  است  ارزش 
مقاومتی  اقتصاد  پایلوت  بعنوان  گنج  قلعه  شهرستان  اینکه 
انتخاب شده و می توان از طریق جذب گردشگر و توریست، 
اشتغال زایی، افزایش اعتبار منطقه وجذب سرمایه در منطقه 
پرندگان  انواع  مهاجرتی  کریدور  و  داالن  در  گیری  قرار  و 
آبزی و کنار آبزی، خشک زی بومی و مهاجر  نقشی اساسی 
سطح  در  عمده  منطقه  گیاهی  پوشش   ، باشد  می  ومحوری 
حوضه جازموریان بالغ بر ۲۶۴ گونه گیاهی که تاکنون شناخته 
تنیده  هم  در  و  متراکم  پوشش  تاالب  نقاط  اکثر  در  که  شده 
گونه  گیاهی  پوشش  این  در  که  خورد  می  چشم  به  گز  سرخ 
های جانوری بسیاری زیست می کنند از جمله انواع پرندگان 
مانند هوبره، باقرقره، پرندگان آبزی و کنار آبزی و خشک زی 
 و حیواناتی از خانواده سگ سانان و گربه سانان ، گراز. نام برد

گزارش ›‹عبدالواحد کرمی

 ورودی شهر قلعه گنج انسان را از قلعه گنج بیزار میکند

 ادبیات تمثیلی جنوب 
کــــرمان

 هشدار مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج به مردم این شهرستان

 گزارش رئیس اداره  محیط زیست قلعه گنج در خصوص تاالب جاز موریان

موج بی عدالتی و تبعیض آشکار با طعم مدیر کلی

در  رمشک  شهر  بزرگوار  معلمین  از  ام��روز  عصر  مراسمی  طی 
ش��ورای  عضو  گنجی  ناصرقلعه  توسط  اسالمی  ش��ورای  دفتر 
مناسبت  به  رمشک  شهر  ش��ورای  از  نمایندگی  به  اسالمی 
شد. تجلیل  معلم  شامخ  مقام  داش��ت  گرامی  و  معلم   هفته 

ویژه  نگاه  و  توجه   ، حضور  گنجی  از  قلعه  آقای  مراسم  درای��ن 
نمود. تشكر  و  تقدیر  تربیت  و  تعلیم  ح��وزه  به  عزیزان   ای��ن 

فرهنگ  یک  به  جامعه  در  باید  معلم  مقام  از  افزود:تجلیل  و 
باید  شرایطی  هر  در  مسئوالن  و  م��ردم  همه  و  ش��ود  تبدیل 
ورزن��د. اهتمام  فرهنگیان  و  معلمان  تكریم  راس��ت��ای   در 

شورای  توجه  از  معلم  هفته  تبریک  نیزضمن  معلمین  نمایندگان 
ارزش  و  اهمیت  وضمن  تشكرکردند.  معلم  جایگاه  و  مقام  به  شهر 
فضای  کمبود  ازجمله  ازمشكالت  ای  پاره  بیان  به  تربیت  و  تعلیم 
کتابخانه  نبود  امتحانات؛  برگزاری  و  اجتماعات  سالن  آموزشی؛نبود 
هرچه  تعامل  به  و  پرداختند   .... و  آموزشی  کمک  های  کتاب  و 
داشتند. تاکید  معلمین  جامعه  با  اسالمی  شورای  بهتر  و   بیشتر 

در پایان این مراسم عضو شورای اسالمی شهر در فضایی صمیمی با 
اهدای لوح تقدیر از مقام و منزلت و زحمات خستگی ناپذیر معلمان 

تالشگر تجلیل و قدردانی کردند.

توسط  معلم  واالی  م��ق��ام  از  تجلیل 
شهررمشک اس��الم��ی  ش����ورای   اع��ض��ای 

توسط مردم و کسبه  آمار شهرستانهای جنوبی استان کرمان مثل 
خیلی از شهرستانهای دیگر افزایش چشمگیری داشته است،  لذا 

 با توجه به افزایش مبتالیان به کرونا الزم است
 وی با توصیه به شهروندان قلعه گنجی گفت :

از همشهریان عزیز بیش از پیش و با حساسیت بیشتر با رعایت 
بهداشت فردی)شستشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک 

و دستکش( ، انجام فاصله گذاری اجتماعی ، پرهیز از تردد بی 
مورد و غیرضروری به مکانهای شلوغ و پرتردد و در صورت لزوم 
به حضور در این مکانها با رعایت بهداشت فردی مثل استفاده از 

ماسک و دستکش و حفظ فاصله در قطع زنجیره ی انتقال این 
بیماری همکاری نمایند در غیر اینصورت موج سوم بیماری کرونا 

در پاییز امسال و همزمان با شیوع فصل انفوالنزا با شدت و تلفات 
 بیشتری قابل پیش بینی است.

 از شهروندان محترم 
قلعه گنجی خواهشمندیم از مراجعه ی بی مورد به بیمارستانها 

و مراکز درمانی و مراکز پر ازدحام  خودداری نمایند و در صورت 
داشتن عالیمی چون تب ، سرفه خشک  ، گلودرد ، تنگی نفس و 
کاهش یا از دست دادن حس بویایی و چشایی با رعایت بهداشت 
فردی نسبت به اطرافیان و کادر درمانی سریعا به پزشک مراجعه 

 نمایید.
دکتر علی اصغر خیرخواه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت نیز در جلسه شورای سالمت قلعه گنج در جمع مدیران 
ادارات این شهرستان گفت از اخرین امار مرگ بر اثر کرونا در 

 جنوب کرمان از 
مرگ نوزاد هشت ماهه بر اثر کرونا و اقای ۴۴ ساله بدون بیماری 

خود  ماشین  تصویر  زیست  محیط  محترم  ریس  دیشب  بود  جالب 
فعالیتها  جز  که  اباد  ریگ  مسیر  در  بود  رفته  در  ان  چرخ  که  را 
میگذاشت  نمایش  به  گروه  در  میداد  وانمود  خود  وعملکرد 
مارا  شهر  مردم  ان  دود  هرلحظه  که  شهر  ورودی  در  چقدر  ،ایا 
محیط بهداشت  اقایان  اینکه  ای،یا  داشته  نطارت  میکند   اذیت 
عمل  در  کنید  کار  است  قرار  اگر  بهداشت  و  زیست  محیط  مدیران 
ندهید  ندارید شعار  توان  واقعا  اید،اگرهم  کرده  ثابت  ،که  کنید  ثابت 
خون  صدقه  میزها  و  صندلی  این  چون  کنید  رها  را  کرسی  ،این 
باشند  اسایش  و  امنیت  در  مردم  تا  رفتند  ،شهدا  شهداست  رنگین 
شهدا عملکرد  مقابل  تا  باشیم  شهدا  خون  رهرو  است  امید   ،پس 

گزارش ›‹عبدالواحدکرمی

 زمینه ای در شهرستان های جنوب کرمان خبر داد و گفت:
طی روزهای گذشته پنجاه درصد موارد ابتال به بیماری کرونا عالئم 

بسیار خفیفی داشتند و به صورت سرپائی معاینه و درحال حاضر در 
 قرنطینه ی خانگی به سر می برند.

تا زمانیکه هیچ داروئی و واکسنی برای این بیماری نیامده زندگی با 
کرونا را باید یاد بگیریم چون ما همچنان در معرض خطر این بیماری 

 خواهیم بود.
ویروس کرونا تنها ۲۰درصد افراد را روانه ی بیمارستان می کند و 

بستری می شوند شاید ما داشته باشیم اما عالئم ان خفیف هست و 
نقطه ی منفی ان اینست عالئم ویروس در بدن ما به صورت خفیف 

ظاهر خواهد شد اما ما ناقل هستیم و این ویروس را به عزیزان و 
افراد سالمند و افرادی که در خانواده مان سیستم ایمنی ضعیف 

دارند انتقال داده و باعث بستری شدن در برخی موارد انتقال ویروس 
از ما به این عزیزان منجر به فوت انها می شود و این مسئله ما را 

 دچار عذاب وجدان خواهد کرد.
 وی افزود:

از اوائل اردیبهشت ماه تاکنون دو فوتی بر اثر کرونا داشتیم که یک 
نفر ان بچه ی 8 ماهه و نفر دیگر اقای ۴۴ ساله که هیچ گونه بیماری 

زمینه ای نداشت و متاسفانه بر اثر این بیماری فوت شد این نشان 
دهنده ی این است رفتار ویروس تغییر نکرده و همچنان فاجعه امیز 

 خواهد بود.

خبرنگار:ادیب حیدری

بی تدبیری مسئوالن نبود حتی پتانسیل آن را داشت به قطب اقتصادی 
تن  میلیون   1.۵ از  بیش  ساالنه  دشت  این  شود  تبدیل  خاورمیانه 
تولید بیش ۳ میلیون  تولید می کند و ظرفیت  را  محصوالت کشاورزی 
مواصالتی  راه  یک  آرزوی  در  سال هاست  حاال  اما  داراست،  نیز  را  تن 
می کند  متصل  جازموریان  به  را  رودبار  فرسوده ای  جاده ی  زیرا  است 
است. نشده  بازسازی  و  ترمیم  سالهاست  حتی  که  دوطرفه ای   جاده ای 
⭕نمی توان روزی را در رودبار گذراند و خبر تصادف از این جاده پرتردد 
و شلوغ و پرحاشیه را نشنید... جاده ای باریک و سست و بی رمقی که 
تحمل  توان  می افتد  اتفاق  آن  حاشیه  در  وسیعی  کشاورزی  لحاظ  به 
حجم باالی کامیون ها، لودرها و ماشین ها را ندارد تقریبا در این منطقه 
دلهره  و  کند  رانندگی  جاده  این  روی  عزیزش  نمی شود  پیدا  را  کسی 
تن  بر  را  عمیقی  زخم های  آنان  زیرا  نگیرد  فرا  را  وجودش  اضطراب  و 
 خود احساس می کنند و چه عزیزانی که  در این جاده از دست نداده اند
⭕اما در جیرفت گویا قصه بسیار متفاوت است و اختالف از عرش تا فرش 
است زیرا در جیرفت با جاده ی دو بانده ای منتهی به پلیس راه برخورد 

نقصی  و  عیب  بی  و  مطلوب  جاده ای  اینکه  علی الرغم  میکنی 
به صورت  گرفته اند  تصمیم  آنان  اما مسئوالن  نظر می رسد  به 
کمی  اما  کنند  تعویض  را  آسفالتش  روکش   مآبانه ای  الکچری 
مواجه  جازموریان  سست  و  شده  تخریب  پل های  با  آنطرف تر 
ریختند. فرو  اخیر  هولناک  و  خوفناک  سیل  در  که   می شویم 
انتظار  میرسی  که  کرمان  جنوب  به  اینکه  عجیب تر  ⭕اما 
بین المللی  تاالب  از  نامی  جاده ها  نقطه ی  نقطه  در  می رود 
است  زرینی  برگ  وجودش  که  کند  خودنمایی  جازموریان 
مسئوالن  مهری  بی  و  تعجب  کمال  در  اما  هستی  تارک  بر 
جنوب  مواصالتی  جاده های  در  تابلویی  هیچ  در  هرگز 
است. نگردیده  حک  جازموریان  بین المللی  تاالب  نام   کرمان 
بهبود  را  مردم  اقتصاد  که  هست  تدبیری  نه  اینجا  واقع  ⭕در 

بخشد و نه امیدی که حال مردم با آن خوب شود
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سید حسام حسینی نماینده بنیاد علوی 
در قلعه گنج  مصاحبه ای با سردبیر نشریه 
آفاق جنوب گفت‹‹ در نظر داریم در این 
مدت که خداوند توفیق خدمت گذاری 
در این نهاد انقالبی را نصیب بنده نموده 
اقداماتی  مردم  برای  مردم  همکاری  با 
مردم پسند انجام دهیم که ان شااهلل با 
شد خواهیم  موفق  آینده  در  روند   این 
با  کرد‹‹  تصریح  علوی  بنیاد  مسئول 
ها  ظرفیت  تمام  از  بازدید  و  شناسایی 
منطقه،  در  موجود  های  پتانسیل  و 
تصمیم  و  گیری  جلسه  با  ایم  توانسته 
روسای  موفق،  افراد  نخبگان،  گیری 
رسته   1۵ منطقه  در  مردم،  و  ادارات 
شغلی را احصا کنیم ،که این 1۵ رسته در 
حوزه های مختلف کشاورزی، دامداری، 
معادن،  و  ،صنایع  دستی  صنایع 
زیرساختهاو عمران، تربیت اجتماعی ،و 
غیره که ،در هر رسته شغلی کار گروه 
انتخاب  را  موفق  کارآفرینان  از  شغلی 
نموده ایم، و اتفاقاتی که قرار است در 
ها  نخبه  به  کمک  شود  ایجاد  کارگروه 
و کارگروه ها، کمک به دانش افزایی و 
آموزش هایی در هر رسته رسته شغلی 
می باشد ،که بعد از آن با کمک بنیاد، 

قلعه  وپرورش  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه  اردیبهشت  در  معلم  بزرگداشت  هفته  گنج 
گردهمایی  و  جشن  که  برگزارشد  حالی  در  امسال 
و ضرورت  ویروس  کرونا  با شیوع  معلمان  همه ساله 
. نشد  برگزار  اجتماعی  گذاری  فاصله   رعایت 

اما این پایان ماجرا نبود . تكریم و بزرگداشت معلم در 
فضای مجازی توسط دانش آموزان در هشتک ها ی 
متفاوت شكل جدیدی از ابراز عالقه ی دانش آموزان 
به معلمان عزیز را رقم زد که می توان آنرا محصولی از 
 تالشهای بی وقفه معلمان در تدریس های مجازی دانست . 
در  ساله  همه  گنج  قلعه  پرورش  و  آموزش  مدیریت 
برای  را  متنوعی  های  برنامه  معلم  بزرگداشت  هفته 
معلم  از  تقدیر   . برگزار می کرد  معلم  تكریم جایگاه 
چهرآزاد  فریدون  آقای  جناب  استانی  منتخب  نمونه 
آقای  جناب  بازنشسته  معلمان  نماینده  از  تقدیر   ،
میردوست خوشنام ، تقدیر از نماینده فرهنگیان ایثار 
معلمان  از  تقدیر  و  علیپور  عبدالرضا  اقای  جناب  گر 
مارز  العبور رمشک و زیردامنه  فداکار مدارس صعب 
و  معرفی  برنامه  در  که  بود  کارهایی  از  بخشی  تنها 
 تقدیر از معلم نمونه شهرستان قلعه گنج انجام شد .

سایر  روسای  و  شهردار  جمعه   ،امام  فرماندار  دیدار 
آموزش  کارکنان  و  وپرورش  آموزش  مدیر  با  ادارات 
وپرورش ، تقدیر از فرهنگیان شورای شهر و  همسران 
توسط  گنج  قلعه  کارکنان خدوم شهرداری  فرهنگی 
عملكردهای  از  دیگری  بخش  نیز  پرتالش  شهردار 

سایر ادارات در هفته بزرگداشت معلم بود 

مفید،  رابطه  یک  داشتن  برای  شرط  نخستین 
هست. آگاهی واطالع  علم،  گفتن از روی   سخن 
ب���اد. گ���رام���ی  ع��م��وم��ی  رواب�����ط   روز 

تمام  بر  عمومی  رواب��ط  روز  27اردیبهشت 
.جناب  گرامیباد  ارتباطات  عرصه  خدمتگزاران 

نماینده بنیاد مستضعفان: از ظرفیت های مردم برای پیشرفت مردم و منطقه استفاده می کنیم

ــک ــری ــب ـــام ت ـــی پ

جاهای  در  کشوری  موفق  و  نخبه  افراد 
دیگر که موفق در هر رسته شغلی هستند 
و  شوند  دعوت  قلعه گنج  بنیادبه  کمک  ،با 
افراد نخبه شهرستان قلعه گنج و کشوری 
و  جلسه  تشکیل  ،وبا  شوند  مرتبط  هم  با 
آموزش هایی به افراد شاخص خواهند داد 
تا در هر رسته هرکسی به شغلی که عالقه 
تسهیالت  واز  کند  پیدا  ،دست  است  مند 
بنیاد استفاده کند،که  در آینده امیدواریم 
از  که  الزمی   آموزش های  و  تجربیات  با 
اموزش  افرادموفق   و  ها  کارگروه  طریق 
 دیده اند، بتواننددر شغل خود موفق شوند
در  کلی  ص��ورت  به  اف��زود‹‹  حسینی 
مردم  ه��ای  ظرفیت  از  داری��م  نظر 
برای  منطقه  و  م��ردم  پیشرفت  ب��رای 
کنیم استفاده  مردمی  مشکالت   حل 
اشخاصی  یا  شخص  روستا  هر  در  یعنی 
و  کنیم  شناسایی  روستا  امین  عنوان  به 
به  را  عده  یک  روستا  پیشرفت  کانون  در 
عنوان امین های روستا که برگرفته از مردم 
کنیم استفاده  پیشرفت  در جهت   هستند 
به  نفر  یک  روستا  پنج  هر  از  افزود‹‹  وی 
در حل  که  می شود  انتخاب  عنوان سفیر 
مشکالت روستاهای در نظر گرفته شده، به 
بنیاد و مردم کمک کند و بنیاد به واسطه 

سند  که  سفیر  و  امین 
روستا  هر  پیشرفت 
هست  اختیارشان  در 
و  مشکالت  قبال  در 
اولویت  ها  ظرفیت 
کرد خواهد   بندی 
از  علوی  بنیاد  نماینده 
خبر  ویژه  های  پروژه 
پروژه  ›‹در  گفت  و  داد 
های  برنامه  ویژه  های 
گرفته  نظر  در  خاصی 
بحران  در  مثاًل  ایم 
،سیل  ،ک��رون��ا  ملخ 
در  غیره  ،و  ،طوفان 
این زمینه ها به صورت 

وکمک  شد  خواهیم  عمل  وارد  وی��ژه 
کنیم عبور  بحران  از  تا   می کنیم 
بحث  در  مثال  اورشد‹‹طبق  یاد  ایشان 
بحران کرونا ۲ میلیارد و نیم برای بازاریان 
که در این مدت   که با تعطیلی بازار ، متضرر 
صورت  به   ، کردیم  بینی  پیش  اند  شده 
طریق  از  بازاریان  شناسایی  ،و  تسهیالت 
پرداخت شود آنها  به  اصناف  و   فرمانداری 
حسینی  حسام  سید  مصاحبه  پایان  در 
های  کمک  و  رزمایش  طرح  در  گفت‹‹ 

رهبری  معظم  مقام  تاکید  که  مومنانه 
حمایتی  بسته  هزار   ۶ بود،توانستیم 
از  گنج،  قلعه  در  نیازمند  اف��راد  به 
،فرمانداری  سپاه  و  بسیج  ناحیه  طریق 
و  دهیاران  بهزیستی،  امداد  ،کمیته 
کنیم کمک  منطقه  مردم  به   شوراها 
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آقای جبرئیل  چمنی یکی از چهره های موفق وپرتالش 
و  شهرداری  عمومی  روابط  بعنوان  گنج  قلعه  شهر 
با خدمت صادقانه  تا کنون  قلعه گنج که  شورای شهر 
توانسته است موفقیت چشم گیری داشته باشد .روزت 

مبارک 


