
خــدامـــــــــراد میــــرآبـــــادی

باران ، سیل ، کوالک و بوران در گویش محلی ) چوم ( ، تگرگ، سرما ، طوفان 
و خشک سالی از بالیای طبیعی جنوب استان کرمان است که همواره 
 کشاورزی را در کنار خشک سالیهای طوالنی تهدید کرده و می کند ! 
همه ساله با هزینه های گزاف اگر کشاورز جنوب کرمانی بتواند با 
و  پالستیک  کود،    ، سم  نظیر  کشاورزی  مایحتاج  گرانی  همه  آن 
بالیا جان سالم  این همه  از  و  باشد  داشته  را  بذر کشت محصولی 
 به در ببرد ، تازه اول بدبختی فروش محصوالتش را پیش رو دارد!

به  را  مردم  نیست  و  هست  تمام  کن  بنیان  سیل  گذشته  سال 
نکرده  راست  کمر  پارسال  بدهیهای  دین  زیر  از  هنوز  و  برد  تاراج 
اند که سرما زدگی امسال سیلی محکم تری بر گونه ی کشاورزی 
رودباری  کشاورزان  هنوز  و  نواخت  کرمان  کرمان  استان  جنوب 
زیر  کشت  تمام  شن  طوفان  که  بودند  زدگی  سرما  شوک  در 
برد! خود  با  و  کرد  له  خود  رحم  بی  چرخهای  زیر  را   پالستیک 

در همین روزها با تالش دو نماینده ی محترم مردم شریف ۷ شهرستان 
جنوبی  کمیسیون کشاورزی مجلس از راه رسید و با ظرفیتها و جاذبه ها 
و مشکالت کشاورزان آشنا شد . در کنار این همه مشکالت قطع شریان 
حیاتی هلیل رود و انتقال آن به کرمان و قرار دادن پروسه ی انتقال 
آب از عمان به جنوب و از خلیج فارس به سیرجان این شائبه را متبادر 
 می کند که همه ی جنوب بکنند یاری تا کرمانیان بکنند زندگانی! 
قطعا نزدیکی جنوب کرمان با استان های مرزی ظرفیت دسترسی 
به قاچاق را تسهیل می کند و تنها راه قوت الیموت مردم همین 
کشاورزی است که عرضه ی محصوالت را به ۷ خوان رستم مبدل 
از دست یازیدن مردم  ! به راستی به منظور جلوگیری  کرده است 
به هر گونه قاچاق و ناامنی دولت مردان و مجلسیان چه اقدامات و 

تسهیالت و تصمیماتی خواهند گرفت؟

زم��س��ت��ان��ی ک���ه ن��ش��ن��اس��د 
را! س���رای���ان  دول�����ت   در 

سخــن نـخــســـت

 آیا کهنوج بر مدار توسعه ی عمرانی قرار می گیرد؟

گزارش نشریه ی افاق جنوب از نخستین معدن فعال در 

 شهرستان قلعه گنج 

تولید ۱۴۰۰ تُن کنسانتره مس 
 در معدن مس رمشک قلعه گنج

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی رمشک
) نوبت اول (

آیا او مردی است با فطرت 
کار و تالش، یا نه! از کراتی 

 دیگر آمده.

بررسی شیوه ی اعطای تسهیالت 
اشتغــالـزایـی پرورش دام و 

نارضایتی عده ای از 
متقاضیــان دریــافت 

 تسهیـالت

با  شکرالهی  منصور  نشست 
انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 

اسالمی استان کرمان 
بنیاد  روســای  حضور  با  و 
جنوبی شهرستان  پنج   مسکن 

آن که بالینش بود از پر قو    
بی خیال است از شلوار 
من با پینه و رنگ و رفو

۴3223

2

تعاونی  شرکت  سهامداران  اطالع  به 
جلسه  که  رساند  می  رمشک  روستایی 
شنبه  یک  روز  در  شرکت  عمومی  مجمع 
ساعت  شرکت  دفتر  محل  99/۱۱/5در 
تمامی  واز  گردد  می  برگزار  9صبح  
دعوت  جلسه  در  شرکت  جهت  سهامدران 

بعمل می آید 
دستـــور کـــار : 

۱-انتخــاب هیات مـدیر شرکت 

2-انتخـاب بـازرســان شـرکت 

هیت مدیره شرکت تعاونی روستایی رمشک 



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،

م��ردم  نماینده  شکرالهی  منصور 
نشست  ای��ن  در  جنوبی  شهرستان  پنج 
جنوب  ب���رای  خ��وب��ی  ک��اره��ای  گ��ف��ت: 
شهرستان  هنوز  اما  شده  انجام  کرمان 
دارن��د. بیشتری  توجه  به  نیاز  ما   های 

وی افزود : شهرهای ما نیاز به ترمیم و تغییر 
اساسی دارند و برای اینکار باید توجه ویژه 
شود. شهرها  فرسوده  بافت  به  نسبت   ای 

هادی  طرح  داشت:اصالح  اظهار  شکرالهی 
آنها  طرح  از  سال  چند  که  روستاهایی 
مردم  تا  گیرد  قرار  اولویت  در  گذشته 

سواری  خ��ودرو  ی  شناسنامه  برگ  یک 
موتور  شماره  به   ۱۳۹۸ مدل  هایما  بک  هاچ 
سفید  رن��گ   NAAD5C۳44KY72۱۱۸۱
ملی  کد  به  نژاد  محسنی  گلمراد  مالکیت  به 
5۳6۹۸774۹۱ به شماره پالک 5۹7ق۱2/ایران 
اعتبار ساقط  از درجه ی  75 مفقود گردیده و 

می باشد

ــــواری  ــاه س ــگ ــت ــدس ــک ــــرگ ســبــز ی ب
ــور  ــوت م ـــاره  ـــم ش ـــه  ب  ۱۳۱SE ــا  ــپ ــای  س

6۳60852/M۱۳ 
به مالکیت محمدرضا صفری فروشانی فرزند علیرضا دارای 
 کد ملی ۱۱۳0۴۳۳88۹ با پالک 5۱۱ی 5۳ ایران 5۳ 

مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد

بـررسـی شیــوه ی اعــطای تسهیــالت اشتغــالزایی پرورش دام و 
 نـارضــایتــی عـــده ای از متقـــاضیــان دریــافت تسهیـالت

نشست منصور شکرالهی با مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 
 و بــا حضـــور روســـای بنیــاد مسکن پنج شهرستــان جنـــوبی

نشوند .  مشکل  دچ��ار  ساز  و  ساخت   ب��رای 
و همچنین در کارشناسی و واگذاری اسناد مالکیت 
اراضی مسکونی در روستاها کمترین مبلغ اعمال 
 شود تا مردم بتوانند اسناد خود را دریافت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
رایگان  قیر  تامین  طرح  تصویب  به  توجه  با 
خوبی  مصوبه  مجلس  در   : گفت  مجلس  در 
و  شد  تصویب  رایگان  قیر  طرح  خصوص  در 
شورای نگهبان هم تایید کرد، تا با انجام اینکار 
تحولی خوب در آسفالت راه های روستایی و 

معابر شهرهای مناطق محروم ایجاد شود.

 آیا کهنوج بر مدار توسعه ی عمرانی قرار می گیرد؟
خدایی  و   عمومی  افکار  تنویر  و  مطالبه  حکم   در  مقال  این   🔰
گردد. می  قلمی  نمایی  سیاه  و  تخریب  حکم  در  نه   ناخواسته 

تواند  تا آن جا که می  نموده  نگارنده همواره شرعا« سعی  چرا که 
دان  قدر  انصاف  و  عدل  ی  پایه  بر  خود  اندک  دانش  بضاعت  با   ،
مجید  مهندس  آقای  جناب  کهنوج  پرتالش  شهردار  زحمات 
باشد. کهنوج  شهر  محترم  ــورای   ش ی  مجموعه  و   محمودی 

�� نگارنده تا حدودی بر پایه اطالع و اشراف خود از اجرای دو طرح بزرگ 
گاز رسانی و فاضالب شهری از خواستگاه مطالبه گری مطالبی را به 
سمع و نظر شما خوبان خواهد رساند هر چند خالی از نقص نیست و 
این بیش از دهها مقال در این خصوص است که برآمده از خواسته ی 
 مردم است که امیدوارم به سمع و نظر متولیان امر برسد چرا که معتقدم ؛ 
لبن؟ نوشد  کی  طفل  نگرید  تا   / چمن؟  خندد  کی  ابر  نگرید   تا 

�� همگان استحضار دارند که قبل از سکانداری جناب آقای مهندس 
مجید محمودی در شهرداری کهنوج گرد و غبار و  چاله چوله های 
حاصله اجرای دو طرح بزرگ گاز رسانی و فاضالب  چهره ی شهر 
کهنوج را کریه کرده بود . هر چند جناب آقای مهندس خواجه که 
هر کجا هست خدا یارش باد خدمات به یاد ماندنی در خالل آسفالت 
 شکافی و کانال کشی از خود به یادگار گذاشت و طرحهایی همچون
 اح����������داث چ����ن����دی����ن ب���وس���ت���ان
 اح����������������داث ک�������ن�������ار گ������ذر
 اح��������داث م����ی����دان خ���ل���ی���ج ف����ارس
 اح������داث م���ی���دان پ��ی��ام��ب��ر اع���ظ���م ص
ـــاد اب ــگ  ــن ل روی  ـــه  ب رو  ـــدان  ـــی م ســـــازی  ــر  ــت ــس  ب

جمله  از  شهر  ــای  ــواره دی ــازی  س زیبا  و  هــا  فـــواره  ایــجــاد 
عشایری روزی  شبانه  مـــدارس  جنب  و  ســپــاه   دیـــوار 
شهرداری قدیم  حمام  فروشان  بــار  تــره  ــازار  ب دهــی   سامان 
گنج ــعــه  ــل ق راه  ســـه  ی  بــــازارچــــه  دهــــی  ـــان   ســـام

از خدمات شایان مهندس خواجه شهردار سابق کهنوج به شمار می 
هم  فعلی  مجید محمودی شهردار  مهندس  آقای  اما جناب   ، روند 
کوشید تا با سنگفرش کردن پیاده روها و تکمیل پروژه های نیمه 
تمام قبلی و دوباره سازی میدان امام ره و آسفالت برخی از کوچه و 
خیابانها برای اولین بار و جدول گذاری و شن ریزی کمک در خور 
توجهی به عمران و آبادی شهر کهنوج کند اما آنچه که این روزهای 
 پایانی پارلمان شهری و شهردار باید مد نظر قرار دهند این است که؛

محمودی  مجید  مهندس  تصدی  ابتدایی  روزهــای  در  دقیقا   🔰

فرهیخته  هنرمند  علیمرادی  منصور 
رتبه  کسب  به  موفق  وجنوب   جیرفت 
احمد شد. آل  ادبی جالل   نخست جایزه 

آل  ــزه  جــای کــه  ــت  اس ــر  ذک ــه  ب الزم 
ادبی  بزرگترین  و  معتبرترین  از  احمد 
حوزه  در  ساله  همه  که  هست  ــران  ای
ــردد. گ می  بــرگــزار  نویسی   داســتــان 

بر  ادبی عالوه  بزرگ  رویداد  این  اول  نفر 
تقدیر مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان 

دریافت خواهد کرد

 اگهی انحصار وراثت 
خانم زری جاللی پور فرزند صادق دارای شناسنامه 
ی __بشرح دادخواست شماره ۹۹0۱۱00 مورخ 

0۹/۱0/۹۹ توضیح داده شادروان محمد احمدی پور 
فرزند بختیار شناسنامه ی __ در تاریخ 2۳/6/۹۹ در 

شهر منوجان فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند 
 از :

۱_ اسحاق.  احمدی پور به شماره ملی 6۹800۳0825 
 متولد ۳0/5/82 فرزند متوفی 

2_طاهره احمدی پور به شماره ملی 6۹800082۳۴ 
 متولد 2/۹/۷۹ فرزند متوفی 

۳_عیسی  احمدی پور به شماره ملی ۳۱50۳۴6665  
 متولد 20/۷/۷0 فرزند متوفی 

۴_ زهرا.  احمدی پور به شماره ملی 6۹8006۱208 
 متولد ۴/0۹/8۴ فرزند متوفی 

5_موسی  احمدی پور به شماره ملی ۳۱50۴۹۹۹0۹ 
 متولد 20/۷/۷۳ فرزند متوفی 

6_ مریم  احمدی پور به شماره ی ملی ۳۱50۴۹۹۹۱۷ 
 متولد 20/8/۷6 فرزند متوفی 

۷_ احمد  احمدی پور به شماره ملی ۳۱50۳۴665۷ 
 متولد 20/۷/6۹ فرزند متوفی 

8_ علی  احمدی پور به شماره ملی ۳۱50۳۷82۴۹ 
 متولد 20/۱0/۷۱ فرزند متوفی 

۹_ حوری  احمدی پور.  به شماره ملی ۳۱6026۳۹۷5 
 متولد ۱/۴/۱۳۳0 مادر متوفی 

۱0_ بختیار  احمدی پور به شماره ملی ۳۱6026۳۹6۷ 
 متولد 25/0۹/۱۳۱۳ پدر متوفی 

۱۱_ زری. جاللی پور به شماره ملی ۳۱6026۴۳2۷ 
 متولد ۱8/۹/50 همسر متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی 

اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 

ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از 

نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط 

 است.

علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

یـک افتخـاری بـزرگ تـوسط 
هلیـل سـرزمین  از   فـرزندی 

بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج به منظور پرداخت تسهیالت اشتغالزایی تسهیالتی را با 
هدف پرورش بز بومی در بین متقاضیان و کشاورزان این شهرستان با پرداخت تسهیالت با سود 
 کم به مبلغ سی الی پنجاه میلیون تومانی از چندماه قبل در این شهرستان اغاز نموده است.

گفت: نشریه  دف��ت��ر  ب��ه  تلفن  ب��ا  متقاضیان  ای��ن  از  یکی   اخ��ی��را 

شما  اختیار  در  مستقیما  دام  خرید  برای  تسهیالت  پول  اند  گفته  ما  به  بانک  طرف  از 
شرکت  به  شود  می  دام  خرید  صرف  که  را  تسهیالت  از  مبلغی  بانک  بلکه  گیرد  نمی  قرار 
گرفت  تحویل خواهید  این شرکت   از  را  دام  و شما  کند  می  واریز  دام   فروش  و   های خرید 

منطقه  غیربومی  یا  بومی  دام  ایــن  نیست  مشخص  هنوز  که  گفت  همچنین  وی 
تسهیالت  ی  کننده  ــت  ــاف دری متقاضیان  از  بــســیــاری  و  هست  گنج  قلعه  ی 
گویند: می  و  هستند  ناراضی  تسهیالت  پرداخت  ی  شیوه  به  نسبت  دام  ــرورش   پ

 نظارت بر تسهیالت اشتغالزایی امری ضروری هست اما اینکه پول و تسهیالت ما را بگیرند و یک 
گونه ی بز مهاجم و دام غیربومی را به ما بدهند که بعدا هیچگونه سازگاری  با محیط و منطقه نداشته 
باشد و برای وام گیرنده حاصلی جز ضرر و زیان نداشته باشد نمی توانیم بپذیریم و مسئله ی دوم 
این است که شرکتی که دام  وام گیرندگان و متقاضیان تسهیالت را تامین می کند احتماال با کسب 
سود این کار را انجام می دهد و این احتمال وجود دارد دام با قیمتی بیشتر از قیمت معمول به وام 
گیرنده تحویل شود اما خود وام گیرنده از انجائیکه بومی منطقه هست میتواند دام مورد نیاز خود را 
به نسبت تعداد بیشتر و با قیمت پائین تر از معمول در منطقه خریداری کند اما با این شیوه ی نظارت 
 و توزیع تسهیالت خرید دام دخالت وام گیرنده در تامین و تهیه ی دام مورد نیاز از او سلب می شود.

 برای کسب توضیحات بیشتر از مجری شهرستانی طرح ابادانی قلعه گنج سئوال می کنیم.

طرح  شهرستانی  مدیر  حسینی  ال��دی��ن  حسام  سید 
گوید: می  ب��اره  ای��ن  در  گنج  قلعه  اب��ادان��ی  و   توسعه 

متقاضیان  به  وام  مبلغ  و  تسهیالت  انحراف  از  جلوگیری  برای  رویه  این 
اشتغال  تسهیالت  پول  گیرنده  وام  است  ممکن  چون  و  شود  می  انجام 
نماید  هزینه  نظر  مورد  کار  و  کسب  از  غیر  به  دیگری  جای  در  را  خود 
بود  خواهد  طریق  این  به  کار  روال  و  شود  می  گرفته  پیش  در  شیوه  این 
را  گنج  قلعه  بومی  دام  گنج  قلعه  بومی  اعضای  از  متشکل  ای  مجموعه 
سپس  و  کنند  می  بیمه  و  تهیه  و  خریداری  متقاضیان  به  تحویل  جهت 
 برای نگهداری تحویل متقاضیان تسهیالت می نمایند وی همچنین گفت :

دام  خرید  خصوص  در  قبال  که  رحمت  منادیان  ــروه  گ احتماال   
چمنی  صالح  سرپرستی  به  انــد  داشته  فعالیت  شهرستان  ایــن  در 
گرفت. خواهند  برعهده  را  کار  این  گنج   قلعه  بومی  های  بچه   از 

حال اینکه این نکته نیز وجود خواهد داشت اگر هدف وام گیرنده انحراف 
افراد  به  را  ان  شرکت  از  دام  تحویل  از  پس  تواند  می  باشد  تسهیالت 
 دیگری بفروش برساند و پول عاید از این کار را صرف امور دیگری نماید.

این گزارش در شماره های بعد همین نشریه با مصاحبه های بیشتر با هدف 
بررسی شیوه ی پرداخت تسهیالت و جلوگیری از انحراف تسهیالت ادامه 

خواهد داشت

شهردار ساعی کهنوج که در تمام نواحی و محالت شهر تالش 
ایشان عرض شد که  به  نمایی می کرد  ایشان خود  مضاعف 
، ای کاش خدمات رسانی شهری به گونه ای عمل شود که 
چه  نگیرد  قرار  عمرانی  خدمات  بار  زیر  همزمان  شهر  تمام 
و  عمرانی  اعتبار  تخصیص  امید  به  شهر  از  قسمتی  که  بسا 
نشود فراهم  سازی  باز  امکان  ولی  تخریب  افــزوده   ارزش 

از جمله این که آسفالت جلوی بانک صادرات به کلی کنده و 
زیر سازی و الحمدالل آسفالت شد و یا میدان وسط شهر امام 
 ره که تخریب و مجددا با المان جدید خدا را شکر  ساخته شد 
ــــــزرگ شـــهـــر ســــامــــان دهـــــی شــد  ــــــارک ب  پ
 اما ای کاش برای انجام امورات عمرانی شهر اهم مهم می شد 
گذر  کنار  رفتن  ترافیک  بــار  زیــر  و  ســازی  بــاز  مثال   🔰
به  دارد  جا  که  بود  عالی  زه  کشاورز  پــارک  ــداث  اح و 
شهر  شــورای  و  شهردار  به  مــردم  ی  همه  از  نمایندگی 
که؛  بود  صحبت  این  همواره  اما  گفت  قوت  خدا   کهنوج 
مــرور  بــه  و  شــروع  مرکز  از  شهر  عمرانی  ـــورات  ام  
شود مــی  کشیده  شهر  جــنــوب  و  شــمــال  سمت  ــه   ب

درست است که بعضی از کوچه و خیابانهای مرکز شهر برای 
اولین بار بهسازی و آسفالت شد ولی در ادامه کار لنگ و به 
دلیل عدم تخصیص بودجه یا جذب قیر رایگان این روند یا ادامه 
 نیافت و یا به اذعان ایشان سهمیه قیر ویژه ی بافت فرسوده بود

اذعان  به  آزاد   دانشگاه  سمت  از  شهر  ورودی  بهسازی   🔰
نیست  شهر  ی  حوزه  جز  چون  رسمی  غیر  منابع  برخی 
شایسته  که  طور  آن  آن،   سازی  زیبا  برای  عزمی  هیچگاه 
نشد جزم  باشد  کهنوج  شهر  صبور  و  نجیب  مــردم   ی 

اگر  یا  نشد  داده  تخصیص  کامل  طور  به  یا  افزوده  ارزش   🔰
اجتماعی  تامین  به  شهرداری  بدهیهای  از  صحبت  شد 
. شــود  می  پرسنل  مزایای  و  حقوق  رسانی  روز  به   و 

در  توانست  مــی  کــه  کهنوج  آسفالت  ی  کــارخــانــه 
توسعه  ــرای  ب حالی  کمک  کــرد  هزینه  و  جویی  صرفه 
نگرفت ــرار  ق تولید  ــدار  م در  باشد  شهر  عمرانی   ی 

ماههای  آخرین  در  درست  شهر  ورودی  در  مسافر  پارک   🔰
عمر پارلمان شهری کلنگ خورد و عزمی جهادی در ساخت 
 و اجرای گل و نهالکاری و بستر سازی شهر دیده نمی شود .

آب  ــاال  ب هــای  هزینه  با  که  هایی  کوچه  آسفالت   🔰
الیه  و  شد  رها  آسفالت   بدون  شد  سازی  بستر  و  کوب 

است  مانده  مسکوت  ها  رودخــانــه  کنی  بوته  و  ــی   روب
بیشتر  در  ــی  ول تعویض  بعضا«  کهنه  جدولهای   🔰
و  نگرفت  صــورت  جدید  ــذاری  گ جــدول  طراحی  جاها 
جدولهای  همان  هنوز  خیابانها  و  کوچه  از  برخی  در 
اند  نشده  هم  موزاییک  روها  پیاده  و  تعویض  هم   کهنه 
�� برخی از پایه چراغهای وسط بلوار اصلی شهر تعویض شد اما پیاده 
روها و وسط شهر همچنان تاریک و بعضا درختان منازل خالی 
 از سکنه تاریک و جلوی  دید کوچه و خیابانها را  فرا گرفته است 
 �� ۴ راه شهدای گمنام ۳ راه قدیم جیرفت هرگز بازگشایی نشد 
نمی  التین  المان  اما  نشد  عملیاتی  سالمت  ی  جــاده 
شد  داده  تشخیص  اهم  که  داشــت  ضــرورت  چقدر   دانــم 
ترمینالهای  ــی  ده ــان  ســام و  احــداث کــمــربــنــدی   🔰
هــم نــیــســت  اقــــــدام  ــــت  دس در  ــــری  ب ــر  ــاف ــس  م
خواجه  مهندس  ــان  زم از  که  نمایی  جهت  تابلوهای 
اند  نشده  سازی  باز  و  رفته  رو  رنگ و  از  اند  شده   نصب 
سال  ــاران  ب که  آبــاد  ناصر  های  کوچه  از   برخی  در   🔰
اند. هم نشده  زنی  تیغ  حتی  کرده  ایجاد  ابراهه   گذشته 

�� جدول کشی پارک ناصر آباد که زمین آن توسط مردم اهدا 
حال  به  است  شده  گذاری  جدول  منصفی  آقای  زمان  در  و 
خود رها و برق رسانی و آب رسانی و نهال کاری پیش کش 
حتی بوته های خودروی شورک و سمسیل منظره ی بسیار 
 بدی را ایجاد کرده بود که اخیرا توسط مردم آتش داده شدند 
�� دکه های فالفلی در سطح شهر و معابر و دور میدان شهید 
شهسواری رو به ازدیاد اما فرش  موزاییک پیاده رو های آن 
کند  می  جلوه  کننده  مشمئز  بسیار  قلعه  به سمت   خصوصا 
آقای  تقدیر جناب  قابل  و  به عملکرد شایسته  توجه  با   * 🔰
مهندس محمودی در شهرداری اسمینون و فعالیت مضاعف 
اندازی  راه  از  سپاس  و  کهنوج  به  ورود  بدو  در  وی  قابل  و 
شهید  خیابان  و  گردان  ی  جاده  پل  و  نظمیه  پل  دوم  باند 
و  الل  ی  فلکه  و  مادر  میدان  بهسازی  و  جانبازان  و  رجایی 
آسفالت  و  آباد  حسین  فرهنگ  میدان  و  اختیاراباد  گذر  زیر 
خیابان سادات و صدهها فعالیت خوب و چشمگیر دیگر انتظار 
دارد نسبت به رفع نقایص مطروحه و مشروحه ی صدر الذکر 

ترتیبی اتخاذ و تسریع فرمایند



)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،

ــرده ای  ــژم ــن پ ــم مــانــنــد م ــو ه ـــم ت ــی دان ـــت م  ای دوس
ای  آزرده  و  ــی  ــاص ع ــز  ــی ــای پ دســــِت  از  مـــن  ــِد  ــن ــان  م

ست  رفــتــنــی  یقینا«  ــرگــی  ب ــی  ب ــصــِل  ف ایـــن  ــیــق  رف  امـــا 
ای  افـــســـرده  ــب  ش و  روز  ــه  چ اگـــر  کـــرد  تحمل  ــد  ــای  ب

گــذر  ـــن  ای مــســیــِر  در  شــقــایــق  ای  را  ـــن  ای دانـــم  ــی   م
ای  ســرخــورده  ای  ـــورده  خ تیپا  ــه  ــروان پ از  ــه  ک ــس  ب  از 

ورق  ــش  ــای ه ــب  ش و  روز  و  اســـت  بـــازی  شــبــیــِه  ــا  ــی  دن
ای  بـــرده  ــازی  ــب ن دل   ، دل  ــر  اگ حکم  اینجا  بــاشــد   پــس 

نیست  ــبــض  ن تــنــهــا  کــه  کــــردن  زنــدگــی  نــشــاِن   آری 
ای مــــرده  امــــا  داری  بــــودن  هــــای  عــالئــم   گــاهــی 

ــان  ــرب ــه ـــاِن م ـــب ـــاغ  تــیــمــار خـــواهـــد کــــرد امــــا ب
ای  خـــورده  رفــیــقــان  دســت  از  ــه  ک را  هــایــی  زخــم   ایــن 
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ــــِک ســـــــاِگ کـــــاوار  ــــچ ـــــه تَ ـــــرَص  َحـــصـــیـــِل ُغ

ـــار ـــی َکــــفــــِتــــه بــــی س ـــوک ـــن ـــُب ـــی ِــــــه ِک ــــــال  اَن

ــی  ــون ج َب  َســـنـــگـــیـــِنـــه  ــــه  ک ـــــس  بَ ـــی  ـــوک ـــل  َش

ِجـــلِـــنـــدار  َور  ــــش  ــــونَ ش کـــــــرده  ـــــدی  ـــــزی  َم

تَـــکـــدیـــر  داره  ــــش  ــــولَ ک َب  ــــه  ک ـــــــــواری   لُ

ـــار ب َور  داده  وونـــــــی  ـــــــــه  وایَ  تَـــــمـــــوِم 

ــون  ــم ــی ــل س ــــدی  ــــی ِس َور  ـــه  ـــِت ـــس بَ ـــی  ـــل ـــی  َدخ

کـــار ِی  رشـــتـــه  ـــــر  َس ـــو  ـــب ب وا  ـــن  ـــُک ـــل َ ب ــــه   ک

ـــری  ـــه ُس ـــر  ـــی ت ــــــک  َح ـــــِدِل  ـــــی ن ای  ــــی  ــــگ َ  ل

ــــــار  واچ راِه  ـــــه  ـــــون زم َور  ـــی  ـــت ـــس ب ـــــه   ک

ــو ب پــــا  ـــه  ـــَن ـــی ک َســــــر  ای  َدنــــکــــی   تُــــــــــواِر 

زار ــــو  ب دایـــــــه  اگـــــو  ــــنــــی  ــــَک ِدی دا   َســـــــری 

ـــو ُش ـــًه  ـــن ـــی س ـــــک  َچ ُکــــــو   َزرَده  ــــی  ــــرون  گ

تَــنــســار  ـــه  ـــِت ـــف َک ـــه  ـــلَ ـــب ِک َب  رو   َجــــوونــــی 

مهدی جاللی

تاختم  مـــی  ــا  ــج ک ـــو   ت بـــا  مـــن  ــه  ــک ــن ای از  ــم  ــذری ــگ  ب
نشناختم را  تــو  و  راهــیـــــــــــم  ــاِن  ـــ ـــ ــای پ  همسـفر 

ــی  ــدگ زن نــقــِد  ـــاِس  ـــس اح از  ـــر  پ جــیــِب  از   عــمــری 
ــم  ـــ ــرداخــت پ را  نــســـــیــه  هـــای  وعـــــــده  ــهــای  ب ــن  ـــ  م

ــود  ب تــو  ــاِن  ــم ــش چ ــــاِت  م ــــازی  ب ـــاِز  ــــ آغ از   چشـمم 
بــاخــتــم  بــچــیــنــی  را  هــایــت  مــهــره  آنــکــه  از  ــش  ــی  پ

شب ــوز  ـــ ـــ ــرم م ــِی  ــک ـــ ــاری ت در  ـــه  ـــروان پ یـــک   مـــــثــل 
ساختم  نـــو  ای  ــه  ــص ق و  ــع  ــم ش ــِق  ــش ع از  ــم  ــت ــوخ  س

را  قــــالب  ایــــن  کــــاش  ای  گــذشــت  صــیــدم  ـــرصـــِت   ف
انــداخــتـــــم  ــی  ــم ن مــاهــــــــی  بـــی  روِد  در  ــب  ســب  بـــی 

#محمدرضاساالری

ســرایـــــش  پسیـنگــــاه
را  اصغر   ، اکبر  کبابی  حــوالــی  گشتم  مــی  بــر  نــانــوایــی  از  کــه  ـــروز  دی
 . متناسب  ــدی  ق و  ای  قهوه  مــوهــای  بــا  ــرام  م ــوش  خ جوانکی   . ــدم   دی
؟!! روزهــــا  ایـــن  بینمت  ــی  م کمتر  ؟  کــجــایــی   . ــق  ــی رف ســـالم   -- 
  # سالم جانم . . افتاده ایم گوشه ی خانه . مدتهاست که فقط برای ضرورت از خانه بیرون می آیم .

 !! ؟  ـــــی  ـــــرس ت ــــــی  م ــــــا  ــــــرون ک از  نــــکــــنــــد   -- 
نترس عزیزم . وقتی که ترامپ با آن همه ادعا مبتال شد ، ما که جای خود داریم . 
البته جانب احتیاط را رعایت کنی بد نیست . هیچ اعتباری در کار جهان نیست . 
یک دفعه می بینی مبتال شدیم و ُمردیم . به همین سادگی .... البته که ما نباید به 
این زودی و سادگی بمیریم . هنوز آرزوهای زیادی در سر داریم . دامادی پسرانمان 
. و شاید هم فرصتی دست داد خودمان تجدید فراش کردیم . جرم که نیست که 
 ؟ پیامبران ما هم هر کدام چندین عیال داشتند . خالف شرع که نیست که ؟ ...

باد پسینگاه پاییزی از الی شاخ و برگ کهوران پیر راه می گشود و با سرعتی خوشایند 
 بر تخت پیشانی اصغر می نشست و در میان جنگل موهای در همش گم می شد . 
؟  ــود  ش مــی  مگر  ـــازار  ب ـــاع  اوض و  ــع  وض ــن  ای ــا  ب  . ــاااان  ــرج ــغ اص ای    #
.  . کنم  فکر  حتی  اش  دربــــاره  ــم  ده نمی  ـــازه  اج ــود  خ ــه  ب ــه  ک ــن   م

--- خدا عمرت بدهد . ناشکری نکن مرد . خدا را شکر کن که معلم هستی و سر ماه 
حقوق به حسابت می آید . . ما چه کار می کنیم که دل به کشت و کار بسته ایم . المذهب 
 مثل قمار می ماند . هیچ اعتباری در برداشت و خریدش نیست . تاخت یا باخت .. 
 من اگر جای تو بودم تا حاال زن سومم را هم گرفته بودم . ثواب دارد به همین زیارت . 

 آیا او مردی است با فطرت کار و تالش، یا نه! از کراتی دیگر آمده.

 به نام خدا .

آمــــده. دیــگــر  ـــی  کـــرات از  نــــه!  ـــا  ی ــــالش،  ت و  کــــار  فــطــرت  ـــا  ب اســــت  ــــردی  م او   آیــــا 
 ))به بعضی از افراد ، نباید بال پرواز داد.چون آن باال، رنگی را به غیر از رنگ واقعی آسمان به رخت می کشند.((

این روزها ، آقای شکراللهی ،مدام و مستمر با مردم و مسئولین حوزه ی نمایندگی خویش جلسه برگزار می کنند.در تمام 
 جلسات جمله ای را بیان می کند که بیانگر ایده ی ایشان است.؛؛ مدیر باید میدانی باشد، نه صندلی نشین و دور بین.
کرد. رفــع  هم  میدان  در  و  کــرد  لمس  ــد،  دی میدان  در  باید  را  مشکل  که  ــد  دارن اعتقاد   ایشان 

افراد  آنچنان  ــروز  ام اما   ، گــذرد  می  نظام  جمهوریت  از  سال  همه  این  که  است  تاسف  بسی  جای 
شود. می  تنگ  ایشان  بر  نفس  راه  که  کنند  می  شلوغ  را  نماینده  بر  و  و...دور  بیکار   نیازمند، 
 آیا مشکل از نمایندگان سابق بوده، یا تیمهای دولت ها که با اندکی دستکاری از طرف نمایندگان بر مسندها جلوس کرده اند.

باید دید که آقای شکراللهی برای استمرار این رویه)پشتکار و عزِم جزم(چه برنامه ای دارند؟ بدون شک ایشان برای تداوم این 
 هدف تا منتج شدن به نتیجه ی ثمربخش،نیازمند همدالن و هم رایانی است که در وسط گود فقط مردم را ببینند و بس.

ـــــــد:  ـــــــدان ــــــــه ب ـــــــــــرض اســـــــــــت ک ـــــی ف ـــــول ـــــئ ـــــس ــــــــر م ــــــــر ه  ب
جــانــی/ و  ــــد  ان ـــی  ـــان ن و  ــــد  ان بـــدانـــی/زبـــانـــی  ار  ــد،  ــن ــم ــس ق ســـه  ــــــاران  ی  دال 
زبـــانـــی ـــــــاران  ی بــــه  کــــن  ـــت  ـــحـــب ـــش/م ـــران ب در  از  ــــــده،  ب ـــــان  ن  ، ـــی  ـــان ن  بــــه 
تــوانــی بـــــده، گـــر مـــی  ـــــــه راهـــــش جــــان  نــگــه دار/ب را  ـــی  ـــان یــــار ج  ولــیــکــن 

مورچگانی  مثابه  ــه  ب ــی  ــان زب و  نــانــی  ـــاران  ی جامعه،  ــن  ای در  کــه  بینیم  مــی  وفـــور  ــه  ب ـــروز  ام
دیگر. چیز  .نــه  اندیشند  ــی  م دانـــه   ــه  ب فقط  ــا  ــه ــد.آن ــدن آم و  رفــت  در  ـــم  دائ ــه  ک  هستند 

دارد. تـــو  از  ــی  ــع ــف ن مـــایـــه،  انـــــدک  ســخــنــگــوی/کــه  مــــدح  نــشــنــوی  تـــا   اال 

ـــرشـــمـــارد. ب عــیــوبــت  چـــنـــدان  صـــد  ـــــاری/دو  ـــــی ن بـــر  ــــــرادش  م روزی  گـــر   کـــه 

رفو ننگ  و  پینه  با  من،  شلوار  از  است  خیال  قو/بی  پِر  از  بود  بالینش  که  آن   . 
نگاهی  اگر  که  کنند  می  زندگی  اوج  در  آنچنان  گروهی  که  ای  جامعه  در  متاسفانه 
بر حضیض بیندازند و بر زیر دستان نظر بیفکنند، به دلیل ارتفاع زیاد سرشان چرخ 
 می خورد و قی خواهند کرد، باید عده ای بر اثر بوی متعفن سطل زباله باال بیاورند.
باشیم! طبقاتی  سطح  چنین  شاهد  اسالمی،  بیرق  با  ای  جامعه  در   چــرا 
 متاسفانه در سالهای اخیر این مسائل شدت و رونق بیشتری گرفته است.--کمی با تامل--

و..... می  نفت  شکر،  روغن،  قند،  مرغ،  متعدد  صفوف  به  روز  شبانه  طول  در  وقتی 
چند  سال  یک  مگر  که  شود  می  متبادر  ذهنم  در  فکر  این  این  ناخودآگاه   ، نگرم 
که  بودم  بحر  این  مستغرق  صفوف  همین  از  یکی  انتهای  در  روزی  دارد؟  ماه 
محزون  صدایی  با  آمد،  هوش  به  رفت.چون  هوش  از  و  کرد  ای  ناله  بانو  شمسی 
نرسید. سیزدهم  صف  به  شمسی  و  شد  تمام  شمسی  ماههای  که  ــرآورد  ب  ناله 

از آن روز است که در ژرفای این بحرالموت متحیر و سرگردانم که آیا منجمی هست که 
با رصد دقیق تر کواکب و اجرام آسمانی، بتواند ماهی را بر تقویم شمسی بیفزاید، می 
 گویم : شاید، منجمی در گذشته ای دور، در رصدخانه ای کوکبی را قلم انداخته باشد .

آن که بالینش بود از پر قو /  بی خیال است از شلوار من با پینه و رنگ و رفو

با همسر  از چوب وگل و خاک ساخته شده است وی  خانه ی رجب رمشکی اهل روستای خیراباد قلعه گنج 
از مصالح  با کمترین استاندارد ها و سقف ان  و سه فرزند کودک و خردسال در خانه ای زندگی می کند که 
باران وجود دارد. بارش شدید  احتمال خراب شدن آن هر لحظه در پی  و   طبیعی و چوب ساخته شده است 

 نبود شغل مناسب و بیماری حاد کلیوی و درد ان ها موجب شده است که وی جز کم درآمد ترین مردم روستا باشد و 
 درآمد او جوابگوی مخارج زندگی اش نیست چه برسد که بتوانند سرپناه استاندارد و ایمنی برای خود و بچه هایش بسازد.

ده  روستای  از  قبل  سال  پانزده  هست  رمشک  دهستان   ۱۳۴۳ متولد  دارد  سال   56 و  رمشکی  رجب  نامش 
می  ترک  را  روستایش  دارد  بیشتری  امکانات  و  است  بهتر  شهر  در  زندگی  اینکه  فکر  به  رمشک  باالی 
و  کند  می  تهیه  کوچک  زمینی  گنج  قلعه  روستاهای  از  یکی  ی  حاشیه  در  و  اید  می  شهر  به  و  کند 
سرپرستی  االن  و  اند  کرده  ازدواج  فرزندانش  از  دختر  دو  و  پسر  دو  دارد  فرزند  هفت  کند  می  زندگی 
هست. دبستانی  پیش  دیگر  یکی  و  است  پنجم  کالس  مهدی  محمد  دارد  برعهده  را  دیگر  نفر   سه 

یک اتاق بیست متری دارد که سقف ان با چوب پوشیده شده است و دیوار ان پر از النه ی موریانه شده است 
یخچال کوچک و فرسوده ای دارد با اجاق گازی که روی زمین گذاشته شده است در همین اتاق هم اشپزی می 

 گزارش افاق جنوب از زندگی یکی از شهروندان نیازمند 
قلعه گنج که تحت پوشش و حمایت هیچ نهادی نیست و مستلزم توجه ویژه است:

ــی  ــوب ــف چ ــق ــــر س ـــی زی ـــدگ  زن

ه کرد . آب دهانش  لبخندی شیرین از ترک های لب اصغر به بیرون ُشرهّ
 را با لذت و اشتها قورت داد . انگار دهانش از نقل ازدواج آب افتاده باشد . 
پا  و  دست  برایم  کارمند  خانم  یک  نــداری  آشنا  راستی   ---
 . بنامش  زنم  می  را  ام  کشاورزی  زمین  و  آب  دانگ  شش   .  کند 
بوی  که  هم  باد   . گرفت  ام  خنده  اصغر  پیشنهاد  از  ناخودآگاه   #
 . کرد  می  پخش  ها  رو  پیاده  در  و  بود  برداشته  را  اکبر   کبابی 
؟ داشــت  خنده  حرفم  کجای  ؟  خندی  می  چرا  ؟  چیه   --- 

ــده ی مـــن آتـــش بـــه جــانــش  ــن ــر کـــه انـــگـــار خ ــغ اص
: و  کــشــیــد  هـــم  در  را  هـــا  اخـــم   ، ــد  ــاش ب ــه  ــت ــخ  ری

کارمند  یک  از  چه  مگه   . نیستم  کارمند  من  حاال  کردی  فکر   --
چهار  ؟  گیری  می  چند  ماهی  االن  خودت  تو  همین  ؟  دارم  کم 
از  که  ام  کشاورزی  زمین  و  آب  همین سهم  !!؟  چه  هر  یا  پنج  یا 
یعنی چه  ؟ معنی  بی  . خنده ی  بیشتره  تو  امثال  تای  ده   حقوق 

خیلی  ــو  ت  . نــداشــتــم  مــنــظــوری   . اصــغــر  ــان  ج ــه  ب ــه  ن  --
. ــــداری  ن ــد  ــن ــارم ک ــک  ی از  کمتر  هــیــچ   . ــی  ــوب خ ــم   ه

جوانکی خام با جیق بلبلی موتور هوندایش پرده ی گوش آرامشمان 
 را درید و فرق بلوار را ناشیانه به سمت میدان امام علی شکافت . 
چند  بود  ریخته  هم  به  دیگر   جایی  از  اعصابش  که  اصغر 
قصد  بــه  حداحافظی  بــدون  و  ــرد  ک بــارش  درشــت  ــرف  ح
حال  من  با  صحبتی  هم  از  که  بود  معلوم    . شد  روانه  نانوایی 
. باشد  خــورده  هم  به  من  ریخت  از  حالش  انگار   . بود   نکرده 

ای  لخته   . خزید  می  کوه  پلک  زیر  به  آرام  آرام  داشت  خورشید 
خون در چشمانش نشسته بود . زنان دستفروش هم خسته از کار 
روزانه بساطشان را جمع می  کردند که هنگامه ی تعطیلی کاسبی 
 است . شب در راه است که باید دمی آسود . به امید فردایی بهتر .

فکر   . شده  سخت  چقدر  زندگی  که  کــردم  می  فکر  خــودم  با 
. نمردن  ــرای  ب نــان  ای  لقمه  ــرای  ب تقالهّ  شــده  ــردم  م ذکــر   و 

به  و  انداختم  خط  را  ریشم   . بود  مسیرم  توی  آرایشگاهی 
به  عیال  که  برگشتم  خانه  به   . نخریدم  نان   . برگشتم  خانه 
 . بخند  ما  ریــش  به  هم  تو   . ــدارد  ن عیبی   . خندید    ریشم 
حیاط  ی  گوشه  ــای  ه شــن  روی  ایستاده  ــت  داش سامیار 
 . رسید  بــرایــم  ــرق  ب قبض  پیامک  کــه   .... شــا  مــی   خانه 
. ــت  اس سالم  بدنم  ستون  چهار  فعال  کــه  شکر  را  ــدا   خ

##"
: ـــحـــث  ب از  ــــــارج  خ  ، ــــاه  ــــوت ک نــکــتــه  ـــد   چـــن

 . است  شریفی  انسان  رودبارجنوب  ــرورش  پ و  آمــوزش  مدیر 
 . دارم  دوستش  خیلی  که  من   . خدا  ی  بنده  کند  می   کار 
. خوَرد  نمی  درد  به  هم  امداد  کمیته  تازه   ، هیچ  که   فرماندار 

ــی ترسم  ــه م ــاد ک ــت ــاق اف ــف ــم ات ــی دگـــه ه ــان ــک جــری ی
 . بــــود  ـــد  ب ــی  ــل خــی  . ــم  ــوی ــگ ب چــیــزی  اش  ــــــاره   درب

سعید سالمی . رودبارجنوب

هیچ  پست.آخه،  جویای  شاغلین  بیکار،  اند.جوانان  کرده  احاطه  را  نماینده  اطراف  پیش  از  بیش  کس  دو  امروز 
دست  ناچار  ــرورت،   ض حکم  به  اشخاصی  و  باشی،  مسند  بر  ــاری  روزگ که  نیست  این  از  تر  سخت  دردی 
افتد. می  انسان  غبغب  به  بادی  که  است  موقع  کنند.آن  تعظیم  انسان  سایان،جلوی  خاک  بر  جبین  و  سینه   بر 

رخت  انسان،  اقبال  پیشانی  از  برغان  آلوی  آن  و  آن صندلی چرخان،  که  روزی  از  افسوس،  و صد  افسوس  البته 
کند  است.خدا  سوزی  استخوان  درد  چه  این  کند.و  نمی  خرد  تره  برایت  احدی  که  است  موقع  بربندد.آن 
نیست. تفاوت  بی  و  سرد  نگاه  از  فرساتر  طاقت  دردی  هیچ  نشود.چون  مبتال  دردی  چنین  به  انسانی  هیچ   که 

در گوشه و کنار این روزها ، شنیده ها حکایت از آن دارد که نماینده ی محترم، انگار برنامه ای مدون برای خویش نگاشته اند که به 
 هیچ کس قول مدیریت نداده اند.به همین دلیل بعضی از افراد ژن مدیر، تاب از دست داده اند و آرام ،آرام نجوای تخریب سر داده اند.

آنان که تا دیروز رای خویش را به رخ می کشیدند، وقتی می بینند که آقای شکراللهی درون گود ، بدون واسطه، 
با نهایت 

 ، گود  درون  شکراللهی  آقای  که  بینند  می  وقتی  کشیدند،  می  رخ  به  را  خویش  رای  دیروز  تا  که  آنان   •

 )lowe( لِو  و  دست  یواش   ، کنند.یواش  می  صحبت  مردم  داری   مردم  و  تواضع  صداقت،  نهایت  نبا   ، بدو 

حساب  کرنا  و  بوق  در  ما  دهل  صدای  از  آینده  در  نماینده  که  هستند  امر  این  نگران  شویند..و  می  را  خویش 

کند؟ می  رسیدگی  گنج  پنج  ی  حــوزه  ریش  دِل  به  خویش،  جگرسوز  نای  با  او  خیر؟آیا  یا  برد   می 

ـــــــــــــــــت کــــــــــــه؛ ـــــــــــــــــس ــــــــــــــد دان ــــــــــــــای  امـــــــــــــــــــــــا ب

آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند/ بگذار بمانند به خماری، که زما هیچ ندانند

کنند و هم می خوابند اتاق خواب و پذیرایی و اشپزخانه یشان همین است که کف ان را حصیر و پتوی کهنه ای 
پهن کرده است خبری از تلویزیون ال سی دی و کولر گازی نیست ح تمام لباس های بچه هایشان را در گوشه ی 
دیوار چیده اند  از کله ی صبح همراه بنا می رود و اجر می اندازد و فرغون دست می گیرد و سیمان می کشد از 
 درد کلیه ان هم در این سن رنج می برد دو روز پشت سرهم اگر کار کرد یه روز باید بخاطر درد کلیه استراحت کند 
ــــــــــــــــــــــــــــــد: ــــــــــــــــــــــــــــــوی  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی گ

 موقع بارندگی خیلی اذیت می شوبم اب باران از هر گوشه ی سقف سرازیر می شود به کف اتاق می چکد برای 
 اینکه بچه ها خیس نشوند به خانه ی همسایه ام می رویم و بعد از اینکه بارش باران قطع شد به خانه برمی گردیم.

این اتاق را حدود دوازده الی چهارده سال قبل پس از اینکه به قلعه گنج امدیم ساخته ام توان خرید مصالح را نداشتیم 
 سقفش را با چوب درست کردیم کولر نداریم تابستان سختی را پشت سر گذاشتیم با پنکه ی زمینی بادی بهمان می خورد.

از سال قبل که فراخوان کمیته امداد برای تحت پوشش قرار دادن افراد بی بضاعت شروع شدمراجعه کردیم تا هنوز که 
مراجعه می کنیم جواب درستی به ما نمی دهند اخرین بار چند روز قبل مراجعه کردم گفتند سیستم ها خراب است برو 
 شنبه بیا شانس ما هر روز که مراجعه می کنیم سیستم ها خراب است یا حرفی می خواهند بزنند که ما را از سرشان وا کنند.

ساختند  برایمان  تمام  نیمه  روستایی  مسکن  یک  و  نوشت  مسکن  برای  را  ما  اسم  دهیار  بودیم  رمشک  زمانیکه 
تمام  نیمه  و  استفاده  بال  هم  االن  نتوانستیم  و  نشد  جور  بسازیم  شهر  در  چ  بگیریم  را  ان  انتقالی  کردیم  هرکار 
نکردیم چون  مراجعه  بنیاد مسکن  به  دیگر  نکردیم  زندگی  ان  در  هیچوقت  و  رمشک هست  باال  ده  روستای  در 
اید. بوده   از مردم و همسایه ها که می پرسیدیم می گفتند که دیگر شامل شما نمی شود چون یکبار متقاضی 

واقعا خانه یشان بسیار محقر و کوچک هست و اثاری از موریانه های که تمامی دیوار ان را خراب کرده اند تابحال 
هیچ کس برای بازدید از زندگی و معیشت من مراجعه نکرده است و خودم تنها با کارگری ده سال را پر کرده ام

کشورم  بازار  در  جنس،  قلم  یک  گاهی  از  هر  چرا  که  ام  کرده  سوال  خودم  از  بارها 
یا  شود؟  می  متوقف  تولید  خط  واقعاً  آیا  شود؟!  می  نایاب  کل  طور  به  یا  کمیاب 
ندارد. را  آن  خروجی  ظرفیت  کشورم  بــازار  که  است  زیاد  قدر  آن  تولید   فراوانی 

می  تر  موجه  را  دوم  دلیل  ــوم،  ش می  متوسل  خویش  ناقص  عقل  به  وقتی 
می  صف  به  مــرج  و  هــرج  از  دور  به  و  منظم  را  ــردم  م دلیل،  همین  بینم.به 
نخورد. ای  لطمه  انــبــوه  تولید  خــط  بــه  و  نشود  ضایع  ــدی  اح حــق  تــا   کنند 

سوال دیگری که از خود می پرسم، اینکه؛ آیا حکومت ها هم در طلوع و غروب کاالها نقش دارند 
 یا خیر؟یا اساساً متولیان چرخه ی تولید،تصمیم به افول و عروج قیمت ها و تشکیل صفوف می گیرند.

ـــد در  ــــه بـــاعـــث اشــتــغــال ص ــم ،ک ــظ ــــن ن ــب ای ــســب ـــر حــــال م ـــه ه ب
ـــاد!  ب نـــورانـــی  ــش  ــای ــس م و  ــر  ــه ظ و  ــح  ــب ص شـــــده،  ــه  ــع ــام ج  صــــدی 
آخه ،اگر نقش این صفوف در جامعه کم رنگ شود، آمار ناهنجاری های جامعه باال خواهد 
در  ناهنجاری  بر  مستقیم  تاثیر  بیکاری  که:  النظرند  متفق  شناسان  جامعه  که  رفت.چرا 
جامعه دارد.اصاًل مدرک و سواد جامعه شناسان سوا ، بی بی پیر و فرتوت بنده هم همیشه 

می گفت؛)آدم بیکار، بیعار می شود.(
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 گزارش نشریه ی افاق جنوب از نخستین معدن فعال در شهرستان قلعه گنج :

تولید ۱۴۰۰ تُن کنسانتره مس در معدن مس رمشک قلعه گنج

بعد از قرار گرفتن در مسیر رمشک به طرف روستای سورگاه 
سمت راست جاده ی خاکی ما را به زیردامنه ی کوه و محل 
استخراج معدن مس در منطقه ای به نام  »تنگ کاش کوه« می 
برد معدن مس رمشک دقیقا کف کوه دومیهکان )دو میخکان( 
قرار گرفته است وبه دلیل اینکه این دو کوه شبیه میخ کنار هم 
سر براورده در گویش محلی به ان »دو میهکان «به معنی دو 
میخکان می گویند معدن مس در منطقه ی تنگ کاش کوه 
رمشک واقع شده که در این منطقه چشمه و نخیالتی بزرگ 
از اهالی می گویند سال ها قبل  هم وجود دارند که به نقل 
دراین منطقه سکونت وجود داشت اما چندین سال است که 
خالی از سکونت شده است بیش از  یکسال است که از استقرار 
و  فعالیت معدن مس رمشک می گذرد حصار و محدوده ی 
ورودی معدن مسرا با فنس و میله های فلز حصارکشی کرده 
اند و درب ورودی ان جهت ورود و خروج به معدن چک می 
شود اسماعیل چاهانی از جوانان بومی و مسئول نگهبانی و چک 
کردن درب ورود و خروج معدن مس است  یکی از نگهبانان 
بعداز ظهر  نیم  و  تا هفت  نیم صبح  و  او هفت  کاری  تایم  و 
است نسبت به حقوق کم و ناکافی خود که ماهیانه دومیلیون 
و پانصد هزارتومان معترض هست و می گوید کفاف امورات 
 زندگی اش را نمی دهد و باید دستمزد بیش از این مبلغ باشد.

مس  معدن  در  شرکت  سه  گوید:  می  چاهانی  اسماعیل 
نفر کارگر  از پنجاه  رمشک کار و فعالیت  می کنند و بیش 
بولدوزر و  و  بیل مکانیکی  راننده  و  نیروی فنی و مهندس  و 
انان  نفر  تقریبا ۱۷  کنند  می  کار  معدن  این  در  لودر  راننده 
اهل دهستان رمشک و روستاهای اطراف رمشک هستند اشپز 
ان پخت  را در  تعداد کارگران  این  ناهار  خانه ی شرکت که 
می کنند در فاصله ی سه کیلومتری و در روستای علی اباد 
 رمشک قرار دارد و غذا از این فاصله تا اینجا سرد می شود.

مهندس رجبی سرپرست شرکت است و ما را به داخل اتاقکی 
که دفتر معدن مس می شود دعوت می کند جالل نیکخواه 
مردی میانسال که از معتمدین دهستان رمشک نیز به شمار 
می رود از دوستان نزدیک مهندس رجبی است که در محل 
کارخانه حضور دارد بعضی از کارگران می گویند  جالل نیکخواه 
تعدادی از کارگران و بومیان محلی را برای کار در معدن به 
کشاورزی  اب  چاه  قرارهست  و  است  کرده  معرفی  مهندس 
خود را که در فاصله ی ۷ معدن است برای تامین اب معدن 

نیاز خواهد داشت. زیادی  اب  به  قرار دهد چون معدن  اختیار معدن مس   در 

گذشته  س��ال  یک  طی  اینکه  بیان  با  قلعه گنج  فرماندار 
مجموعه  در  م��س  کنسانتره  تُ��ن   ۴۰۰ و  ه���زار  ی��ک 
گفت: اس��ت  ش��ده  تولید  شهرستان  ای��ن  رمشک   معدن 

دارد. نیاز  برق  توزیع  فوق  ایستگاه  به  بهتر  فعالیت  بــرای  معدن  این    
ــواری  ــس ــه ــــاق جــنــوب مــهــدی ش ــه ی اف ــری ــش ـــــزارش ن ـــه گ ب
ــــت:  داش ـــار  ـــه اظ ـــشـــک  رم ـــس  م ـــدن  ـــع م از  ــــد  ــــازدی ب  در 

امسال  آذرماه  و  استخراج شد   فاز  وارد  گذشته  سال  تیرماه  از  رمشک  معدن 
بودیم. مجموعه  این  در  )پُرعیارسازی(  مس  فلوتاسیون  بهره برداری  شاهد   نیز 

میلیارد   ۱00 از  بیش  معدن  این  در  سرمایه گذاری  میزان  ــزود:  اف وی 
متخصص  نیروهای  از  اعــم  نفر   60 به  قریب  تاکنون  و  اســت  تومان 
هستند. کــار  به  مشغول  معدن  ــن  ای در  منطقه  بومی  جــوانــان  یا   و 

 ف����رم����ان����دار ق��ل��ع��ه گ��ن��ج ب���ی���ان داش�����ت:

 معدن مس رمشک با مشکالتی مواجه است و  با رایزنی هایی که از طریق شکرالهی نماینده 
مردم شهرستان های جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی و استاندار کرمان انجام 
 شده بخشی از مشکالت این معدن از جمله تامین آب و برق در دست پیگیری است.

که  دارد  نیاز  آب  مکعب  متر   ۳۲۰ به  معدن  این  کرد:  تصریح  وی 
شد. خواهد  حل  مشکل  این  آینده  هفته های  طی  اب   مشکل 

اساسی  چالش های  ازجمله  نیز  برق  مشکل  ــت:  داش اظهار  شهسواری 
پست  راه انــدازی  شاهد  سریع تر  هرچه  است  نیاز  و  بوده  رمشک  مس  معدن 
و  معدن  مشکالت  رفع  بر  عالوه  که  باشیم  معدن  این  برای  برق  توزیع  فوق 
شود. حل  همیشه  برای  هم  رمشکی  خانوارهای  برق  مشکل  برقی،   نوسانات 

وی بیان داشت: این معدن همچنین دارای مشکالتی در حوزه زیست محیطی است که 
با جلساتی که با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان داشته ایم و اقداماتی که از طریق 
 هیات مدیره شرکت سرمایه گذار انجام گرفته امیدواریم این مشکالت هم رفع شود.

: رم��ش��ک  م��س  م��ع��دن  سرپرست  رج��ب��ی  رض��ا   مهندس 

 50 هزارتن ماده ی معدنی از معدن رمشک به کارخانه تولید در شهربابک انتقال داده ایم 

گفت: ما  خبرنگار  به  معدن  سرپرست  رجبی  رضا   مهندس 

کارخانه  به  معدن  از  معدنی  ماده  تُن  هزار   ۵۰ حدود  تاکنون   
است. شده  مصرف  آن  هزارتُن   ۲۵ که  کرده ایم   منتقل 

تُن   ۴00 و  یکهزار  گذشته  یکسال  طــی  کـــرد:  تصریح  وی 
شهرستان  از  را  آن  تُــن  یکهزار  که  شــده  تولید  مس  کنسانتره 
فرستاده ایم. شهربابک  کارخانه  به  شمش  به  تبدیل  برای  و   خارج 

به گفته او، مجموعه فلوتاسیون رمشک ماهیانه باید ۱50 تُن کنسانتره تولید کند 
البته طی یکسال گذشته مشکالتی در ابتدای کار برایمان پیش آمد که نتوانستیم 
 این حجم را تولید کنیم و به دلیل شیوع کرونا هم 2 ماه کارخانه تعطیل بود.

هست م��واج��ه  ب��رق  مشکل  ب��ا  رم��ش��ک  م��س   م��ع��دن 

حاشیه  در  نیز  قلعه گنج  برق  امور  مدیر  هادی زاده  سیدیحیی  مهندس 
احداث  طریق  از  برق  وات  کیلو   2۴۹ گذشته  سال  گفت:  بازدید  این 
استفاده  برای  فقط  حجم  این  که  فروختیم  کارخانه  این  به  برق  خط 
 ساختمان های اداری معدن بوده و جوابگوی فعالیت های صنعتی آن نیست.

وی تصریح کرد: برای انتقال برق به دستگاه های سنگ شکن ۳.5 مگاوات برق نیاز 
است که ابتدا باید زیرساخت آن اجرا شود و با احداث پُست فوق توزیع رمشک 
 که حدود 55 کیلومتر خط انتقال برق نیاز دارد مشکل برق معدن حل شود.

فوق  پست  احداث  هزینه  ما  بــرآورد  آخرین  طبق  گفت:  ــادی زاده  ه
که  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   2۳0 حدود  رمشک  برق  توزیع 
کرمان  استاندار  مجلس،  در  مردم  نماینده  پیگیری  با  امیدواریم 
شود. آغــاز  آن  اجرایی  عملیات  زودی  به  شهرستان  فرماندار   و 

مــعــدنــی  ـــره  ـــی ذخ ــج  ــن پ دارای  رمـــشـــک  ـــس  م مـــعـــدن 
دارد. ــــرار  ق ــک  ــش رم کـــاش کـــوه«  ــگ  ــن »ت مــنــطــقــه   در 

دست  به  معدن  خاک های  ــرآوری  ف از  مس  فلوتاسیون،  روش  »در 
می آید و عیار آن از 2 دهم به 20 تا 25 درصد می رسد و سپس برای 
شود« می  حمل  کشور  سطح  در  دیگر  کارخانه های  به  کردن   ذوب 

خبرنگار: ادیب حیدری


