
سیــد اسمــاعیـل آفــاق حسینی

رســانــه هــا؛  جــانــب  از  ــادات  ــق ــت ان بــیــان 
اشـــکـــاالت کــمــک مــی کند ـــع  بــه رف

سخــن نـخــســـت

ادامه صفحه 2

مطبوعات که در قالب رسانه ای مکتوب 
امروز  ایی  رسانه  دنیای  در  نوشتاری  و 
جلوه گری می کند؛ به عنوان یک پدیده 
ای نوین و توانمند محسوب می گردد؛ هر چند که فضای 
مجازی و بسترهای اینترنتی و موبایل های هوشمند شانه 
به این رسانه می زند،اما به عنوان یک رسانه ای نوشتاری؛ 
که  است،چرا  کرده  حفظ  را  خود  توان  و  قوت  همچنان 
نظارت  بیشتر  آن،  ماندگاری  علت  به  مکتوب  رسانه  در 
توان  نمی  دیگر  انتشار،  و  چاپ  از  پس  و  داشته  وجود 
می  اینترنتی  خبری  پایگاه  یک  یعنی  داد؛  تغییر  را  آن 
خود  متن  یا  خبر  مالحظات،  برخی  به  توجه  با  تواند 
اما  نماید؛  تصحیح  و  ویرایش  بخواهد  که  زمان  هر  را 
هیچ  به  شد  عرض  قبال  که  گونه  همان  مکتوب،  نوشته 
در  دهد؛  تغییر  را  خود  نوشته  تا  توانست  نخواهد  وجه 
بود. بیشتر خواهد  آن  گردانندگان  از سوی   نتیجه دقت 

بر دیگری  را  برتری یکی  تا  این مقاله در تالش نیست  
تحمیل کند؛ اما در تالش هست تا حد بضاعت اختیارات 

 سیـد ابـراهیم کـاندیـدای وحـدت آفـرین

قـلــمـهــا 
 و قـــدمـهـا!

روایت نشریه افاق جنوب از 
محرومیت و مشکالت روستای 

دورافتاده »سوردر«در بخش چاه دادخدا  :

»سوردر« 
آب آشـامیدنی ندارد

اسامی بیست و نه داوطلب  
انتخابات شورای اسالمی 

شهر  قلعـه گنــج
کاشت بی برداشت هندوانه در 

قلعه گنج ، هندوانه ی ریگ اباد 
روی زمین ماند

شهــر رودبــار روی 
 ریــل توســعــه
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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،

سجاد ماندگاری از جوانان قلعه گنجی که با سن کم اما انگیزه و 
نگهداری  برای  دنبال خلق یک سردخانه ی مجهز  به  ای محکم  اراده 
سال  که  گنجی  قلعه  جوان  ماندگاری  سجاد  است  خرما  محصول 
هاست به کار خرید و فروش خرما در شهرستان قلعه گنج مشغول 
با هدف سرمایه گذاری در ساخت  با صرف هزینه ی شخصی  است 
اورد. روی   ۱۳۹۸ سال  از  خرما  نگهداری  ی  سردخانه  واحد   یک 
گفت: جــنــوب  افـــاق  ی  نشریه  خبرنگار  ــا  ب گفتگو  در   وی 

با صرف هزینه ی شخصی تاکنون بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون 
تومان برای ساخت سردخانه ی نگهداری محصول خرما در محله ی زر 
قلعه گنج هزینه کرده ام و این طرح تقریبا بیش از ۸۵ درصد پیشرفت 

 قابل توجه متولیان پرداخت تسهیالت اشتغال در قلعه گنج:

سـردخــانـه ی سجـــاد را دریــابـیـد

دراستانه ششمین دوره از انتخابات شورای شهر قلعه گنج 
بــه بررســی نکـــاتی چنــد درایــن بـــاره می پـردازیم :

 گـوجـه بـه شـرط بــوس
ای  کننده  تعیین  بسیار  نقش  امروزه  شهر  شورای 

الل   ب������������������س������������������م 
را  لحظه های خود  اردیبهشت  به گرمِی دستان مردی که 
کند  می  سپری  نانی  لقمه  برای  خورشید  آتشین  نگاه  زیر 
 ، هوا گرم است . )اردیبهشت نیست که اُردیَجَهنهّم است ( .

یک کالم ختم کالم . به فرماندار بگویید من گوجه هایم را به 
شرط بوسه می فروشم . به ازای هر صندوق گوجه یک بوسه . 
کجای جهان همچین مبادله ای را دیده اید . یک صندوق گوجه 
ناب می دهم و وجهی هم که طلب نمی کنم هیچ ، به جایش 
 یک بوسه هم نثار گل روی فرماندار و نماینده و .... هم می کنم . 

* 
کام  در  را  خ��ود  ط��اق��ت  ی  م��ان��ده  ت��ه  ک��ه  محمود 
دود  ناامیدانه  کرد  می  خالی  سیگار  از  زمخت  های 
 . داد  می  بیرون   ، گرم  آهی  به  را  سینه  درون   انباشته 
میخواهم  خدا  از  فقط   . نشسته  حق  جای  خدا  که  حکما 
به خودمان  را  ما  بدبختی  قیامت مجازات عاملین  که روز 

قلعه  ش��ه��رس��ت��ان  دادخ�����دا  چ���اه  ب��خ��ش  ک���ش���اورزان  از  ب��س��ی��اری 
ن��ک��ردن��د. ب���رداش���ت  ام��س��ال  را   گ��ن��ج م��ح��ص��ول ه��ن��دوان��ه خ���ود 

کشاورزان  از  جمعی  گنج  قلعه  جنوب  افاق  ی  نشریه  خبرنگار  گ��زارش  به 
ان  اط���راف  روس��ت��اه��ای  و  ص��والن  و  اب��اد  ری��گ  روس��ت��اه��ای  ک��ار  صیفی 
گفتند. سخن  خ��ود  صیفی  محصول  ب��ه  ص��دی  در  ص��د  خ��س��ارت   از 

و  محصول  نقل  و  حمل  هزینه  بودن  باال  دلیل  به   ، کشاورزان  این  ی  گفته  به 
برداشت وسایر هزینه  باالی  پایین، هزینه های  به قیمت  فروش محصول هندوانه 
و  کنند  رها  زمین  روی  را  خود  هندوانه  محصول  می دهند  ترجیح  جانبی  های 
برداشت  غیرقابل  کامل  طور  به  دادخدا  چاه  بخش  در  هندوانه  مزارع  از  بسیاری 
است. شده  شتر  و  گاو  و  دام  های  گله  خوراک  و  است  مانده  زمین  روی  و   شده 

»مصطفی رئیسی »یکی از کشاورزان صیفی کار که در روستای ریگ اباد هندوانه کاشته 
است در ارتباط تلفنی با خبرنگار نشریه ی افاق جنوب گفت:  امسال هزینه های کشت 
باال بود و برای کاشت هندوانه در هر یک هکتار بالغ بر شصت میلیون تومان هزینه کردم 
 به طور مثال برای خرید بذر و کود و نوارتیپ و دستمزد کارگر و تراکتور هزینه شد.

وی افزود: اکنون که زمان برداشت محصول رسیده است تمام هزینه ی صرف شده به ضرر 
تبدیل شده و هیچ درآمدی عایدم نشده است قبل از کاشت محصول خودروی خود را به 
 ارزش ۱۸۰ میلیون تومان فروختم اما یک سوم این مبلغ هنوز به دستم نرسیده است.
اف���������������������������������������������زود:  وی 
در اوج برداشت مشکل حمل و نقل داشتیم کامیون برای حمل و ارسال محصول به 

______"
م���������ی���������رآب���������ادی خ���������������دام���������������راد    ✍ 

کاندیدای  رئیسی  ابراهیم  سید  ی  ساله  چندین  عملکرد  و  کارنامه  به  نگاهی   ✍
سیزدهمین دوره ی ریاست جمهوری و تاخیر در اعالم نظر و ثبت نام ایشان نشان 
نمایندگان  و  گروهها  و  احزاب  و  تشکلها  اکثریت  به خواسته ی  وی  که  دهد  می 
یقین داشتند  و نشیب گذاشته است. چرا که  فراز  پر  این عرصه ی  به  پا  مجلس 
شد. خواهد  انقالبی  جریان  کاندیداهای  بین  در  وحدت  عامل  ایشان   حضور 

انقالبی  جریان  کاندیداهای  از  دیگر  ت��ع��دادی  ثبت  و  حضور  با  ام��ا   ✍
کند  ت��داع��ی  ذه��ن  در  را  فرضیه  ای��ن  شاید  عوامانه  و  اول��ی��ه  نگاه  در 

از  ان  برداری  بهره  و  تکمیل  برای  اما  است  داشته  فیزیکی 
جمله قفسه بندی و مرکز بسته بندی خرما نیاز به تسهیالت 
اشتغال دارم و اگر مسئوالن حمایت نکنند و طرح سردخانه 
ی من نیمه کاره رها خواهد شد و بدون استفاده از تسهیالت 
اشتغال طرح م را به خوبی اجرا کرده ام اما االن دیگر نیازمند 
و مستلزم حمایت ضروری مسئوالن برای پرداخت تسهیالت 
بسته  واحد  با  سردخانه  این  تکمیل  برای  و  هستم  اشتغال 
و  دارم  نیاز  تسهیالت  دیگر  میلیارد  دو  حداقل  خرما  بندی 
قبال به دلیل اینکه در دریافت تسهیالت در بروکراسی اداری 

معطل می ماندم و قیمت اقالم و تجهیزات سردخانه به صورت 
لحظه ای در حال تغییر بود سعی کردم با سرمایه ی شخصی 
با سرمایه ی شخصی و حتی کمک نقدی  ببرم  ان را به پیش 
چند نفر از فامیل ان را به پیش بردم اما نرسیده به پایان خط 
تکمیل و بهره برداری پروژه به دلیل کمبود منابع مالی متوقف 
دارم. اشتغال  تسهیالت  دریافت  و  حمایت  به  نیاز  و   ماندم 

روزنامه ی افاق جنوب از مسئوالن و متولیان اعطای تسهیالت می 
خواهد برای تکمیل و بهره برداری طرح سردخانه ی نگهداری 
کنند. حمایت  و  یاری  را  بومی  گذار  جوان سرمایه  این   خرما 

خبرنگار: ادیب حیدری

شهر  یک  توسعه  سطح  و  مردم  زندگی  کیفیت  در 
ایفا می کند. ساختار مدیریتی کشور در دهه های 
کرده  فراهم  شهروندان  برای  را  فرصت  این  اخیر 
است که نظام مردم ساالری را به شکل عملی خود 
همان  شهر  شوراهای  راستا،  این  در  کنند.  تجربه 
مجریه  قوه  که  هستند  محلی  سطح  در  مققنه  قوه 
خود  اجرایی  بازوی  عنوان  به  را   ) )شهردار  محلی 
که  گفت  توان  می  قطع  طور  به  کنند.  می  انتخاب 
و  زندگی  کیفیت  در  محلی  دولت  جایگاه  و  نقش 
مهمتر  خیلی  جغرافیایی  مکان  یک  توسعه  سطح 

ها  گوجه  این  ی  دانه  دانه  سرشاهد  خدا   . کند  واگذار 
 . کنم  می  فرو   .... و  نماینده  و  فرماندار  حلقوم  توی  را 
زدن  حرف   . بزنند  حرف  بلدند  فقط   . زیارت  همین  به 
اگر   . کند  نمی  دوا  ما  از دل  که دردی  گرفتن  و عکس 
ام گرم شود هیچ  باشد که من هم وقتی چانه  به حرف 
 کس جلودارم نیست . وال که .... مخ آدم سوت می کشد . 
کن  سوال  را  گوجه  رب  یک   قیمت  برو  تو  االن  همین 
... مگه این  ... خدا سر شاهد برو بپرس ؟  ببین چنده ؟ 
؟  نیست  ما  های  گوجه  همین  از  شده  فالن  فالن   رب 
چطوره که برای آنها به صرفه و مقدور است تبدیلش کنند 
، آن وقت در شهر ما خودمان نمی شود ؟ ... نمی خواهند 
به قرآن .. وگرنه یک کارخانه رب گوجه در همین زیارت 
پنج تن می توانست کل گوجه های شهرمان را بخرد و 
تبدیلشان کند . آن وقت ما برای شهرهای دیگر رب گوجه 
صادر می کردیم . یک اسم قشنگ هم برای رب هایمان 

از نقش و جایگاه دولت مرکزی است. زیرا 
با  تواند  می  الیق،  و  توانمند  محلی  دولت 
قدرت چانه زنی و تعامل خویش با مسئوالن 
باالدستی، امتیازات بسیاری را به نفع عامه 
ساکنان شهر دریافت کند و شهر را به سمت 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  توسعه 
هدایت کند. دولت محلی کارآمد، می تواند 
بیشترین  و قوت های داخلی  ها  از فرصت 
استفاده را نماید. لذا باید در انتخاب اعضای 
 قوه مقننه محلی، بسیار زیرکانه عمل شود.
با گذشت عمر ۲۰ ساله شورای شهر قلعه گنج 

انتخاب می کردیم و تمام . مثال رب گوجه فرنگی م .ق  
یا  م . ش  یا .... خیلی خوب می شد . حاال باید خدا 
تومان کرایه ی بار بدهیم تا گوجه ی خودمان را مفت 
بردارند و بعد به قیمت خون .... برای خودمان بفروشند 
. به پیغمبر ، این حق ماست   . . این حق ماست ؟ نه 
؟ به همین زیارت که این حق ما نیست . ما االن باید 
با درآمد گوجه هایمان هر کدام یک پژو ُخشک سوار 
. دادبیداد  ای    ... زیاد  پخش  و  روشن  کولر  و   بودیم 

باور کن این توقع زیادی نیست . حق ماست . ما هم 
دنیا  های  خوشی  که  است  چطور   . خاکیم  همی  آدم 
 . ما  برای  فقط  و دردهایش  است  فقط سهم یک عده 
ما  است که جوانان  از سر دلخوشی  فکر می کنید   .  .
قاچاق سوخت می کنند . باور کن مجبوریم . کدام آدم 
گازوئیل  و  بنزین   . میکند  بازی  خودش  جان  با  عاقل 
بند  ای  جرقه  به   . بمب   . بله   . خطرناکند  بمب  مثل 

هنوز شاهد ضعف ها در سطوح ابتدایی 
بیانگر  این  و  هستیم  شهری  مسائل 
عملکرد این شورا در پنج دوره گذشته 
می باشد. و بنظر میرسد تا زمانی شایسته 
اول  اصل  کاندیدها  انتخاب  در  ساالری 
 قرار نگیرد تا ثریا این دیوار کج می رود.
 س����م����ی����ره رئ���ی���س���ی 
انتخابات  از  دوره  ششمین  کاندیدای 

شورای شهر قلعه گنج

به  زیاد می شود دست  . وقتی فشار زندگی  است 
که  سیاهی  از  باالتر  باالخره   . زنیم  می  کاری  هر 
رنگی نیست . یا کارمان می گیرد یا جانمان . کم 
نیستند جوانانی که در همین راه زنده زنده در آتش 
سوختند . . به عقیده ی من بابت خون هر جوانی 
از شهرم که در راه قاچاق ریخته می شود یک عده 
باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشند . وقتی حال و 
 . باید داشت  این است چه توقعی   روز محصولمان 
باور کن حال ما را کسانی که بر مسند آرامش لَم داده 
اند نمی دانند . این مشکالت و گرفتاری ما کشاورزان 
بحث یک روز و دو روز نیست . سالها بوده و سالها 
خواهد بود . این رشته سر دراز دارد و هیچ کس هم 
 . . نمی خواهند کاری کنند   هیچ کاری نمی کند 

تمام . 
سعید سالمی . رودبارجنوب

ماند ــن  ــی زم روی  ـــاد  اب ریـــگ  ی  ــه  ــدوان ــن ه  ، گــنــج  قلعه  در  ــه  ــدوان ــن ه ــت  ــرداش ب ــی  ب ــت  ــاش ک

ـــن ـــری ـــــــدت آف ــــدای وح ــــدی ــــان ــــم ک ــــی ــــراه ـــد اب ـــی  س

یک رسانه را بیان کند. مطابق قانون اساسی، 
اصل 2۴ » نشریات و مطبوعات در بیان مطالب 
یا  اسالم  مبانی  به  مخل  که  آن  مگر  آزادند، 
قانون  را  آن  باشند.تفضیل  عمومی  حقوق 
معین می کند.« پس هیچکس نمی تواند این 
آزادی مصرح در قانون اساسی را از مطبوعات 
مطبوعات»  ۴قانون  ماده   با  مطابق  کند!  اخذ 
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای 
ایی درصدد اعمال فشار  یا مقاله  چاپ مطلب 
کنترل  و  سانسور  به  یا  و  برآید  مطبوعات  بر 
نشریات مبادرت کند.«حال این پرسش مطرح 
که  آنچه  هر  توانند  می  نشریات  آیا  شود  می 
در  که  است  آن  کنند؟پاسخ  منتشر  خواستند 
قانون مطبوعات در فصول دوم، سوم و چهارم 
و »حدود«  »رسالت«،»حقوق«  نشریات؛  برای 
مطبوعات وضع شده است و در غیر اینصورت 
در فصل ششم»جرایم« را قانونگذار درج نموده 
است که هر نشریه ایی رسالت و حدود خود را 
نشناسد، مستوجب جرایم خواهد بود و محاکمه 
خواهد  برگزار  منصفه  هیئت  حضور  با  رسانه 
شد.پس پرسشی مجدد اینجا مطرح می شود 
که آیا می توان به صرف پیشگیری از وقوع جرم 
نشریه ایی را تحت فشار قرار داد؟پاسخ آن است 
که مطابق ماده چهار همین قانون، امکان پذیر 
نمی باشد! درست مانند آن است که بگوییم هر 
فردی که کارد یا چاقو به همراه دارد، آلت  قتاله 
محسوب می شود؛ در نتیجه تمامی خانواده ها 
مجرم خواهند بود؛ چون در هر خانه ایی کارد 
 یا چاقو جهت انجام امور آشپزخانه وجود دارد!

گردانندگان  رسالت  بر  تاکید  ضمن  پایان  در 
اگر  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  نشریه، 
آزادی را از  رسانه ایی بگیرند، این رسانه خواهد 
مرد! رسانه ای که نتواند مطالبات مردم را پاسخ  
گو باشد، همان بهتر که در این وانفسای گرانی 
نشریات  زیرا  بورزد؛  خودداری  انتشار  از  کاغذ 
سالم و سازنده نقش راهنما، هدایت و روشنگری 
دارند. عهده  بر  را  جامعه  یک   اندیشه  و   فکر 

 آیت ا... رئیسی، رئیس قوه قضیه در خردادماه 
به  کشور  در  آزادی  وجود  گفت:»  پیش  سال 
برکت انقالب اسالمی و خون مطهر شهداست،ما 
در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از 
آزادی رسانه ها و مطبوعات می دانیم و معتقدیم 
که این آزادی به نفع مردم و کشور است. بیان 
به  می تواند  حتما  رسانه ها؛  جانب  از  انتقادات 
رفع اشکاالت و نواقص در نظام اداری ما کمک 

کند.«

شهرستان پیدا نمی کردیم اگر به سختی هم کامیون پیدا میشد کرایه های 
حمل بسیار باال بود مثال برای فرستادن یک کامیون ده  تن هندوانه به تهران 
چهارده میلیون تومان کشاورز باید کرایه حمل پرداخت می کرد که کل بار 
کامیون اگر هجده میلیون تومان به فروش می رفت چهارده میلیون ان را 
بابت کرایه پرداخت می کردیم و هر تریلر بیست و پنج تن بار حمل میکند 
بابت هر تن تا مقصد تهران یک میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان کرایه 
 پرداخت کنیم که برای ما با این نرخ و قیمت پائین هندوانه به صرفه نبود.

روستای  اه��ال��ی  و  ک��ش��اورزان  از  دیگر  یکی  زادم��ه��ر  مصطفی 
گفت: م��ا  خبرنگار  ب��ه  نیز  دادخ���دا  چ��اه  بخش  مهرعلی   چ��اه 

بود  خوب  تقریبا  قیمت  ماه  فروردین  اواسط  و  برداشت  فصل  اوائل  در   
فروش  هزارتومان  دو  الی  هشتصد  هزارو  یک  هندوانه  کیلو  هر  مثال 
کاهش  شدت  به  مزرعه  در  هندوانه  فروش  قیمت  االن  اما  رفت  می 
درجه  صادراتی  بیضی  هندوانه  قیمت  حاضر  حال  در  است  کرده  پیدا 
هندوانه  یک  مثال  طور  به  است  تومان  پانصد  کیلوگرم  یک  هر  یک 
پنج  کشاورز  دست  از  مزرعه  در  کیلوگرمی  ده  مرغوب  یک  درجه  ی 
چهل  حدود  هندوانه  همین  بازار  در  اما  میشود  خریداری  هزارتومان 
نیست. منصفانه  این  و  دهند  می  کننده  مصرف  دست  به   هزارتومان 

به  را  خ��ود  ی  هندوانه  محصول  ک��ار  هندوانه  ک��ش��اورزان  اغلب 
را در مزرعه چهارصد  نیسان هندوانه  وانت  دستفروشان می فروشند هر 
شود. می  کسر  ان  از  هم  کارگر  پول  بعد  فروشند  می   هزارتومان 

امسال  س��ودی  هیچ  اما  میشود  هندوانه  تولید  صرف  اب  چقدر 
اگر  شود  ابیاری  مرتب  باید  یکبار  روز  دو  میانگین  طور  به  نداشت 
رود. می  باالتر  تولید  های  هزینه  دیگر  باشد  گازوئیلی  پمپ   موتور 
: گنج  قلعه  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر  احمدی  عباس   مهندس 
 اختصاص دوهزاروپانصد هکتار از اراضی کشاورزی قلعه گنج به کشت هندوانه

قلعه  اح��م��دی م��دی��ر ج��ه��اد ک���ش���اورزی  م��ه��ن��دس ع��ب��اس 
گفت: جنوب  اف��اق  ی  نشریه  خبرنگار  ب��ا  گفتگو  در   گنج 

قلعه  ی  منطقه  اراض��ی  در  ماه  دی  الی  اذرم��ا  از  هندوانه  کشت 
اردیبهشت  پایان  تا  ماه  فروردین  اوائ��ل  در  و  شود  می  اغاز  گنج 
طور  به  و  شود  می  برداشت  ان  محصول  هنداونه  م��زارع  در  ماه 
شود. می  برداشت  هندوانه  تن  چهل  هکتار  هر  در   میانگین 
اف��زود: گنج  قلعه  ک��ش��اورزی  جهاد  رئیس  اح��م��دی  عباس    

 بیشترین سطح زیر کشت هندوانه در کل شهرستان قلعه گنج مربوط به 
اراضی بخش چاه دادخدا و روستاهای ریگ اباد و اطراف ان است چون 
هندوانه  محصول  کشت  برای  کافی  اب  و  وسیع  زمین  منطقه  این  در 
کیلوئی  را  هندوانه  مرغوب  بذر  کیلو  هر  امسال  کشاورزان  دارد  وجود 
 هجده میلیون تومان خریداری کردند و هزینه های کشت بسیار باال بود.

عباس احمدی افزود : کشاورزان هندوانه کار چندان مورد حمایت جهاد 
کشاورزی قرار نگرفتند چون اولویت توزیع کود برای ما کشاورزان گندم 
کار و کشاورزانی بود که محصوالت استراتژیک مثل گندم و کلزا کشت 

نکردند. دریافت  ای  سهمیه  کود  کاران  هندوانه  همین  بخاطر  بودند   کرده 
صادراتی  یک  درج��ه  و  مرغوب  های  هنداونه  از  دادخ��دا  چاه  هندوانه 
ش��ود. م��ی  ص��ادر  کشور  خ��ارج  ب��ازاره��ای  ب��ه  ساله  همه  ک��ه   اس��ت 

 رئ�����ی�����س ج�����ه�����اد ک�������ش�������اورزی ق���ل���ع���ه گ���ن���ج:

هزینه  از  بسیاری  گنج  قلعه  در  قطار  ری��ل  ب��ه  دسترسی  ام��ک��ان 
دهد م��ی  ک��اه��ش  را  ک��ش��اورزی  م��ح��ص��والت  نقل  و  حمل   ه��ای 

ترین  مهم  یکی  گنج  قلعه  کشاورزی  جهاد  رئیس  احمدی  عباس  مهندس 
مشکالت کشاورزان هندوانه کار و یا سایر کشاورزان »باال بودن نرخ و کرایه 
ی حمل ونقل با کامیون است«به طور مثال در حال حاضر هر کیلو هندوانه 
یک هزارتومان هزینه حمل و نقل ان می شود که برای کشاورزان به صرفه 
نیست اگر کشاورزان منطقه ی قلعه گنج و جنوب به حمل و نقل ریلی و قطار 
دسترسی پیدا می کردند هزینه های حمل و نقل به مراتب کاهش پیدا می 
 کرد حمل و نقل محصوالت کشاورزی با قطار برای کشاورزان به صرفه بود.

خبرنگار و گزارشگر :ادیب حیدری نشریه ی افاق جنوب قلعه گنج

است! نگرفته  شکل  وحدتی  انقالبی  جریان  کاندیداهای  بین  در   که 
✍ اما با ظهور پدیده ی نوپایی در عرصه ی سیاسی و انتخاباتی تحت عنوان کاندیدای 
پوششی این فرضیه به کلی مردود است و قریب به یقین پس از برگزاری مناظرات 
به  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  الل  آیت  روی   انقالبی   جریان  کاندیداهای  تمام 
این فرضیه محتمل است. نیز  اینکه در جبهه ی مقابل   اجماع خواهند رسید کما 

منصب  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آقای  جناب  انتصاب  زمان  از  که  آنجایی  از    ✍
دانه  با  مبارزه  و  ها  کارخانه  تعطیلی  به  مربوط   امورات  از  بسیاری  قضائیه  قوه 
مردم  است  گرفته  قرار  ایشان  کار  دستور  در  جد  به  اقتصادی  مفاسد  درشتهای 
همه  مساوات  و  برابری  خصوص  در  ایشان  ی  اراده  و  عزم  که  دریافتند  خوبی  به 

ی  باره  در  حدیثها  و  حرف  تمامی  و  است  ستودنی  قانون  برابر  در 
کردن  و سیاسی  تومانی  هزار  و دالر 2۵  روها  پیاده  در  دیوار  کشیدن 
 ! است  بوده  افترا  و  محض  کذب  السالم  علیه  رضا  امام  مبارک   ضریح 
به  رسیدگی  برای  قوه  در  ایشان  بنیادین  اصالحات  از  یکی  که  چرا 
پوشیدن  از  قضایی  محاکم  در  چادری  غیر  زنان  پرهیز  زنان  جرائم 
جرم  ارتکاب  هنگام  کسی  که  وقتی  ایشان  اعتقاد  به   . بود  چادر  
از  اجبار  به  جرم  به  رسیدگی  حین  باید  چرا  است  نداشته  چادر 
محترم  برتر  پوشش  عنوان  به  را  چادر  ایشان  کند؟  استفاده  چادر 
. داند  نمی  اجباری  جرائم  به  مرتکبین  برای  را  ان  پوشیدن  و   شمرده 

شفاف سازی داراییهای ایشان توسط خودش نشان داد که در 
قید و بند دنیا و مادیات و منصب نبوده و نیست و اگر در این 
به  رسیدن  منظور  به  نه  است  کرده  ورود  خطر  پر  ی  عرصه 
مقام و مطامع دنیوی بلکه پاسخ دادن به خواسته ی اکثر دل 
مردم  بار  این  امیدواریم  که  است  بوده  انقالب  و  نظام  سوزان 
مرعوب  بمباران تبلیغاتی شبکه های معاند که به دروغ تمتهایی 

را منتسب به ایشان دانستند نشوند.



)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،

روایت نشریه افاق جنوب از محرومیت و مشکالت روستای دورافتاده »سوردر«در بخش چاه دادخدا  :

نــدارد آشـــامیدنی  آب  ـــوردر«   »س

به گزارش نشریه ی افاق جنوب قلعه گنج 
جهت  آنها  صالحیت  که  نامزدهایی  اسامی 
به  تایید شده  انتخابات شورای شهر قلعه گنج 

شرح زیر می باشد :

ــادازاد  اب محمد   _ احمدی   ۱-اصــغــر  
 2_ محمد حسین  احمدی_ معلم _حسین اباد
میانده معلم_  احمدی   ۳-حسین  

بعد  رمشک  دهستان  به  دادخدا  چاه  مسیر  در 
جاده  راست  سمت  تگدر  دشت  و  صوالن  از  بعد 
کشاند  »سوردر«می  روستای  به  را  ما  اسفالت  ی 
با  علف  و  اب  بی  و  خشک  دشتی  در  روستایی 
و  امداد  منتظر  که  کشیده  رنج  و  صبور  مردمانی 
ندارند  چندانی  دام  سوردر  اهالی  هستند  همیاری 
قنات  و  را گرفته  ها  ان  زندگی  خشکسالی همه ی 
شان  اشامیدنی  اب  کنند  کشاورزی  که  ندارد  اب 
است. شده  بندی  جیره  فلزی  های  تانکی   در 

روستای  پیگیر  و  فعال  دهیار  غالمرضائی  مرتضی 
سوردر است اما صدایش را هیچ کس نمی شنود اما 
 پیگیری هایش مستمر است و به خبرنگار ما می گوید:
تعداد  این  از  که  دارد  خانوار   ۱۲۰ سوردر  روستای 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوار   ۳۰ خانوار 
هم  مابقی  هستند  چاه  بخش  ره  خمینی   امام 
این  از  شان  معیشتی  وضعیت  نیست  اینگونه 
به  بلکه  باشد  مطلوبتر  و  بهتر  خانوار  سی 
و  هستند  رنج  در  خانوار  سی  ان  اندازه  همان 
گنج  قلعه  بهزیستی  پوشش  تحت  خانوار  ده 
گیرند. می  خدمات  بهزیستی  از  و   هستند 
طریق  از  روستا  اشامیدنی  اب  گوید:  می  مرتضی 
تانکر اداره امور عشایری قلعه گنج هفته ای یکبار 
را  اشامیدنی  اب  و  شود  می  انجام  سیار  ابرسانی 
ذخیره  منزل  جلو  زده  زنگ  و  فلزی  تانکرهای  در 
عشایری  تانکر  که  اینده  ی  هفته  تا  و  کنیم  می 
میکنیم. استفاده  اشامیدنی  اب  همین  از   میرسد 

حصیربافی  نیز  دار  خانه  بانوان  اغلب  شغل 
این  از  و  هست  دستی  و  حصیری  صنایع  و 
کنند. می  درامد  کسب  و  معاش  امرار  نیز   راه 

سوردر روستای  دهیار  غالمرضایی   مرتضی 

صنایع  بافنده  بانوان  مشکالت  به  فرهنگی  میراث 

شماره  دادخ��واس��ت  بشرح   2۰۸۴ ی  شناسنامه  دارای  م��راد  ف��رزن��د  درب��اغ��ی  حسینی  ح��اج  محمد  اق��ای 
عباس  فرزند  درباغی  حسینی  حاج  م��راد  ش��ادروان  داده  توضیح   ۱۷/۱/۱۴۰۰ م��ورخ   ۱۴۰۰2۱۹2۰۰۰۰۱۱۷۶۰۴
عبارتند: وی  الفوت  حین  منحصر  وراث��ت  و  شده  فوت  کهنوج  شهر  در   2۸/۰۷/۱3۹۹ تاریخ  در   ۱۵۱  بشناسنامه 

م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   33۸۰3۸2۷۴۴ م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  درب���اغ���ی  ح��س��ی��ن��ی  ح����اج   ۱_محمود  
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د    33۹۱۹۷۷۵۸2 م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  درب���اغ���ی  ح��س��ی��ن��ی  ح����اج   2_محمد 
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   3۱۵۰۱۱3۴3۱ م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  درب����اغ����ی  ح��س��ی��ن��ی  ح����اج   3_احمد 
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   3۱۶۱2323۸۰ م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  درب����اغ����ی  ح��س��ی��ن��ی  ح����اج   ۴_زری 

شماره  دادخ��واس��ت  ب��ش��رح   ۱2۸2۰ ی  شناسنامه  دارای  محمد  ف��رزن��د  اب���اد  حسین  ش��اه��ی  ع��ال��م  خ��ان��م 
بشناسنامه  پردل  فرزند  پور  روشن  رضا  اقای  ش��ادروان  داده  توضیح   ۱۰/۱2/۱3۹۹ مورخ   ۹۹۰۹۹۸3۸۸۶۴2۰۱۴3۱
عبارتند: وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  _بمبوری  گنج  قلعه  شهر  در   2۴/۱۱/۹۹ تاریخ  در   ۱2۸2۱  ی 

م��ت��وف��ی  ه��م��س��ر   2۵۱۰۱2۸۱2۴ م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  اب�����اد  ح��س��ی��ن  ش���اه���ی   ۱_ع����ال����م  
م��ت��وف��ی ف����رزن����د   2۵۰۰۰۱۵۴32 م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ�����ور  روش������ن   2_س����م����ان����ه  

م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   3۱۵۰2۱۸۴۴۶ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ�����ور  روش����ن����ی   3_سلمان 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   2۵۱۱3۴۱۵۹۱ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ�����ور  روش������ن   ۴_حسین  

شماره  دادخ��واس��ت  ش��رح  به   ۱2۰۹ شماره  شناسنامه  دارای  شهریار.  ف��رزن��د   سخن.   خ��وش  —حمزه  آق��ای 
محمد  خیر  فرزند  سخن  خوش  شهریار  ش��ادروان  داده  توضیح   م����ورخ۱۷/۱2/۱3۹۹    ۹۹۰۹۹۸3۸۸۸۱۰۱۵۸۵
: عبارتند  مرحوم   آن  الفوت  حین  منحصر   وراثت  و  شده   فوت  جیرفت  شهر  تاریخ۱۸/۶/۱3۹۹در  در    3۴2  بشناسنامه 
م��ت��وف��ی ف���رزن���د  م�������ل�������ی3۴22۰3۱۴۱3  ش���م���اره  ب���ه  س���خ���ن   خ����وش  —جمعه  آق�����ای   -۱ 
م��ت��وف��ی م��ل��ی 3۴2۱۶۱22۸۵ف��������رزن��������د  ب���ه ش���م���اره  ع��ل��ی��ج��ان خ����وش س��خ��ن  آق�����ای   -2 

ف��رزن��دم��ت��وف��ی.                                    3۴2۱۶۱23۱۵ م��ل��ی  ش���م���اره  ب����ه   س���خ���ن     خ����وش  ی���وس���ف  آق�����ای   -3 
 ۴-ح�����م�����زه خ�����وش س���خ���ن ب����ه ش����م����اره م���������ل���������ی3۱۶۰۵3۹۴23 ف����رزن����د م���ت���وف���ی.     

--- شماره  دادخ��واس��ت  ش��رح  به  ش��م��اره۴2۷   شناسنامه  دارای  اخ���رداد  ف��رزن��د    ب��ام��ری   جشان  احمد  آق��ای 
بشناسنامه  محمد  ف��رزن��د   م��ق��داد   زی��ارت  بامری  عالم  ش���ادروان  داده  توضیح   م�����ورخ۱۷/۱/۱۴۰۰    -----
: عبارتند  وی   الفوت  حین  منحصر   وراث��ت  و  ش��ده   ف��وت  گنج  قلعه  شهر  ۸/۸/۱3۹۹در  تاریخ  در    ۱۱۵۱۱ 
ب����ه ش����م����اره م��������ل��������ی3۱۵۰۰۹2۱2۴ ف����رزن����د م��ت��وف��ی ب����ام����ری    ۱ -ال����ه����ام ج���ش���ان 
م��ت��وف��ی ف����رزن����د  م��������ل��������ی3۱۵۰23۸2۴2  ش����م����اره  ب�����ه   ب����ام����ری  ج���ش���ان  ال���ه���ه   -2 

ف���رزن���دم���ت���وف���ی.                                   م���������ل���������ی3۱۵۰3۵۱۱۱۱   ش����م����اره  ب����ه  ب����ام����ری  ج���ش���ان  راح����ل����ه   -3 
 ۴-س���ع���ی���د ج���ش���ان ب����ام����ری  ب����ه ش����م����اره م��������ل��������ی3۱۵۰۴۰۰۶۷۸ ف����رزن����د م��ت��وف��ی.     

 آگهـی حصـر وراثــت

رسیدگی  سوردر  روستای  حصیری  و  دستی 
 » کند  بازاریابی  را  انان  محصوالت  و   کند 

روستای  ده��ی��ار  غالمرضایی  مرتضی 
گوید: م��ی  م��ا  خبرنگار  ب��ه   س���وردر 
فروش  و  خرید  ی  حوزه  در  ها  دالل  وجود 
صنایع حصیری و دستی روستا باعث شده که 
به بافندگان صنایع حصیری هیچ سودی نرسد 
حصیری  صنایع  دالالن  جیب  به  اصلی  سود  و 
قیمت  به  را  حصیری  سبد  هر  دالالن  میرسد 
روستائی  زنان  دست  از  هزارتومان   ۲۰ الی   ۱۵
خریداری می کنند و در بازار کرمان و بازارهای 
کشور همان سبد را به قیمت ۸۰ یا ۹۰ هزارتومان 
سر  روستا  به  دالالن  از  وبسیاری  فروشند  می 
چندین  را  دستی  و  حصیری  صنایع  و  میزنند 
روستایی  بانوان  از  کم  قیمت  به  هست  سال 
خریداری می کنند درصورتی که کار جمع اوری 
برگ درختچه ی داز از دامنه ی کوه و حمل ان 
و اماده کردن و بافتن یک سبد حصیر کار ساده 
و سخت هست  اور  مشقت  خیلی  و  نیست  ای 
انان خریداری می  از دست  ناچیز  به قیمت  اما 
کنند و میراث فرهنگی باید نظارت داشته باشد 
و تعاونی خرید تشکیل دهد و این بانوان بافنده 
 صنایع حصیری را مورد حمایت خود قرار دهد.
سوردر: روستای  اهالی  از  نژاد  کرم   زاهد 
را  روستا  حصیری  و  دستی  صنایع  دالالن 
چندین  سود  و  خرند  می  ناچیز  قیمت  با 
فروشند می  داخلی  ب��ازاره��ای  در   برابر 

زاهد کرم نژاد از جوانان روستای سوردر در دیدار 
با مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج خواستار 
حذف دست دالالن در صنایع حصیری روستای 
راهکاری  باید  مسئوالن  گفت:  و  شد  سوردر 
بازاریابی و فروش محصوالت حصیری در  برای 
روستای سوردر و روستاهای تولید کننده صنایع 

اما  باشند  اطراف دهستان رمشک  حصیری 
محصوالت  فروش  سود  است  سال  چندین 
حصیری عاید بافندگان نمی شود و به جیب 
فرهنگی  میراث  اداره کل  و  رود  دالالن می 
باید  کرمان  گردشگری  و  دستی  صنایع  و 
 در این خصوص چاره و راهکاری ارائه دهد.
 ده����ی����ار س��������وردر گ��ف��ت:
محروم  روستای  بهزیستی   مددجویان 
توجه  نیازمند  س��وردر  دوراف��ت��اده  و 
گنج قلعه  بهزیستی  اداره   بیشتر 
دهد: می  ادامه  سوردر  روستای   دهیار 
مددجویی  هفت   س��وردر  روستای  در 
بیشتر  حمایت  به  نیاز  که  داریم  بهزیستی 
و  دارن��د  گنج  قلعه  بهزیستی  اداره  از 
البته  ندارند  خوبی  معیشتی  وضعیت 
که  هستند  هم  نوبتی  پشت  تعدادی 
شود. رسیدگی  انان  های  پرونده  به   باید 
پیرمرد فاقد مسکن در روستای سوردر پس از 
 چندین سال همچنان منتظر احداث مسکن

سوردر  روستای  مشکالت  از  دیگر  یکی 
مسکونی  منازل  بهسازی  و  مسکن  مشکل 
نابینایی  پیرمرد  است  سوردر  روستائیان 
پوشش  تحت  ظاهرا  و  سوردر  اهالی  که 
در  و  هست  ره  خمینی  امام  امداد  کمیته 
با دو پسر مجرد هنوز در کپری  این روستا 
تحت  گوید  می  کند  می  زندگی  فرسوده 
پوشش کمیته امداد هست مدت شش سال 
اش  متری  چهل  ساختمان  شالوده  هست 
خاک  از  پر  دیگر  شالوده  اما  کرده  حفر  را 
و  نشده  خبری  ان  ساخت  از  هنوز  و  شده 
به  و  گیرد  می  را  گنج  قلعه  فرماندار  دست 
او  از  و  برد  می  شده  حفر  ی  شالوده  کنار 
کند. پیگیری  را  مسئله  این  خواهد   می 
در  که  خانواری   سرپرست  پیرمردی 
یخچال  و  کند  می  زندگی  کپری  منزل 

قدمها! و   قلمها 
گیرد می  یخ  ها  همسایه  از  و   ندارد 
 این پیرمرد همسرش را سال ها قبل از 
دست داده و با دو پسر در توپ حصیری و 
بدون یخچال زندگی می کند و می گوید 
توپ  داخل  گیرم  می  یخ  ها  همسایه  از 
حصیری و منزل حتی از  وسائل ابتدایی 
و  پتو  و  حصیر  و  هست  محروم  زندگی 
پاره  اش  حصیری  ی  خانه  کف  موکت 
شده است امیدواریم نهادهای حمایتی و 
موسسه های خیریه به وضع زندگی این 
سوردر  محروم  روستای  این  در  پیرمرد 
کنند. رسیدگی  دادخدا  چاه  بخش   در 

 ف���رم���ان���دار ق��ل��ع��ه گ��ن��ج:
به  اب��رس��ان��ی  مجتمع  ی  پ���روژه 
دو  رمشک  اط���راف  روس��ت��اه��ای 
شود م��ی  زن��ی  کلنگ  دیگر   م��اه 

قلعه  فرماندار  شهسواری  مهدی   
روستای  اب  تامین  خصوص  در  گنج 
ی  تابعه  روس��ت��اه��ای  و  س���وردر 
گوید: می  ما  خبرنگار  به   رمشک 
تامین  برای  انجام شده  های  پیگیری  با 
به  صوالن  ابرسانی  ی  پروژه  اعتبار 
رمشک یا همان مجتمع ابرسانی صوالن 
را  صوالن  و  رمشک  بین  روستاهای  که 
پوشش می دهد پیگیری و مکاتبات اولیه 
انجام شده است همچنین در جلسه ی 
استاندار  با  دیدار  در  تولید  موانع  رفع 
و  معادن  درامد  محل  از  گردید  مصوب 
درصد  پنجاه  و  استانی  اعتبارات  محل 
استان  ابفاضالب  اعتبارات  محل  از 
تامین  پروژه  این  اعتبار  برای   کرمان 
اینده  دوماه  طی  هستیم  پیگیر  و  شود 
مشکل  و  شود  زنی  کلنگ  پروژه  این 
شود. حل  روستاها  این  اشامیدنی   اب 

افاق  نشریه  حیدری  ادیب  خبرنگار: 
جنوب قلعه گنج

______"
 خ����������دام����������راد م������ی������رآب������ادی
استثمار  و  استبداد  ؛  که  دهد  می  نشان  خوبی  به  تاریخ  تورق   🔰
به خصوص  کند.   می  تحقیر  برون  و  درون  از  را  انسانها    ، سیاسی 
وقتی که پای منافع و مطامع سیاسی و حزبی در میان باشد ،  انسانها 
بسیار خطا پذیرتر می شوند و وقتی که نه بر اساس شایستگی بلکه 
تنها بر اساس زد و بند وام دار شخص و جناح و حزبی باشند ، ضریب 
می شود! هم  مضاعف  آنها  ناصواب  اقدام  و  گناه  ی  وسوسه  و   خطا 
��در سالهای نه چندان دور ، بیم از شکستن قلمها و قلم کردن قدمها 
از جنس  مرموزی  دیوار   بروز  باعث  ناروا  های  تبعیض  رفع  باب  در 
سکوت در نقد مسئوالن شده بود و بر همین اساس بعضیها در بیان 
حقایق نه تنها قلمی یا قدمی بر نمی داشتند ، بلکه از سر به اصطالح 
خیر خواهی مانع بر مال شدن بی عدالتیها و دستورات ناصواب بعضی 
مدیران می شدند و یا اگر مواردی از نقض عدالت و قانون را توسط 
برخی از مدیران گوشزد می کردند ، شرط می کردند که نامی از آنها 
برده نشود! لیکن صاحبان قلم  آزاده مرد که دل در گرو هیچ پست و 
میز و مقام دنیوی نداشتند ، هرگز دانسته هایشان را درباره ی صدور 
دستورات ناصواب و ایجاد بحران تبعیض کتمان نکرده و با بیان  عملی 
و علنی آنها،  از قیام و قعود  و رجعتشان به پست و میز و سیاست ابایی 
نداشته و دیوار مرموز سکوت را شکسته و از داغ و درفش و شکایت 
این مسئوالن دون پایه بیمی نداشتند! چرا که اعتقاد داشتند در کنف 
انقالب  حفظه اهلل  الطاف حضرت حق و  و رهنمودهای رهبر معظم 
تعالی  و در پرتوی سایه سار نظام شکوهمند انقالب اسالمی هر جبار 
تازه به دوران رسیده ای که بخواهد قلمها را ویران و یا مهر سکوت 
از  ناشی  که  این خودکامگیهایی  بداند که دوران  باید   ، بزند  لبها  بر 
آمده  سر  به  است  دنیای سیاست  در  دادگی  وا  و  باخت  های  عقده 
و صاحبان قلم  آزاده مرد با تاسی از سیدالشهدا علیه السالم هیچ 
وقت برده و بنده و مشتاق و شیفته ی صاحبان ناعادل و میز دوست 
و مقام پرست نمی شوند ! چرا که اعتقاد  دارند به فرمایش شیخ اجل 
سعدی شیرین سخن �� آزاده برای نام می میرد و سفله برای نان��. 
به همین خاطر قلمها را از نیام کشیده و مانع از سر زدن نان سفلگان 
 در خون بیچارگان و کسانی که صدایشان به جایی نمی رسید شدند. 
واقع  گران  توطئه  کار  ابزار  و  شد  توطئه  آنها  علیه  چند  هر   🔰
ره  بیهقی  ابوالفضل  فرمایش  به  اما  دادن��د  هزینه  و  شدند 
دید! خواهند  و  چشیدند  کردند  اگر  نشیند،   دیگر  جای   فضل 
بلکه در  نه در نقش مدیر  �� صاحبان بی هنر میزها و پستهایی که 
روز   ۴ برای  خودشان  دستیهای  فرا  گوش  به  حلقه  غالمان  نقش 
که گذشتند  آبروی خود  از  میز  و حفظ  در مسئولیت  ماندن  بیشتر 
برای  آنها  رسوایی  .طبل  گذشتند  هم  عامه  حقوق  احقاق  از  هیچ 
 تضییع حقوق عامه از بام افتاد و اندک به جا مانده هم خواهد افتاد . 
آه مظلومی که جز خدا  از  بترسند  پابرهنگان  ناقضان حقوق  این   🔰
و  گاو  فروش  مردم با  بیچاره  این  فرزندان  که  بدانند  و  ندارد  کسی 
دانشگاههای  ی  شهریه   ، بدبختی  و  کارگری  و  گوسفند  و  گوساله 
جذب  فرزندانشان  که  روزی  امید  به  کردند  تامین  را  فرزندانشان 
مشاغلی آبرو مند شده و از گرفتار شدن به حلقه ی سوخت بران و 
 سوداگران مواد مخدر رهایی پیدا کرده و در پیری دستگیر آنها باشند. 
شده  که   هم  بار  یک  برای  مسئوالن  بیهوده  و  هنر  بی  این   🔰
به  خطاب  را  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین  های  نامه  و  ها  خطبه 
بدانند . را  االبصار  اولی  یا  تا معنی فاعتبروا   مالک اشتر ره بخوانند 
با کسی جنگ،  �� به فرمایش شیخ اجل سعدی شیرین سخن ��چو 
آوری که از وی گریزت بود یا گزیر��. شما که نه در پیشگاه عدل الهی 
راه فراری دارید و نه در برابر قلم ،  راه و چاره ای جز اعتراف به آنچه 
که کردید ،  عذر خواهی کنید چرا به جای پوزش به فرمایش لسان 

الغیب حضرت حافظ ره عرض خود می برید؟ و زحمت ما می دارید

م��ت��وف��ی ف���رزن���د   3۱۵۰۰۰۶۰۶۶ م��ل��ی  ش���م���اره  ب���ه  درب����اغ����ی  ح��س��ی��ن��ی  ح����اج   ۵_حسنیه  
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   3۰3۰۱33۴۷۸ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  درب����اغ����ی  ح��س��ی��ن��ی  ح�����اج   ۶_م�����ری�����م  
م���ت���وف���ی  پ�������در   3۱۶۰2۶۹۵۱۵ م����ل����ی  ش�����م�����اره  ب�����ه  پ����ای����ن����ده   ۷_ع������ب������اس 
م��ت��وف��ی ه���م���س���ر   3۱۶۱۰۴۴۷۴۶ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ������اک  روان  ث����م����ی����ره    _۸ 

ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  اگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  حل  ش��ورای  به  اگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از 
است. ساقط  اعتبار  ی  درج��ه  از  ش��ود  اب��راز  موعد  ای��ن  از  بعد  که  س��ری  و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  هر  و  شد   خواهد 

علیرضا  مومنی دفتر شورای حل اختالف شماره ی یک

م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   2۵۱۰۱۶22۸۴ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ�����ور  روش����ن����ی   ۵_س����������اره  
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   2۵۱۱3۰۱۹۹۷ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ������ور  روش����ن����ی   ۶_ع����ل����ی 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   2۵۱۱3۶۶۸۵۱ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ�����ور  روش�������ن   ۷_س����ام����ی����ه  
م��ت��وف��ی ف����رزن����د   2۵۱۱۸۹۶۰۰۱ م���ل���ی  ش����م����اره  ب����ه  پ������ور  روش�������ن   ۸_س������ج������اد  

ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  اگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  حل  ش��ورای  به  اگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از 
است. ساقط  اعتبار  ی  درجه  از  شود  اب��راز  موعد  این  از  بعد  که  سری  و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  هر  و  شد   خواهد 

علیرضا  مومنی دفتر شورای حل اختالف شماره ی یک

 ۵-ش����م����س����ی  خ�����وش س���خ���ن ب����ه ش����م����اره م���������ل���������ی3۱۶۰۵3۹۴3۱ ف����رزن����د م���ت���وف���ی. 
3۱۶۰۵3۶۸۵۸ م����ل����ی  ش������م������اره  ب������ه  پ��������ور  م�����ه�����دی   ۵-درخ����������ات����������ون. 

ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  اگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  ذا 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  حل  ش��ورای  به  اگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از 
است. ساقط  اعتبار  ی  درجه  از  شود  اب��راز  موعد  این  از  بعد  که  سری  و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  هر  و  شد   خواهد 

علیرضا  مومنی دفتر شورای حل اختالف شماره ی یک

 ۵-ص���������ادق ج����ش����ان ب����ام����ری ب����ه ش����م����اره م���������ل���������ی3۱۶۱3۱۸۵2۸ ف����رزن����د م���ت���وف���ی. 
۶-م��ه��د ی ج��ش��ان ب��ام��ری ب��ه ش��م��اره م����ل����ی.3۱۶۱۱32۸3۱ ف��رزن��د م��ت��وف��ی.۷-اح��م��د ج��ش��ان ب��ام��ری ب��ه شماره 
متوفی م���ادر  م����ل����ی۵3۶۹۵۴۱۵3۱  ش��م��اره  ب��ه  م��ح��م��ودی  م��ت��وف��ی.۸-م��ری��م  همسر   م����ل����ی3۱۶۰۶2۱۷23 

ای  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  اگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  حل  ش��ورای  به  اگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از 
است. ساقط  اعتبار  ی  درج��ه  از  شود  اب��راز  موعد  این  از  بعد  که  سری  و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  هر  و  شد   خواهد 

علیرضا  مومنی دفتر شورای حل اختالف شماره ی

زر _معلم  احــمــدی  ـــاع   ـــج  ۴-ش
 ۵-عبدالرضا  امیری کیا ازاد سرتک نوراباد
_کارمند  ــدی  ــم اح ۶_عبدالرضا  
ابـــاد  _حسن  عــلــمــیــه  ی  ــــوزه   ح
گلدشت معلم_  بیانی  ــاس    ــب  ۷-ع
ــر کــارمــنــد  ــی ــازگ ۸-حـــســـیـــن   ب
بـــزرگ گـــل  زر  نفت_  ــت  ــرک  ش
بزرگ گل  _زر  _معلم  چهرازاد   ۹_عیسی   
اباد چیل  معلم_  حیدری  ــران    ــم  ۱۰-ع

اباد حسن  _معلم  حیدری   ۱۱-حمید    
اباد حسن  معلم_  حیدری   ۱2-فریدون   
 ۱۳-حسین   دادخدائی _معلم محمداباد
پور  ــدی  ــم ــح دادم  ۱۴_مصیب   
زر _معلم  صمیمی   ۱۵-حـــیـــدر   
هنرمند  شهدوستی  ۱۶-حنیفه   
ابــاد _چیل  ــاس  ــک ع و  ــر  ــات ــئ  ت
 ۱۷-فرامرز   عزیزی پور _معلم چیل اباد
ـــیـــســـی _ ــــره رئ ــــی ــــم  ۱۸_س

سرتک   _ چــهــرازاد   ۱۹_ارزو      
ـــاه نــصــیــری _ 2۰_عـــلـــی    چ
_ازاد شمبویی  ـــاد  اب  محمد 
زر معلم_  شهرالهی  ــن    ــی  2۱-رام
گلدشت معلم  صادقی  جعفر      _22 
2۳_مــــحــــمــــود    فــالحــی _
_گلدشت بازنشسته   معلم 
کارمند  طاهری  ــزه      ــم ح  _2۴

اسـامی بیست و نه داوطلب  انتخابات شورای اسالمی شهر  قلعـه گنــج
ابادخیراباد محمد  نــور  پیام   دانشگاه 
_  کارمند فرمانداری _سرتک   2۵_ جاسم     لورگ
اباد چیل  _معلم  پور  موسی   2۶-مهدی   
معلم مــــــرادی_  مــهــســا      _2۷ 
سرتک  معلم  ماندگاری  موسی     _2۸ 

2۹-علی   نوابی معلم_ چیل اباد

شرکت  سهامداران  اطالع  به 
گنج می  قلعه  تعاونی روستایی 
رساند که جلسه عمومی شرکت 
در روز دوشنبه ۱4۰۰/3/۱۰ در 
ساعت  شرکت  دفتر  محل 
تمامی  از  گردد  می   ۹برگزار 
در  شرکت  جهت  سهامداران 
. آید   می  بعمل  دعوت   جلسه 
کار:  دستور 

اعضای هیئت مدیره   ۱_انتخاب 
۲_تصمیم درباره  حق مسولیت 
شرکت  بازنشسته   کارکنان 
3_تعین تکلیف وام های سنواتی 

شرکت

هیت مدیره شرکت تعاونی 
روستایی قلعه گنج

شرکت  عمومی  مجمع  آگهی 
تعاونی روستایی قلعه گنج مرحله دوم
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 شهـــر رودبـــــار روی ریـــــل توســـعــه
ـــــــــار  ــــر رودب شــــه
تــوســعــه ــــل  ری  روی 

مهندس  انتصاب  زمان  از 
سمت  به  براهویی  امیر 
خیلی   ، رودبار  شهرداری 
نمی گذرد که واقعا« چهره 
ی توسعه و عمرانی شهر به 
است!   کلی دگرگون شده 
بهتر  زمانی  تغییر  ــن  ای
نشان  را  خــود  ی  چهره 
مسیر  در  ؛  که  دهد  می 
جدیدالتاسیس  ی  پروژه 
عصر  ولی  حضرت  بلوار 
فرجه  تــعــالــی  اهلل  ــج  ع
کنی. ـــذر  گ ــف  ــری ــش  ال

وقتی  راستا  همین  در 
روزهای  از  یکی  عصر  که 
 ۱۷ ساعت  حوالی  گــرم 
ایشان  با  پروژه  محل  در 
گفت:  ــم  داشــت ــات   مــالق
طول این پروژه ۳ کیلومتر 
که  است  جدیدالتاسیس  و 
زمان اجرای آن ۱۵ بهمن 
زمان  و  گذشته  سال  ماه 

آن  کامل  ــرداری  ب بهره 
که  است  آینده  روز  چند 
 ، سازی  زیر  کارهای  تمام 
گذاری  جدول  و  آسفالت 
است.که  پایان  به  رو  آن 
رفتن  ترافیک  بار  زیر  با 
و  ترافیک  ــار  ب  %۵۰ آن 
یابد. می  کاهش   تصادفات 

تالش  پر  و  جوان  شهردار 
کرد؛  نشان  خاطر  رودبار 
اصلی  خیابان   ۶ وجــود  با 
حیاتی  به شریان  دسترسی 
بلوار امام خمینی ره و بلوار 
ولی عصر به سهولت صورت 
می گیرد که ان شاء اهلل بار 
 ترافیکی را روان خواهد کرد.
 مهندس امیر براهویی گفت؛

طی یک سال و نیم گذشته 
بالغ بر ۱۵۰ هزار متر مربع 
در  گرم  آسفالت  پخش 
داشته  رودبار  شهر  سطح 
ایم که در مجموع ۸۰ هزار 
به  مربوط  آن  مربع  متر 
همین بلوار جدید التاسیس 

و دسترسیهای منتهی به آن 
است که تمام کارهای زیر 
آب  و  ریزی  شن   ، سازی 
توسط شهرداری  ان  کوب 
در  کاری  که  شده  انجام 
خور توجه و کم نظیر است 
اخیر  ی  ماهه  یک  در  که 
 بی وقفه انجام گرفته است 
ارزش  خصوص  در  وی 
عمرانی  کارهای  ریالی 
میلیارد  شــد؛۱۳   ــادآور  ی
 ، سازی  آزاد  بابت  تومان 
، رفع حریم ، جدول  تملک 
ــازی و  ــر س ـــذاری،  زی گ
که  شده  هزینه  آسفالت 
بلوار  این  روشنایی  بابت 
۴۰۰ میلیون تومان برآورد 
داد  قرار  که  شده  هزینه 
محض  به  و  منعقد  آن 
تامین و تخصیص اعتبارات 
شد.  خــواهــد   عملیاتی 
براهویی  امیر  مهندس 
فضای  تمامی  کرد؛  اذعان 
سبز و جداول و معابر سطح 

شهر مطابق با اقلیم آب 
و  ســازی  باز  هوایی  و 
و  کشی  خط  و  مرمت 
بنا  و  رنگ آمیزی شده 
پارک  بزرگترین  داریم 
شهر  شرقی  ضلع  در  را 
 جا نمایی و احداث کنیم . 
که  اســت  ذکــر  شایان 
تمام زیر ساختهای شهر 
ساز  نو  قسمتهای  در 
به  نیاز  و  شــده  لحاظ 
 . ندارد   آسفالت شکافی 
شهردار رودبار گفت : از 
سعه ی صدر،  همراهی 
همدلی  و  افزایی  هم  و 
به  مسئولین  و  مــردم 
خصوص فرماندار ، امام 
ادارات  روسای  و  جمعه 
و  سپاسگزارم  نهایت  بی 
خواهم  می  خداوند  از 
توفیقی عنایت فرماید تا 
شهر رودبار را مطابق با 
شان مردم رودبار بهتر 

و زیباتر بسازیم

و  شهری  خدمات  سابق  کارشناس 
سابق  اطالعات  فناوری  کارشناس 
مسئول  و  بندرعباس  شهرداری  در 
آهن  ذوب  شرکت  حراست  فعلی 
و  کهنوج  تیتانیوم  معــدن  پاسارگاد 
کهنوج  شهر  شورای  کاندیدای 

تمام  به  را  عمومی  روابط  ملی  روز 
روابط عمومی های دستگاهها و ادارات 
دولتـی و خصـوصی تبــریک گفت

مهندس  محـــسن رضـــائیان


