
 آن طور که از کاوششها و تحقیقات تاریخ پژوهان 
تمام  در  آید،   می  بر  معاصر  قرون  در  خصوصا« 
شده  استوار  دمکراسی  مبنای  بر  که  حکومتهایی 
صنفی  ی  خواسته  یک  که  مدنی  جنبشهای   ، اند 
و یا یک خواسته ی عمومی را از دولتها و حکومتها 
 مطالبه می کنند،  یک امر طبیعی و محتملی است .

از  پس   ، ایران  اسالمی  انقالب  که  آنجایی  از   🔰
فروپاشی حکومتهای دیرینه ی شاهنشاهی بر اساس 
بر  مردم  نوع حکومت  از  هم  آن  و  دمکراسی  اصل 
مردم شکل گرفت ، در سالهای اخیر خصوصا« در 
دولت نوپای سیزدهم شاهد جنبشهای فوق العاده و 
خارج از قاعده بوده است که از  شواهد آن می توان 
به  جنبش های مردم اصفهان برای رها سازی زاینده 
اشاره کرد. و...    رود،  جنبش های صنفی معلمان 

�� لیکن از آن جایی که خواسته های مردم در این 
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وقتیبارانهمدلیآثارسیلرادرجنوبکرمانترمیممیکند.

عملک�رد تش�ریح
ادارهآبوفاضالب
شهرس�تانقلعهگنج

اهال�یوس�اکنانمحل�ه
یزرقلعهگنجخواس�تار
ه�ای محدودی�ت رف�ع
فرهنگ�ی می�راث اداره
برایس�اکنینحاش�یهی
تپهیگلکوچکهس�تند

استقرارچهاردهدستگاه
و ل���ودر و ب��ل��دوزر
روستاهای در کامیون
گنج قلعه مرکزی بخش
ترمیم و احداث جهت
ها رودخانه بند سیل

بکارگی�ری اگه�ی
و نگهب�ان نی�روی
سرایداردردرمانگاه
تمگران و اب�اد چیل
شهرستانقلعهگنج

ک�هآب��ادی آب�ی
داد ب�اد ب�ه را

بهرهبرداریاز
نوزدهپروژهبرقدر
شهرستانقلعهگنجبا
اعتبار58میلیاردریال

همزمان با فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر 
�در شهرستان قلعه گنج صورت گرفت:

گزارش میدانی نشریه ی افاق 
جنوب از وضعیت خانوارهای 
سیل زده ی پیری نوابی در 

روستای چراغ اباد: 222334

 جنبش های مدنی در دولت سیزدهم
خدامراد میرآبادی

آگهیاجارهماشینآالتدهیاریهایبخشچاهدادخدا
دهیاریهای بخش چاه دادخدا در نظر دارد ماشین آالت دهیاریهای سهام 
دار بخش چاه دادخدا را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به صورت 
اجاره واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

اسناد اجاره به واحد دبیرخانه بخشداری چاه دادخدا مراجعه نماید.
1-دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

2-هزینه تعمیر اولیه ماشین آالت دهیاری ها بر عهده برنده می باشد و از 
اجاره آن کسر می گردد.

3-هزینه های نگهداری کلیه وسایل به عهده برنده می باشد.
حساب  به  واری��ز  صورت  به  بایستی  مناقصه  در  شرکت  4-سپرده 
نام دهیاری مزرعه شهید  به  قرنی  ملی شعبه  بانک  0102701241008نزد 
بهشتی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد )5درصد مبلغ 

پیشنهادی(
5-پیشنهادات بایستی در سه پاکت جداگانه )الف.ب.ج(درلفافه یک پاکت 

پلمب شده به دبیر خانه بخشداری تحویل گردد.
پاکات الف:محتوای تضمین شرکت در مزایده که بایستی در وجه دهیاری 

مربوطه باشد
پاکات ب:محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده )متقاضی(

پاکات ج:محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی در طبق فرم نمونه دریافتی 
از بخشداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد

6-درصورتیکه برندگان اول تا سوم مزایده ظرف مدت یک هفته حاضر به 
انعقاد قراردادنباشد تضمین شرکت در مزایده آنها به ترتیب به نفع دهیاری 

ضبط خواهد شد 
7-برنده مزایده در صورت وقوع هرگونه بحران احتمالی .بنا به تشخیص 
ستاد بحران استان و شهرستان باید ماشین االت در اختیار ستاد بحران 
شهرستان قرار دهد )به تعداد روزهایی که ماشین آالت در اختیار ستاد 

بحران قرار بگیرند آز اجاره ماشین آالت کسر خواهد شد (
8-هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

9-تاریخ بازگشایی و تحویل پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک 
هفته بعد از انتشار در این نشریه می باشد
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مدل1924کمپریسی
1391 

111/111/151 
 میلیون لایر

111/111/91 1112411241110 1 
 سال

مزرعه 
شهید 

بهشتی 
به 

نمایندگی 
از 

 دهیاری
های 

 سهامدار

مدل 1924کمپریسی 
1392 

111/111/151 
 میلیون لایر

 سال1 1112411241110 111/111/91

 لودر
Tg956chan2eمدل

2111 

111/111/241 
 میلیون لایر

 سال1 1112411241110 111/111/144

گریدر هپکو 
 2113مدل

111/111/101 
 میلیون لایر

 سال1 1112411241110 111/111/110

بیل بکهو مدل 
111ps 

 سال1 1112411241110 111/111/42 111/111/121

 سال1 1112411241110 111/111/42 111/111/121 1304بیل بکهو مدل 
تراکتور رومانی و 

 غلتک
 سال1 1112411241110 111/111/31 111/111/51

کمپرسی بنزخاور
 94مدل

 سال1 1112411241110 111/111/42 111/111/41

دریاف
ت 

 اسناد

 دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا محل

تحویل 
پیشنهاد

 ها

  مهلت
 دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا محل

بازگشا
یی 

پیشنهاد 
 ها

  مهلت

 دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا محل

 19139541420دادخدادبیر خانه بخشداری چاه   
   

 

سخـن نـخـسـت



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،

 تشریح عملکرد اداره آب و فاضالب شهرستان قلعه گنج

اهالیوساکنانمحلهیزرقلعهگنجخواستاررفعمحدودیتهای
ادارهمیراثفرهنگیبرایساکنینحاشیهیتپهیگلکوچکهستند

استقرار چهارده دستگاه بلدوزر و لودر و کامیون در روستاهای 
 بخش مرکزی قلعه گنج جهت احداث و ترمیم سیل بند رودخانه ها

پرتالش  مدیران  یکی  دهقانپور  بختیار  مهندس 
عملکرد  که  است  گنج  قلعه  شهرستان  جهادی  و 
قابل توجهی را در حوزه ی اب رسانی و تامین اب 
روستاهای فاقد اب اشامیدنی در مدت مدیریت خود 
با مجموعه ی نیروهای خدوم این اداره انجام داده 
است وی در گفتگو با خبرنگار نشریه ی افاق جنوب 
قلعه گنج در دهه ی مبارک فجر به تشریح عملکرد 
گفت: و  پرداخت  گنج  قلعه  شهرستان  آبفا   امور 
اداره ابفا شهرستان قلعه گنج با همکاری مسئوالن 
شریف  مردم  به  خدمت  راستای  در  شهرستان 
فجر   مبارک  در دهه  گنج   قلعه  ونجیب شهرستان 
نماید. زنی  کلنگ  و  افتتاح  را  ذیل  های   پروژه 
رضا  چاه  بند  تمگران  مجتمع  اب  ۱_تامین 
تومان میلیارد  دونیم  بر  بالغ  اعتباری   با 

برخی  در  اسفالت  و  زیرسازی  طرح  اغاز  با 
از معابر  محله ی زر قلعه گنج حدود پنجاه 
تپه  ی  حاشیه  و  مجاورت  در  که  خانواری 
و  دارند  سکونت  زر  کوچک  گل  باستانی  ی 
ظاهرا کوچه و معابر انان به دلیل مجاورت با 
نشده  زیرسازی  کوچک  گل  باستانی  ی  تپه 
با مهدی شهسواری فرماندار  است در دیدار 
وحسین  فرمانداری  معاونت  جهانگیری  و 
احمدی بخشدار مرکزی خواستار رفع و حل 
قلعه  فرهنگی  میراث  اداره  های  محدودیت 
گنج در احداث و زیرسازی و توسعه ی معابر 
شدند. شان  ساختمانی  منازل  های  کوچه   و 

محمد  و  نورالدینی  اسفندیار  اقایان   
ماندگاری  رضا  )سرحدی(  گوهری  جام 
شهسواری  با  دی��دار  در  بهمنی  وحید  و 
: داشتند  بیان  گنج  قلعه   فرماندار 

جامعه  کف  از  خارج  نخهایی  سر  روزها 
 ، مدیریت  کسانی  ی  وسیله  به  و  دارد 
در  نه  که  شوند  می  ریزی  پایه  و  تدارک 
رفع  گرو  در  دل  نه  و  هستند  مردم  کنار 
مشکالت مردم دارند ، الزم هست تا نسبت 
فعالیت  و  مردمی  های  به صفوف جنبش 
هایی که  تحت عنوان جنبش های مردمی 
توسط غیر دل سوزان مردم و مرفهین و 
 اپوزیسیون طراحی می شود مرزی قائل شد!

و  مردمی  مطالبات  و  ها  خواسته   🔰
صنفی جز الینفک همه ی حکومت های 
دمکراسی است و معموال دولتمردان برای 
رفع نقایص و مشکالت مردم صدای مردم 
را می شنوند و برای آنها برنامه ریزی می 
است  اهمیت  حائز  که  چیزی  اما  کنند. 
حرکت خزنده و خارج از قاعده ای هست 
که از آن تحت عنوان شبیه خون فرهنگی 
، جنگ نرم و ... یاد شده است که در این 
میان شکل و ساختار این جنبش ها صبغه 
و  گیرد  می  خود  به  مدنی  و  مردمی  ی 
که  دهند  نمی  تشخیص  راحتی  به  عوام 
این مار خوش خط و خال توسط کسانی 
مترصد  که  است  شده  طراحی  آنها  برای 
هستند! آلود  گل  آب  از  گرفتن   ماهی 

نظران  بزرگان و صاحب  بارها در کالم   🔰
و  اتوپیا  که  ایم  شنیده  و  خوانده   ، دیده 
بیگانگان  توسط  که  ای  فاضله  ی  مدینه 
برای مردم نوید داده می شود سرابی بیش 
نیست! چرا که اگر آنها دل در گرو مردم 
تحصیل  مملکت  این  امکانات  با  داشتند 
و  رسیدند  نمی  به صدارت  و  گردند  نمی 
به ناگاه بر بیت المال دست نمی یازیدند 
و نقشه ی رفاه مردم را در آن سوی مرزها 

برای مردم نمی کشیدند!

خرید  چ��اه  حلقه  ی��ک  حفروتجهیز 
برق خط  ،اج��رای  لوله  کیلومتر  دو   واج��رای 
۲_تامین آب مجتمع روستاهای چهل منی و گجک 
اجرای  و  تومان  میلیون   ۸۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با 
چاه  حلقه  یک  اندازی  وراه  حفروتجهیز   عملیات 
تاریکماه  روستاهای  مجتمع  آب  ۳_تامین 
 ۲ بر  بالغ  اعتباری  با  مازگی  اباد،چاه  ،بلبل 
حفروتجهیز  عملیات  اجرای  با  تومان  میلیارد 
واجرای  خرید  برق،  خط  اجرای  چاه،  حلقه  یک 
مشارکت  با  انتقال  خطوط  جهت  لوله  ۴۳۰۰متر 
گنج قلعه  ابفا  اداره  و  مستضعفان   بنیاد 
۴_احداث ایستگاه پمپاژ تامین آب مرکز شهر قلعه 
، احداث  بر ۶ میلیارد تومان  بالغ  اعتباری  با  گنج 
برق،  خط  اجرای   ، مترمکعبی  هزار  مخزن  یکباب 

۱۳۰کیلوات  الکتروپمپ  دستگاه  دو  ونصب  خرید 
پمپاژ ایستگاه  اطراف  بلوکی  دیوار   ،اح��داث 
راه  از  وکنترل  متری  تله  ایستگاه  ۵_احداث 
مکعبی  متر  هزار  ده  مخزن   ، چاه  ۷حلقه  دور 
شهر  مرکز  به  مربوط  همگی  پمپاژ  ایستگاه   ،
تومان میلیارد  دو  بر  بالغ  اعتباری  با  گنج   قلعه 

اجرای  با  المدین  چاه  مجتمع  آب  ۶_تامین 
احداث  چاه،  حلقه  یک  تجهیز  حفر  عملیات 
برق،خرید  خط  واجرای  ۲۰۰مترمکعبی  مخزن 
 ۴ بر  بالغ  اعتباری  با  لوله  ۱۴کیلومتر  اجرای 
مستضعفان  بنیاد  مشارکت   با  تومان  میلیارد 
رضوان،  خیریه  موسسه   ، عشایری  اداره   ،
گنج قلعه  ابفاضالب  اداره  و  پاسداران   سپاه 

خرید  احمداباد  روستای  آب  ۷_تامین 
انتقال  خط  جهت  لوله  ۵/۴کیلومتر  واجرای 
مستضعفان  بنیاد  مشارکت  با  داخلی  وشبکه 
تومان میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری   با 
روستاهای  پ��روژه  اول  فاز  زنی  ۸_کلنگ 
 ۵۰ بر  بالغ  اعتباری  با  رمشک  آب  فاقد 
مستضعفان،  بنیاد  مشارکت  با  تومان  میلیارد 
گنج قلعه  ابفاضالب   ، پ��اس��داران   سپاه 
اباد  سورگ  های  مجتمع  تامین  زنی  ۹_کلنگ 
میلیارد   ۱۲ بر  بالغ  اعتباری  با  اباد،  وچراغ 
ستاد   ، پاسداران  سپاه  مشارکت  با  تومان 
گنج قلعه  ابفاضالب   ، امام)ره(  فرمان   اجرای 
خبرنگار و تنظیم کننده: ادیب حیدری نشریه ی 

افاق بهمن ماه ۱۴۰۰ قلعه گنج

و  حاشیه  در  که  ما  زندگی  محل  و  سکونت 
کناره ی این تپه وجود دارد مربوط به امسال و 
سال گذشته نیست بلکه بیش از چندین سال 
و حتی اجداد ما در این محل و منطقه سکونت 
و  هست  رسیده  هم  ما  نوبت  االن  و  داشته 
و  رئیس  داریم که  معبر  و  احداث کوچه  قصد 
مانع  قلعه گنج  میراث فرهنگی  اداره  مسئول 
زیرسازی  روند  از  و  است  شده  عملیات  این 
کار شهرداری  در دستور  که  بهسازی جاده  و 
گویند: می  و  نماید  می  جلوگیری   هست 
  در حاشیه و حریم تپه ی باستانی قرار دارد.

از  وح��ی��د ب��ه��م��ن��ی ی��ک��ی دی��گ��ر 
: گ��وی��د  م��ی  ب���اره  ای��ن  در   اه��ال��ی 

حریم  سال  همه  این  فرهنگی  میراث  چرا 
حفاظ  را  ان  دور  و  نکرده  مشخص  را  تپه 
ساکن  خانوارهای  ی  همه  و  ما  است  نکشیده 

معبر  و  جاده  به  نیاز  تپه  این  ی  حاشیه  در 
راه  تنها  و  داریم  مرور  عبور  و  تردد  برای 
همین  کنون  تا  قبل  سال  چندین  از  ما  تردد 
االن  هست  هنوز  و  بوده  قبل  از  که  ای  جاده 
را  ضرری  و  خطر  هیچ  جاده  این  اسفالت  نیز 
کند. نمی  کوچک  گل  باستانی  ی  تپه   متوجه 
 وی با اشاره به برخی گرفتاری ها ساکنان می گوید :
وجود  دلیل  به  بارد  می  باران  که  مواقعی  در 
جاده خاکی خودروهای مان در گل و الی فرو 
می رود و حتی اژانس تردد نمی کند چون در 
گل و الی فرو می رود و نیاز به اسفالت داریم 
منتهی هر وقت ما می خواهیم گاز کشی کنیم 
یا تیربرق نصب کنیم یا دیوار حیاط منزل مان 
را احداث کنیم ویا هر اقدامی برای زیرساخت 
های مسکونی خودمان انجام دهیم اداره میراث 
هم  ما  شود  می  ان  مانع  گنج  قلعه  فرهنگی 
مثل سایر خانوارهای شهری نیازمند استفاده 
میراث  اداره  هستیم  شهروندی  خدمات  از 

تکلیف  و  را مشخص  تپه  حریم  فرهنگی 
ما را معلوم کند و با دیوار کشی یا حفاظ 
رفت  مانع  اینکه  نه  کنند  حفاظت  ان  از 
باشند. اهالی و مردم  امد و دیوارکشی   و 

داد: ادام����������ه   وی 
ما هم قبول داریم حفاظت از عرصه های ملی 
و میراث فرهنگی که غنای فرهنگی دارند 
باعث افتخار ما هست اما نه به گونه ای که 
 دیگر تردد و امور زندگی ما را مختل کند.

این دیدار مهدی شهسواری فرماندار  در 
این  مشکل  که  گذاشت  قرار  گنج  قلعه 
اهالی را پیگیری و رفع نماید و اجازه ی 
 اسفالت را برای این ساکنان صادر نماید.

خبرنگار: ادیب حیدری بهمن ماه ۱۴۰۰

حسین احمدی بخشدار مرکزی قلعه گنج با بیان اینکه چهارده دستگاه 
سنگین اعم از بلدوزر و لودر و کامیون جهت ترمیم و احداث سیل بند رودخانه ها 
در روستاهای بخش مرکزی قلعه گنج با مشارکت ناحیه ی مقاومت بسیج وسپاه 
و بخشداری مرکزی قلعه گنج و ستاد مدیریت بحران استانداری و دهیاری ها 
بخش مرکزی فعالیت دارند بیان داشت در حال حاضر باتوجه به تخریب بسیاری 
 از جداره ی رودخانه ها توسط سیالب در روستاهای بخش مرکزی بیان داشت:

و  تاریکماه  روستای  باالدست  در  سیالب  و  اب  تقسیم  و  پخش  عملیات 
روستای دوالب با یکدستگاه بلدوزر D8  در حال انجام هست که با تقسیم 
 اب در بارندگی های اتی اب در بین پل های این دو روستا تقسیم می شود.
"_یکدستگاه بلدوزر D8 نیز در روستای تاریکماه در حال ترمیم سیل بند هست.
مستقر  ب��چ��ه  زی����ارت  روس���ت���ای  در  ب���ل���دوزر  _یکدستگاه 

ک��رد. خ��واه��د  ش����روع  را  ب��ن��د  س��ی��ل  اح����داث  ک���ار  و   ه��س��ت 

"_یکدستگاه لودر در روستای میانشهر کار ترمیم و احداث سیل بند را بر عهده دارد.

در  بند  سیل  ترمیم  و  احداث  برای  لودر  یکدستگاه  و  بلدوزر  _یکدستگاه 
برای  سنگ  تخلیه  و  حمل  برای  نیز  کامیون  شش  و  اباد  چراغ  روستای 
هستند. کار  حال  در  اباد  چراغ  روستای  در   سورگاه  بند  سیل   تقویت 

ترمیم  ک���ار  اب���اد  ش��م��س  روس��ت��ای  در  ب��ل��دوزر  _یکدستگاه 
دارد. اج���را  ح���ال  در  را  ه��ا  رودخ���ان���ه  ب��ن��د  س��ی��ل  اح����داث   و 

پای  و  ش��اه��ی  چ��اه  روس��ت��اه��ای  در  نیز  ب��ل��دوزر  _یکدستگاه 
دهد م��ی  ان��ج��ام  را  بندها  سیل  ترمیم  و  اح���داث  ک��ار   میخ 

شمزان  روستاهای  در  اینده  روزه��ای  طی  نیز  بلدوزر  _یکدستگاه 

روستای  ما  اول��وی��ت  البته  شد  خواهد  مستقر  هیئت  و  جهاد 
ها  دستگاه  گیرکردن  و  الی  و  گل  وج��ود  دلیل  وبه  بود  شمزان 
نداشت. وج��ود  ترمیم  و  اح��داث  امکان  ها  رودخانه  کف  گل   در 

یکدستگاه  و  لودر  دستگاه  دو  تعداد  مذکور  های  دستگاه  از  افزود:  وی 
مقاومت  ی  ناحیه  مشارکت  و  همکاری  با  کامیون  دستگاه  دو  و  بلدوزر 
سرهنگ  جناب  هماهنگی  و  همت  و  گنج  قلعه  شهرستان  وسپاه  بسیج 
نظارت  با  را  بندها  سیل  ترمیم  و  احداث  کار  ناحیه  فرماندهی  حاجب 
دارند. اجرا  حال  در  گنج  قلعه  اب)ابیاری(  امور  اداره   کارشناسان 

خبرنگار:ادیب حیدری

)روزگردشتهایکرتسیاسی(
روز  را  پ���رخ���واص  پ��ی��از  و  س��ی��ر  ن���وران���ی  دن��ی��ای 
 گ��ردش��ه��ای چ��رخ��ان و س��رج��ه��ازی،ت��اری��ک ک���رده ان��د.

یک روز پاییزی،وقتی سیر و پیاز سر از خاک برآوردند، شاد و خندان رو 
 به هم کردند و از اینکه زمین بازی آنها یکی است، اظهار مسرت کردند.

 اما.......
چه  ک��ه  شدند  متوجه  بعدها  ک��ه  ک��ردن��د  آروزی���ی  آنها 
که  خایان  خود  انگشت  اند.  شده  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه 
نمایان!  شدند  نمی  آنها  و  زای��ان  گشت  نمی  زمین   ک��اش، 
اما چه آرزویی؟! آنها دست به درگاه باریتعالی برآوردند که ؛خدایا، 
اگر سبزه ای با قد و باالی سهی تر در همسایگی ما سبز می شد 
 که نور خورشید مستقیم به چشمان ما نمی تابید، چه زیبا  بود! 
از خواب بیدار شدند  در همین فکر بودند که یک روز پگاه که 
مرز  بر  که  شدند  زدودند،متوجه  خود  چشمان  از  را  خیو  و 
اند.--- آورده  برون  خاک  از  سر  زندگیشان،افتابگردانهایی 

می  کرت  به  که  را  سرور---آبی  و  بود  عیش  برایشان  روز  آن 
شود. سیراب  اشان  همسایه  عبور،تا  دادند  راحتی  به   ،  آمد 

،اینکه ذات روزگردش  آنها یک اصل را نمی دانستند؛ و آن  اما 
نیست.       خبری  عهد  به  وفای  و  دوستی  از  است.   چرخیدن 
هر صبح زود که خورشید بر فراز کوهها لبخند می زد،آفتابگردان 
کرنشی می کرد و به طرفش خم می شد. خالصه در هر طلوع 
و غروب ، این روز گردش بود که از منبع نور بهره می بود. کم 
گرایید.  می  زردی  به  پیاز  و  سیر  دلربای  و  سبز  ی  چهره   کم 
روزی روزگردشت متوجه شد که آن دو ، در گوش هم پچ،پچی می 
کنند.گوش فراتر برد و استراق سمعی نمود. متوجه شد که از خواص 
 فراوان خود برای آدمیزاد می گویند.)چه بسیار دردها که ما، مرهمیم!(

عزم خود را جزم تر کرد که از این به بعد حال آنها را بگیرد. هر 
چه می گفتند که تو انسانها را خوب نمی شناسی، تا می توانی 
سعی کن در اطراف خود سبزه های بیشتری را برویان که روزی به 
کار آیند،کوشش بدهکار نبود.زیرا فکر می کرد که؛عمر جاویدان، 
سوغاتی است برای او. کم،کمک رنگ صورتش سیاه می شد و سبزی 
 بروت او به زردی می گرایید. اما همچنان غره به قد و باالی خود!

اتفاق  داد،  م��ی  رخ  نباید  ک��ه  ک��اری  روز،  ی��ک  ک��ه  ت��ا 
ک��رد. س��ر  ب��ی  را  س��رش  و  رسید  راه  از  ک��ش��اورز   اف��ت��اد. 

اما کار از کار گذشته بود.جوانی و نشاط سیر و پیاز هم به فنا 
زیبا  را  کرت  آن  که  نبود  جایگزینی  ی  سبزه  هیچ  بود.  رفته 
بود.  کرده  سوزی  ایام،مهره  گردش  در  روزگردش  دارد.زیرا  نگه 
هرز شد. های  علف  و  از الش  پر  زمین  آن  که  بود  این طور   و 

عزیزان  انقالبیون  سیاسی  ک��رت  در  ه��م  روزه���ا  ای��ن 
یافت  ف��راوان  و...  مدار  والیت  مدیر،  ک��رده،  جوان،تحصیل 
دور  دور،  فراوانی  گردشهای  روز  که  افسوس  اما  شود،  می 
؛رمز  که  اند  دریافته  خوبی  به  اند.آنان  کرده  محاصره  را  کرت 
و.....اس��ت.  رنگی،  مسند،روزگردشی،بوقلمون  بر   ماندگاری 
 ک�������اش! آف����ت����اب����گ����ردان س���ب���ز ن���م���ی ش���د.

کاش! بوقلمون در تخم، خون می شد و رنگش
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گزارش میدانی نشریه ی افاق جنوب از وضعیت خانوارهای سیل زده ی پیری نوابی در روستای چراغ اباد:

رساند  می  داوطلبان  اطالع  به  منان  ایزد  درگاه  به  سپاس  با 
نیروی  تامین  جهت  دارد  نظر  در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اشتغال  ستاد  مجوز   ۲۴ بند  محل  از  سرایدار(  موردنیاز)نگهبان 
دانشگاه مورخه ۲۰/۰۷/۱۴۰۰  فرد واجد شرایط را از طریق آزمون 
کتبی در حیطه های عمومی و آزمون عملی) آمادگی جسمانی( و 
جامع  خدمات  مرکز  برای  شرکتی   صورت  به  تخصصی   مصاحبه 
نماید. جذب  ذیل  وشرایط  ضوابط  با  آباد  چیل  و  تمگران   سالمت 
واخ��ت��ص��اص��ی ع��م��وم��ی  ش���رای���ط   : دوم   ب��خ��ش 
داوط����ل����ب����ان ع���م���وم���ی  ش����رای����ط   .۱ 
ادی��ان  از  یکی  ی��ا  اس��الم  مبین  دی��ن  ب��ه  ۱.۱-اع��ت��ق��اد 
ای��ران اس��الم��ی  جمهوری  ق��ان��ون  در  ش��ده   شناخته 
 ۱.۲-داش��������ت��������ن ت���اب���ع���ی���ت ای������ران
ای��ران اس��الم��ی  جمهوری  ق��ان��ون  ب��ه  ال��ت��زام   -۳-۱ 
۱-۴ داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که 
 استخدام می شوند) به تشخیص طب کار یا کمسیون پزشکی دانشگاه(
مخدر  م���واد  و  دخ��ان��ی��ات  ب��ه  اع��ت��ی��اد  ع���دم   ۵-۱ 
موثر ج��زی��ی  محکومیت  س��اب��ق��ه  ن��داش��ت��ن   ۶-۱ 
دستگاه  در  استخدام  ممنوعیت  هرگونه  وج��ود  ۱-۷ع��دم 
صالح ذی  و  قضایی  مراجع  آراء  توسط  اج��رای��ی   ه��ای 
عم�ومي)  وظیف�ه  خ�دمت  پای�ان  ک�ارت  داش�تن   ۸-۱
ب��اش��د.(  نمی  تایید  م���ورد  پزشکی  معافیت   ک���ارت 
اخ����ت����ص����اص����ي ش�������رای�������ط   .۲ 
م��������رد  :  ج������ن������س������ی������ت 
 ال�������ف( ش����رای����ط س���ن���ی داوط���ل���ب���ان
 - داشتن حداقل سن  ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۲ سال تمام برای 
 تمامی دارندگان مدرک تحصیلی با احتساب دوره خدمت سربازی 
نگهبان: پ��ذی��رش  ض��واب��ط  و  اختصاصی  ش��رای��ط  ب(    
فوق  ش��رای��ط  ب��ر  ع���الوه  نگهبان  شغل  خ��ص��وص  در 
باشد. م��ی  ال��زام��ی  ذی��ل  ش��رای��ط  از   ب���رخ���ورداری 

سرما  و  سیاهی  و  بود  جنوب/شب  افاق  حیدری  ادیب  خبرنگار: 
را  نیستشان  و  همه ی هست  که  ای  رودخانه  طغیان  و  یکطرف  از 
های  دام  تا  گرفته  شان  یخچال  و  تلویزیون  و  فرش  از  داد  اب  به 
از  برای  دیگر چیزی  از سیالب  بودند حاال پس  گرفتار  اغل  در  که 
است  گذشته  سرشان  از  اب  معروف  قول  به  و  ندارند  دادن  دست 
اتاق های ترک خورده و سقف های چکه کرده و دام های تلف شده 
مسکن  بنیاد  های  کمک  و  بهسازی  انتظار  در  شده  پر  های  چاه  و 
هنوز  چشمشان  و  رفتند  و  کردند  بازدید  که  هستند  مسئوالنی  و 
و  شد  مچاله  الی  و  گل  در  که  های  فرش  هست  امدادرسانی  به 
های  وعده  اما  شدند  خاموش  همیشه  برای  که  های  تلویزیون 
هستند. امداد  انتظار  در  که  چشمانی  و  نشده  فراموش  هنوز   که 
هفت  مجموع  زنیم  می  نوابی  پیری  خانوارهای  و  ابادی  به  سری 
و  کنند  می  زندگی  گنج   قلعه  اباد  چراغ  روستای  در  که  خانواری 
بیشترین  گنج  قلعه  اخیر  سیل  در  که  هستند  خانوارهایی  جزو 
پیری  ابادی  به  معروف  خانوارهای  شدند  متحمل  سیالب  خسارات 
نوابی که در باران و سیالب اخیر پس از طغیان رودخانه ی سورگاه 
و شکسته شدن دیواره ی خاکی سیل بند و خاکریز اب رودخانه به 
منازل این خسارات وارد کرد و خانوارها  منازل انان دچار ابگرفتگی 
نفوذ  اثر  بر  برقی  بویژه وسائل  و وسائل منزل  اسباب  و  شدید شد 
انان  منازل  بلوکی  و دیوار های  اب دچار سوختگی و خسارت شد 
داخل  از  باران  نم  و  دیوار  روی  و شکاف  ترک  هنوز  و  خورد  ترک 
اتاق بلوکی انان قابل مشاهده هست بیشترین بازدیدها و رفت امد 
مسئوالن رده باالی کشوری و استانی از جمله معاون رئیس جمهور 
و  کرمان  استاندار  همچنین  و  کشور  احمر  هالل  رئیس  کولیوند  و 
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  و  کرمان  استانداری  عمرانی  معاونت 
بود. از سیالب  این خانوارها پس  از   کرمان و مسئوالن شهرستانی 
را  انان  منازل  جلوی  الی  و  گل  روی  که  خاک  سرویس  چندین 
اسانتر کرده  اولیه ی سیالب  به ساعات  نسبت  را  تردد  و  پوشانده 
به  و  پوشانده  و الی  را گل  انان  منازل  و پشت  اطراف  در  اما  است 
و  کند  می  گیر  گل  داخل  ت  کفش  بذاری  گل  روی  پا  اینکه  محظ 
قسمت شکسته شده ی رودخانه با چندین سرویس خاک و خرده 
سنگ مسدود شده اما به نظر می رسد کافی نیست و کار اساسی 
است. نشده  انجام  فعال  رودخانه  طغیان  و  سیالب  با  مقابله   برای 
مومن نوابی پسر پیری نوابی بزرگ این ابادی و خانوارها است  و سی 
و یک ساله و مجرد و پنج کالس بیشتر سواد ندارد در حال حاضر 
در منزل پدری اش زندگی می کند و بیکار هست و گهگاهی خرده 
براثر  گذشته  سال  برد  می  چرا  به  را  پیرمردش  پدر  گوسفندهای 
سوختگی از ناحیه دست و قسمتی از بدنش به شدت دچار سوختگی 
گوید  است می  داده  از دست  را  انگشت دستش  است وچند  شده 
حمایتی  نهاد  هیچ  پوشش  تحت  و  نیستم  بهزیستی  پوشش  تحت 

داد ب����اد ب���ه را آب������ادی ک���ه آب����ی

اگهیبکارگیرینیروینگهبانوسرایداردردرمانگاهچیلابادوتمگران
شهرستانقلعهگنج

دستت  حتی  وقتی  جنوب/  افاق  حیدری  ادیب  خبرنگار 

آفرید  همدلی  شود  می  هم  خالی  دست  همین  با  خالیست 

این  واقعیت  کرد.  آماده  و  حفر  را  سیل زده  یک  خانه  چاه  و 

گروه های  همدلی  باران  محروم  قلعه گنِج  در  اینجا  که  است 

می کند. ترمیم  دارد  را  سیل  آث��ار  از  بسیاری   مردمی 

باران و سیل شدید دیماه در  افاق جنوب  به گزارش نشریه ی 

۲ نوبت)اواسط و اواخر دی( هر خسارتی که داشت بهانه ای هم 

شد برای تولد همدلی هموطنانی که خیلی هایشان از کیلومترها 

فاصله برای کمک به روستاییان مناطق محروم شهرستان قلعه 

اند. آمده  اینجا  به  کرمان  استان  نقطه  ترین  جنوبی  در   گنج 

در  مردمی  و  جهادی  های  گروه  این  های  اولویت  از  یکی 

مسلح،  نیروهای  امدادگران  نیز  و  امدادی  نیروهای  کنار 

سقف  برخی  است؛  کلنگ  و  بیل  یا  مکانیکی  بیل  با  چاه  حفر 

هم  ای  عده  و  کنند  می  ایزوگام  را  مردم  منازل  نمناک  های 

هستند. بهداشتی  سرویس  مهم  واقعا  مشکل  رفع   درحال 

وارد  سیالب  از  بعد  و  پیش  چندروز  از  که  جهادی  های  گروه 

سنگین  آالت  ماشین  آنکه  از  قبل  تا  حتی  اند،  شده  منطقه 

 آنها نیز برسد با دست برخی اقدامات فوری را شروع کرده اند.

از  بسیاری  بهداشتی  سرویس  ه��ای  چ��اه  آب،  ورود 

گنج  قلعه  روستایی  مناطق  در  بویژه  را  شهروندان 

هستند. سرویس  فاقد  اهالی  برخی  و  است  ک��رده   پر 

قلعه  مرکزی  بخش  توابع  از  آباد  حاجی  روستای  جمله،  از 

شدن  شکسته  و  دارد  قرار  سورگاه  رودخانه  مجاورت  در  گنج 

و  مسکونی  منازل  به  سیالب  ورود  موجب  رودخانه  جداره 

اما  است  شده  اهالی  بهداشتی  سرویس  های  چاه  تخریب 

توسط  روستا  بهداشتی  سرویس  های  چاه  ساخت  یا  ترمیم 

است. شده  شروع  اصولی  صورت  به  جهادی  های   گروه 

و  )س(  معصومه  حضرت  قرارگاه  دبیر  بیطرفان  صادق 

روستاهای  به  قم  استان  از  اعزامی  جهادی  نیروهای  مسئول 

شمزان  و  آباد  جنگل  آباد،  چراغ  آباد،  حاجی  زده  سیل 

نیروهای  داد:  توضیح  ما  نشریه  خبرنگار  با  وگو  گفت  در 

حضور  برخوردار  کم  روستاهای  این  در  اینک  جهادی 

هستند. رسانی  کمک  درحال  ظرفیت  تمامی  با  و   دارند 

خوبی  مالی  وضع  از  مناطق  این  اهالی  اینکه  بیان  با  وی 

نیز  زیادی  اجتماعی  های  آسیب  گفت:  نیستند  برخوردار 

در  سیل  طرفی  از  و  داشته  وجود  مناطق  این  در  گذشته  از 

است. شده  آنان  به  هایی  خسارت  بروز  باعث  نوبت   چند 

جمله  از  را  بهداشتی  های  سرویس  مشکل  بیطرفان 

بسیاری  گفت:  و  برشمرد  مناطق  این  دار  اولویت  مشکالت 

و  تعمیر  به  نیاز  مناطق  این  بهداشتی  های  سرویس  از 

توان  و  امکان  خودشان  اهالی  بیشتر  و  دارند  بازسازی 

نیستند. توانمند  آنقدر  مالی  نظر  از  زیرا  ندارند  را  کار   این 

 وقتی باران همدلی آثار سیل را در جنوب کرمان ترمیم می کند

اعزامی  جهادی  نیروهای  از  نفره   ۳۰ گروهی  ما  داد:  ادامه  وی 

مشغول  روستاها  این  در  اخیر  چندروز  طی  که  هستیم  قم  از 

نیز  و  داریم  بنز  یکدستگاه  و  بیل  دستگاه  یک  هستیم؛ 

ایم. کرده  شروع  نیز  را  خانوار   ۵۰ منازل  سقف   ایزوگام 

 ۲۵۰ روز   ۱۴ طی  کنیم  می  بینی  پیش  گفت:  بیطرفان 

نیز  تاکنون  و  کنیم  حفر  مردم  برای  چاه  حلقه   ۳۰۰ تا 

آالت  ماشین  بتازگی  چون  اما  شده  حفر  چاه   ۲۰ بر  افزون 

شود. می  تسریع  کار  این  اند،  یافته  استقرار   سنگین 

نهادهای  سایر  ورود  ص��ورت  در  داد:  ادام���ه  وی 

گرفت. خ��واه��د  س��رع��ت  ک��ار  ای��ن   ام���دادرس���ان 

برای  تدابیری  مسئوالن  حضور  زمان  در  گفت:  بیطرفان 

همه  بسیج  با  باید  و  است  شده  اندیشیده  مشکالت  حل 

گرچه  شود  تسریع  تدابیر  اجرای  در  امکانات  و  ها  ظرفیت 

است. زیاد  کرمان  جنوب  در  سیل  درگیر  مناطق   وسعت 

نوبت سیل سهمگین   ۲ در  دیماه  و ۲۶  نیز ۲۵  و  دیماه  اواسط 

خسارت  و  کرد  درگیر  بشدت  را  کرمان  استان  جنوبی  مناطق 

های زیادی را به بار آورد که کمک رسانی برای بازسازی منازل 

احمر،  هالل  امدادی  نیروهای  توسط  همچنان  مشکالت  رفع  و 

دستگاه های اجرایی و نیز نیروهای مسلح جریان دارد و گروه 

های مردمی و جهادی هم از نقاط مختلف استان و کشور درحال 

کمک به این نیروها هستند

متر س��ان��ت��ی   ۱۷۵ ق���د  ح���داق���ل  داش���ت���ن    
از  وبیشتر   ۳۰ از  کمتر  ق��د(  ب��ه  وزن  نسبت   (
مناسب:  جسمانی  تناسب  ب��ودن  دارا   ۱۸BMI"
بررسی  زمان  در   »BMI و«  قد«  گیری«  ان��دازه  تذکر: 
هر  داوطلب  که  صورتی  ودر  گرفت  خواهد  انجام  مدارک 
آزمون  مراحل  سایر  از  ننماید،  احراز  را  شرایط  از  یک 
. شد  خواهند  حذف  جسمانی  امادگی  ازم��ون  جمله   از 
ب��������ودن م������ت������اه������ل   -    
خدمات  م��راک��ز  پ��وش��ش  ب��ودن)ت��ح��ت  ب��وم��ی   -
) ت��م��گ��ران  و  اب����اد   ج��ام��ع س��الم��ت چ��ی��ل 
اس���اس  ب���ر  م��ت��ق��اض��ی��ان  ب����ودن  ب��وم��ی   .۳
 ش��رای��ط زی���ر ب��وم��ی ش��ه��رس��ت��ان م��ی ب��اش��ن��د . 
شناسنامه(  مندرجات  )طبق  داوطلب  تولد  محل  الف( 
همچنین  و  باشد  یکی  تقاضا  م��ورد  شهرستان  با 
اولین  تاریخ  تا  اخیر  حداقل۱۰سال  داوطلب  سکونت 
گردد. محرز  نظر  مورد  روستای  در  نام  ثبت  شروع   روز 
در  مندرج  داوطلبان  سکونت  شرایط  اح��راز  تبصره۱: 
از  رونوشت  به  )منظم  بهداشت  خانه  تایید  با  )الف(  بند 
مرکز  تایید  با  سیب(  سامانه  در  متقاضی  بهداشتی  پرونده 
مورد  روستای  شورای  تایید  همراه  به  شهرستان   بهداشت 
پذیرد می  صورت  شهرستان  فرمانداری  مکاتبه  و   نظر 
 ب����خ����ش س��������وم: م��������واد آزم�������ون
یک  ش��رای��ط  واج���د  داوط��ل��ب��ان  از  ه��ری��ک  ب��ه 
ش��د. خ��واه��د  داده  ع��م��وم��ی  س���وال   دف��ت��رچ��ه 
کلیه دروس آزمون عمومی به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمنا 
 به ازای هر چهار پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
شود. می  تعیین  ذیل  شرح  به  عمومی  آزمون  مواد   الف( 
زب��������ان وادب������ی������ات ف���ارس���ی  -۱ 
م���������ع���������ارف اس������الم������ی  -۲ 

اساسی قانون  مبانی  و  اجتماعی  سیاسی،  اطالعات   -۳ 
ه�����وش واس����ت����ع����داده����ای ذه��ن��ی  -۴ 
 ب(  مواد آزمون آمادگی جسمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.
شناسوئدی)  دوچابکی)۹*۴(،  ونشست)۳۰مرتبه(،  دراز 
 ۲۰مرتبه(، پرش طول) حداقل ۱.۶۰متر( و دوی استقامت ۳۰۰متر
 ب���خ���ش چ����ه����ارم: م����راح����ل ث���ب���ت ن���ام
نیاز:  م���ورد  م���دارک   و  ن��ام  ثبت  ن��ح��وه   )  ال��ف 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  به  حضوری  مراجعه   )  ب 
گردد. ارائه  باید  زیر  موار  شامل  مدارک  اصل  و  تصویر   پ( 
ورو( پ��ش��ت  م���ل���ی)  ک�����ارت  ت��ص��وی��ر   .۱ 
ش��ن��اس��ام��ه ص��ف��ح��ات  ت��م��ام  ت��ص��وی��ر   .۲ 
تحصیلی م����درک  آخ���ری���ن  ت��ص��وی��ر   .۳ 
 ۴. تصویر یک قطعه عکس۳*۴ که در سال جاری گرفته شده
وکارشناسی  کاردانی  دیپلم،  دوره  دانشنامه  اصل  تصویر   .۵
 ویا گواهی فراغت تحصیل از دانشگاه محل تحصیل داوطلب
خ��دم��ت  پ����ای����ان  ک������ارت  ت���ص���وی���ر   .۶ 
سیب س��ام��ان��ه  ب��ه  م��رب��وط  م��س��ت��ن��دات   .۷ 
متعاقبا  جسمانی  وآمادگی  کتبی  آزمون  برگزاری  زمان  ت: 
قلعه  شهرستان  ودرمان  بهداشت  شبکه  ستاد  طریق  از 
شد. خواهد  رسانده  شرایط  واجد  داوطلبان  اطالع  به   گنج 
 ت���اری���خ ث��ب��ت ن����ام وت��ح��وی��ل م�����دارک:
تاریخ۱۹/۱۱/۱۴۰۰  در  توانند  می  شرایط  واجد  داوطلبان 
تمگران  سالمت  جامع  مرکز  به  مراجعه   شنبه(با  )سه 
جامع  مرکز  به   ) تاریخ۲۰/۱۱/۱۴۰۰)چهارشنبه  و 
تکمیل  و  م��دارک  تحول  از  پس   اب��اد   چیل  سالمت 
کنند. نویسی  نام  درآزم��ون  شرکت  برای  نام،  ثبت   فرم 

��روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج.

نیستم و دنبال این نرفتم که تحت پوشش بهزیستی قلعه 
گنج باشم با اینکه به دلیل بیکاری نیز به حداقل مستمری 
 نیازمندم و چون توان کار کردن با لین دست ها را ندارم.
مومن ما را به داخل اتاق پدرش می برد اتاقی که کف ان 
به جای مزائیک و سرامیک الیه ای از سیمان شده است 
وکف سیمانی منزل پیری براثر سیل و ابگرفتگی رطوبت 
داشته و هنوز نم اب خشک نشده است و بخاطر همین 
موکت و زیراندازها را پهن نکرده اند و یخچالی را که می 
نگه  بلوک سیمانی  گویند سوخته شده است روی چهار 
داشته اند و می گویند به دلیل ابگرفتگی و سیل موتور 
یخچال سوخته شده است و همچنین تلویزیون کوچک 
۲۱ اینج قدیمی اش که کنج خانه افتاده را نشان می دهد 
نمیشود. روشن  و  است  شده  سوخته  سیالب  اثر  بر   که 
مومن دستش را به روی ترک های دیوار منزل پدرش می 
کشد و می گوید ترک ها را ببین امکان اینکه دیوار بلوکی 
دارد. وجود  شود  خراب  بعدی  های  باران  در  مان   خانه 
هست  مشخص  کامال  هایش  دست  روی  سوختگی  اثار 
که  اش  کلیه  وروی  زند  می  باال  را  پیراهنش  ی  گوشه 
گوید  می  و  کشد  می  هست  نمایان  سوختگی  اثار 
به  تاکنون  اما  است  شده  سوختگی  دچار  نیز  بدنم 
تامین  راه  و  هستم  بیکار  و  ام  نکرده  مراجعه  بهزیستی 
کنم. ازدواج  بتوانم  که  ندارم  هم  مخارجی  و   معاش 
 ۱۳۴۷ م���ت���ول���د  ن����واب����ی   ع��ی��س��ی 
از دیگر سرپرست های خانوارهای سیل زده است ابادی 
پیری نوابی در روستای چراغ اباد قلعه گنج است چهارتا 
فرزند کودک و نوجوان دارد ودر  دو اتاق بلوکی و بدون 
کند می  زندگی  است  استحکام  فاقد  که  ستون  و   شناژ 
 ع����ی����س����ی م��������ی گ�����وی�����د:
ما توی این ابادی که در حاشیه ی رودخانه قرار دارد هفت 
خانوار هستیم تلویزیون و یخچال و ماشین لباس شویی  
منزلم بر اثر ابگرفتگی و سیل اسیب دیده و روشن نمی 
که  خواهند  می  من  از  ش  خانم  همراهی  با  عیسی  شود 
کرده  جمع  هایش  اتاق  از  یکی  توی  که  برقی  وسائل  از 
 اند عکس بگیرم می گویند دیگر قابل استفاده نیستند.
که  دارند  اب  و  دینام  استفاده  برای  عمیق  چاه  یک 
چاه  پنج  اما  پوشانده  پالستیک  و  چوپ  با  را  ان  روی 
سیالب  اثر  بر  ابادی  خانوارهای  از  بهداشتی  سرویس 
دارند. چاه  مجدد  حفر  به  نیاز  و  است  شده   تخریب 
ترمیم  م��ا  اول  ی  خواسته  تنها  گوید  م��ی  و 

محکم  هم  االن  که  هست  خاکریز  و  بند  سیل 
گیرد. ق��رار  اولویت  در  باید  ان  ترمیم  و   نیست 

ای��ن  اه���ل  س��ال��ه   ۳۴ ن��واب��ی  زی��ب��ا  خ��ان��م 
گوید:  م��ی  ک��ه  اس��ت  خ��ان��واری  هفت   اب���ادی 
بر اثر سیالب و ورود اب به منازل مان تمامی وسائل برقی 
و  کار مهم  و  اولویت  اما  نیست  استفاده  قابل  و  ما سوخته 
رودخانه  خاکریز  و  بند  سیل  ترمیم  ما  اصلی  ی  دغدغه 
سورگاه هست که هر موقع که بارندگی می شود بیشترین 
گوید: می  نوابی  زیبا  سازد  می  وارد  ما  به  را   خسارت 
گنج  قلعه  شهر  مرکز  به  تعمیر  برای  را  منزلم  یخچال 
باید  و  است  سوخته  یخچال  موتور  گوید  می  ام  برده 
را  نو  یخچال  خرید  ی  هزینه  اما  بگیری  نو  یخچال 
هست. فصلی  کارگر  و  بیکار  همسرم  چون   نداریم 

را  بیل خاک های دوربر ساختمان ش  با  که  اهالی  از  یکی 
جابجا و پهن می کند و برای باران پیش رو امادگی داشته 
باشد دستش را به سوی رودخانه و قسمت شکسته شده ی 
رودخانه دراز می کند و می گوید: اینجا باید ترمیم می شد 
اگر شما خبرنگار هستید  ما در خطر هستیم  االن هنوز  و 
از محل طغیان اب به منازل ما عکس بگیر که هنوز ترمیم 
پیرمردهای  نوابی و  نشده است و چندین سال قبل پیری 
ابادی با هزینه ی شخصی خودشان این دیواره ی رودخانه 
نمی  بضاعتشان  دیگر  االن  اما  کردند  بهسازی  و  ترمیم  را 
مسیل  که  کند  می  گله  دهیارها  و  شورا  دست  از  و  رسد 
کنند  می  دستکاری  و  دهند  می  تغییر  را  اب  و  رودخانه 
کند  نمی  کار  ما  ابادی  برای  االن  بلدوزر  چرا  گوید  می  و 
است. شوراها  و  دهیار  صحبت  تاثیر  تحت  ان   وراننده 

سه  اب��ادی  در  احمر  ه��الل  چ��ادره��ای  بر  ع��الوه 
ان��د. گذاشته  چ��ادره��ا  کنار  نیز  اب  تانکر   ت��ا 
ابادی  در  اثرسیل  بر  گوسفند  راس  ده  گوینده  می 
است. شده  تلف  اباد  چراغ  روستای  در  نوابی   پیری 
محکم  را  مسئوالن  کار  ترین  اساسی  و  ترین  مهم  نیز  او 

کردن سیل بند رودخانه ی سورگاه می داند.



یع،سیایس ،اج�حت
اگ

مه فرهن� هفته �ز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  09132482079

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:09133490923

سردبیر:عبدالواحد کرمی

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:09132482630

گرافیست: احمد شهبازی:09137258894

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:09395697012

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:09103396936

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:09361449659

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: 09138264074

همزمان با دهه ی مبارک فجر نوزده ی پروژه 
ی رفع افت ولتاژ و توسعه و احداث شبکه ی 
برق و نصب و توسعه روشنایی معابر روستایی 
با اعتبار پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان 
 در شهرستان قلعه گنج به بهره برداری رسید.

امور  مدیر  زاده  هادی  یحیی  سید  مهندس 
ی  حاشیه  در  گنج  قلعه  شهرستان  برق 
توسعه  و  ولتاژ  افت  رفع  ی  پروژه  افتتاح 
از  دو  بندبری  روستای  برق  ی  شبکه  ی 
مرکزی  بخش  و  قلعه  سرخ  دهستان  توابع 
و  االس��الم  حجت  باحضور  که  گنج  قلعه 
المسلمین احمدی نیک امام جمعه و مهدی 
معاونت  جهانگیری  و  فرماندار  شهسواری 
بخشدار  احمدی  حسین  و  فرمانداری 
داشت: بیان  رسید  برداری  بهره  به   مرکزی 

در  فجر  مبارک  دهه ی  الل  ایام  در  امسال 
شهرستان قلعه گنج در حوزه ی برق نوزده 
 6300 احداث  عملیات  حجم  با  برق  پروژه 
متر شبکه فشار متوسط و 8700 متر شبکه 
ی فشار ضعیف و یازده دستگاه پست هوایی 
تامین  برای  دستک  دستگاه   700 نصب  و 
روشنایی معابر روستایی با اعتبار پنج میلیارد 
روستاهای  در  تومان  میلیون  هشتصد  و 
 شهرستان قلعه گنج به بهره برداری رسید.

وی در خصوص احداث و توسعه برق روستای 
بندبری دو از توابع بخش مرکزی قلعه گنج 
نیز افزود:  عملیات رفع افت ولتاژ و احداث 

دو  بندبری  روستای  در  هوایی  پست  نصب  و  شبکه 
میلیون   305 اعتبار  با  قلعه  سرخ  دهستان  توابع  از 
متوسط  فشار  ی  شبکه  سیصدمتر  احداث  و  تومان 
پنجاه  پروژه  این  از  برداری  بهره  با  که  گرفت  انجام 
شدند. برخوردار  برق  نعمت  از  روستا  این  در   خانوار 

پروژه ی برق رسانی به روستای دور افتاده »جهلدر«بخش 
 چاه دادخدا با اعتبار 15 میلیارد تومان در حال انجام است

اف���زود: همچنین  زاده  ه���ادی  یحیی   سید 
و  العبور  صعب  روستای  به  رسانی  برق  ی  پ��روژه 
های  کوه  ی  زیردامنه  در  جهلدر  ی  دوراف��ت��اده 
شهریورماه  از  دادخ��دا  چاه  بخش  توابع  از  و  مارز 
تومان  میلیارد   15 ح��دود  اعتبار  با  ج��اری   سال 
و  اجرا  ان  کیلومتر  پانزده  که  کیلومتر   23 طول  به 
این پروژه برق رسانی  باقی مانده است و  8 کیلومتر 
روستایی  راه  تخریب  علت  به  هست  ماه  دو  از  بیش 
است  شده  متوقف  فعال  دسترسی  ی  جاده  عدم  و 
روستای صعب العبور جهلدر 35 خانوار دارد و فاصله 
می  کیلومتر   155 گنج  قلعه  شهر  مرکز  تا  ان  ی 
بنیاد مسکن  این روستا در سال 1397 توسط  باشد 
و بنیاد مستضعفان بهسازی و مسکن خانوارهای این 
پنل  توسط  روستا  این  رسانی  برق  و  احداث  روستا 
 خورشیدی از سوی بنیاد مستضعفان انجام می گرفت.

خبرنگار نشریه ی افاق جنوب ادیب حیدری بهمن ماه 
1400

�همزمان با فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر در شهرستان قلعه گنج صورت گرفت:
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تعاونی  شرکت  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
آگهیمجمععمومیشرکتتعاونیتولیدچاهدادخدا)رمشک(روستایی زنان راین قلعه مارز

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی تولید پای میخ 

اطالع  به  وسیله  بدین 

شرکت  سهام  صاحبان 

زنان  روستایی  تعاونی 

رساند  می  مارز  قلعه  راین 

عمومی  مجمع  جلسه  که 

عادی آن شرکت در تاریخ 

دوشنبه۹ اسفند ماه   راس 

محل  در  صبح   ۹ ساعت 

تشکیل  روستایی   تعاون 

است  خواهشمند  میگردد 

تعیین  ساعت  و  تاریخ  در 

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی 
عمومی  جلسه  که  میرساند  تولید 
اسفند   9 دوشنبه  روز  در  شرکت 
محل  در  صبح   10 ساعت   1400
شهید  مزرعه  سیدالشهدا  حسینیه 
بهشتی 4 دادخدا برگزار می گردد 
از تمامی سهامداران جهت شرکت 
در جلسه مجمع دعوت به عمل می 

تعاونی  شرکت  سهامداران  اطالع  به 

عمومی  جلسه  که  میرساند  تولید 

اسفند   9 دوشنبه  روز  در  شرکت 

محل  در  صبح   10 ساعت   1400

روستای چاه زنگی  برگزار می گردد 

از تمامی سهامداران جهت شرکت در 

شده در محل مذبور حضور 

به هم رسانید 

هیئت  گزارش  استماع   -۱

مدیره و بازرسان و مدیرعامل 

هیئت  اعضا  انتخاب    -۲

مدیره برای دو سال 

برای  بازرسان  ۳-انتخاب 

مدت یک سال  

-۴تصویب بودجه سال 

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

روستایی زنان قلعه مارز

آید 
دستور کار جلسه :

انتخاب هیئت مدیره شرکت
 انتخاب بازرسان شرکت 

تولید  تعاونی  شرکت  مدیره  هیئت 
چاه دادخدا )رمشک(

جلسه مجمع دعوت به عمل می آید 

دستور کار جلسه :

انتخاب هیئت مدیره شرکت

 انتخاب بازرسان شرکت 

تولید  تعاونی  شرکت  مدیره  هیئت 

پای میخ


