
مسلح  نیروهای  و  پاسداران  و  مدافعان  سالم   ، من  از  بزرگتر  عزیزان  سالم 
جانبازان،  و  ایثارگران  و  آزادگان  سالم   ، ایران  پهناور  کشور  بسیجیان  و 
وطن. هم  ب��رادران  و  خواهران  سالم  شهدا.  محترم  های  خانواده   سالم  

علیه  ع��راق  تحمیلی  جنگ  نه  ام  هفتادی  ی  دهه  ج��وان  یک  من    ♦
جنگ  با  را  صلح  زیبای  ی  واژه  دارم  دوس��ت  نه  و  ام  دی��ده  را  ای��ران 
وقتی  نیست!  جنگ  در  که  هست  چیزهایی  صلح  کنم!در  معاوضه 
جنگ؟! چرا  رود  می  پیش  کشور  دیپلماسی  و  ام��ورات  صلح  با   که 

♦  در جنگ دو سرباز دو انسان دو آدم برای ریختن خون هم برابر هم قرار 
بشناسند!  را  همدیگر  یا  و  باشند  دیده  را  همدیگر  که  آن  بدون  گیرند  می 
جنگ اساسا« چیز خوبی نیست هم جان انسانهای بی  گناه را می گیرد و هم 
آرامش خانواده ها را ! و هم سرمایه های یک کشور را می بلعد! جنگ حاصل 
نمی شوند!  آن کشته  است که خود در  مدارانی  نرسیدن سیاست  تفاهم   به 
کشور  و  چپاول  دنبال  که  آورن��د  می  وج��ود  به  کسانی  را  جنگ 
هستند!  خود  مرزهای  از  فراتر  ثروتی  به  دستیابی  منظور  به   گشایی 
 ♦  نمونه اش همین جنگ تحمیلی صدام و ارتش بعث علیه ایران علیه کویت! 
که  حسین   ص��دام  آمیز  جنون  ه��ای  دیوانگی  و  ح��رص  و  طمع 
این  ال��س��الم،    علیه  حسین  ام��ام  با  تشابهی  هیچ  رفتارش  و  ک��ردار 
نداشت!  زمانش  فرعونهای  فهم  و  دری��اف��ت  و  درک  ع��دم   قربانی  
♦  همو که ناجوان مردانه به کشور ما حمله کرد و نوجوانان و جوانان زیادی 
که هزاران امید و آرزو داشتند و اتفاقا با او هم کیش و هم دین و هم کتاب و 
 هم قبله و بعضا هم زبان بودند را به جرم دفاع از مام وطن به شهادت رساند! 
در  و  برهه  آن  در  شهید  رشید  و  رعنا  جوان  و  نوجوان  آن  زاد   هم  من    ♦
و  دیدم  آنها  های  نامه  وصیت  و  کتابها  و  فیلمها  در  ولی  نیستم  عصر  آن 
و  رفتار  در  ایثار  و  شجاعت  و  اخالص  و  دینداری  که  شنیدم  و  خواندم 
ماندگاری  ی  معامله  چه  حالشان  به  خوشا  است!  زده  می  موج  آنها  گفتار 
نبودند  اشتهار  دنبال  به   . گرفتند  نام  دادند  جان   ! کردند  تاریخ  و  خدا  با 
باشد. رستاخیز  در  ما  آنها شفیع  ماندگار شد. خدای  تاریخ  در  نامشان   ولی 
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آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی  
روستایی زنان مارز))نوبت دوم((

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی روستایی زنان مارز می رساند که جلسه مجمع عمومی شرکت 
در روز یک شنبه

مورخ 1401/3/1ساعت 11صبح درمحل  )مسجد راین قلعه مارز( برگزار می گردد از سهامداران 
جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه:
-انتخاب هیات مدیره شرکت

- انتخاب بازرسان شرکت 

هیت مدیره شرکت تعاونی روستایی زنان مارز

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی 
تولید پای میخ))نوبت دوم((

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی تولید پای میخ می رساند که جلسه مجمع عمومی 
شرکت در روز سه شنبه

مورخ 1401/2/27ساعت 10صبح درمحل  )مسجد روستای چاه شاهی( برگزار می گردد 
از سهامداران جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه:
-انتخاب هیات مدیره شرکت

- انتخاب بازرسان شرکت 
هیت مدیره شرکت تعاونی تولید پای میخ

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی تولید چاه دادخدا )رمشک())نوبت دوم((

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی  
روستایی قلعه گنج))نوبت سوم((

مجمع  جلسه  که  رساند  می  گنج  قلعه  روستایی  تعاونی  شرکت  سهامداران  اطالع  به 
عمومی شرکت در روز یک شنبه

مورخ 1401/2/18ساعت 10صبح درمحل  تکیه حضرت رقیه شهر قلعه گنج برگزار می 
گردد از سهامداران جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه:
-انتخاب هیات مدیره شرکت

- انتخاب بازرسان شرکت 
هیت مدیره شرکت تعاونی روستایی قلعه گنج

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی 
تولید برجک حسن ))نوبت دوم((

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی تولید برجک حسن  می رساند که جلسه مجمع 
عمومی شرکت در روز سه شنبه

ابیطالب روستای برجک  مورخ1401/2/20 ساعت 10صبح درمحل )مسجد علی ابن 
حسن( برگزار می گردد از سهامداران جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می 

آید.

دستور کار جلسه:
-انتخاب هیات مدیره شرکت

- انتخاب بازرسان شرکت 
هیت مدیره شرکت تعاونی تولید برجک حسن 

بشنو از من چند کالمی دوست من

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی تعاونی 
تولید چاه دادخدا )رمشک (می رساند که 
یک  روز  در  شرکت  عمومی  مجمع  جلسه 

شنبه

درمحل   11صبح  1401/2/25ساعت  مورخ 
شهید  مزرعه  الشهدا  سید  )حسینیه 
گردد  می  برگزار  دادخدا(  چاه  بهشتی 
مجمع  در  شرکت  جهت  سهامداران  از 

دعوت بعمل می آید.
دستور کار جلسه:

-انتخاب هیات مدیره شرکت
- انتخاب بازرسان شرکت 

هیت مدیره شرکت تعاونی تعاونی 

تولید چاه دادخدا )رمشک(

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی کرمان 
در ائین تودیع و معارفه ی فرماندهی انتظامی

 قلعه گنج :

مردم و معتمدان 
جوانان با انگیزه را معرفی کنند

 تا در نیروی انتظامی 
 به کار گرفته شوند

مردم و معتمدان جوانان 
با انگیزه را معرفی کنند تا 
در نیروی انتظامی به کار 

 گرفته شوند

اهالی روستای ناصراباد قلعه 
گنج در دسترس نیستند!/ نبود 
آنتن تلفن  همراه و اینترنت در 

بسیاری از روستاهای قلعه گنج در 
قرن بیستم

آغاز برداشت گندم در 
قلعه گنج و مشکل کمبود

  کامیون برای حمل گندم

شرکت ارفع سازمان 
 وابسته به مس سرچشمه:

مدیرعامل جدید شرکت کانی 
فراوران مس رمشک در دیدار با 

فالح کهن فرماندار قلعه گنج مطرح 
 کرد:

قابل توجه نماینده محترم مجلس و 
 مسئوالن استان کرمان:

سه میلیارد وچهارصد میلیون 
تومان شرکت ارفع سازان 

وابسته به مس سرچشمه برای 
اجرای عملیات اسفالت راه 

 روستایی مارز هزینه کرد



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

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

مردم و معتمدان جوانان با انگیزه را معرفی کنند تا در نیروی 
 انتظامی به کار گرفته شوند

سه میلیارد وچهارصد میلیون تومان شرکت ارفع سازان وابسته به مس 
 سرچشمه برای اجرای عملیات اسفالت راه روستایی مارز هزینه کرد

آغاز برداشت گندم در قلعه گنج و مشکل کمبود
  کامیون برای حمل گندم

 شرکت ارفع سازمان وابسته به مس سرچشمه:

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی کرمان در ائین تودیع و معارفه ی فرماندهی انتظامی قلعه گنج :
های  گلدسته  و  ماذنه  از  الغوث  و  استغفار  و  استغاثه  ندای    ♦
مساجد هر کوی و برزن به هوا بر می خاسته! همه و همه پیر 
، جوان ، دختر ، پسر مادر و پدر روحانی و قاضی و کارمند و 
.هیچ کس  بودند  داستان  از کشور هم  دفاع  با هم در  ... همه 
نجومی بگیر نبود ، هیچ کس ژن بد نبود ، هیچ کس آقا زاده 
نبود هیچ دختری  مانتوی جلو باز و چسبان و بدن نما نداشت 
، هیچ دختری مچ پاها و موی سرش را عریان نمی کرد ، هیچ 
دختری یهویی وضعیت و استوری نمی گذاشت، هیچ دختری 
رژ لب و رژ گونه را با چسب عمل دماغش ست نمی کرد! هیچ 
، هیچ پسری ژل  نمی کرد  را عشقش معرفی  پسری دختری 
نمیزد و ابرو بر نمی داشت ، زخمی اگر در کار بود بر پیكرش 
بود نه بر شلوارش یا اگر شلوارش زخمی بود ، زخم توپ و تانک 
 و ترکش بود نه الگو از جوانک های جین پوش آن سوی مرزها! 
 ♦  همه همدیگر را خواهر و برادر صدا می زدند نه داف و زید ! 
آوری کمک های  لباس و جمع  بود دوخت  اگر  ایی  سرگرمی 
نامه  رساندن  بود  اگر  تفریحی   ، بود  ها  جبهه  پشت  مردمی 
بود  همرزمان  ی  جنازه  تشییع  در  شرکت  و  رزمان  هم   های 
♦  روحانی و پیش نماز مسجد که به امامت می ایستاد و قیام 
می بست هیچ کس شک نداشت که پسرش و دخترش و مال و 
 ماشین و منزلش با آحاد مردم تفاوت دارد و یا شبهناک است! 
آورد  فراهم  را  جوانان  آن  پرورش  ی  زمینه  جامعه  ♦ این 
خاک  و  بدهند  جان  تا  تالش  پر  و  بودند  سان  یک  همه 
. شد  نمی  شنیده  کس  هیچ  زبان  از  صدایی  چند   !  ندهند 

♦  اری جنگ بد بود و هنوز هم جنگ بد است صدای بمبارانها 
آژیرهای خطر و سرفه های شیمیایی وحشتناک و دهشتزا  و 
است اما چند صدایی و فاصله طبقاتی و آسیب های اجتماعی 
و بی اعتمادی و بی اعتقادی هم بد است ! خانه های تیمی و 
جرائم سازمان یافته و اقتصادی هم بد است ! نگاههای غرض 
و  رسمها   . است  بد  هم  شبانه  مختلط  های  پارتی  دار  مرز  و 
بدعتهاو چشم و هم چشمی ها و ریخت و پاشهای غیر ضرور 
چهارشنبه  و  سفید   ازدواجهای  است!  بد  هم  ها  عروسی 
جنگ! از  بدتر  مورد  هزار  هزاران  و  است  بد  هم  سفید   های 

 ! م���ن  از  ب��زرگ��ت��ر  ب�����رادر  و  خ���واه���ر  اری    ♦ 
دستتان را می بوسم که جان دادید و خاک ندادید همه در پرتوی 
وحدت کلمه در راستای تحقق اهداف انقالب زیر لوا و بیرق  معمار 
برداشتید. گام  ره   امام خمینی  اسالمی حضرت  انقالب   کبیر 

گرفته  قرار  سرد  میادین جنگ  در  که  کنم  چه  من  اکنون    ♦
و  کوچک  دستان  و  ها  خانه  در  دشمن  که  کنم  چه  من  ام؟ 
؟  ک��رده  النه  سرزمینم  مرد  و  زن  پسر  و  دختر  و   ب��زرگ 
♦  من چه کنم که اگر  آن روز هیجدهم  تا هیجدهم اراده می 
کردی اعزام می شدی سد دز ، سوسنگرد و هویزه و شلمچه و 
دهلران و فكه ، دشمنت معلوم بود و سالح ات معلوم و فرمانده 
معلوم  ات  اخالص  معلوم  هدفت  معلوم  دوستت  و  معلوم   ات 
و  دی��ش  جنگ  به  س��الح  ک��دام  با  اکنون  ؟  کنم  چه  من 
چنگال  از  را  سرزمینم  چگونه  ب��روم؟  اینترنت  و  ماهواره 
 GEM زب��ان  فارسی  رایگان  ی  ساعته   2۴ های  برنامه 
دهم؟  نجات  ان��د  گرفته  نشانه  را  خ��ان��واده  بنیان  "tvکه 
به  سرزمینم  معصوم  پسران  و  دختران  از  دفاع  به  چگونه 
باز  جلو  و  نما  بدن  لباس  مدلهای  ثانیه  بر  ثانیه  که  خیزم  پا 
و  دختران  اخالقی  غیر  روابط  سازی  عادی  و  سازی  عریان  و 
یا تصویر در  ها  تلویزیون خانه  قاب  از  و مردان  زنان   ، پسران 
تصویر از صفحه ی گوشی اش به نمایش در می آید و اختیار 
مرزهاست!  سوی  آن  سرورهای  به  بلكه  ما  دستان  در  نه   آن 
ام  ندیده  را  روزگار شما  من    ، من!  از  بزرگتر  برادران  اری    ♦
نیستم!  شما  شجاعتهای  و  ایثار  و  ها  فشانی  جان  منكر   ولی 
زدن  با  که  سخت  روزگ��ار  این  در  بیاموزید  هم  من  به  اما 
از  مهیاتر  لعب  و  لهو  مجالس  و  بزم  مجالس  دکمه  چند 
و  ها  پوشش  ع��دم  و  صداقت  و  آزمایی  راستی  مجالس 
کنم؟  چه  است  طبقاتی   فواصل  و  چنانی  آن  های   آرایش 
♦  برادران و خواهران بزرگتر از من! می دانم شما مخالف شادی 
خواهران  آمدن  مخالف  شما  نیستید،  ساالنم  هم  و  من  های 
من در استادیومها نیستید ، شما قائل به مرز کشی بین من و 
خواهرانم در حوزه و دانشگاه و مساجد و راه پیماییها نیستید ، 
شما مخالف حضور خواهران من در پارک و کتابخانه و خیابان 
پشت  در  و  تحمیلی  زمان جنگ  در  که  طور  همان   ، نیستید 
لباسهای  دوختن  و  غذا  پختن  و  ها  رسانی  امداد  و  ها  جبهه 
بسیجیان نبودید . به شرط آن که من همانند جوان دوران شما 
باشم با همان نیت با همان دیدگاه ! به شرط آن که دختران 
آن  شرط  به  زید!  و  داف  نه  بدانم  خود  خواهران  را  سرزمینم 
ها  پوشش  و  مانتو  همان  و  چادرها  همان  در  خواهرانم  که 
 باشند نه عروسک های معرفی شده ی مدلینگ جیم تی وی! 
م��ن! از  ب���زرگ���ت���ر  خ����واه����ران  و   ♦ ب���������رادران 

به من یاد بدهید چگونه برای جهاد تبیین و مبارزه با شبیخون فرهنگی 
 که در کالم فرماندهی معظم کل قوا و ولی امر مسلمین جهان تشیع 
آم���ده  ت��ع��ال��ی  الل  ح��ف��ظ��ه  ای  ال��خ��ام��ن��ه  ام����ام 
ب���زم! ل���ب���اس  ن���ه  ب��پ��وش��م  رزم  ل���ب���اس   اس����ت 

♦ برادران و خواهران بزرگتر از من! به من بگوئید مبارزه با هوای 
، سطح  بازی  پارتی  ، عدم  و مساوات  برابری  اخالص،   نفس  
سواد و معلومات ، فاصله های طبقاتی، فراهم بودن زمینه های 
آرایش،   و  پوشش   ، شبانه  مختلط  های  پارتی   ، گناه  و  فساد 
های  ازدواج  بدعتهای   ، شرقی  و  غربی  مدلهای  به  دسترسی 
سفید ، چهرشنبه های سفید ، ازدواجهای پرخرج ، باال بودن سن 
ازدواج ، معتادین متجاهر، اختالس ، نجومی بگیر، جعل مدرک 
و اسناد ،  در زمان من بیشتر است یا زمان شما؟ خوب بودن 
 و مثل شما بودن در زمان ما سخت تر است یا در زمان شما؟ 
 ، ب��ده��ی��د  ح���ق  م���ن  ب���ه  دارد   اح��ت��م��ال  پ���س 
باشم  ش��م��ا  م��ث��ل  ن��ت��وان��م  و  ب��اش��م!  ب��د  ه��م   ک��م��ی 
خودم یقین دارم هرگز نمی توانم مثل شما خوب و خیلی خوب 
باشم اما انتظار دارم با تغییر اوضاع و احوالی که ذکر آن رفت 
توقع نداشته باشید بتوانم مثل شما باشم! من را با خود قیاس 
نكنید ، مهر باطل را بر پیشانی من نزنید ، من را به معیار خود 
قضاوت نكنید من هم قول می دهم کوشش کنم مثل شما که 
نه مثل بدترین های دوران شما باشم! من به دنبال گناه و فساد 
و ژن خوب بودن و ثروتهای باد آورده و رانت خواری و زندگی 
الکچری و تحصیالت در بالد کفر و مدیر عاملی و مدیر کلی و 
ابوالمشاغلی نیستم ! دنبال پستهای دائمی برای خود و خانواده 
نیستم  انحصاری  صادرات  و  واردات  دنبال  نیستم  فرزندانم  و 
بودجه ای از درآمدهای ساالنه ی کشور نمی خواهم ، من دفاع 
و سربلندی کشورم را می خواهم که شما و هم رزمانتان برای 
آن جان دادید و خاک ندادید من می خواهم کشورم را حفظ 

کنم همان طور که شما حفظ کردید

ف��رم��ان��ده��ی ان��ت��ظ��ام��ی اس���ت���ان ک���رم���ان: دول����ت م��ردم��ی 
 ری���ل گ���ذاری خ��وب��ی در ت��وس��ع��ه اس��ت��ان ش���روع ک���رده اس��ت

با  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  ناظری  عبدالرضا  س��ردار 
مناطق  بویژه  استان  این  در  مردمی  دولت  ای  توسعه  اقدامات  به  اشاره 
است. انجام  حال  در  خوبی  های  گذاری  ریل  که  کرد  تاکید  آن   جنوبی 

عبدالرضا  سردار  گنج  قلعه  جنوب  افاق  ی  نشریه  خبرنگار  گزارش  به 
انتظامی  فرمانده  معارفه  مراسم  در  گذشته  چهارشنبه  روز  ناظری 
درگیر  مناطق  به  جمهور  رئیس  سفر  به  اشاره  با  گنج  قلعه  شهرستان 
آمدن  کار  روی  با  افزود:  گذشته  سال  اواخر  طی  استان  جنوب  در  سیل 
در  جمهور  رییس  حضور  و  دولت  اقدامات  جهادی،  و  انقالبی  دولت 
است. کشور  شرق  جنوب  و  استان  جنوب  به  ویژه  توجه  نشانگر   مناطق 

انتصاب  و  توسعه  ب���رای  مناسبی  گ���ذاری  ری��ل  اف����زود:  وی 
اس��ت. ش��ده  ان��ج��ام  ه��ا  ف��رم��ان��داری  ح���وزه  در  نیز  خ��وب��ی   ه��ای 

امنیت  شاهد  کرمان  استان  جنوب  مناطق  در  امروز  اینكه  بابیان  ناظری 
مشكالت  مانند  ناامنی  بروز  بسترهای  برخی  اظهارداشت:  هستیم  پایدار 
اقتصادی و بیكاری وجود دارد که با روی کار آمدن دولت مردمی امیدواریم 
کشاورزی،  مانند  مختلف  های  حوزه  در  و  شود  حل  مشكالت  از  بسیاری 
 دامداری، صنایع و گردشگری زمینه ها برای طرح های مختلف فراهم است.

وی با اشاره به نمود و مظاهر امنیت پایدار در شهرستان های جنوبی استان 

تبلیغ و  به  نقاط  بینیم طلبه ای در دورترین  اظهارداشت:وقتی می  کرمان 
تبیین مسائل دینی، اخالقی و اسالمی می پردازد نتایج آن را نیز مشاهده 
می کنیم که فرد به جای آنكه اختالف خود را با سالح، قتل یا دیگر اقدامات 
 انجام دهد، با گذشت، مذاکره و گفتمان برای حل مشكالت اقدام می کند.

به همت  تاکید کرد: مشاهده می کنیم که  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
و  اطالعات  اداره   ، قضا  دستگاه  در  متولی  های  سازمان  های  تالش  با  و 
سران  نقش  و  شود  می  تشكیل  اخوت  و  برادری  جلسات  انتظامی  نیروی 
است. بوده  موثر  بسیار  مشكالت  حل  در  روحانیان  و  معلمان   طوایف، 

وی افزود: در شرایط کنونی مشاهده می کنیم امروز جوانان به جای آنكه به 
 ایجاد ناامنی بپردازند در ایجاد نظم و امنیت مشارکت دارند و پای کار آمده اند.

و  جوانان  حضور  از  بیشتر  گیری  بهره  بر  تاکید  با  ادام��ه  در  ناظری 
جوانان  معتمدان  و  مردم  اظهارداشت:  امنیت  تامین  مسیر  در  نخبگان 
شوند. گرفته  کار  به  انتظامی  نیروی  در  تا  کنند  معرفی  را  انگیزه   با 

وق��وع  از  جلوگیری  ه��ای  راه  جمله  از  ادام���ه  در  همچنین  وی 
برشمرد. جوانان  بین  بویژه  تحصیالت  و  آگاهی  افزایش  را   ج��رم 

مراسم  در  نیز  گنج  قلعه  ف��رم��ان��داری  سرپرست  ف��الح  محمد 
گفت: گنج  قلعه  انتظامی  ف��رم��ان��ده��ی  ی  م��ع��ارف��ه  و   ت��ودی��ع 

مستدام،  پایدار،  امنیت  طوایف  بزرگان  همراهی  و  مردم  همكاری  با   
هستیم شاهد  گنج  قلعه  در  را  ملموس  و  محسوس   ب���اارزش، 

 وی با اشاره به تعیین شعار امسال از سوی رهبر معظم انقالب تاکید کرد:
  به دنبال به کارگیری همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال هستیم.

نیازمند  اشتغال  توسعه  ب��رای  اینكه  بیان  ب��ا  کهن  ف��الح 
در  تواند  می  انتظامی  نیروی  اف��زود:  هستیم  گ��ذاری  سرمایه 
باشد. آفرین  نقش  آرام��ش  و  امنیت  ارت��ق��ای  با  زمینه   ای��ن 

به گزارش نشریه ی افاق جنوب قلعه گنج در این مراسم که با حضور 
در محل مسجد  قبایل  و  و سران طوایف  مردم، مسئوالن  از  شماری 
امیرسبتكی  مرتضی  از خدمات سرهنگ  شد  برگزار  گنج  قلعه  جامع 
جدید  فرمانده  عنوان  به  بهراسمانی  حیدری  مراد  سرهنگ  و  تجلیل 

انتظامی این شهرستان قلعه گنج معرفی شد

قراردادهای  و  استانی  پروژه  مدیر  پاریزی  پاکدین  محسن  مهندس 
پروژه آسفالت جاده دهستان  ارفع سازان کرمان در خصوص  شرکت 
گفت:  گنج  قلعه  جنوب  افاق  نشریه  خبرنگار  با  گفتگو  در   مارز 

صنایع  به  وابسته  شرکت  این  سوی  از  که  شده  تعهد  اعتبار  میزان 
محروم  و  دوراف��ت��اده  روستایی  ج��اده  آسفالت  اج��رای  ب��رای  مس 
است ب��وده  تومان  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  سه  م��ارز   دهستان 

آغاز برداشت گندم در قلعه گنج و مشكل کمبود کامیون به نقل از احمد میرانی 
کشاورز اهل روستای پیرحاجی چهل منی کرایه یک کمپرسی ده تن از روستای 
 پیرحاجی چهل منی تا مرکز خرید گندم در کهنوج »دو میلیون و پانصد تومان« هست

جنوب  در  واق��ع  قلعه گنج  شهرستان  در  گندم  محصول  برداشت  فصل 
کامیون  کمبود  مشكالت،  از  یكی  که  است  شده  آغ��از  درحالی  کرمان 
می رود. شمار  به  حمل  باالی  نرخ  و  خرید  مراکز  به  گندم  انتقال   برای 

در  محروم  شهرستانی  گنج  قلعه  جنوب  اف��اق  ی  نشریه  گ��زارش  به 
پیش  ب��راس��اس  که  دارد  ق��رار  کرمان  استان  مرکز  کیلومتری    ۴2۰
بود خواهد  گندم  محصول  تن  هزار   ۴۰ برداشت  شاهد  امسال  ها   بینی 

قلعه  ک����ش����اورزی  ج��ه��اد  م��دی��ر  اح���م���دی  ع��ب��اس  م��ه��ن��دس 

برای  تومان  میلیارد  سه  اعتبار  تاکنون  داد:  ادام��ه  وی 
ایم. ک��رده  پرداخت  کیلومتر  چهار  طول  به  آسفالت   اج��رای 

 پ��اک��دی��ن پ���اری���زی ع���ن���وان ک���رد:

 مشكل اصلی تكمیل پروژه اعتبار ان بود که با تامین این مبلغ بیش از 
 چهار کیلومتر این مسیر اسفالت و اجرای پروژه با سرعت انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا گرچه نیمی از مسیر 2۹ کیلومتری دهستان 
مارز شهرستان قلعه گنج عملیاتی شده و مابقی پروژه قرار 
محرومیت  به  توجه  با  اما  بگذراند  اجرایی  مراحل  است 
منطقه، ضرورت تخصیص اعتبارات دولتی و غیردولتی در 
فرصت مناسب ایجاب می کند این پروژه زودتر به سرانجام 
برسد و در صورت تكمیل بتواند گرهی از مشكالت عدیده 

مردم محروم دهستان مارز را بگشاید.

ن��ش��ری��ه گ��ف��ت: ای���ن  ب���ا خ��ب��رن��گ��ار   گ��ن��ج در گ��ف��ت وگ���و 
  برداشت گندم از بیش از ده هزارهكتار از زمین های زیرکشت این محصول 
 طی روزهای اخیر شروع شده است و برداشت تا ان تا اوایل خردادماه ادامه دارد.

شده  ش��روع  فعال  کمباین  ده  ب��ا  گندم  ب��رداش��ت  وی  گفته  ب��ه 
رسید. خ��واه��د  کمباین  هفتاد  ت��ع��داد  ب��ه  آت��ی  روزه���ای  ط��ی   و 

مزارع  از  گندم  تن  ه��زار   ۴۰ امسال  که  کرد  بینی  پیش  احمدی 
برداشت  میانگین  که  گفت  و  شود  برداشت  گنج  قلعه  شهرستان 
میزان  ک��ش��اورزان  برخی  ام��ا  ب��ود  خواهد  تن  چهار  هكتار  هر  در 
اند. زده  تخمین  تن  شش  الی  نیم  و  پنج  را  هكتار  هر  در   برداشت 

در  گ���ن���دم  خ���ری���د  م���رک���ز  ی���ک  ت��ن��ه��ا  وی  گ��ف��ت��ه  ب���ه 

 م��رک��ز ب��خ��ش چ����اه دادخ������دا ش��ه��رس��ت��ان ف��ع��ال اس��ت

 م���دی���ر ج���ه���اد ک�����ش�����اورزی ق��ل��ع��ه گ���ن���ج اف������زود:
کمبود  محصول،  برداشت  در  کشاورزان  اساسی  مشكالت  از  یكی   
مشكل  با  را  کشاورزان  که  آنهاست  باالی  کرایه  نیز  و  حمل  کامیون 
شود. می  مربوط  راه��داری  اداره  به  مسئله  این  که  کند  می   مواجه 

و  برداشت  گندم  از  توجهی  قابل  بخش  جنوب  اف��اق  گ��زارش  به 
خریداری شده به شهرستان کهنوج در فاصله ۷۵ کیلومتری قلعه گنج 
بود. خواهد  مشكالتی  ساز  سبب  کامیون  کمبود  که  شود  می   حمل 

ماه  فروردین  نوزدهم  افاق  ی  نشریه  گنج  قلعه  حیدری  خبرنگار:ادیب 
۱۴۰۱



)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،

 مدیرعامل جدید شرکت کانی فراوران مس رمشک در دیدار با فالح کهن فرماندار قلعه گنج مطرح کرد:

فقدان زیرساخت های انرژی از جمله اب و برق مهم 
ترین مسائل معدن مس رمشک

۱3۰۰ نفر شتر در تاالب و مرتع 
مقابل  در  گنج  قلعه  جازموریان 
 بیماری های دامی واکسینه شدند

شلیک  غلط  رسم  به  نظر 
به  »نه  جشن ها؛پویش  در  تیر 
کنیم راه اندازی  را   تیراندازی« 

اهالی روستای ناصراباد قلعه گنج در دسترس نیستند!/ نبود آنتن تلفن  همراه و 
اینترنت در بسیاری از روستاهای قلعه گنج در قرن بیستم

 مشکل اینترنت روستای شمس اباد قلعه گنج پس از سال ها حل شد

مهندس هادی محمد کرمی مدیرعامل جدید شرکت 
کانی فراوران مس رمشک باتفاق حسین کرمی مسئول 
واحد فرهنگی شهرداری قلعه گنج صبح روز سه شنبه 
بیست و سوم فروردین ماه با محمد فالح کهن سرپرست 
و  مسائل  خصوص  در  گنج  قلعه  فرمانداری  جدید 
نمود. گفتگو  و  دیدار  رمشک  مس  معدن   مشکالت 

جدید  مدیرعامل  کرمی  محمد  هانی  مهندس 
فرماندار  با  دیدار  ی  حاشیه  در  رمشک  مس  معدن 
داشت: بیان  گنج  قلعه  افاق  ی  نشریه  خبرنگار   به 

معدن مس رمشک از سال ۱۳۸۵ فعالیت اکتشاف و 
ثبت ان شروع شد و از سال ۱۳۹۲ کار اکتشافی معدن 
به صورت تخصصی انجام شد و از سال ۱۳۹۸ پروانه 

 قابل توجه نماینده محترم مجلس و مسئوالن استان کرمان:

 باپیگیری شورای اسالمی و دهیار و بخشدار مرکزی قلعه گنج:

؛  گ��ن��ج  قلعه  اب���اد  ش��م��س  روس���ت���ای  پیگیر  ده��ی��ار  ت��دب��ی��ر  ب��ا 
ای���ن روس���ت���ا پ���س از س���ال ه���ا ح���ل ش��د. ای��ن��ت��رن��ت   م��ش��ك��ل 

به گزارش“نشریه ی افاق جنوب قلعه گنج”، پس از گالیه ها و بیان مشكالت 
این  مرکزی  بخش  در  گنج  قلعه  اباد  شمس  روستای  مردم  ی  ساله  چندین 
کیفیت  با  و  مناسب  دهی  سرویس  عدم  الینحل  مشكل  مورد  در  شهرستان 
اینترنت و ایجاد مشكالتی برای مردم و به ویژه فرهنگیان ،دانشجویان و دانش 
مقام  دفتر  به  مكاتبات  و  نامه  ارسال  همچنین  و  مشكالت  انعكاس  و  آموزان 
دهیاری  طریق  از  کرمان  استانداری  و  ریاست جمهوری  دفتر  و  رهبری  معظم 
این روستا و پیگیری های شبانه روزی محمد ناصری دهیار  و شورای اسالمی 
واعضای شورا و حسین احمدی بخشدار مرکزی قلعه گنج خوشبختانه تجهیزات 

/ گنج  قلعه  نشریه  خبرنگار  ح��ی��دری  ادی���ب  از   گ���زارش 
نبود آنتن تلفن همراه و اینترنت در روستای ناصراباد قلعه گنج آن هم 
 در قرن بیستم سبب انتقاد و نارضایتی مردم اهالی این روستا شده است.

قلعه گنج  ناصراباد  قلعه گنج روستای  افاق جنوب  به گزارش نشریه ی 
با جمعیت چهارصد خانوار در فاصله یک کیلومتری از مرکز شهر قلعه 
گنج قرار دارد این روستا به دلیل جمعیت کم، کمتر از سایر روستا های 
است. گرفته  قرار  استانی  و  شهرستانی  مسوولین  توجه  مورد   اطراف 

از برخی روستاهای قلعه  این نشریه  بازدید میدانی خبرنگار  به  با توجه 
گنج مردم بسیاری از روستاها از نبود آنتن دهی و اینترنت رنج می برند 
این در حالی است که عالوه بر ناصراباد روستا های بخش مرکزی حتی 
محله های شهری از جمله چیل اباد مرکز شهر قلعه گنج نیز از اینترنت 
و آنتن دهی مناسبی برخوردار نیستند و تنها ساکنین این روستا نیستند 
هستند. بی بهره  مزیت  این  از  نیز  شهری  های  محله  شهروندان   بلكه 

برخی  که  است  شده  باعث  روستاها  این  در  ارتباطی  امكانات  نبود 
کنند  مهاجرت  شهر  به  اینترنت  به  دسترسی  برای  روستا  اهالی  از 
اهالی  گرفته  قرار  شهر  ی  حاشیه  در  که  ناصراباد  مثل  روستاهای  یا 
و  بروند  شهری  بلوارهای  و  میادین  به  اینترنت  به  دسترسی  برای  ان 
 ساعات ها در حاشیه ی بلوار شهری نشسته و از اینترنت استفاده کنند

گوشی های تلفنی که در منازل  روستا ی قلعه گنج هستند فقط یک شی بدون 
ارتباطند که در صورت تماس با آن ها هیچ گاه در دسترس نبوده و آن را برای 
صاحبانشان به یک وسیله یک طرفه تبدیل کرده که فقط در مواقعی که با 
 دیگران کار دارند می توانند با حضور در مناطق مرتفع از آن ها استفاده کنند.

با افزوده شدن روز به روز شبكه های ارتباطی و وابستگی جامعه به آن ها چه 

بسیاری از شترداران قلعه گنج دام و شتر خود را برای چرا از اواسط 
اسفندماه تا اواخر خردادماه به مرتع جاز موریان بخاطر رویش زیاد 
 علوفه به این منطقه می برند و در مرتع جازموریان رها می سازند.

شهرستان  دامپزشكی  اداره  رئیس  پ��ور  توسلی  حمید 
گفت: جنوب  اف��اق  ی  نشریه  ب��ا  گفتگو  در  گنج   قلعه 

واکسیناسیون رایگان برای مقابله با بیماری دامی انتروتوکسمی یا 
بیماری ناشی از تغذیه ی علوفه ی سبز از اواخر اسفندماه تا اوئل 
فروردین ماه امسال در جمعیت ۱3۰۰ نفر شتر در تاالب جازموریان 
برای  در کل کشور  قیمت  گران  واکسن  این  انجام شد  گنج  قلعه 
دامپزشكی  کل  اداره  فقط  اما  دارد  هزینه  دامداران  و  شترداران 
جنوب کرمان برای جلوگیری از بیماری دامی برای شتردارانی که 
 دام خود را به مرتع تاالب جازموریان برده بودند رایگان انجام شد.

 ح��م��ی��د ت���وس���ل���ی پ�����ور ه��م��چ��ن��ی��ن اف������زود:
جمعیت  در  برفكی  تب  رایگان  واکسیناسیون  گذشته  سال  در   
۱۷۵۵۶)هفده هزارو پانصدو پنجاه و شش( راس  گاو و گوساله و 
 جمعیت 2۱3 هزار گوسفند و بز در شهرستان قلعه گنج انجام شد.

و  گوسفند  هزار   2۱3 برای  ار  پی  پی  واکسیناسیون  همچنین 
است. شده  انجام  رایگان  صورت  به  گوساله  و  گاو  هزار   یازده 

بالغ  گنج  قلعه  شهرستان  بز  و  گوسفند  کل  جمعیت  افزود:  وی 
بر 3۰۰ هزار راس و گاو گوساله 2۰ هزار راس و ۸ هزارنفر شتر 
و  دامپروری شتر  و  نگهداری می شوند  به صورت سنتی  دارد که 
نداریم. گنج  قلعه  شهرستان  در  صنعتی  صورت  به  گوساله  و   گاو 

تنها یک دامپروری بز صنعتی  دارای پنج هزار راس بز مورسیا وابسته 
به بنیاد مستضعفان در روستای چاه شاهی قلعه گنج داریم که از 
طریق بخش خصوص نگهداری  می شود اما دامپروری های کوچک 
2۵ راسی بز مورسیا نیز در سطح روستاهای شهرستان قلعه گنج 
داریم که از طریق پرداخت تسهیالت به مردم و روستائیان واگذار 
 شده و خدمات پشتیبانی ان ها از طریق دامپزشكی نیز انجام می شود.

می  انجام  سنتی  صورت  به  گنج  قلعه  شهرستان  در  دام  کشتار 
های  فروشگاه  بر  نظارت  اما  ندارد  کشتارگاه  گنج  قلعه  و  شود 
شود  می  انجام  روزان��ه  صورت  به  مرتب  مرغ   و  گوشت  توزیع 
تاریخ  منجمد  مرغ  کیلوگرم   ۴۶۰ گذشته  ی  هفته  یک  وطی 
 مصرف گذشته در سطح بازار قلعه گنج جمع اوری و معدوم شد.

خبرنگار ادیب حیدری

 طاها ساسان
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

عادی انگاری رسم غلط استفاده از سالح گرم در جشن ها به ویژه در جنوب 
و شرق استان کرمان و برخی مناطق دیگر، تبدیل به یک معضل جدی 
اتفاقات تلخ و حوادث خونباری را به دنبال داشته است.  شده و گاهی 

یک  در  تیراندازی  که  بود  قبل  ماه  یک  ح��دود  م��ورد  تازه ترین 
کام  به  را  ساله ای   3 ک��ودک  استان،  جنوب  در  عروسی  مراسم 
شدند. بیمارستان  راهی  و  مجروح  نیز  دیگر  نفر   ۱۰ و  کشاند   مرگ 

با وجود اینكه آداب و رسوم ازدواج و آیین سنتی عروسی در جنوب و 
شرق استان کرمان زیبایی های خاصی دارد، اما متأسفانه شاهد هستیم 
رسم غلط تیراندازی در برخی عروسی ها، جشن های تولد و ختنه سوران 
 همچنان وجود دارد و در برخی موارد شادی را به عزا تبدیل می کند.

این رسم غلط، متأسفانه با تلفات جانی فراوانی همراه بوده و بارها مراسم 
شادی را به عزا بدل کرده، اما همچنان برخی به این عمل افتخار می کنند 
و بر این باورند که با شلیک چند گلوله، موجبات شادی جمعیت حاضر 
در مراسم را فراهم می کنند، اما کامال غافل از این حقیقت هستند که 
عالوه بر ایجاد رعب و وحشت در بین زنان و کودکان، در برخی از موارد 
افرادی به قتل رسیده و برخی داغدار شده اند و جمعی نیز زخمی و سر 
 از بیمارستان درآورده و در نهایت مراسم شادی به عزا تبدیل شده است.

آمار و ارقام زیادی از تلفات تیراندازی در مراسم های عزا و عروسی وجود 
دارد، این رسم غلط عالوه  بر این که باعث از دست رفتن جان انسان ها 
می شود، گاهی یک فرد را تا آخر عمر دچار نقص عضو و معلولیت می کند، 
کنیم. تالش  ناهنجار  رسم  این  بردن  بین  از  برای  باید  همه   بنابراین 

شكاری  اسلحۀ  وج��ود  رس��م،  ای��ن  گسترش  مهم  دالی��ل  از  یكی 
اموری  ب��رای  را  اسلحه  که  است  اف��رادی  دست  در  مجوز  دارای 
که  می کنند  استفاده  اس��ت،  آم��ده  ص��ادره  مجوز  در  آنچه  از  غیر 
می زنند. اق��دام  این  به  دست  تفاخر،  و  خودنمایی  هدف  با   بیشتر 

کمبود  ی��ا  هیجان  ی��ک  اینكه  ج��ز  ب��ه  م��راس��م  در  ت��ی��ران��دازی 
عقلی  منطقی،  تاریخی،  پشتوانۀ  هیچ گونه  اس��ت،  شخصیتی 
اس��ت. ش��ده  تبدیل  تسلیحاتی  مسابقۀ  ب��ه  و  ن���دارد  دینی   و 

ل����ذا راه���ك���اره���ای زی����ر ب�����رای ب���رچ���ی���ده ش���دن رس��م 
م��ی ش��ود: پ��ی��ش��ن��ه��اد  ج��ش��ن ه��ا  در  ت���ی���ران���دازی   غ��ل��ط 

۱-لزوم توسعه و اشاعۀ فرهنگ »نه به تیراندازی« در جشن ها با استفاده 
 از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، معتمدان، سران طوایف و نخبگان محلی

و  شود  انجام  باالیی  دقت  با  افراد  برای  شكاری  اسلحۀ  مجوز  2-صدور 
در  و  گیرند  قرار  سنجش  مورد  روانی  و  روحی  سالمت  حیث  از  افراد 
صورتی که از اسلحۀ شكاری برخالف آنچه که در مجوز صادرۀ پیش بینی 
با تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شوند.  شده، استفاده کردند 

3-راه ان������دازی پ��وی��ش »ن��ه ب��ه ت��ی��ران��دازی« ب��ا اس��ت��ف��اده از 
بسیج پایگاه های  و  مساجد  مردم نهاد،  سازمان های   ظرفیت 

با  تیراندازی  عامالن  با  قضایی  دستگاه  فوری  و  قاطع  ۴-برخورد 
اسالمی مجازات  قانون  در  شده  پیش بینی  ظرفیت های  از   استفاده 
ق��ان��ون گ��ذار س���وی  از  ب����ازدارن����ده  ق��وان��ی��ن   ۵-ت��ص��وی��ب 

۶- از همه مهم تر، ورود رسانه ها و فعاالن مجازی به این حوزه از طریق 
 پویش »نه به تیراندازی« و فرهنگ سازی برای برچیدن این رسم غلط
منتشر شده در شماره ۱22 نشریه روشنفكری - 2۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

ی بهره برداری معدن مس رمشک صادر شد و در حال 
حاضر ظرفیت استخراج ان حدود دویست تن می باشد 
و ۴۰ نفر نیروی بومی به صورت مستقیم در این معدن 
اشتغال دارند و بنا داریم در فاز دوم ان که در دست 
اقدام هست به پانصد تن افزایش دهیم و در فاز دوم این 
 معدن برای ۱۲۰ نفر اشتغال مستقیم بوجود خواهد امد.

و  موانع  ترین  مهم  کرمی  محمد  هادی  مهندس 
داشت: بیان  شرح  بدین  را  معدن  این   مشکالت 

از مهم ترین مسائل ما جذب سرمایه و تقویت  یکی 
ماشین  اینکه  ان  از  تر  مهم  و  است  ها  زیرساخت 
و  هست  فرسوده  کشور  در  معدن  موردنیاز  االت 
برای وارد کردن ماشین االت و تجهیزات محدودیت 

االت  ماشین  توانیم  نمی  و  هستیم  مواجه  قانونی 
تواند   نمی  هم  داخلی  کننده  تولید  و  کنیم  وارد 
 تجهیزات را تامین یا وارد ودر اختیار ما قرار دهد

اخرین مسئله و مشکل معدن مس رمشک مسئله 
معدن  اب  تامین  بحث  در  که  زیرساخت هست  ی 
دچار مشکل هستیم و در تامین برق در واقع وعده 
ما  و  است  نشده  عملی  هنوز  اما  شده  داده  هایی 
برای سوخت معدن با مشکل مواجه هستیم و پست 
برقی که بتواند برق کارخانه ی مس را تامین کند 
برق  مشکل  با  هنوز  و  ندارد  وجود  منطقه  این  در 
مواجه هستیم و پیگیر هستیم که مسئوالن بتوانند 

این مشکل را پیگیری و حل نمایند.

افزاری  نرم  مشكالت  و  نصب  اباد  شمس  ارتباطی  دکل  روی  بر  الزم 
شدند. بهرمند  ۴Gپرسرعت  اینترنت  نعمت  از  اباد  شمس  مردم  و   حل 

تشكر  با  گنج  قلعه  اب��اد  شمس  روس��ت��ای  دهیار  ناصری  محمد 
دکتر  و  گنج  قلعه  مرکزی  بخشدار  بویژه  عزیزان  همه  ت��الش  از 
: گفت  مشكل  ای��ن  رف��ع  در  گنج  قلعه  سابق  فرماندار   شهسواری 

مشكل  و  دارد  جمعیت  نفر  دویست  هزارو  یک  اباد  شمس  روستای   
اینترنت در روستا به معضل بزرگی تبدیل شده بود سرعت اینترنت بسیار 
واتساپ  افزار  نرم  و  موبایل  در  کلیپ  یک  کردن  وباز  بود   کند  و  پائین 
حدود نیم ساعت زمان می برد  دانش اموزان روستا و فرهنگیان و اغلب 
پیگیری های که  و  واقعا مشكل داشتند  اینترنت  به  برای دسترسی  مردم 

سایر  و  یونیت  دستگاه  و  امدند  استان  مخابرات  کل  اداره  از  داشتیم 
 تجهیزات را روی دکل نصب کردند و بحمدالل مشكل رفع شده است.

دهیار روستای شمس اباد افزود : ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای فرماندار 
جدید شهرستان قلعه گنج با حضور و تالش های وی خدمت رسانی به 
روستاهای بخش مرکزی و روستای  شمس اباد سرعت بیشتری بگیرد 
و مردم انتظار دارند در آغاز دهه پنجم از عمر پربرکت انقالب اسالمی 
 مشكالت عمده این روستا درهمه ی حوزه ها مختلف به حداقل برسد.

خبرنگار:ادیب حیدری قلعه گنج

از طریق امرار معاش شبكه های مجازی چه راه های ارتباط با دیگران، 
 انتظار می رود اشتباهاتی مانند قطع ارتباط مكرر در سال کمتر رخ دهد.

و  کسب  و  ش��ده ان��د  م��ج��ازی  آم��وزش ه��ا  ک��ه  زمانیكه  در 
را  خود  فزونی  به  رو  رون��د  پیش  از  بیش  اینترنتی  کار های 
داشت. توجه  جد  به  مسئله  این  به  می بایست  می کند   طی 

 نبود آنتن دهی تلفن مردم روستا را به تپه ها های اطراف روستا می کشاند

گفت: رابطه  این  در  روستا  این  اهالی  از  یكی  جهانگیری   میثم 

با  تماس  برقراری  یا  و  اینترنت  طریق  از  فایل  یک  ارسال  برای   
مسیر  اینكه  یا  رفت  خانه ها  بام  پشت  به  یا  باید  گاهی  عزیزانمان 
برسیم. روستا  روبروی  کوه  باالی  به  تا  کنیم  طی  پیاده  را   طوالنی 

اختیار  در  و  همراه  تلفن،  اینكه  جای  به  روستا  این  در  افزود:  او 
باید  و  هستند  تلفن هایشان  همراه  روستا،  مردم  باشد،  صاحبش 
بروند. طرف  آن  و  طرف  این  به  همراه  تلفن  دهی  آنتن  دنبال   به 

م��ی��ث��م ج��ه��ان��گ��ی��ری ش�����ورای روس���ت���ای ن��اص��راب��اد 
گ��وی��د: م���ی  ب�����اره  ای����ن  در  و  اس����ت  گ��ن��ج   ق��ل��ع��ه 

و  دارد  خانوار جمعیت  چهارصد  گنج حدود  قلعه  ناصراباد  روستای 
چندین سال هست اینترنت ندارد اهالی روستا بویژه نوجوانان و دانش 
اموزان برای دسترسی به اینترنت ناچار هستند در نقاط مرتفع و یا از 
کوه های حاشیه ی روستا باال بروند و این روستا در یک کیلومتری 
از مرکز شهر و در حاشیه شهر قرار گرفته بسیاری از اهالی و دانش 
اموزان و نوجوانان شب ها برای دسترسی به اینترنت از انطرف کوه و 
روستا به میدان ورودی شهر می ایند و ساعت ها در حاشیه ی میدان 
معطل  اینترنت  دریافت خدمات  برای  گنج  قلعه  ورودی شهر  غدیر 
باز برمی گردند تاکنون چندین سال هست و خیلی  می نشینند و 

جاها نیز پیگیری و مكاتبه و نامه نگاری کردیم اما نتیجه ای حاصل نشد یكبار 
که خودم نیز همراه دانش اموزان به میدان ورودی شهر امده بودم ودر دایرکت 
را  تماس خودم  پیام گذاشتم شماره  اذری جهرمی  اقای  وزیر سابق  اینستاگرام 
ارسال  را  اموزان  دانش  تصویر  برایشان  حتی  و  کنند  پیگیری  که  گذاشتم  هم 
کردم بالفاصله روز بعد از وزارتخانه تماس گرفتند گفتند فردا در روستا باشید 
کارشناسان اداره کل شرکت مخابرات استان کرمان برای بررسی این مشكل به 
با دستگاه های امدند  ایند و روز بعد هم چند نفر کارشناس  روستای شما می 
و بررسی کردند و متوجه شدند که روستا فاقد اینترنت هست و رفتند اما هیچ 
گونه اقدام و نتیجه تا به امروز حاصل نشده است و وضعیت هیچ تغییری پیدا 
نكرده است تنها راه حل این مسئله و مشكل احداث دکل مخابراتی هست که اگر 
دکل در روستا احداث شود عالوه بر مشكل اینترنت روستای ناصراباد مشكالت 
اباد و حتی بخشی از خانوارهای محله ی  اینترنت روستاهای امیراباد و حسین 
نیز  فرماندار  به  مشكل  این  حل  برای  شد  خواهد  حل  نیز  شهر  مرکز  گلدشت 
 مراجعه کردیم که با تماس به مدیرکل مخابرات استان پیگیر این موضوع هستند.
 ح��س��ی��ن اح���م���دی ب���خ���ش���دار م���رک���زی ق��ل��ع��ه گ��ن��ج گ��ف��ت:

و  زیهد  چاه  و  دادعباس  اهوان  و  کشیت  و  ناصراباد  روستاهای  در  اینترنت 
در  روستا  بیست  به  قریب  و  هست  ضعیف  منی  چهل  اباد  عباس  و  عید  چاه 
نصب  به  نیاز  و  ندارند  دسترسی  اینترنت  به  یا  ضعیف  اینترنت  مرکزی  بخش 
دارند. مخابراتی  دکل  اح��داث  یا  و  دهی  انتن  و  دکل  تقویت  و   تجهیزات 

مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا نیز گفت: در اکثریت روستاهای بخش چاه 
دادخدا با مشكل اینترنت و عدم انتن دهی مواجه هستیم به خصوص در ده روستای 
 از دهستان مارز و دوازده روستای دهستان رمشک مشكل ارتباطی و اینترنت دارند.

از روستاهای  محمد فالح کهن سرپرست فرماندار قلعه گنج نیز گفت: بسیاری 
بخش مرکزی قلعه گنج چون ناصراباد نیاز به نصب دکل و تقویت انتن دارند که 
پوشش اینترنت در این روستاها امكانپذیر باشد و با پیگیری های که با اداره کل 
مخابرات و ارتباطات استان کرمان داشتیم امیدواریم با همكاری شرکت مخابرات 

امسال مشكالت این روستاها را رفع کنیم.
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 آب و اشتغال مهمترین چالش های پیش روی  ف�رم�ان�دار جدید قلعه گنج
فرماندار  عنوان  به  حالی  در  کهن  فالح  محمد 
چالش  با  که  شد  معرفی  گنج  قلعه  جدید 
بحران آب در روستاها  از جمله  های مختلفی 
فارغ  جوانان  از  زیادی  جمعیت  بیکاری  و 
التحصیالن دانشگاهی در قلعه گنج روبروست 
و در کنار ان نیز این شهرستان دارای ظرفیت 
نیز  اشتغالی  های  فرصت  و  پتانسیل  و  ها 
هست که با مدیریت منابع می توان از وضعیت 
در  گام  یک  کهن  فالح  قول  به  و  عبور  فعلی 
بیاندازیم. جلو  را  گنج  قلعه  ها  حوزه   تمامی 

حیدری  ادیب  نویسنده  و  خبرنگار  گزارش  به 
قلعه  جنوب  افاق  محلی  ی  نشریه  خبرنگار 
قلعه  فرماندار  معارفه  و  تکریم  مراسم   ، گنج 
گنج در تاریخ بیست و ششم با حضور جاللی 
معاونت سیاسی اجتماعی دکتر علی زینی وند 
استاندار کرمان برگزار شد تا محمد فالح کهن 
سکان  چهارسال،  مدت  به  خودش  از  نقل  به 
گیرد. بدست  را  گنج  قلعه  شهرستان   اجرائی 

کهن فالح  روی  پیش  های  چالش   مهمترین 

قلعه  شهرستان  چالش های  مهمترین  اما 
باید  کهن  فللالح  محمد  و  چیست  گنج 
متمرکز  دیگری  از  بیش  مسائلی  چه  بر 
برآید؟ آن هللا  رفللع  راستای  در  و   شللده 

نشریه  ایللن  میدانی  گللزارش  بللراسللاس 
در  که  ایم  کرده  بیان  را  چالش ها  مهمترین 
می پردازیم. آن ها  از  برخی  به  گزارش   این 

 کمبود آب اشامیدنی در روستاهای قلعه گنج

از  گنج  قلعه  روستاهای  اب  تامین  مساله   
روستانشینان  و  مردم  دغدغه های  مهمترین 
توسط  امللروز  که  اسللت  شهرستان  ایللن 
روستاهای  معتمدین   و  روستاها  شوراهای 
کنند . می  اشللاره  آن  به  که  گنج   قلعه 
 اب شهر قلعه گنج از فاصله ی شصت کیلومتری 

و بخش چاه دادخدا تامین می شود و کمبود آب یکی 
از مشکالت اساسی قلعه گنج است، این موضوع در 
شهرستان به یک بحران تبدیل شده و موجب اذیت 

است. این شهرستان شده  روستاهای  برخی   مردم 
 بحران آب در برخی روستاهای قلعه گنج از جمله 
دهستان مارز به قدری جدی است که در سال های 
اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهر 
موضوع  این  که  هستیم  مجاور  های  شهرستان  و 
اورد. دنبال خود می  به  را   نیز بحث حاشیه نشینی 

قلعه  شهرستان  تولیدی  واحد های  مشکالت   .2
 گنج ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش

قلعه  صنعتی  شهرک  در  صنعتی  واحد های  برخی   
گنج که تعطیل هستند با مشکل کمبود نقدینگی، 
از کارگاه های کوچک  سرمایه در گردش، و بعضی 
در  و سرمایه  نقدینگی  کمبود  بر  نیز عالوه  شهری 
اجتماعی و مشکالت  تامین  بیمه  با  جرایم  گردش 
هستند. روبرو   ... و  کار  و  کسب  مکان  و   زمین 
از  استفاده  نظیر  اقداماتی  راستا  ایللن  در 
شهرستان  در  تولید  تسهیل  کارگروه  ظرفیت 
واحد های  مشکالت  رفع  هدف  با  گنج  قلعه 
برای  اشتغال   اعتبارات  آوردن  فراهم  تولیدی، 
مهمترین  از  گذاری  سرمایه  فرآیند  در  تسریع 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  که  هست   اقداماتی 

خرد  های  صندوق  مشارکت  افزایش  کردن،  فعال 
طرح های  اجرای  و  مسنضعفان  بنیاد  روستایی 
نیز   خرد  اشتغال  رویکرد  با  روستایی   زودبازده 
این چالش ها فائق آمد. بر   به صورت کوتاه مدت 

 نرخ باالی بیکاری به ویژه دانش آموختگان و زنان 
 و عدم تناسب فرصت های شغلی با نیاز های بازار کار

بیکاری دانش آموختگان و زنان از مهمترین مسائل 
مسئوالن  همواره  که  هست  شهرستان  این  در 
دارند. تأکید  مشکل  این  حل  لزوم  بر   شهرستان 

 در حالی که برخی از واحد ها و کارگاه های فنی کار 
در بازار قلعه گنج به دلیل کمبود نیروی فنی کار در 
آستانه تعطیلی قرار گرفته و شهرستان در مراکز 
بخش ها و دهستان ها نیازمند تامین نیروی فنی کار 
و اموزش دیده هست بخش زیادی از نیروی فارغ 
نرخ  با  و  نظری هستند  التحصیالن در رشته های 

باالیی از فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار مواجه 
هستیم همچنین نابرابری و بی عدالتی و سفارش 
های مسئوالن در برخی استخدام ها برای برخی 
ای  مساله  گنج  قلعه  در  خصوصی  های  شرکت 
 هست که اعتراض جوانان را بوجود اورده هست.

 موضوع آمار باالی تحصیلکرده های دانشگاهی 
پیچیده ترین  آب،  منابع  تأمین  چالش  از  پس 
شهرستان  در  کهن  فالح  میز  روی  چالش 
حدود  که  ای  مساله  بود؛،  خواهد  گنج  قلعه 
ناوکی  عطا  سوی  از  فراخوانی  با  قبل  سال  سه 
بیکاری جوانان  برای حل مشکل  فرماندار وقت 
بنیاد  مشارکت  با  گنج  قلعه  التحصیالن  فارغ  و 
مسجد  محل  در  گردهمائی  طی  مستضعفان 
ابوالفضل بنیاد مستضعفان با حضور و نام نویسی 
گنج  قلعه  تحصیلکردهای  از  عظیمی  خیل 
تشکیل جلسه داد اما نتیجه ای حاصل نگردید 
دلسوزان  است  الزم  موضوع،  این   حل  برای  و 
 واقعی شهرستان آستین همت خود را باال بزنند.

های  پروژه  پیگیری  و  تکمیل  همچون  مسائلی 
های  پروژه  و  شهرستان  مواصالتی  های  راه 
و اسیب  تمام در سایر حوزه های مختلف  نیمه 
اموزش  ی  حوزه  مشکالت  و  اجتماعی  های 
دیگر  از  مخابراتی  دکل  و  اینترنت  نداشتن  و 
ها  ان  به  فعال  که  هستند  رو  پیش  مشکالت 
 نپرداخته و به همین دو مساله بسنده کرده ایم.

موجود  چالش های  از  بخشی  تنها  موارد  این 
ی  دوره  در  که  است  گنج  قلعه  شهرستان  در 
قرار  توجه  مورد  سابق  فرمانداران  مدیریت 
ادامه  گرفت و فرماندار جدید قلعه گنج وظیفه 
دارد. برعهده  را  آن ها  کردن  برطرف   مسیر 

مشکالتی که گرچه رفع آن ها کار سختی به نظر 
می رسد، اما سخنان محمد فالح کهن و تجربیات 
وی ظاهرا نشان خواهد داد که وی عزم خود را 

برای حل آن ها جزم کرده است

 با مشارکت مردمی و همبستگی و اتحاد ؛قلعه گنج را یک گام به توسعه نزدیک کنیم
/ جنوب  افاق  ی  نشریه  حیدری  خبرنگار:ادیب 
این نشریه ی محلی نخستین جلسه ی  به گزارش 
انجمن اندیشه ورزان و کارافرینان شهرستان قلعه 
فرهنگ  اصحاب  و  جوانان  جمعی  حضور  با  گنج 
بانوان  و  صنعت  کارافرینان  و  کشاورزان  و  هنر  و 
قلعه  شهرستان  در  کار  و  کسب  ی  حوزه  در  فعال 
گنج از جمله نادر جهانگیری و اسماعیل صمیمی و 
علی احمدی مختار و یعقوب احمدی و علی احمدی 
و  حیدری  محمد  و  خارائی  خداخواست  و  گلجان 
ادیب حیدری وفریدون عزیزی وامیر رئیسی و زمان 
گرج  ارسالن  و  میرزایی  مهدی  و  فضل  و  صادقی 
ومنصور کرمی و جمعی از بانوان و مدیران اموزشگاه 
سرپرست  کهن  فالح  محمد  مدیریت  به  و  ها  
فرمانداری قلعه گنج و فریدون احمدی دبیر جلسه 
فروردین  نوزدهم  جمعه  روز  صبح  ورزان  اندیشه 
گردید. برگزار  شهرستان  این  فرمانداری  محل   در 

فالح کهن سرپرست فرمانداری قلعه گنج در نخستین جلسه ی انجمن مردمی اندیشه ورزان  قلعه گنج 

محمد فالح کهن سرپرست فرمانداری قلعه گنج 
هدف از برگزاری این جلسه را شناخت فرصت 
و  تولید  موانع  رفع  و  اقتصادی شهرستان  های 
جهت  در  تولید  و  گذاری  سرمایه  از  پشتیبانی 
تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و شعار سال 
شناسائی  و  اشتغالزایی  و  بنیان  دانش  و  تولید 
فعالین حوزه ی کسب و کار و بررسی موانع تولید 
دانست. گنج  قلعه  در شهرستان  وکار   و کسب 

داشللللللللت: بلللللیلللللان   وی 

فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه ی قلعه گنج باید 
تغییر کند و یا محرک توسعه اقتصادی باشد و 
با همین منابع محدود و موجود اشتغال افرینی 
کنیم و چه راهکارهایی برای ایجاد اشتغال داریم و 

موانع تولید در شهرستان را ریشه یابی کنیم 
ابتدا نیاز داریم فرصت های سرمایه گذاری 
در قلعه گنج را شناسایی و کتاب کنیم در 
حوزه ی کشاورزی و در حوزه ی گردشگری 
در  ...است  و  تبدیلی  صنایع  ی  حوزه  در  و 
نظر داریم هر چند وقت یکبار مسائل مربوط 
به حوزه ی کسب و کار و اشتغال و فرهنگ 
اندیشه  هیئت  جلسات  در  را  اموزش  و 
کنیم. مرتفع  و  پیگیری  و  مطرح   ورزان 

در جلسه ای که تحت عنوان اندیشه ورزان 
همچون  مسائلی  گردید  برگزار  گنج  قلعه 
مشکالت و موانع حوزه ی کشاورزی همچون 
توزیع نامناسب و بی موقع بذر و کود و سایر 
نهادها و مشکالت حوزه ی حمل و نقل در 

برداشت محصول و مسائل حوزه ی دامپروری 
نبود  گنج  قلعه  در  زیاد  دام  باوجود  سنتی 
شهرستان  در  دامی  تولیدات  و  کشتارگاه 
و  بندی  بسته  و  تبدیلی  صنایع  نداشتن  و 
اشتغال  نهادهای  حمایت  عدم  مشکالت 
اموزشگاه  و  اموزشی  موسسات  از  افرین  
های خیاطی و کامپیوتر و طراحی و دوخت 
لباس و کارگاه های قنادی و تولیدات صنایع 
دستی و معطلی در فرایند تحویل زمین در 
و  پشتیبانی  و  برای  اراضی شهرک صنعتی 
و  از صنایع و سرمایه گذاران بحث  حمایت 
بررسی شد و موارد مطرح در جلسه جهت 
جلسه  دبیر  طرف  از  وپیگیری  جمعبندی 

جهت پیگیری جمع اوری گردید.


