
سیــد اسمــاعیـل آفــاق حسینی

سخــن نـخــســـت

ادامه صفحه 2

و  تغییر  انتظار  کشور  وزیر  انتخاب 
به  استانی  های  مدیریت  در  تحول 
و  فرمانداران  استانداران،  تغییر  خورد؛  می  چشم 
بخشداران همه در این راستا صورت خواهد گرفت. 
انتصاباتی که پیش تر بر اساس منش »دولت تدبیر 
مردمی  »دولت  سمت  به  شد  می  انجام  امید«  و 
که  مدیرانی  رفت.  خواهد  پیش  قوی«  ایرانی  برای 
بایست  می  گرفت؛  خواهند  دست  در  را  امور  زمام 
و  هایشان  برنامه  کنند.  حرکت  راستا  همین  در 
باشد. سو  و  سمت  بدین  نیز  شان  ذهن  و   فکر 

به  زودی  به  و  هست  وقوع  حال  در  تغییرات  این 
تغییراتی  از  موجی  و  رسید  خواهد  ماهم  استان 
با  اولی آن  به وجود خواهد آمد که  بدنه دولت  در 
استاندار اتفاق خواهد افتاد و استاندار کنونی، زمام 

 اهالی بن گرو؛ دورافتاده ترین روستای قلعه گنج از نعمت برق بهره مند شدند

امام جمعه کهنوج:
ستاد  ای��ج��اد 
راهبردی برای رفع 

معضالت کشاورزی

امام جمعه قلعه گنج:
عشق ودل بستن به 
دنیا بدترین بیماری 

است

مطالبه دوستداران زبان و فرهنگ و 
 ادبیات  فارسی جنوب استان کرمان از 
اداره کل حمل و نقل جاده ای 

جنوب

پیاده روی »جاماندگان  سهامی به ناِم سحاب!
اربعین« در شهرستان قلعه 

گنج برگزار شد
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آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی 
روستایی قلعه گنج )نوبت دوم(

به اطالع سهامداران شرکت تعاونی روستایی 
قلعه گنج می رساند که جلسه مجمع عمومی 

شرکت در روز پنج شنبه 1400/7/29در محل 
دفتر شرکت ساعت 9صبح  برگزار می گردد 

واز تمامی سهامدران جهت شرکت در جلسه 
دعوت بعمل می آید 

دستور کار : 
1-انتخاب اعضای  هیات مدیر شرکت 

2-تعین تکلیف وام های سنواتی شرکت 
3-تصمیم درباره حق سنوات کارکنان 

بازنشته شرکت 
هیت مدیره شرکت تعاونی روستایی قلعه گنج  

 روحیه مطالبه گری از مسئوالن



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،

حرف از حرف بر می خیزد و نشخوار آدمی به حرف است

امام جمعه کهنوج:
ایجاد ستاد راهبردی برای رفع معضالت کشاورزی

 س���ه���ام���ی ب����ه ن������اِم س���ح���اب!

خودرو سن����د   اگهی مفقودی مجوز سالح و مهمات شکاری  مفق�ودی 

آدمی به حرف زنده است. به حرف زندگی 
آرامش  میکند،  طغیان  حرف  به  میکند. 
میرد. می  که  است  حرف  به  و   میگیرد 
!! ح���رف  از  ام���ان  ص��د  و   ام���ان 
بعد از ظهر پاییزی خود را با کوله باری از بی 
حوصلگی به خیابان زدم و باز هم قصه تکراری 
 من، خیابان ابوذر غفاری و پاتوق دوستان.
ف��رام��واش  ب���رای  مرحمی  پ��ات��وق 
رفته،  ازدس���ت  آرزوه����ای  ک���ردن 

والمسلمین  االس���ام  حجت   🇮🇮

کرد تصریح  نجنو  احمد  شیخ   حاج 

______"

که  کهنوج  شهرستان  ی  جمعه  امام   🇮

ایراد  به  شهرستان  این  بهمن  مصلی  در 

اول  ی  خطبه  در  پرداخت  می  سخن 

۹/۷/۱۴۰۰در  مورخه  آدینه  ظهر  نماز 

کام  از  فرازی  به  اشاره  با  اول  ی  خطبه 

السام  علیه  علی  المومنین  امیر  گهربار 

اسامی  جمهوری  تقویم  در  امروز  گفت: 

با  اینجانب  که  است  سالمندان  روز  ایران 

باید  شنیدن  با  نمازگزاران  شما  و  گفتن 

کنیم. ادا  نعمتان  ولی  این  به  را   دینمان 

ابراهیم  داستان  به  اش��اره  با  وی   🇮

متعدد  روایات  و  آیات  در   : افزود  مجاب 

شده  توصیه  والدین  احترام  به  نسبت 

برای  فرصت  این  از  باید  ما  و  است 

کنیم. تاش  خود  خیری  به   عاقبت 

🇮امام  جمعه ی کهنوج یادآور شد : آنچه 

مرضی رضای باری تعالی هست پرهیز از خود 

مسئولیت را به فرد دیگری خواهد سپرد؛ 
اما آنچه که در اینجا »راقم این سطور« در 
است  این  بیاورد؛  کاغذ  روی  به  دارد  نظر 
سر  بر  طوفانی  چون  تغییرات  موج  که 
طومار  و  گرفت  خواهد  وزیدن  مسئولین 
می  هم  در  را  آنان  های  پست  و  مناصب 
شود  می  مطرح  پرسش  این  حال  نوردد. 
تاثیرگذار  قشر  و  مردم  آحاد  وظیفه  که 
چیست؟ قدرت  انتقال  و  تبادل  این   در 

مهم  گفت؛  باید  پرسش  این  به  پاسخ  در 
مطالبه  مردم  که  است  این  اصل؛  ترین 
گری خود را را از دست ندهند! چه قبل از 
انتخاب مدیر و چه بعد ازآن؛ یک خصلت 
دلسوز  قشر  میان  در  که  ایی  ناپسندیده 
جامعه وجود دارد؛ این است تا زمانی که 
را  نشده همه تالش خود  انتخاب  مدیری 
به  دلخواهشان  مورد  مدیر  تا  کنند  می 
که  زمانی  اما  شود؛  گمارده  جدید  پست 
او  مدیر مسئولیت را عهده دار شد، دیگر 
را به امان خدا رها می کنند؛ گویی وظیفه 
آنان بر کرسی نشاندن فرد مورد نظرشان 
بوده والغیر! و پس از آن او را رها کرده و 
از او سراغی نمی گیرند؛ یعنی دیگر از او 
او نمی پرسند  از  کار نمی خواهند؛ دیگر 
ایی شهر  توسعه  برنامه  فالن  در خصوص 
یا اداره تحت نظرت چه کردی؟ دیگر از او 
نمی خواهند حاال که شدی رئیس؛ فالن 
چرا  را  مردم  مشکالت  رفع  برای  برنامه 
که  این  کالم  مخلص  و  کنی؟  نمی  اجراء 
از این مدیر برنامه ایی نمی خواهند و این 
مدیر چون مطالبه گری از او نمی شود کم 
کم غبار روز مره گی دامن او را می گیرد 
و به یکی از دهها مدیر فسیل شده تبدیل 
می شود که آن چنان مجذوب در منصب و 
پست می شود که به هیچ وجه راضی نمی 
شود تا منصب خود را از دست داده و فرد 
 الیق تری عهده دار مسئولیت جدید گردد.

ما  مدیریتی  جامعه  که  است  دردی  این 
حتما  است؛  شده  مبتال  بدان  کم  و  بیش 
وقتی این سطور و جمالت را می خوانید 
حاال  تا  که  می شود  تداعی  تان  ذهن  در 
آیا شده از فالن مسئول بپرسم برای رفع 
به  جوانان  عالقه  عدم  یا  بیکاری  مشکل 
تحصیل در دانشگاهها چه کارهایی صورت 
از مسئولی  است که  آیا شده  است؟  داده 
دارد   وجود  روستاهای  هنوز  چرا  بپرسید؛ 
که از آب آشامیدنی سالم بی بهره هستند 
و همه  و پرسش های دیگری که همه  ؟ 
احتیاج به آن دارد تا مردم مطالبه گری خود 
را از دست ندهند!در چهارچوب مقررات و 
قوانین و با احترام از مسئول، سوال کنند 
و از او بخواهند که برای رسیدن به فالن 
است؟ کرده  اقداماتی  چه  خاص   مسئله 

امید آن که این روحیه پرسشگری و مطالبه 
گری در میان مردم نمود و ظهور بیشتری 
پیدا کند و مردم خودشان را مسئول امور 
بدانند و وظیفه خود بدانند تا به عنوان یک 
شهروند این روحیه مطالبه گری خود را از 

مسئوالن همیشه داشته باشند.

نرسیده. سرانجام  به  های   تصمیم 
را  زم��ان  گ��ذر  ک��ه  اینجاست  در 
از  میشوی  ف��ارغ  و  نمیکنی  حس 
داشته. آن  به  میلی  دلت  آنچه   هر 
میتوان  وض��وح  به  را  ح��رف  ق��درت 
مرحمی  چه  و  کرد  حس  پاتوق  در 
آدم���ی. ب���رای  ح���رف  از   بهتر 
بحث  معمول همیشه سیاست شهر  طبق 
اختاف شورای شهر  از  بود.  مجلس  داغ 

رفتن  شبانه  تا  شهردار،  انتخاب  سر  بر 
جدید،  فرماندار  انتخاب  و  فرماندار 
روی  پرورش،پیاده  و  آم��وزش  مدیر 
شهر  شدن  استان  ی  زمزمه  تا  اربیعن 
داشتند. گله  فرماندار  از  ای  عده   بم. 
سرکار سری تکان داد و گفت  هر  آمدنی 
و  گل  و  معارفه  با  آمدنش  دارد.  رفتنی 
ندید.  کسی  را  رفتنش  اما  بود  شرینی 
خوبی  مرد  ظاهرا  که  تو  بیامرز  پدر  آخر 

اینقدر  چرا  بود  درست  کارت  و  بودی 
 بی سر و صدا و چراغ خاموش رفتی؟!!
رفتنها  این  از  شهر  این  در  البته   
تا  پ��رورش  و  آم��وزش  از  ب��وده.  زیاد 
فرمانداری. هم  حاال  و   شهرداری، 
رفتند  شبانه  که  داشتیم  مدیرانی   
نشنید. را  رفتنشان  صدای  کسی   و 

صابر صفی خوانی

 خود خواهی و انجام اعمال خدا خواهی است.

به  اشاره  با   دوم  ی  خطبه  در  نجنو    🇮

حوادث  به  ایران  اقتدار  و  دفاعی  توان 

باکو  شیطنتهای  و  شمالی  مرزهای 

مرزهای  حوادث  از  کرد:  اذعان  و  پرداخت 

آمریکا  ی  توطئه  بوی  ایران  غرب  شمال 

رجب  هم  و  ایف  علی  هم  که  آید!  می 

اند شده  گرفته  بازیچه  به  اردوغان   طیب 

🇮 وی در ادامه ی  خطبه ی دوم افزود: کشور 

خویشتن  استاد  ایران  اسامی  جمهوری 

کشورهای  با  رابطه  در  خصوص  به  داری 

همسایه است که اگر این صبر لبریز شود ، 

 معادالت به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد!

🇮امام جمعه ی کهنوج تصریح کرد : ترکیه 

باید حرمت نمک شناسی خود را حفظ کند 

تاشهای  مرهون  آنها  موجودیت  که  چرا 

خصوص  به  مقاومت  محور  پاسداران 

. است  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید   سپهبد 

اسامی  جمهوری  دشمنان  گفت:  نجنو   🇮

در  مبارکی  تحوالت  که  بدانند  ای��ران 

حال  در  مقاومت  ی  جبهه  نفع  به  منطقه 

شاهد  دنیا  امروز  و  است  خوردن  رقم 

به  استعمارگر  و  استکبار  دول  که  است 

خارج!  نه  شدند  اخراج  منطقه  از   رسوایی 

🇮 حاج شیخ احمد نجنو گفت: امروز که در 

کشور خبیث انگلیس بحران سوخت جدی 

شده است آل سعود به خود آمده و با عبرت 

گیری از آیه ی شریفه ی مکروا و مکراهلل... 

دم از مذاکره با ایران می زنند ! زیرا دانسته 

اند رهبری جبهه ی مقاومت به دست کسی 

راحتی  به  تواند  می  بخواهد  اگر  که  است 

اندازد. فرو  بام  از  را  آنها  رسوایی   تشت 

🇮 وی همچنین با اشاره به فصل کشت و رونق 

کشاورزی در جنوب استان کرمان خواهان 

معضات  رفع  برای  راهبردی  ستاد  ایجاد 

کشاورزی شد و یادآور شد نا هماهنگیهای 

خصوص  در  متولی  دستگاههای  بین  الزم 

کشاورزان  مشکل  رفع  و  تولید  موانع  رفع 

متاسفانه  و  نشده  نتیجه  به  منتج  کنون  تا 

بانکهای عامل فشار مضاعفی به کشاورزان 

در این فصل کشت می آوردند این در 

هیئت  مصوبات  مطابق  که  است  حالی 

دولت و هماهنگیهای مجلس می بایست 

توجه  با  کشاورزان  بدهیهای  استمهال 

خشک سالیها و طوفانها و سرما زدگیها 

و عدم رفع جبران خسارات صندوقهای 

گیرد. قرار  کار  دستور  در  ای   بیمه 

پایانی  فراز  در  کهنوج  ی  جمعه  🇮امام 

حضور  به  اش��اره  با  دوم  ی  خطبه 

خادمیاران رضوی در صفوف نماز جمعه 

 : افزود  و  کرد  دانی  قدر  آنها  تاش  از 

امسال به حمداهلل مدارس ما به تدریج 

متولیان  اما  شد  خواهند  حضوری 

معیشتی  به مشکات  توجه  با  آموزش 

فرم  لباس  پوشیدن  به  نسبت  مردم 

جدید و دریافت شهریه آنها  را الزام و 

اجبار نکنند

م��ی��رآب��ادی خ����دام����راد    🇮 

سرزمین  کنار  و  گوشه  در  گاهی  از  هر   ، که  است  مدیدی  ▪ مدتهای 
رتبه  نطام   : عناوین  تحت  معلمان  صنفی  صدای  اسالمی  ایران  پهناور 
وضعیت،   تبدیل   ، مرزی  حق  برقراری  ویژه،  العاده  فوق  افزایش   ، بندی 
و...  پرداخت  نظام  در  تبعیض  برنتابیدن   ، مختلف  نیروهای  تکلیف   تعیین 
به گوش می خورد ، که این صدا گر چه فارغ از هر نوع حرکت سیاسی بوده ولی 
گاهی در کمین نشستگان از آب گل آلود، ماهی گرفته و تجمعات قانونی معلمان 
سر از شبکه های اجتماعی و تلویزیون های معاند در آورده که منجر به دستگیری 
 برخی از این  عناصر شده است که پرداختن به آن موضوع بحث نگارنده نیست .

سحاب  تعاونی  شرکت  کرمان  استان  در   ، قبلتر  خیلی  سالهای  از  ▪ لیکن 
فرهنگیان راه اندازی شد، که گر چه کتبا« اجباری در خرید سهام آن نبود،  
ولی فرهنگیان لفظا« مجبور به خرید چند سهم شدند که گفته می شد ، این 
شرکت در بخش تعاونی مسکن و  هلدینگهای متعدد سرمایه گذاری خواهد 
کرد و سود حاصله از آن به سهام داران آن که همان فرهنگیان استان کرمان 
شهر  در  مسکن  تعاونی  این خصوص  در  لذا   . شد  خواهد  پرداخت  هستند 
 کرمان فعالیتهایی در اوایل راه انجام داد و بعدها رفته ، رفته کم رنگ شد! 
س��ازی  واگ��ن  شرکت  هلدینگها  ای��ن  از  یکی  مثال  ع��ن��وان  ▪ ب��ه 
بزرگ  فروشگاه  ان��دازی  راه  و  کلوچه  ی  کارخانه  تاسیس   ، زرن��د 
گرفت. شکل  معلمان  ی  اولیه  ی  سرمایه  با  که  ب��ود  کرمان   معلم 

▪ هنوز این شرکت به مرحله ی سود دهی نرسیده بود که معلمان را به همان شیوه 
ای که گفته شد ترغیب به خرید  حداقل   ۱۰ سهم ده هزار تومانی برای صندوق 
 رسالت کردند که این روزها مردم آن را تحت عنوان بانک رسالت می شناسند! 
لحظه  این  تا  فرهنگیان  برای  نفعی  چه  فرهنگیان  ی  سرمایه  این  ▪ اما 
، بعید می دانم برای هر کدام از سهام داران مفید واقع شده باشد!   داشته 
اولیه ی معلمان احداث  با سرمایه ی  در خصوص فروشگاه بزرگ معلم که 

خرید  در  تخفیفی  یا  واریز  سودی   دانم  می  بعید  لحظه  این  تا   ، شد 
از  شده  خریداری  اجناس  که  طوری  به   ! باشد  شده  سهامداران  سهم 
باید   ، شوند  می  خریداری  اقساطی  که  زمانی  مدت  ازای  به  فروشگاه  این 
یا کارمزد هم پرداخت گردد!  به عنوان سود  واقعی چیزی  بر قیمت   عالوه 
▪ حال باید پرسید سود حاصله از فروش اجناس این فروشگاه به جیب چه 
مطالبات   یا وضعیت  راهی مصروف می شود؟  در چه  یا  و  رود  کسانی می 
سهامداران چگونه است و اعضای هیئت مدیره ی آن چه کسانی هستند و 
چگونه انتخاب می شوند؟ وضعیت خرید سهام صندوق رسالت چگونه است 
و نفع آن را چه کسانی برده یا می برند؟ چرا وضعیت تعیین هیئت مدیره 
آنها فراخوان داده نشده و نمی شود؟  انتخاب  یا برای   ی آن اطالع رسانی 
▪ عالوه بر آن در شهرستانهای رودبار ، کهنوج ، جیرفت و کرمان زمینهایی 
خریداری و بدون رفع مشکالت آن به فرهنگیان واگذار گردیده که هنوز که 
 هنوز است در هریک از شهرستانها،  فرهنگیان با مشکالتی مواجه هستند! 
اراضی  شدن  واقع  مشکل  با  رودبار  شهرستان  فرهنگیان  مثال  عنوان  ▪ به 
موصوف بر روی ذون آب و حریم رودخانه و در شهر کهنوج در فاز اول با 
تنگی کوچه ها و نداشتن حریم برای عبور خط انتقال برق و بی کیفیتی در 
ساخت و استحکام و در فاز دوم علی رغم صرف میلیونها تومان بابت تسطیح 
در طرح تفصیلی شهر تعریف نشده و با پرداخت مابه التفاوت آن به ازای هر 
 قطعه ۳۰۰ هزارتومان در حق شهرداری کماکان این مشکل رفع نشده است! 
▪ در اراضی خریداری شده در سربیژن جیرفت از توابع ساردوییه مشکالتی از 
قبیل عدم آب و برق رسانی و واقع شدن در پالک اراضی ملی و منابع طبیعی 
وجود داشت که در حال حاضر نگارنده از رفع مشکللت وضعیت اراضی خریداری 
شده در شهرستانهای جیرفت و هفت باغ علوی ماهان بی خبر منتهی اراضی فاز 
دوم کهنوج مشکل دار ولی فاز اول آن در زمان تصدی نگارنده در واحد حقوقی 

و امالک شهرستانهای رودبار و کهنوج با رایزنیهای الزم با فروشنده و 
طرح موضوع با مهندس بهبهانی وزیر مسکن و شهر سازی وقت برای 
 گنجاندن در طرح تفصیلی شهر و عبور خط انتقال برق رفع مشکل شد.

▪  به موضوعات صدر الذکر اگر وضعیت شرکتهای تعاونی مصرف فرهنگیان 
شهرستانها که آنها نیز با خرید سهام فرهنگیان دایر ولی بحث سود و زیان 
و آتش سوزیهایی که معلوم نشد تصنعی بود یا واقعی اضافه کنیم ، در 
خواهیم یافت که  شرکتهای تعاونی مصرف فرهنگیان،  شرکت تعاونی 
 سحاب و  فروشگاه بزرگ معلم کرمان برای اعضای آن شفافیت مالی ندارند ! 
▪ این در حالی است که غرفه داران فروشگاه معلم کرمان نیز از موضوع 
آن  حسابی  ذی  ی  مجموعه  و  مدیره  هیئت  از  خود  طلب  دریافت 
اجناس  فروش   : که  کردند  عنوان می  و  داشته  لفظی  و شکایت  گله 
به غرفه  اقساط آن دریافت ولی  از  ناشی  با سود  به معلمان  فروشگاه 
داران یا  در موعد مقرر پرداخت نمی شود یا اگر می شود ، از رقمهای 
شود! می  پرداخت  چکانی  قطره  صورت  به  ناچیزی  مبلغ   سنگین 

▪ حال چه کسی باید وضعیت سود شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان،  
شرکت تعاونی سحاب و هلدینگهای زیر گروه آن ، فروشگاه بزرگ معلم و 
سهام صندوق رسالت قدیم و بانک رسالت جدید که تا االن ریالی پرداخت 
نکرده یا شفافیتی در امور مالی و تعیین و فراخوان سهام داران نداشته،  
 روشن کند سئوالیست که ذهن نگارنده را هم به خود معطوف کرده است! 
▪  لذا با این حسن نیت که اعضای هیئت مدیره و مدیر عامالن همگی 
پاکدست و از چهره های خدوم و زحمت کش به قشر فرهنگیان هستند 
، تقاضا دارد نسبت به شفافیت مالی راجع به شرکت تعاونی مصرف ، 
شرکت تعاونی سحاب ، سهام بانک رسالت و فروشگاه بزرگ معلم اقدام 

الزم معمول فرمایند .
م�������ی�������رآب�������ادی خ������������دام������������راد    ▪ 

یک برگ سند خودرو وانت مزدا مدل ۱۳۸۸  به نام مراد 
 حیدری فرزند علی به کد ملی ۶۰۸۹۸۲۱۴۵۴ به شماره پاک

 ۱۵۸ق ۳۵ ایران ۶۵
FE۵۴۵۶۰۹ به شماره موتور 

NAGCPX۲PC۱۸D۲۲۷۸۱: شماره شاسی 

مجوز ساح و مهمات شکاری به نام نور بی بی 
 کرمی حوت فرزند شهوردی به شماره ملی 

۳۱۶۰۲۷۲۸۷۷ به تاریخ تولد ۷/۵/۱۳۴۵ در شهرستان 
قلعه گنج مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می 

باشد.



)مقام معظم رهبری(۳
جوان را باهویّت بار بیاورید. اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحّکم آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آن که 
ایستادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت میکند؛ حاال این هویّت، گاهی هویّت ملّی است، گاهی هویّت دینی است، گاهی هویّت 

انسانی است،

امام جمعه قلعه گنج:

عشق ودل بستن به دنیا بدترین بیماری است

 میخوام پزشکی قبول َشم

 اح���������م���������د ف������اح������ی 
 دان���ش���ج���وی دک���ت���را ج��ام��ع��ه ش��ن��اس��ی 
طوالنی  سابقه  ایران  در  شهری  و  روستایی  @مدیریت 
صورت  به  قدیم  دوره  در  که  است  بس  قدر  همین  دارد 
فرمانروایی یا ارباب و رعیت انجام می گرفت و افراد جز 
ارباب یا فرمانروا محسوب می شدند#  دارایی ها و اموال 
@ما با گسترش شهرها و صنعتی شدن و مهاجرت به شهرها 
بالطبع  و  همزمان مفهوم شهروند جایگزین رعیت گشت 
 مفهوم ارباب و فرمانروا به شهردار و مدیر تغییر پیدا کرد#
@در دوره مدرن ابتدا با توجه ایجاد دموکراسی ها مفاهیم 

کرمان،  از جنوب  گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان  به 
والمسلمین»رضا  االسام  حجت  مهرماه   ۹ امروز  ظهر 
گنج،  قلعه  جمعه  نماز  های  خطبه  در  نیک«  احمدی 
امام  و شهادت  ارتحال حضرت محمد )ص(  تسلیت  ضمن 
از عواملی  امام رضا )ع(، گفت: یکی  و  حسن مجتبی )ع( 
دچار  را  انسان  و  شود  می  انسان  بخیری  عاقبت  مانع  که 
اکرم  پیامبر  است چنانچه  دنیازدگی  کند  عاقبت می  سوء 
و  گناه  هر  کلید  خطا،  هر  اساس  دنیا  حب  فرمود؛  )ص( 
نابودی و ضایع شدن هر خوبی و حسنه ای است.  موجب 

بستن  دل  و  عشق  کرد:  بیان  گنج  قلعه  جمعه  امام 
است  بیماری  بدترین  شدن  دنیا  بازیچه  و  دنیا  به 
بهترین  و  شود  می  آخرت  از  غفلت  موجب  که  چرا 
است. آخرت  و  مرگ  مداوم  آوری  یاد  آن  عاج   راه 

وی با بیان این مطلب که اگر دوست داریم عاقبت بخیر شویم 
باید تقوای دینی، سیاسی و اقتصادی داشته باشیم، اظهار 
کرد: تقوای اقتصادی یعنی خمس و زکات مال خود را به موقع 
پرداخت کنیم، کم فروشی، گرانفروشی و احتکار نکرده و 
 از شرایط بد اقتصادی مردم و جامعه سوء استفاده نکنیم.

رهبر  سخنان  به  اشاره  با  نیک  احمدی  االسام  حجت 
مسئله  کرد:  خاطرنشان  اربعین،  روز  در  انقاب  معظم 
حقیقتا  مختلف  های  زمینه  در  روشنگری  و  تبیین 
و  تبیین  از  ما  امروز  اگر  که  است  جهاد  میدان  یک 
و  دیده  آسیب  کنیم  غفلت  جهاد  مورد  در  روشنگری 
دنبال  به  همواره  دشمنان  که  چرا  شویم  می  متضرر 
هستند. ها  واقعیت  دادن  جلوه  وارونه  و  حقایق   تحریف 

خطیب جمعه قلعه گنج اضافه کرد: جوانان عدالتخواه باید 
در مورد امام راحل)ره (، دفاع مقدس، اصل انقاب استمرار 
مقاومت در  و  ایستادگی  و همچنین مسئله  آن و ضرورت 
دسیسه  و  ها  نقشه  و  ستیزی  استکبار  و  زورگویان  برابر 
کنند. روشنگری  شود،  می  طراحی  ما  علیه  که   هایی 
تبیین  مسئله  به  باید  فرمودند؛  رهبری  کرد:  عنوان  وی   
را  خود  جهاد  کلمه  واقعی  معنی  به  و  شود  داده  اهمیت 
مجهز به علم و عقانیت کنند اما اخاق اصل مهم، مسلم و 
قطعی در میدان جهاد است که باید تبیین و رعایت شود و 
 روشنگری باید پیراسته از دشنام، تهمت، فریب و  دروغ باشد.
 حجت االسام احمدی نیک ادامه داد: آگاهی سازی باید بدون 
ایجاد فتنه، فساد و دعوا باشد بنابراین مواظب بوده و دنبال 
 مچ گیری نباشیم بلکه به دنبال دستگیری و اصاح باشیم.

و  نسنجیده  اظهارات  اشاره  با  گنج  قلعه  جمعه  امام 
اظهارات  این  کرد:  تصریح  باکو،  دولت  نپخته  اقدامات 
باشند،  مواظب  کنیم،  می  توصیه  و  کرده  محکوم  را 

 مطالبه دوستداران زبان و فرهنگ و ادبیات  فارسی جنوب استان کرمان از 
اداره کل حمل و نقل جاده ای جنوب

 در سوگ فرزانگی 
 م������ن������ص������ور ع�����ل�����ی�����م�����رادی 
در این ایام که درگیِر گذراِن گرانجانی  »کرونا« هستم، دو تِن 
بیهق:«  پیر  گفته ی  به  و  اند.  رفته  ام  فرزانه  دوستان  از  دیگر 
بباید رفت.« دو بی قرین و بی  ایشان  اثر  بر  البته که ما را هم 
من  و  شهریاری.«  »حمید  و   آزادی«  »مصطفی  جایگزین:  
و  روایتگر  کرونایی،  روزهای  این  در  داستان،  نوشتن  جای  به 
 مرثیه نویس مرگ دوستان اهل تشخیص و تدبر و رو به زوالم. 
و  »کافی  بیهقی:  قول  به  بود  م��ردی  آزادی  مصطفی 
و  مجالست  اهل  لُفت،  و  گفت  اهل  م��ردی  دریافته.« 
شرافت.  و  نجابت  و  رفاقت  اهل  سفره،  اهل   موانست. 
به لفظ جنوبی ها سیرصحبتش نمی شدی از بس که شیرین و 
دلنشین حرف میزد. در نشست و برخاست  بدیل نداشت، اهل آداب 
و ادب بود و من به شخصه چیزها یاد گرفتم در محضر آن خواجه، 
 که نَقلش نُقل بود و سینه اش مخزنی بی کران از فرهنگ شفاهی. 
هرازگاهی  او  با  احتضار   آخِر  روزه��ای  که  نماند،  دلم  بر 
بی  و  بود  مرحومش  همسر  دلتنگ  سخت  بزنم،  حرف 
جواب  تلفنش  زدم  زنگ  که  سوم  ی  دفعه  و  توان.  و  نای 
بربست.  سفر  بار  الیق  مرد  آن  داد،  ای  فهمیدم  و   نداد 
آن خواجه رفته بود، با آبشخور بی کرانی از دانش شفاهی و لطف 
در آداب همنشینی که دیگر کم پیدا می شود در این روزگار. 
بسیاری از قصه های شفاهیش را ضبط کرده ام با صدای نازنین 
خودش، و دو سه تا از دلکش تریِن آن داستان های شگفت را در 
مجموعه ی  »افسانه های مردمان حوزه هلیل« آورده ام. با همان 
بافتار روایی خودش و  نام و زندگی نامچه ای از  او. کتاب »قلعه 
سموران« را بر اساس یکی از قصه های او نوشتم و دو سه تا از 
شعرهایش را هم در مجموعه ی شعر »شروگ ماه« چاپ کردم 
که جدای از غنای ادبی، گنجینه ای از واژه های کهن به لسان 
 و لفظ نودژی اند، به عنوان گونه ای از زبان های جنوب کرمان. 
را  قدیمی  های  نوحه  که  بود  این  بر  آزادی  مرحوم  و  من  قرار 
تعزیه  سررسی  های  نسخه  و  کنم  ضبط  خواجه  آن  محضر  در 
به  و  نداد  امان  او  مرگ  و  تهران  در  من  بسیاِر  کار  که  هم.  را 
مبالغت  قضا  »با  بیهقی:   فرمایش  به  که  البته  و  رفت،  جوانی 
کرد.« می  خویش  کار  و   بود  نشسته  مرگ  و  کرد   نتوان 
ش�������اد.  ش�����ری�����ف�����ش   روان 
شفاهی  و  مکتوب  تاریخ  جوانی  در  که  جوان،  حمیِد  اما 
پژوهی«  »فرهنگ  مدعیان   ما  از  کدام  بود.هیچ  ما  سرزمین 
را  ها  کرمانی  جنوب  ما  گویا  هرچند  نداشتیم.  را  او  دانش 
مردی  نیست.  نیازی  گذشتگان  و  گذشته  دانش  به  چندان 
بود،  ما  فرهنگ  و  تاریخ  در  پیچیده  دانِش  از  دریایی  که  ساده 
هم  را  کتابهایش  چاپ  کنار.   به  نگاریش  روزنامه  زحمات 
که  قلم  اهل  ما  سوی  از  حتی  شد،  انگاشته  هم  ندیده  و  ندید 
است؟  خبر  با  که  فردا  از  البته   و  برنداشتیم  او  برای   قدمی 
چه بخواهیم و چه نخواهیم حمید و مصطفی در حافظه فرهنگ 
و تاریخ ما برای ابد خواهد ماند، فرداروز کوچه ها و خیابان ها به 
نامشان خواهند کرد و در نوشته هایشان زنده خواهند بود که 
 به فرمایش فردوسی بزرگ:  »مرا نام باید که تن مرگ راست.« 
تنها مرگ  او،  و مرگ  زیست  یگانه  که  بود، چنان  یگانه  حمید 
 یک شخص عادی نبود که:  »مرگ این مرد  نه کاریست ُخرد.«
مخزن آنهمه اطاعات در مورد گذشته ما بود و صد حیف که آنهمه 
 دانش با تن و ذهن او به خاک رفت و دریغادریغ که: با قضا مبالغت نرود. 

خداوند مهربان روانش را بیامرزد.

 قابل توجه شوراهای روستایی) دهیاران( و شهری)شهرداران(
 نگ�اهی ب�ه شی�وهای مدیری��ت روست��ایی و شه���ری 

▪ از دیر باز زبان به مثابه ی یک موجود زنده به همراه بشر 
بوده با او متولد شده با او زندگی کرده و نهایتا« به بلوغ و 
کهن سالی رسیده و  قبل از فرا رسیدن مرگش ، تولید مثل 
می کند و فرزندانی گاها« با جهش ژنتیکی و گاهی معیوب 
شود. می  متولد  آن  از  سالم  و  صحیح  موارد  بیشتر  در   و 

به  زبانی  زای��ش  مختلف  ادوار  در  مثال  عنوان  به   ▪
؛  از  عبارتند  که  شده  می  تقسیم  متفاوت  ی  دوره   ۳ 
o.pنشان می  با  را  آن  یا  کهن که  باستانی  الف: دوره ی 
 دهند که مخفف  oldeprtion یا فارسی پیر و کهن است

m.p ب���ا  را  آن  ک���ه  م��ی��ان��ه  ف���ارس���ی  ب: 
دهند م��ی  medal  prtionنشان   مخفف 

n.p ب��ا  را  آن  ک��ه  ج��دی��د  ی��ا  ن��و  ی  دوره  ج: 
دهند  م��ی  ن��ش��ان   new portion  م��خ��ف��ف 
مردم  با  متناسب  زبان  تاریخی  ادوار  این  از  یک  هر   ▪
ویژگی های خاص خود را داشته ، مثال در دوره ی باستانی 
همان گونه که مردم قوی هیکل و بیشتر کارها به وسیله 
ی دست انجام می شده واژه ها هم زمخت و بزرگ بوده اند 
 مثل کلمه ی rautaxestakhmبه معنای رود خروشان .

نه  اما  ▪ در دوره ی میانه واژه ها کمی سبکتر می شوند 
از  حرف  چند  یا  یک  طوری  به  جدید  قرون  ی  انداژه  به 

و  ترکیه  صهیونیستی،  رژیم  های  توطئه  دام  در 
شد. خواهند  پشیمان  قطعا  که  نیفتند   آمریکا 

جمهوری  برای  اساسی  اصل  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسامی ایران تقویت روابط متنوع و مبادالت و پیمان 
رعایت  با  همراه  مشترک  منافع  حفظ  برای  مشترک 
 اصل استقال و حفظ مرزهای رسمی هر کشور است.

گونه  هر  کرد:  تاکید  نیک  احمدی  االسام  حجت 

نخواهد  تحمل  قابل  مرزها  این  در  تغییر  برای  توطئه 
رژیم  داد  نخواهد  اج��ازه  انقابی  ای��ران  قطعا  و  بود 
کند. استفاده  سوء  موقعیت  این  از  صهیونیستی   منحوس 

خطیب جمعه قلعه گنج در خاتمه به رزمایش اخیر در شمال 
غرب و همایش پیاده روی اربعین جاماندگان کربا در امامزاده 

اشاره کرد

شود  می  دوره  این  در  واژه  همین  و  شود  می  کم  آنها 
. کند  نمی  فرق  آن  معنای  باز   rautaxstakhm"

رستهم  شود  می  جدید  دوران  در  واژه  این  نهایتا  و 
خروشان  رود  معنای  به  رستم  شود  می  رفته  رفته  و 
اس��ت. آم���ده  شاهنامه  در  س��ی��اق  همین  ب��ه   ک��ه 

مثل  ها  واژه  از   بعضی  گفته شده  که  اما همان طور   ▪
انسان می میرند مثل آزفنداک به معنی رنگین کمان که 
فقط در همان دوره ی باستانی زندگی کرده و مرده است 
از آن استفاده نمی کند و زایش آن شبیه  و االن کسی 
امروزه به آن رنگین کمان می  به خودش نیست و شما 
 گویید که هیچ شباهتی به لحاظ زبانی به آزفنداک ندارد.

هنوز   کلمات  یا  دوره   ۳ این  از  هریک  در  بنابراین   ▪
کرده  حفظ  را  خود  معنای  جزئی  تغییری  با  و  هستند 
یا  آزفنداک  مثل  اند  مرده  و  نیستند  یا  رستهم  مثل  اند 
هستند ولی معنایشان تغییر کرده مثل سوگند که قبال به 
 معنای گوگرد بوده االن به معنای قسم از آن یاد می شود! 
تا  ما کمک می کند  به  زبانی  دانش  دانستن  بنابراین   ▪
بوده  که  طور  همان  را  اماکن  و  اشخاص  و  اعالم  اسامی 
 اند با معنا و مفاهیم درست خود بهتر بدانیم و بشناسیم. 
▪ به عنوان مثال وقتی که شما از جیرفت به سمت ساردو 
و دربهشت مسافرت می کنید در  سردترین نقطه ی این  
اداره  به همت  را مشاهده می کنید که  تابلویی  منطقه  

کرمان   استان  جنوب  ای  جاده  نقل  و  کل حمل 
نصب شده که روی آن نوشته شده سربیژن! که به 
لحاظ دانش زبان شناختی درست نیست و معنایی 
 ! ندارد  منطقه  فرهنگ   و  اقلیم  بر  منطبق   هم 
که  هستند  واقف  همگی  مناطق  این  مردم   ▪
درخت بید یکی ار درختان مقاوم در برابر سرما و 
سرد هست که به ندرت دچار خسران سرما زدگی 
سوزنی  گیاهان  و  درختان  سایر  مثل  شود  می 
از  مقاومتر  بسیار  زدگی  سرما  برابر  در  که  برگ 
توان  مثل  هستند!  برگ  پهن  گیاهان  و  درختان 
با سرما که  مقابله  برابر سیب زمینی در  پیاز در 
. هستند  برگها  پهن  جز  دومی  و  سوزنی   اولی 

▪ لذا این منطقه از ساردوییه چون سرمای بسیار 
زیادی نسبت به سایر جاها دارد و در فصول سرد 
سال حتی درختان مقاوم سوزنی برگ بید را می 
می  زن  بید  سرد  منطقه  این  به  است  خشکانده 
گفتند که اشتباها در زبان عامیانه سربی  زن گفته 
می شود که همان سرد بید زن هست ولی اداره ی 
مذکور  بی اساس تابلوی  سربیژن را نصب کرده 
بود که هیچ قرابت معنایی و زبانی با منطقه ندارد 

که نمی دانم هنوز  باقیست یا اصالح شده است.
م����ی����رآب����ادی  خ�������دام�������راد    ▪ 

حدود دو دهه قبل وقتی سقف آرزوهای دوستان هم والیتی 
خودم  به  را  بلندپروازی  اما جسارت  من  نبود  بلند  چندان  ام 
دادم باوجودی که هر چهارسال دبیرستان تجدید درس شده 
بودم و دیپلم را با معدل۱۴ و به کمک تک ماده گرفته بودم.

دیپلم،با  از  ساله  شش  ی  فاصله  وجود  با  و  شرایط  این  در 
ام  خانواده  و  سحر  همراهی  و  امیر  دایی  راهنمایی  و  کمک 
تصمیمی گرفتم که در آن زمان قطعا غلط اضافی به حساب 
می امد؛»میخوام پزشکی قبول َشم.«تحقیر و تمسخر اطرافیان 
در برابر ایمان دایی و باور خودم هیچ وزنی نداشت و از جایی 
به بعد لج کردم،با خودم؛از آن لجاجت های مردمان گرمسیر.

شب و روز و عید و جام جهانی و عروسی و عزا مفهومشان را 
از دست داده بودند چون من غلطی اضافه کرده بودم.خدا که 
پزشکی  قبولی  بت  واقع  در  قبول شدم  پزشکی  و  کرد  کمک 
در قلعه گنج شکسته شد و دیگر تابو نبود و پشت بنِد قبولی 
قبول شدند  و زهکلوت  دادخدا  تا چاه  از سرتک  ها  ام خیلی 
همین  مظلوم  جنوب  در  آموزشی  عدالت  که  پذیرفتند  چون 
یاری  برای  هم  دستی  و  شد  نخواهد  هم  بوده،بهتر  که  است 
و  از »من« شروع می شد  ندارد پس همه چیزبایستی  وجود 
نه »او«یی که هیچگاه وجود نداشت و هر»من« بایستی کاری 
اقلیم به ناحق محروم نگه داشته شده دوباره  این  تا  می کرد 
جان بگیرد،رشد کند،به فرزندانش ببالد چون تاریخ چند دهه 
بایستی  نداشت.ما  مباهات  برای  گیری  دندان  چیز  اخیرش 
خود مایه فخر مردمانمان می شدیم تا پدربزرگ و مادربزرگ 
بگویند  سویشان  کم  چشمان  در  برقی  و  بلند  سری  با  مان 
هستم.  مهندس…  دکتر….یا  مادربزرگ  و  پدربزرگ   من 
از تیر غضب و کج فهمی  ناکاراتر  وقتی تیر دشمنی بعثی ها 
همیشه  ی  آزاده  فرهنگِی  ی  سینه  و  بود  خودی  ی  کینه  و 
خندان»عیسی دادخدایی« را درید خیلی ها تصورشان بر آن 
اقلیم بال زده دوباره رو به زوال خواهد رفت ولی  این  بود که 
دختر  دادخدایی«  عکس»ساجده  وقتی  شوقم  سراسر  امروز 
شهید»عیسی دادخدایی«را دیدم که پزشکی شیراز قبول شده 
است.خوشحالم که »ساجده« ها مثل مادران و مادربزرگ هایمان 
الالیی فقر و کج فهمی و کینه توزی و اسلحه کشی و طایفه 
 گرایی را به گوش دختران و پسران نسل بعد نخواهند خواند.
 دک���������ت���������ر م���������ه���������دی چ����گ����ی����ن

چهارم مهرماه ۱۴۰۰

تغییر پیدا کرد اما در شیوه مدیریت چندان تاثیری ایجاد 
همان  که  گردید  مطرح  نمایندگی  دموکراسی  ابتدا  نشد 
یا  نماینده  اینجا  در  که  تفاوت  این  با  است  ارباب  مفهوم 
شورا به وسیله مردم انتخاب می شد و به محض انتخاب، 
دیگر کسی مردم را در تصمیم گیری دخالت داده نمی شد 
گرفت# می  انجام  انفرادی  صورت  به  ها  گیری  تصمیم   و 
تشدید  و  نگر  کان  و  خودمحور  تصمیمات  نتیجه  @در 
محرومیت و توسعه نیافتگی محققان به این نتیجه رسیدن 
 که تنها راه توسعه برای مردم ، توسط خود مردم گرفته شود#
درگیر  شهری  و  روستایی  مدیریت  جدید  @شیوه 

خواست  از  استفاده  و  ها  گیری  تصمیم  در  مردم  کردن 
معروف  مشورتی  دموکراسی  به  که  است  آنها  ارده  و 
است# توسعه  بومی  های  مدل  بر  مبتنی  و   گشته 
@امروزه باتوجه به فضای مجازی و رسانه های ارتباطی، و 
گسترش دموکراسی فرهنگی به این معنا که همه افراد در 
 مورد سیاست ها انتقاد و نظرات خود را مطرح میکنند#
@دموکراسی مشورتی به سهولت قابل اجراست به همین 
دلیل به مدیران شهری و روستایی  محترم پیشنهاد میکنم 
 که در مدیریت شهری از نظر و خواست مردم پیروی کنند #

@به این صورت که مصوبات شوراها به مردم 
ونخبگان بومی و فعالین اجتماعی اطاع رسانی 
 شود و انها در تصمیم گیری ها دخالت داده شود#
و  مردم  شناخت  و  آشنایی  به  باتوجه   @
طوایف نسبت به یکدیگر در شهرهای کوچک 
مدل  کرمان  استان  جنوبی  باالخص شهرهای 
و  شهری  پیشرفت  و  توسعه  برای  آرمانی 

روستایست.#
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 اهالی بن گرو؛ دورافتاده ترین روستای قلعه گنج از نعمت برق بهره مند شدند
روستای  اهالی  جنوب/  افاق  حیدری  گنج_ادیب  قلعه 
گذرترین  سخت  و  دورافتاده ترین  عنوان  به  گرو  بن 
روستای بخش چاه دادخدا با فاصله ی ۱۲۰ کیلومتری 
با  که   است  شده  واقع  قلعه گنج  شهرستان  مرکز  از 
صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان توسط شرکت 
 توزیع برق جنوب کرمان از نعمت برق بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار نشریه ی افاق جنوب روز پنجشنبه 
بُن  العبور»  صعب  روستای  به  برق رسانی  پــروژه   ،
حضور  با  گنج  قلعه  شهرستان  دادخدا  چاه  گرو«بخش 
وسرهنگ  جنوب  برق  مدیرعامل  مهدوی  عبدالوحید 
کرمان،  استان  سازندگی  بسیج  مسئول  پور  پاداش 
المسلمین  االسالم و  نماینده و حجت  منصور شکرالهی 
شهسواری  مهدی  دکتر  و  جمعه  امام  نیک  احمدی 
فرماندار شهرستان قلعه گنج و مجید احمدی بخشدار 
قلعه گنج و  امور برق  و سید یحیی هادی زاده مدیر 
و  ره  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  احمدی  پیمان 
جمعی از مسئوالن محلی و مهندس مقبلی و مهندس 
و  مومنی  حمید  و  ماندگاری  احسان  و  گوری  ابوذر 
کش  زحمت  پرسنل  و  کارکنان  دیگر  و  چمنی  مراد 
روستای  شــورای  و  اهالی  و   گنج  قلعه  برق  اداره 
رسید. بهره برداری  به  دادخــدا  چاه  بخش  گرو   بن 

 ر
دادخدا  چاه  ی  نقطه  ترین  دورافتاده  در  روستا  این 
کوه  و  دره  دل  ودر  سمسیلی  تنگ  بــاالدســت  و 
دورافتاده ترین  از  و  خانوار   ۳۰ دارای  و  دارد  جای 
روستاهای بخش چاه دادخدا قلعه گنج است که شغل 
است. خرد  دامداری  و  حصیربافی  آن  اهالی   بیشتر 

در  کرمان  استان  جنوب  برق  مدیرعامل  مهدوی 
بیان داشت : بُنگرو  افتتاحیه برق روستای   حاشیه آیین 

برای برق رسانی به این پروژه حدود ده کیلومتر شبکه 
فشار متوسط در منطقه کوهستانی و سخت گذر بعد 
است. شده  انجام   « رمشک  سمسیلی  »تنگ  و  دره   از 

همچنین سید یحیی هادی زاده رئیس اداره برق قلعه گنج 
در حاشیه ی افتتاحیه این پروژه با بیان اینکه تا پایان امسال 
برق رسانی به روستای جهلدر قلعه گنج نیز با اعتباری بالغ 
 بر۲۵ میلیارد تومان نیز انجام خواهد شد تصریح کرد: 
طی یک سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان در حوزه برق 
است. شده  هزینه  گنج  قلعه  شهرستان  در   رسانی 

خانوار  پنجاه  تصریح کرد: حدود  زاده  مهندس هادی 
کالت  داوران  کالت  مــارز،  کالهون  روستاهای  در 
شهرستان  توابع  از  مارز  ی  زیردامنه  بُنگرو  و  مالک 

 قلعه گنج برای نخستین بار از نعمت برق برخوردار شدند.

با  گنج  قلعه  شهرستان  فرماندار  شهسواری  مهدی  دکتر 
اشاره به اینکه پروژه برق رسانی به این روستاها به منظور 
اجرای عدالت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
انجام شد گفت: با راه اندازی شبکه برق این روستاها اهالی 
مکان  عملیات  که  مخابرات  دکل  جمله  از  خدمات  سایر  از 
می شوند. بهره مند  شده  مشخص  آن  احداث  نقطه  و   یابی 

حوزه  در  همچنین  اینکه  به  اشــاره  با  شهسواری  مهدی 
شبکه  و  گــذاری  لوله  کیلومتر  پنج  نیز  آشامیدنی  آب 
از  خورشیدی  پنل  تجهیز  و  نصب  و  چاه  حفر  آب رسانی، 
محل اعتبارات دهیاری با اعتبار یک میلیارد و یکصد میلیون 
داشت:  بیان  است  شده  انجام  گذشته  سال  یک  طی  تومان 
روستایی  مسکن  واحــد  سی  گذشته  سال  سه  همچنین 
کمیته  و  مستضعفان  بنیاد  و  مسکن  بنیاد  مشارکت  با 
منطقه  بومی  مسکن  صورت  به  )ره(  خمینی  امام  امداد 
است. شده  خانوارها  تحویل  و  احداث  شهرستان  این   در 

وی خاطرنشان کرد: همچنین اشتغال زایی پرورش مرغ بومی 
نیز از طرف کمیته امداد برای ساکنان بنگرو و جهلدر انجام 
پوشش  تحت  مددجویان  تمامی  برای  نیز  امسال  و  گرفت 
از  اشتغالزایی  تسهیالت  تومان  میلیون  یکصد  تا  پنجاه  مبلغ 
شد. خواهد  پرداخت  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته   سوی 

گفت:  ما  خبرنگار  به  نیز  مجلس  نماینده  شکرالهی  منصور 
بنده با مهندس محرابیان وزیر نیرو ارتباط نزدیکی دارم و 
بیشترین اعتبارت امسال در حوزه ی برق خواهد بود و امیدوار 
 خواهیم بود که مشکالت برق شهرستان مرتفع خواهد شد.

ثاراهلل  سپاه  ادارات  بسیج  مسئول  بامری  اهلل  امان  سرهنگ 
بسیج  مسئول  پیگیری  با  کرد:  خاطرنشان  نیز  کرمان  استان 
غذایی  مواد  اقالم  استان کرمان  سپاه  ادارات  بسیج  و  توانیر 
و لوازم خانگی از قبیل یخچال، پنکه، پتو، آرد، کیف، کفش و 
التحریر و بسته های معیشتی به ارزش  سیصدوپنجاه  لوازم 
شد. گرو  بُن  روستای  ساکنان  تحویل  تومان   میلیون 

 ناصر شبانی نژاد شورای روستای »بن گرو «نیز به خبرنگار ما گفت:
زندگی کردن و شام خوردن با شعله ی فانوس برای اهالی 
خیلی سخت بود و شب ها فضای تاریک روستا در دل کوه 
برای کودکان و زنان وحشتناک بود اما االن برق باعث شده 
ی  همه  از  و  بدرخشد  روشنایی  گرو  بن  کوهستان  دل  در 
برق  اداره  کش  زحمت  وپرسنل  رئیس  بویژه  مسئوالن 

شهرستان قلعه گنج تقدیر و تشکر می کنیم.رر

)ع(  حسینی  اربعین  با  همزمان 
مردم قلعه گنج، ، بیاد پیاده روی 
مسیر نجف تا کربال را از قلعه گنج 
تا بقعه متبرک شاهزاده ابوالقاسم 
زیارت بچه دهستان سرخ قلعه به 
 صورت نمادین پیاده روی کردند.

رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
افاق جنوب؛امسال دومین سالی 
است که به دلیل شیوع بیماری 
دلدادگان  این  ایرانیان  کرونا 
در  روی  پیاده  از  حسینی  حرم 
 مسیر نجف تا کربال جا مانده اند.

گرچه  حسین  مشتاقان  ام��ا 
کربال  در  اربعین  روز  نتوانستند 
هم  هایشان  خانه  در  اما  باشند 
پیاده  مسیرهای  و  ننشستند 
شهرهای  در  را  اربعین  روی 
از  و  گذاشتند  نمایش  به  خود 
همین راه دور یکصدا گفتند »یا 
 حسین به  تو از راه دور سالم«.

امید که با واکسیناسیون تمامی 
ایرانیان و ریشه کن شدن ویروس 
منحوس کرونا  بتوانیم اربعین سال 
تا  نجف  مسیر  عمودهای  آینده 
 کربال را پیاده روی کنیم ان شاالل.

 همزمان با اربعین حسینی )ع( مردم 
قلعه گنج بیاد پیاده روی مسیر قلعه 

پیاده روی »جاماندگان اربعین« در شهرستان قلعه گنج برگزار شد

 گنج تا زیارت بچه را از به صورت نمادین پیاده روی کردند.
مسیر  از  امسال  که  زی��ادی  های  موکب  همچنین 
پیاده  مسیر  این  در  بودند  مانده  جا  کربال  تا  نجف 
کردند. پذیرایی  )ع(  الحسین  عبدالل  ابا  زائران  از   روی 

اربعین  روی  پ��ی��اده  از  نمادینی  زی��ر  تصاویر 
اس��ت. گ��ن��ج  ق��ل��ع��ه  ش��ه��رس��ت��ان  در   حسینی 

»خبرنگار:ادیب حیدری«


