
ســخن ســردبیـــر

خدامراد میرآبادی 
● شهر کهنوج یکی از شهر های مادر و قدیمی ترین شهرستان جنوبی 

استان کرمان بود که با تفکیک چهار شهرستان قلعه گنج منوجان رودبار و 
فاریاب قاعدتاً می بایست شتاب بیشتری در توسعه و عمران به خود بگیرد 

که گویا با رفتن آقای مهندس محمدی که نام نیکی از خود در احداث پارک 
بزرگ شهر به یادگار گذاشت توفیق با آن رفیق نمی شود! 

● گرچه هریک از شهرداران که بعد از  ایشان سکان شهرداری را به دست 
گرفتند کوشیدند  تا غباری از چهره شهر کهنوج بزدایند اما به غیر از 

بوستان ها و بلوار ها و میادین و چشمه سرویس هایی که مهندس خواجه 
احداث کرد و بعضاً ناتمام ماند هیچگونه شتابی در بازسازی و بهسازی 

شهر  دیده نمی شود ! این در حالی است که با آمدن آقای مهندس مجید 
محمودی و جذب  ارزش افزوده  ی چندین  ملیاردی و جذب سهمیه قیری 

که دکتر حمزه نماینده مردم محترم کهنوج در مجلس شورای اسالمی 
در دومین جلسه مطبوعاتی خود از آن صحبت هایی به میان آورد ،  به 

غیر از بهسازی چندین  باره و غیر ضرور  میدان وسط شهر ،  میدان اهلل و 
بازسازی میدان مادر توسعه ای که مناسب با جذب بودجه چندین میلیاردی 

شهرداری باشد در تکمیل همان پروژه های مهندس خواجه در آسفالت 
کوچه ها   ، چشمه  سرویس های بهداشتی دیده نمی شود.

● گرچه مهندس محمودی در روزهای اول مدیریت خود کوشید در هر 
گوشه ای از شهر دستی بیاذیند اما  به یک باره  تب تالش عمران همه جانبه 

فروکش کرد و همانطور که نگارنده قبال هم پیش بینی کرده و تذکر داده 
بود که با ید بودجه بگونه ای صرف شود که اگر پنج طرح   درست و حسابی 

در دستور کار قرار می گیرد به سرانجام برسد متاسفانه هدر رفت بودجه 
های زیادی را در زیر سازی و آب کوب  خیابان ها و کوچه های عاری از 

آسفالت شاهد  هستیم  که به کلی از بین رفته و عزیزان شورای شهر عنوان 
می کنند : که پیمانکار طلبکار است ، پول نیست  ، قیر نداریم و غیره!

● حال جای سوال باقی است که سهم ارزش افزوده چندین  میلیاردی 
کهنوج صرف چه کاری می شود و چه طور بیخ گوش ما هر روز شاهد 
نهضت آسفالت و بهسازی و بازسازی پروژه ها در شهرستانهای همجوار 

هستیم اما در کهنوج به غیر  از کارهای روتین هیچ طرحی در بازسازی شهر 
دیده نمی شود ؟ 

● امروزه حتی دهیاری ها هم در بهسازی روستاها و المان سازی گوی 
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ادارات کل و  بنیاد مستضعفان بازوان تعالی و ترقی شهرستان  قلعه گنج

سعید  گنج  قلعه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدی مدیر آموزش و پرورش در راستای تبیین و تشریح عملکرد یکساله 
آموزش و پرورش از ایجاد چشم اندازها و زمینه هایی جهت در آمدزایی 

در بخش های مختلف خبر داد .
وخاطر نشان کرد : آموزش و پرورش در سالی که گذشت توانست با در 
نظری گیری اقلیم منطقه و بکار گیری پتانسیل های موجود پروژه هایی را 
برای ایجاد درآمد در این حوزه آغاز نماید که امید است در کمترین زمان 

ممکن با اتمام این چشم اندازها به شرایط مطلوبی برسیم .
ایجاد  در  را  خود  تالش  تمام  پرورش  و  آموزش  افزود:   همچنین  وی 
، بنیاد مستضعفان  ارتباط سازنده و موثر با سایر ادرات اعم از فرمانداری 
بکار  ، شهرداری و همچنین دفتر امام جمعه در جهت اعتالی امر آموزش 
به  را  پیشرفت  روند  که  اییم  توانسته  موثر  همکاری  با  و خوشبختانه  بسته 

شکل مسنجمی دنبال کنیم .
آموزش و پرورش در راستای تعامل و همکاری با بنیاد مستضعفان گام های 
بسیار موثری را پشت سر گذاشته  که می توان به برخی از این موارد اشاره 

کرد .
توزیع7515  پک های آموزشی از طرف بنیاد مستضعفان به دانش   .

آموزان برتر
ساخت 54 کالس درس در حال استفاده و 20کالس در حال ساخت با   .

مشارکت نوسازی مدارس و بنیاد مستضعفان 
تخته   ، رایانه  دستگاه   300  ، گازی  کولر  400دستگاه  از  بیش  خرید   .

وایت برد و آبسردکن و همچنین خرید64 اشتراک برق سه فاز
شرکت در مناقصه واقدام جهت واگذاری مجموعه تفریحی استخر   .

شنا بنیاد مستضعفان به مدیریت آموزش و پرورش
انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان تحت عنوان پرداخت 50درصدی   .

هزینه سواد آموزی
رنگ آمیزی ، تعمیر و تجهیز برخی از  مدارس به رایانه و وایت برد   .

، آبسردکن ،ویدئو پرژکتور 

مدیر آموزش و پرورش همچنین در  حوزه های در آمدزایی و همکاری 
پیشرفت در حوزه های معاونت آموزشی و پرورشی  و جذب خییرین  و 

وپشتیبانی  به مواردی اشاره کرد .
طراحی  و  معماری  با  رفاهی  تفریحی  مرکز  یک  واحداث  ساخت   .
پیاده  افزون در جهت  پیشرفت روز  و  اقلیم دراویل سال جاری  با  مناسب 

نمودن سیاست درآمد زایی وتقویت بنیه مالی در آموزش و پرورش 
ساخت 10واحد تجاری واقع در دهستان رمشک   .

نقاط مختلف سطح  ساخت 8 آموزشگاه توسط خییرین محترم در   .
شهرستان 

جذب کمک های خیرین در جهت کمک به دانش اموزان بی بضاعت  .
آموزش کیفی در مدارس با استفاده از روشهای خالقانه و استفاده از   .
دست سازهای آموزشی جهت آموزش ملموس و قابل فهم برای یادگیری 

ماندگار 
برگزاری دوره توانمند سازی معلمان جدید الورود )حق التدریس –   .

خرید خدمات – ماده 28- تربیت معلم (
ثبت نام بیش از2700 نوآموز پیش دبستانی 5 و 6 سال   .

پایش آموزشی و اداری تمامی مدارس شهرستان توسط راهبران و   .
سرگروههای آموزشی 

بومی  مدرسان  توسط  ابتدایی  معلمان  آموزش  کیفی  سطح  ارتقا   .
شهرستان  اموزش دیده توسط گروه رهیار تهران 

برگزاری طرح جابر بن حیان  ، نوجوان خوارزمی ، درس پژوهی  ،   .
طرح شناسایی استعدادها )شهاب ( و طرح ملی حفظ قرآن کریم 

 .
برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی در گرایش های چند گانه   .

برگزاری آزمون های بنیاد علوی – پیشرفت تحصیلی ) فنی و نظری   .
)

برگزاری نمایشگاه بهاره هنرستان های کاردانش   .
کسب رتبه های سه رقمی در کنکورهای سراسری   .

این کتاب آسمانی در جهت تربیت  توجه به قرآن و مفاهیم واالی   .
قرآنی دانش آموزان و مربیان از طریق برگزاری محافل انس با قرآن و 

برگزاری کالس های فوق برنامه قرآنی
تکلیف  جشن  مدارس،برگزاری  در  جماعت  نماز  فریضه  به  توجه   .
گنجاندن  ا  جماعت مدارس،  نماز  در  معظم  روحانیت  از ظرفیت  ،استفاده 

زنگ نماز در برنامه درسی مدارس در جهت اهمیت موضوع

اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی دندانهای دانش آموزان 6 تا 14   .
ساله تمام مدارس در دو اجرای طرح پدیکلوزیس در تمام مدارس

اجرای طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در تمام مدارس   .
آموزشگاههای  کلیه  در  مشاوره  مرکز  نیروهای  مداوم  فعالیت   .
متوسطه دوره دوم جهت برنامه ریزی کنکور ، شیوه ههای صحیح مطالعه 

برای  مقطع  سه  هر  مدارس  در  مدرسه  دورن  المپیاد  برگزاری   .

شناسایی استعداد های برتر ورزشی در شهرستان 
-تجهیز و نوسازی مهمانسرای معلم جهت اسکان مسافران نوروزی و تابستانی  

با حضور مهندس  تمامی مناطق  امتحانات  پشتیبانی و کارشناسان  برگزاری همایش معاونان   .
میرزایی و شفیعی معاونین اداره کل 

احمدی در پایان افزود: از همه همکاران بویژه عوامل ستادی، مدیران و معاونین مدارس، معلمان و 
دانش آموزان عزیز تقدیر و تشکر می نمایم و ضمن تبریک سال نو سالی سر شار از  موفقیت برای 

همه عزیزان از خداوند منان خواهانم
 

پیام تبریک مدیرآموزش وپرورش شهرستان قلعه 
گنج به مناسبت گرامیداشت هفته معلم 

َر َربَُّه؛ کسی که به عالمی احترام  َر عاِلمًا َفَقْد َوقَّ » َمْن َوقَّ
نماید، به خدا احترام نموده است «امام علی )ع(

بسم اهلل الرحمن الرحیم

تعلیم و تربیت هدیه و ارمغانی است از جانب خداوند 
متعال ، انبیای الهی بزرگ معلمان و مربیان بشریتند و 

واسطه ای برای هدایت ، پرورش و تعلیم انسان به سوی 
آموزه های خداوندی و در حقیقت آموزگار اصلی بشریت 

همانا رب تعالی و خدای جهانیان می باشد و به همین 
خاطر است که شغل معلمی دارای جایگاهی رفیع و مورد 

احترام و اکرام همگانند.

بی شک هر تالشی که در راه اعتالی تعلیم و تربیت 
کشور صورت گیرد نقش سازنده ای در شکل گیری 

شخصیت و آینده فرزندان این سرزمین خواهد داشت و 
یکی از ابزارهای مهم توسعه آینده هر کشوری ، تربیت 

وآموزش صحیح جوانان آن می باشد.

همکاران عزیز ، فرهنگیان فرهیخته و تالشگر در 
سالی که گذشت در سایه عنایات خداوند با همت و کار 
مضاعف شما خوبان ، آموزش و پرورش شاهد موفقیت 

ها و دستاوردهای ارزشمندی بود. امید آن داریم در 
سال جدید نیز در اجرای رهنمودهای حکیمانه مقام 

عظمای والیت " همه ما بتوانیم با مجاهدت مستمر و با بهره گیری از 
تمامی ظرفیت ها در جهت رشد و اعتالی هر چه بیشتر ایران اسالمی 

بکوشیم .

اینجانب بسیارخرسندم ضمن ادای احترام به پیشگاه حضرت ولی عصر 
)عج( و گرامیداشت یادو خاطره حضرت امام خمینی )ره( و شهیدان 

سرافراز انقالب اسالمی به ویژه شهادت استاد علم واخالق شهید مطهری 
، شهدای فرهنگی و دانش آموز ، فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام معلم 
را به تمامی فرهنگیان فرهیخته تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق و 

سربلندی یکایک عزیزان را از خداوند یکتا خواستارم .

سعیداحمدی مدیرآموزش وپرورش شهرستان قلعه گنج

سهم   بازسازی و بهسازی شهر کهنوج از 
ارزش افزوده کجاست؟!

 عملکرد یک ساله آموزش و
پرورش شهرستان قلعه گنج



●حجت االسالم والمسلمین سعادت فر در خطبه های این هفته نماز جمعه جیرفت-
بخش اول:

●سوالی در ذهن برخی از مردم مطرح است که چرا با این همه بودجه ای که در کشور 
هست، با این همه کار و فعالیت، با این همه نعمتهای الهی که در سطح مملکت وجود 

دارد، اما با این حال چرا طعم شیرین خدمات نظام کمتر احساس می شود؟
در پاسخ باید عرض بکنیم که ما بایستی نسبت به گروه های تاثیر گذار در نظام یک 

بصیرت و یک شناخت داشته باشیم.
●در شناخت گروه های درون نظام در مرحله اول شاید آنچه به ذهن خطور بکند 
گروه اصولگرا، جریان اصالح طلب، نمیدونم چپ، راست، جامعه، مجمع، کارگزاران، 
چه و چه باشد، اما واقع امر اینه که تقسیم بندی گروه های نظام به شیوه ی دیگری 

باید صورت بپذیرد که عرض خواهم کرد:
●1 اولین گروه در سطح جامعه گروه دلسوز به نظام، خدمت رسان، والیتمدار است 
نظام مقدس  این  در  است  معتقد  و  بوده  المال  بیت  از  استفاده ی حداقلی  اهل  که 
جمهوری اسالمی به قصد زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت مهدی موعود 

)عج( قدم بردارد. 
کسی دارای این تفکر باشد چه برچسب اصولگرایی داشته باشد چه اصالح طلبی، یا 

چپ و راست یا هر جناح دیگری، فی الواقع در گروه انقالبی قرار می گیرد. 
●شهدای دوران دفاع مقدس ما، شهدای مدافع حرم ما، شهید احمدی روشن های ما 
از این جنس بودند. هر جایی که در نظام مقدس جمهوری اسالمی می بینید خدمتی 
والیتمداِر  مخلِص  نیروهای  این خدمت  پشت  بدانید  می شود  انجام  موثر  و  ماندگار 

خدومی وجود دارند، االن هم هستند. 
●اختالس هایی که گاهی اوقات می شنویم ذهن ما را نسبت به همه ی مدیران مکدر 
نکند. *در همین شهر بنده مدیری سراغ دارم وقتی برای بازدید و بازرسی از شهرها و 
روستاهای مختلف جنوب استان سفر می کند با ماشین شخصی خودش سفر می کند، 
بنزین را شخصی می زند، میگوید در حد همین اندازه هم از بیت المال کمتر استفاده 

بکنم، خدمت به نظام والیی است.* این تفکر، تفکر انقالبی است.
انقالبی خدمت رسانی می کند، همان  این جریان  ●در جریان سیل شما می بینید 
بسیجیان مخلصی که در دوران جنگ بدن  خودشون را روی سیم خاردار قرار می 
پله  را  و کمر خود  امروز پشت  موانع،  از  رزمندگان  برای عبور  بشود  معبر  تا  دادند 
میکند برای سوار شدن سیل زدگان به خودرو. یعنی هر اندازه ای که درجه ی نظامی 
باالتر می رود درجه خدمت رسانی به مردم هم باال و باالتر میرود. این گروه، گروه 

انقالبی هستند.

●2 گروه دوم یک گروه *منفعت محور*، سلبریتی ها، اشرافی ها، افراد زالو صفِت در 
لباس خدمت همچون علف هرز همچون ملخ و حشراتی که شیره ی جان درختان 
را می مکند مانع پیشرفت نظامند. انرژی، خدمات و منابع نظام را می بلعند اما مانع 
پیشرفت نظامند. توی این گروه منفعت محور هم هر دو تفکر اصولگرا و اصالح طلب، 
چپ و راست وجود دارد، همه جا افراد منفعت محوِر با این ویژگی هایی که خدمتتان 

عرض می کنم وجود دارد. 
●اولین ویژگی این گروه این است که با سوءاستفاده از بیت المال، به عبارت بهتر با 
سرقت از بیت المال حتی گاهی با حفظ ظواهر قانونی ولی با استفاده از رانِت پست و 
مقام، با استفاده از رانت اقوام و خویشان و حزب و جناح، با استفاده از پارتی و نفوذ 

فعالیتهای اقتصادی قابل توجهی دارند.
● *چه می شود در نظام جمهوری اسالمی گاهی اوقات یک جوان برای گرفتن 1۰ 
، 2۰ میلیون تومان وام برای اشتغال به صدها درب بسته می خورد اما یک شخصی 
را دریافت  وام  تومان  با داشتن یک عقبه ی سیاسی می آید میلیاردها  پیدا می شود 
میکند، هکتار هکتار زمین های دولتی و غیر دولتی را به بهانه ی کشاورزی سینه می 
کنند، تسهیالت بانکی، وام های خشکسالی حتی پروژه های عمرانی را به نفع خودشان 

مصادره می کنند، سیل بندها گاهی اوقات به نفع مزارع آنها ایجاد می شود.*
● *چه می شود در خانه ی برخی از این لیدرهای سیاسی که دم از خدمت به مردم 
می زنند حتی یک نفر بیکار پیدا نمی شود، آنچه که در طایفه ی آنها جوان است چه 
هم  را  خانه شان  مرغهای  تا  اصطالح  به  شاغلند،  همه  بی سواد،  چه  کرده،  تحصیل 

استخدام کردند.*
بدانید امروز دعوای کشور دعوای بین اصولگرایی و اصالح طلبی نیست، امروز دعوای 

وزیر نفت: خبر 
سهمیه بندی بنزین 

دروغ است

ایجاد پنج هزار شغل با مدیریت 

کارآمد،شدنی است.

چگونه باید ایجاد اشتغال کرد، 
چگونه می توان  مسئله بیکاری 

جوانان که امروز به مهمترین 
مشکل پنج شهرستان )کهنوج 

،رودبارجنوب،منوجان،قلعه گنج و 
فاریاب( تبدیل شده را حل کرد؟  یکی 

از دغدغه های اصلی برنامه ریزان در 
هر جامعه ای رفع معضل بیکاری است.  بیکاری یکی از 

مهمترین مسائل اجتماعی است 
بیکاری جوانان  ضرر و زیان های گوناگون اقتصادی و 

اجتماعی برای فرهنگی  به جامعه وارد کرده است. بسیاری 
از افراد به دور از کانون گرم خانواده و در شهرهادور 
ونزدیک و حتی استان کویری یزد  آواره و به دنبال 

کارگری هستند.
 راه های ایجاد اشتغال جوانان کدامند؟

چگونه می توان برای پنج شهرستان ساالنه پنج هزار 
اشتغال ایجاد کرد؟

 در این مبحث به چند مورد از فرصت ها وظرفیت های  
ایجاد اشتغال خواهم پرداخت.  ظرفیت هایی نظیر رونق 

بخشیدن و به جریان انداختن منطقه ویژه اقتصادی 
جازموریان و معادن کروم فاریاب و تیتانیوم کهنوج،معدن 

مس قلعه گنج و احداث صنایع تبدیلی محصوالت 
کشاورزی  و سایر ظرفیت های معدنی وکشاورزی و صنعت 

توریسم پرداخته شده است. 
یکی از فرصتهای اصلی ایجاد اشتغال به جریان انداختن 

منطقه ویژه اقتصادی جاز موریان است.
منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیایی 

مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور 
جذب سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد 

عرصه فعالیت های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات 
کاال و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای 

منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند.
به عنوان نمونه می توان به منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید بم اشاره کرد.میزان اشتغال ایجاد شده در ارگ 
جدید طی چهار سال گذشته از 2۸۰۰نفر به ده هزار 

ووپانصد نفر رسیده 
از جمله ظرفیت های اشتغال در صنایع و معادن کروم 

فاریاب ،تیتانیوم کهنوج و معادن مس قلعه گنج است. که 
یا غیرفعال هستند و یا به صورت خام صادر می شوند و 

برای جوامع و کشورهای دیگر ایجاد ارزش و اشتغال می 
کنند

اغلب  جوامع موفق  در راستای سیاست های توسعه 
اقتصادی و اشتغالزایی صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع 

یا به حداقل رسانده اند . سیاست گذاری توسعه در این 
جوامع بر مبنای تکمیل زنجیره های ارزش در تمامی صنایع 
بنا شده است و یکی از دالیل اشتغالزایی توجه به عدم خام 
فروشی و ایجاد ارزش افزوده در خاک این کشورها و جوامع  

است.
از جمله نمونه های اشتغال زایی در صنایع معدنی  شرکت 

معدنی صنعتی گل گهر سیرجان است که طی سه سال 
گذشته بیش از شش هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است و 

در حال حاضر 1۹هزار نفر مشغول به کار هستند..
و آماده سازی زیرساخت ها ی صنعت توریسم شامل 

توریسم روستایی توریسم کشاورزی و اکوتوریسم و بویژه 
فعال نمودن  کمربند گردشگری  جازموریان و معرفی آن 

به جهان زمینه اشتغال جوانان و ارز آوری به منطقه را 
فراهم کرد . و درحوزه کشاورزی عالوه بر صنایع تبدیلی 

و بسته بندی می توان در حوزه دامپروری اقدامات خوبی 
انجام داد در شرایطی که ما به شدت به واردات  گوشت 

وامانده و پس مانده از کشورهای دسته چندمی محتاجیم 
صنایع دامی و احداثکشتارگاه ها عالوه بر ایجاد اشتغال 

باال می تواند بخش عظیمی از نیاز کشور به فراورده های 
گوشتی را تامین کند می توان ساالنه چندین هزار شغل 

ایجاد کرد

بنابراین با برنامه ریزی وپیگیری مدیران محلی و نماینده 
محترم  و حمایت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه 
گذاری های کالن در صنایع و معادن و صنایع تکمیلی و 

تبدیلی بخش کشاورزی و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
ایجاد ساالنه پنج هزار شغل در مجموعه پنج شهرستان دور 

از دسترس نیست
عبدالرضا بامری

��به گزارش خبر فوری بیژن زنگنه در حاشیه 
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایران که امروز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

تهران گشایش یافت، در پاسخ به سوالی درباره 
سهمیه بندی بنزین و احتمال آغاز گرانی بنزین 

اظهار کرد: سهمیه بندی بنزین دروغ است و بعداً 
توضیح بیش تری در این باره اعالم خواهد شد

کشور بین گروه انقالبی و گروه منفعت محور است/ گروهی 
که لباس شان به ظاهر خدمت و بعضاً سوابق مبارزاتی هم 

دارند اما در واقع خائن به نظامند؟*
های  خطبه  در  فر  سعادت  والمسلمین  االسالم  ●حجت 
روشنگرانه و مهم این هفته نماز جمعه جیرفت-بخش دوم:

در  چه  هست  انقالبی گری  مدعی  که  کسی  ●آن 
پرتو  از  اما  اصالح طلبی  لباس  در  چه  اصولگرایی  لباس 
سوءاستفاده ی از بیت المال تمام فرزندانش شاغل، خود و 
خانواده اش دارای خانه و ماشین هستند، این را بدا نید این 

افراد، افراد منفعت محورند و بویی از انقالبی و انقالبی گری هرگز نبرده اند. حساب اینها 
را مردم بایستی از جریان انقالبی جدا کنند.

●ویژگی دوم این گروه؛ کسانی که اهل کار خیر، کار راه اندازی و گره گشایی از مومنین 
نیستند. وقتی یک آدم مومِن متدین برای کاری به آنها مراجعه میکند )که چه میدانم 
بچه ام دکترا داره، فوق لیسانس داره، لیسانس داره، میخواد ازدواج کنه بیکاره(، صدتا 
به  نوبت  وقتی  اما  بدهیم  انجام  کار  نمی توانیم  که  آورند  می  جلویش  قانونی  دلیل 

خودشان می رسد صدتا تبصره می آورند که می توانیم کار انجام بدهیم.
●ویژگی سوم؛ *این گروه برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله ای تهدید، تطمیع، 
تخریب و تهمت استفاده می کنند.* لباس شان به ظاهر خدمت اما در واقع خائن به 

نظامند.
مجلس،  کاندیدای  شهر،  شورای  کاندیدای  کاندیدا،  یک  سر  پشت  انتخابات  در   ●
*با  می کنند  استفاده  خودشان  نفوذ  از  می شوند.  مخفی  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
توزیع آرد، برنج، غذا و لوازم التحریر رأی جمع می کنند اما نه برای توسعه ی جامعه  
بلکه فی الواقع دانه ای می پاشند برای صیادی آینده ی خود.* هر کسی که به آنها خدمت 
کند مبلغ و حامی او می شوند، او را خادم به انقالب معرفی می کنند، در حالی که فی 

الواقع خادمین خودشان را خادم نظام معرفی می کنند. 
● درمقابل هر کسی که به آنها باج ندهد، هر کسی که لقمه ی نانی در مقابل پارسهای 
راه  عقرب  گروه  و  تیم  می کنند،  تخریب  می کنند،  جوسازی  او  مقابل  در  ندهد  آنها 
می اندازند، *عقرب پیر* راه می اندازند، سناریو می نویسند برای حذف این افراد. این 
افراد در واقع *منافقین دنیاطلب* هستند *ولو سوابق مبارزاتی و لباس خدمت هم به 

تن داشته باشند* اما به هر حال با نظام زاویه پیدا می کنند.
●شمر، عمر سعد اینها کسانی بودند که با امیرالمومنین همراه بودند، مبارز بودند اما 
چی شد اینها در مقابل سیدالشهدا قرار گرفتند؟ به واسطه ی آن محبت به دنیا بود، این 
محبت به دنیا یک روزی آن کسی را که پشت سر امام بود در مقابل امام قرار می دهد. 
●اینها کسانی هستند که فی الواقع در انتخابات به دنبال فریب جامعه هستند مهره های 
خادم خود را به عنوان خادم به مردم با تبلیغات سنگین معرفی می کنند در حالی که 

این افراد در واقع خائن به ملت و خادم به منفعت مداران هستند.
● در مقابل این گروه این یک بیت شعر را می خوانم؛ *فردا که دم حیدری از کعبه برآید  

دوران معاویه صفت ها به سر آید*... ان شاءاهلل.

●گروه سوم در فضای سیاسی جامعه افراد *فاقد بصیرت*، فاقد قدرت تجزیه و تحلیل 
نمی برند  احمقند هیچ منفعت شخصی  و  لوح*  افراد *ساده  و در یک کلمه خالصه 
آخرت خودشان را به دنیای دیگران تباه می کنند. گروه دوم منفعت مدار خودشان به 
منافع دنیا می رسند اما اینها خسر الدنیا و االخره هستند *به حساب خودشان خدمت 
خالصانه انجام می دهند در حالی که عروسک خیمه شب بازی آن افراد منفعت محورند.*

مبارزاتی  سوابق  بودند،  افراد  دسته  این  از  شمر  و  سعد  عمر  ●سیاهی لشکرهای 
فرماندهان شان آنها را گول زد. 

● *خالصه اینکه افراد منفعت محور و این افراد ساده لوح هستند که مانع پیشرفت نظام 
می شوند، اینها هستند که باعث می شوند که شیرینی نظام زیر کام مردم مزه نکند.*

●امروز همه ی گروه های سیاسی احزاب، جناح ها، گروه ها چه اصالح طلب چه اصولگرا، 
امروز  امروز دعوای کشور دعوای بین اصولگرایی و اصالح طلبی نیست،  همه *بدانند 

دعوای کشور بین گروه انقالبی و گروه منفعت مدار و منفعت محور است.*
●زمان آن فرا رسیده است که نیروهای جریان انقالبی با وحدت، با اتحاد و همدلی این 
گروه های منفعت محوری که شیره ی جان نظام را می مکند به فضل الهی یکبار و برای 

همیشه آنها را به زباله دان تاریخ بیاندازند.

تقسیم بندی جالب امام جمعه جیرفت از گروه های درون نظام
 گروهی که شیره جان نظام را می مکند؟/ در خانه و طایفه برخی از لیدرهای سیاسی گاهی

 یک نفر بیکار هم پیدا نمی شود

قتل و قصاص چالشهای سرمایه گذاری در جنوب کرمان

شنیده ها

شنیده ها حاکی از این است بزودی امیر بامری بخشدار 
چاه دادخدا به سمت معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری 
قلعه گنج منصوب خواهد شد حتی برخی گمانه زنی ها از 
انتصاب وی به عنوان فرماندار شهرستان رودبار جنوب نیز 

وجود دارد.
................................................................................

مجید احمدی از جوانان اصالح طلب که درحال حاضر 
مسئولیت دفتر بازرسی فرمانداری قلعه گنج را بر عهده دارد 

قرار است بزودی به عنوان بخشدار یکی از بخشداری های 
مرکزی و یا چاه دادخدا منصوب شود.

................................................................................
باوجود ده ماه مانده به انتخابات مجلس در حوزه ی 

انتخابیه ی پنج شهرستان جنوبی در محافل عمومی اسامی 
کاندیداهای احتمالی برای انتخابات مجلس اینده اقایان 

احمد حمزه نماینده ی فعلی، حجت االسالم رضا احمدی 
نیک امام جمعه نودژ،حجت االسالم احمد نجنو امام 

جمعه قلعه گنج،حجت االسالم شبخ مختار وزیری،منصور 
شکرالهی،حجت االسالم محمدرضا امیری مطرح هستند.

................................................................................
عبدالرضا بلوچ بامری مشاور فرماندار قلعه گنج که فعال به 

عنوان دبیر در اموزش وپرورش قلعه گنج فعالیت داشته 
درخواست انتقالی به وزارت کشور را داده و شنیده شده در 
اینده ی نزدیک یکی از مناصب مدیریتی جنوب استان  را 

بر عهده خواهد گرفت.
................................................................................

شنیده شده است بسیاری از شوراها اسالمی روستاها و 
دهیاران از  عملکرد ضعیف و غیبت های غیرموجه یکی از 
بخشداران شهرستان قلعه گنج به شدت ناراضی هستند و 
این نارضایتی ها اخیرا در فضای مجازی  مطرح شده است.

................................................................................
یک کشته بر اثر تصادف دو موتورسیکلت در روستای 

بندچاه رضا 
 برخورد دو موتورسیکلت در مسیر قلعه گنج به بخش چاه 

دادخدا و در محدوده ی روستای بندچاه رضا یک کشته 
برجای گذاشت.

اوائل سه شنبه شب گذشته بر اثر  برخورد رخ به رخ دو 
موتورسیکلت در جاده ی قلعه گنج به بخش چاه دادخدا و 
در محدوده ی روستای بندچاه رضا منجر به مرگ یکی از 

راکبین موتورسیکلت شد.
ستوانیکم ابوذر شیخی پور فرمانده پلیس راه قلعه گنج 

بشاگرد در تشریح این حادثه گفت:
بر اثر برخورد دو موتورسیکلت با یکدیگر که یکی از 

رانندگان بخاطر نداشتن کاله ایمنی از ناحیه سر اسیب 
می بیند و دچار ضربه مغزی می شود و در حین انتقال به 

بیمارستان جان خود را از دست می دهد.
وی علت این حادثه را عدم رعایت حق تقدم عبور حین 

گردش به چپ یکی از رانندگان موتور سیکلت دانست.

خبرنگار؛ادیب حیدری

سبقت را از یکدیگر ربوده اند ولی گویا شهرداری 
کهنوج در اهم و مهم کردن بودجه ریزی پروژه ها 
کاسه ی چه کنم چه کنم را بدست گرفته است ! 

● از شهردار جوان و پرتالش و کار آزموده ی کهنوج 
انتظار دارد کما فی السابق در اجرایی کردن ایده 
های خود آستین همت را باال زده و اگر احیانا« 

موانعی سد راه ایشان است مراتب را به گوش ولی 
نعمتان خود که همانا مردم هستند رسانده و سرعت 

را چاشنی کار خود سازد. 
● امروزه چه کسی هست که نداند از میدان شهید 
شهسواری تا منتهی الیه شهر حتی یک عدد سطل 

زباله تعبیه نشده است ؟ 
● چه کسی هست که نداند تمام   هم و غم 
شهرداری همان سفره ی هفت سین و آبشار 

موزیکالی بود که صرفه ی چند روزه داشت و بار 
عظیم  قسط و بدهی را بر گرده ی شهرداری تحمیل 

کرد ؟ 
● چه کسی هست که نداند به غیر از میدان ناتمام 
ورودی زه فعالیت چشمگیر بازسازی شهر در هیچ 

نقطه ای جدول گذاری جدید  نشده ؟ 
● کیست که منکر جوالن سگهای ولگرد در سطح 

شهر کهنوج و حمله  و مصدوم ساختن اطفال 
کهنوج باشد ؟ 

● کیست که رها سازی نخاله های ساختمانی را در 
کنار گذر شهر کهنوج ندیده باشد ؟

● کیست تا حاال وجود نیزارها و انباشت زباله ها 
و وجود جانوران موزی را در شهرکهای جانبازان ، 

بهشتی  و نظمیه ندیده باشد ؟ 
● کیست که نپرسد عالوه بر مالیات ارزش افزوده 

که نماینده سنگ آن را به سینه می کوبد از درآمد 
حاصل از صدور پروانه ساخت ، پایان کار و فروش 

زمین های شهرداری و منابع ذیحسابی کمیته برنامه 
ریزی چه  چیزی عاید  بهسازی و  بازسازی کهنوج 

شده است ؟ 
● کیست که از نشست پل هفت دهانه ای و قوس 

غیر اصولی و انحنای سمت راست آن چیزی بداند؟ 
● شهرداری کهنوج باید جهت تنویر افکار عمومی 

عنوان نماید سهم سرانه ی جذب بودجه ی آن 
نسبت به شهرهای همجوار چه میزان است و آن را 

مصروف چه کاری داشته است ؟ 
● چرا نسبت به روشنایی میادین ، نصب برج نوری 
بهشت زهرا ، سامان دهی غسالخانه و سامان دهی 

کوچه خیابانهای منتهی به قلعه تنها اثر میراث 
فرهنگی و میدان شهید شهسواری تعلل می کند ؟
● بنا بر شنیده های منابع غیر رسمی سهم سرانه 

ی ارزش افزوده ی شهرداری کهنوج عالوه بر جذب 
سایر منابع مالی یک و نیم میلیارد تومان در ماه 

فروردین بوده ، شایسته است شهرداری عنوان نماید 
آن را صرف چه کاری کرده است که نمود ندارد؟ 

بدیهی است در صورت محرز شدن مسامحه در 
ساختار اداری و تشکیالتی گزارشات مصور هر گونه 
قصور  در چاپ بعدی نشریه  آفاق جنوب ضمیمه 

خواهد شد .

ادامه سخـــن سردبیر

2 رسول خدا صلهّی اهللهّ 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،

از روزی که پدیده شوم  خشکسالی طویل المدت مانند 
بختک بر کل جنوب استان کرمان خصوصا شهرستان 
و  و مجموعه ی  هست  ، جاز  افکند  قلعه گنج سایه 
نیست مردم را با خود به یغما برد و کمتر روزی بود 
که شالق ریزگرد ها کمر نخلی را نشکند و آه از حسرت 

کشاورزان، دامپروران و  سکنه قلعه گنج بلند نکند.
●  در این شرایط مصیبت بار می رفت تا شهرستان قلعه 
راهبردی  تدبیر ستاد  با  که  از سکنه شود  گنج خالی 
جنوب استان کرمان بنیاد مستضعفان به عنوان  معین 
اقتصادی در شهرستان قلعه گنج  مستقر شد تا رنگ و 
غبار محرومیت را از چهره شهرستان قلعه گنج بزداید و 
بذر  امید را در دل مردم حاشیه کویر به کارد. به همین 
اقلیم خاص  با استفاده از  منظور در مدت زمان کمی 
منطقه هتل کپری پارسیان ساخته وراه پای بسیاری از 

به  انسانی  کشتن  از  است  عبارت  کشی  آدم  یا  قتل   
دست انسان دیگر که اگر با نیت قبلی باشد قتل عمد 
ولی اگر تنها به نیت آسیب رساندن باشد و منجر به 
کشتن فردی شود قتل شبه عمد و اگر تصادفی باشد 
و قصد کشتنی در میان نباشد قتل غیر عمد یا خطای 
محض خوانده می شود که خود بحثی مفصل و خارج 

از بحث است .
●اما قصاص ، مجازات مجرم است به شکل مشابه.

در  نویسد؛  می  تمدن  تاریخ  کتاب  در  دورانت  ویل   
بسیاری از قبایل اولیه کشته شدن شخص )الف( توسط 
او  یا دوستان  شخص )ب (سبب می شد که فرزندان 
شخص ) ج ( را بکشند و فرزندان یا دوستانش شخص  
) د( را  به قتل می رساندند و این عمل تا آخرین حرف 
این  ( که  به مضمون  نقل   (  ! پیدا می کرد  ادامه  الفبا 
روزها هر چند به ندرت اما متاسفانه این رفتار انسانهای 

اولیه بعضا« در جنوب کرمان دیده می شود!
● اصل انتقام در قوانین حقوقی روم ، حمورابی پادشاه 
بابل که  قوانین را بر روی سنگی می نوشت و در شهر 
می آویخت و در شریعت موسی علیه السالم دیده می 
شد که تاثیرات آن در قوانین جزایی برخی از کشورها 

هنوز دیده می شود.
● اما در جنوب کرمان برخالف انعکاس اخباری مبنی 
سوی  از  غیره  و  مواد  کشف  قصاص،  و  قتل  فقط  بر 
رسانه های جمعی باید گفت اکثر مردمان جنوب کرمان 
دوست  دیگر  و  نواز  مهمان  و  خونگرم  فهیم  مردمی 
هستند که علی رغم داشتن آداب و رسوم عرف های 
مشترک باهم قرابت سببی و نسبی دارند.  که آنها عالوه 
بر خویشتن دوستی همواره پذیرای میهمان و غریبه ها 
هستند و برای رفاه میهمان هر آنچه را در توان داشته 
مدعا  این  شاهد  گذارند  می  اخالص  طبق  در  باشند 

چهره های مطرح کشوری به  شهرستان قلعه گنج 
باز شد که بعدها زمینه ساز هلدینگ های متفاوت 

گشت.
رهبری  معظم  مقام  نظر  مد  اتوپیایی  تا  گرچه    ●
زیادی  فاصله  هنوز  منطقه  مردم  و  العالی  مدظله 
به عمل آمده  توافقات  باید گفت در  اما  وجود دارد 
بودجه  برای  مستضعفان  بنیاد  و  کل  ادارات  بین 
شهرستان  عمران  و  توسعه  جهت  مشارکتی  ریزی 
ادارات کل بودند که نسبت به سهم  این  قلعه گنج 
آورده خود سر باز زدند و نتوانستند  سهم مشارکت 
را  بنیاد  دست  و   کنند  را جذب  مستضعفان  بنیاد 
ققلعه گنج  ترقی شهرستان  و  تعالی  و  توسعه  برای 
با  که  بود  مستضعفان  بنیاد  این  اما  گذاشتند.  تنها 
همه نقدهایی که بر آن مترتب است یک تنه ایستاد 

ادارات کل و  بنیاد مستضعفان بازوان تعالی و ترقی شهرستان  قلعه گنج

قلعه گنج  امیدواری در شهرستان  نهال  دوباره  تا 
جوانه بزند و ان شاءاهلل در آینده ای نه چندان دور 
بتواند نقش کلیدی خود را برای احیا و توسعه و 

عمران قلعه گنج ایفا نماید.
گنج  قلعه  در  بنیاد  قبول  قابل  خدمات  وجود    ●
لیکن  است  همراه  پشتی  الک  حرکت  با  هرچند 
  ، کهنوج  ملل  اقتصادی  های  معین  با  قیاس  در 
رودبار و گهر زمین منوجان قابل قیاس نیست و 
جا دارد از همین جا به مدیران و دست اندرکاران 
بنیاد مستضعفان خدا قوت گفت ودست استمداد 
به مدیران کل ادارات دراز کرد تا در ساخت شهر 
تنها  را  مستضعفان  بنیاد  دست  اقتصادی  پایلوت 
نگذارند و با  سهم آورده خود به توسعه و عمران 

قلعه گنج سرعت بیشتری ببخشند ان شاءاهلل

با  مهاجرت عشایر کوچ رو است که در فصل زمستان 
سردی هوا احشام خود را به پا دامنه های هلیل و جلگه 
های جنوب کرمان می آوردند و با گرمی مردم در گرم 
سیر روبرو می شدند و در این میان کمتر خانواده ای 

بود که در بین عشایر برادر خوانده ای نداشته باشد
مبادله  نظیر  کاال  به  کاال  مبادله  و  ارتباطات  گرمی   ●
نظیر  عشایر  دامی  محصوالت  با  کنجد  گندم   ، خرما 
کشک، روغن ، پنیر، گردو و غیره موجب روابط حسنه 
ای بین آن ها می شد به طوری که وصلت هایی هم 

در پی داشت.
● اما با پیشرفت علم پزشکی و ماشین آالت و تکنولوژی 
به  بیشتری  جمعیت  افزایش  و  کمتر  میر  و  مرگ  که 
هیجان  تخلیه  و  تفریحی  اماکن  نبود    ، داشت  دنبال 
نبود  هوا   بودن  طاقت فرسا  و  خشک  و  گرم  جوانان 
اشتغال پایدار ، شکل سنتی و قبیله ای زندگی مردم 
جنوب کرمان منجر به نزاع های درون قبیله ای شد که 
متاسفانه  ولی  است  اندک  به جمعیت هر چند  نسبت 
وجود دارد و بعضاً تیتر یک روزنامه ها و رسانه ها هم 
می شود به طوری که نگاه از بیرون به این مناطق ناامنی 
ویژه ای جلوه می کند و این بی مباالتی ها  یادآور آن 
بیت شیخ اجل است که می فرماید: چو از قومی  یکی 

بی دانشی کرد/ نه که را منزلت ماند نه مه را
و  متخصص  و  رعنا  های  جوان  چه  میان  این  در  ●و 
منابع  و  بزرگترین سرمایه ها  از  ای که  تحصیل کرده 
جاه  طعمه  رفتند  می  شمار  به  کرمان  جنوب  انسانی 
هرگز  که  شد  انسانهایی  کاذب  اشتهار  و  جهل  طلبی 
جای آنها پر نخواهد شد و چه بسا در این میان شماری 
از انسان های بی گناه و جوانان به دام مرگ افتادم که 
های  به  بگرید  که چشم چشمه  شاید  شاعر:  گفته  به 

های بر بوستان که سرو بلند از میان برفت

کشتارها  این  کی  تا  اما   ●
چالشی  که   ها  قصاص  و 
سترگ و  بزرگ برای جذب 
سرمایه گذاران محسوب می 
داشت؟   خواهد  ادامه  شود 
آن  فرهنگ سازی  متولی 
کیست و به چه شکلی باید 
تصمیم  داد؟  پایان  آن  به 
سازی و تصمیم گیری برای 

و خرد  به قضاوت مردم  باید  را  آن   به  دادن  پایان 
جمعی و متولیان امر  سپرد.

● برای منطقه ای که بزرگترین منابع آبی ، معدنی و 
کشاورزی و غنای فرهنگی را داراست زیبنده نیست 
شاهد این گونه نامالیماتی باشیم که به جای فراهم 
سازی بستر  برای سرمایه گذاران آنها را فراری بدهیم 
بر متولیان امر است که با جلوگیری از این ناهنجاری 
ها بستر را برای حاشیه ای امن برای جذب سرمایه 
گذاران فراهم سازند و رسانه های جمعی هم به قولی 

عیب  من جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی 
انعکاس اخبار و اطالعات قتل و قصاص و  به   تنها 
باال  بر   و عالوه  نکنند  بسنده  مواد مخدر  و  سرقت 
زدن آستین برای فرهنگ سازی جهت عبور از این 
سنت جوامع بدوی به بیان خوبی ها و سجایا و نوع 
دوستی و غریبه نوازی مردم جنوب کرمان بپردازند 
که با ورود سرمایه گذاران  زمینه ی  اشتغال زایی 
جوانان فراهم گردد تا ان شاء اهلل  از این به بعد شاهد 

این ناهنجاری هانباشیم .
خدامراد میرآبادی 



با نزدیک شدن به فصل انتخابات مجلس شورای اسالمی  و حضور  مستمر جناب دکتر 
حمزه در حوزه ی انتخابیه خود بفرماید که : 

 عشق کافی نیست.....

درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی          جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

)درس آب . آب بود ولی آبکی نبود(

آیا من وجود دارم؟

 ما حالمون خوبه .....

اگهی حصر وراثت 

اقای در محمد محمدی فرزند سه شنبه دارای شناسنامه ی ۱۵۷ بشرح دادخواست شماره ی 98۰۰۶۵ مورخ 98/2/9 توضیح داده شادروان رضا محمدی فرزند درمحمد به 
شناسنامه ی ۶۰8۰۰۵۴۰۰۰ در تاریخ ۱39۰/2/۱۵ در شهر قلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از 

۱-مریم  احمدی فرزند علی  به شماره ملی 3۱۶۱۱38۰۶۶ مادر متوفی 

2-درمحمد محمدی ف سه شنبه به شماره ملی 3۱۶۰۴2۰۵۱۵ پدر متوفی 

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

دفتر شورای حل اختالف شماره یک قلعه گنج

آگهی حصر وراثت 

آقای درویش چملی فرزند عبداهلل دارایی شناسنامه ۱۰۷بشرح دادخواست شماره 989983888۱۰۰۰۵۷مورخ۱398/2/8توضیح داده شادروان داریوش چملی فرزند درویش 
بشناسنامه 338۱9233۱۵در تاریخ ۱39۷/۱2/۱9/درشهر قلعه گنج فوت شده و وراثت منحصرحین الفوت وی عبارتند 

درویش چملی ش.ش۱۰۷ ش.م3۱۶۰۵۶۵۷۵۰پدر متوفی

لیالسمسایی گمکانی ش.ش3۵۴8۵ ش.م339۰3389۱8مادر متوفیلذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره یک قلعه گنج

آگهی حصر وراثت خانم الل خاتون رهبان فرزند عبدالحمید دارای شناسنامه ۴۰93شرح دادخواست شماره 98۰9983888۱۰۰۰۵3مورخ98/2/3توضیح داده شادروان آقایی 
محمد میرزایی فرد فرزند غالم حسین بشناسنامه 33۷3در تاریخ9۷/۱۱/۱9درشهربندر عباس فوت شده ووراثت متحصرحین الفوت عبارتند 

۱(الل خاتون رهبان ش.م3۱۶۰۵2۴۵۵مادرمتوفی

2(زهراعیسی پور ش.م339۱۶۱۴382همسر متوفی

3(فاطمه میرزایی فرد ش.م 338۱۰3۴۰۴9دخترمتوفی

۴(زینب میرزایی فرد ش.م338۱۶۴۷۰۱۶ دختر متوفییک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه ی اعتبار ساقط است.

دفتر شورای حل اختالف شماره یک قلعه گنج

آگهی حصر وراثت

خانم در بی بی نظری جاز  فرزند دلمراد دارایی شناسنامه۱۴۰8شرح دادخواست شماره 98۰9983888۱۰۰۰۴۶مورخ98/۱/28توضیح داده شادروان خانم ام البنین کریمی فرد 
فرزند اسماعیل بشناسنامه۶98۰۱832۵۱در تاریخ 9۷/۱2/۱8در شهر قلعه گنج کالت مالک فوت شده ووراثت محصر حین الفوت وی عبارتند 

۱(در بی بی نظری جاز ش.م ۵3۰9۴۰98۰۱مادر متوفی

2(اسماعیل کریمی فردی۱۶پدر متوفی ۰8۷۴ کثیراالنتشار محلی اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از 
نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.
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بعد از سالم و احوالپرسی سکوتی سنگین خانه را فرا گرفت انگار کربالیی 
چراغ نمی دانست سر کالم را از کجا شروع کند یا شاید شرم کار پسر 
ناخلفش نوازعلی را داشت ،که چنین روزه سکوت گرفته بود.ای تف به 
ذاتت پسر که  سر به زیرم کرده ایی .کاش آن شب خواب می رفتم و 

نطفه ی تو بسته نمی شد،
خاله گلثوم با سینی چایی و سر قلیان وارد خانه شد،

مش رضا:خاله دستت درد نکنه بیا کنار من ،خودم سینی را میگردانم 
،مش رضا سینی چای را دور مجلس چرخاند ولی کسی برنداشت و سینی 
دست نخورده را وسط مجلس گذاشت.سیف اهلل که بساط سیخ سنگش 
به راه بود ،سینه ایی ساف کرد و سینی چایی را پیش کشید ،ای بابا چرا 
همگی الل شدین ،خوب حرفی ،گپی،فکر چاره ایی کنید ساعت دو شب 

گذشته معلوم نیست فردا چه خاکی به سرمون بشه........
خوب چیزی بگو کربالیی چراغ ناسالمتی این وضع دست پخت نواز علی 
کار  تا  بده  تحویلش  کن  پیداش  برو  نشستن  اینجا  شماست.جای  پسر 
از کار نگذشته جماعت ده باال را من میشناسم خیلی حرام زاده اند به 

خدا......
خاله گلثوم:خدا خودش به خیر کنه قصد کردم این قضیه به خوشی تموم 

بشه  با پای پیاده برم زیارت گشمیرون......
مش رضا:هی خاله دلت خوشه تو هم ،این قضیه بوی خون میده ،نوازعلی 

۱- وضعیت استقرار ارتش در کهنوج  به کجا رسید ؟ 

2 - مالک جا به جایی و غزل و نصب مدیران شهرستانها به یک باره 
در آخرین ماههای منتهی به انتخابات به چه معناست و مالک انتخاب 

ایشان چه بوده است ؟ 

3- پیامد حضور  قشون کشی مسئولین عالی رتبه به حوزه ی انتخابیه 
چه بوده و چه میزان از منافع عمومی مردم تامین شده است؟ 

۴- در قیاس با افتتاح معادن فوالد و پتروشیمی در شهرهای شمالی 
استان ، سهم حوزه ی انتخابیه ی کهنوج از طرحهای ملی ، اشتغال 
پایدار ، اجرایی و عملیاتی شدن معادن کهنوج در حوزه ی اجرا و نه 

روی کاغذ  چقدر بوده است ؟ 

برداری  بهره  های  پروانه  و  کشاورزان  بدهی  استمهال  وضعیت    -۵
شماره ۱ به کجا رسید ؟ 

۶- با عنایت به این که نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس است 

اردیبهشت . گرماگرم بازار گوجه و هندوانه . خون دل کشاورزان است 
که سرخاسرخ نوش جان می شود . 

و  بتابد  که  است  آفتاب  نوبت  حاال   ، کرد  را  لطف خودش  که  هم  باران 
بخشکاند . 

باد بوی عود بهشت زهرا را بغل کرده بود و هر جای محله می ریخت . 

به پاتوق کشاندم که تنور بحث روزشان  ام را  بی حوصلگی پنج شنبه 
همیشه داغ است . جوانانی خوشحال که از وجودشان خنده می بارد . 

اسد ، سرکار ، مهندس . سعید . جابر ، مهدی و...

سعید که با تف شیشه ی عینک خود را پاک می کرد دهان به سخن باز 
کرد که : دست و پایتان را جمع کنید که مثل باد دارند از راه می رسند . 
امروز و فرداست که خوراک ملخ ها بشویم . هر چه سر راهشان باشد را 
می بلعند . اهلل اکبر . این دیگر چه موجودی است . . . خدا به خیر کند . 

مهدی که در شقیقه هایش تارهای سفید به چشم می خورد گفت : ای 
را که غذای  گیاهان  اگر  ها  ؟ ملخ  ... می ترسی چطورمان بشود  آغااااا 
 !.. . این می شود درست  ماست را بخورند ما هم ملخ ها را می خوریم 
خوراک ملخ . البته که شنیده ام توی کشورهای عربی با قیمتی باال به 

فروش می رسد . نمیدانم به پیغمبر .. 

راست است که می گویند حمله ی ملخ ها کار ترامپ است . میخواهد از 
این طریق خسته مان کند ؟ ..... ها جان خودت . ترامپ آن همه بمب و 
سالح را ول کرده و برای شکست ما دست به دامان ملخ های تک ناحک 

می شود . شما دیگر چقدر ساده اید .  

خالصه حواستان را جمع کنید . گفته باشم .

سرکار که حاال کار تمیزکردن دماغش با انگشت تمام شده بود بحث را با 
طرح سوالی جدید عوض کرد .

چه خبر ای شهر ؟ جدید چه دارید ؟ ..

اسد : خبر جدید اینکه منصور خانه گیر فرماندار شد . رضایی هم رفت 
بخشدار جازموریان  ... 

جابر :  پس معاون فرمانداری و آموزش و پرورش چه کسی شد ؟

سرکار زیر چشمی نگاهی عاقل اند سفیه به جابر انداخت و با لبخندی 
که تمسخر از آن می بارید گفت : قرار است دو تا از بچه های خودمان را 
بگذارند . و قهقهه ای بلند سر داد که صدایش پنج کوچه آن طرفتر هم 
به گوش می رسید . ... کجای کارید بیچاره ها . گروهشان کامل شد . شهر 
را به دست گرفته اند . خدا سر شاهد کلکتان کنده است . حاال هستیم و 
می بینیم . خوبتونه . شورا و شهردار و فرماندار وبخشدار و همه ی دارها 

به دستشان است .

من که تا اینجای حرفها ساکت نشسته بودم صالح دیدم پاسخ سرکار را 

بچه بودیم . عاشق سنک کوه و خاک دشت . ای دریغا ، آن روزها زودی 
این کیف توست. آن کودِک  بگیر  ؛  گذشت. مادرم گونی دوخت وگفت 

بازی گوِش خمیر، زیر تکه ای گونی شد اسیر.

لوح های اول کتاب را می خواندیم. روزها ورقی را خط خطی می کردیم، 
تا که گفتند؛ آب .آب.

واقعًا درس ما آب. آب بود. اما درس خواندن آبکی نبود.معلم می گفت؛ 
این تکلیف شب است. ریاضی را باید از چپ نوشت و فارسی از راست.

گرفتیم.اگر  می  را  دستی  بغل  کردیم.دفتر  نمی  تکلیف  احساس  هیچ 
امتناع می کرد ، چپ و راستش می کردیم.

گرفتیم.وارد  را  سیکل  و  پنجم  شدیم.تصدیق  بزرگتر  و  بزرگ  کم  کم 
نوشتیم.اما  از چپ می  به دیپلم رسیدیم.گاه گاهی  و  دبیرستان شدیم 
است.آن  سختی  نوشتن)ریاضی(درس  چپ  کردیم.از  می  توجیه  غلط 
چه ما را راضی نگه می داشت ، شعری بود که از راست ، رو راست می 

خواندیم.

راستی   - چپی  را  ما  چطور  ،نفهمیدیم  گرفتیم  دیپلم  وقتی  افسوس!   
کردند.

اینجا ایران است ؟ ما ایرانی هستیم؟

درد دِل دو پیرمرِد مرِد مرد/ که هیچ یک از هیچ مسئولی گله نکرد.

) علی جان بناوند- یوسف اقتداری ، دو نام شفاهی در دهمیان کندر(

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا زنده اند، که گوشه ی چشمی 
به ما کنند

شاید باورش برای هر خواننده یا شنونده ای سخت باشد ، در عصرحاضر،با 
این اوضاع نابسامان اقتصادی ، دو پیرمرد در روستایی دور افتاده ، بدون 
مستمرِی  یا  و  ِملکی  درآمد  هیچ  که  کنند  می  زندگی  شناسایی  سند 

دولتی ندارند.

بنده چند وقت قبل افتخار این را داشتم که ساعتی با آنها بنشینم و به 
درد دل آنها گوش دهم. صحبت از قدیم بود تابدینجا رسید که: بنده از 
آنها پرسیدم که حساب و کتاب یارانه و مستمری شما را چه کسی انجام 

می دهد؟

با چشمانی کم سو، اما از حدقه بیرون زده، با صدایی لرزان پرسیدند؛ 
یارانه چیه؟ مستضعفی کدام است !؟

سخنانی  با  آنها  از  یکی  اما  باشیم؟  داشته  کفن  که  داریم  گور  ما  مگر 
آمیخته به آزرم و حیا گفت:

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت از کفت بیرون کند.) الحمدهلل 
ناتوان  برای  نانی  دهانی هست.تکه  به  دندانی  پوسیده   . زبانی هست   ،

استخوانی هست.(

ناگاه دیگری با سخنانی تند همراه با تشر گفت ؛ حیا را بگذار کنار .ما نه 

خواستیم  کردیم.   تکلیف  احساس  جور  بد  که  بود  اینجا 
تکلیفی را انجام دهیم. حیف شد که نفهمیدیم کی زندگیمان 
 ، کردیم  می  تکلیف  احساس  باید  که  روزها  آن  شد.  چپ 
نکردیم.بنابراین هر روز از خدا ی خویش معذرت می خواهم 
، ای  خدا، امروز این تکلیف احساسی را از دوشم بردار و یک 

بار دیگر چرخ زند گی ام را راست کن.

نکنیم.  تکلیف  احساس  همه  و  بیندیشیم  نیک  بیاییم  پس 
بگذاریم آن که خوب تمرین های تکلیف را حل می کند ، پای 

تخته برود.) مراد اقتداری-98/2/۱۰(

دانش  موفقیت  ساز  زمینه  که  فعال  ازمعلمان  وتشکر  تقدیر 
اموزان درجشنواره نوجوان خوارزمی وامر پژوهش شده اند.

۱.زینب بیگ زاده  ایفای نقش زبان انگلیسی پایه هشتم

2.صدیقه دارابی فعالیتهای ازمایشگاهی پایه هفتم

3 لعیا حیدری .اقدام پژوهی

،االن  کرده  بلند  رو  چنگیز  دختر 
،چنگیزم  نیست  که  روزه  دوشبانه 
گروگان  رو  مادرش  و  رضا  اومده 
هفته  اخر  تا  اگر  داده  پیغام  گرفته 
نواز علی و دخترش نیان جفتشون رو 

میکشه.........
نه راه پس داریم نه راه پیش ،ای تف 
به گورت نواز خانه خرابمان کردی......

کربالیی چراغ ردی سراغی ازش داری یانه؟
هی چی بگم به خدا که روم سیاهه ،دیشبی خونه حسن سوخته 
بودن ولی کله سحری زدن بیرون گفتن میرن شهرستان ،نمی 

دانم چه خاکی سرم بریزم که آخر پیری روم سیاه شد.......
یااهلل ...یااهلل....

صاحب خانه مهمان آمده. ....
ادامه دارد......

صابر صفی خوانی

درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی " جمعه به مکتب آورد طفل 
گریز پای را

با توجه به فرا رسیدن ایام خجسته ی مقام معلم ، بر خود فرض 
می دانم که ایام را به جامعه ی فرهیخته ی فرهنگی تبریک و 

تهنیت عرض کنم.

و اما..........

نوزده سال سابقه ی  به صورت تجربی در طول  که  نکته  چند 
معلمی در استانهای هرمزگان و کرمان عاید این حقیر شده ، با 

قلمی نارسا می نگارم.

ما  بیشتر   ، نیاوریم. متاسفانه  بار  را ساکت  آموزان  )۱(- دانش 
و  ترین  مودب  را   ...... و  آرام   ، ساکت  آموزاِن  دانش   ، معلمان 
دانش   ، بنده  نظر  از  کنیم.  می  حساب  شاگردان  ترین  منظم 
 ، نوعی عقده  از   ، برند  به سر می  آموزانی که دائم در سکوت 

ترس و......رنج می برند. 

بنده سال های )83-8۴(در یکی از مناطق  استان هرمزگان، 
مقطع راهنمایی ، پایه ی هفتم ، تدریس می کردم. سه نفر از 
دانش آموزان آن مدرسه دائم در سکوت بودند ،)باورتان نمی 
شود!( به طوری که از لغزش خودکار آنان بر کاغذ ، گاهی صدایی 
در می آمد ، اما تحت هیچ شرایطی از انها جیکی در نمی آمد. 
غرور جوانی گاه گاهی تسلط اعصاب را از ما می گرفت و........
تا اینکه یک روز، یکی از آنها با حالتی محزون همراه با بارش 

اشک، پرده از رازی برداشت.

او را به کناری بردم . حدود نیم ساعتی به درد دلش گوش دادم. 
بیان کرد که ؛ پنج سال دوره ی ابتدایی ، مدیر به ما گفت ؛ شما 
که درس نمی خوانید.مزرعه ی جو مرا آب بدهید. ما پنج سال 

جو و گندم آبیاری کرده ایم .

بدهم ..

؟  بزرگوار  میگویی  چه 
مرد  گیر  خانه  منصور 
شریفی است . دکترا دارد 
 . است  پرانرژی  و  جوان   .

کارش درست است . 

سرکار که از جوابهای من 
ها   : گفت  بود  نشده  قانع 
چند   . کچلت  سر  جان 
می  معلومتان  دیگه  وقت 
شود . هستیم و می بینیم 

 .

حق  پرورش  و  آموزش  معاون   ، شوخی  از  جدای  ولی   : اسد 
البته سعید زمانخانی هم گزینه ی مناسبی   . پیردادی است 

است . .. نمیدانم به خدا . . 

مهدی : ای هر که میخواهد باشد . به ما چه . شاید روزی هم 
دور ما شد . خدا را چه دیدی ؟ 

سرکار : دور شما بشود ؟ خواب دیدی خیر باشد جان من . . 
دور هم که برگردد همانها هستند . 

مهدی بهرامی . جمشید روهنده . رضا راوند . اکبری و ..  مگر 
 ..  . است  صددرصد  اصولگرای  یک  خودش  شهردار  همین 
کجای کارید شما ؟ چیزی از اینها به ما نمی رسد . . ناحساب 
ها  آن   .  . دهنم  توی  بزن  گویم  می  ناحساب  اگر  ؟  میگویم 
حساب شده عمل میکنند . آن وقت ما دل خوش کرده ایم به 

جناب ........   الاله االاهلل ... لعنت بر شیطان . 

بگذریم . بحث را عوض کنید . حاجی دارد می آید . خوبیت 
ندارد . 

خوب . شنیدم بازار گوجه خوب است ؟

بله . خدا را شکر . 

از  بود  ،  گرفته  اش  موضوع خنده  کردن  از عوض  که  سرکار 
جایش بلند شد و به مهدی گفت بیا بریم قدمی بزنیم . 

فعال خدا حافظ . ولی ...   بلند خندید و رفت .. آمدن حاجی و 
رفتن سرکار ....

پایان.

سعید سالمی . رودبارجنوب .

انتخابیه  اورژانس هوایی حوزه ی  به بعد مسافت  با توجه  چرا 
همچنان در هاله ایی از ابهام است؟ 

۷- مرکز ام. آر. ای و سونوگرافی و استقرار پزشکان متخصص و 
تعرفه های خارج از عرف پزشکان را چه کسی باید پاسخ دهد؟

8- معین های اقتصادی ملل کهنوج،  گهر زرین منوجان چه 
در صورت تغییر   " اند و احیانا  المنفعه ای داشته  فعالیت عام 
رویکرد دولت آتی امالک آن به چه شکلی مدیریت و مالکیت 

خواهد شد ؟ 

9- بنا بر شواهد غیر رسمی میزان 8۰۰ میلیون تومان از منابع 
معین های اقتصادی گهر زرین و ملل خرج کالسهای به اصطالح 
کنکور شده که علی رغم تغییر چندین قرار داد نهایتا پس از 
چند جلسه مدرسان کنکور جا به جا شده و تغییر داده شده اند 

! مسئول پیگیری و صحت و سقم  آن کیست ؟

)2(- هیچ دانش آموزی را ناتوان و بی استعداد 
خطاب نکنیم. یک جمله کافی است تا اعتماد 
به نفس دانش اموزی را از ببریم و استعدادش 
و  کنیم.  برای همیشه در وجودش محبوس  را 
او را فردی عقده ای ، کینه جو و......با بیاوریم.

باور کنیم، هر فردی را خدا خلق می کند ، در 
زمینه ای هم به او استعدادی عطا می کند، ور 

نه خلقت خدا ، بی فایده می شد.

مگر برای یاد دادن مبحِث فعل ، ایهام ، غزل حافظ چند دقیقه وقت الزم 
است.

چه می شود ! دقایقی از وقت کالس را بی رو در بایستی با دانش آموزان 
بگدارانیم و در پ ی کشف خالقیت ها و هنر آنان باشیم.

در  خالئی   ، بدهند  تشخیص  را  فعل  جای  نتوانند  آنها  اگر  اینده  در 
فعل  به   ، باشند  داشته  جسارت  باید  اما   ، آید  نمی  بوجود  زندگیشان 

نادرست من انتقاد کنند.

)3(- کالس های درس را به شیوه های خالقانه مدیریت کنیم.

وقت  تمام  اینکه  است.  متفاوت  مطلق کالس  با سکوت  مدیریت کالس 
کالس صدایی به بیرون درز نکند ، دلیل بر مدیریت عالی ما نیست. بلکه 

بیانگر وجود دیکتاتوری است که فقط ، خودش را در کالس می بیند.

مدیریت کالس درس یعنی اینکه؛ دانش آموز ما بفهمد، چه موقع گوش 
بماند. در  زمانی ساکت  و چه  بخندد!،  زمانی  بپرسد.چه  کند. کی سوال 

واقع حریم و حدود خودش ، کالس درس و معلم را کامال بشناسد.

مراد اقتداری

زنده ی شهرستانیم و نه مرده ی قبرستان. 

بنده با حالتی مضطرب و ترس آلود پرسیدم ؛ جریان چیه؟ 
بود  نداِی جگری سوخته  که  با حالتی محزون  آنها  از  یکی 
ایرانی های  ما  نه کارت ملی.  و  نه شناسنامه داریم  ، گفت: 
اسالم کیشی هستیم که هیچ سند شناسایی نداریم . اماهزار 

بار خدا را شاکریم که نفسی می آید.

دیگری که همیشه حرفهایش فکاهی و خنده آور است. با لبی 
پر از خنده گفت : ما پشت کوهیم ، شناسنامه نمی خواهیم. 
وآن دگری گفت: خیلی دوست دارم شناسنامه داشته باشم 
تا بتوانم در انتخابات آینده رای بدهم و در سرنوشت کشورم 

دخیل باشم.

بنده ، هر چند می دانم که یک پیام از باالی کشور به پایین 
، فوق سرعت نور حرکت می کند. آیا سیر پیام از پایین به 

باال هم چنین حکمی دارد.؟

به  اگر  تا  کنید  دست  به  دست  را  متن  این   ، خواهشمندم 
مسئولی در این مملکت عریز مربوط می شود، به رویت او 

برسد.

یادمان  اما  هستند،  پیر  واقعًا  پیرمردانی  که  است  درست 
باشد ، با حق الناس سر پل صراط جلو گیر هستند.

آدرس ؛ استان کرمان، شهرستان منوجان، بخش آسمینون 
، روستای دهمیان کندر

نگارنده: مراد اقتداری



 ُجنگ بزرگ شادی با محوریت 
برق  انرژی  مصرف  مدیریت 
بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج  و 
انرژي به منظور جلب همکاري 
گنج  قلعه  شهروندان  و  مردم 
مصرف  مدیریت  خصوص  در 
دهم  شب  شنبه  سه  انرژی 
سالن  محل  در  ماه  اردیبهشت 
قلعه  تفضلی  شهید  ورزشی 
گنج با حضور جمعی از مردم و 
برق  اداره  کارکنان  و  مسئوالن 
برگزار  گنج  قلعه  شهرستان 

گردید.
مهندس  راستا  همین  در 
برق  اداره  مدیر  مجازی  بیژن 
ضمن  گنج  قلعه  شهرستان 
خوش آمدگویی به خانواده ها 
و مردم شریف قلعه گنج که در 
بودند  یافته  حضور  جشن  این 

بیان داشت:
 با برگزاری این جشن ها سعی 
فضایی  ایجاد  با  تا  است  این  بر 
و  مردم  براي  شاد  و  نشاط  با 
برقراری ارتباط صمیمانه با آنها 
فرهنگ   از  برداري  بهره  با  و 
های  پیام  شهرستان،  بومي 

صورت  به  برق  مصرف  مدیریت 
غیر مستقیم و در قالب هنري با ارائه 
به  کاربردي  و  راهکارهاي ملموس 

مخاطبین ارائه گردد.
مهندس مجاز ادامه داد:

برق  اداره  کارکنان  و  پرسنل 
و  وظیفه  انجام  برای  شهرستان 
تامین اسایش مردم تا جایی که توان 
خود  توان  از  بیشتر  حتی  و  دارند 
تا خدمات  کنند  کار می  شبانه روز 

رسانی مناسب انجام شود.
مشکالت  گستردگی  بدلیل  ما  کار 
سال  در  بنده  دارد  هم  فراوانی 
مشغول  گنج  قلعه  در  که   13۹4
در  در   زیادی  مشکالت  شدم  بکار 
دهستان  همچون  محرومی  مناطق 
رمشک و دهستان مارز و دهستان 
ولتاژ  افت  ی  زمینه  در  قلعه  سرخ 
ان  از  پس  و  داشت  وجود  برق 
خوبی  خیلی  های  فعالیت  و  کارها 
و  نفر  یک  بدست  که  انجام گرفت 
دونفر نبود بلکه یک مجموعه اعم از 
نماینده مجلس و فرماندار محترم 
و کارکنان اداره برق تالش و همت 

کردند و مشکالت حل شد.
تابستان  در  رمشک  دهستان  در 
که  رمضان  مبارک  ماه  در  بویژه 
نوسان  میکرد  پیدا  افزایش  مصرف 
افت ولتاژ داشتیم و امدیم با یکسری  
احداث 45 کیلومتر خط فشار  ها و 
متوسط این مشکل را حل نمودیم و 
با پیگیری های که داشتیم در بخش 

چاه دادخدا پست فوق توزیع راه اندازی 
نمودیم.

مهندس بیژن مجاز می گوید؛
 در سال گذشته 70 کیلومتر شبکه ی فشار 
متوسط و 56 دستگاه ترانسفورماتور و 
حدود 5/6 کیلومتر شبکه ی فشارضعیف 
شهرستان  در  برق  مشکالت  رفع  برای 
گنج  قلعه  شهرستان  و  نمودیم  اجرا 
کمترین  که  است  های  شهرستان  جزو 

خاموشی را دارد.
شایان ذکر است ُجنگ شامل برنامه های 
متنوع و جذابی از سوی گروه هنرمندان 
با  با موضوعات مرتبط  بومی قلعه گنج 
مدیریت مصرف برق در قالب نمایش  

صورت پذیرفت. 
مسابقات  برگزاري  ضمن  آخر  در 
جوائزي به برندگان اهداء و این جشن 

مورد استقبال مردم واقع شد.

خبرنگار؛ادیب حیدری

کسب رتبه های  برتر دانش اموزان دبیرستان ام 
البنین اهوان درجشنواره نوجوان خوارزمی مرحله شهرستان

برگزاری ُجنگ بزرگ 
شادی توسط مدیریت 
برق شهرستان قلعه گنج

۱.کسب رتبه اول درفعالیت های 
ازمایشگاهی توسط دانش اموزان؛

۱_زهراامگزی خالص
2_سلیله درویشی کهورریزی

کسب رتبه دوم در زبان انگلیسی 
توسط:

۱_عهدیه اورنگی
2_مبینابمپوری

کسب رتبه دوم دربازارچه 
کاروفناوری توسط؛

۱.مهربانوطالبی فرد
کسب رتبه اول درمسابقه کتابخوانی 

مرحله شهرستان توسط؛
۱.مهربانوطالبی فرد

نفرات اول مسابقات قران ومعارف 
اسالمی مرحله شهرستان

پایه هفتم
۱.فاطمه بازگیر  رشته احکام

2.تارابازگیرمسندانی رشته نهج البالغه
3.زهراامگزی رشته صحیفه سجادیه

۴.سلیله درویشی کهورریزی رشته 
تفسیر

پایه هشتم
۱.عهدیه اورنگی رشته نهج البالغه

2.مبینابمپوری رشته تفسیر
3 مبینا پایندرییسی رشته احکام

پایه نهم
۱.فاطمه مسندانی رشته نهج البالغه

2.یاسمین درویشی کهورریزی رشته 
تفسیر

تقدیر وتشکر ازمعلمان فعال که 
زمینه ساز موفقیت دانش اموزان 

درجشنواره نوجوان خوارزمی وامر 
پژوهش شده اند.

۱.زینب بیگ زاده  ایفای نقش زبان 
انگلیسی پایه هشتم

2.صدیقه دارابی فعالیتهای 
ازمایشگاهی پایه هفتم

3 لعیا حیدری .اقدام پژوهی

جنب بنیاد مسکن


