
آگهـی فـراخوان)نوبت دوم(
شهرداری منوجان در نظر 
دارد بر اساس برنامه جامع 

پنج ساله معاینه فنی 
مجوز احداث مرکز معاینه 

فنی خودروهای سبک 
منوجان را به متقاضیان 

 واجد شرایط واگذار نماید.
 شرایط احداث:

۱-هر یک از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی ) شرکت 
های خصوصی غیر وابسته 
به دولت( با رعایت ضوابط 

و مقررات می توانند نسبت 
به ارائه تقاضای تاسیس 

و ایجاد مراکز معاینه فنی 
مجاز به شهرداری )ستاد 

معاینه فنی خودرو وابسته 
به شهرداری( حسب مورد 

 اقدام نمایند.
تبصره: ستاد معاینه 

فنی شهرستان متشکل 
از شهرداری - پلیس 
راهنمایی و رانندگی 

منوجان و اداره محیط 
زیست شهرستان منوجان 

 می باشد.
۲-شرکت کنندگان 

بایستی سرمایه الزم و 
صالحیت و توانایی احداث 

معاینه فنی را داشته 

باشند و در صورت داشتن 
شرایط مساوی، اولویت با 

 شخص بومی می باشد. 
تبصره خیلی مهم: 

ارائه صالحیت بالمانع 
بودن از پلیس راهنمایی 

و رانندگی و اداره 
محیط زیست شهرستان 

الزامی می باشد .) بعد 
از برگزاری فراخوان 

متقاضیان دارای شرایط 
برای ارائه استعالم 

به پلیس راهنمایی و 
رانندگی ومحیط زیست 

شهرستان معرفی خواهد 
 شد.(

۳- ملک معرفی شده 
توسط متقاضی باید 

شرایط مندرج در 
دستورالعمل ماده ۳ آیین 

 نامه اجرایی را دارا باشد.
۴-مدت زمان انجام 

تعهدات جهت شخص 
یا شرکت تایید شده 

فراخوان سه ماه یا ۹۰ 
روز از تاریخ اعالم نتیجه 

 فراخوان می باشد.
۵- پیشنهادات رسیده، 

پس از بررسی توسط 

ستاد معاینه فنی 
شهرستان و با هماهنگی 

شهرداری جهت طرح 
در کارگروه استانی به 

اداره کل دفتر فنی 
امورعمرانی و حمل 

و نقل ترافیک ارسال 
 خواهد شد.

۶- متقاضیان مکلف 
اند تا یک هفته پس 

از درج این آگهی 
پیشنهادات خود را به 

دبیرخانه شهرداری 
منوجان واقع در بلوار 
ولیعصر جنوبی، جنب 

میدان ۷ تیر ساختمان 
اداری شهرداری تحویل 

 نمایند.
متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اطالعات 
بیشتر به واحد 

تاکسیرانی از شهرداری 
منوجان مراجعه یا با 

 شماره تلفن 
 ۰۳۴- ۵-۴۳۳۰۱۲۲۴

تماس حاصل نمایند.

 وحید روشناس 
شهـــردار منوجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی روستایی اسالم آباد

اطالع  به  وسیله  بدین 
شرکت  سهام  صاحبان 
آباد  اسالم  روستایی  تعاونی 
مجمع  جلسه  که  رساند  می 
عمومی عادی شرکت تعاونی 
روستایی اسالم آباد، در تاریخ 
۲۵/۷/۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح 
در محل دفتر شرکت تعاونی 
 اسالم آباد تشکیل می گردد .

و  تاریخ  در  است  خواهشمند 
محل  در  شده  تعیین  ساعت 
برسانند. بهم  حضور   مزبور 

به  جلسه  دستور 
باشد: می  زیر   شرح 

هیئت  گزارش  ۱-استماع 

 مدیره و بازرسان و مدیرعامل 
۲- تصویب ترازنامه و حساب 
 سود و زیان سال مالی ۱۳۹۸

اعضای  انتخاب   -۳
شرکت  مدیره  هیئت 
سال   ۳ مدت   برای 
بازرسان شرکت  انتخاب   -۴
سال  یک  مدت   برای 
سال  عملیات  تایید   -۵
و  خط  تعیین  و  گذشته 
شرکت آتی  سال   مشی 

۶ - تصویب بودجه مالی سال 
۱۳۹۹

هیئت مدیره شرکت
 تعاونی روستایی اسالم آباد

نظر  به این که طرحی در مجلس مبنی بر شفافیت آرای نمایندگان در 
مجلس شورای اسالمی داده شد و متاسفانه جناب آقای دکتر حمزه نماینده 
مجلس شورای اسالمی از حوزه ی انتخابیه ی کهنوج بزرگ نه جز طراحان 

و نه جز امضا کنندگان این طرح بوده شایسته است به منظور تنویر افکار 
 عمومی  بیان کند که در طول این چند سال 

۱- به کدام طرح یا لوایح رای مثبت و به کدام طرح یا الیحه رای منفی داده 
 است ؟ 

۲- با عنایت به حضور طوالنی مدت در منطقه هم زمان با فرا رسیدن ایام 
انتخابات آتی آن طور که خود عنوان داشته مرخصی هایش را ذخیره و 

 خواندن اسمش جز غایبین مجلس سهوا« بوده معلوم سازد که : 
 الف: یک نماینده چه میزان از مرخصی هایش را می تواند ذخیره سازد؟ 

ب: در صورت صحت موارد مطروحه به منظور صداقت در گفتار تصویری از  
 مرخصی هایش را  رسانه ای نماید.

ج: چنانچه سهوی در خواندن اسم ایشان جز غایبین مجلس بوده این حق را 
برای خود محفوظ داشته تا از همان تریبون مراتب به اطالع مردم حوزه ی 

 انتخابیه ابالغ شود .
د: سعه ی صدر و لطافت گفتار یکی از مرسوم ترین ویژه گیهای یک نماینده 
است که آینه ی تمام نمای حوزه ی انتخابیه است مشخص نمایند که اطالع 

رسانی به ایشان در خصوص قرائت نام وی چرا با واکنش دور از انتظار و 
 حواله دادن مردم به آتش ) گر( بوده است؟ 

۳- همزمان با هفته ی دولت در بسیاری از طرحها حضور داشته  بفرمایند 
در مجلس برای اشتغال جوانان ، بهره برداری و فرآوری معادن و محصوالت 
کشاورزی ، جلوگیری از خام فروشی استحصاالت منابع معدنی ، طرحهای 
حمایتی عام المنفعه در منطقه  ، پیگیری از نامه های مکتوب به دولت و 

 مقامات ذیصالح تا رسیدن به نتیجه چه اقداماتی صورت داده است ؟ 
۴- پیگیری ایشان در خصوص استقرار ارتش چه میزان بوده و کدام پاسخ 

مکتوب و کدام مقام مسئول ایشان را اقناع نموده مراتب آن را به روئیت 
 مردم برسانند .

۵-  توضیح بفرمایند که آیا نمایندگان مبلغی را برای اجاره ی دفتر 
ارتباطات مردمی دریافت می نمایند یا خیر ؟ اگر پاسخ مثبت است بفرمایند 
آیا تا کنون وجوهی در رابطه با اجاره بهای دفتر فعلی پرداخت  شده است یا 

 خیر ؟ 
۶- با عنایت به این نماینده ی ۵ شهرستان بوده اید و یقینا« پراکندگی 

جغرافیایی منطقه باعث عدم دسترسی مردم به جنابعالی بوده بفرمائید  دفتر 
یا مسئول دفتر شما در هر یک از شهرهای حوزه ی انتخابیه چه شخصی 

 بوده است ؟ 

۷- تا کنون بیش از چندین نامه و بیش از چندین سفر مقامات از جمله 

دانستن از شفافیت عملکرد نماینده حق مردم است.

سخــن نـخــســـت

در پی اختالفات طایفه ای در 
شهرستان قلعه گنج:

حجت االسالم نجنو امام جمعه ی قلعه گنج گردشگری
عنوان نمود: خـــودمـــان 

 را نـــُکـشـیم
شهردار چاه دادخدا 
قلعه گنج به قتل رسید

قیمت خرید 
تضمینی کــلزا 

اعالم گـردید

دیوان مراد، روستایي  
زیبا و پر ازجاذبه هاي 

نــادر

پیش بینی حضور سی هزار 
نفری زائران قلعه گنجی در 
پیاده روی اربعین حسینی 

 امسال
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گنج های قلعه گنج یکی پس از دیگری دفن می شوند

برادر گر که می خـوانی مرا،
  بنـــشین بـــرادروار 

 تفنگت را زمین بگــذار، 
تفنگت را زمین بگذار تا از 

 جســـــــم تـــــو 
این دیو انسان کــــش
  بــــــرون آیــــد. 
تو از آیین انســـــانی

  چـه مــــی دانـــی؟ 
 اگر جان را خدا داده ست 
 چرا بایــد تو بستــانی؟ 
چرا باید که با یک لـحظه، 
 غفلــت، این بـــرادر را 
به خاک و خون بغلطانی ؟

ادامه در صفحه دوم



۲ 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،

شهردار چاه دادخدا 
قلعه گنج به قتل رسید.
عیسی دادخدایی شهردار چاه 

دادخدا قلعه گنج دوشنبه شب 
گذشته پس از خروج از جلسه ی 

شورای ورزش شهرستان قلعه گنج 
در نزدیکی منزلش توسط افرادی 
ناشناس با سالح کالشینکف مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل 

 رسید.

سالم اقاحمید. خواهش میکنم در پیامک که 
فرستادم صدای من را به بگوش این مسعولین 

شهرستان برسون دررابطه با مصالح کار ساختمان 
می گویم یک فکر اساسی و درد بخور برای مردم 

شود.. وگرنه مردم بر ای داشتن و ساختن منزل 
مسکونی مطمئن با مشکالت اساسی رو به رویند. 

بازار کهنوج پر از مصالح بدون کیفیت, و قیمت 
 گرون است........ 

 □من آقای عادل دانا پیمانکار ساختمان هستم.

■سالم. سالم سالمتی آرد به بار. سالمت میکنم سر 
زنده باشی در نوشتن پاینده باشی. روزنامه نگاری 

انتشار چیزهایی است منتشر کردن آن برای جامعه 
مفید و سازنده است.هرچند برخی با آن مخالف 

باشند. روزنامه نگاری یک روابط عمومی قوی است.
دقیقا برایم اظهر من الشمس است که جنابعالی 

خدمت فرهنگی و پیشرفت های جامعه ی جنوب 
استان و رفع مشکالت مردم است .مانا بهی و 

 سخنانت گیرا. □عطا دلداری. منوجان

■سالم. در بحث معاینه فنی کهنوج .خواهش میکنم 
بیشتر اطالع رسانی شود..در ضمن معاینه فنی| 

خودروهای دوگانه سوز در کهنوج امکانش نیست 
مردم باید بندرعباس یا کرمان بروند. مسیولین 

 کمک کنند...این مشکل رفع شود. 
□ قاسم میرشکار و پیام مشترک چندین شهروند 

 دیگر 

■سالم. لطفا پیام مرا برسانید.. به شهریاری بخشدار 
چاه مرید و همچنین مسئولین مربوطه شهرستان 
..در رابطه به سهمیه آردو گازوییل نانواها.. با 4تن 
آرد و 1200لیتر خیلی کمه.... خواهشمندیم که این 

سهمیه نانوایی ها را زیادترش کنند متشکرم. □ 
 علی شهریاری

■در هفته نامه »آفاق جنوب « گزارش هایی از 
جنوب استان کرمان خواندم. باید بگویم واقعا عالی 

بود ممنون تان .ستون پیامهای مردم..را..ادامه 
 دهید.

 □مرتضی دالوری 

■ مطالب تاریخ رودبارزمین خوب بود. از سفرنامه 
فرمانفرما هم بیشتر بزارید.خوب بود و در واقع 

 روایت های قدیمی خیلی خوبند....
 □ عباس شهریاری 

■ گزارش روستای سوردر بسیار عالی بود.دست 
مریزاد میگویم به نویسنده اش..واقعا از این دست 

گزارش های مشکالت مردم داشته باشید خوبه...
حجم مطالب تاریخ رودبارزمین بیشتر کنید. علی 

 خزائی. از کهنوج.ناصرآباد
■پیام به شهردار محترم دارم. ابتدا مراتب تشکر 

وقدر دانی دارم از مهندس محمودی شهردار 
کهنوج که با جان و دل کار می کند. و تشکر می 
کنم.بابت دو موردپیام که قبال فرستادم..ایشان.
رسیدگی کرد و آن مشکل را تبدیل به قوت و 

 زیبایی شهر نمود.
و پیام االن دارم..که خیابان جانبازان منتهی به 

بیمارستان.. با روکش ساده کافی نیست...و درد این 
خیابات با این روکش و لکه گیری درمان نمیشود..

باتوجه به اینکه مسیر عبور و مرور ماشین های 
امدادی اورژانس است نیاز اصولی است که آسفالت 

درستی از نوع دیگر کارهای مهندس در این خیابان 
 صورت گیرد 

□از طرف : فرخ امیری شهروند کهنوجی

عطا ناوکی فرماندار شهرستان قلعه 
 گنج در خصوص این حادثه گفت؛

شهردار چاه دادخدا در شامگاه 
دوشنبه در مسیر منزل خود بر اثر 

 اصابت گلوله به قتل رسیده است.

 ناوکی افزود: قاتل نامبرده 
شناسایی شده و  دستگیری 

آن در دستور کار نیروی 
 انتظامی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: نشست شورای 
تامین شهرستان قلعه گنج 

تشکیل شده است و در این 
نشست تصمیمات الزم برای 

دستگیری قاتل فراری برنامه 
 ریزی شد.

رئیس شورای تامین 
شهرستان قلعه گنج اضافه 
کرد : تحقیقات در خصوص 

قتل در دست انجام است.

در پی اختالفات طایفه ای در شهرستان 
قلعه گنج:

صدای مردم

 عیسی دادخدایی شهردار چاه دادخدا در جلسه ی شورای ورزش شهرستان
قلعه گنج ساعاتی قبل از وقوع حادثه

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: قیمت 

تضمینی محصول کلزا به ازای هرکیلو 4 هزار و ۶۶0 تومان توسط 

دولت تایید و ابالغ گردیده است اما وزارت جهاد کشاورزی  پیگیر 

 افزایش به ۵ هزار تومان میباشد

□به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان دکتر 

فرامرز رستگاری مدیر زراعت سازمان اظهار داشت: در راستای طرح 

ملی ضریب خوداتکایی دانه های روغنی توسعه کشت کلزا در سطح ۷ 

 هزار و ۵00 هکتار با حفظ اولویت در دستور کار قرار گرفت. 

□وی افزود : قیمت تضمینی محصول کلزا به ازای هرکیلو 4 هزار و 

۶۶0 تومان توسط دولت تایید و ابالغ گردیده است اما وزارت جهاد 

 کشاورزی  پیگیر افزایش به ۵ هزار تومان میباشد 

□رستگاری بیان داشت: با حفظ اولویت به ازای هر هکتار کلزا  ۵ 

میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت پرداخت و بذورهیبرید با قیمت 

 یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. 

□وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه کشت کلزا به انجام بیمه 

فراگیر محصول باتعهدات مناسب و تعرفه حمایت شده خبرداد وافزود: 

کودهای موردنیازدولتی با حفظ اولویت تامین وسموم علف کش 

 مناسب با قیمت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

□مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از نظارت  فنی 

و مستمر  به صورت اختصاصی در هرپهنه از کاشت تا برداشت 

ونظارت مستقیم کارشناسان برعملیات کاشت مکانیزه محصول  

وتامین ناوگان برداشت با هد مخصوص  در زمان مناسب  برداشت 

 خبر داد.

□رستگاری اضافه کرد:عملیات خرید محصول به صورت متمرکز در 

هر شهرستان انجام و در بحث حمل و  جمع آوری  تا مراکز خرید 

 محصول  حمایت و مساعدت صورت می گیرد.

□وی به کشاورزان عالقمند به کشت کلزا توصیه کرد: با توجه به 

اینکه بذرمورد نیاز تامین و درحال حمل می باشد  با مراجعه به 

مراکز خدمات جهاد کشاورزی محل نسبت به ثبت سامانه ،عقد 

 قرارداد کاشت  و دریافت حواله بذر و کود اقدام نمایند 

□وی ضمن اشاره به مناسبترین تقویم زراعی کشت کلزا  از 20 

 مهرماه لغایت  20 آبانماه  در جنوب کرمان افزود: 

قیمــت خرید تضمینــی کـلزا اعــالم گــــردید

سفر وزیر ورزش به منطقه صورت گرفته مشخص 
 نمایید پیامد آن تا حصول نتیجه چه بوده است ؟ 

۸- در خصوص امضای موضوع  موسوم به تائید  
برجام  جز کدام دسته از نمایندگان بوده و احیانا« در 

دیدار شما با خانم موگرینی و انتشار آن عکس چه 
موضوعی مطرح شد که پیامد مثمر ثمری برای کشور 

 یا منطقه داشت ؟ 

۹- از آن جایی که  موضوع شفافیت مورد تاکید موکد 
چه در بحث آرای اعطایی و چه در رفتار و گفتار است 

 بفرمائید 
الف: چه کسانی مصر  بر گرفتن پست و منصب بودند 

که در یکی از فایلهای صوتی شما تلویحا« به آن اشاره 
شده بود ؟ و کدام خبرنگاران از شما تقاضای ۵۰ و یا 

 ۱۰۰ تومان داشتند ؟ 

۱۰-  نقش خود را در انتصابات چگونه ارزیابی می 
 کنید ؟ 

۱۱- موضوع جبران ضرر و زیان کشاورزان ذرت کار 
فاریابی و بذرهای نامرغوب و پروانه های چاههای ۵ 

 شماره ای در طول این ۴ سال به کجا رسید؟ 

۱۲ - چنانچه اقدامی عملی و نه صرفا« نامه های بال 
اثر را در خصوص  استیفای حقابه داران و کشاورزان 

۵ شهرستان و پیوست های زیست محیطی داشته اید 
 آن را به اطالع ولی نعمتان خود برسانید . 

۱۳- نسبت ها و قرابت های فامیلی شما در انتصابات 
بعد از توفیق جنابعالی در انتخابات گذشته چقدر 

 است و تا چه اندازه نظر بزرگانی نظیر آقایان 
 حاج شیخ مختار وزیری 

 حاج رضا تاجیک 
 مهندس موسوی

 دکتر عزتی 
 دکتر دوراندیش 

 دکتر دانشور 
که در پیروزی شما نقشی اساسی داشته اند تامین 

شده است ؟

ادامه سخن نخست

حجت االسالم نجنو امام جمعه ی قلعه گنج در حاشیه ی مراسم بدرقه 
ی زائرین عتبات عالیات که با مشارکت بنیاد مستضعفان و دفتر امام 

 جمعه صورت گرفت افزودند:
پیش بینی می کنیم در پیاده روی اربعین حسینی امسال تعداد سی 

 هزار زائر قلعه گنجی حضور داشته باشند.
همچنین اولین کاروان یک هزار و پانصد نفری اعزامی به عتبات 

عالیات و پیاده روی بزرگ اربعین حسینی با مشارکت دفتر امام جمعه 
ی قلعه گنج و بنیاد مستضعفان و ناحیه ی مقاومت بسیج شهرستان 
ظهر روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با حضور حجت االسالم نجنو امام 

جمعه و مهندس مهدی اماندادی مدیر شهرستانی بنیاد مستضعفان در 
 محل مسجد جامع این شهرستان به کربالی معلی اعزام شدند.

 حجت االسالم نجنو در حاشیه ی اعزام این کاروان ها اظهار داشت:
با برنامه ریزی که امسال داشتیم و با مشارکت و مساعدت بنیاد 

 مستضعفان یک هزار و پانصد نفر زائر قلعه گنجی
از روستاها ومناطق مختلف شهرستان مشرف به زیارت کربال و شرکت 
در پیاده روی اربعین حسینی می شوند و این کاروان ها روزانه از قلعه 

 گنج اعزام خواهند شد.
حجت االسالم نجنو افزود؛ موکب قلعه گنج در دومین سال به طور 

مستقل در شهر کربال و نزدیک حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس 
راه اندازی شده  و اماده ی ارائه خدمات دهی و پذیرایی به همه ی 

زائرین عزیز قلعه گنجی به صورت شبانه روزی هست.

                                         )خبرنگار؛ادیب حیدری(

حجت االسالم نجنو امام جمعه ی قلعه گنج عنوان نمود:

 پیش بینی حضور سی هزار نفری زائران قلعه گنجی در پیاده روی اربعین حسینی امسال

عقد قرارداد کاشت و تحویل بذر و مراحل معرفی به بانک و 

دریافت تسهیالت با قید فوریت و اولویت خاص برای کلزاکاران 

 انجام می شود.

□ روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان



)مقام معظم رهبری(۳
راه پیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوستانه ]دو ملت ایران و عراق[ است به گونه ای که مردم عراق در پذیرایی از 
زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمی گذارند. مسئوالن دو کشور ایران و عراق، باید از این فضا و فرصت برای منافع 

دو کشور بیشترین استفاده را بکنند

روضـــــه َاَرم بوستـــــانی بــاستـــانی درمنوجان

روضـــــه َاَرم بوستـــــانی بــاستـــانی درمنوجان

دیــــوان مـــراد، روستـــایي  زیبــا و پـر ازجــاذبه هاي نــادر

جستاری پیرامون سفال جهله در کرانه های حوزه هلیل رود و هرمزگان

گـردشگـری

تاریخــــی

دیوان مراد، روستایي  زیبا و پر ازجاذبه هاي نادر

روستاي »دیوان مراد« رااگر زیباترین و پرجاذبه ترین مکانهاي مسکوني گردشگري کهنوج 

بنامیم، نه تنها اغراق نگفته ایم، بلکه باید عبارت » دیار داشته هاي حیرت انگیز« هم به 

آن بیفزاییم. اگر بخواهیم روستایي از جنوب استان را به عنوان نمونه اي کوچک از روستاي 

زیباي .......یا  کندوان معرفي کنیم،  بدون تردید دیوان مراد نمونه خوبي مي تواند باشد. این 

را هر کسي که دیوان مراد را دیده است، باور دارد. این روستا بر بلنداي دره اي سرسبز و پر 

از چشمه سار که نخلستانهاي انبوهي دارد وبر گرده کوهي در دامنه جنوبي رشته کوه کلمرز 

سامان یافته است. چنان که به صورت پلکان باال مي رود ودرهر ردیف  از این پلکان چندین 

خانه روستایي ساخته شده است.  زیارتگاهي هم داردکه به قدمگاه حضرت علي)ع( معروف 

است واز قدیم آن را »دیوان مراد«  گفته اند. این زیاتگاه که جز۵زیارتگاه قدیمي ومعروف 

رودبارزمین است که آوازه آن حتي در شهرستانهاي دوردست استانهاي کرمان وهرمزگان 

رسیده و در طول سال، پیوسته  مردماني حتا از شهرهایي چون بافت وبم و سیرجان و 

بندرلنگه و میناب به زیارت آن مي آیند.  از شهرها و روستاهاي  جنوب استان هم درهر 

جمعه،  زائران زیادي را مي شوددیدکه راهي این روستا هستند. با این که خشکسالي تومار 

بخش عمده اي از زیبایي ها وجاذبه هاي آن را درهم پیچیده و باعث شد شمارزیادي از 

مردم این روستا را ترک گفته وبه شهر کهنوج کوچ کنند، اما هنوز شماري ازمردم هستند 

که به این زیباترین روستاي جنوب استان، وفادارمانده وآنجا را برهرشهر و آسایشي ترجیح 

دهند وزادگاه خودرا ترک نگویند. درختان میوه و زیبایي چون موزوانگور، جم وانبه که 

برای اولین بار چهارسال پیش با این سفال در منطقه هرمزگان آشنا شدم و گزارش کوتاهی 

از بازدیدم را در دانشگاه ارائه کردم که مورد توجه استادم جناب آقای دکتر حاجیلو قرار 

گرفت و بعدها مورد حمایت ایشان قرار گرفتم  و به عنوان پایانه نامه کارشناسی ارشدبا 

این موضوع از آن دفاع کردم . در اواخر سال 9۷ پروژه ای تحت عنوان توسعه و حفظ و 

احیاء سفال جهله زیر نظر میراث فرهنگی کرمان به سرپرستی دکتر حاجیلو و بنده  نیز 

انجام شده و از طرف میراث فضایی در قلعه منوجان برای احیاء آن تا کنون پیشنهاد شده 

است و هم اینکه کتابی هم با این موضوع آماده انتشار است. در واقع  سفال ظریف َجهله، 

گونه¬ای سفال پرکاربرد در نواحی گرمسیری جنوب ایران است که از دوران گذشته تا 

امروز با ابزار و ادوات بسیار ابتدایی، اما در یک فرآیند پیچیده تولید می¬شده¬است. 

مراحل تولید این گونه ظروف به مراتب سخت و پیچیده تر از ساخت یک سفال معمولی 

است و همزمان با تلفیقی از تکنیک چرخ و دست ساخته می شود. درعین حال، عالوه بر 

بهره¬گیری از ابزار و ادوات ابتدایی، نیز چرخاندن سفال در گودال های خاکستر به عنوان 

گردونه به جای چرخ سفالگری ویژگی شاخص این گونه سفالی است. این گونه سفال، کاربرد 

این سفال در زندگی روزمره برای )خنک¬کردن آب به جای آب سردکن های امروزی و در 

فرهنگ معنوی )آیین¬ها و موسیقی فولکلور( منطقه جنوب کرمان و استان هرمزگان نیز 

کاربرد داشته است. به گفته سالخوردگان منطقه هرمزگان این سفال در کشورهای حاشیه 

خلیج فارس خواهان زیادی داشته است و حتی به هندوستان و شاخ آفریقا  هم صادر می 

شده است. مهام انجم در سال 2013 کارگاه هایی از نمونه های تولید سفال جهله را در 

کشور هندوستان،جنوب شرق آسیا و اتیوپی شناسایی کرد و این تکنیک سفالی  در کارگاه 

های تولید را نیز به عنوان موزه زنده معرفی کرده است. امروزه در این مناطق یاد شده 

پیشرفتهایی در فرایند تولید سفال به وجود آمده است،همچنین کارگاه های آموزشی در 

کنار تولید و بازارهای جهانی برای فروش این گونه سفال راه اندازی شده است. 

شواهدی در دست است که این سفال  حداقل قدمت آن به پنج هزارسال پیش می رسد 

برای اولین بار از کاوش های باستان شناسی بین النهرین به عنوان سفال پوست تخمرغی 

توسط باستان شناسان معرفی شد و در جنوب شرق کرمان به عنوان سفال دست ساز 

ظریف نیز شناخته شده است. در تپه یحیی، کنارصندل جیرفت، تپه های سعید آباد 

پیرامون خانه ها کاشته شده اندزیبایي این روستا را دوچندان کرده است. به ویژه آنکه 

از جاده ورودي به تماشاي  نماي روستا در دامنه شیب دارکوه بشینیم.  

دره هاي پیرامون این روستاي کوهستاني، مملو از درختان زیبایي چون انگور بادام 

زیتون هبر، کنار، مورت و... و....است. عبدالحسین میرزافرمانفرماک دوقرن پیش به 

  
 مامان صدا زد:

 امیرجان، مامان بپر سه تا سنگک بگیر.
 اصاًل حوصله نداشتم، گفتم:

 من که پریروز نون گرفتم.
 مامان گفت:

 خب دیروز مهمون داشتیم زود تموم شد. االن نون نداریم.
 گفتم: چرا سنگگ، مگه لواشی چه عیبی داره؟

 مامان گفت:می دونی که بابا نون لواش دوست نداره.
گفتم: صف سنگگ شلوغه. اگه نون می خواهید لواش 

 می خرم.
مامان اصرار کرد سنگک بخرم. قبول نکردم. مامان عصبانی 

شد و گفت: بس کن، تنبلی نکن مامان، حاال نیم ساعت 
 بیشتر تو صف وایسا.

این حرف خیلی عصبانیم کرد. آخه همین یه ساعت پیش 
 حیاط رو شستم.

 داد زدم: من اصاًل نونوایی نمیرم. هر کاری می خوای بکن!
داشتم فکر می کردم خواهرم بدون این که کار کنه توی 

خونه عزیز و محترمه اما من که این همه کمک می کنم باز 
هم باید این حرف و کنایه ها رو بشنوم. دیگه به هیچ قیمتی 

حاضر نبودم برم نونوایی. حاال مامان مجبور میشه به جای 
 نون، برنج درسته کنه. این طوری بهترم هست.

با خودم فکر کردم وقتی مامان دوباره بیاد سراغم به کلی 

آگهی اصالحی  نــــون سنـــگـک
می افتم رو دنده لج و اصال قبول نمی کنم. اما یک دفعه 

صدای در خونه رو شنیدم. اصاًل انتظارش رو نداشتم 
که مامان خودش بره نونوایی. آخه از صبح ده کیلو 

سبزی پاک کرده بود و خیلی کارهای خونه خسته اش 
کرده بود. اصاًل حقش نبود بعد از این همه کار حاال بره 

 نونوایی. 
راستش پشیمون شدم. هنوز فرصت بود که برم و توی 
راه پول رو ازش بگیرم و خودم برم نونوایی اما غرورم 

قبول نمی کرد. سعی کردم خودم رو بزنم به بی خیالی و 
مشغول کارهای خودم بشم اما بدجوری اعصبابم خورد 

 بود. 
 یک ساعت گذشت و از مامان خبری نشد. 

به موبایلش زنگ زدم صدای زنگش از تو آشپزخونه 
 شنیده شد. 

 مامان مثل همیشه موبایلش رو جا گذاشته بود. 
 دیر کردن مامان اعصابمو بیشتر خورد می کرد. 

نیم ساعت بعد خواهرم از مدرسه رسید و گفت: تو راه 
که می اومدم تصادف شده و مردم می گفتند به یه خانم 

ماشین زده. خیابون خیلی شلوغ بود. فکر کنم خانمه 
 کارش تموم شده بود.

 گفتم:نفهمیدی کی بود؟
 گفت:من اصاًل جلو نرفتم.

دیگه خیلی نگران شدم. رفتم تا نونوایی سنگکی 

 نزدیک خونه اما مامان اونجا نبود. 
یه نونوایی سنگکی دیگه هم سراغ داشتم رفتم اونجا 

 هم تعطیل بود.
دلم نمی خواست قبول کنم تصادفی که خواهرم 

می گفت به مامان ربط داره . تو راه برگشت هزار جور 
 به خودم قول دادم که دیگه تکرار نشه کارم.

وقتی رسیدم خونه انگشتم رو گذاشتم روی زنگ و 
منتظر بودم خواهرم در رو باز کنه اما صدای مامانم رو 

 شنیدم که میگفت:
 بلد نیستی درست زنگ بزنی؟

 تازه متوجه شدم صدای مامانم چقدر قشنگه!
نفس عمیق کشیدم و گفتم: الهی شکر و با خودم 

 گفتم: قول هایی که به خودت دادی یادت نره!

□ پدر و مادر از جمله اون نعمتهاي هستن که دومي 
 ندارن

 پس تا هستند قدرشون رو بدونیم!
 افسوس بعد از اونا؛ هیچ دردي رو دوا نمیکنه؛

نه براي ما » نه براي اونا!!!

رودبار،تمب خرک و در مناطقی از کهنوج و قلعه گنج شواهد و مدارکی  از  تولید سفال 

جهله در محوطه های زیادی بدست آمده است. این درحالی است که عدم توجه به 

این هنر بومی در سال¬های اخیرمتاسفانه در منطقه رودبارزمین منسوخ شده ، و در 

هرمزگان سبب کاهش حجم تولیدات و تعطیلی اغلب کارگاه¬های آن شده است. بر این 

اساس، مهم¬ترین مسألة چگونگی احیاء، حفظ و توسعه سنت سفالگری َجهله در نواحی 

جنوب کرمان است. شناسایی و بررسی ریشه های این دست ساخته سفالی به عنوان 

کاالی لوکس و شًا نزا  به دوران بیشتر فرهنگ های پیش از تاریخی و بر اساس پسمانده 

های سفالی مردمان باستان کرانه های هلیل رود هم از این کاالی لوکس به عنوان آبسرد 

کن احتماالً  استفاده می کرده اند. از انجا که این سفال محلی  سابقه طوالنی در منطقه 

دارد از این نظر اهمیت آندر حوزه خلیج فارس بسیار ضروریست. و نیاز به احیاء  دوباره 

کارگاه های آن در کرانه های هلیل رود دارد. تا بتوان دوباره آن را به چرخه اقتصاد 

برگرداند. به عنوان )احیاء پروژه سفال جهله(با پیشنهاد در منطقه اقتصادی قلعه 

گنج و منوجان تولید آن تاثیر در اقتصاد منطقه خواهد گذاشت. با توجه به اینکه 

مردم منطقه دوباره با یک سفال باستانی که  حداقل حدود ۵000 سال قدمت 

دارد و تا چهار دهه پیش در منطقه تولید می شده است، مواجه می شوند، یک 

رونق اقتصادی صنایع دستی در منطقه شکل خواهد گرفت و پس از اینکه سفال 

توسعه پیدا کرد می توانیم در آینده صادرات هم داشته باشیم .همانند کاری که در 

هندوستان و سریالنکا شکل گرفته است، ماهم می توانیم در آینده در کنار رقیبان 

خود برای فروش آن به بازار های جهانی فکر کنیم.

به طور کلی برای نجات این سنت تولید سفالی  می توان راه حل هایی برای حفظ 

و احیاء  آن   ارائه کرد و اهداف متعددی از تجربه ها و مشاهدات میدانی را دنبال 

کرد ازجمله؛ نجات بخشی شیوه های تولید سفال بومی همساز با طبیعت، آموزش 

در کنار تولید به صورت تخصصی، ارتباط وسیع و  همکاری میان تولیدکنندگان 

تکنیک جهله، بخصوص سفالگران بومی هند،جنوب شرق آسیا و بخش هایی از 

آفریقا که با این تکنیک سفالگری آشنا هستند، بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارها 

بین تولید کنندگان. همین طوراستفاده بیشتر مردم از ظروف سفالین با توجه به 

کارایی آن، به جای استفاده از کاالهای صنعتی و مدرن. همچنین ایجاد فضایی 

مناسب برای عموم فراهم شود تا هنگام بازدید از کارگاه های سفالی، آنها هم 

بتوانند برای تفریح و سرگرمی سفال جهله تولید کنند. برای احیاء این سفال ما باید 

بیشتر از دانش محلی برای این اینکه سفالی مناسب تولید کنیم بایداستفاده کنیم. 

باید بازارهای جهانی را برای آشنایی با این گونه تکنیک مهم سفالگری دایر کنیم که 

هم برای صنعت محلی، مصرف کننده مقرون به صرفه است و هم سودهای بالقوه ای از 

فروش تولید و تولیدات حرفه ای دست ساز محلی به دست خواهد آمد.

حمید علیمرادی.کارشناس باستان شناسی

این نواحي سفر نموده است. درباره این روستا چنین نوشته است:  »کوه بسیار 

بزرگي  است موسوم به »کلُمرد« درآن کوه نخیالت وانار وانگور وانجیروبادام 

و زیتون بسیار است.  شکار کوهي وپلنگ و خرس زیاد است.« ]ص31۵ [  این 

درختان میوه و حیوانات وحشي هنوز هم هست. البته نه به آن زیادي که در آن 

روزگار، حاکم وقت کرمان نوشته است.  

»دراین نقطه قدمگاه وزیارتگاهي است ودر عرف عوام گویند علي ابن ابي 

طالب)ع(از این نقطه عبورفرموده وآن را »دیوان مراد«مي نامند. وخدودم آن 

نقطه ده دوازده نفر از رعیت شیب کوه اند. واز باغات سابق الذکر چند قطعه برآن 

وقف است. واز اهالي رودبار و مهني وساردویه و جیرفت و غیره همه  ساله به 

عزم زیارت جوقه جوقه آنجا آمده  نذورات مي کنند. وخیلي از حاجات ومطالب 

آنها چنانکه شهرتي تمام دارد.برآورده مي شود.متولي حالیه آن مالسعیدي 

است.«

بنابراین بخشدارچاه مرید که یک چهره تحصیلکرده بومي و مدیري با برنامه 

است،  مي بایست این روستا را به عنوان روستاي هدف گردشگري معرفي وبا 

ثبت آن با همین عنوان در میراث فرهنگي استان کمکي شایان در بهبود وتوسعه 

ي آن داشته باشند.  

حمید شهریاری کوتک
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پیـــــــــام تســـــلیـــت

گنج های قلعه گنج یکی پس از دیگری دفن می شوند

قتل یکی از  نکوهیده ترین بزهکاری های اجتماعی 
است  دخیل  آن  انجام  در  موثری  عوامل  که  است 
داشتن  با  گنج  قلعه  شهرستان  میان  این  در  و 
بیشترین فراوانی تحصیل کردگان در بین شهرهای 
حوادث  بروز  در  متاسفانه  کرمان،   استان  جنوب 
 ناگوار و جنگ های قومی و قبیله ای پیشرو است!
گنج  قلعه  حوزه  در  مکشوفه  اشیای  به  □نگاهی 
شگفتی  به  را  شناسان  دیرینه  خدا   داد  چاه  و 
آن  پی  در  و  شهرنشینی  و  مدنیت  که  واداشت 
پدید  بارز  عوامل  از  تمدن  و  فرهنگ  گیری  شکل 
بوده  هم  کنار  در  حوزه  این  در  مردم  تجمع  آمدن 
های  پیوند  در  بسزایی  تاثیر  عامل  همین  که  است 
 قومی  و قبیله ای مردم این سرزمین داشته است.
□ اگر بگوییم که اصیل ترین و با نجابترین طوایف 
جنوب کرمان که به واسطه پیوند های سببی و نسبی 
هم  کنار  در  گنج  قلعه  شهرستان  در  درگذرزمان 
به گزاف  زندگی می کنند سخنی  سال های متمادی 
تعدد  و  فراوانی  این مدعا  ایم چرا که شاهد  نگفته 
خارج  مهاجرین  و  کرده اند  تحصیل  میزان  تکثر  و 
استانها  مراکز  در  بعضًا  که  است  این شهرستان  رو 
نام و آوازه  و کشورهای حوزه خلیج فارس صاحب 
اما  شده اند  کشور  برای  افتخاری  و   خود  برای  ای 
صد افسوس که اخیراً این گنج های با ارزش با کوته 
فکری و خشم آنی و عدم پادرمیانی افراد ذی نفوذ 
و صاحب فرهنگ طوایف و دستگاه های متولی یکی 
 پس از دیگری گلچین و در زیر خاک دفن می شوند!
درست  که  نیست  لطف  از  خالی  نکته  این  ذکر   □
با  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  جلسه  روز  در 
،معتمدین و روسای  حضور سران طوایف متنفذین 
دستگاه های متولی در عنبر آباد ،  دقیقا در همان 
روز یک قتلی در کهنوج رخ داد و از آن روز خیلی 

اینجا رودبارزمین ،جنوب کرمان 
قلعه گنج

دارم تصاویر دیدارها و برنامه های هفته 
نیروی انتظامی رو  نگاه میکنم ،یکی 

دو هفته از هفته دفاع مقدس گذشته 
است. خبری نصف و نیمه جلو  چشمم 
جا خوش کرد و میخکوب و  بهت زده 

خواندم: حاج عیسی دادخدایی شهردار 
شهر چاه دادخدا توسط اشرار مورد 

هدف تیراندازی قرار گرفت .حال وی 
وخیم  هست. نگاهم روی صفحه گوشی 

 جا ماند.
اینقدر جا ماند تا خبر بعدی رسید.حاج 

 عیسی شهید شد.
اینجا قلعه گنج است .در هفته نیروی 

انتظامی ،  با فاصله دو هفته با هفته دفاع 
مقدس و در مرکز شهر صدای شلیک 
گلوله ها خبر از شهادت جانباز آزاده 

ای می دهد که در نوجوانی و جوانی برای 
امنیت و دفاع از وطن و ناموس ایرانی در 

مقابل صدامیان ایستاد تا فرزندان این 
خاک و کودکان رودباری در امنیت درس 
بخوانند و بزرگ شوند ،حاال یکی  از همان 

 کودکان اینچنین او را....
حاج عیسی دادخدایی جانباز 

جنگ تحمیلی بود.از آزادگان سرافراز 

 خـــودمـــان را نـُکـشـیم

طولی نکشید که یکی از فجایع انسانی در قلعه گنج  
شکل گرفت و یکی از آزاده های قهرمان و نیروهای 
خدوم و چهره های فرهنگی قلعه گنج  و شهردار 
چاه دادخدا به ضرب گلوله طعمه خود خواهی ها و 
 انتقام گیری ها و فرهنگ های رایج ناصواب گردید 
قتل  اینگونه  که  گفت   توان  نمی  قطع  طور  □به 
های فجیع و کشتن با ارزش ترین نیروها و منابع 
اما می  است؟   آمده  کجا  از  گنج  قلعه  در  انسانی 
توان ادعا کرد حذف جوانان و نیروهای نخبه قلعه 
گنجی درب منزل و جلوی چشم زن و فرزند آن 
قدر ناگوار است که هرگز گذر زمان نمی تواند برای 
جانشینی این گنج های خفته در خاک شبیه سازی 
کند . با  اذعان به این نکته که اکثریت این قتل ها 
توسط جوانان ناپخته و ناکار آزموده شکل گرفته 
پی می بریم نقش تحصیلکردگان بزرگان و دستگاه 
های متولی در مهار این گونه بزهکاری ها کمرنگ 
بوده و بعضًا جامعه شناسی رفتارگرایانه نشان می 
دهد که گاهی یک حرف و یک رفتار از طرف بزرگان 
تحریک  و  تهییج  همساالن  گروه  و  همسایگان  و 
پیامدهای  خود  که  دارد  همراه  را  قتل   به  منجر 
حس   اقتصادی  و  فرهنگی  فقر  قبیل  از  گوناگونی 
به دنبال دارد را   انتقام گیری فرار سرمایه و غیره 
تحصیل    ، درس  همه  این  خروجی  راستی  به   □
امر  و  فرهنگ   ، و سیما  ،  صدا  موعظه    ، منبر    ،
 ، دانشگاه   ، حوزه   ، منکر  از  نهی   ، معروف  به 
را  خود  بودجه   و  هزینه    ، پرورش  و  آموزش 
خط  اقداماتی  چه  و  ؟   دهد  نشان  باید  کجا  در 
زند؟  می  رقم  را  ناگوار  حوادث  گونه  این   پایان 
به امیدی روزی که شاهد حذف نیروهای ارزشی و 

برادر کشی در هیچ جای ایران پهناور نباشیم
                                                                                                                                                      
             خدامراد میرآبادی  

بود.معلم بود.بخشدار بود.شهردار 
بود..موهایش در همین خاک سفید 

 شده  بود..
او  دین خود را به خاک رودبارزمین 

ادا کرد و رفت.با آبرو  رفت.ما ماندیم 
 و آبروی رفته شهرمان.

ما که براحتی میتوانیم برویم 
و امنیت کشورهای مسلمان 

نشین دیگر را برقرار کنیم چرا 
اینجا در خاک خودمان ، جهل 

،نادانی،تاریکی و خباثت ، موهای 
جو گندمی و سفید حاج عیسی را 

 رنگین میکند؟
چرا اندک اشرار سنگدل آزادانه 

 تردد میکنند؟
چرا اجازه داده می شود اینچنین 

با آبروی این دیار که مردمانش به 
خونگرمی ،مهمان نوازی ،میار جلی 

بلوچیشان ،شهره هستند بازی 
 شود؟

شما را بخدا تمامش کنید.شما 
را بخدا خودمان را نکشیم.دیگر 
هیچکس برایتان دست نمی زند.

 اینجا همه  نفرینتان میکنند.
حاج عیسی رفت ،با آبرو  رفت .ما 

ماندیم و  آبروی رفته این خاک

بسم الل الرحمن الرحیم 

 چشم پاک دختری از جمله ای تر مانده است.
  چشم های پاکش اما خیره بر در مانده است.
روی دیوار اتاق کوچک تنهایی اش عکس 

بابایش کنار شعر مادر مانده است.

بدون تردید حماسه فداکاری ها و 
خدمات ماندگار و از خودگذشتگی 
های ازاده و جانباز سرافراز« عیسی 
دادخدایی« در ذهن و بر زبان مردم 
قدرشناس این سرزمین همواره باقی 
و بالنده خواهد ماند و سینه به سینه 

و نسل به نسل به عنوان چراغ راه 
 آیندگان انتقال خواهد یافت.

 بسم الل الرحمن الرحیم
َهِّذیَن ُقِتُلواْ فِی  َو الَ تَْحَسَبَنهّ ال

َسِبیِل اللِهّ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاء ِعنَد 
ِهِّهْم یُْرَزُقون َرب

در کمال تاسف و تاثر مردی از 
جنس ایثار و خدمت شادروان 
عیسی دادخدایی از یادگاران 

دفاع مقدس ،شهردار خدوم چاه 
 دادخدا را از دست دادیم

اینجانبان به نمایندگی از 
تمامی  همکاران در شورا و 

 بسم رب الشهداء و الصدیقین
  انهّا لل و انهّا الیه راجعون

 خبر تأسف بار شهادت، آزاده سرافراز، 
شهردار مظلوم و پر تالش شهر چاه 
دادخدا، مهندس دادخدایی، توسط 

 اشرار و کوردالِن پلید بسیار جانسوز بود
 عزیزی که در دوراِن هشت سال دفاع 

مقدس، شجاعت و ایثار را معنا بخشید، 
و با گذراندن نوجوانی و جوانی خود، 

در زندانهای حزب بعث عراق، عزت را 

بسم رب الشهدا و الصدیقین 

خبر تاسف بار شهادت ، جانباز 
سرافراز شهردار مظلوم و پرتالش 
چاه دادخدا توسط اشرار کوردل 
. بود  جانسوز  بسیار  پلید   و 

این  بر  خدا  رحمت  و  سالم 
را  نوجوانی  که  عزیز  شهید 
جبهه  در  دشمن  با  مبارزه  در 
جنگ  و زندانهای مخوف حزب 
نیز  آن  از  و پس  بعث گذرانید 
با  تربیت  و  تعلیم  سنگر  در 
جهل مبارزه کرد و در آخر هم 

وصال عاشقانه جانباز شهید گران قدر 
»عیسی دادخدایی« که مشتاق دیدار 

با همرزمان شهیدش بود گوارای 
وجود پاکش باد. اینجانب ضمن عرض 
تسلیت و همدردی با خانواده محترم 

دادخدایی ، صبر جمیل و تسلی خاطر 
بازماندگان و علو درجات شهید معزز را 

 از بارگاه ایزد منان خواستارم.
روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر 

رهرو باد.

مجیداوستان
رئیس جمعیت هالل احمر

 شهرستان قلعه گنج

برای این ملهّت معنا کرداینجانب 
ضمن عرض تبریک و تسلیِت 

شهادت این عزیز، ُعُلوِهّ درجات را 
برای روح بلند ایشان، از خداوند 

منهّان خواستارم و برای بازماندگان، 
صبری عظیم و اجری جزیل 

آرزومندم 

  غالمرضا نژادخالقی
مدیرکل امور شهری و شوراهای        

استانداری کرمان

شهرداری کهنوج این ضایعه دردناک 
را به مردم شریف قلعه گنج و چاه 
دادخدا بخصوص خانواده  محترم 
داغدار  تسلیت عرض  نموده و از 

درگاه خداوند متعال برای آن عزیز 
سفر کرده به معراج، همنشینی با سید 
الشهداء)ع( و برای بازماندگان محترم 

 صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
روحش شاد و یادش گرامی

شهردار و اعضا شورای اسالمی شهر 
کهنوج

و سازندگی در شهرداری  خدمت 
رحمان  و خداوند  کرد  انتخاب  را 
سالها پس از دفاع مقدس، پاداش 
عظیم صابران را به او هدیه کرد. 
به روان پاک او درود ممیفرستیم 
گرامی اش  بازماندگان  به  و 
میگوییم. تسلیت  و   تبریک 

       شهردار و شورای شهر 
قلعه گنج


