گرگان؛ منطقه ای گردشگری در جنوب استان
گروه فرهنگ -گرگان در  60کیلومتری شمال نیکشهر یکی از مناطق گردشگری استان است که در طول سال گردشگران
زیادی از آن بازدید می کنند ،این منطقه در قسمت شمالی دهستان مهبان از توابع بخش مرکزی نیکشهر واقع شده است
که وسعتی بیش از  200هکتار دارد و  150خانوار در آن زندگی می کنند .وجود مزارع و باغ های کشاورزی ،نخلستان ها و
رودخانه های پرآب از قابلیت هایی است که در منطقه گردشگری و تفریحی گرگان وجود دارد و سبب شده تا هر سال بسیاری از
مسافران مدتی در کنار آن استراحت و تفریح کنند .این منطقه با بیش از  27کیلومتر طول در مسیر رودخانه ای با آب روان و دو
طرف مزارع کشاورزی قرار دارد و خانه های روستا به صورت پلکانی نمایی خاص به آن بخشیده است .در این منطقه گردشگری
انواع محصوالت کشاورزی سردسیری از جمله سیب درختی ،انگور ،انار و انجیر تولید می شود.
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سوگواری مادران عاشورایی و شیرخوارگان حسینی
ذوالفقاری -همزمان با اولین جمعه محرم روز گذشته
مادران عاشورایی گرد هم آمدند تا ندای لبیک یا حسین
(ع) خود و شیرخوارگانشان را به گوش عالم برسانند.
کودکان سفید و سبز پوش با پیشانی بند «یا صاحب
الزمان(عج)»« ،یا حسین شهید» و «یا زینب(س)» در
دستان مادران خود در حسینیه عاشقان ثارا ...زاهدان
حــال و هــوای دیگری به ایــن مکان بخشیده بودند.
مــادران نیز با چهره های حزن آلود همراه با قطرات
اشک ،بی اختیار فریاد «یا حسین» سر میدادند و با خود
زمزمه می کردند که «حسین جان شیرخواره ام نذر قیام
و آرمان هایت» و «لقمه حالل دادن ،شیرحالل دادن
راز و رمز پرورش سرباز حسین است» .آن ها همچنین
برای پیروی از راه امامت و والیت پیمان دوباره بستند.
نماینده ولی فقیه در استان در این همایش با بیان این
که حضرت علی اصــغــر(ع) سندی گویا در حقانیت
قیام امام حسین(ع) است گفت :عاشورا یک کالس
فشرده از ایثار و شهادت است کالسی که حتی کودک
شیرخواره نیز در آن درســی بــزرگ به عالمیان داد.

آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی» افزود :شهادت حضرت
اباعبدا ...حسین(ع) و یاران با وفای آن حضرت در کربال
حرارتی در دل مومنان به وجود آورد و شهادت حضرت
علی اصغر(ع) طفل شیرخواره امام حسین(ع) هم نماد
مظلومیت جبهه اباعبدا( ...ع) در واقعه کربالست و قیام
آن حضرت نیز تنها برای حفظ اسالم بود .امام جمعه
زاهــدان اظهار کرد :امام حسین (ع در امامت ،علم،
قدرت و کرامت با دیگر امامان در یک ردیف قرار دارد
و همه اوصاف دیگر امامان معصوم(ع) در وجود سرور و
ساالر شهیدان دیده می شود .به گفته وی ،انتظار می
رود مسلمانان جهان به منظور حفظ اسالم از عاشورا
درس بگیرند و آن را الگوی زندگی خود قرار دهند .به
گزارش خبرنگار ما آیین میعاد شیرخوارگان حسینی
با شهید شش ماهه کربال روز گذشته همزمان با اولین
جمعه ماه محرم به منظور گرامیداشت مقام شامخ
حضرت علی اصغر (ع) در زاهدان و دیگر نقاط استان
برگزار شد که مداحی ،سخنرانی و مصیبت خوانی از
برنامه های این همایش بود.

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد:

آغاز سال تحصیلی جدید با حضور  650هزار دانش آموز

گروه فرهنگ -سال تحصیلی جدید از امروز با حضور
 650هزار دانش آموز در  6هزار و  800مدرسه
استان آغاز می شود.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» مدیرکل آموزش
و پرورش در نشست خبری که در خانه معلم زاهدان
برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
دانش آموز و معلم گفت :پیش بینی این اداره کل
ثبت نام  700هزار دانش آموز در  26هزار کالس
و  6هزار و  800مدرسه استان برای سال تحصیلی
جــدیــد بــود امــا  650ه ــزار دان ــش آم ــوز در سال
تحصیلی  96 -97نام نویسی کردند ،البته ثبت نام
همچنان ادامه دارد و امیدواریم که تعداد پیش بینی
شده جذب مدارس شوند.
«علیرضا نخعی» افزود :ساماندهی نیروهای انسانی
برای آغاز سال جدید تحصیلی و آموزش معلمان نیز
انجام شده است 580 ،کالس درس جدید در قالب
 122مدرسه به بهره برداری رسیده و  500کالس
هم تعمیر و کالس های جدیدی به مدارس اضافه
شده است.

توزیع رایگان کتاب های درسی
وی با بیان این که سیستان و بلوچستان تنها استانی
است که کتب درسی در مــدارس دولتی آن رایگان
توزیع می شود ادامه داد :حدود  7میلیون جلد کتاب
درسی رایگان با بیش از  22میلیارد تومان اعتبار به
دلیل شرایط خاص استان به مدارس دولتی ارسال
شــده اســت و میان دانــش آم ــوزان توزیع می شود.
بنابراین هیچ مدرسه دولتی حق دریافت پول در قبال
تحویل کتاب درسی به دانش آموزان ندارد.وی اظهار
کرد 150 :هزار بسته نوشت افزار رایگان و کیف به
همت خیران و قرارگاه منطقهای قدس جنوب شرق
نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم استان توزیع شد
و اولین بار است که این تعداد دانش آموز مورد حمایت
قرار می گیرند.به گفته وی جشن شکوفه ها و غنچه ها
برای دانش آموزان کالس اول ابتدایی و پایه هفتم در
 4هزار و  800مدرسه استان برگزار و سال تحصیلی
جدید آغاز شد ،همچنین  30هزار نوآموز در مقطع
پیش دبستانی ثبت نام کرده اند و آموزش و پرورش
آماده پذیرش  70هزار نوآموز است که ثبت نام ادامه

-1شکوه گر جدایی – بانگ – چاقو – سقف  -2رسیده
 گرو -توانایی خواندن و نوشتن  -3گشاده – دفعه حیله – یازده  -4تلخ  -قطعی -گهواره  -نصف -5ساقه خشک غالت – آهنگر معروف – نپخته -6سنگ
ترازو – فرق سر -کوالک  -7اگر  -مخترع تلگراف-
شعله آتش  -8مادر  -نوعی پارچۀ پرزدار و ضخیم برای
خشک کردن بدن  -بریان  -فلز رسانا -9پره گوش-
فالگیر  -ویتامین جدولی  -10درجه ای در ارتش –
جلوه  -جهان  -11قرض – بزرگان  -بلدرچین -12
پرنده آش سردکن – اگر حروفش مرتب شود به معنی
جانشینان است  -روسیاه مطبخ -صدای درشت -13
واحد پول ژاپن  -کاربلد – کله – آخرین توان  -14از
این جهت – دیوار گلی -مژده  -15ازادات پرسش
– ویرانگر – خورشید – عالمت مفعولی

-1تکرار حرف – شهری در خراسان قدیم – رود
مرزی – صحرای مصر  -2سرگرد سابق -اهلی -روح
 -3حرف انتخاب – عمل – باند – به دنیا آوردن -4

نیازمنـــدیها
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برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در زاهدان
گروه فرهنگ -نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در زاهدان افتتاح
شد .رئیس شوراهای حل اختالف زاهدان به خبرنگار ما گفت :با توجه به مطالبه
گری و کنجکاوی های نسل امروز برای دانستن وقایع گذشته ،برای آشنایی این
نسل با هشت سال دفاع مقدس برپایی نمایشگاه عکس در دستور کار قرار گرفت
که با اهدافی همچون حفظ ارزشهای انقالب اسالمی ،گرامیداشت حماسه
سازان و حماسه آفرینان دفاع مقدس و آشنایی نسل های امروز با این این دوران
دایر شد« .محمدرضا طاهری نسب» افــزود :رزمندگان طی هشت سال دفاع
مقدس با تکیه بر فرامین الهی و بهره گیری از راه امام حسین (ع) توانستند در
مقابل دشمنان تا دندان مسلح ،ایستادگی کنند که این نمی تواند دلیلی جز بهره
بردن از آرمان های قیام کربال باشد و مصادف شدن هفته دفاع مقدس با دهه اول
محرم ،بیش از پیش می تواند نشانگر احوال رزمندگان در این دوران باشد .وی
درباره آغازهفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز گفت :یکی از جنبههای
تهاجم دشمن ،تهاجم فرهنگی و فاسد کردن جوانان است که در این میان نقش
امر به معروف و نهی از منکر در ایران اسالمی روز به روز حیاتیتر میشود ،بنابراین
باید با نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی ،جامعه را به سوی
خوبیها سوق بیشتری داد .وی با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس
در شوراهای حل اختالف زاهدان اظهار کرد :همانند سال های گذشته امسال
نیز با نصب پارچه سیاه و پرچمهای منقش به اسامی ائمه اطهار(ع) و حضرت
ابوالفضل(ع) در مجتمع های شوراهای حل اختالف زمینه های عزاداری امام
حسین (ع) مهیا شده است.

سینماگران استان تجلیل شدند

دارد.وی اضافه کرد :سال  92تعداد نوآموزان پیش
دبستانی  8هزار نفر بود که با رشد  12درصدی به
 60هزار نفر در سال تحصیلی گذشته افزایش پیدا
کرد ،با اقدام های انجام شده پوشش تحصیلی همه
دوره های تحصیلی  8درصد بهبود پیدا کرده است.
شرایط برخی از شهرستان ها نیز از نظر کیفیت
آموزشی بسیار خوب شده است به عنوان مثال در
کنکور امسال در سراوان  55نفر موفق به کسب رتبه
زیر هزار شدند.
احداث  5مدرسه جدید در کمب
مدیرکل آمــوزش و پــرورش دربــاره زیرساخت های
آمــوزشــی در روســتــای کمب چابهار بیان کــرد :در
حاشیه شهر چابهار (روســتــای کمب) همه بخش
های خدماتی مشکالتی دارد و می تــوان گفت که
شرایط آمــوزش و پــرورش در این منطقه بهتر است
چون  3مدرسه جدید در آن احداث شده و  5مدرسه
هم در دست ساخت است .البته تعدادی از فضاهای
آموزشی این روستا قابل قبول نیست تا زمانی که
مــدارس آمــاده می شود چاره ای نیست جز این که
از همین فضاها استفاده کنیم ،البته تعمیراتی در
آن انجام شده است.وی در پاسخ به سوال خبرنگار
ما دربــاره تاثیر هدایت تحصیلی در توازن رشته ای
نیز اظهار کرد :توازن رشته ای در کشور و به ویژه در
سیستان و بلوچستان خوب نیست و بیشتر دانش
آموزان از رشته های نظری و به ویژه تجربی استقبال
می کنند تا فنی و حرفه ای ،در حالی که باید بر عکس
باشد تا زمینه برای توسعه فراهم شود.وی گفت :در
سال های گذشته از  32منطقه آموزش و پرورش در 8
منطقه رشته ریاضی تدریس نمی شد که امسال دایر

شد اما استقبال از آن کم است و سعی داریم که مردم
توجیه شوند و فرزندانشان را به رشته هایی هدایت
کنند که با شرایط بازار کار مطابقت دارد اما به دلیل
این که اطالعات کم است خانواده ها مقاومت می
کنند و خیلی از دانش آموزان با این فکر که پزشکی
قبول می شوند سراغ رشته تجربی می روند.
وی تصریح کــرد :طبق برنامه ریــزی انجام شده در
راستای هدایت تحصیلی دانش آموزان برای دروس
پایه نهم سقف نمره تعیین کردیم تا بتوان توازن رشته
ای را برقرار کرد .برنامه های آموزش و پرورش ادامه
دارد تا شرایطی فراهم شود که انتخاب رشته که یکی
موضوعات با اهمیت است با آگاهی انجام شود.
 1800مدرسه بیش از نرم کشوری
نخعی درباره توسعه مدارس شبانه روزی نیز گفت:
توسعه این مدارس در دستور کار قرار دارد و بر اساس
مصوبه شورای آموزش و پرورش در برخی از مناطق
ساخت آن در دستور کار قــرار گرفت که راهکاری
بلند مــدت اســت ،در شرایط فعلی با توجه به این
که تعداد دانش آمــوزان مــدارس شبانه روزی کمتر
از ظرفیت آن بود ،پذیرش با افزایش جیره غذایی
مدارس شبانه روزی در این آموزشگاه ها بیشتر شد.به
گفته وی ،پراکندگی و کثرت مناطق جمعیتی از
مشکالت آموزش و پرورش در استان است به همین
دلیل سرویس هــای روستا مرکز تقویت و هــزار و
 800مدرسه بیشتر از نرم کشوری در استان دایر
شده است ،همچنین در مقطع متوسطه تعداد دانش
آمــوزان  30درصد مــدارس از نرم کشوری پایین تر
است .در این راستا تجمیع دانش آموزان و آموزش از
راه دور نیز در دستور کار قرار گرفت.
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برج داستانی -پیاله – غیر شرعی  -حرف پیروزی
 -5گناه -با ایمان – ریز نمرات -6آهسته -بچه
سگ  -شکاف  -7همه  -مستعد -از سوزنی برگان
 -8بخیه  -کال  -قصه – خرس فلکی  -9خدنگ
 نهفتگی -عالمت مفعولی  -10ابزار انتقال پیام برقرار -مادرعاریتی  -11منافق – ذرت – چین وشکن  -12وی – نوم  -از درندگان  -جنس خشن
 -13ناپسند و زشت – حیله – از انواع شیرینی  -تازه
 -14اشاره -تیره – لم یزرع  -15مسلک – مردم –
اسب چاپار – مادر لر
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سینماگران استان طی مراسمی تجلیل شدند .به گزارش «سیستان و بلوچستان»
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در برنامه تجلیل از سینماگران استان که
پنجشنبه گذشته در زاهدان برگزار شد گفت :فیلم های کوتاه و مستند استان
مانند تئاتر و موسیقی نیازمند جشنواره های استانی است که باید این برنامه به
همت انجمن سینمای جوانان استان برگزار شود« .حسین مسگرانی» افزود:
هنرمندانی چون مازیار مشتاق گوهری ،صادق سوری و مهدی رخشانی با تالش و
ارائه هنر خود در بخش های مختلف ،موفق به کسب بهترین و شیرین ترین عناوین
فرهنگی شده اند و به موجب افتخارآفرینی آن ها بارها نام سیستان و بلوچستان در
سراسر ایران و همین طور در خارج از مرزهای کشور در عرصه هنر ،به نیکی طنین
انداز شده است .به گفته وی ساخت فیلم های کوتاه و مستند عمده فعالیت انجمن
سینمای جوانان استان است که برای حمایت از آن و ساخت فیلم های کوتاه نیمه
حرفه ای گام های موثری از جمله اختصاص کمک هزینه  50میلیون تومانی
توسط این اداره کل برداشته شد ،همچنین سعی داریم برای حمایت از ساخت
مستند ،مجوز دفتر خانه مستند استان را دریافت کنیم .وی ادامه داد :جشنواره
فیلم کوتاه تیاب چابهار تنها جشنواره برای فیلم های کوتاه در استان است که
متاسفانه به صورت ساالنه و مداوم برگزار نمی شود .وی اذعان کرد :برای توسعه
امکانات آموزشی و فیلم سازی حرفه ای هنوز کمبودهایی در این بخش وجود دارد
و این مشکالت بر فعالیت فیلم سازی در استان تاثیرگذار است ،در حالی که فیلم
سازان سیستان و بلوچستان در این زمینه مستعد و کوشا هستند .وی خاطرنشان
کرد :سینماگران ارزش های انسانی و اخالقی را ترویج می دهند و تولیداتشان
مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی است .به گزارش خبرنگار ما در پایان این دیدار
دوستانه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از سینماگران تجلیل و هدایایی به رسم
یادبود به آن ها اهدا کرد .فیلم کوه به کارگردانی امیر نادری نیز به منظور تجلیل از
سینماگران استان در سینما اشراق اکران شد.

برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان در چابهار
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان همزمان با همایش شیرخوارگان
حسینی در چابهار برگزار شد .مسئول دفتر نمایندگی کانون های فرهنگی هنری
مساجد چابهار به خبرنگار ما گفت :دوازدهمین دوره رقابت های قرآنی مدهامتان
ویژه اعضای کانون های مساجد روز گذشته همزمان با سراسر کشور در دو بخش
خواهران و برادران در چابهار برگزار شد« .بهنام گرگیچ» با اشاره به برگزاری مرحله
استانی این مسابقات در مهر ماه افزود :این رقابت ها در بخش آقایان در رشته های
حفظ کل قرآن و  20جزء ،اذان ،قرائت ،ترتیل ،صحت قرائت حمد و سوره ،اذکار
نماز ،مفاهیم قرآن کریم و نهج البالغه و مسابقات ویژه خواهران در دو رشته حفظ
کل و قرائت برگزار شد .وی ادامه داد :ثبت نام در این مسابقات به صورت حضوری
و از طریق پایگاه اینترنتی جوانان مساجد در رده های سنی  18تا  30سال انجام
شد ،در رشته صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز نیز فقط نوجوانان رده  8تا
 15سال امکان شرکت داشتند .وی با بیان این که مرحله منطقه ای این مسابقات
با شرکت شهرستان های چابهار ،کنارک ،نیکشهر ،قصرقند و فنوج به میزبانی
چابهار برگزار شد ادامه داد :به منظور کشف استعدادهای جدید قرآنی و معرفی
آن ها به جامعه قرآنی ،برگزیدگان سه دوره گذشته و کسانی که در مسابقات قرآن
اداره اوقاف و امور خیریه شرکت کردند امکان حضور در این مسابقات را نداشتند.
وی خاطرنشان کرد :برگزیدگان مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی
مدهامتان در مرحله کشوری که دی ماه به میزبانی خراسان رضوی برگزار می
شود ،رقابت می کنند.
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خانه سوزن دوزی در ایرندگان احداث می شود
خانه سوزن دوزی به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهناز ایرندگانی هنرمند
سوزن دوز استان احداث می شود .معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری در مراسم جشن جهانی شدن سفال کلپورگان که در
سراوان برگزار شد با تسلیت درگذشت شهناز ایرندگانی هنرمند سوزن دوزی
استان گفت :این هنرمند پیشکسوت و گرانقدر عمرش را در راه اعتالی هنر
فاخر سوزن دوزی صرف کرد به همین دلیل برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره اش
در روستای ایرندگان خاش که محل تولد و سکونت این هنرمند است خانه سوزن
دوزی ایرندگان و خانه صنایع دستی روستای قاسم آباد احداث می شود« .بهروز
عیسی زهی» درباره ثبت جهانی شدن کلپورگان نیز اظهار کرد :مردم هنرمند و
هنرپرور این روستا توانسته اند با همت و تالش خود سفال کلپورگان را که  7هزار
سال قدمت دارد حفظ کنند و میراث دار هنری اصیل و ریشه دار باشند .وی ادامه
داد :با ثبت جهانی شدن گیوه یا کالش مریوان ،گلیم سیرجان و سفال کلپورگان،
ایران از لحاظ ثبت شهر و روستای جهانی ،رتبه نخست جهان را به خود اختصاص
داده است .وی ابراز امیدواری کرد :در آینده نیز با توسعه و رونق هرچه بیشتر سفال
کلپورگان شاهد بالندگی و ترقی این هنر باشیم.

