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گستره توزیع استان کرمان

نشریه استان کرمان

هفته دفاع مقدس گرامی باد

 فرماندار شهرستان فهرج گفت: 

نگاه ما به پیشرفت، 
بـدون تـوجه به 
تـحریم هـا است

  صفحه3

فهرج  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
با  شرق  کیمیای  خبرنگار  با  گفتگو  در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ، امام شهدا 
)ره( ، سید الشهدای مقاومت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، شهدای فرهنگی و دانش 
شهرستان  پرورش  و  گفت :آموزش  آموز 
فهرج، سال تحصیلی 1401-1402 را با قوت 
و قدرت و با شیوه آموزش حضوری همراه با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی آغاز 

می کند .
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
اجرای پروژه مهر برای بازگشایی مدارس 
مدارس  بازگشایی  ملی  برنامه    : گفت 
شهرستان  مدرسه   97 در  مهر(  )پروژه 
آموزش  برای  تمهیدات الزم  و  اجرا شده 
قریب به 10000نفر از عزیزان دانش آموز 
بزرگوار  فرهنگی  پرسنل  800نفر  توسط 

اندیشیده شده است . 
در تمامی طرح و برنامه های انجام شده 
این مدیریت همواره شعار عدالت محوری، 
کیفیت بخشی و تربیت تمام ساحتی  مد 

نظر قرارگرفته است.
همچنین طرح سنجش سالمت برای هزار 
در  دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  از  نفر 
با  کویر  نگین  و  مرکزی  بخش  پایگاه  دو 

آموزش  و  متخصص  پرسنل  دقت،توسط 
اجرا  به  جاری  سال  تابستان  در  دیده 
کتب  تهیه  زمینه  در  است.وی  درآمده 
درسی و تجهیزات آموزشی در شهرستان 
گفت : ثبت سفارش کتب درسی در ایام 
کتب  و  پذیرفته  انجام  جاری  تابستان 
استان  کتاب  انبار  از  نیاز  مورد  درسی 
و  تحویل  اداره  کارپردازی  واحد  توسط 
جهت توزیع در اختیار مدیران واحدهای 

آموزشی قرارگرفته است. 
آموزشی   کمک  و  آموزشی  تجهیزات   
معلم،تخته  میز  صندلی،  انواع  شامل 
،کمد  آبسردکن  برد،کولر،  وایت 
لپ  کامپیوتر،  ،انواع  اداری  وفایلهای 
 ، کپی  دستگاههای  پرینتر،  تاپ، 
هنرستان  کارگاههای  ویژه  تجهیزات 
انواع  کاردانش،  و  ای  حرفه  فنی  های 
مدرسه   9 خوابگاه  نیاز  مورد  ملزومات 
تشک   ، تخت  انواع  شامل  روزی،  شبانه 
و  نوسازی  کل  اداره  انبار  از  و...  پتو   ،
توسعه و تجهیز مدارس استان بارگیری 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  توسط  و 
توزیع  شهرستان  مدارس  بین  پشتیبانی 

شده است.
ادامه در صفحه 4

آگهی مـزایـده اجـاره
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شهرداری فهرج

هیچ کالس درسی در شهرستان فهرج 
بدون معلم وجود ندارد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج:

10هزار دانش آموز فهرجی 
در سال تحصیـلی جـدید
 در کـالس هـای درس 
حضـور پیـدا می کننـد
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این  پرتالش  جوانان  از  یکی  زیدآبادی  بهزاد 
روستا است که قریب به یک سال است که بعنوان 
دهیار روستای نعمت آباد به اهالی این روستا خدمت 
به خبرنگار کیمیای شرق گفت  می  کند.زیدآبادی 
این روستا کشاورزی است و  اکثر ساکنان  : شغل 
خرما مهمترین محصول کشاورزان این روستا است.

وی بیان کرد : در این مدتی که بعنوان دهیار به 

این روستا خدمت میکنم کارهای  عمرانی  اهالی 
روستا  در  مسئولین  و  مردم  همکاری  با  مناسبی 
صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان به 
400  متر جدول گذاری در روستا، زیرسازی کوچه 
ها، روشنایی معابر و ساماندهی بوستان والیت  اشاره 
کرد . وی در ادامه گفت : گازرسانی به اهالی روستا 
و علمک گذاری گاز در روستا انجام شده است . وی 

بیان داشت : توانستیم کوچه های ولی عصر )عج( 1 
، 2 ، 3 و 4 روستا را شن ریزی کنیم. دهیار روستای 
نعمت آباد در زمینه برخی از مشکالت این روستا 
گفت : این روستا خانه عالم ندارد و زمین ورزشی 
گفت:  همچنین  .او  است  روستا  این  جوانان  نیاز 
زمین به جهت ساخت مسکن برای زوج های جوان 
نداریم.زیدآبادی در پایان گفت: از همکاری  حجت 

االسالم رضا آقامالیی امام جمعه ، حسین سعید نیا 
فرماندار ، سرهنگ سنجری فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه شهرستان، سرهنگ رفیع آبادی فرمانده 
نیروی انتظامی شهرستان، امیر برجی بخشدار بخش 
مرکزی فهرج و کلیه مدیران ادارات شهرستان که 
همکاری خوبی با ما در جهت عمران و آبادانی هرچه 

بیشتر روستا داشتند تشکر قدردانی میکنم.

نعمت آباد روستایی سرسبـز
 با مردمانی والیت مدار و یکدل 

طرح  مصنوعی  چمن  نخستین   
بهینه سازی فضای ورزشی در مدرسه 
باقرالعلوم  پسرانه  دولتی  نمونه 

شهرستان بم افتتاح شد.
رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش 
پروژه  این  افتتاح  در  کرمان  استان 
ورزشی با اشاره به اینکه برای اجرای 
تومان  میلیون   300 مبلغ  طرح  این 
می گوید:  است،  شده  هزینه  اعتبار 
دانش آموزان  ورزشی  فضای  توسعه 
جهانی  و  کشوری  استاندارد  براساس 
در استان کرمان را با جدیت پیگیری 
می کنیم که در این زمینه تعداد 72 
طرح در سطح مدارس استان در قالب 
اجرا  حال  در  سلیمانی  شهید  طرح 

است.
زیرساخت های  ایجاد  لزوم  بر  او 
مناسب برای کیفیت بخشی به درس 
بیان  با  و  کرد  تأکید  بدنی  تربیت 
حال  در  استان  ورزشی  سرانه  اینکه 
پایین تر  کشوری  میانگین  از  حاضر 

با تالش وزارت آموزش  است، گفت: 
و پرورش برای نخستین بار در استان 
در  یارانه ها  هدفمندی  اعتبارات  از 
تالش  و سالمت،  بدنی  تربیت  حوزه 
نهاد های  خیرین،  مشارکت  با  داریم 
انقالبی و ... نسبت به برقراری عدالت 
فضای  به  دسترسی  حیث  از  تربیتی 
مناسب  مدرسه ای  درون  ورزشی 
 18 اختصاص  از  کنیم.رضایی  اقدام 
ساخت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
مدرسه ای  درون  ورزشی  فضا های 
اولویت  با  کرمان  استان  مدارس  در 

گفته  داد.به  خبر  دخترانه  مدارس 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
کرمان، در قالب این طرح 12 سالن 
مصنوعی،  چمن  زمین   33 ورزشی، 
12 زمین ساحلی و 1۵ کالس درس 
و  خیرین  حمایت  با  بدنی  تربیت 
استانی  درون  اعتبارات  از  استفاده 

ساخته خواهد شد.
  

افتتاح کالس درس تربیت بدنی 
در مدرسه دخترانه جهاد

کالس درس تربیت بدنی در دبستان 

دخترانه جهاد بم با حضور مدیر کل 
با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش 
اعتباری بالغ بر 7۵ میلیون تومان به 

بهره برداری رسید.
معاون  نژاد  منوچهری  محسن 
کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش 
کالس  این  افتتاح  حاشیه  در 
گرفته  کار  به  امکانات  گفت: 
بدنی  تربیت  درس  کالس  در  شده 
ارتقای  منظور  به  مدرسه  این 
در  حرکتی  بنیادین  مهارت های 
مربع  متر   303 مساحت  به  فضایی 
میلیون   7۵ بر  بالغ  اعتباری  با 

است. شده  ایجاد  تومان 
از  کالس  این  تجهیز  می گوید:  او 
بدنی  تربیت  معاونت  اعتبارات  محل 
استان  پرورش  و  آموزش  سالمت  و 

کرمان تامین شده است.
منوچهری نژاد، نردبان سوئدی، دیواره 
تخته  موازنه،  چوب  نوردی،  سنگ 

و طناب  نردبان  افقی،  نردبان  تعادل، 
تجهیزات  و  چابکی  نردبان  معلق، 
ژیمناستیک را از جمله تجهیزات این 

کالس درس اعالم کرد.
کالس   3۶ مجموع  در  او،  گفته  به 
درس تربیت بدنی تاکنون با اعتباری 
میلیون   ۵00 و  میلیارد  سه  بر  بالغ 
شده  تجهیز  کرمان  استان  در  تومان 

است.
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش 
ارتقای  را  این طرح  اجرای  از  هدف 
دوره  آموزان  دانش  حرکتی  سواد 
دخترانه  مدارس  اولویت  با  ابتدایی 

عنوان کرد.
منوچهری نژاد می گوید: معلم تربیت 
محتوای  و  تجهیزات،  و  فضا  بدنی، 
آموزشی چهار عامل مهم در کیفیت 
بخشی کالس تربیت بدنی در آموزش 
خبرنگاران  است./باشگاه  پرورش  و 

جوان

روستای نعمت آباد یکی از روستاهای سرسبز بخش مرکزی شهرستان فهرج است . این روستا یکی از مراکز 
تولید خرما و مرکبات در شهرستان فهرج بشمار می رود . شغل اکثر مردم روستای نعمت آباد کشاورزی است 
و کشاورزی در این روستا از رونق خاصی برخوردار است . روستای نعمت آباد در 6 کیلومتری مرکز شهرستان 
فهرج قرار دارد. خبرنگار کیمیای شرق  در ادامه سفر به روستاهای شرق استان ، با سفر به روستای سرسبز و 

زیبای نعمت آباد به سراغ دهیار این روستا رفت و به گفت و گو نشست .

افتتاح نخستین چمن ورزشی درون مدرسه ای در بم
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دفاع  هفته  از  روز  اولین  در 
قبور  و  شهدا  گلزار  مقدس 
مطهر دو شهید گمنام در فهرج 
و  افشانی شد  و عطر  غبارروبی 
شرکت کنندگان در این مراسم 
قرائت  و  گل  شاخه های  نثار  با 
فاتحه از مقام شامخ شهدا تجلیل 

کردند.
االسالم  حجت  مراسم  این  در 
جمعه  امام  آقامالیی،  رضا 
از  تجلیل  با  فهرج  شهرستان 
بر  تاکید  و  شهدا  شامخ  مقام 
دشمنان  گفت:  شهدا  راه  ادامه 
تا  فتنه هستند  ایجاد  به دنبال 
هوا را غبارآلود کنند و  در چنین 
شرایطی، شهدا شمع و چراغ راه 
راه  هستند و کسانی که دنبال 
شهدا و امام شهدا حرکت کنند، 

گمراه نمی شوند.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  او 
شهیدان، خصوصا سردار شهید 

از  افزود:  سلیمانی  قاسم  حاج 
خداوند می خواهیم رهرو صدیقی 
و  )ره(  خمینی  امام  راه  برای 
بدانند  دشمنان  و  باشیم  شهدا 
ما راه شهدا را ادامه خواهیم داد.

همچنین  فهرج  جمعه  امام 
انقالب  دشمنان  به  خطاب 
خواب  کرد:  بیان  اسالمی 
یک  ایران،  به  آمریکا  برگشتن 
به  خواب تعبیر نشدنی است و 
فضل الهی تمدن نوین اسالمی 
را شکل خواهیم داد و  با ظهور 
کره  این  بشریت  عالم  منجی 
خاکی را از وجود مشرکان پاک 

خواهیم کرد.
 حسین سعید نیا، فرماندار فهرج 
نیز در این مراسم با گرامیداشت 
اقدامات  از  مقدس  دفاع  هفته 
به  آبرسانی  برای  شده  انجام 
روستا های شهرستان فهرج خبر 
با  خوبی  اقدامات  گفت:  و  داد 

بسیج  مقاومت  ناحیه  همکاری 
آبرسانی  زمینه  در  شهرستان 
درصد  تاکنون 20  و  شده  آغاز 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
مقام  بیانات  به  همچنین  او 
العالی(  )مدظله  رهبری  معظم 
سال   8 پیشکسوتان  جمع  در 
دفاع مقدس اشاره کرد و بیان 
معظم  مقام  سخنان  داشت: 
ما  برای  العالی(  رهبری)مدظله 

بسیار امیدوار کننده بود. 
فرماندار فهرج همچنین سخنان 
رئیس جمهور در سازمان ملل 
دانست  شیوا  و  رسا  بسیار  را 
االسالم  حجت  داشت:  بیان  و 
حقانیت  و  مظلومیت  رئیسی 
مردم ایران را به گوش جهانیان 
رساندند و با نشان دادن تصویر 
شهید سردار سلیمانی آمریکا را 
به عنوان عامل شهادت  سردار 

به  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
جهانیان معرفی کردند.

او افزد: نگاه ما به پیشرفت، بدون 
توجه به تحریم ها است.

ادارات  مدیران  از  نیا  سعید 
جدیت  با  خواست  شهرستان 
برنامه های خود را برای خدمت 

به مردم اجرایی کنند.
ناحیه  فرمانده  سنجری،  حسن 
بسیج سپاه شهرستان  مقاومت 

با  مراسم  این  در  نیز  فهرج 
دفاع مقدس  گرامیداشت هفته 
گفت: دفاع مقدس، اوج عزت و 
و همه  است  ایران  ملت  افتخار 
جانفشانی  از  داریم  هرچه  ما 
رزمندگان و شهدا هست و امروز 
برکت  به  ما  آرامش  و  امنیت 

خون پاک شهدا است.
دفاع  هفته  گرامیداشت  بر  او 
مقدس تاکید کرد و بیان داشت: 
باید این ایام را قدربدانیم و امروز 
فتنه ای  و  هرحیله  با  دشمنان 
می خواهند به این نظام مقدس 
اما کور خواندند و  بزنند؛  ضربه 
جایی  به  دشمنان  توطئه های 

نخواهد رسید.
به  امروز  داشت:  بیان  سنجری 
برکت خون پاک شهدا و با تدابیر 
مقام عظمای والیت، کشورمان 
در همه عرصه ها پیشرفت های 

زیادی دارد.

جناب آقای مهندس هادی شهسوار پور
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی که از نیروهای پرتالش و توانمند شرق استان 
هستید را  بعنوان مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تبریک 
گفته ؛ امید است با پیگیری ها و تالش های جنابعالی شاهد پیشرفت و توسعه 

بیشتر این منطقه باشیم .
مهندس حسن فهرجی

شهردار شهر فهرج

 فرماندار شهرستان فهرج گفت: 

نگاه ما به پیشرفت، بدون توجه به تحریم ها است

خادمیاران رضوی بم به مناسبت شهادت امام رضا )ع(، محموله ۵ تن و ۵00 کیلوگرمی حاوی خرما 
را به مشهد ارسال کردند.

محمود مهدوی گفت: عاشقان و شیفتگان حضرت علی بن موسی الرضا )ع( هر ساله در آستانه 
شهادت آن حضرت به مشهد مقدس مشرف  می شوند و در قالب موکب های پذیرایی داخل 

صحن های حرم مطهر رضوی به زائران امام رئوف )ع( خدمت رسانی می کنند.
او افزود: خادمان امام مهربانی ها در بم، محموله ۵ تن و ۵00 کیلوگرمی خرما به ارزش قریب به 
2 میلیارد و 200 میلیون ریال را اهدا و به مشهد ارسال کردند تا بنابر تشخیص مسئوالن آستان 
قدس حضرت رضوی در ایام پایانی ماه صفر با رعایت نکات بهداشتی از زائران آن امام )ع( پذیرایی 

به عمل آید.
مهدوی بیان کرد: این محموله ارسالی با همکاری و همیاری همه خادمیاران رضوی در بم فراهم 
اقدام خیرخواهانه مشارکت داشته اند./باشگاه  این  شده و کلیه کانون های محلی خادمیاران در 

خبرنگاران جوان

مراسم یادواره شهید آبرو محله »مصطفی دهقانیان« همزمان با هفته دفاع مقدس در ریگان برگزار 
شد.

حجت االسالم حبیب رضازاده در یادواره شهید آبرو محله شهید دهقانیان اظهار کرد: شهدا به جا معه، 
محله و کشور ما آبرو بخشیدند و هدف از برگزاری یادواره های شهدا در محله ها زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره شهدا و انتقال روحیه ایثارگری، شهامت و از خودگذشتگی شهدا و همچنین تجلیل از صبر 

و استقامت خانواده های معظم شهدا است.
 وی با بیان به اینکه همه ما در خصوص شهید و شهادت مسؤولیت داریم، به جمله ارزنده مقام معظم 

رهبری مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، اشاره کرد.
امام جمعه ریگان عنوان کرد: شهدا صرفا به خانواده شان اختصاص ندارند و جامعه در خصوص خون 

این عزیزان مسؤول است.
رضازاده با اشاره به اینکه همه ما از شهدا در همه حاالت استمداد داشته باشیم که مورد عنایت قرار 

خواهیم گرفت، افزود: باید مسیر شهدا را درک کنیم و راه شهدا را ادامه دهیم./فارس

به همت خادمیاران رضوی، بیش از 
۵ تن خرما به مشهد ارسال شد

برگزاری یادواره »شهید آبرو محله« 
در ریگان

جناب آقای مهندس هادی شهسوار پور
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی بعنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ جدید بم را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برایتان آرزوی 

سربلندی و موفقیت بیش از پیش دارم. 
عظیم  مریاولیایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      مدیر مسئول هفته نامه کیمیای شرق 



صاحب امتیاز و مدیر مسئول:عظیم میر اولیایی
09139556910 همــراه:       

 ســـردبیـر:   معظمــه میـراولیـــایی
 نماینده هفته نامه کیمیای شرق در ریگان:

موسی موالئیان

 دفتــر بـم: بــلوار امـــام، روبـــروی فــرمانــــداری
0344431۵482 فـــاکـس:  و  تلفـن  شمــاره   
فهرج-خیابان حجت، حجت ۶    تلفن:  03444280411
  نشــریـه کیمیــای شــرق مستقــل اسـت 
و به هیچ حزب و جناح و دسته خاصی وابستگی ندارد
 نشــریه کیمیــای شرق در ویرایش مطـالب آزاد اسـت 

ایمیل: kimiyaeshargh@gmail.com چاپ: مهدوی ترتیب انتشار: هفته نامه گستره توزیع استان کرمان

نشریه استان کرمان

  ادامه از صفحه یک
    نخستین سرانه دانش آموزی  و نخستین 
در  نیز  روزی  شبانه  مدارس  غذایی  سرانه 
واریز شده  شهریور ماه به حساب مدارس 
است . رکن آبادی در زمینه آسفالت محوطه 
های مدارس شهرستان نیز افزود :10 هزار 
متر مربع آسفالت محوطه مدارس با اعتبار 
17میلیارد ریال و 7هزار مترمربع ایزوگام با 
پروژه مهر  قالب  اعتباردر  ریال  10میلیارد 
1401 اجرا شده است.    مدیر آموزش و 
به طرح  اشاره  با  پرورش شهرستان فهرج 
ساماندهی فرهنگیان تصریح کرد : در تاریخ 
توسعه  نامه  ،تفاهم  جاری  سال  مرداد   8
سنواتی در معاونت طرح و برنامه مدیریت 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  انسانی  منابع 
ساماندهی  و  گردید  منعقد  کرمان  استان 
دستورالعمل  به  توجه  با  انسانی  نیروی 
مربوطه انجام شد .در فرایند نقل و انتقاالت 
119نفر از شهرستان خارج ،18نفر بازنشسته 
و 8 همکار خانم از مرخصی زایمان استفاده 
شامل  انسانی  نیروی  ورودی  اند.  نموده 
41نفر پذیرفته شدگان سالهای قبل دانشگاه 
فرهنگیان،3۵ نفرنیروهای استخدامی ماده 
28 و۶9 نفرمشمولین تبصره 10 ماده 17 
قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس  
،  8 نفرمشمولین بند د تبصره 20، تعداد۵ 

نفرسرباز و طلبه وظیفه می باشند.
  

هیچ کالس درسی در شهرستان فهرج 
بدون معلم وجود ندارد

ساماندهی  دشوار  فرایند  افزود:  رکن آبادی 
نیروی انسانی به صورت کامل انجام شده به 
نحوی که در ابتدای سال تحصیلی و در روز 
بازگشایی مدارس، هیچ کالس درس بدون 
معلم در شهرستان وجود ندارد.در حال حاضر 
هیچ کمبود نیرو و هیچ کالس درسی فاقد 
ندارد. در ضمن  معلم در شهرستان وجود 
دوره های توانمندسازی ویژه معلمان به صورت 
قطبی در حال انجام می باشد.کارگروه انتخاب 
و انتصاب مدیران مدارس تشکیل و پس از 
طی مراحل قانونی، انجام استعالم و تایید 
صالحیتها تعداد 32 مدیر جدید منصوب و 
این مدیران از ابتدای مهرماه فعالیت خود را 

در مدارس شروع خواهند نمود.
  

مجوز مرکز اختالالت یادگیری و 
مرکز مشاوره آموزش و پرورش 

شهرستان اخذ شده است 
مرکز  مجوز  اظهارداشت:   آبادی  رکن   

مربوطه  کد  اخذ،  یادگیری  اختالالت 
تخصیص وفعال شده است .همچنین مجوز 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  مشاوره  مرکز 
مرحله  در  و  شده  اخذ  فهرج  شهرستان 

تخصیص کد از وزارت متبوع می باشد.
وی همچنین بیان داشت : طرح تثبیت ، 
تعمیق و جبران یادگیری برای جبران افت 
تحصیلی دوران شیوع پاندمی کرونا، توسط 
حوزه معاونت آموزشی در مدارس ابتدایی 
است  انجام شده  مجری طرح  متوسطه  و 
تابستان، طرح  اوقات فراغت  پایگاه های   .
دوره  کریم  قرآن  روانخوانی  و  روخوانی 
ابتدایی و اردوهای علمی و آموزشی مربوط 
کالس  و  پویا  مدرسه  طرح  طرح،  این  به 
ایجاد نشاط  به منظور  بدنی  تربیت  درس 
و شادابی ،جبران فقر حرکتی  و با هدف 
حوزه  توسط   ، آموزان  دانش  وزن  کاهش 
معاونت پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت 

انجام شده است.
  

اختصاص سهمیه بومی برای دانشگاه 
فرهنگیان 

رکن آبادی تصریح کرد:  کالسهای آماده 
سازی کنکور و مشاوره انتخاب رشته برای 
دانش آموزان پایه دوازدهم عملیاتی شده و 
نتیجه این برنامه ریزی و تالش همکاران، 
اولین قبولی در رشته پزشکی توسط یکی از 
دانش آموزان دبیرستان دخترانه آسیه است.  
پیگیری های متعدد ، منجر به خبر مسرت 
بخش بازگشت سهمیه بومی شهرستانی در 
دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان و 
به تبع آن قبولی قابل توجه دانش آموزان 

این شهرستان در دانشگاه فرهنگیان شد.
    وی در زمینه طرح رتبه بندی معلمان 

معلمان  بندی  رتبه  فرایند    : داشت  بیان 
الحساب  علی  مبلغ  و  شده  اجرا  فاز  وارد 
واریز  مشمولین  حساب  به  بندی  رتبه 
مربوطه  مستندات  است.بارگذاری  شده 
شده  انجام  سامانه  در  همکاران  توسط 
است. عملیات شناسایی و آموزش ارزیابان 
عمومی، حرفه ای و تخصصی توسط واحد 
مهرماه  در  و  پذیرفته  صورت  سنجش 
این  بارگذاری شده توسط  ارزیابی مدارک 
ارزیابان و رتبه بندی همکاران نهایی خواهد 
نیروهای  از  نفر   124 اطالعات  شد.ثبت 
طرح مهرآفرین این مدیریت جهت شرکت 
در آزمون سازمان امور اداری و استخدامی 
دایره شمول  در  قرارگیری  نهایتا  و  کشور 
قانون رتبه بندی فرهنگیان  به صورت دقیق 

صورت پذیرفته است . 
و  مدیریت  این  حقوقی  دایره  پیگیری  با 
اسناد  ثبت  اداره  تقدیر  قابل  مساعدت 
اسناد  فقره   ۵ تعداد  فهرج  شهرستان 
مورخه 31  در  مدارس  برگ  تک  مالکیت 
شهریورماه1401 رونمایی و تحویل آموزش 

و پرورش گردید.
  

افتتاح مرکز نیکوکاری شهدای 
دانش آموز فهرج 

رکن آبادی از افتتاح مرکز نیکوکاری شهدای 
دانش آموز خبر داد و افزود : با انعقاد تفاهم 
نامه همکاری بین کمیته امداد امام خمینی 
مرکز   ، پرورش  و  آموزش  و مدیریت  )ره( 
مدیریت  آموز  دانش  شهدای  نیکوکاری 
آموزش و پرورش شهرستان فهرج افتتاح و 
عالوه بردانش آموزان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( ، دیگر دانش آموزان 
بی بضاعت در حد توان مورد مساعدت مالی 

خیرین بزرگوار و نیک اندیش قرار خواهند 
گرفت.با همکاری خیرین، نهادهای حمایتی 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  مساعدت  و 
شهرستان ، بخشی از لوازم التحریر دانش 

آموزان بی بضاعت تامین گردیده است.
    وی  در خصوص ساماندهی سرویس 
مدارس نیز اظهار داشت : پس از برگزاری 
مقرر  کارگروه،  اعضای  با  متعدد  جلسات 
جهت  مدارس  سرویس  متقاضیان  گردید 
شهرداری،  به  ابتدا  قانونی  مراحل  طی 
سپس به پلیس راهور شهرستان و جهت 
مدیریت  حراست  به  نهایی  تاییدیه  اخذ 
آموزش و پرورش شهرستان فهرج مراجعه 
نمایند.شهرداری فهرج نرخ کرایه سرویس 
اولیای  و  رانندگان  به  و  تنظیم  را  مدارس 
مدارس  در  نماید.  ابالغ  آموزان  دانش 
دخترانه ترجیحا از آژانس های بانوان جهت 
سرویس دهی مدارس استفاده گردد.پلیس 
سامانه  معرفی  به  نسبت  راهور شهرستان 
سپند)سامانه پایش ناوگان  دانش آموزی ( 
به متقاضیان و اقدامات بعدی تمهیدات الزم 

را بعمل آورد.
   مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج 
بر آموزش همیاران پلیس و ارتقاء فرهنگ 
ترافیک تاکید کرد و گفت:   در آغاز سال 
تحصیلی جدید شناسایی و آموزش همیاران 
پلیس و پلیس مدرسه جهت ارتقاء فرهنگ 
ترافیک مورد توجه جدی قرار گرفت و برای 
اجرای سرعتکاه و خط کشی عابر پیاده در 
تابلوهای  نصب  همچنین   ، مدارس  محل 
راهنمایی و رانندگی توسط اعضای شورای 
بازگشایی  آستانه  در  شهرستان  ترافیک 

مدارس برنامه ریزی شد .
  

4 مدرسه در شهرستان فهرج به 
زودی به بهره برداری می رسد 

رکن آبادی از ساخت مدرسه در شهرستان 
فهرج خبر داد و افزود :  تعداد 4 مدرسه 
این شهرستان در حال تکمیل و به زودی به 
بهره برداری می رسد . 3مورد این مدارس 
خیرساز و یک مورد توسط بنیاد مستضعفان 

در حال اجرا می باشد. 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج در 
رابطه با برخی مشکالت آموزش و پرورش 
شهرستان نیز گفت :کمبود نیروی انسانی 
بومی در دروس تخصصی)%70غیر بومی(  
از  خروج  و  انتقال  برای  فراوان  تقاضای  و 
های  رشته  در  پایین  ،قبولی  شهرستان 
پرطرفدار کنکور از جمله رشته های علوم 

اندک  مالی  بضاعت  دلیل  ...به  و  پزشکی 
هزینه  پرداخت  توانایی  عدم  و  ها  خانواده 
کالسهای کنکور ،عدم وجود فضای فیزیکی 
مناسب برای هنرستان پسرانه بویژه کمبود 
فضای کارگاهی  و آموزشی و نیاز شدید به 
فنی  و  کاردانش  پسرانه  هنرستان  احداث 
حرفه ای نوساز شامل مجتمع های کارگاهی 
و ... ،جذب اندک  افراد تحصیلکرده  بومی 
دلیل ظرفیت  به  استخدامی  آزمونهای  در 
مشکالت  برخی  جمله  از  پایین  پذیرش 

آموزش و پرورش شهرستان است.
وی در رابطه با ظرفیت ها و فرصت های 
نیز  فهرج  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
تقاضای  و  سرشار  استعداد   : داشت  بیان 
فراوان دانش آموزان پسر  برای رشته های 
بسیار  ،تعامل  کاردانش  و  ای  حرفه  فنی 
تعامل  نیز وجود  و  بین دستگاهی  خوب  
پرورش  و  آموزش  مجموعه  بین  سازنده 
نیز  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و 
شهرداران و دهیاران مجموعه شهرستان و 
وجود نیروهای تحصیلکرده دارای مدارک 
در  جذب  متقاضی  باالتر  و  کارشناسی 
های  ظرفیت  جمله  از  پرورش  و  آموزش 

آموزش و پرورش شهرستان است.
رکن آبادی در پایان از مساعدت مسئولین 
تشکر و قدردانی کرد و گفت : در انتها از 
مساعدت های فراوان امام جمعه والیتمدار و 
جهادی حضرت حجت االسالم والمسلمین 
آقا مالیی ، فرماندار پرتالش و انقالبی جناب 
ناحیه  محترم  ،فرمانده  سعیدنیا  مهندس 
مقاومت بسیج سپاه و فرمانده محترم نیروی 
انتظامی ، نیروهای محترم نظامی و انتظامی 
شهرستان  اداری  شورای  محترم  اعضای   ،
دهنو  و  فهرج  شهرداران    ، ،بخشداران 
اسالمی  شوراهای  دهیاران،  آباد،  اسالم 
 ، رسانه  و  خبر  اصحاب   ، روستا  و  شهر 
خیرین عزیز و بزرگوار،بسیج دانش آموزی 
و  حقیقی  اشخاص  همه  و  فرهنگیان  و 
حقوقی که همواره یار و یاور دستگاه تعلیم 
و تربیت شهرستان هستند کمال تشکر و 

سپاسگزاری را دارم. 
های  شهرستان  مردم  محترم  نماینده  از 
شرقی استان کرمان حضرت حجت االسالم 
والمسلمین دکتر غضنفرآبادی و مدیرکل 
محترم آموزش و پرورش استان جناب دکتر 
رضایی و مدیرکل محترم نوسازی و توسعه 
مهندس  جناب  استان  مدارس  تجهیز  و 
قدردانی  و  تشکر  ویژه  صورت  به  هدایتی 

میکنم. 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج:

10هزار دانش آموز فهرجی در سال تحصیلی جدید
 در کالس های درس حضور پیدا می کنند
هیچ کالس درسی در شهرستان فهرج بدون معلم وجود ندارد


