
وزیر کشور در جمع مردم قلعه گنج :

شهرستـان قلعه گنج اولین شهرستان نمونه 
اقتصـاد مقاومتـی در تاریخ کشور است

دکتـر رحمانی فضلی وزیر کشـور در سـفر به شهرسـتان قلعـه گنج با حضـور در جمع مردم،دهیـاران و 
شـوراهای اسـامی روسـتاها در مسـجد جامع این شهرسـتان بیان داشـت: مردم با پایداری و استقامت 
مشـکات را حـل می کنند مـردم همانند دوران دفـاع مقدس با اسـتقامت و پایداری و همـکاری با دولت 
مـی توانند مشـکات اقتصادی را حـل کننـد. وی ادامه داد: موضوع اقتصاد مقاومتی مسـئله ایسـت که 
مقـام معظـم رهبری به آن اشـاره و تاکیـد فرمودند و برای همه ما تکلیف اسـت کـه آن را انجـام دهیم...
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امام جمعه قلعه گنج:
به برکت والیت و هشت سال ایمان 
مردم والیتمدار این مرز و بوم از 

حیث امنیت حرف اول را در منطقه 
می زنیم

به رسم یادبود از طرف مردم قلعه 
گنج صورت گرفت:

اهدا لباس محلی به وزیر 
کشور

راهیبابی نوجوان قلعه گنجی 
به مسابقات جهانی وشو
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ــتانی  نامه اس هفته 

 برادر گرامی جناب   آقای حسین صادقی
 با اهــداء سالم و آرزوی توفیق بدین وسلیه انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را
 به عنوان  فرمانــدار شهرســتان منوجــان که مبین مراتب تهعــد، شایستگی و
 تجارب   ارزنده تان  در سطوح مختلف آموزش عالی کشور می باشد صمیمانه
 تبریک و تهنیــت عرض  می نمایم، امیدوارم همچــون  گذشته در راستای
ــواره موفق و موید ــداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی هم  تحقق اه

 باشید

ابراهیمی رئیس اداره راه و شهرسازی منوجان

جناب آقای صادقی

ــه  ــی را ب ــد مســرت بخــش انتصــاب شایســته ی حضــرت عال  نوی
 عنــوان فرمانــدار شهرســتان منوجــان تبریــک و تهنیــت عــرض می
 نمایــد. ازدر گاه ایــزد منــان مزیــد توفیقات بــرای خدمتی سرشــار از
 شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت رشــد و شــکوفایی

.ایــران اســالمی مســالت دارد. و شــکر اللــه ســعیهم

مرتضی نمدادی رئیس اداره بهزیستی منوجان

جناب آقای صادقی
 بـا کمـال مسـرت  انتصـاب شایسـته  حضرتعالـی را بـه عنـوان فرمانـدار
 شهرسـتان منوجـان کـه بحـق از سـرمایه هـای ارزشـمند شهرسـتان می
 باشـید، صمیمانـه تبریک عرض نمـوده، رجـای واثق داریم کـه این انتخاب
 سـرآغاز راهـی پـر امیـد بـه سـمت دسـتیابی بـه قلـه هـای رفیع توسـعه
 شهرسـتان بـوده و نوید بخش نشـاط و تحرک  اهالی خواهـد بود.  موفقیت
 و سـربلندی شـما و کلیـه خدمتگزاران بـه نظام مقدس جمهوری اسـالمی

. ایـران را از درگاه بـاری تعالـی مسـالت مـی نماییم

میثم شیروانی رئیس اداره زندان شهرستان منوجان

جناب آقای حسین صادقی

 بدینوسیله انتخاب   شایسته جنابعالی را بــه ســمت فرمانــدار
ــاه ایزد ــت عرض  نموده امید است در پن ــان تبریک و تهنی  منوج
 منان  در پیــش  بــرد اهــداف جمهــوری اســالمی ایــران بیش از

باشید  پیش موفق و موید 

شورای شهر و شهرداری نودژ

جناب آقای صادقی

 بدینوســیله اینجانــب ، انتصــاب شایســته ! جنابعالــی را بــه ســمت
 فرمانــدار شهرســتان منوجــان تبریــک عــرض نمــوده و آرزومنــدم
 در ســایه تجــارب ارزنــده جنابعالــی شــاهد موفقیــت و پیشــرفت آن

.مجموعــه  و شهرســتان باشــیم باشــیم

مرادی رئیس اداره آب و فاضالب شهری منوجان

جناب آقای صادقی

 مطمئنــٌا مدیریــت  اثــر بخــش و توانمنــد تــوأم بــا تجارب برجســته و
 گرانقــدر جنابعالــی  ، موجبــات ارتقــاء آن مجموعه را فراهــم خواهد
 نمــود.از درگاه حضــرت ســبحان ، تــداوم تعالــی و توفیق ، ســعادت و

ســیادت جنــاب عالــی را مســالت دارم. بــا کمال تشــکر

ابراهیم زارعی رئیس اتاق اصناف شهرستان منوجان

 برادرگرامی جناب آقای حسین صادقی

 با احترام، بدینوسیله انتصاب  شایسته جنابعالی را به سمت فرمانــدار منوجــان
  تبریک و تهنیــت عرض  نموده و از خداوند بــاری تعالی توفیقات  روز افزونتان
ــای ــون  عرصه ه  را آرزمندم . رجاء واثق دارم که دراین عرصه جدید نیزهمچ
 دیگر خدمتگزاریبه نظام مقدس جمهــوری اسالمی ایران  کماکان  موفق،

مؤید و پیروز باشید

ابراهیم چتروز مدیریت اموزش و پرورش منوجان

 برادر گرامی جناب آقای صادقی

 انتصـاب به جا و شایسـته جنابعالی رابه عنوان فرماندار شهرسـتان منوجان
  که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایسـتگی  های بر جسـته بـرادر  گرامی
 در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و میهن اسـالمی  اسـت تبریک
 عـرض نمـوده ، موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسـئلت

دارم

 رضا زارعی رئیس اداره آب و فاضالب روستایی
شهرستان منوجان

جناب آقای صادقی
 انتصــاب بجــا و  شایســته جنابعالــی  به عنــوان  فرماندار شهرســتان
  منوجــان بســیار باعــث مســرت و خشــنودی اســت.از صمیــم قلــب
 انتصــاب جنابعالــی  را تبریــک و تهنیــت عــرض می نمایــم. توفیقات
.روز افــزون و ســالمتی شــما را از درگاه خداونــد منــان آرزو مینمایــم

با کمال تشکر

منصور دستجردی رئیس بانک مسکن منوجان

 جناب آقای صادقی
 انتصــاب جنابعالــی را به ســمت فرمانــدار شهرســتان منوجان.
 تبریــک عــرض نمــوده و آرزومنــدم در ســایه دلســوزی

ــه باشــیم ــی شــاهد پیشــرفت آن مجموع .جنابعال
با کمال تشکر

 یوسف ساالری رئیس اداره نظام مهندسی جنوب کرمان
و شهرستان منوجان

جناب آقای صادقی
 با کمال مسـرت  انتصاب شایسـته  حضرتعالـی را به عنـوان فرماندار منوجان
 کـه بحق از سـرمایه های ارزشـمند شهرسـتان می باشـید، صمیمانه تبریک
 عـرض نمـوده، رجـای واثـق داریـم که این انتخـاب سـرآغاز راهی پـر امید به
 سـمت دستیابی به قله های رفیع توسعه شهرسـتان بوده و نوید بخش نشاط
 و تحرک  اهالی خواهد بود.  موفقیت و سـربلندی شـما و کلیه خدمتگزاران به
نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران را از درگاه باریتعالی مسـالت می نماییم

دکتر خزایی ریاست دانشگاه ازاد اسالمی واحد منوجان

جناب آقای صادقی
 نویــد مســرت بخــش انتصــاب شایســته ی حضــرت عالــی را بــه 
 عنــوان فرمانــدار شهرســتان منوجــان تبریــک و تهنیت عــرض می
 نمایــد. ازدر گاه ایــزد منــان مزید توفیقــات برای خدمتی سرشــار از
 شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت رشــد و شــکوفایی

ایــران اســالمی مســالت دارد. و شــکر اللــه ســعیهم

نوشادی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان منوجان

جناب آقای صادقی

ــا تجــارب برجســته و ــوأم ب ــد ت ــر بخــش و توانمن ــت  اث ــٌا مدیری  مطمئن
 گرانقــدر جنابعالــی  ، موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را فراهــم
ــی و ــداوم تعال ــبحان ، ت ــرت س ــود. از درگاه حض ــد نم  خواه
 توفیــق ، ســعادت و ســیادت جنــاب عالــی را مســالت دارم بــا

کمــال تشــکر

مرتضی نمدادی رئیس اداره بهزیستی منوجان

برادر ارجمند جناب  آقای حسین صادقی

 انتصاب   شایسته جنابعالی را به عنوان  فرمانــدار منوجــان تبریک
با عنایت به شایستگی و تجــارب نمــوده و یقین داریم    عرض  
 جنابعالی و استعانت از خداوند متعــال شاهــد رشد و شکوفائی

ــم بود ــان خواهی ــتان منوج ــرچه بیشتر شهرس  ه

وزیری رییس بنیاد شهید منوجان

آقای حسین صادقی

 انتصاب  بجا و شایسته جنابعالی به عنوان  فرماندارمنوجــان بسیار
 باعث مسرت  و خشنودی است. از صمیم قلب انتصاب جنابعالی را
 تبریک و تهنیت عرض  می نمایم. توفیقات  روز افزون  و سالمتی شما

ــم ــی نمای  را از درگاه خداوند منان  آرزو م

محمد رهبان اداره دامپزشکی

 جناب آقای صادقی

 انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت فرمانــدار منوجــان تبریــک عرض
 نمــوده و آرزومنــدم در ســایه دلســوزی جنابعالــی شــاهد پیشــرفت

ــیم .آن مجموعه باش
با کمال تشکر

حسین اوژند رئیس هیئت فوتبال و
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان منوجان 

جانباز سرافراز حاج حسین صادقی
ــداری  ــمت فرمان ــه س ــی را ب ــته جنابعال ــا و شایس ــاب بج  انتخ
ــی باشــد ــی م ــت جنابعال ــت و درای ــه نشــان از لیاق  شهرســتان ک
 تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از زحمات بی شــائبه و خســتگی
ــه ــر و تشــکر  ب ــدار ســابق تقدی ــوب فالحــی فرمان ــر حــاج ای  ناپذی

ــی آورم عمــل م

 محمد آزادی رئیس اداره منابع طبیعی
شهرستان منوجان

 برادر گرامی جناب آقای صادقی

 انتصــاب بــه جــا و شایســته جنابعالــی رابــه عنــوان فرمانــدار شهرســتان
ــر ــای ب ــت و شایســتگی  ه ــدی، لیاق ــد، کارآم ــر تعه ــه بیانگ ــان ک  منوج
ــام و ــه نظ ــه ب ــت صادقان ــای خدم ــی  در صحنه ه ــرادر  گرام ــته ب  جس
 میهــن اســالمی  اســت تبریک عــرض نمــوده ، موفقیت و ســربلندی شــما

ــان مســئلت دارم ــد من را از درگاه خداون

 غالمحسین محمودی  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد منوجان

جناب آقای صادقی
 انتصــاب بجــا و  شایســته جنابعالــی  بــه عنــوان  فرمانــدار منوجــان
 بســیار باعــث مســرت و خشــنودی اســت.از صمیــم قلــب  انتصــاب
 جنابعالــی  را تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم. توفیقــات روز
 افــزون و ســالمتی شــما را از درگاه خداونــد منــان آرزو مــی نمایــم

بــا کمــال تشــکر

عبدالوهاب تاجیکی رئیس اداره ورزش و جوانان

 جانباز سرافراز حاج حسین

 صادقــی انتخــاب بجــا و شایســته جنابعالی را بــه ســمت فرمانداری
ــی باشــد ــی م ــت جنابعال ــت و درای ــه نشــان از لیاق  شهرســتان ک
 تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از زحمات بی شــائبه و خســتگی
ــه ــر و تشــکر  ب ــدار ســابق تقدی ــوب فالحــی فرمان ــر حــاج ای  ناپذی

عمــل مــی آورم

مهندس مسعودی رییس اداره برق شهرستان منوجان
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جهان مبارک باد



انتظامی  فرماندهی  با  دیدار  در  صادقی  حسین 
این شهرستان با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار 
اقتصاد مقاومتی که مد نظر دولت است  داشت: 
در شهرستان در دستور کار قرار گرفته و اجرایی 
امن ترین  از  منوجان  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
تصریح کرد:  است،  استان کرمان  شهرستان های 
یکی از مسائل مهم که باید همیشه در دستور کار 
باشد امنیت شهرستان است که باید برای آسایش 
و راحتی مردم همیشه پایدار بماند. صادقی با اشاره 
به شأن و شخصیت انسان افزود: برخورد و نگاه 
مسؤوالن انتظامی در حوزه های مختلف با مجرمان 
باید بر اساس شخصیت مجرم باشد. محمد حسنی 
وظیفه  داشت:  اظهار  منوجان  انتظامی  فرمانده 
نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت است، همانطور 
که قبال دستگاه انتظامی در بحث امنیت شهرستان 
همکاری  و  حمایت  با  هم  پس  این  از  بود  کوشا 

فرماندار تالش این دستگاه بیش از پیش است.
رسول شجاعی خبرنگار

ابراهیـم چتـروز اظهـار داشـت: آمـوزش و پـرورش 
دسـتگاه بزرگـی اسـت کـه انسـان از آغـاز تـا پایـان 
زندگـی بـا آن همـراه اسـت و نتایـج آن به خـود او بر 
می گـردد. مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان منوجان 
بیـان داشـت: ایـن دسـتگاه اجرایـی بـه تنهایـی قـادر 
بـه انجـام ایـن مسـئولیت سـنگین نیسـت و حمایت 
خانواده هـا و مسـئوالن را می طلبد. چتروز با اشـاره به 
سـخنان امام راحل و مقام معظم رهبـری تصریح کرد: 
مـردم ولی نعمـت و آمـوزش و پـرورش خلـق دنیای 
آینـده اسـت. وی بـا بیـان اینکـه تدویـن سـند تحول 
آمـوزش و پـرورش بـه مـدت 10 سـال طول کشـید 
و امسـال به دنبال اجرای آن هسـتیم، افزود: مسـئوالن، 
آینـده را در اجـرای سـند تحول دیـده و قطار تغییرات 
نیـز در سـال جـاری به پایه دهم رسـید و حـدود 140 
کتـاب بر اسـاس این سـند تغییر کرد. چتـروز با توجه 
بـه اینکـه 95 درصـد از تغییرات نیروی انسـانی که مد 
نظـر دولت و سـند تحول بـود، اجرایی و بومی سـازی 
شـد، عنـوان کـرد: بـه دلیـل قـرار گرفتـن در عصـر 
ارتباطـات، سـرعت تبـادل اطالعات و وجـود فضای 
مجـازی کار آمـوزش و پـرورش سـخت تر شـده کـه 
نیـاز بـه همـکاری همه جانبـه خانواده ها اسـت. مدیر 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان منوجان بـا تأکید بر به 
روز بـودن این نهـاد اجرایی ادامه داد: فضای آموزشـی 
در سـند تحول در نظر گرفته شـده اسـت. وی با بیان 
اینکـه بـا انتخاب مدیـران باتجربه باید اختیـار به آن ها 
سـپرده شـود و آموزش و پرورش کار نظارتی را انجام 
دهـد، عملیات اجرایی چند مدرسـه در روسـتاها آغاز 
شـده و تعـدادی دیگـر اول مهـر مـاه بـه بهره بـرداری 
می رسـد. چتروز با اشـاره بـه بحث بی سـوادی اضافه 
کـرد: سـخت ترین کار آمـوزش و پـرورش شناسـایی 
و  همـکاران  همـت  بـا  امـا  اسـت،  بی سـواد  افـراد 
مسـئوالن ذیربـط 3000 بی سـواد در ایـن شهرسـتان 
شناسـایی شـده اسـت که بـه لطـف خداوند تـا پایان 
سـال 96 جشن ریشـه کنی بی سـوادی را برپا می کنیم. 
وی خاطرنشـان کـرد: افـراد تـرک تحصیـل کـرده در 
منوجـان حـدود 114 کـودک کم سـواد و بی سـواد از 
خانواده هـای محـروم و کم درآمـد هسـتند که نیـاز به 

حمایت خیـران شهرسـتان دارند
رسول شجاعی خبرنگار

یکدسـت لبـاس بومـی و محلـی مـردم قلعه 
گنـج  از طرف مـردم و اهالی این شهرسـتان 
به رسـم یادبـود  به وزیر کشـور اهـدا گردید.

بـه گـزارش خبرنگار مـا از منوجـان، جلسـه تودیـع و معارفـه فرماندار 
منوجـان با حضـور مدیرکل سیاسـی اسـتانداری کرمان و مشـاور عالی 
اسـتاندار، نماینـده مردم منوجـان، فاریـاب، رودبار، کهنـوج و قلعه گنج 
در مجلـس شـورای اسـامی و حضـور گسـترده مـردم در مسـجد 
جامـع منوجـان برگزار شـد. حجت االسـام امیـن رضوانی امـام جمعه 
منوجـان با اشـاره بـه اینکه حکومـت و خدمـت در این نظام ارزشـمند 
اسـت، بیـان کـرد: انسـان برای خدمـت به همدیگـر خلق شـده و برای 

رضایـت پـروردگار و رعایت این نعمـت بزرگ الهی باید بـه مردم خدمت 
کنیم  منوجان گل سرسـبد جنوب اسـتان اسـت احمد حمـزه نماینده 
مـردم منوجـان، فاریاب، رودبـار، کهنوج و قلعه گنج در مجلس شـورای 
اسـامی اظهـار کـرد: خداوند را شـاکریم در کشـوری قرار داریـم که با 
وجـود جنگ های کنونـی دنیـا دارای امنیت و آرامش داخلی هسـتیم. 
حمـزه بیـان داشـت:  به قولی کـه به جوانـان منوجـان داده بودم عمل 
می کنـم و سـعی بر این اسـت که از جوانـان خود شهرسـتان در امورات 
اداری اسـتفاده شـود. وی ادامـه داد: فرمانـدار وقـت بزگتریـن خدمتی 
کـه می توانـد به مـردم این شهرسـتان بکنـد این اسـت کـه از نیروها و 
جوانان خود شهرسـتان در دسـتگاه های اجرایی اسـتفاده کند. نماینده 
مـردم منوجـان، فاریاب، رودبـار، کهنوج و قلعه گنج در مجلس شـورای 
اسـامی اذعان داشـت: منوجان گل سرسـبد جنوب اسـتان اسـت و با 
وجـود جوانـان تحصیلکـرده موجـود در شهرسـتان می تـوان منوجانی 
آبـاد سـاخت. وی بیـان داشـت: کشـاورزان از پرداخـت سـود و دیرکرد 
وام هـای خـود بـه بانـک خـودداری کننـد و قرار بر این اسـت که سـود 
و دیرکـرد وام هـای کشـاورزی را دولـت پرداخت کند و کشـاورزان فقط 
اصـل بدهی خـود را به بانک پرداخت کنند. امنیت شهرسـتان منوجان 
مثال زدنـی اسـت ایـوب فاحـی فرماندار سـابق منوجان گفـت: افتخار 
بنـده این اسـت کـه به مردم خـوب منوجان خدمـت کـردم. وی اذعان 

کـرد: ایـن سـمت ها و صندلی هـا زودگـذر اسـت و اگـر در ایـن دنیـا 
خدمتـی انجـام دهیم ماندنی اسـت، همانطـور که شـهید رجایی مدت 
زیـادی مسـؤول نبـود اما به علـت خدمات موثـر، برای همیشـه ماندگار 
مانـد. فرماندار سـابق منوجان خاطرنشـان کـرد: مردم منوجـان مردم 
فهیـم و بی حاشـیه و بـا فرهنگـی هسـتند که بنـده افتخـار خدمت به 
ایـن مـردم را داشـتم. فاحی اظهـار کـرد: امنیت شهرسـتان منوجان 
مثال زدنـی اسـت کـه ایـن امنیـت بـا همـت مـردم ایـن شهرسـتان 
به وجـود آمـده اسـت. هرگونه نقـد و انتقاد سـازنده را می پذیرم حسـین 
صادقـی فرمانـدار جدید منوجـان ضمن بیان اینکه سیاسـت های دولت 
گفـت: وظیفـه مـا انجـام دادن و پیـاده کـردن سیاسـت های دولت در 
شهرسـتان اسـت. وی تصریح کـرد: کار عمـده سیاسـت های دولت در 
بحـث کشـاورزی و کنترل آب اسـت کـه ارزش افـزوده را کشـاورزان و 
مـردم داشـته باشـند. صادقـی ادامـه داد: در بحث کشـاورزی و کنترل 
آب دولـت نمی توانـد سـرمایه گذاری کنـد و نیـاز اسـت مـردم با همت 
همدیگـر ایـن امـر را میسـر کننـد. وی اظهار کـرد: سیاسـت در کار ما 
بـرای خدمت بـه مردم تاثیری نداشـته و تاش ما باید خدمـت به مردم 
باشـد کما اینکه این پسـت برای من هم ماندگار نیسـت. صادقی گفت: 
هرگونـه نقـد و انتقـاد سـازنده را می پذیرم و بـا افتخـار در خدمت مردم 

منوجان هسـتم.

بـا حکـم اسـتاندار کرمـان علـی نیک نفس بـه عنـوان فرمانـدار جدید 
فاریـاب منصوب شـد.

به گزارش خبرنگار ما از فاریاب، روز پنجشـنبه 18 شـهریورماه مراسـم 
تودیـع و معارفه فرماندار شهرسـتان فاریاب بـا  حضورامام جمعه فاریاب 
،مشـاور عالی اسـتاندار ، مدیر کل سیاسی اسـتانداری ، مدیرکل حراست 
اسـتانداری ، نماینـده مردم شهرسـتان های جنوبـی، مسـئوالن ادارات 
شهرسـتان ،خانواده معظم شـهدا و ایثارگران, و مردم شـریف شهرستان 
فاریـاب در محـل سـالن آمـوزش و پرورش شهرسـتان برگزار شـد. علی 
نیـک نفـس فرمانـدار جدیـد شهرسـتان فاریـاب در این مراسـم گفت: 
بـا عنایـت به وصایـای رهبر کبیـر انقاب حضـرت امام خمینـی )ره( و 
سفارشـات مقـام معظـم رهبری )مدظلـه العالـی( و در راسـتای اهداف 
دولـت جمهـوری اسـامی ایـران علـی الخصوص اجـرای برنامـه های 

اسـتاندار کرمان در جهت توسـعه شهرسـتان گام خواهم برداشـت. وی 
افزود:اسـتاندار کرمان یکی از معدود اسـتاندارانی اسـت کـه توجه ویژه 
ای بـه جنوب اسـتان داشـته اسـت و اینجانب هماهنگ بـا برنامه های 
وی از جملـه برنامـه های مرتبط با مثلث توسـعه ، طرح همیـاران آب و 
اقتصـاد مقاومتی در جهت خدمت خداپسـندانه به مردم شـریف فاریاب 
علـی الخصـوص خانواده معظم شـهداء و فقرا و محرومیـن که صاحبان 
اصلی این انقاب هسـتند پیش خواهیم رفت.  فرمانـدار فاریاب در پایان 
تعامـل با امـام جمعه شهرسـتان و نماینـده پنج شهرسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی را از اهـداف خـود دانسـت و افـزود: نیاز بـه همکاری 
و توجـه ویـژه ایـن دو عزیـز داریم. در این مراسـم طی حکمی از سـوی 
اسـتاندار کرمـان علـی نیـک نفس بعنـوان فرمانـدار جدید شهرسـتان 

معرفـی و از زحمـات بهرام امیری فرماندار سـابق تقدیر و تشـکر شـد.

دکتـر رحمانـی فضلـی وزیر کشـور در سـفر بـه شهرسـتان قلعه گنج 
بـا حضـور در جمـع مردم،دهیـاران و شـوراهای اسـامی روسـتاها در 
مسـجد جامع این شهرسـتان بیان داشـت: مردم با پایداری و استقامت 
مشـکات را حـل مـی کننـد مـردم هماننـد دوران دفـاع مقـدس بـا 

اسـتقامت و پایداری و همکاری با دولت می توانند مشـکات اقتصادی 
را حـل کننـد. وی ادامـه داد: موضـوع اقتصاد مقاومتی مسـئله ایسـت 
کـه مقـام معظم رهبری بـه آن اشـاره و تاکید فرمودند و بـرای همه ما 
تکلیف اسـت که آن را انجام دهیم. وزیر کشـور با اشـاره به اینکه محور 
اقتصاد مقاومتی مردم هسـتند، افزود: همانطور که مردم در دوران دفاع 
مقدس اسـتقامت کردند تا بتوانیم بر دشـمنان پیروز شـویم، مشکات 
اقتصـادی را هـم حـل می کننـد. رحمانی فضلی بیان داشـت: با همت 
بنیاد مسـتضعفان این شهرسـتان به عنوان الگو انتخاب شد و ان شااهلل 
خداونـد توفیـق دهـد که بنیاد مسـتضعفان بتوانـد در این شهرسـتان 
موفـق شـود. وی ادامـه داد: تا االن فعالیت هـای این بنیاد در قلعه گنج 
موفقیـت آمیـز بوده اسـت. وزیر کشـور با تاکیـد بر اینکـه دولت تدبیر 
و امیـد و خصوصـا ریاسـت محترم جمهور به این موضـوع اعتقاد کامل 
دارنـد، تصریـح کرد: وزارت کشـور همـه اختیـارات را به فرمانـدار داده 
و ایشـان هـم بایـد به منظـور اجرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی 
و در راسـتای توسـعه در اختیـار بنیـاد مسـتضعفان باشـد. وی تصریح 
کـرد: بـا تکیه بر مـردم عزیز، مشـکات اقتصـادی، گرانی و بیـکاری را 

حـل خواهیـم کـرد. رحمانـی فضلی گفـت: من امـروز دیدم کـه مردم 
چگونـه در بحـث اقتصـاد مقاومتی مشـارکت می کننـد. وی با اشـاره 
بـه اینکـه در تاریـخ ایران قلعـه به عنوان اولین شـهر اقتصـاد مقاومتی 
خواهـد مانـد، ادامـه داد آینـدگان قلـع گنج به خـود خواهـد بالید که 
پـدران و مادرانشـان اولین شـهر نمونه و پایلوت اقتصـاد مقاومتی را در 
کشـور پایه گذاری کردند. در ادامه نیز رییس بنیاد مسـتضعفان کشـور 
افـزود: الحمـدهلل نیـت اقتصـاد مقاومتی از سـوی مقام معظـم رهبری 
عنـوان شـد که مـا به مناطق محـروم بپردازیـم. وی گفـت: با پیگیری 
اسـتاندار کرمـان ایـن منطقه بـرای پایلـوت انتخاب شـد و امضـا وزیر 
کشـور پای توافق نامه بنیاد مسـتضعفان می باشـد. سـعیدی کیا بیان 
داشـت: این کار، خوب شـروع شـده و در حال اجراسـت چون محور کار 
مردم هسـتند. وزیر کشـور با حضور در مسـجد جامع و جشـن دانش 
آموزی در آسـتانه سـال تحصیلـی جدید ویژه دانش آمـوزان قلعه گنج 
حضـور یافـت  در این مراسـم به 6800 دانش آموز برتر این شهرسـتان 
بسـته ی اموزشـی با محتـوای کیف و لـوازم التحریر کـه از طرف بنیاد 

بـه دانـش اموزان این شهرسـتان اهدا شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا از منوجـان، حجت االسـام امیـن رضوانـی 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه بـا تبریک فـرار رسـیدن عید 

غدیـر خـم اظهـار داشـت: محبـت بـه اهـل بیـت پیامبـر )ص( یـک 
فریضـه اسـت کـه خداونـد در قرآن بیـان کـرد. وی با توجه بـه اینکه 
بزرگـی و بزرگتریـن فخـر از آن اهـل بیـت پیامبـر )ص( اسـت، بیـان 
داشـت: یکـی از صلوات هـای واجب در نمـاز صلوات فرسـتادن به اهل 
بیـت ایشـان اسـت. رضوانـی با اشـاره بـه اینکـه محبت بـه اهل بیت 
)ع( انسـان را مغفـور می کنـد، بیـان داشـت: پیامبـر )ص( قاصدانی را 
بـرای باخبر کـردن مـردم فرسـتادند و فرمودند »به مـردم بگویید که 
ایـن آخرین حج رسـول خـدا )ص( و این سـفر دارای اهمیـت فراوانی 
اسـت هـر کـس کـه توانایـی آن را دارد، الزم اسـت کـه مـرا در ایـن 
سـفر همراهـی کند«.ایشـان در ادامـه نیـز بیـان کردند: 31 شـهریور 
مـاه 59 روزی بـه یـاد ماندنـی اسـت کـه در آن صـدام با قـرار گرفتن 
جلـوی دوربیـن، پاره کـردن قـرارداد الجزایر و اعام آغـاز جنگ تصور 
می کـرد، طـی یـک هفتـه ایـران را فتـح می کنـد، امـا بـا فرمـان امام 

خمینـی )ره( ملـت بـه خـروش آمدنـد، شـیفتگان نظام با جـان خود 
لبیـک گفتنـد و دفـاع مقدس شـکل گرفـت. رضوانـی با بیـان اینکه 
امـروز دولت و ملت مدیون رشـادت و شـهامت شـهدا هسـتند، اضافه 
کـرد: دسـتور مقام معظـم رهبری به تمام دسـتگاه های نظـام افزایش 
روز بـه روز تسـلیحات نظامی ایران اسـت، زیرا امـروز اگر در این زمینه 
ضعیـف باشـیم، زیـر پای دشـمنان ایـن نظـام و انقاب له می شـویم. 
وی بـا اشـاره بـه فرا رسـیدن مهرمـاه و آغاز مـدارس اظهار داشـت: در 
تربیـت فرزنـدان باید مباحث اقتصادی رعایت شـود و تربیـت کردن را 
بر اسـاس اقتصـاد به فرزندانمـان بیاموزیـم. رضوانی خاطرنشـان کرد: 
تهیه وسـایل آموزشـی و اسـباب بازی برای فرزندانمـان باید بر مبنای 
اقتصاد و الگوبرداری از قهرمانان ملی و داخلی باشـد.  وی بیان داشـت: 
نبایـد جشـن عاطفه هـا را فرامـوش کـرد و هنگامـی مالـی در اختیار 

داریـم، بایـد از آن بـه مسـتمندان کمک کنیم.

ابوذر عطاپور وزیری فرماندار 
کهنوج شد

افتتاح مدرسه شش کالسه 
بخش چاه دادخدا قلعه گنج

طی مراسمی حسین صادقی به عنوان فرماندار جدید منوجان معرفی شد

با حضور مسئوالن استانی

مراسم تودیع و معارفه فرماندارشهرستان فاریاب برگزار شد

وزیر کشور در جمع مردم قلعه گنج :

شهرستان قلعه گنج اولین شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی در تاریخ کشور است

امام جمعه منوجان:

امروز دولت و ملت مدیون رشادت و شهامت شهدا هستند

 به گزارش خبرنگار ما از کهنوج روز پنجشنبه 18 
/6 / 95 مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان 
کهنوج با حضور امام جمعه کهنوج ، مشاور عالی 
استاندار ، مدیر کل سیاسی استانداری ،مدیر کل 
حراست استانداری ، نماینده شهرستانهای جنوبی 
، مسئوالن ادارات شهرستان ، خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران و مردم شریف شهرستان کهنوج در 
محل سالن بصیرت دانشگاه آزاد شهرستان برگزار 
شد . در این مراسم طی حکمی از سوی استاندار 
فرماندار  عنوان  به  وزیری  عطاپور  ابوذر  کرمان 
جدید شهرستان معرفی و از زحمات سید محسن 

صمدانی فرماندار سابق تقدیر و تشکر شد 

یک واحد ساختمان مدرسه دارای شش کالس درس، 
اطاق معلم ، اطاق سرایه داری، سرویس بهداشتی، دفتر 
بایگانی و دیوار کشی در بخش چاه دادخدا شهرستان 
قلعه گنج با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور به بهره 
برداری رسید. مهندس سعیدی کیا مجری طرح اقتصاد 
مقاومتی در قلعه گنج گفت برای ساخت این مدرسه در 
زمینی به مساحت سه هزارو هفتصد متر مربع مساحت و 
پانصد مترمربع زیر بنا هفت میلیارد ریال با کمک خیران 
و کارکنان یکی از بانکهای خصوصی هزینه شده است.
خبرنگار ادیب حیدری

وزیـر کشـور در سـفر بـه شهرسـتان قلعه گنج 
از پـروژه های عمرانی بنیاد مسـتضعفان که در 
راسـتای طرح توسـعه و ابادانی این شهرسـتان 
در حـال اجـرا اسـت بازدیـد بعمـل اورد. دکتر 
رحمانـی فضلـی بـه همـراه مهندس سـعیدی 
کیـا رئیس بنیاد مسـتضعفان، اسـتاندار کرمان 
،وحـدت عیـدی فرمانـدار و جمعی از مسـوالن 
پرواربنـدی  مجتمـع  هـای  پـروژه  از  محلـی 
سـه هـزار راسـی بـز شـیری در روسـتای چاه 
تولیـد  قالیبافـی و کارخانـه ی  شـاهی،کارگاه 
ابمیـوه در شـهرک صنعتـی، طرح تـوان افزایی 
روستایی در شهرسـتان قلعه گنج بازدید بعمل 
آورد عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان سفر یک 
روزه خـود به شهرسـتان قلعه گنـج از کارخانه 
اب میوه شـرکت پاکدیس این شهرسـتان بازدید 
کـرد. ایـن کارخانـه زیر نظر بنیاد مسـتضعفان 
اسـت و از تهـران به صـورت مسـتقیم اداره می 
شـود. بنیاد مسـتضعفان 6 میلیارد تومان برای 
این کارخانه سـرمایه گـذاری نموده اسـت. این 
پاکـت250 گرمـی  هـزار  روزانـه50  کارخانـه 
آبمیـوه تولیـد می کند. ایـن واحد تولیـدی 25 

نفر اشـتغالزایی دارد.
خبرنگار ادیب حیدری

حسین صادقی فرماندار منوجان با سرهنگ بیت الهی 
فرمانده سپاه پاسداران ماقاتی داشت که در این دیدار 
حسین صادقی ضمن بیان اینکه همه ما زیر سایه پرچم 
ما  از  هریک  نمود؛  بیان  هستیم،  رهبری  معظم  مقام 
بعنوان یک سرباز وظیفه شناس ،برای خدمت به مردم 
هستیم. حسین صادقی اذعان داشت؛ مسئولین باید به 
جای ستادی ، میدانی باشند. وی با اشاره به بحث اقتصاد 
مقاومتی در شهرستان بیان کرد؛ در شهرستان پتانسیل 
کشاورزی زیادی وجود دارد و باید اقتصاد مقاومتی در 
حوزه های کشاورزی صورت گیرد کما اینکه در بحث 
کشاورزی از نیروی انسانی بکارگیری و برعکس آن در 
حوزه های صنعتی از ماشین آالت استفاده می شود. که 
بیکاری جوانان شهرستان است.  ما رفع مشکل  قصد 
کشاورزی ۱۰۰  حوزه  به  اعتقاد  اینکه  بیان  با  ایشان 
درصد است ، خاطر نشان کرد؛ فرهنگ کاشت و برداشت 
بیت  باید عوض شود. حسن  کشاورزی در شهرستان 
الهی فرمانده سپاه پاسداران ضمن خیر مقدم به حسین 
صادقی بعنوان فرماندار آزاده و بسیجی شهرستان، گفت؛ 
حفظ روحیه جهادی بودن بعد از یک سال و نیم فعالیت 
در دوران مقدس و اسارت ، نعمتی برای شهرستان است. 
از ۶۴۰۰۰ هزار جمعیت شهرستان  افزود؛  الهی  بیت 
۳۱۶۰۰ نفر بسیجی است و از ۳۶۰۰ رزمنده در کهنوج 
و منوجان ۱۸۰۰ نفر رزمنده متعلق به منوجان است. وی 
ادامه داد؛ ۴۵ درصد از شهیدان که ۲۱۷ شهید می باشد 
متعلق به منوجان است و از ۱۵۲ آزاده کهنوج و منوجان 
دو  جانباز  از ۵۰۰  همینطور  و  منوجان  در  آزاده   ۵۲
شهرستان ۴۵ درصد جانبازان در منوجان است. ایشان 
اظهار داشت؛ بحث فرهنگی که سپاه دنبال می کند باعث 
کاهش ۲۸ درصدی آمار طاق در شهرستان شده است. 
وی با اشاره به بحث عمرانی سپاه پاسداران عنوان کرد؛ 
در بحث عمرانی چندین مسجد در روستاهای شهرستان 
شروع به کار و چند تا هم به اتمام رسیده است. ایشان 
با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی افزود؛ بر بحث اقتصاد 
مقاومتی متقاضی دریافت دستگاه های بسته بندی خرما 
هستیم که در منزل هم می شود از آن استفاده کرد و 
قیمت آن بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان می باشد و عمده 
کار دیگر این دستگاه پودر کردن هسته خرما یا همان قوتو 
است. وی تشریح کرد؛ حفظ نظام جمهوری اسامی با 
معیشت مردم گره خورده است که برای حفظ أین نظام 
باید معیشت مردم، در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه 
در همه روستاهای شهرستان یک پایگاه مقاومت فعال 
است ، تصریح کرد؛ خدمت به مردم و نظام جمهوری 
اسامی و ترویج فرهنگ بسیجی در منطقه،بخصوص 

روستاها از وظایف مهم ماست.
رسول شجاعی خبرنگار
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خبری
خبــــر خبـــر

حجت االسـام احمـد نجنـو در خطبه هـای نمـاز جمعـه بـا تبریـک 
عیـد سـعید غدیـر و میـاد امـام هـادی )ع( اظهـار داشـت: غدیر عید 
اهلل  اکبـر و همچنیـن والیـت و امامـت اسـت. وی بیان داشـت: اگر آن 

حادثـه عظیم بـه معنای واقعـی کلمه ادامه پیـدا می کرد، امـروز قطعاً 
سرنوشـت بشـریت متفـاوت و عـدل و عدالـت جایـگاه حقیقـی خـود 
را پیـدا کـرده بـود. نجنـو عنـوان کـرد: هـر جا رهبـری قـوی در رأس 
باشـد و اداره امـور امـت را در دسـت گیـرد، نفـوذ شـیطان در بدنه آن 
حکومـت غیرممکـن یـا سـخت اسـت. امـام جمعـه قلعه گنـج والیت 
فقیـه را اسـتمرار والیـت غدیـر دانسـت و ادامـه داد: امـروز مـا خـوب 
ناله هـای شـیطان بـزرگ آمریکا را می شـنویم کـه وجـود والیت فقیه 
و روشـنگری ها و راهنمایی هـای علـی وار و علوی گونه ایشـان را سـدی 
محکـم در مقابـل نفوذ می داننـد. وی گفت: درس اصلـی غدیر برای ما 
این اسـت که اگر خواسـتار عزت، سـربلندی، اقتدار و شـوکت هستیم 
بایـد همـراه و پشـتیبان والیت باشـیم در غیر این صـورت کوچکترین 
اهمـال و سـکوت در شـرایط حسـاس گناه نابخشـودنی و تکـرار تاریخ 
اسـت. نجنـو بـا تأکید بـر اینکـه انقابی ماندن مهم اسـت، نـه انقابی 
بـودن اضافـه کرد: اگـر در زمان کنونی بـه اهـداف و آرمان های انقاب 
پایبنـد باشـیم و انقابی بودن خـود را حفظ کنیم، دارای ارزش اسـت. 

وی اظهـار داشـت: همان طور کـه در اوایل زمامـداری والیت فقیه زمان 
شـاهد بودیـم کـه بعضـی یار شـفیق والیـت بودند، امـا امـروز تغییر و 
دنیـا آن هـا را از والیـت دور کـرد و به سـمت و سـوی دیگری کشـاند. 
نجنـو همچنین بـا گرامیداشـت هفته دفـاع مقدس خاطرنشـان کرد: 
جنـگ تحمیلـی یـادآور سـال های تلـخ و شـیرین مجاهـدت و ایثـار 
دالورمـردان عرصـه جهـاد و حافظـان سـرافراز ایـن مـرز و بوم اسـت. 
امـام جمعـه قلعه گنـج ادامـه داد: مـا بـه برکت والیت و هشـت سـال 
ایمـان مـردم والیتمـدار این مرز و بـوم از حیث امنیت حـرف اول را در 
منطقـه می زنیـم و این مهـم مرهون فرزنـدان این مرز و بوم اسـت که 
دانسـتند، چگونـه باید این اقتـدار و عزت را حفظ کـرد و از نظر دفاعی 
و نظامـی خودکفا شـدیم. وی بیان داشـت: هرچند عـده ای یا به غفلت 
و یـا از روی خیانـت سـخن از عدم نیاز به تجهیـزات نظامی و دفاعی بر 
زبان جاری می کنند که واقعاً انسـان در سـخنان عده ای شـک می کند 

کـه چرا چشـم خـود را بـر واقعیت بسـته اند.

امام جمعه قلعه گنج:

به برکت والیت و هشت سال ایمان مردم والیتمدار این مرز و بوم از حیث امنیت حرف اول را در منطقه می زنیم

۱۱۴ کودک ترک تحصیل 
کرده نیازمند حمایت خیران

به رسم یادبود از طرف مردم قلعه گنج صورت گرفت:

اهدا لباس محلی به وزیر کشور

لزوم برقراری امنیت پایدار 
در منوجان

بازدید وزیر کشور از پروژه های 
در حال ساخت بنیاد مستضعفان 

قلعه گنج

دیدار فرماندار با فرماندهی سپاه 
پاسداران منوجان

آب   
ســت  ا ت  حیــا هی  مــا

کنیــم  حـفـظ  را  تــش  حیا



همـه انسـان  ها برای گذرانـدن زندگی خود نیاز به تـالش و فعالیت دارند. 
نیازهـای فـردی و اجتماعی افـراد در گرو کار و تالش اسـت و جامعه نیز 
بـرای گردانـدن چـرخ تولید در تمامـی عرصه  ها به نیـروی کار نیـاز دارد 
.بیـکاری یکـی از بزرگ ترین معضالتی اسـت کـه توازن و تعـادل جامعه 
را بـه هـم می ریـزد و باعـث ایجـاد بحران  هـای متعـدد در عرصه  هـای 
اجتماعـی، اقتصـادی، روانی و سیاسـی می شـود. بیکاری در واقع شـاهراه 
اصلـی معضـالت و ناهنجاری  هـای  اجتماعـی اسـت و حل آن، بسـیاری 
از مشـکالت اجتماعـی، روانـی، اقتصـادی جامعـه را برطـرف می کنـد. 
تاثیـرات سـوء بیـکاری را می تـوان از دیـدگاه جامعه  شناسـی، اقتصـادی، 
سیاسـی، اجتماعـی و روانـی بررسـی کرد، امـا در این جا حقیـر با نگاهی 
گـذرا آسـیب  های بیـکاری را از جنبه  های فـردی، خانوادگـی، اجتماعی و 
اقتصـادی مـورد بررسـی قـرار مـی دهـم . در اسـالم و کالم بـزرگان دین 
تاکیـد زیـادی بـر نقـش کار و تـالش شـده اسـت بیـکاری تمامـی ابعاد 
زندگـی فـردی و اجتماعـی فـرد را تحـت تاثیـر قـرار می  دهد فـرد بیکار 
بـه علت ایـن که تولید کار نمی  کند، احسـاس بی ارزشـی می  کنـد. ارزش 
هـر انسـانی به کاری اسـت کـه عهـده  دار انجام آن اسـت. بـه همین دلیل 
اسـت که وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمی دهیم، احسـاس بی ارزشـی 
و بی  فایـده بـودن می  کنیـم. بیکاری چـه اینکه به خاطر فراهـم نبودن زمینه 
کار باشـد و یـا بـه خاطـر عدم تالش خود فـرد، در هـر دو صورت باعث 
می شـود که فـرد مورد سـرزنش اطرافیان به خصـوص خانواده قـرار گیرد 
و یـا حداقـل اطرافیـان توجه الزم را نسـبت به فرد بیکار نداشـته باشـند، 
در ایـن صـورت، فرد احسـاس بی ارزشـی می کنـد از طرفی وقتـی فردی 
کاری نمی  کند، احسـاس نشـاط و شـادابی هم ندارد. انسـان به هنگام کار 

شـور و شـوق و انگیزه و نشـاط برای ادامه زندگی پیدا می کند و احسـاس 
مفید بودن و سـازندگی دارد در حالی که انسـان بیکار احسـاس بی ارزشی 
و حقـارت پیـدا می کنـد. کار باعـث افزایـش منزلـت اجتماعـی و ارزش 
فـردی می شـود فرد فعال در خانواده احسـاس رضایت منـدی دارد و افراد 
خانـواده نیز در کنار سرپرسـت خانوار احسـاس امنیـت و آرامش می  کنند 
فقر و تنگدسـتی و محرومیت از رفاه و آسـایش مادی پیامد بیکاری است. 
بیـکاری باعث می شـود کـه فرد و خانـواده از امکانات مورد نیـاز و رفاه و 
آسـایش زندگی محروم گردند. این مسـئله بـه مرور زمـان، آرامش روانی 
خانـواده را متزلزل نموده و چه بسـا باعـث محرومیت فرزندان از تحصیل 
و دیگـر مزایـای زندگـی اجتماعی می گـردد. خانـواده و فرزنـدان، اوضاع 
معیشـتی خود را با وضعیـت زندگی دیگران به خصـوص خانواده هایی از 
فامیـل کـه از نظـر اقتصـادی در وضع مطلوبی قـرار دارند، مقایسـه نموده 
و از زندگـی خـود مرتـب اظهار نارضایتـی کنند و در بعضـی موارد حتی 
ممکـن اسـت ایـن امر بـه فروپاشـی نظام خانـواده منجـر شـود. بیکاری 
در بیشـتر مـوارد باعـث بـروز تنـش در خانـواده و برهم خـوردن آرامش 
می  شـود و مشـکالت اقتصـادی و فشـار مالـی وارده بر خانـواده اختالف 
نظـر بیـن زوج  هـا را تشـدید و جایـگاه مـرد خانواده بعـد از دسـت دادن 
شـغل تنـزل پیدا می  کند و تـوازن قـدرت در خانواده به هـم می  ریزد. یک 
پـدر بیـکار نمی  تواند الگوی مناسـبی برای فرزنـدان خود باشـد و او پس 
از دسـت دادن عـزت نفـس، قـدرت و اختیار کافـی را بـرای اداره خانواده 
از دسـت می دهـد، همـه این هـا در کنـار هـم رضایت منـدی از زندگی را 
کاهـش می دهـد و زمینـه بـروز اختـالالت روانـی از جمله افسـردگی را 
تشـدید می کنـد. بیکاری یکـی از مهم ترین دالیل بروز افسـردگی اسـت. 
کار، تحرک اجتماعی فرد را افزایش می دهد و زمینه پیشـرفت او را فراهم 
می کنـد. در مقابـل، فـرد بیـکار در جامعـه منـزوی می شـود و نمی  توانـد 
توانایی  هـای خـود را در عرصه  های اجتماعی به اثبات برسـاند. کار منزلت 
اجتماعـی افـراد را ارتقـا می دهد فرد به علـت دارا بودن زمینـه فعالیت در 
رشـته مـورد عالقـه خـود به کسـب سـرمایه  اجتماعی اقـدام می کنـد و با 
افزایش سـطح تحصیـالت، درآمد، منزلت و موقعیـت اجتماعی بهتری به 
دسـت می  آورد. بیـکاری مهم ترین علت افزایـش بزهکاری  های اجتماعی 
اسـت وباعـث می شـود جوانان بـرای تأمین زندگـی خود مرتکـب بزه و 
کارهای خالف شـوند کاهش روابط اجتماعی و سسـت شـدن پیوند فرد 
بـا پیکـره اجتمـاع از دیگـر آثار سـوء بیکاری اسـت. اجتماعی کـه در آن 
بیکاری ریشـه زده باشـد ورشـد کرده باشـد ، به سـرعت شـاهد کاهش 
جریان  هـای اجتماعی مثبت خواهد بود در چنین شـرایطی نیازهای فردی 
وخانوادگـی فـرد مغفول می  مانـد و او برای بـرآورده کـردن نیازهای خود 
به هر وسـیله  ای متوسل می شـود. در جامعه متعادل ،نیروی کار متخصص 
در جـای خـود مشـغول اسـت، همه مـردم نیازهـای یکدیگر را بـرآورده 
می کننـد، امـا بیـکاری در جامعه خـالء بزرگـی ایجاد و توسـعه اقتصادی 

و اجتماعـی را بـا مشـکل روبرو می کند .بدیهی اسـت کـه مهمترین تاثیر 
بیـکاری، کاهـش درآمـد اسـت و کاهـش درآمد نـه فقط یک فـرد و یک 
خانـواده، بلکـه کل جامعـه را تحـت تاثیـر قـرار می دهد در جامعـه  ای که 
عرضـه و تقاضـا متعـادل نباشـد، رونـق اقتصادی به چشـم نمی  خـورد و 
واسـطه  گری و داللـی و روی آوردن بـه مشـاغل کاذب و فسـاد، افزایـش 
پیـدا می کنـد کاهش توسـعه اقتصـادی و کاهش رفـاه اجتماعـی از دیگر 
تبعات سـوء بیـکاری در عرصه   اجتماع اسـت از دیگـر پیامدهای بیکاری 
رابطه مسـتقیم بیـن اعتیـاد و وضع ناجـور اجتماعی اسـت، به گونه ای که 
اپیدمی هـای بـزرگ اعتیـاد و همه گیـر شـدن آن ،اغلب در مناطقـی روی 
می دهـد کـه آماربیـکاری باال اسـت وقتـی برای افـراد مخصوصـاً جوانان 
شـغل مناسـب و برنامـه کاری نباشـد وجوانی کـه نیاز به کار وسـرگرمی 
دارد ، گرد هم  جمع می شـوند و حاصل چنین مجموعه ای آلوده شـدن به 
اعتیاد و... اسـت افزایش اختـالالت روانی، افزایش اختالفـات خانوادگی، 
بـه وجود آمدن مشـکالت مالی عدیـده، کاهش رضایت منـدی از زندگی 
مشـترک، احتمـال وجود اختالف نظر بـرای اداره زندگی، تنـش در روابط 
زناشـویی، افزایـش اضطـراب و اسـترس، کاهـش عزت نفـس و احتمال 
بـروز رفتارهای پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرایم و مشـاغل کاذب 
و واسـطه  گری، احتمـال گرایـش به انجـام کارهای غیرقانونی و احسـاس 
حقـارت از جملـه تبعات منفی بیکاری در خانواده  هاسـت.  از دیگر اثرات 
مخـرب بیکاری، عقب ماندگی کشـور اسـت. وقتی که قشـر جـوان یک 
کشـور و مملکـت وقت خـود را بیهوده تلف می کنـد و کاری برای انجام 
دادن نـدارد چگونه کشـور پیشـرفت کنـد؟ جوانانی که در همـه جای دنیا 
یکـی از مهمتریـن و غنـی ترین ثروت هر کشـور به حسـاب مـی آید بر 
اثـر عوامـل مختلـف بیـکار هسـتند و به جـای اینکـه بـاری از دوش این 
کشـور و مردم بردارند سـربار جامعه هستند پیشـرفت یک جامعه مرهون 
زحمـات و تـالش های جوانانی اسـت کـه وقت خـود را صرف خدمت 
و پیشـرفت علم و صنعت کشـور می کنند اما جوانان کشـور ما نتوانسـته 
انـد هویـت واقعی خویش را دریابند و به رسـالتی که به دوش آنها اسـت 
جامعـه عمـل بپوشـند. بدون تردید بسـیاری از مـردم و جوانـان جامعه ما 
کـه تبعـات منفی بیـکاری را لمس کرده  انـد، نیازی به خوانـدن این مطلب 
ندارنـد. بـر دولت مردان و سیاسـت مداران الزم اسـت که بـا درک نیازهای 
واقعـی مـردم و جوانان جامعه خود، مسـیر پیشـرفت و توسـعه اجتماعی 
و اقتصـادی را همـوار کننـد و بـرای نیـروی کار موجـود در جامعه، زمینه 
مناسـب حضـور و تـالش را فراهـم کنند. دسـتاورد نهایی ایـن تالش، به 
وجـود آمـدن جامعـه  ای بانشـاط و پویا و فعـال در تمامی عرصه  هاسـت 
کـه بـه یقیـن حـق طبیعـی مـردم می  باشـد. خالصـه  این کـه سـعادت و 
خوشـبختی یـک جامعـه و افـراد آن، مرهـون کار و فعالیت ،و شـقاوت و 

بدبختـی آن هـا بر اثر تنبلـی و بیکاری آن ها اسـت. 
یوسف میرشکاری سلیمانی

تاثیر بیکاری بر خانواده وجامعه
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فرهنگی

یکی از علل توسعه نیافتگی رودبار زمین درگیری های طایفه ای است که چون لکه 
سیاهی بر آسمان توسعه رودبار زمین افتاده و مانع از توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی چه در گذشته و یا امروز این منطقه شده است و ریشه آن را باید در 
ارزش های سنتی و طایفه ای این منطقه جستجو کرد.  این منطقه به دلیل 
ویژگی های طایفه ای و نقش بزرگان طایفه در امورات امنیتی، گرایش کمتری 
در بین مردم طایفه به قانون وجود دارد. ضرب و جرح های کوچک و جزیی، 
اختالفات ملکی و زمین و یا بر سر تقسیم آب، اختالفات خانوادگی و یا اختالفات 
قبلی که برطرف نشده و به کینه ای ماندگار شده، مسایل سیاسی درگیری بر 
سر قدرت در روستاه ها ، مسایل اقتصادی و مادی و یا مسایل ناموسی انگیزه 
های درگیری های جمعی در رودبار زمین می تواندرخ دهد که ظاهرًا انگیزه های 
مادی بیش از سایر انگیزه های غیر مادی رخ می دهد ولی پیامدهای انگیزه های 

غیرمادی بیشتر از پیامدهای مادی است.
بیشتر این درگیری ها در فصل تابستان رخ می دهد که به دلیل فعالیت کشاورزی 
فصلی در زمستان و نیروی کار جوان رهاشده و نبود امکانات مناسب جهت 
گذراندن اوقات فراغت و هنجارهای بازدارنده ازدواج دختران و پسران سبب 
درگیری هایی می شود که طرفین پس از درگیری به کوهستان ها، روستاهای 
اطراف پناه می برند و یا در مواردی هم با نیروهای انتظامی درگیر می شوند و درآخر 

با وساطت ریش سفیدان و بزرگان طایفه و مسئولین مسئله فیصله پیدا می کند. 
ولی در مواردی این درگیری ها طوالنی و کش دار می شود به خاطر اینکه قتل ها در 
این مناطق فردی نیست بدین معنی که به جای شخص، طایفه عنوان می گردد، و 
فرد از پشتیبانی کورکورانه طایفه و اقوام خود برخوردار است جدی تر و خشن تر 
می گردد و شدت درگیری ها بیشتر می شود و چه بسا در این درگیری ها افراد 
بی گناهی به جرم هم طایفه ای مورد ضرب و شتم و یا کشته می شوند. یکی دیگر 
دالیل بروز درگیری های طایفه ای این است که صدور حکم قضایی مجرمان است 
به تاخیر می افتد و این امر خود سبب درگیری های دیگری می شود. از دیگر شرایط 
درگیری های جمعی سالح های گرمی که در طوایف رواج دارد و عالوه بر استفاده 
از آن درگیری های جمعی در مجالس شادی و عروسی ها نیز رواج دارند که این 
خود یکی از مهم ترین دالیل تلفات جانی در درگیری ها می باشد. از معضالت دیگر 
که متأسفانه افراد نه تنها کسانی که در روستاها و طوایف زندگی می کنند بلکه 
افراد ساکن در شهر نیز  بخصوص رانندگان با آن روبرو هستند داشتن ابزار چوبی 
ضخیمی به نام »آرچنی« در خودرو و یا منزل می باشد که با شروع کوچک ترین 
درگیری سریعًا بدون هیچ گونه ترس که شاید عواقب سویی داشته باشد از آن 
استفاده می کنند و این به نوبه خود باعث شدت گرفتن درگیری ها شده و حتی 

کودکان ما از همان دوران کودکی با چنین ابزار ناخوشایندی آشنا شده و می تواند 
در بزرگ سالی حتی در نوجوانی و جوانی هم یکی از وسایل دفاعی آن ها شود. 
یک ضرب المثل قدیمی در بین عشایر وجود دارد که معتقدند »من علیه برادرم، 
من و برادرم علیه عموزاده ام، من و عموزاده ام علیه قبیله ام، من و قبیله ام علیه 
تمام دنیا« به دین معنی است که تنوع و تعداد این درگیری ها به آسانی می تواند به 
خشونت اجتماعی تبدیل شود و به صورت گروه بندی های ناحیه ای و سیاسی درآید 

و تمام کشور را تهدید کند. 
برای اینکه جلوی این امر گرفته شود مسولین پنج شهرستان و نیروی های امنیتی 
در منطقه برخورد شدید باکسانی که از چنین وسایلی در معابر و اماکن عمومی 
استفاده می کنند، برنامه ریزی جهت برگزاری و تشویق ازدواج آسان، تفتیش وسایل 
نقلیه، برگزاری همایش هایی در جهت کاهش درگیری های طایفه ای و تهیه بروشور 
از چنین همایش هایی و ترویج آن ها بین مردم و تهیه فیلم های مستند از عواقب و 
پیامدهای درگیری های طایفه ای و پخش از سیمای استان و برخورد قانونی با افراد 
مقصر در درگیری ها جهت عبرت دیگران خود اقدام مؤثری در کاهش گرایش به 

درگیری های  ظایفه ای خواهد شد.
احمد فالحی شاه آباد کارشناس ارشد علوم اجتماعی

در دیـدار خبرنـگار نشـریه آفـاق جنـوب با حراسـت مرکز 
بهداشـت و درمان شهرسـتان رودبار جنـوب آقاي نورعلي 
سـالمي بـا محوریـت سـفر اخیـر وزیـر محتـرم بهداشـت 
و درمـان آقـاي دکتـر هاشـمي بـه جنـوب اسـتان و نتایج 
آن بـراي مـردم رودبارجنـوب؛ ایشـان ابتـدا ضمـن تقدیر 

و تشـکر از جنـاب آقـاي دکتر حمـزه نماینـده محترم پنج 
شهرسـتان جنوبي به لحاظ پیگري هـاي مجدانه در بحث 
راه اندازي بیمارسـتان شهرستان رودبارجنوب؛ و تالشهاي 
فرمانـدار سـاعي شهرسـتان آقـاي عطـا ناوکي کـه جهت 
رفع مشـکالت همـواره همراه مـا بودنند؛ آقاي سـالمي در 
ادامـه ایـن نویـد را به مـردم شـریف رودبار جنـوب داد که 
بیمارسـتان از لحـاظ پیشـرفت فیزیکـي کامل شـده؛ و با 
مصوبـات وزیر محترم تـا بهمن ماه سـال 1395افتتاح مي 
گـردد؛ ضمنا ایشـان ایـن قـول را به مـردم شـریف رودبار 
داد کـه در جـذب نیروهـاي بیمارسـتان تـا جـاي امـکان 
از نیروهـاي بومـي شهرسـتان اسـتفاده شـود؛ و در پایـان 
ایشـان تاکیدکـرد که ریز عملکـرد اداره بهداشـت و درمان 
و مصوبـات وزیـر محتـرم بهداشـت بـه وسـیله سرپرسـت 
محترم شـبکه بهداشـت جناب مهندس روح الله حمیدي 
نیـا کـه از مدیـران توانمنـد شهرسـتان هسـتند از طریـق 
همین نشـریه به سـمع و نظر مـردم شـریف رودبار جنوب 

خواهد رسـید 
خبرنگار صابرصفي خواني

این نشانه های سرطان را جدی 
بگیرید!

بـه گزارش سـامت نیوز به نقل از پایگاه خبری شـبکۀ 
العالم، سـرطان بیش از دویسـت نوع است و شایع ترین 
انـواع آن سـرطان پروسـتات، تخمـدان، پسـتان، مثانه، 
رودۀ بـزرگ، راسـت روده، کلیه، رحم به عاوۀ سـرطان 

خون و پوسـت است.
متأسـفانه ایـن سـرطان هـا به دلیـل آن کـه در مراحل 
پیشـرفته تشـخیص داده مـی شـوند احتمـال درمـان 
کمـی دارنـد اما جـدی گرفتن ایـن عائم مـی تواند به 

تشـخیص سـریع تر بیمـاری کمـک کند:
1- کاهـش وزن ناگهانـی: معموال کسـانی کـه به طور 
ناگهانـی وزن از دسـت مـی دهنـد ممکـن اسـت بـه 
سـرطان ریه و یا پسـتان مبتا باشـند. کاهـش وزن در 
پـی از کار افتـادن کبـد و تضعیـف عملکـرد آن رخ می 
دهـد که عبـارت از کنترل اشـتها و دفع سـموم اسـت. 
کاهش وزن ممکن اسـت نشـانۀ سـرطان های دستگاه 

هاضمـه ماننـد رودۀ بزرگ نیز باشـد.
2- التهـاب و تـب دائمـی: التهـاب مکـرر از عـوارض 
سـرطان خون اسـت مخصوصا وقتی که خـون به تولید 
مقادیـر غیرطبیعـی از گلبـول سـفید مـی پـردازد و با 
عائمـی ماننـد آنفلوانـزا و آبریـزش بینی همراه اسـت.

3- ضعف و خستگی
4- تنفـس دشـوار و همـراه بـا صـدای سـوت: این می 

توانـد یکـی از عائم سـرطان ریه باشـد.
5- درد قفسـۀ سینه و سرفۀ دائم، سـرطان خون و ریه 
مـی توانند همراه با چنیـن عوارضی باشـند. اگر دردها 
گـذرا و یـا فصلـی باشـند جـای نگرانی نیسـت امـا اگر 
بـه صـورت روزانـه و دائمـی باشـند باید فورا به پزشـک 

مراجعه شـود.
6- نفخ

7- گر گرفتگی دائم
8- مشکات روده ای

9- مشـکات بلـع، کـه مـی توانـد از عوارض سـرطان 
گـردن رحـم و یـا ریه باشـد.

10- یرقـان: زردی پوسـت و چهـره بـه همـراه زردی 
سـفیدی چشـم. این عائم به غیر از عوارض مشـکات 

کبـدی می تواند نشـانۀ سـرطان پانکراس باشـد.
11- تورم و توده های غیرعادی

12- عـوارض پوسـتی و بـروز لکه های جدیـد و متغیر 
روی آن.

13- تغییـر در ناخـن ها: تغییرات عجیـب در ناخن ها 
از مهـم ترین نشـانه های سـرطان اسـت. بـروز خطوط 
و لکـه های سـیاه یا قهوه ای نشـانگر سـرطان پوسـت 
اسـت امـا اگر رنـگ آن ها زرد شـود می تواند نشـانی از 

سـرطان کبد باشد.
14- دردهـای ناحیـۀ شـکم و لگـن خاصـره: دردهای 
لگنـی می تواند نشـانۀ بیمـاری های خطرناکی باشـد. 
ایـن درد یکـی از عـوارض کیسـت های تخمدان اسـت 
کـه معمـوال نادیـده گرفته می شـود و به سـرطان رحم 

تغییر شـکل پیدا مـی کند.
15- درد ناشـناخته ای کـه بیـش از یـک مـاه طـول 
بکشـد: در صـورت بـروز هـر دردی که بیـش از یک ماه 
طـول بکشـد حتمـا باید بـه پزشـک مراجعه شـود زیرا 
ممکن اسـت نشـانۀ سـرطان اسـتخوان یا بیضه باشد.
16- خـون ریزی دائمی و غیرطبیعی: یکـی از عوارض 
اولیۀ ابتا به سـرطان رودۀ بزرگ و سـرطان خون باشـد 

و نیاز به مشـاورۀ فوری با پزشـک دارد.

حسین صادقی فرماندار منوجان با سرهنگ بیت الهی 
فرمانده سپاه پاسداران ماقاتی داشت که در این دیدار 
حسین صادقی ضمن بیان اینکه همه ما زیر سایه پرچم 
ما  از  هریک  نمود؛  بیان  هستیم،  رهبری  معظم  مقام 
بعنوان یک سرباز وظیفه شناس ،برای خدمت به مردم 
هستیم. حسین صادقی اذعان داشت؛ مسئولین باید به 
جای ستادی ، میدانی باشند. وی با اشاره به بحث اقتصاد 
مقاومتی در شهرستان بیان کرد؛ در شهرستان پتانسیل 
کشاورزی زیادی وجود دارد و باید اقتصاد مقاومتی در 
حوزه های کشاورزی صورت گیرد کما اینکه در بحث 
کشاورزی از نیروی انسانی بکارگیری و برعکس آن در 
حوزه های صنعتی از ماشین آالت استفاده می شود. که 
است.  شهرستان  جوانان  بیکاری  مشکل  رفع  ما  قصد 
 ۱۰۰ کشاورزی  حوزه  به  اعتقاد  اینکه  بیان  با  ایشان 
درصد است ، خاطر نشان کرد؛ فرهنگ کاشت و برداشت 
کشاورزی در شهرستان باید عوض شود. حسن بیت الهی 
فرمانده سپاه پاسداران ضمن خیر مقدم به حسین صادقی 
بعنوان فرماندار آزاده و بسیجی شهرستان، گفت؛ حفظ 
روحیه جهادی بودن بعد از یک سال و نیم فعالیت در 
دوران مقدس و اسارت ، نعمتی برای شهرستان است. 
شهرستان  جمعیت  هزار  از ۶۴۰۰۰  افزود؛  الهی  بیت 
۳۱۶۰۰ نفر بسیجی است و از ۳۶۰۰ رزمنده در کهنوج 
و منوجان ۱۸۰۰ نفر رزمنده متعلق به منوجان است. 
وی ادامه داد؛ ۴۵ درصد از شهیدان که ۲۱۷ شهید می 
باشد متعلق به منوجان است و از ۱۵۲ آزاده کهنوج و 
منوجان ۵۲ آزاده در منوجان و همینطور از ۵۰۰ جانباز 
دو شهرستان ۴۵ درصد جانبازان در منوجان است. ایشان 
اظهار داشت؛ بحث فرهنگی که سپاه دنبال می کند باعث 
کاهش ۲۸ درصدی آمار طاق در شهرستان شده است. 
وی با اشاره به بحث عمرانی سپاه پاسداران عنوان کرد؛ 
در بحث عمرانی چندین مسجد در روستاهای شهرستان 
شروع به کار و چند تا هم به اتمام رسیده است. ایشان 
با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی افزود؛ بر بحث اقتصاد 
مقاومتی متقاضی دریافت دستگاه های بسته بندی خرما 
هستیم که در منزل هم می شود از آن استفاده کرد و 
قیمت آن بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان می باشد و عمده 
کار دیگر این دستگاه پودر کردن هسته خرما یا همان قوتو 
است. وی تشریح کرد؛ حفظ نظام جمهوری اسامی با 
معیشت مردم گره خورده است که برای حفظ أین نظام 
باید معیشت مردم، در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه 
در همه روستاهای شهرستان یک پایگاه مقاومت فعال 
است ، تصریح کرد؛ خدمت به مردم و نظام جمهوری 
ترویج فرهنگ بسیجی در منطقه،بخصوص  و  اسامی 

روستاها از وظایف مهم ماست.
رسول شجاعی خبرنگار

هیئت رئیسـه شـورای اسامی شـهرقلعه گنج 
برای سـال چهارم در جلسـه گذشـته این شورا 
انتخاب شـده و بر این اسـاس مهندس شـهریار 
فاحـی به سـمت ریاسـت ایـن شـورا برگزیده 

شد 
بـه گزارش خبرنـگار ما از قلعه گنـج، انتخابات 
هیئت  رئیسـه شورای اسـامی شهر قلعه گنج 
در نشست جلسه گذشـته این شورا برگزارشده 
و پـس از انتخـاب مهنـدس شـهریار فاحـی 
به عنـوان رئیس این شـورا، ابراهیم دسـتجردی 
اسـامی  شـورای  نایب رئیـس  به عنـوان  نیـز 
شـهر قلعـه گنـج بـرای سـال چهـارم انتخاب 
شـد.  رئیـس شـورای اسـامی شـهر قلعه گنج 
در حاشـیه برگـزاری انتخابـات هیئت رئیسـه 
ایـن شـورا در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا اظهار 
داشـت: شـورای اسـامی شـهر قلعـه گنـج در 
سـال چهـارم فعالیت این شـورا، تـاش خود را 
بـرای ارائـه خدمت به مـردم چند برابـر خواهد 
کـرد تـا کارنامه ای درخشـان از خـود در اذهان 

عمومـی برجای بگـذارد.

کامبیز بهـزادی نوجوان قلعه گنجـی  با قهرمانی 
در  در مسـابقات وشـوی کشـور جـواز حضـور 
مسـابقات جهانـی هنـگ کنـگ را بدسـت آورد.

شهروند

نگاهی تحلیلی به درگیری های طایفه ای در رودبار زمین

مهندس شهریار فاحی 
به عنوان رئیس شورا ی شهر 

قلعه گنج انتخاب شد

راهیبابی نوجوان قلعه گنجی به 
مسابقات جهانی وشو

نتایج سفر وزیر بهداشت به رودبار جنوب به زودی 
اعام می گردد

خبــــر

شعــر
سالمت

خبــــر

دیدار فرماندار با فرماندهی سپاه 
پاسداران منوجان

با غزل تا شهر ) الاکراه في الدین( راه نیست
اّول شعرم شبیه توبه بسم اهلل نیست

در نگاه بیت هایم که جرمي ظاهر است
امر به معروفم از این منکرات آگاه نیست

بوي کنعان از مسیر بیت هایم مي وزد
یوسف اشعار من که در درون چاه نیست

با شما هستم که در خود خویش را گم کرده اید
زندگي چیزي به جز این آیه کوتاه نیست

)قل هو اهلل احد؛ قل عشق؛ اهلل الصمد(
غیراز این باشد برایت شعر من دلخواه نیست

من که آئینه ها رختي نپوشیدم که باز
تیره احساس من با بیت ها همراه نیست

هرکه اسماعیل خود را دست مي گیرد ولي
من که اسماعیل شعرم سمت قربانگاه نیست

یک قدم بردار و دست از خود کمي کوتاه کن
این پلنگي که تو هستي در مسیر ماه نیست

صابرصفي خواني

****

از این بهتر نمی شود 
خیلی ساده 

در اولین سطر عاشقت شدم 
هر طور شده 

باید به هم برسیم 
بهار بیاید 

پلیوارهای دامنت شکوفه کنند 
چقدر قصه 
چقدر لیکو 

برای گفتن دارم 
»نمی گذارند که !

مدیترانه زنان و کودکان خاورمیانه را می بلعد 
کامیونی تمام خیابان را زیر می گیرد 

سیاه که باشید 
می کشند 

خوابتان ببرد
کودتا می کنند »

داشتم چه می گفتم 
گودی کمر گاه عریان یک زن 

می بخشید 
در یک سطر مانده به آخر منحرف شدم 

یادتان باشد 
اگر خوشتان نیامد 

روی این سیاهی خطی منحنی بکشید 
قرار نبود اینگونه تمام شود 

فراموشم نشده 
*چاروگ گل پسته 

کاشکی نمدیسته .
اسحق رمشکی 

مهد کودک نـاز گـل
مهد کودک ناز گل آماده ی ثبت نام از دلبندان شما می باشد

پذیرش از سنین شش ماهگی تا شش سالگی 
در دو شیفت صبح و عصر  پذیرای کودکان شما میباشد

 زمان ثبت نام از تاریخ 25 شهریور تا 15 مهر ماه
بیاییم کودکان را با زبانی ساده به علم الهی آشنا کنیم تا بدانند 

سرچشمه همه اندیشه های انسان خداست.
« آدرس: قلعه گنج خیابان شهید حیدری جنب دادگستری

با مدیریت خانم حاتم پور )شماره تماس: 09363366546(

امالک فردیــس  )رودبار زمین(
ه ر و مشا   _ ه  ر جا ا  _ هن ر _ ش  و فر   _ ید خر

تخفیف ویژه برای اهالی رودبارزمین
آدرس:بندرعباس-شهرک امام رضا-خ شهید حیدری پور-

جنب نان فانتزی نانک
تلفن:076-33339526

09172885057
09132497526

با مدیریت:فاحی-شجاعی



همزمـان بـا هفتـه ی تعـاون نخسـتین تاکسـی 
بی سـیم شهرسـتان قلعـه گنج بـا شـماره ثابت 
133 و باحضـور حجت االسـام نجنو امام جمعه 
و وحدت عیدی فرمانـدار وچمنی رئیس اداره کار 
و جمعـی از مسـوالن شـهری بـه صورت رسـمی 
بـه بهره برداری رسـید. حسـین کرمـی مدیریت 
تاکسـی بی سـیم شهرسـتان قلعـه گنـج در این 

بیان داشـت. تاکنـون هیچگونه تسـهیاتی برای 
راه انـدازی و توسـعه تاکسـی بـی سـیم دریافـت 
ننمـوده ام و کا از سـرمایه ی شـخصی خـودم 
هزینـه نمـوده ام وی در آییـن افتتاحیـه ایـن 
تاکسـی بی سـیم اظهار داشـت: چهل نفر به طور 
مسـتقیم و به صورت شـبانه روزی در تاکسی بی 
سـیم اشـتغال دارنـد که به صـورت شـبانه روزی 

در حـال ارائـه سـرویس دهـی بـه همشـهریان 
شـریف قلعـه گنجـی هسـتند. وی بیان داشـت: 
ایـن تاکسـی بـی سـیم تاکنون نیـز با مسـائل و 
مشـکاتی روبرو اسـت که امیدواریـم با همکاری 

و مسـاعدت مسـئوالن برطرف شـود.

خبرنگار ادیب حیدری

بورس قهـوه سالـی

آزادی رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
منوجــان در گزارشــی عملکــرد ۵ ماهه اول ســال 
۹۵ ایــن اداره را بــه شــرح ذیــل تشــریح نمــود. 
ــوان  ــه عن ــن اداره ب ــه ای ــار اینک ــا اظه ایشــان ب
یــک دســتگاه حاکمیتــی بــا وظایــف قانونــی که 
ــه عهــده دارد متولــی حفــظ ،احیــاء ، توســعه  ب
ــی  ــی م ــع طبیع ــی مناب ــرداری اصول ــره ب و به
باشــد. آزادی افــزود ؛ از آنجــا کــه منابــع طبیعی 
بســتر حیــات و شــکوفایی  جامعــه محســوب و 
بایــد بــرای بقــاء موجــودات و بــه خصوص نســل 
هــای آینــده بشــری محفــوظ بمانــد ، ایــن امــر 
مهــم بــه عهــده منابــع طبیعــی گذاشــته شــده 
ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــه داد ؛ ب ــت. وی ادام اس
و نیروهــای محــدود و کــم وســعت منطقــه 
ــه جــز همــکاری و همیــاری مــردم  ــن امــر ب ای
میســر نخواهــد شــد .کــه بــه حمداللــه تعالــی 
همشــهریان طبیعــت دوســت شــریف منوجــان 
ــع  ــا مناب ــکاری ب ــل و هم ــن تعام ــون ای ــا کن ت
ــاری  ــت ی ــان دس ــا همچن ــته و م ــی داش طبیع

ــه  ــت ک ــن اس ــار ای ــان دراز و انتظ ــه سویش را ب
ان شــاءالله در همــه زمینــه هــا اعــم از تخریــب 
ــش  ــی و قطــع اشــجار وآت و تصــرف اراضــی مل
ســوزی بــال فاصلــه ضمــن همــکاری خادمیــن 
ــز داری  ــی و آبخی ــع طبیع ــود را در اداره مناب خ
شهرســتان مطلــع نماینــد تــا در کمتریــن زمــان 

ــد . ــه عمــل آی ممکــن اقدامــات الزم ب
ــگل و  ــداد جن ــامانه ام ــماره ۱۵۰۴ س ــٱ ش ضمن
مرتــع هــم مــی تواننــد تمــاس حاصــل نماینــد.
عملکــرد ۵ ماهــه اول ســال ۹۵ اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان منوجــان
مــاده ۵۶)۲( =۶۷۶  اجــرای مقــررات   -۱ *

هکتــار و۵۰۵۴ کیلومتــر
* ۲- تبدیــل ســند دفترچــه ای =۴۵۰۵۹ هکتار 

کیلومتر  و۱۷۸ 
ــاده  ــرای اجــرای م ــه نقشــه UTM ب * ۳- تهی

۵۶)۲(=۲۷۵۲ هکتــار
اجــرای  بــرای   UTM نقشــه  تهیــه   -۴  *

هکتــار  ۲۶۰۹۹= مــاده۱۳و۳۹ 

قــرارداد حفاظــت مشــارکتی  * ۵-تنظیــم 
کیلومتــر و۲۷۷۳  هکتــار   ۵۰۷۷۲=

ــاده واحــده=۴۰  * ۶- صــدور آراء کمیســیون م
فقــره

* ۷-اجــرای طــرح جایگزین ســوخت فســیلی و 
توزیــع ۳۰ دســتگاه تنــور گازی بــرای ۶۰ خانوار

ــار  ــا اعتب * ۸- تکمیــل ســاختمان حفاظتــی ب
یــک میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی 
* ۹- اجــرای طــرح فــارو در ســطح ۲۰۰ هکتــار 
ــال از  ــون ری ــغ ۱۰۰ میلی ــا مبل ــی ب ــع لردک مرت

محــل اعتبــارات اســتانی 
ــع  ــخور دام در مرات ــاب آبش ــداث ۲ ب * ۱۰- اح
ــغ ۴۰  ــا مبل ــگان ب ــه بج ــورگ وکنگ ــایر ل عش

ــال  ــون ری میلی
* ۱۱-توزیــع نهــال رایــگان بــرای دهیــاری هــا 
ــا  ــه ب ــداد ۳۰۰۰ اصل ــه تع ــردم ب ــدارس و م ،م

ــال  اعتبــار ۳۰ میلیــون ری
* ۱۲-واکاری جنــگل هــای دســت کاشــت بــه 
تعــداد ۲۵۰۰ اصلــه نهــال بــا اعتبــار ۲۵ میلیون 

ل یا ر
* ۱۳-آبیــاری و مراقبــت جنــگل هــای دســت 
کاشــت در ســطح ۲۵۰ هکتــار بــا اعتبــار 
ــل  ــال از مح ــون ری ــد میلی ــارد و پانص ۲ میلی

ــی  ــتانی و مل ــارات اس اعتب
ــی و  ــی مل ــات اراض ــری از تصرف * ۱۴- جلوگی
ــطح ۶۳  ــی در س ــی دولت ــات اراض ــع تصرف رف

ــار هکت
* ۱۵-تأمیــن اعتبــار و پرداخــت  مطالبات پیمان 
کاران پــروژه هــای اجــرا شــده آبخیــزداری 
ــارد و ۳۰۰  ــک میلی ــغ ی ــه مبل ــل ب ــنوات قب س

ــال  میلیــون ری
* ۱۶-توســعه اجــرای احــکام قضائــی و خلــع ید 

اراضــی دولتــی از متصرفیــن ۴ هکتار
خبرنگار شجاعی

حفاظت و حراست ازعرصه های منابع طبیعی مستلزم حمایت 
و همکاری مردم با منابع طبیعی

عرضه انواع دانـه قهــوه
 به صورت عمده و جزیی

اسپرســو
فرانســه

تــرک
عربــی

« آدرس منوجان بلوار معلم روبروی اموزش و پرورش » 
تلفن 09336676785

هفته نامه استانی آفاق جنوب 
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی

تلفن تماس 09132482079
زیر نظر شورای سر دبیری

هیئت تحریریه : حامد بخرد ، ذکریا صادقی، ادیب حیدری ، 
فضل میرزایی، زمان صادقی، ، عباس محمدی  جعفر شجاعی، 

فریبرز سرحدی، صابرصفی خانی
گرافیست : بهار ستایی مختاری

دفتر مرکزی : قلعه گنج جنب بانک صادرات 

ارتباط شما با نشریه:
سامانه پیام کوتاه: 5000171
hoseyni1361@yahoo.com :ایمیل

تبلیغات خود را به ما بسپارید
09132482079

سال اول شماره دوازدهم * دوشنبه 29 شهریور ماه 1395 * 19 سپتامبر 2016 *  17 ذی الحجه  1437* قیمت 500 تومان فرهنـــگی ، اجتـماعـی ، سیـاسـی

چاپ انواع کارت عروسی _ ترحیم _ اوراق اداری _ کارت ویزیت

ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه 
 _09132482079
 _03443391261
09017050175 چاپ بنـر و فلکـس کمتر از یک ساعت

چاپ آفـاق حسینـی 

با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
با مدیریت استاد احمـدی 

« شماره تلفن :09137447412

ساخت آالچیـق های
 سنتـی توپ

بهره برداری رسمی از تاکسی بی سیم محمد امین قلعه گنج

هفته نامه استانی 


