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همشهری گرامی، مشترک محترم کشاورزی 
آیا می دانید :

در سـال 1397 در 16 شهرسـتان تحـت پوشـش شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان، بیـش از هفـده میلیـارد ریـال از قبوض بـرق کشـاورزان محترمی که در 4 سـاعت پیک 
بـار مطابـق تفاهـم نامـه منعقـده بـا ایـن شـرکت، الکتروپمپ  هـای خـود را خاموش نمـوده اند 
بخشـیده شـده اسـت. شـما مشـترک محترم کشـاورزی نیز می توانید جهت بهره مندی از این 
تخفیـف ویـژه هـم اکنـون به ادارات برق شهرسـتان خـود مراجعه نمـوده و تفاهم نامـه همکاری 

را امضـا نمائید.

اطالعيه  شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان:
بـه اطـاع کلیـه صاحبـان مولدهـاي صنعتي، تجاري، کشـاورزي مـي رسـاند در صورتیکه 
تمـام یـا بخشـي از نیـاز مصرف خـود را از طریـق راه انـدازي مولد مقیاس کوچـک تامین 
نماینـد نـرخ خریـد انر ـژي تولیدي مولدهاي برق، گازسـوز و گازوئیل سـوز در بـازه زماني 
اول تیرمـاه لغایـت پانزده شـهریور ماه سـال 1398 از سـاعت 11 الـي15 و 19 الي 23 به 
ازاي هـر کیلـو وات سـاعت انـرژي تولیـدي مبلغ 3000ریال بـراي گازسـوز و 4500 ریال 

بـراي گازوئیل سـوز اعام مـي گردد.
براي کسـب اطاعات بیشـتر با دفتر مدیریت مصرف شـرکت توزیع نیروي برق جنوب اسـتان 

کرمان با شـماره تمـاس 03432115622 تماس حاصل نمائید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مژده به مردم شريف شهرستانهای جنوبی 
فروشگاه بزرگ رفاه مارکت منوجان در آستانه نیمه شعبان وماه مبارک رمضان همراه با برنامه های متنوع هنری افتتاح شد.

شما شایسته بهترین ها هستید
تجربه خرید لذت بخش و زیبایی های بصری

نوع آوری وبهبودمستمر براساس بازخورد مشتریان 
عرضه ی اجناس  با قیمت مناسب 
استفاده از نیروهای متعهد ومجرب

تنوع در برند و تعداد در اقالم 
با مدیریت توانمند  جناب آقای سعید ساالرطلب 

در مراسـم تجلیل از شـوراهای شـهر و روسـتا که 
بـه مناسـبت روز ملـی شـوراها بـه میزبانـی بم و 
باحضور شـهرداران و روسـای شـوراهای اسـامی 
سراسر اسـتان برگزار گردید،شورای اسامی شهر 
نـودژ بـه عنـوان یکی از سـه شـورای برتر اسـتان 

کرمـان  انتخـاب گردید.
در ایـن آییـن جناب اقـای حاجب بـه نمایندگی 
از سـایر همـکاران لـوح تقدیـر وجایـزه برتـر را از 
دسـتان  معاون وزیر و رئیس سـازمان شـهرداریها 

و دهیاریهـای کشـور دریافـت کرد.
در حاشـیه ایـن همایـش شـورای شـهرنودژ ایـن 
جایـزه را بـه مردم نجیـب و شـهروندان فهیم که 

وارث ایـن نظـام و انقـاب هسـتند تقدیـم کرد
ایـن  الزمـه  شـورا  محتـرم  رئیـس  حاجـب 
موفقیـت را همدلـی و همراهی اعضـای محترم 
وتاشـهای بـی وقفـه شـهردار تاشـگر جنـاب 
امیـدواری  اظهـار  و  نمودنـد  عنـوان  بارخـدا 
کردنـد ایـن حرکـت رو بـه رشـد در سـالهای 
آتـی بـا محوریـت خدمـت بـه مـردم همچنان 
ادامـه یابـد. والحمـدهلل شـورای اسـامی شـهر 
نـودژ بـا ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد خـود 
در هـر دوره بـا اتحـاد وهمدلـی خـود توانسـته 
انـد منشـاء خدمات ارزنده ای شـوند کـه اخیراٌ 
هـم بـه عنـوان شـورای نمونـه وبرتـر اسـتان 
کرمـان معرفی شـدند. وجود انسـانهای شـریف 
وبزرگـواری دراین شـورا، مطالبـه گری و جذب 
اعتبارات را از اسـتان تا کشـور برای شـهرداری 

مضاعـف کـرده و زمینـه هـای عمران وتوسـعه 
جوان،مردمـی  شـهردار  بارخـدا  مهنـدس  بـا 
ومجـرب ایـن دوره درحال فراهم شـدن اسـت. 

اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر نودژ

اینجانـب  مراتـب سـپاس و تشـکر خـود را از 
اعضای محترم  شـورای اسـامی  شهرنودژ که 
برنامه های ارزشـمند و مفیـدی که  برای اداره 
شـهر ارائـه کردنـد، اعـام می کنـم و امیدوارم 
همـکاری  و  تعامـل  و  خداونـد  عنایـت  بـا 
،امـام جمعـه  اعضـای محتـرم شـورای شـهر 
محتـرم بخـش آسـمینون،نماینده محترم پنج 
جنـاب  سـرافراز  آزاده  ،فرماندارمحتـرم  گنـج 
اصحـاب  صاحب نظـران،   ، محمـودی  آقـای 
رسـانه و تمامـی نقش آفرینـان جامعـه بتوانند 
گام هـای موثـری را در ارتقـاء کیفیـت زندگی 
برداشـته و رضایـت  نـودژ،  شـهروندان فهیـم 
آنـان را کسـب کنیم.افتخـار انتخـاب شـما  به 
عنـوان  شـورای اسـامی نمونـه وبرتر اسـتان 
کرمـان را بـه همـه مـردم شـریف شـهر نـودژ 
کـه بـا انتخـاب آگاهانـه خـود بـه ایـن مقـام 
دسـت یافتنـد،  تبریـک وتهنیت عـرض نموده 
از  را  عزیـزان  یکایـک شـما   توفیقـات  ودوام 

خداونـد متعـال خواهانیـم.

مهندس مسلم بارخدا شهردار
 و کارکنان شهرداری نودژ

شورای شهر نودژ
شورای برتر استان کرمان معرفی شد
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ماه رمضان، ماه مفروش کردن
قدوم شب قدر با اشک های شوق برای درک 

»زیباترین لحظه حیات انسانی« است.

اخبار کوتاه شهرستانهای جنوبی

مدیر و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
منوجان به پویش ملی بهارهمدلی پیوستند

بـا حضـور مدیـر فوریت هـای پزشـکی و مدیـر روابط عمومی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت، همکاران سـتادی و محیطی شـبکه بهداشـت 
ودرمـان شهرسـتان منوجـان  بـه منظـور کمـک بـه سـاخت منـازل 
مسـکونی  مناطـق سـیل زده بـه پویـش ملی بهـار همدلی  پیوسـتند. 
پویـش ملـی »بهـار همدلی« بـا هدف بازسـازی منازل تخریب شـده در 

مناطـق سـیل  زده و حمایـت از سـیل  زدگان به راه افتاده اسـت.
صباحـی رئیـس آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان 
کرمان در آیین نکوداشـت مقام شـامخ معلم عنوان کرد: مسـولیت زاده 

آگاهی اسـت 
وی در جمع فرهنگیان شهرسـتان کهنوج گفت: مسـئولیت زاده آگاهی 

است. 
صباحـی گفـت: معلمی بـا عناوین مادی قابل مقایسـه نیسـت و جایگاه 

شـما خیلی خطیر و باالسـت. 
وی بـه پدیـده جهانی شـدن و تاثیرات و تبعـات آن اشـاره کرد: معلمی 
کـردن امـروز چالـش هـای بسـیار زیـادی دارد و یـک مـورد آن هـم 

پرسشـگری و چالـش گری اسـت.
تنظیـم خبـر و عکـس: امیـن وثوقـی روزنامـه نـگار / خبرنـگار / فعـال 

اجتماعـی شـهر کهنوج

کشف 5هزارلیترسوخت قاچاق در عملیات پلیس 
منوجان

فرماندهـی انتظامـی منوجان در ایـن خصوص گفت: در راسـتای تحقق 
شـعار سـال و مبـارزه جـدي بـا پدیده مخـرب قاچـاق، مامـوران پلیس 
شهرسـتان منوجـان  حیـن گشـت زنـی سـطح حـوزه اسـتحفاظی به 
7دسـتگاه خـودرو مشـکوک که در بازرسـی از این خودروهـا5 هزار لیتر 

گازوئیـل قاچـاق کشـف و در ایـن رابطـه 7 متهم را دسـتگیر کردند
سـرهنگ محمـودی با اشـاره بـه تاثیرات بسـیار مخـرب پدیـده قاچاق 
بـر اقتصـاد و معیشـت مـردم کشـور گفـت: پلیـس در راسـتای تحقـق 
شـعار سـال و حمایـت از تولید داخلی همچون همیشـه با تمـام توان با 
قاچـاق کاال و سـوخت برخورد خواهـد کرد که در این رابطـه بر اقدامات 

اطاعاتـی و همـکاری خـود مردم تکیـه داریم.

خبر خوش جناب سرهنگ محمودی فرماندهی 
منطقه انتظامی شهرستان منوجان 

سـرهنگ محمـودی فرماندهـی منطقـه انتظامـی شهرسـتان منوجان 
درگفتگـو بـا خبرنگار نشـریه تریبون جنوب از شناسـایی و دسـتگیری  
8نفر از عاملین  آتش سـوزی روسـتای اسـام آباد شـیب کوه  و تحویل 

به مقامـات قضایی خبـر داد.
وی افزود:نیـروی انتظامـی شهرسـتان منوجـان عزم خود را بـرای به دام 
انداختـن مجرمـان جـزم کـرده و بیـش ازپیش در مبـارزه با سـوداگران 
مـرگ و برهم زننـدگان امنیـت مـردم تـاش خواهدکـرد.وی ازمـردم 
خواسـت درصورت مشاهده مواردمشـکوک با 110تماس حاصل نمایند.

فرماندار شهرستان منوجان در جلسه کارگروه تنظیم بازار:

 نظارت دقیق و اصولی بر بازار در ماه مبارک رمضان 
و متعادل نمودن آن در دستور کار جدی قرار دارد 

کلیـه ادارات متولـی بایـد ضمن نظـارت دقیق بر وضعیت بـازار، ترتیبی 
اتخـاذ کننـد تـا کاالی مـورد نیـاز مـردم بـه صـورت آسـان و بـا قیمت 

مناسـب در اختیـار آنان قـرار گیرد .

انتصاب سرپرستی معاونت مالی و کارشناس ارزیابی 
وعملکرد مدیریت آموزش وپرورش منوجان 

طـی احـکام جداگانـه از سـوی مدیـر آموزش وپـرورش منوجـان آقایان 
یحیـی خانـدل و عباس سـاالری به ترتیب به عنوان سرپرسـتی معاونت 
مالی و کارشـناس ارزیابـی وعملکرد مدیریت آمـوزش وپرورش منوجان 
منصـوب شـدند. نشـریه تریبون جنـوب ضمن عـرض تبریـک انتصاب 
شایسـته ایـن بزرگـواران ، برایشـان از خداونـد منـان توفیـق روز افزون 

آرزومنداست.

ادای احترام امام جمعه بندرعباس به امام جمعه 
اسبق وفقید منوجان

حجت االسـام نعیم آبـادی امام جمعه بندر عباس با حضور در مسـجد 
روسـتای دشـت عباس منوجان و مـزار امام جمعه فقید این شهرسـتان 
و همچنین دیدار با  بیت ایشـان ادای احترام کرد. ایشـان طی سـخنانی 
بـه بیـان فضائـل و خصوصیـات منحصـر به فرد مرحوم شـیخ حسـین 
رضوانـی اشـاره کرد وافزود:ایشـان شـخصیتی بـزرگ و شـاخص بود که 
دههـا سـال مردم را به عشـق اهل بیت گریانـد و برای انقـاب از ابتدا تا 

لحظات آخر عمر شـریفش سـنگ تمام گذاشـت. 

بازدید نماینده پنج گنج از روستاهای کهنوج
در هشـتاد و دومین سـفر نماینـده پنج گنج به حـوزه انتخابیه با حضور 
در مرکـز سـامت آب باریـک ،در مراسـم افتتاحیـه خانه بهداشـت این 
روسـتا در معیت فرماندار،بخشـدار و مدیریت شبکه بهداشت شهرستان 
کهنـوج شـرکت کـرد. دکتر حمـزه در ادامـه بازدیدهای خـود از مراحل 
آمـاده سـازی زمیـن ورزشـی روسـتای نـور آبـاد ایـن شهرسـتان نیـز 

بازدیدکـرد ودرجریان پیشـرفت کارهـا قرارگرفت.

راهپیمایی مردم منوجان در حمایت از بیانیه 
شورای عالی امنیت ملی

بـا توجـه به بدعهـدی و غیر قابـل اعتماد بودن سـردمداران خون آشـام 
آمریـکا و هـم پیمانانشـان،با دعوت سـتاد نمازجمعـه منوجـان از مردم 
انقابی و همیشـه در صحنه منوجان ،پس از اقامه نماز عبادی سیاسـی 
جمعه بیسـتم اردیبهشـت ماه 1398 همزمان با سراسـر کشور با حضور 
در راهپیمایـی حمایـت خود را از بیانیه شـورای عالـی امنیت ملی اعام 

کردند.

پيام تبريک رياست محترم شورای اسالمی بخش مرکزی منوجان
به مناسبت حلول مبارک  ماه رمضان 

خداونـد منـان را شـاکریم کـه توفیـق و عنایت بندگـی و عبادت در مـاه مبارک 
رمضـان را بـار دیگـر در سرنوشـت مـان عطـا فرمـود و فرصتـی فراهـم آورد تـا 
بـا روزه داری در مـاه تهذیـب و تزکیـه نفـس بـا یـاری از درگاه مهـر بی نهایتش 
بـه آرامـش معنوی دسـت یابیم. امید اسـت همگی از سـفره پربرکـت فیوضات 
الهـی در ایـن مـاه مبـارک بـه نحـو مطلـوب بهره مند شـویم و بـا تهذیب نفس 
و خضـوع و خشـوع در قبـال پـروردگار جهانیـان، دل هـا و جان ها را در آسـمان 

رحمت واسـعه الهی جا داده و محیطی سرشـار از نشاط 
و معنویـت در میـان جامعه ایجاد کنیـم. اینجانب ضمن 
تبریـک حلـول ماه مبـارک رمضـان به عموم مسـلمانان 
بـه ویـژه مـردم مومـن و شـریف  شهرسـتان منوجـان ، 
موفقیـت همـگان را در بهـره گیـری مناسـب از فرصـت 
عظیـم و معنـوی مـاه مبـارک رمضـان از درگاه حضـرت 

احدیـت مسـئلت می نمایم.
موسی نظری
رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی منوجان

آزاده عزيزجناب آقای محمد محمودی 
انتصـاب جنابعالـی  بـه سـمت سرپرسـت  فرمانداری 
و  گفتـه  تبریـک  صمیمانـه  را  منوجـان  شهرسـتان 
موفقیـت حضرتعالـی در خدمت به مـردم عزیزمان  را 
از خداونـد متعـال خواسـتارم امیـد اسـت همـان طور 
که در هشـت سـال جنگ تحمیلی برای این سـرزمین 
نقـش آفرینـی نمودید،ان شـا اهلل در توسـعه  و آبادانی 

شهرسـتان منوجـان  نیز سـربلند و موفق باشـید.
ابراهیم چتروز
مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان

سعید ساالرطلب
نسـل  هـای  فروشـگاه  هـدف 
جدیـد چیـزی فراتـر از تأمیـن 
کاالهـای مـورد نیـاز مشـتریان 
بـه  هـا  فروشـگاه  ایـن  اســت. 
دنبال خلـق تجربـه ای متفاوت 
مشـتریان  بـرای  دلنشـین  و 
خـود اسـت تـا در عیـن حـال 
مـا  همـکاران  بـا  مصاحبـت  از 
و  زیبـا  محیطـی  در  حضـور  و 
آراسـته لذت بـرده و بـا آرامش 
و رضایـت کامل نیز فروشـگاه را 

کننـد. تـرک 
جدیـد  نسـل  هـای  فروشـگاه 
رفاه، تنـوع مؤثری از محصوالت 
را به مشتریان خــود عرضه می 

کنند. ایــن نوع فروشگاه ها، بـا 
رویکرد عرضه انـواع محصوالتی 
مشـتریان  نیـاز  مـورد  کـه  
هسـتند نیـز بـه سـایق متنوع 

مشـتریان پاسـخ مـی دهنـد.

فروشـگاه  در  کـه  محصوالتـی 
هـای نسـل جدیـد رفـاه بـرای 
از  شـوند،  مـی  عرضـه  فـروش 
و  برندهـا  تریـن  نـام  خـوش 
دارای بهتریـن کیفیت هسـتند. 
بـه  کـه  سـالمی  محصـوالت 
افـراد کمـک  ارتقـای سـامتی 
محصـوالت  ماننـد  کننـد  مـی 
ارگانیـک نیـز بخشـی از سـبد 
محصـوالت ایـن نـوع فروشـگاه 

هسـتند. هـا 
افـزون بـر ویژگی هـای فوق که 
در جهـت ارتقای سـطح کیفیت 
خدمات رسـانی به مشـتریان در 
نظـر گرفته شـده اند، مشـتریان 
فروشـگاه های نسـل جدید می 

نیـاز  مـورد  محصـوالت  تواننـد 
خـود را بـا قیمـت هـای رقابتی 
و همچنیـن تخفیـف هـای ویژه 
بنابرایـن  کننـد،  دریافـت  نیـز 
فروشـگاه  نـوع  ایـن  مشـتریان 
هـا همزمـان، بـه کیفیـت برتـر 
و قیمـت بهتـر دسترسـی دارند.

عنـوان  بـه  مـداری  مشـتری 
فعالیـت  محـور  تریـن  اصلـی 
جدیـد،  نسـل  هـای  فروشـگاه 
بـه  جـدی  توجـه  معنـای  بـه 
هـای  دیـدگاه  و  هـا  خواسـته 
ایـن  از  اسـت.  مشـتریان 
مؤثـر  تمـاس  برقـراری  رو، 

بـرای  تنهـا  نـه  مشـتریان  بـا 
پاسـخگویی بـه نیازهـای آنان، 
بلکـه برای شناسـایی ایده های 
بهبـود  همچنیـن  و  نــوآوری 
وضعیت موجود، در دسـتور کار 
همـه همـکاران فروشـگاه های 

بـود. خواهـد  جدیـد  نسـل 

معرفی فروشگاه رفاه مارکت

نسل جديد فروشگاه های رفاه

برگزاری جشن بزرگ مدیریت
مصرف برق درمنوجان 

مهنـدس مسـعودی مدیـر بـرق منوجـان درگفتگـو باخبرنـگار 
نشـریه تریبـون جنـوب بااعـام ایـن خبـر افـزود:

 هـدف از برگـزاری جنـگ شـادی مدیریـت مصـرف برق ،اشـاعه 
فرهنـگ مدیریـت مصـرف در بین اقشـار جامعه اسـت. همچنین 
اطـاع رسـانی و بیـان پیام هـای مدیریـت مصـرف و راهکارهای 
کاربـردی بـه مخاطبیـن میباشـد شـایان ذکراسـت، ایـن جنـگ 
شـادی شـامل برنامه هـای متنـوع و جـذاب از سـوی هنرمنـدان 
بومـی شهرسـتان بـا موضوعـات مدیریـت مصـرف بـرق در قالب 
نمایـش، موسـیقی محلی،سـنتی و مسـابقه برگزار گردید .شـعار 
مدیریـت مصـرف دراین جنگ شـادی »بـرق قلب تپنـده زندگی 

اسـت « اعـام گردید .
 ایـن مراسـم با حضـور امام جمعـه محترم شهرسـتان وجمعی از 

مسـئولین  شهرسـتان منوجان برگزار گردید.

همایش بزرگ نخلستانی های منوجان برگزارشد
طـی جلسـه ای باشـکوه وباحضور 
نقـاط  سـاکن  هـای  نخلسـتانی 
درمحـل  شـهرمنوجان  مختلـف 
مسـجد ایـن محله باهـدف تاش 
وپشـتکار درجهت رفع مشـکات 
،عمرانـی  زیستی،معیشـتی 
،فرهنگی،اجتماعی وورزشی باپیام 
سـاالری  دکتـر  جنـاب  صوتـی 
هـدف  هـاو  برنامـه  تشـریح  و 
برگزاری توسـط مهندس شـیخی 

برگزارشـد.
تدویـن  بـا  جلسـه  ایـن 
منشـورهمایش وقرائت آن توسط 
خانم اشـرف  اسکندری و تشکیل 
محلی)پنـج  منتخـب  اعضـای 
پایـان  نفرزن(بـه  پنـج  نفرمـردو 

رسـید.
اعضـای منتخـب پـس از انتخاب 
وتاییـد نهایـی کار رسـیدگی بـه 
مشـکات متعدد محلـه و مطالبه 
از دسـتگاههای ذیربـط را  گـری 
در طـول مـدت مسـئولیت عهده 

دارخواهندبـود.
اکنـون باپیگیـری هـای مهندس 
راسـتین  مهنـدس  و  شـیخی 
ازمدیـران نخلـی راه وشهرسـازی 
و آبیـاری کار عمـران سـاختمان 
شـرکت  باهمـکاری  حسـینیه 
و  اسـت  اتمـام  روبـه  گهرزمیـن 
بافـی  قالـی  کارآفرینـی  زمینـه 

درحـال  دسـتی  صنایـع  وسـایر 
اسـت. شـدن  فراهـم 

محلـه نخلسـتان دارای جمعیتـی 
حـدود حـدود یـک سـوم مرکـز 
شـهر را دارا اسـت و اخیرا خیزش 
اجتماعی و مطالبـه گری آن رو به 

مثبـت می باشـد.
باانتخـاب فرماندار بومـی منوجان 
آقامحمـودی  حـاج  جنـاب 
محلـه  برایـن  کـه  وشـناختی 
درآینـده  رود  مـی  دارد،انتظـار 
خبرهـای خوشـی از ایـن محلـه 
بـه گوش برسـد. از لحاظ ورزشـی 
هم تیـم پیشکسـوتان نخلسـتان 
در فوتسـال رمضان شـرکت کرده 
اسـت وتاکنون یک پیـروزی ویک 
شکسـت را در کارنامـه خـود دارد.

متولیـان  از  شـیخی  مهنـدس 
در  وهمگرایـی  وحـدت  ایجـاد 
بـا  گفتگـو  در  نخلسـتان  محلـه 
:عـرض  گفـت  جنـوب  تریبـون 
ادب خدمـت اقـوام عزیـز نخلـی 
وبا آرزوی قبولـی طاعات وعبادات 
در مـاه مبـارک رمضـان وضمـن 
،هـدف  دکترسـاالری   از  تشـکر 
ازتشـکیل گروه  بزرگ نخلسـتان 
،اتحـاد وهمدلـی بـرای تـک تـک 
اهالـی نخلسـتان اسـت  واینکـه 
راهکارهای مناسـب برای کمک به 
همدیگـر ارائه نماییـم وبتوانیم هر 
کداممـان گوشـه ای از مشـکات  
محله نخلسـتان راحـل نماییم لذا 
،امیـدوارم با یـاری و همفکری هم 

نخلسـتان را دوبـاره بسـازیم.

 اعضـا هیئـت رئیسـه  انتخابـی 
بـه شـرح ذیـل توسـط مهنـدس 
شـیخی پس از نظر سـنجی اعام 

گردید:
1-محمـود سـاالری 2-مهنـدس 
پیمـا  کـوه  3-حسـن  راسـتین 
پور5-یحیـی  شمسـی  4-پرویـز 
سـاالری  6-معیـن  خانـدل 
8-اشـرف  شـیخی  7-حسـین 
فـوالدی  9-زینـب  اسـکندری 
11-سـاناز  اورنـگ  10-محبوبـه 
شـمس 12-خانـم اعتصامـی12-

کبـری زارعـی .
تکمیلـی هیئـت رئیسـه :آقایـان 
الیـاس شـیخی وحمیـد رخبیـن  
وخانمهـا  الهـام مهرپـرور و طاهره 

دسـتمزد معرفـی گردیدنـد.

توصیه های شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان در مورد مدیریت صحیح مصرف برق 

همه ما می توانیم مدیران مصرف بهینه برق باشیم؛ 
حتی به میزان چند ساعت

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
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خداوندا به حق رحمت بی انتهایت به ما کمک کن
 تا در زمره کسانی نباشیم که از روزه داری بهره  ای 

جز گرسنگی و تشنگی نمی  برند.

رمضان   مقاله

برای اولين بار در 
شهرستان منوجان 
دبيرستان پسرانه رشته 
معارف اسالمی راه اندازی 
و ثبت نام آن آغاز شد.
دانش آموزان پایه نهم 
می توانند بعداز ثبت نام 
رایگان و موفقیت در رقابت 
آزمون ورودی در این رشته 
تحصیل کنند.

محصلین این رشته عالوه 
بر گذراندن دوره های 
آموزشی و تربیتی اختصاصی 
می توانند از امتیاز ویژه 
ورود به حوزه های علمیه 
و دانشگاه های مرتبط 
بهرمندگردیده  و حتی در 
تمام رشته های دانشگاهی 
علوم انسانی هم ادامه 
تحصیل بدهند.

نمایـش غـرور انگیز جوانان فوتبالیسـت منوجانی وکسـب عنوان 
قهرمانـی رقابـت هـای لیگ اسـتان ،افتخـار مهمی بود کـه برای 
جنـوب کرمـان رقـم خـورد وبـار دیگـر توانمنـدی ونبـوغ ذاتـی 

جوانـان باغیـرت منوجانـی را ثابت کرد
اینجانـب ضمن تبریک وتهنیـت این قهرمانی 
ارزشـمند بـه احـاد مردم،بازیکنـان و دسـت 
انـدرکاران ،تـداوم موفقیـت هـا را بـرای ایـن 
تیـم در سـایه حمایـت های مسـئولین وخیل 
عظیم مشـتاقان ورزش از درگاه الهی خواهانم

)بهرام محبی زاده رئیس شورای اسالمی استان کرمان(

درد مقایسه در زندگی مشترک
یک آسیب اجتماعی است

از قدیـم گفتـه انـد تـا ازدواج نکـرده ای، 
خـوب چشـمت را بـاز کن؛ وقتـی ازدواج 

کـردی چشـمت را ببند.
یکی از آفات بسـیار خطرنـاک در زندگی 

مشـترک، مقایسه است.
و اینکـه یکـی از دو طـرف، همسـر خـود 
را بـا همسـر  فـرد دیگری مقایسـه کند.

درد  بـه  مبتـا  درون  در  کـه  کسـی 
مقایسـه شود، همیشـه در تخیات خود، 

همسـرش را بـا کسـی دیگر، مقایسـه می کنـد، بویـژه هنگامی که 
همسـرش عیـب خاصـی داشـته باشـد.

 بسـیاری از ایـن مقایسـه هـا دلیل عاقانـه ای ندارد. فقـط با دیدن 
یـک رفتـار بـد از همسـر خـود، و دیـدن عکـس همیـن رفتـار از 
دیگـری، همسـر خـود را بـا او مقایسـه مـی کنـد و آرزو مـی کنـد، 
کاش بـا کسـی مثـل او ازدواج کـرده بـود، نه با همسـر فعلـی اش!!

برخـی هـم بـدون اینکـه بخواهنـد، در گفتگوهـای روزمره، همسـر 
خـود را بـه ورطه مقایسـه می کشـانند، و در نزد همسرشـان از مرد 
و یـا زن دیگـری تعریـف و تمجید می کنند و بـدون آنکه بخواهند، 
بـه همسرشـان می فهمانند کـه او مزیتی دارد که تو نـداری!  و این 

همـان مقایسـه از نوع خطرناک اسـت.
در اصـل، مقایسـه ریشـه در تخیـل دارد و اگـر انسـان درسـت فکر 
کنـد، نمـی توانـد زندگـی خود را به مقایسـه همسـرش بـا دیگران 

صـرف کند.
چرا که نتیجه آن فقط حسرت و آه  خواهد بود.
فرض کنیم همسر رفیقت بهتر از همسر توست،

 حاال که چه؟ 
آیـا مـی خواهـی بـه دوسـتت بگویی از همسـرش جـدا شـود تا تو 

بـا او ازدواج کنی؟
فـرض کنیـم، چنیـن چیزی هـم ممکن باشـد،از کجا معلـوم، که او 

برای تو همسـر خوبی باشـد؟
چـرا بیهـوده خودمـان را مشـغول تخیاتـی مـی کنیم که پـای آن 

بـه جایی بند نیسـت؟
و بـه جـای آن، در رفـع عیب همسـرمان کوشـش کنیـم و فعا آن 
چیـزی کـه واقعیـت دارد،این اسـت کـه اوال بـا این شـخص ازدواج 
کـرده ایـم و ثانیـا ازدواج مـا بـا آن فـردی کـه بـه نظرمـان خـوب 
اسـت ممکن نیسـت،پس دسـت از تخیات برداریم تا بتوانیم عیب 

همسـرمان را بـا تدبیـر بر طـرف کنیم.
نتیجـه: مقایسـه را منصفانـه انجام دهیـم تا دچار حالـت دلزدگی از 
همسـر نشـویم، ضمـن اینکه همسـر خـود را با کسـانی کـه از نظر 
اخاقی و مسـائل دیگر از همسـر ما پایین تر هسـتند هم، مقایسـه 

. کنیم
او را بـا کسـی کـه روزی چنـد بـار همسـر خـود کتک می زنـد و یا 
توهیـن مـی کنـد هم، مقایسـه کنیـم. و در این هنگام شـکر خدا را 
بـه جـا آوریـم. چـرا که نـگاه کردن بـه پاییـن ترها باعث می شـود 

قـدر زندگی خـود را بدانیم.
روایـت شـده، کـه گـذر حضرت عیسـی و حواریون بر الشـه سـگی 

افتاد.
حواریون گفتند: این سگ چه بوی بدی می دهد.

حضرت عیسـی فرمود: عجـب دندان های سـفیدی دارد.)بحاراالنوار 
ج14(

امیـد اسـت، ابتدا شـکارچی عیب های خودمان باشـیم و بـا اجرای 
آن، دیگـر وجـود یـک یا چند عیب در همسـر، موجب نخواهد شـد 

که ما نسـبت به تمام شـخصیت او بدبین و دلسـرد شـویم.

جواد حاجبی

احترام:بدینوسـیله  و  باسـام 
وجامعـه  شـهداء  ماخانـواده 
مـردم  ایثارگروقاطبـه 
،ضمـن  منوجـان  شهرسـتان 
جانبـه  همـه  حمایـت  اعـام 
ازبرادرایثارگـروآزاده  خـود 
حسـین  سـرافراز،حاج  وجانبـاز 
شـکوهی نسـب ریاسـت محترم 
دادگسـتری شهرسـتان منوجان 
بااعمـال  سـال  چندیـن  کـه 
وتاشـهای  جهـادی  مدیریـت 
درارتقاءجایـگاه  وقفـه  بـی 
شهرسـتان  درایـن  دادگسـتری 
جـوان  قضـات  کارگیـری  بابـه 
خـدوم  وکارکنانـی  وتوانمنـد 
رابـرای  بستربسیارمناسـب 
شهرسـتان  قضایـی  حـوزه 
دیـار  ایـن  مـردم  بـه  وخدمـت 
بابرنامـه  نمودندوعـاوه  فراهـم 
وصحیـح  اصولـی  ریـزی 
وتعامـل بادسـتگاهها ونهادهـای 
تامیـن  وشـورای  امنیتـی 
امنیـت  ،شـاهدیک  شهرسـتان 

بـوده  پایداردرشهرسـتان 
تاجایـی کـه بـه لحـاظ ضریـب 
منوجـان  شهرسـتان  امنیتـی 
اسـتان  شهرسـتانهای  درکل 
برتـر  درجایگاههـای  کرمـان 
سـامان  قرارداردوهمچنیـن 
شـدن  روز  وبـه  بخشـیدن 
پرونـده هـا دراین حـوزه قضایی 
وتدبیرومدیریـت صحیـح درحل 
حـل  درشـوراهای  اختافـات 
کاهـش  موجـب  کـه  اختـاف 
دادگاه  بـه  هـا  پرونـده  ورودی 

گردیده اسـت ،همه وهمه نشـان 
ازلیاقـت ،درایـت وکارآمدی این 
برادرعزیزکـه باشـناخت کاملـی 
کـه بـه اوضـاع واحـوال فرهنگی 
واجتماعـی وقومیتـی مـردم این 
منطقه راداشـته محقـق گردیده 
شـاهدبودیم  کـه  ،تاجایـی 
ایشـان یکـی ازبهتریـن قضـات 
نمونـه اسـتانی وحتـی کشـوری 
بـه  گردیدند،علیهذاباعنایـت 
حضورایـن  وتـداوم  ضـرورت 
دستگاه  برادربزرگواردرمسئولیت 

قضایی شهرسـتان واینکه شنیده 
هـا حکایـت ازدرخواسـت وجابه 
جایـی ایشـان ازایـن شهرسـتان 
نگرانـی  دارد،موجـب  را 
است،لذاماملتمسـانه  گردیـده 
کل  ورئیـس  ایشـان  ازشـخص 
اسـتان  دادگسـتری  محتـرم 
آقاموحدعاجزانـه  حـاج  جنـاب 
ایـن  بـه  تانسـبت  تقاضامندیـم 
وبـه  تجدیدنظرنمـوده  تصمیـم 
خانـواده  بحـق  خواسـته  ایـن 
شـهداوایثارگران وقاطبـه مـردم 
مثبـت  پاسـخ  شهرسـتان  ایـن 
حضورایشـان  دهند،تاباتـداوم 
موفقیـت  زمینـه  ،انشـااهلل 
قضایـی  حـوزه  ازپیـش  بیـش 
دعـای  و  شـاهد  را  شهرسـتان 
خیرخانواده شـهداومردم شـریف 
ایـن شهرسـتان بدرقـه راهتـان 

خواهدگردیـد.

ازطرف خانواده شهداء  و 
ایثارگران شهرستان منوجان

حمايت خانواده های شهداء منوجان از قاضی نمونه کشوری 

نشست خبری اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه منوجان  
به مناسبت روز شورا

بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از 
منوجـان، رئیـس شـورای شـهر 
در ایـن نشسـت و در پاسـخ بـه 
سـواالت خبرنـگاران و بـا بیـان 
آبادانـی  و  پیشـرفت  اینکـه  بـه 
شهرسـتان نیازمنـد اتحـاد بیـن 
اصـاح طلـب و اصولگـرا اسـت، 
بـودن  خاکـی  داشـت:  اظهـار 
شـهر  هـای  خیابـان  و  کوچـه 
باعـث تصمیـم بزرگـی در زمینه 
در  آسـفالت  کارخانـه  احـداث 
بـه لطـف  شهرسـتان شـد کـه 
مربوطـه  مسـووالن  و  خـدا 
اکنـون  و  رسـید  سـرانجام  بـه 
کارخانـه  احـداث  بـا  توانسـتیم 
برخـی  شهرسـتان  در  آسـفالت 
از کوچـه و خیابان های شـهر را 

کنیـم. آسـفالت 
مابقـی  افـزود:  اوژنـد  حسـین 
شـهر  هـای  خیابـان  و  کوچـه 
بـه دلیـل اسـتارت کار حفـر و 
گازرسـانی به محات شهرستان 
متوقـف شـده که بـه محض لوله 
گـذاری هـای گاز شـروع بـه کار 

مـی شـود.
و  روشـنایی  خصـوص  در  وی 
احداث سـرویس های بهداشـتی 
در محـل گلـزار شـهدای گمنام 

هـای  سـرویس  کـرد:  تشـریح 
بهداشـتی فضـای گلزار شـهدای 
گمنـام در حال سـاخت اسـت و 
عـاوه بـر احـداث چمـن گلـزار 
شـهدا دو بـرج نور نیـز در آینده 
نزدیـک در ایـن محـل احـداث 

شـود. می 
رئیـس شـورای شـهر منوجـان 
غسـالخانه  اینکـه  خصـوص  در 
از  بیـرون  شـهرها  همـه  در 
شـهر واقـع اسـت، تصریـح کرد: 
بـه  هـر شـهر  هـای  غسـالخانه 
دالیل مسـائل بهداشـتی و غیره 

بیـرون از شـهر واقـع شـده کـه 
شهرسـتان منوجـان نیـز نبایـد 
از ایـن موضـوع مسـتثنی باشـد 
بـا  سـراس  غسـالخانه  اینکـه  و 
امکانـات خوبـی در خدمت مردم 
اسـت که مـی طلبد شـهروندان 
بـه جـای غسـل میـت در منازل 
از این فضا و سـاختمان اسـتفاده 

. کنند
مـردم  از  درخواسـت  بـا  اوژنـد 
بیان داشـت: از آنجاییکـه برنامه 
محلـه  هـر  زبالـه  آوری  جمـع 
مشـخص و به اطاع شـهروندان 

رسـیده مـی طلبد شـهروندان با 
کمـک به نیروهـای زحمت کش 
شـهرداری زباله های خـود را در 
وقت مقرر در سـطل هـا بگذارند 
تـا نیروها بـه موقع بتواننـد زباله 
هـا را جمـع آوری و از ایجاد بوی 
بـد در محات جلوگیـری کنند.

حسـین اوژنـد خاطرنشـان کرد: 
بهتریـن راه حـل برای پیشـرفت 
هـای  بخـش  ورود  شهرسـتان 
بـا  مـا  کـه  اسـت  خصوصـی 
آغوشـی بـاز از سـرمایه گـذاران 

اسـتقبال مـی کنیـم.

حلول ماه مبارک رمضان مبارکباد

کـه خیلـی  دارد  رمضـان وجـود  مبـارک  مـاه  در  )سـه( سـاعت 
گرانبهاسـت،پس اگـر تـو بـر آن هـا محافظت کنـی نهایتا این سـه 

سـاعت تـا آخـر مـاه مبـارک رمضـان میشـود )نـود( سـاعت!!!
 که این سه ساعت عبارتند از:

1:سـاعت افطـار، افطـاری را  زود حاضـر کن و وقتی بـرای دعا بزار.
چـون بـرای روزه دار دعایـی هسـت که مردود نمیشـود پـس برای 

خـودت و عزیزانـت و مـردگان دعا کن
2:سـاعت دوم آخـر شـب اسـت پـس بـا خداونـد خلـوت کـن کـه 
خداونـد صـدا میزنـد آیا درخواسـت کننده ای هسـت اجابتش کنم 
آیا اسـتغفار کننده ای هسـت ببخشـمش پس در آن زیاد اسـتغفار 

کن
3:واما سـاعت سـوم نشسـتن تو بعـد نماز صبـح در جایـگاه نمازت 

اشـراق. تا وقت 
ایـن نود سـاعت اسـت پـس بر بقیـه اوقـات مداومت کن بـر ذکر و 
دوری ازغیبت....نمـاز هـای فـرض و نافلـه را بجـا بیار که فقط سـی 

روز اسـت و به سـرعت میگذرد.
سه دعا در سجودتان فراموش نشود
1- اللهم إنی أسألک حسن الخاتمة

2(اللهم ارزقني توبة نصوحه قبل الموت
3(اللهم یا مقلب القلوب ثّبت قلبي علي دینک

هشدار مدیر جهاد کشاورزی منوجان 
در رابطه با هجوم ملخها 
قابل توجه  کشاورزان وهمشهریان بزرگوار منوجان 

به اسـتحضار می رسـاند باتوجه به اینکه متاسـفانه در شهرستانهای 
همجـوار در اسـتان هرمـزگان علـی الخصـوص برنطیـن  ریـزش و 
هجـوم شـدید آفت ملخ صحرایـی در باغات و مزارع این شهرسـتان 
هـا گـزارش داده شـده اسـت .لـذا در صـورت مشـاهده در باغـات و 
مـزارع خـود مراتب سـریعا« به کارشناسـان مراکز جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان اطـاع رسـانی نماینـد تـا ضمـن اینکه کار سـم پاشـی 
در  پذیرفـت  خواهـد  انجـام  مدیریـت  ایـن  کارشناسـان  توسـط 
صورتیکـه کشـاورزان خودشـان تراکتور داشـته باشـند به آنها سـم 
تحویـل داده خواهـد شـد تـا آنها هم نیز سـم پاشـی بـر علیه آفت 

مذکـور انجـام دهند.
مسـتدعی اسـت دهیاران و شـوراهای اسـامی محترم روستاها نیز 
در ایـن امـر خطیر ا،طاع رسـانی های الزم را به مـردم تحت حوزه 

خود انجـام دهند.
محتـرم  دهیاران،روسـای  و همراهـی همـه  توجـه  بـذل  از  قبـا 
شـوراهای اسـامی روسـتاها و  کشـاورزان ارجمند صمیمانه کمال 

امتنـان و تشـکر مـی گـردد.
کوروش امیرمیجانی 
مدیرجهادکشاورزی منوجان

خبر



صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما 
تلفن:09133492390

زیرنظرشورای نویسندگان
سامانه پیام کوتاه:50002347012

پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ایتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهیدفوالدی 
تلفن:03443300095

گستره توزیع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی تلفن:09132497947

مدیراجرائی:فاطمه کوه پیما 
دبیر سرویس خبر: محسن صالحی نودژ

نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی
علی نقی:شهرستان کرمان: علی نقی 09132418781

ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:09137256015 
وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 

تلفن09133496859
هدایت موالیی درشهرستان کهنوج 

تلفن:09131481233
محسن صالحی نودژ: بخش آسمینون وشهر 

نودژ09195264614

ویراستاران: عبداهلل سراجی نودژ،بهزاد فردوسی 
پور،نعیمه شیخی

خبرنگاران: وحیدفوالدی،روح اهلل راوند،
طالب محمودی،محمد کرمی

مطالب دریافتی درج شده در نشریه، دیدگاه نویسنده 
است.

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

آزاده سرافراز و قهرمان
جناب آقای محمد محمودی کندر 
فرماندارمحترم شهرستان منوجان

بـا درود و صلـوات بر حضـرت محمـد)ص( و آل محمد، 
انتصاب شایسـته حضرتعالـی را به سـمت فرمانداربومی 
، شهرسـتان منوجـان، صمیمانـه تبریک عـرض نموده، 
یقینـاً تخصص و تجـارب جنابعالی، نویدبخش نشـاط و 

تحـرک بیـش از پیـش در سـالی کـه بنـا بـه تدابیر مقـام معظـم رهبـری )مدظله 
العالـی(، سـال »رونـق تولیـد« نامیـده شـده، خواهد بـود و زمینه حل مشـکات و 
ارائـه خدمـات گسـترده تر به مردم  فرهیخته و فهیم را فراهـم خواهد کرد. اینجانب، 
ضمـن تبریـک این انتصاب شایسـته به شـما بـرادر بزرگـوار که به حـق از نیروهای 
ارزشـی و والیی و از ذخایر و سـرمایه های نظام مقدس جمهوری اسـامی هسـتید، 
بـرای جنابعالـی عزت، سـربلندی، سـامتی و توفیق روزافـزون در خدمتگـزاری به 
اسـام و انقـاب و نظـام و ملـت عزیـز ایـران اسـامی باالخص مـردم والیتمـدار و 

شـهیدپرور شهرسـتان منوجـان را از درگاه پروردگار سـبحان مسـألت می نمایم. 

موسی نظری
رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی منوجان 

شـهردار و اعضای شـورای اسـالمی شـهر منوجان  بـا صدور پيامـی راهيابی 
تيـم شـهرداری منوجان به ليـگ برتـر فوتبـال را تبريک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلّل الرحمن الرحیم

نمایـش غرورانگیـز جوانان پرمایه و شایسـته شـهرداری منوجان که به کسـب عنوان قهرمانی  
انجامید،افتخـار مهمی بود کـه درقم خورد.

بدینوسـیله کسـب عنـوان قهرمانـی رقابتهـای لیـگ اسـتان و صعـود بـه  رقابت هـای دسـته 
سـه لیـگ  تیـم اخـاق مـدار شـهرداری منوجـان را بـه مـردم عزیـز شهرسـتان منوجـان ، 
پیشکسـوتان، کادر فنـی و مدیریتـی، بازیکنان عزیز، طرفداران، شـورا و شـهرداری  منوجان و 

هیـأت پـر تـاش فوتبـال تبریک عـرض مـی نماییم.
بـرای یکایـک ایـن عزیـزان کـه ایـن افتخـار تاریخـی را بـرای دومیـن بار رقـم زدنـد،آرزوی 

موفقیـت وشـادکامی داریـم.
مهندس روشناس                                رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر منوجان 

شهردار منوجان 

آزاده سرافراز و قهرمان دوران دفاع مقدس
جناب آقای محمد محمودی  فرماندار محترم شهرستان منوجان

با سـالم و احتـرام، انتصاب شایسـته حضرتعالـی به عنـوان فرمانـدار و نماینده 
عالـی دولـت در شهرسـتان منوجـان، را صمیمانـه تبریک عرض مـی نماییم.

سـوابق ارزشـمند جنابعالـی در جایگاههای مختلـف مدیریت سیاسـی واجرائی 
نویـد بخـش حرکتی نـو و تالش مضاعف و با شـتاب بیشـتر در خدمـت به مردم 

فهیـم و فرهیخته ، شهرسـتان منوجان  اسـت.
ضمـن تبریـک ایـن انتصـاب شایسـته بـه شـما بـرادر بزرگـوار کـه به حـق از 
نیروهـای ارزشـی و والیـی و سـرمایه هـای نظام مقـدس جمهوری اسـالمی می 

باشـید، بـرای جنابعالی عزت، سـربلندی، سـالمتی و توفیق روزافزون در خدمتگزاری به اسـالم و انقـالب و نظام و 
ملـت عزیـز ایران اسـالمی خصوصاً مردم شـریف شهرسـتان منوجان  همانگونـه  که تاکنون در تمامی مسـؤولیت 

هـای محولـه داشـته ایـد، را  از درگاه خداوند متعال مسـألت مـی نماییم.

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر نودژ

يادگاردفاع مقدس و آزاده قهرمان 
جناب آقای محمد محمودی  

خبر مسـرت بخش انتصاب شـما برادر دینی،مومـن و از آزادگان 
رشـید دوران دفـاع مقـدس بـه عنـوان فرمانـدار منوجـان که 
بشـارت دهنـده محیطـی پویـا و سرشـار از شـور و نشـاط و 
خدمتگـزاری بـه نظام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران اسـت را 

خدمـت حضرتعالـی تبریـک و تهنیت می گوییم.امید آن داریم که همیشـه در سـایه سـار 
الطـاف حـق در امـورات محوله مویـد و پیروز باشـید.

             مهندس حسین اوژند                                                                                      مهندس وحید روشناس
     رئیس شورای اسالمی شهر منوجان                                                                              شهردار منوجان

جناب آقای نورعلی سالمی 
رياست محترم هيئت فوتبال شهرستان رودبار

ضایعـه درگذشـت بـرادر مهربـان و مومنتان مرحوم تیمورسـالمی از پیشکسـوتان 
فوتبـال وپـدر ورزش آن شهرسـتان  را از صمیـم قلـب تسـلیت عـرض می کنم.

خداونـد متعـال روح پاکـش را با موالیش علی )ع( محشـور نماید و بـه بازماندگان 
صبر جزیل عنایـت فرماید.

غفـران و رحمـت الهـی بـرای آن عزیـز از دسـت رفتـه و سـامتی و طـول عمر با 
عـزت بـرای جناب عالـی از پـروردگار متعـال خواهانیم.

مهندس حسین اوژند رئیس شورای اسالمی شهر
 و هیئت فوتبال شهرستان منوجان 


