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آگهی مزایده  فروش
 10 قطعه زمین با کاربری تجاری

واقع در استان کرمان شهرستان منوجان
روستای بجگان )شهرک امام حسین (

بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان )شهرسـتان منوجان( در نظـر دارد 
تعـداد 10 قطعـه زمیـن با کاربری تجاری  واقع در اسـتان کرمان روسـتای بجگان 
)شـهرک امـام حسـین( شهرسـتان منوجـان را از طریق برگـزاری  مزایـده کتبی 
عمومـی بـه فروش برسـاند. لـذا از کلیه متقاضیـان دعوت به عمل مـی آید، جهت 
بازدیـد از نقشـه هـا وموقعیت زمیـن مذکور ودریافت اسـناد مزایـده حداکثر تا ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه بنیاد مسـکن انقـاب اسـامی شهرسـتان منوجان 
واقـع در منوجـان بلـوار معلم خیابان کشـاورز مراجعه نماینـد. در ضمن متقاضیان 
جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر مـی توانندبـا شـماره تلفـن هـای:43302510-

43302498 بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی شهرسـتان منوجـان آقـای مهندس 
محمـود شـکوهی تماس حاصـل نمایند.

ضمنـاٌ آگهـی فوق در سـایت اینترنتـی: www.bonyadmaskan.kr.ir قابل 
رویت می باشـد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

) نوبت اول(

جانباز سرافراز 
سردار علي پوریاني 

بدینوسیله ضمن گرامیداشت 
در  پیروزمندانـه  جهـاد 
عملیـات باشـکوه مرصـاد، از 
تاشـهاي حضرتعالـي بعنوان 
مدیرعامل شـرکت گهرزمین، 
معیـن اقتصـادي شهرسـتان 
منوجـان در کمـك بـه ایـن 
و  تقدیـر  محـروم  منطقـه 

تشـکر بعمـل مـي آوریـم .
افـزون  روز  توفیقـات  دوام 
شـما را در جهـت خدمـت به 
خلـق اهلل  از خداونـد منـان 

خواهانیـم.
جمعی از مردم 

شهرستان منوجان

چندي پیش نامه اي از سـوي اداره کار شهرسـتان منوجان 
بـه دکتـر علیـدادي سـلیماني ناظـر اداره میـراث فرهنگي 
اسـتان در مرمـت قلعـه تاریخـي ارسـال و تعییـن وضعیت 
بیمه کارگاه و کارگران و بخشـي از مشـکات کارگاهي  را 
خواسـتار شـده و قیـد نمـوده بودنـد کـه در صـورت عـدم 
انجـام ایـن موارد کارگاه مرمت و بازسـازي قلعـه تاریخي را 

نمود. تعطیل خواهنـد 
اما چند نکته :

1-ارسـال نامـه اداره کار بایـد بـه میـراث فرهنگي اسـتان 
بعنـوان متولـي ایـن کار ارسـال مي شـد نه به ناظـر پروژه 

کـه صرفـا کار نظـارت را انجام مـي دهد.
2-بـر اسـاس تفاهمي کـه میان میـراث و شـرکت گهرزمین 
صـورت گرفته شـر کـت گهر زمین بعنـوان معیـن اقتصادي 
صرفـا مسـئول تامیـن هزینـه هاسـت و اگـر قـرار بـر بیمـه 
کارگـران باشـد بایـد از سـوي میـراث به ایشـان درخواسـت 
ارسـال شـود تا این شرکت نسـبت بیمه کارگران اقدام نماید.

3-بهتـر اسـت سـعي شـود ایـن موضـوع بصـورت تعاملي 
حـل و فصل گـردد.

درصـورت تعطیلـي ایـن پـروژه عـاوه بـر بیـکار شـدن  
٧0کارگـري کـه از ایـن راه ارتزاق مي کنند بازسـازي قلعه 
کـه بعنـوان هویت اصلـي فرهنگي شهرسـتان منوجان مي 
باشـد بـه محـاق خواهـد رفـت و در همیـن وضعیـت باقي 
خواهنـد مانـد. طبـق آخریـن مصاحبـه اي کـه بـا مدیران 
معیـن اقتصـادي انجـام شـد، ایشـان عنـوان داشـتند کـه 
کلیـه کارگاههـا ي ایـن شـرکت از جملـه قلعـه تاریخي و 
هتـل سـرراس داراي بیمـه مدنـي بـوده و اگـر حادثـه اي 
بـراي کارگـران رخ دهـد بیمـه خسـارت وارده را پرداخـت 

نمود. خواهـد 
کارگـري  شـوراي  جلسـات  تمـام  در  همچنیـن شـرکت 
آمادگـي خویش را نسـبت بـه پرداخت حق بیمـه کارگران 
بـه طـور کامـل اعام کـرده اما معیـن اقتصادي راسـا نمي 
توانـد وارد ایـن مقولـه شـود . لیکـن موضوعي کـه اهمیت 
ویـژه اي دارد ایـن اسـت کـه مـا مـردم واصحـاب رسـانه  
اجـازه تعطیلي پروژه کات را نخواهیـم داد و ادارات ذیربط 

مشکاتشـان را میـان خودشـان حـل نمایند .
جبار زارعي 9 مرداد نود و هشت

تعطیلي
 پروژه مرمت کالت 

ممنوع!
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زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم
مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از 

وسوسه های ابلیس

اخبار کوتاه شهرستانهای جنوبی

کتابخوانی باید دغدغه همه مردم باشد
گفـت:  کرمـان  اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  کل  اداره  معـاون 
کتابخانه هـا نباید متولی داشـته باشـند بلکه باید دغدغـه همه مردم 

باشـد چـرا کـه کتـاب در زندگـی همـه مـا تاثیرگذار اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فارس از منوجـان، ابراهیم کمالی در جلسـه 
تودیع و معارفه مسـوول امور کتابخانه این شهرسـتان اظهار داشـت: 
کتابخانه هـا نباید متولی داشـته باشـند بلکه باید دغدغـه همه مردم 

باشـد چرا کـه کتاب در زندگـی همه ما تاثیرگذار اسـت.
معـاون اداره کل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمان افـزود: اینکه 
مراجعـه بـه کتابخانه هـا و کتابخوانی کـم و مشـکاتی در این زمینه 
وجـود دارد را همـه مـا می دانیـم لـذا باید امـر کتابخوانـی را از خود، 
خانـواده و نزدیـکان خـود شـروع کنیـم و ایـن فرهنـگ را در جامعه 

ترویـج دهیم.
وی بـا اشـاره بـه نقش آمـوزش و پـرورش در امـر کتابخوانی تصریح 
کـرد: متاسـفانه از اسـاس آمـوزش و پـرورش به کتـاب و کتابخوانی 
نپرداختـه اسـت، نهاد کتابخانه بحث سـخت افزاری این مسـئله را بر 

عهـده دارد و بحـث نرم افـزاری دسـت این نهاد نیسـت.
کمالـی با اشـاره به اینکه 14 هـزار منبع کتـاب در کتابخانه عمومی 
منوجـان وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد فقـط 2 هزار منبع بـه امانت 
بـرده شـده اسـت، عنـوان کرد: مسـوول کتابخانـه باید منابـع کتابی 
را بـه مـردم معرفـی و بشناسـاند چراکـه یـك مطلـب یا یـك جمله 

می توانـد سرنوشـت یك فـرد را عـوض کند.
وی بـا بیـان اینکه به جـای هزینه کردن در پیشـگیری جرائم باید در 
زمینـه کتابخانـه و کتابخوانی هزینه شـود، تصریح کرد: متاسـفانه ما 
بـا صـرف هزینه هـا در راه پیشـگیری از جرائم به دنبـال کاهش جرم 
هسـتیم در صورتـی کـه بایـد آن را در زمینه کتابخانـه و کتابخوانی 
هزینـه کنیـم چراکـه کتـاب خواندن همانطـور که به انسـان آرامش 

می دهـد، می توانـد از ورود بسـیاری از جرم هـا جلوگیـری کند.
معـاون اداره کل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
راکـد مانـدن احـداث سـاختمان کتابخانه عمومـی  نـودژ و منوجان 
اظهـار کـرد: اکنـون اعتباری بـرای سـاخت کتابخانه ها وجـود ندارد 
و مسـووالن شهرسـتان می تواننـد به صورت مشـارکتی یـا واگذاری 

سـاخت کتابخانـه به مـا این پـروژه را بـه اتمام برسـانند.

اختصاص 54 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی
به جنوب کرمان

مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب اسـتان کرمـان گفت: در 
تفاهمنامـه بیـن اسـتاندار کرمـان و وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی، 
54 میلیـارد تومـان اعتبـار برای سـه سـال آینـده به جنوب اسـتان 
کرمـان تعلـق گرفـت کـه ایـن در تاریـخ فرهنگ و ارشـاد اسـامی 

بود. بی سـابقه 
به گزارش خبرگزاری فارس از منوجان، حسـین اسـحاقی در جلسـه 
شـورای فرهنـگ عمومی این شهرسـتان اظهـار داشـت: 438 کانون 
فرهنگـی و هنـری مسـاجد در جنـوب اسـتان وجـود دارد کـه در 
آینـده نزدیـك بـه 450 کانـون می رسـد لـذا به دلیل اینکه شـورای 
فرهنگ در گذشـته هیچ اساسنامه ای نداشـت از اعتبارات و بودجه ها 
برخـوردار نمی شـد ما می توانسـتیم کمـك ناچیزی به ایـن کانون ها 

انجـام دهیـم امـا در آینـده در ردیـف بودجه قـرار می گیرد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب اسـتان کرمـان یکی از 
مهمتریـن مسـائل صورت گرفتـه را امضـاء تفاهمنامه بین اسـتاندار 
و وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی عنـوان کـرد و ابـراز داشـت: در 
ایـن تفاهمنامـه 54 میلیـارد تومـان اعتبار برای سـه سـال آینده به 
جنـوب اسـتان کرمـان تعلـق گرفـت کـه ایـن در تاریـخ فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی بی سـابقه بـود.
هنـری  و  فرهنگـی  مجتمـع  تجهیـز  کارهـای  داشـت:  بیـان  وی 
شهرسـتان منوجـان بـه سیسـتم نمایشـی فیلـم دیجیتـال صورت 
گرفتـه و بـا توجـه به اینکـه در دسـتور کار جـدی فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی بـوده کارهـای تجهیز سـالن مجتمع فرهنگـی و تبدیل آن 

بـه سـینما پیگیری شـد.
اسـحاقی تصریـح کـرد: در زمینـه توسـعه و فعالیت هـای هنـری و 
قرآنـی جلسـه ای بـا معیـن اقتصـادی شهرسـتان منوجـان صـورت 

گرفـت کـه مصوبـات خیلـی خوبـی در ایـن جلسـه حاصـل شـد.
وی عنـوان کـرد: در راسـتای تمرکززدایـی از برنامه هـا و فعالیت های 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامیف یـك برنامـه خـاص فرهنگی و 
هنـری بـه صـورت ملـی را در شهرسـتان منوجان پیگیـری خواهیم 
کرد. اسـحاقی با اشـاره به دسـتاوردهای سـفر به شهرستان منوجان، 
تصریـح کـرد: تجهیـز سـالن مجتمـع فرهنگـی و در نهایـت افتتاح 
سـینمای شهرسـتان در چنـد روز آینـده و بحث کمك بـه دوره های 
آموزشـی سـبك زندگـی اسـامی کـه در شهرسـتان منوجـان جزو 
مصوبـات شـورای فرهنـگ عمومی بـوده از دسـتاوردهای این سـفر 

است.
به گزارش فارس مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان در پایان 
جلسـه شـورای فرهنـگ عمومی نشسـتی بـا هنرمندان شهرسـتان 
منوجـان داشـت و هنرمنـدان هـر کدام از مشـکات خـود که عمده 

آن بیمـه و توجـه نکـردن به این قشـر بـود را بیـان کردند.

حصروراثت
مبنـی  پرنیـان  زهـرا  سـرکارخانم  دادخواسـت  درخصـوص  واحترامـا 
برانحصاروراثـت شـادروان سـتایش صوغانی که درتاریـخ 139٧/11/23 فوت 
گردیدجهـت روزنامـه دریکـی ازروزنامـه هـای محلـی کثیراالنتشـار روزنامه 

گردد.ورثـه حیـن الفـوت نامبـرده بـه شـرح ذیـل میباشـد. 
اسـحاق صوغانـی ف مرادبشـماره ملـی 31۶12924۶4صادره از شهرسـتان 

فاریـاب  نسـبت پدرمتوفی. 
2زهـرا پرنیان ف درویش بشـماره ملـی 3031٧2٧932صادره از شهرسـتان 

جیرفت نسـبت مادرمتوفی.
نتیجه راکتبا به این شورااعام نمائید. 

رئیس شورای حل اختاف شماره دو شهرستان فاریاب -حمیدمیرزاده

ن. و القلم و مایسطرون
اصحاب  رسـانه طالیـه داران جبهـه آگاهی و چشـم و گوش 
امانـت،   مـردم هسـتند، خبرنـگاران بـه راسـتی تجسـم  
مسـئولیت،  تعهـد،  دلسـوزی و  وظیفـه انـد؛ آنـان وجدان 
بیـدار جامعـه و تصویرگر زمان خویش هسـتند، زیـرا همواره 
در عمـق جامعـه زندگـی می کننـد و سـالمت فرهنگـی و 

فکـری هـر جامعـه ای، مرهـون تالش هـای آنهاسـت.
و  خبرنـگار  روز  تبریـك  عـرض  ضمـن  می دانـم  الزم 
گرامی داشـت یـاد و خاطـره شـهدای عرصه رسـانه، از تالش 
خسـتگی ناپذیرهمـه عزیـزان رسـانه ای جنـوب کرمـان به 
ویـژه شهرسـتان منوجـان  کـه در جهت رشـد و شـکوفایی 
دانـش و آگاهـی ملـت عزیز ایـران و اعتالی کشـور، و نشـر 

اخبـار ،شـبانه روز تـالش می کننـد و بـدون توجه بـه سـختی های موجـود در این عرصـه از هیچ تالشـی فرو گـذار نکرده 
و نخواهنـد کـرد، تشـکر و قدردانـی کنـم و امیدارم با اسـتعانت و تـوکل به بـارگاه ربوبی، در انجام رسـالت آگاهی بخشـی، 

شـفاف سـازی و ارتقـای سـطح فرهنگـی جامعـه، بیـش از پیـش موفـق و موید و سـرافراز باشـید.
ومن اهلل التوفیق«

حسن کوه پیما مدیر مسوول نشریه تریبون جنوب 

سـال  چهلمیـن  بمناسـبت 
برگـزاري اولین نماز جمعه بعد از 
انقاب در کشـور ،با دعوت سـتاد 
نماز جمعـه آسـمینون ، اصحاب 
بـا  منوجـان  شهرسـتان  رسـانه 
حجـت االسـام احمـدي نیـك 

دیـدار و گفتگـو کردنـد.
در ایـن نشسـت خبـري کـه بـا 
حضور جمعي از اصحاب رسـانه و 
اعضاي سـتاد نمـاز جمعه بخش 
آسـمینون برگـزار گردیـد حجت 
نیـك ضمـن  احمـدي  االسـام 
برگـزاري  سـالروز  گرامیداشـت 
اولیـن نمـاز جمعه بعـد از انقاب 
پیرامـون  را  نکاتـي  کشـور  در 
و  ،سیاسـي  فرهنگـي  مسـائل 
اجتماعـي مطـرح و گزارشـي از 

عملکـرد سـتاد ارائـه نمودنـد.
در بحث اجتماعي ایشـان گفتند 

،بـا توجـه بـه اینکـه مشـکات 
دفتـر  امـا  دارد  وجـود  فراوانـي 
پذیـراي  روزانـه  جمعـه  امـام 
اقشـار مختلـف مردم مي باشـند 
کـه باوجـود اینکـه سـتاد بودجه 
بـا  امـا  نـدارد  خاصـي  دولتـي 
کمکهایـي  خیریـن  مشـارکت 
خوبـي به مـردم نیازمنـد صورت 

گرفتـه اسـت .
خریـد ماهیانـه  5میلیـون تومان 
آرد و توزیـع آن میـان نیازمندان 
پخـش   ، کنـون  از سـال 93تـا 
2000سـبد غذایـي کـه از طریق 
امـام  جامـع  خیریـه  موسسـه 
باقر)ع( اصفهان تامین شـده ونیز 
توزیـع گوشـت گوسـفند و مـرغ 
در دهـه کرامـت و اعـزام بانوانـي 
کـه تاکنـون بـه مشـهد مقـدس 
از  ،بخشـي  انـد  نشـده  مشـرف 

خدماتیسـت که  از طریق سـتاد 
پیگیري و انجام شـده اسـت . در 
خصـوص موضوعات سیاسـي نیز 
عنـوان کردنـد کـه سـنگر نمـاز 
جمعـه یك نهـاد فراجناحیسـت 
و هیـچ گروهـي حـق نـدارد آن 
را مصـادره کنـد .تریبـون نمـاز 
جمعـه مفسـر و مبیـن منویـات 

مقـام معظـم رهبریسـت و بایـد 
قـدر نعمـت والیـت را بیـش از 

پیـش بدانیـم .
بـا توجه بـه نزدیکي بـه انتخابات 
و  مجلـس  دوره  یازدهمیـن 
تاشـهاي دشـمن بـراي حضـور 
تـاش  بایـد  مـردم  کمرنـگ 
کنیـم تـا بـا تبییـن شـاخصهاي 

نامـزد اصلـح از طریـق تریبـون 
نمـاز جمعـه و تشـویق مـردم در 
انتخابـات نظـام را بیمـه نماییم .

حجـت االسـام احمـدي نیـك 
ضمـن قدردانـي از اعضاي سـتاد 
کـه  آسـمینون  جمعـه  نمـاز 
مخلصانـه کار مـي کننـد کسـب 
عنـوان سـتاد برتـر نمـاز جمعـه 
اسـتان در سال 94 را از افتخارات 
بخـش  جمعـه  نمـاز  سـتاد 

دانسـتند. آسـمینون 
 در بخـش فرهنگـي و عمرانـي 
خدمات بسـیار خوبي انجام شـده 
کـه از جملـه آن سـاخت گلـزار 
شـهداي گمنـام نـودژ مي باشـد 
کـه با مشـارکت معیـن اقتصادي 
شهرسـتان در حـال سـاخت مي 
باشـد. ایشـان نماز جمعـه را یك 
سـنگر عظیـم فرهنگـي عنـوان 

ظرفیـت  از  بایـد  کـه  کردنـد 
بـرداري  بهـره  بیشـترین  آن 
جمعـه  امـام   . دهیـم  انجـام  را 
نـودژ ضمـن انتقـاد از مجموعـه 
معـدن آسـمینون کـه تـا کنـون 
هیـچ فعالیـت فرهنگـي نداشـته 
خواسـتار توجـه ایـن شـرکت به 
بحـث فرهنگـي منطقـه شـدند.

امام جمعـه نـودژ در پایان ضمن 
در  رسـانه  اصحـاب  از  قدردانـي 
جمعـه  نمـاز  مسـائل  انعـکاس 
خواسـتار تعامـل بیشـتر رسـانه 
هـا بـا سـتاد اقامـه نمـاز جمعـه 
شـدند و از مسـئولین شهرستان 
اي  ویـژه  نـگاه  خواسـتند  نیـز 
فرزنـد  بعنـوان  آسـمینون  بـه 
شهرسـتان منوجـان داشـته و در 
توزیـع بودجـه و خدمـات نـگاه 

باشـند. داشـته  اي  عادالنـه 

ایـن دیـدار 3 سـاعته صبـح روز 
محـل  در  شـنبه،1/5/98  سـه 
شهرسـتان  جمعـه  امـام  دفتـر 

پذیرفـت. صـورت  منوجـان 
شـکوهمند  برپایـی  سـال   40
و  انقـاب  از  بعـد  نمـاز جمعـه 
نیـز فـرا رسـیدن پنجـم مـرداد 
برپایـی  سـالروز  چهلمیـن  مـاه 
ایـن فریضـه ی الهی در سراسـر 
کشـور موضـوع جذابـی بـود که 
بهانه ای بدسـت داد تـا بار دیگر 
رسـانه ی  اهالـی  و  خبرنـگاران 
کـه  کنـد  راغـب  را  شهرسـتان 
دیـداری چنـد سـاعته بـا امـام 
شهرشـان،  محتـرم  ی  جمعـه 
و  االسـام  حجـت  جنـاب 
امیـن  شـیخ  حـاج  المسـلمین 

باشـند. داشـته  رضوانـی 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
حـاج شـیخ امیـن رضوانـی امام 
خـوش  و  محجـوب  ی  جمعـه 
اخـاق و مردمـی ایـن شـهر هم 
متقابـًا بـار دیگـر بدیـن بهانه و 
مناسـبت، خود را میزبـان اهالی 
رسـانه قـرار داد تـا همچنـان در 
راسـتای خدمتگـزاری بـی منت 
ایـن نهـاد فرهنگـی بـه مـردم و 
آحـاد جامعه ی این شهرسـتان، 
و  صادقانـه  تعامـل  طریـق  از 
اهالـی  بـا  خـود  ی  صمیمانـه 
رسـانه، پیـام و رهنمودهای خود 
را از ایـن کانـال نیـز بـه سـمع 

و نظـر مـردم شـهرش برسـاند. 
آوری  یـاد  ابتـدا ضمـن  در  وی 
سـخنانی، فرا رسـیدن چهلمین 
اولیـن  اقامـه و برپایـی  سـالروز 
نمـاز جمعـه ی پـس از انقـاب 
در کشـور توسـط مرحـوم آیـت 
اهلل سـّید محمـود طالقانـی، در 
سـال 1358، در دانشـگاه تهران، 
یـاد و خاطـره ی مرحـوم آیـت 
ی  واقعـه  ایـن  و  طالقانـی  اهلل 

شـکوهمند را گرامـی داشـت.
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
رضوانی، برپایی سـنگر و تریبون 
نمـاز جمعـه را یکـی از بـرکات 
بـی نظیـر دیـن مبیـن اسـام و 
احیـاء شـکوهمند و مجـدد آن 
پـس از انقـاب را حاصل انقاب 

اسـامی دانسـت.
خوانـدن  ارزشـمند  ضمـن  وی 
جایـگاه خبرنـگاران، بحـث خبر 
و خبـر رسـانی صحیـح و  نقـش 
آن در توسـعه و تعالـی جامعه را 
نقشـی حسـاس و ارزنـده خواند 
شـغلی  شـغل؛  ایـن  گفـت:  و 
شـرافتمند اسـت و بنـده بعنوان 
یـك روحانـی و از جایـگاه نهـاد 
برپایـی نمـاز جمعـه، از همـه ی 
شـما تقدیـر و تشـکر مـی کنـم 
و از خبرنـگاران و اهالـی رسـانه 
مـی خواهـم تـا همچنـان اخبار 
مربـوط بـه نمـاز جمعـه و نهـاد 
کار  دسـتور  در  را  نمـاز جمعـه 

خـود قـرار داده و تمـام و کمـال 
پوشـش دهنـد و مسـائل مطرح 
شـده از این تریبـون را به اطاع 
و آگاهـی عمـوم مردم برسـانند.
حجت االسـام رضوانـی در ادامه 
ی صحبـت هـای خـود در جواب 
به سـوال یکـی از خبرنـگاران در 
خصـوص مشـکل فضـای کنونی 
گفـت:  جمعـه  نمـاز  برگـزاری 
عـاوه بـر اقامـه و انجـام کارهای 
مربـوط به برپایی نمـاز جمعه ی 
هـر هفته و فعالیت های فرهنگی 
دیگـر، یکـی از کارهـای هـر امام 
جمعه کـه جزء وظایفش هسـت 
بحـث سـاماندهی مصلـی هـا و 
سـتاد و مـکان نماز جمعه اسـت. 
وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه به 
نمازگـزاران  جمعیـت  افزایـش 
محتـرم؛ مـکان فعلـی جوابگـوی 
کننـدگان  شـرکت  جمعیـت 
نیسـت فلذا باید هر چه سـریعتر 
شـهر  بـزرگ  مصلـی  ی  پـروژه 
از سـال هـا پیـش کلنـگ  کـه 
آن بـه زمیـن زده شـده اسـت به 
سـرانجام برسـد. وی نیـز گفـت: 
متاسـفانه بـا اینکـه پـروژه هـای 
مصلـی ها؛ پـروژه هایی بـزرگ و 
جـزء پروژه هـای ملی محسـوب 
می شـوند اما منبـع تامین اعتبار 
مشـخصی ندارند و بایـد بصورت 
تعامـل با دولت، کمـك خّیرین و 
سـایر نهادها و حتـی کمك های 

مردمـی آنهـا را به فرجام رسـاند. 
در همیـن راسـتا سـال گذشـته 
350 میلیـون تومـان اعتبـار در 
نظـر گرفتـه شـد که فقـط 139 
میلیـون تومـان آن جـذب شـد. 
حجـت االسـام رضوانـی بحـث 
تکمیـل پـروژه ی مصلـی را یکی 
از ضرورتهـا و فوریـت های اصلی 
شـهر دانسـت و همـکاری همـه 
ی آحـاد را جهـت بـه سـرانجام 
رسـاندن آن الزم دانست و ضمن 
همگانـی  مشـارکت  بـر  تاکیـد 
در تکمیـل پـروژه ی مصلـی، در 
همیـن راسـتا از خدمـات مرحوم 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
اسـماعیل صادقـی  حـاج شـیخ 
در بحـث واگـذاری زمیـن مصلی 
و زمیـن جهت سـاخت حـوزه ی 
علمیـه بـه نیکی یـاد کـرد و کار 
مرحـوم صادقـی را کاری بـزرگ 
و ارزشـمند تلقـی کـرد و گفـت: 
امیـد اسـت کـه ان شـاءاهلل ایـن 
کار سـترگ آن مرحـوم بعنـوان 
وی  بـرای  الصالحاتـی  باقیـات 

باشد.
حجت االسـام رضوانی در ادامه 
در جـواب یکـی از خبرنگاران که 

راجـع بـه بحث حقـوق و در آمد 
وی مطـرح کـرده بود بیـان کرد 
کـه: امـام جمعه ها حقـوق بگیر 
جایی نیسـتند و صرفاً مثل بقیه 
ی طلبـه ها شـهریه ی خود را از 
حـوزه دریافـت مـی کننـد. وی 
همچنیـن گفـت: از طرفی دیگر، 
جمعـه  امـام  ای  طلبـه  وقتـی 
مـی شـود تمـام مراجع شـهریه 
اش را قطـع مـی کننـد و فقـط 
از طـرف مقـام معظـم رهبـری 
شـهریه ای را دریافـت مـی کند. 
بنابراین اکنـون و در حال حاضر 
مبلـغ 450 هـزار تومان شـهریه 
از طـرف رهبـری دریافـت مـی 
کنـم و حقوق بگیر هیـچ نهادی 
نیسـتم. وی تاکیـد کـرد که کل 
نهـاد نمـاز جمعه، مردمی اسـت 
و هیچگونـه بودجـه ای از جایـی 
دریافـت نمی کنـد. وی در رابطه 
بـا مکان و سـاختمان دفتـر امام 
سـاختمان  گفـت:  هـم  جمعـه 
امـام جمعـه  دفتـر  بـه  مربـوط 
شـورای  نهـاد  خـود  طـرف  از 
جمعـه  ی  ائمـه  سیاسـتگذاری 
مسـئولیت  زمـان  در  و  کشـور 
مرحـوم حجـت االسـام شـیخ 

حسـین رضوانـی سـاخته شـده 
طریـق  از  نیـز  آن  تجهیـزات  و 
مشـارکت خّیریـن تامیـن شـده 

ست. ا
محتـرم  ی  جمعـه  امـام 
ادامـه،  در  منوجـان  شهرسـتان 
اصلـی ترین رسـالت امـام جمعه 
و نهـاد نمـاز جمعـه را برپایـی 
هرچه شـکوهمندتر نمـاز جمعه 
و تبییـن مسـائل مربـوط بـه آن 
اجتماعـی،  هـای  روشـنگری  و 
کارهـای  انجـام  و  سیاسـی 
فرهنگـی دانسـت و تاکیـد کـرد 
درگیـر کـردن این نهاد در سـایر 
امـورات از کیفیـت کار خدمـت 
رسـانی آن مـی کاهـد و نبایـد 
از ایـن جایـگاه توقع انجـام امور 
پایـان  در  وی  داشـت.  دیگـری 
بحـث وفـاق و همدلـی مـردم و 
مسـئولین را یـاد آور گردیـد و 
تفـرق را مانـع کارهـا و سـدی 
در مقابـل توسـعه ی شهرسـتان 
دانسـت و گفـت بایـد در انجـام 
امـورات مربـوط بـه شهرسـتان 
همدلی بیشـتری داشـته باشیم.
حسین خسروی
تریبون جنوب

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز اقامه ی اولین نماز جمعه ی پس از انقالب اسالمی در کشور:

 رسانه ای های منوجان
 با امام جمعه ی شهرشان

دیدار کردند

امام جمعه آسمینون در نشست خبري :

سنگر نماز جمعه یك نهاد فراجناحیست و هیچ جریاني حق مصادره آن را ندارد

در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرستان منوجان چه گذشت؟

اهم مصوبات: 
کتابهـای  از  کتـاب  یـك  هرهفتـه  ـ 
هـای  خطبـه  در  عمومـی  کتابخانـه 

نمـاز جمعـه تبلیـغ شـود.
ـ تصمیـم گیـری در خصـوص شـیوه 
راه انـدازی کتابخانـه مشـارکتی آیت 

نودژ ا... متعلـم 
ـ پیگیـری اعتبارات توسـعه کتابخانه 
عمومـی امام حسـن مجتبـی )ع( که 
چند سـال گذشـته جذب نشده است

و در پایـان مراسـم تودیـع آقـای احمـدی و معارفـه آقـای حاجب به 
عنـوان رئیس جدیـد اداره کتابخانه های عمومی شهرسـتان منوجان 

برگزارشد.
داشـتنی  دوسـت  و  شایسـته  جوانـان  از  یکـی  حاجـب  آقـای 
منوجـان اسـت کـه در بحـث کتابخانـه و امـورات فرهنگـی دارای 
تجربیـات فراوانـی اسـت که مـی تواند باعـث رونق فرهنـگ کتاب 
وکتابخوانـی در شهرسـتان باشـد. نشـریه تریبـون جنـوب ضمـن 
تبریـك ایـن انتصـاب، بـرای این عزیـز بزرگـوار توفیـق روز افزون 

آرزومنداسـت.
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غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند 
و کسانی که جلو رفته اند برگردند، تا با والیت حرکت کنند. 

پیشاپیش عید غدیر خم بر همه شیعیان و 
مسلمانان جهان مبارک باد

 ورزش
باسپاس ازخبرنگاربخش ورزشی تریبون جنوب 
جناب آقای محمد ساالری

یـادواره فوتسـال شـهدا منوجـان بـه میزبانـی سـپاه و همـکاری 
پایـگاه شـهید علـی زارعـی واداره ورزش و جوانـان وهیئت فوتبال 
بـا قهرمانـی تیـم ثامـن و نائـب قهرمانی تیم نبـرد خاتمـه یافت .
 این دوره از مسـابقات باحضور 2۶ تیم در سـه رده سـنی بزرگسال 

نوجوانـان نونهاالن برگزار گردید
که در رده سنی بزرگسال: مقام اول ثامن - مقام دوم نبرد 

 رده سـنی نوجوانـان : مقـام اول پرسـپولیس ماهکنـگان- مقـام 
دوم امیـد قلعـه 

رده سنی نونهاالن : مقام اول نبرد -مقام دوم جوانان متحد 
جـا دارد از تقدیـر و تشـکر کنـم از عزیزانـی که مـا را در این دوره 
همراهـی کردنـد از جمله ..فرمانده جدید سـپاه منوجان ..مسـئول 
عقیدتـی سیاسـی سـپاه حاج اقـا هنرهـوده ..مسـئول تربیت بدنی 

سـپاه اقـای ایوب طاهـری فرمانده پایـگاه اقای جال درویشـی 
رئیـس اداره ورزش وجوانـان اقای تاجیکی رئیس واعضای شـورای 

اسـامی شـهر و شـهردار محترم منوجان مهندس روشناس 
الدیـن  زارعی،حسـام  مصطفـی  شهرسـتان:  داوران  کمیتـه  و 
سـجاد  اوژنـد،  سـاالری،جعفر  سخن،حمیدسلیمانی،سـجاد  پـی 
یگانه،احمـد  سـلیمی،علیرضا  خاندل،عرفـان  خاندل،محسـن 
خورانکه،محسـن  اوژند،مصیـب  امیرنژاد،علـی  داوودی،امیـن 

نکه،محمدساالری،سـجادفرجام خورا
 اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید

در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت
انتخاب با خودمان است:

ورزش و سامتی یا تنبلی و بیماری
کمیته اجرایی مسابقات 

کاظم اوژند)سعیدی(،ایوب طاهری،مازیار صابری،جال درویشی 
 

برگزاری اولین دوره جشنواره تابستانه با 
ورزش در محل سالن ورزشی والیت منوجان

ایـن جشـنواره کـه بـا همـکاری مرکـز بهداشـت و درمـان، هال 
ورزش  همگانـی،  ورزشـهای  هیـات  و   115 اورژانـس  احمـر، 
روسـتائی و بـازی هـای بومی و محلـی و انجمن های ورزشـی زیر 
نظـر اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان منوجان در رشـته های مچ 
اندازی،دارت،پنالتـی، طنـاب زنـی و طنـاب کشی،نقاشـی کودکان 
بـا حضـور خانـواده ها برگـزار گردیـد که به نفـرات برتـر جوایزی 
اهدا گردید، در حاشـیه این جشـنواره با برپایی ایسـتگاه سـامت 
و آمـوزش کمـك های اولیـه با همـکاری مرکز بهداشـت و درمان 

و هـال احمـر جهـت آمـوزش خانـواده ها انجام شـد.
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان منوجان

شاهکار جوانان جویای نام تیم فوتبال جوانان پرسپولیس 
منوجان درمسابقات استانی به میزبانی رفسنجان
 جشنواره ی گل منوجانی ها مقابل

 تیمهای کرمانی

بـازی  درچهارمیـن  منوجـان  پرسـپولیس  جوانـان  فوتبـال  تیـم 
مسـابقات جوانان اسـتان درگروه2 که درشـهر رفسـنجان از تاریخ 
5مـرداد لغایـت 9مردادماه جـاری درحال برگزاری بود موفق شـد 
بـا نتیجـه ی پـرگل ٧بـر صفر آینـده سـازان کرمـان را در آخرین 
گام در هـم شـکند ودر بـازی سـوم هـم با بـردی پرگل9بـر1 تیم 

جوانـان کـوروش کرمـان را درهـم بکوبد!
تیـم  مقابـل  نیـز  خـود  دوم  دربـازی  منوجـان  ی  نماینـده 
شـهیدمیرزایی رفسـنجان)میزبان مسـابقات( پرفـروغ ظاهرشـده 
وبانتیجـه ی3برصفر پیروز شـده بود .بازی اول ایـن تیم نیز مقابل 
تیـم کشـوری آرمـان گهـر سـیرجان بانتیجـه تسـاوی2بر2خاتمه 

بود. یافتـه 
جوانـان پرسـپولیس منوجـان با اقتدار کامـل و 10 امتیـاز بعنوان 
تیـم اول بـه دور دوم مسـابقات راه یافت ضمنا آقـای نوید کریمی 
بازیکـن ایـن تیـم بـا 9 گل زده بعنـوان آقـای گل ایـن مسـابقات 
دسـت یافـت .. بـه امیـد موفقیتهای بیشـتر بـرای ایـن جوانان در 

آینـده ای نزدیك باشـیم.

شهروند خبرنگار شهرمان باشیم.
به گویش خودمانی مطالب خودتان را به ما ارسال کنید تا به 

مسوولین ذیربط انعکاس دهیم.

ایـن چـه رسـم بدی اسـت که متاسـفانه بعد از هر مراسـم و یا جشـن 
عروسـی در اوج بـی رحمـی زباله ها را در طبیعـت رها می کنیم و برای 
رسـیدن بـه ایـن طبیعت از کلی سـطل زباله کـه دهیاری و شـهرداری 
در معابـر گذاشـته انـد ردمی شـویم و به ایـن طبیعت زیبا می رسـیم! 
کـی ایـن فرهنگ مـی خواهد برای ما جا بیفتد کـه در طبیعت زباله ها 
را رهـا نکنیـم بهتر اسـت از همین حـاال از خودمان شـروع کنیم حتمٌا 
چنـد نفـر از اعضـای یـك گـروه چندشـب پیـش در یك بزم عروسـی 
حضور داشـتیم خواهشـاٌ اگـر از این بـه بعد در هر مراسـمی که حضور 
داشـتید از صاحـب مراسـم بخواهید که حتماٌ بـرای زباله ها فکری کند 
و آنهـا را در طبیعـت رهـا نکنند چون که من در هر هفته در گوشـه ای 
از شـهر و یـا روسـتاها بـا ایـن پدیده مواجه می شـوم و حتما شـما هم 
دیـده ایـد و تنهـا واکنش ما هم این اسـت که بگیم عجـب آدمهای بی 
فرهنگی هسـتند. اما نسـبت به فرهنگ سـازی چقدر گام برداشته ایم.

باتشکر از تریبون جنوب احمدبهرامی
آقای جداوی از روستای طالقان منوجان

لطفاٌ به گوش مسـئولین برسـانید. کامیـون هاوتریلرهـا، بجای خدمت 
رسـانی هر روزچندین دسـتگاه از اینهـا با بار خالی رفت وآمـد دارند به 
سـمت قلعه گنج جهت فروش گازوئیل. راننده ای که متعهد شـده که 
بـه مردم خدمات رسـانی کنـد. واز دولت السـتیك وچندیـن صد لیتر 
گازوئیـل یارانـه ای دریافـت می کند، کارشـون شـده گازوئیل فروشـی 
.سـوخت داخـل بـاک وشـاید جاسـازی هـم دارندبـرای فـروش ! لطفٌا 

بیاییـد بررسـی کنید تا باورتان بشـود.
آقای اعتمادی ازمنوجان

بعـد از عکاسـی در دفتر پیشـخوان حاال نوبت پلیس 10+ شـده عکس 
گـذر نامـه گواهینامه سـربازی و .. خـوب بگید عکس عـروس و دامادم 
بگیرنـد. مـا درب مغـازه رو تختـه کنیـم حـاال جالـب اینکه هـر بچه یا 
پیرمـرد ی کـه نتونـن عکسشـو بگیـرن میفرسـتن پیـش ما شـما که 
میتونـی اونـا روهـم بگیـر ! یـه سـمتش رو شـما اصحـاب رسـانه باید 

صـدای مـا باشـید اتحادیـه که یـادش رفتـه از ما حمایـت کنه!
آقای امینی زاده از روستای عباس آباد منوجان
سام بر نشریه وزین تریبون جنوب وعواملش

قابل توجه اداره آبفار منوجان
کلیـپ کوتاهی از هدر رفت آب برایتان ارسـال کـردم .این فیلم از پارک 
عبـاس آبـاد بـود ولی شـامل خیلـی از دهیـاری ها هم میشـه خصوصٌا 
دهیـاری هایی که درختـکاری کنار خیابان دارند. انشـعاب بدون کنتور 
هـم دارنـد که بجـز درخت هـا در مصارف دیگه هم شـاهد اسـراف آب 
هسـتیم. بنـده روسـتاهای زیاد میروم مثٌا روسـتای بازگیر بعـد از چاه 
آمـوزی هـم تانکـر آب شـرب دارنـد که متاسـفانه شـیرآالت آن خراب 
و آب داره هـدر میـره در روسـتای مهـر آبادهـم که آب لوله و انشـعاب 
مشـترکین بیش از اندازه باز و کٌا هدر رفت آب در آن مشـهود هسـت 
و خیلی از روسـتاهای دیگه که به موقع بیشـتر شـفاف سـازی خواهم 

کرد.
از پیگیری شما ممنون.

شهروند خبرنگارمنوجان
سـام نخـل داران رابـه فرماندارمحتـرم وواسـطه هـای خریـد خرمـا 
برسـانید و بگوییـددر نـرخ گـذاری خرمـا مشـکات ایـن روزهـای این 
قشـر زحمت کـش وهزینه های باالبرای به دسـت آمـدن این محصول 
پـرارزش را فراموش نکنند.کشـاورزان را دریابید کـه دالالن خرید خرما 

تنها سـود نکنند.
آقای فوالدی از منوجان

از فرماندار محترم و مدیر محترم جهاد کشـاورزی منوجان خواسـتاریم 
هرگونـه کمکـی به مـا کشـاورزان حادثه دیـده آتش سـوزی در باغات 
گوزیکـی منوجـان کـه صـاح مـی داننـد، بـه عمـل آورنـد. در فصـل 

برداشـت خرمـا همـه محصوالت مـا در آتش سـوخت.

به بهانه 1٧مرداد روز خبرنگار
عملکرد اولین خبرنگارشهر نودژ

محسـن صالحـی متولد13۶3و سـاکن نـودژ دارای مدرک کارشناسـی  
مدیریـت وبرنامـه ریـزی، در20سـالگی بـه کار خبرنـگاری پرداخـت 
افتخـاری بـوده وهیـچ گونـه هزینـه ای  ومـدت 15سـال خبرنـگار 
ازهیـچ نهـادی دریافـت نکـرده اسـت ودرایـن مدت بـدون حاشـیه به 
کار خبرنـگاری پرداختـه اسـت.وی  درایـن مدت جناحـی عمل نکرده  
و بـه عنـوان سـرباز والیـت فعالیـت دارنـد. در کرمـان باروزنامـه هـای 
نیایش،گلدشت،دیارکریمان،کرمانشـهر ودرحال حاضر بانشریه محبوب 
جنـوب اسـتان کرمان تریبون جنـوب فعالیت دارند. بیشـترین فعالیت 
ایشـان  در روزنامـه کرمانشـهر بـوده اسـت بـا روزنامـه صبـح سـاحل 

هرمـزگان هـم همکاری داشـته اسـت
همکاری با مجله های کشوری ازجمله:

صبح زندگی وخانواده سبز 
تعداد داستان های چاپ شده در مجله 

داستان پایانی خونین،سرنوشت،ثمین وانسیه وآخرین وداع
داستان پایانی خونین، زیباترین ومحبوب ترین داستان شناخته شد

انعـکاس عملکـردو فعالیتهـای  شـهرداری نودژ،نمایندگـی آمـوزش 
وپـرورش وخدمـات جهـاد کشـاورزی نـودژ در بخـش آسـمینون

مطالب درج شده در نشریات :
*سام به یادگاران کربای ایران

*ازشکست نترسیم
*غربت زیارتگاههای بخش آسمینون
*مسجدی کوچك باارزوهای بزرگ

*سفری به روستای کهنگ
*آنچه مردان باید درمورد زنان بدانند
*معرفی شهر نودژ وبخش آسمینون

*دلنوشته های یك دوست
*آسمان مال تو

*یك نشان یك خاطره
با آرزوی موفقیت برای این خبرنگار پرتاش و بی ریا

پیامهای مخاطبین 

عطـا ناوکـی فرمانـدار قلعه گنج 
در جلسـه ای که بـا حضور اعضا 
و  شهرسـتان  تامیـن  شـورای 
سـردار ناظری فرماندهی نیروی 
انتظامـی اسـتان کرمان و حجت 
االسـام نجنـو امـام جمعـه ی 
قلعـه گنـج برگـزار گردید گفت؛

با پیگیـری انجام گرفته و در پی 
سـفر سـردار ناظـری فرماندهی 
نیـروی انتظامـی اسـتان کرمان 
بـه شهرسـتان قلعـه گنـج مقرر 
آینـده  روزهـای  طـی  گردیـد 
بیـن  بازرسـی  ایسـت  پاسـگاه  
گنج-منوجـان  قلعـه  شـهری 

مجـددا راه انـدازی شـود.
انـدازی  راه  از  همچنیـن  وی 
یـگان دسـته رزمـی در بخـش 
چـاه دادخـدا قلعـه گنـج خبـر 

داد.
پاسـگاه ایست بازرسـی منوجان 
قبـل  سـال  سـه  گنـج  -قلعـه 
جمـع اوری شـده بـود و در پـی 

وقوع سـرقت برخـی خودروهای 
در مسـیر منوجـان قلعـه گنـج 
توسـط راهزنـان و ناامـن شـدن 
-قلعـه  منوجـان  تـردد  مسـیر 

گنـج در برخـی مواقـع موجـب 
ایـن  راننـدگان  و  مـردم  شـد، 
مطالبـات  و  خواسـت  مسـیر 
خـود را در پـی بازگشـایی و راه 

اندازی پاسـگاه ایسـت بازرسـی 
بـه فرمانـدار یـا رئیـس شـورای 
تامیـن قلعه گنج گـزارش دهند.

)خبرنگار:ادیب حیدری(

فرماندار قلعه گنج؛

ایست بازرسی بین شهری قلعه گنج-منوجان بازگشایی می شود

معرفی

خبرنگار؛ادیـب حیـدری- حجت 
االسـام احمد نجنـو امام جمعه 
ی قلعـه گنج در ائیـن این هفته 
داشـت؛   بیـان  جمعـه  نمـاز  ی 
یکـی از توصیـه هـای مهـم کـه 
بایـد مدنظر قرار گیرد، وسـاطت 
اسـت  جوانـان  ازدواج  امـر  در 
کـه افـراد متدیـن بایـد جهـت 
معرفـی جوانان متقاضـی در امر 
ازدواج واسـطه گـری کننـد و یا 
تشـکیاتی راه انـدازی شـود تـا 
ایـن خـا در در جامعـه مـا پـر 

. د شو
امـام جمعـه شهرسـتان قلعـه   
نمـاز  هـای  خطبـه  در  گنـج، 
جمعـه ایـن هفتـه ) 11مـرداد( 
ضمـن توصیـه بـه تقـوای اللهی 
گفـت: باید تقوای اللهی را در امر 
ازدواج رعایـت کنیـم، خداوند در 
قـرآن کریم می فرمایـد : »َو ِمْن 
ایاتِـِه اَْن َخلَـَق لَُکْم ِمْن اَنُْفِسـُکْم 
َو َجَعـَل  اِلَْیهـا  لَِتْسـُکنوا  اَْزواجـاً 
اِنَّ فـی  َو َرْحَمـًة  ًة  بَْیَنُکـْم َمـَودَّ
ـُروَن«؛  ذلِـَك الَآیـاٍت لَِقـْوٍم یََتَفکَّ
و از نشـانه هـای خداونـد، ایـن 

که همسـرانی از جنـس خودتان 
بـرای شـما آفریـده، تـا در کنـار 
آنـان آرامش یابیـد و در میانتان 
مـودت و رحمـت قـرار داد، در 
ایـن، نشـانه هایـی اسـت بـرای 

گروهـی کـه تفکـر مـی کنند.
نجنـو،  احمـد  االسـام  حجـت 
اضافـه کـرد: پیامبر اسـام)ص( 
مـی فرماینـد: سـه چیـز را نباید 
بـه تاخیـر انداخـت، اول نماز هر 
وقتـی کـه زمانـش رسـید دوم 
جنـازه وقتـی کـه آمـاده شـد و 
سـوم شـوهر دادن دختـر وقتـی 
که هم شـانی و هـم کفوی برای 

پیدا شـد. او 
گنـج،  قلعـه  جمعـه  امـام 
خاطرنشـان کرد: یکی از کارهای 
پسندیده وسـاطت در امر ازدواج 
اسـت کـه امـام کاظم)ع(فرمود: 
در روز قیامت سـه گروه هسـتند 
جـز  رحمتـی  سـایه  در  کـه 
سـایه رحمـت اللهـی نیسـتند و 
خداونـد آنهـا را در سـایه عـرش 
کـه  دهـد،  مـی  قـرار  خویـش 
یك مـورد؛ کسـانی هسـتند که 
برای ازدواج مسـلمانی وسـاطت 
مـی کننـد دوم کسـانی کـه بـه 
مسـلمانی خدمـت مـی کننـد و 

سـوم افرادی کـه سـری از برادر 
مسـلمان خویـش را پنهـان می 

. کنند
وی، بـا اشـاره بـه ایـن کـه الزم 
در  را  نکتـه  چنـد  کـه  اسـت 
خصـوص ازدواج رعایـت کنیـم، 
توصیـه  اولیـن  داشـت:  بیـان 
بـه پـدران و مـادران اسـت کـه 
را  فرزندانشـان  ازدواج  شـرایط 
فراهـم کننـد و در ایـن خصوص 
دولتمـردان و تمـام افـراد جامعه 
کـه ظرفیتـی دارنـد بایـد پـا در 
عرصـه عمـل گذاشـته و وظیفه 
خـود را بـه خوبـی انجـام دهنـد 
و دوم ایـن کـه قیـد و بندهـای  
بـی پایـه و اسـاس را در مسـیر 
ایـن سـنت اللهـی قـرار ندهیـد 
و نگوییـد کـه دامـاد حتمـا باید 
اسـم و رسـم دار و پولدار باشـد.
حجـت االسـام نجنـو، تصریـح 
دختـران  ازدواج  امـر  در  کـرد: 
خواسـتگار را با مادیات نسنجیم، 
فقـر و نداری عـذر و بهانـه برای 
تـرک ازدواج نشـود زیـرا خداوند 

روزی دهنـده انـان اسـت.

امام جمعه قلعه گنج، مطرح کرد:

لزوم راه اندازی تشکیالت وساطت در امر ازدواج جوانان

آگهی حصر و وراثت
اقـای حمیـد پایسـته فرزنـد امین اله دارای شناسـنامه 14٧0 بشـرح دادخواسـت شـماره-مورخ 1398/4/2٧ توضیـح داده شـادروان امین اله پایسـته فرزند لطف اله 

بشناسـنامه ۶4٧ در تاریـخ 9/3/1398 در شـهر کرمـان فوت شـده و وراثـت منحصر حین الفـوت وی عبارتند از ؛
1-حمید  پایسته شماره ملی 31۶0۶٧59٧1 فرزند متوفی

2-سعید پایسته  شماره ملی 31۶105٧491  فرزند متوفی 
3-میاد پایسته شماره ملی 315028٧391 فرزند متوفی 

4-نسیبه  پایسته شماره ملی 31۶1154819 فرزند متوفی 
5-حلیمه  پایسته شماره ملی 53۶9942٧30 فرزند متوفی 

۶- محبوبه  پایسته شماره ملی 31501۶53٧٧  فرزند متوفی 
٧- بلقیس  محمودی  شماره ملی 339231٧21٧ همسر متوفی 

8-لطف اله پایسته   شماره  ملی 31۶0840018 پدر متوفی 
9- عرب پیرایی شماره ملی53۶955۶423 مادر متوفی 

لـذا مراتـب یـك نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 
مـدت یـك مـاه از نشـر اگهـی بـه شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه ی اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره یك شهرستان قلعه گنج

عیـدی فرمانـدار شهرسـتان در 
جمـع فعـاالن فرهنگـی عنـوان 
کـرد: جوانـان کهنوج مسـتعد و 
حـرف های زیـادی بـرای گفتن 

رند  دا
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
همایـش  اولیـن  فرمانـداری، 
و  کتـاب  فرهنـگ  ترویـج 
مریـد  چـاه  بخـش  کتابخوانـی 
کهنوج بـا حضور دکتـر حیدری 
مدیـرکل برنامه ریزی  و توسـعه 
و  فرهنـگ  وزارت  کتابخوانـی 
ارشـاد اسـامی، عیـدی فرماندار 
از  جمعـی  کهنـوج،  شهرسـتان 
دهیاران، شـورای اسامی بخش 

فرهنگـی،  فعـاالن  مریـد،  چـاه 
و  بسـیج،  بومـی،  نویسـندگان 
بخـش  مـردم  آحـاد  از  جمعـی 

چـاه مریـد برگـزار شـد.
مدیـر کل برنامه ریزی و توسـعه 
همـراه  بـه  سـپس  کتابخوانـی 
کل  مدیـر  فرمانـدار،  عیـدی 
ارشـاد اسـامی جنـوب اسـتان، 
جمعـی از فعالیـن فرهنگـی، بـا 
حضـور در روسـتای شـیخ آبـاد 
چـاه مرید، ) روسـتای دوسـتدار 
کتـاب( در ایـن روسـتا حضـور 
یافـت و ضمـن حضـور در ایـن 
کتابخانـه، از تـاش هـای مدیـر 
و اعضـای کتابخانـه شهسـواران 

جنـوب تجلیـل کـرد. 
وحـدت عیـدی گفـت: فرزنـدان 
کهنـوج حرف های زیـادی برای 

گفتـن دارند. 
فعـاالن  از  تجلیـل  ضمـن  وی 
حـوزه فرهنـگ و هنـر از تـاش 
هـای آنـان در ایـن حـوزه تقدیر 
کـرد . عیـدی افـزود: هنرمندان 
کهنوجی حـرف اول را در زمینه 
تولیـد  و  نویسـی  نمایشـنامه 
اسـتان  مـی  تاتـر در  محتـوی 

 . نند ز
گفـت:  شهرسـتان  فرمانـدار 
اسـتعدادهای هنـری را بایـد از 
بالقوه را بـه بالفعل تبدیل کنیم.

جلسه هماهنگی 
برگزاری جشنواره 
خرما در کهنوج 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فرمانـداری،  جلسـه هماهنگـی 
بـه  خرمـا،  جشـنواره  برگـزاری 
منظـور ثبت برند خرمـای کلوته 
فرمانـدار،  عیـدی  حضـور  بـا 
کشـاورزی،  جهـاد  مدیریـت 
خانـم نامور مدیر ترویج سـازمان 
جهاد کشـاورزی جنوب در محل 
فرمانداری تشـکیل و تصمیماتی 
اتخـاذ گردیـد. این جشـنواره در 
هفته اول شـهریور ماه سالجاری 
بازرگانـی  اتـاق  همـکاری  بـا 
جنـوب در کهنـوج برگـزار مـی 

گـردد. 

برگزاری همایش کتاب و کتابخوانی 
در بخش چاه مرید 
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لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

جناب آقای مهندس علی محبی
 ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان منوجان

خدمـت بـه مـردم عزیـز ایـران اسـامی تحفـه ای گرانبهاسـت کـه خداوند تبـارک و تعالـی بر خادمیـن این مـرز و بوم 
عنایـت فرمـوده و کاری کـه بـرای رضـای او انجـام گیـرد، هیچ اجر و مـزدی جز رضایت حق تعالی را شایسـته نیسـت، 
ولـی بـه مصـداق حدیث شـریف ))من لم یشـکر المخلوق لم یشـکر الخالـق(( الزم می دانیـم از زحمات و تاش شـبانه 
روزی جنابعالـی در امـر ایمنـی راه های حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان منوجان وروشـنای ورودی روسـتای سـاالرآباد به 
روسـتاهای همجـوار بخش آسـمینون  که سـال ها شـاهد حوادث ناگـواری بودیم تـا این که به همت جنابعالی وروشـن 
شـدن ورودی  قطعاٌ افزایش ایمنی  و کاهش سـوانح و حوادث  را در بر خواهد داشـت، تقدیر و تشـکر نموده و از درگاه 

خداونـد متعال توفیـق روزافزون جنابعالـی را آرزومندیم.

)از طرف قاسم ساالری دهیار
 و اعضای محترم شورای اسالمی روستای ساالرآباد بخش آسمینون (

بـه گـزارش روابط عمومی شـبکه بهداشـت و درمـان منوجان،دکتر بیانـی مقدم در پیامـی مراتب تقدیر 
و تشـکر خود را از مجموعه شـهرداری و شـورای اسـامی  شـهر منوجان اعام نمودند.

 متن نامه به این شرح است :
بسمه تعالی

 شهردار محترم مهندس روشناس 
و شورای محترم اسامی  شهر منوجان

ساٌم علیکم
  احترامـاً بدینوسـیله مراتب تقدیر و تشـکر خـود را از اقدام ارزنده شـهرداری محترم و همچنین اعضای 
بزرگـوار شـورای اسـامی شـهر در خصوص تعریـض ورودی بلوار بیمارسـتان امام حسـین ع منوجان را 
اعـام نمـوده و امید آن داریم در راسـتای خدمات هرچه بهتر به شـهروندان شـاهد خدمـات ارزنده تری 
از آن مجموعـه بـوده و باشـیم. موفقیـت در اجرای برنامه های اجرایی آن شـهرداری و شـورای اسـامی 

شـهر منوجان را از ایزد منان مسـئلت دارم .
دکتر مرتضی بیانی مقدم
مدیریت شبکه بهداشت و درمان منوجان

اان هلل و اان الیه راجعون
دوست بزرگوارجناب مهندس 

شیرزاد آزادی
و هر از گاه در گذر زمان بی صدای ثانیه هاي  دنیای فانی جرس کاروان

از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ،آغازی بی پایان را می سراید

بـا نهایـت تأسـف ضایعـه غمبـار درگذشـت برادر 
گرامیتان را خدمت شـما و خانواده محترم تسـلیت 
عـرض نمـوده و بـرای آن مرحـوم  از درگاه خداوند 
متعـال مغفرت وبرای شـما و سـایر بازماندگان صبر 

جمیـل و اجر جزیـل خواهانم.
علی آزادی

به بهانه روز خبرنگار
روز خبرنگار بر شـما همکاران عزیز رسـانه به ویژه 

خبرنگاران شهرسـتان منوجان  مبارک باد.
سـال 13٧5 محمـود صارمـی بـه عنوان مسـئول 
دفتر خبرگزاری جمهوری اسـامی در مزار شـریف 
افعانسـتان انتخاب شـد. در روز هفدهم مـرداد ماه 
سـال 13٧٧ محمـود صارمـی بـه همـراه هشـت 
نفـر از اعضـای کنسـولگری ایـران در مزار شـریف 

افغانسـتان به دسـت گروهك تروریستی طالبان به 
شـهادت رسـید. به مناسبت شـهادت این خبرنگار 
وظیفـه شـناس، شـورای فرهنـگ عمومـی، 1٧ 
مـرداد مـاه را به عنـوان »روز خبرنـگار« نامگذاری 
کـرد. اطاع رسـانی صحیح و جلب مشـارکت افکار 
عمومی در دفاع از مصالح و منافع ملی، از مهم ترین 
وظایـف امـروز اهالی خبر اسـت. تاشـگران عرصه 
خبر و رسـانه وجدان همیشـه بیدار جامعه هستند 

در شـرایط کنونی افزایش امید و نشـاط در جامعه 
و آماده سـازی و روحیه بخشـی برای گذر از تنگناها 
و بحران هـا، رسـالتی ملـی اسـت که خبرنـگاری را 
تـا حد مبارزه ای سرشـار از حماسـه و دلیری اعتا 
می بخشـد و جایـگاه خبرنـگار را به مقـام مجاهده 

می رسـاند.«
نشستهای خبرنگاران منوجان درقاب تصاویر 

درسال۹۸

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند
 و فریادشان بی صداست. 

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند 
و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.  

انعکاس سفر وزیر بهداشت در شهرستانهای جنوبی

برگزاری نشست خبری با دادستان شهرستان منوجان

پوشش خبری بازداشت سارقین احشام شهرستان 

پوشش خبری تشییع باشکوه شهبد کریم مبرز

پوشش خبری جلسات مردمی 

پیگیری مشکالت مردم در مباحث مختلف و انعکاس 
پیام مخاطبین به مسووالن

دیدار اصحاب رسانه منوجان با شهردار واعضای شورای اسالمی این شهردیدار با فرماندار جدید شهرستان منوجان نشست مطبوعاتی با دکتر حمزه نماینده پنج گنج

شفاف سازی در مرمت قلعه منوجان در نشست
 با مدیر پروژه

نشست خبری با شورای اسالمی  شهر منوجان به 
مناسبت روز شورا

نشست خبری وبیان مشکالت  با نماینده پنج گنجنشست خبری با فرماندهی منطقه انتظامی منوجان


