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به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان منوجان

جناب آقای سید ابوالحسن حسینی  
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان منوجان

انتصـاب به جا وشایسـته شـما بـه عنـوان معاونت 
فرمانداری شهرسـتان منوجـان را صمیمانه تبریک 
عـرض  نموده و توفیقـات بیش از پیش حضرتعالی 

را از یگانه خالق هسـتی مسـالت داریم.
شـهر  اسـامی  شـورای  و  شـهرداری  مجموعـه  
منوجـان ضمـن تبریـک و آرزوی توفیـق شـما ، 
امیـد دارد بـا تکیـه بـر توانمنـدی هایتان ،بـا بهره 
و  رهبـری  معظـم  مقـام  رهنمودهـای  از  منـدی 
همراهـی همـه دسـتگاههای دولتـی ، در پیشـبرد 
اهـداف وبرنامـه هـای در نظـر گرفتـه شـده موفق 

وپیـروز باشـید.
رمـز موفقیـت و توسـعه  شـهر منوجـان  را در همدلـی و هـم افزایـی  و تعامـل همـه 
دسـتگاهها  مـی دانیـم و در ایـن راسـتا از هیـچ کوششـی بـرای اعتـای جایـگاه این 

شهرسـتان ، دریـغ نخواهیـم کرد.
مجموعـه شـهرداری و شـورای اسـامی شـهر منوجـان در مسـیر پیـش روهمراهتـان 

بود. خواهـد 
اطمینان داریم که در کنار هم ، فردایی بهتر را برای این سرزمین رقم خواهیم زد.

در پناه خداوند موفق وموید باشید.

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

پیام تبریک شهردار ورئیس شورای اسالمی شهر منوجان به مناسبت انتصاب شایسته دکتر 
شهسواری به عنوانمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری کهنوج

برادر گرامی 
جناب آقای دکترمهدی شهسواری

باسام و تحیت
را  انتصـاب بجـا و شایسـته حضرتعالـی  احترامـا 
بـه سـمت معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی 
فرمانداریشهرسـتان کهنـوج ؛ کـه نشـات گرفتـه 
هـای   شایسـتگی   و  کارآمـدی  تعهـد،  حسـن  از 
جنابعالـی در ادوار و مسـولیتهای مختلـف در نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی مـی باشـد صمیمانـه 
تبریـک و تهنیت عـرض نمـوده و از درگاه خداوند 

بـی همتـا عـزت ،سـربلندی و سـرافرازی و توفیقـات روز افزونتـان را در ظـل توجهات 
حضـرت بقیـه اهلل و منویـات رهبر فرزانه انقـاب ) مدظله العالی( و سیاسـتها و اهداف 

دولـت تدبیـر و امیـد مسـئلت مـی نمائیم
همچنیـن الزم مـی دانیـم از زحمـات و تـاش هـای صادقانـه و شـبانه روزی شـما در 
شهرسـتان منوجـان صمیمانـه تشـکر و قدردانـی نمـوده و برایتـان آرزوی توفیـق و 

سـربلندی داریـم.

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

ازبرگـزاری   رسـانی  اطـاع  بـرای 
رزمایـش بـزرگ الـی بیـت المقـدس 
در منوجـان گفتگویـی کوتـاه خبـری  
بـا فرمانـده محتـرم ناحیـه مقاومـت 
شهرسـتان  پاسـداران  سـپاه  بسـیج 
منوجـان انجـام دادیـم کـه امیدواریم 
و  مخاطبیـن  وعنایـت  توجـه  مـورد 
بـه  کرمـان  جنـوب  شـریف  مـردم 
ویـژه بسـیجیان همیشـه در صحنـه 

گـردد. واقـع  منوجـان  شهرسـتان 
سـرهنگ ابراهیم پـور با عرض تبریک 
والدت بـا سـعادت نبـی مکرم اسـام 
وامـام جعفـر  حضـرت محمـد )ص( 
صـادق )ع( کـه اجـرای ایـن رزمایش 
هـم با ایـن روزهـای مبـارک مصادف 
فرماندهـان  یکایـک  از  بـود،  گشـته 
رزمایـش  در  حاضـر  هـای  گـردان 
وحـوزه  ناحیـه  خـدوم  ،پرسـنل 
مطهری،حجـت  شـهید  مقاومـت 
االسـام هنرهـوده  نماینـده محتـرم 
وبسـیجیان  سـپاه  در  فقیـه  ولـی 
عزیـزی کـه در ایـن رزمایـش دوروزه 
تقدیـر  داشـتند،  چشـمگیر  حضـور 

وتشـکر نمـود. وی همچنیـن از امـام 
جمعـه، فرمانـدارو مسـئولین اداراتـی 
که در صبحگاه مشـترک روز 24 آبان 
مـاه حضـور یافتنـد نیز مراتـب تقدیر 

وتشـکر خـود را اعـام نمـود.
سـرهنگ ابراهیـم پورفرمانـده سـپاه 
منوجـان  شهرسـتان  پاسـداران 
نشـریه  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
خبـر  ایـن  بااعـام  جنـوب  تریبـون 
المقـدس  بیـت  الـی  افزود:رزمایـش 
درمحـل  سراسراسـتان  بـا  همزمـان 
و  بـرق  اداره  جنـب  شـهدا  اردوگاه 
ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه پاسداران 
شهرسـتان منوجـان بااسـتقرار گردان 
االئمـه  المقدس)ثامـن  بیـت  هـای 
،شهید مبرزوشـهداء نودژ( در روزهای 
)23و24آبـان  وجمعـه  شـنبه  پنـج 

شـد. ماه۹۸(برگـزار 
وی تصریـح کرد:هدف از برگزاری این 
دسـتاوردهای  از  ،حفاظـت  رزمایـش 
و  رزمـی  روحیـه  ،افزایـش  انقـاب 
دفاعی و امنیتی بسـیجیان می باشـد.

و  شـور  روحیـه  ایجـاد  همچنیـن  و 

توانمنـدی  سـطح  ارتقـاء  و  نشـاط 
رزمـی مجموعـه بسـیج از مهـم ترین 

اهـداف ایـن رزمایـش مـی باشـد.
خاصـه اقدامـات و برنامـه هـای اجرا 
شـده در ایـن رزمایـش دوروزه گردان 
هـای بیـت المقـدس و قـرارگاه امـام 
هـادی شهرسـتان منوجـان به شـرح 

ذیـل اعـام می گـردد:
 ، ،سـازماندهی  1-فرخـوان 
هـا برنامـه  توجیـه  و  حضوروغیـاب 

2-اجـرای سـتون کشـی بـا رعایـت 
اصـول پدافنـد غیـر عامـل

3-اسـتقرار گـردان هـا و آموزش های 
الزم

فرهنگـی  هـای  برنامـه  4-اجـرای 
ظتـی حفا و

5-اجرای برنامه های عقیدتی
6-کاس آمـوزش کنترل اغتشاشـات 

و کنتـرل نـا آرامی ها 
7-تمریـن عملی شـبانه تاکتیک ها و 

شبانه راهپیمایی 
۸-اجـرای صبحـگاه همـراه بـا ورزش 

هی  صبحگا

رزمایـش  عملـی  مرحلـه  ۹-اجـرای 
گـردان هـای بیت المقـدس) امنیتی(

10-اجـرای عملیـات ضـد اسـتقرار و 
برنامـه های سیاسـی

11-دعـوت از سـخنرانان خبـره ِویژه 
طرح صالحیـن و...

12-دعـوت از حجـت االسـام دکتـر 
زنگی آبادی مسـئول دفتـر نمایندگی 
لشـکر41ثاراهلل اسـتان کرمـان جهت 
سـخنرانی در جمـع بسـیجیان حاضر 

رزمایش در 
13-اجرای مسابقات فرهنگی 

14-برگـزاری جشـن مولـود پیامبـر 
)ع( امـام جعفرصـادق  و  اکـرم)ص( 

ضمنـٌا در طول رزمایش ازبسـیجیان 
بـا  المقـدس،  بیـت  هـای  گـردان 
صـرف صبحانـه ،نهار وشـام پذیرایی 

گردید.

رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 
درمنوجان برگزار شد
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پنجم آذر ماه سالروزتشکیل  بسیج مستضعفان بر بسیجیان 
 غیور شهرستان منوجان مبارک باد

 روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان منوجان

خبر
امام جمعه موقت آسمینون:

 افزایش قیمت بنزین در این شرایط
 به معنای افزایش تورم چند درصدی 

است مردم شریف شهید داده اند که در 
آرامش باشند نه در ذلت و خواری باشند 
ــه  ــام جمع ــی ام ــزه رضوان ــلمین حم ــام والمس ــت االس حج
ــه هــای نمــاز جمعــه )24  ــودژ( در خطب ــت آســمینون )ن موق
آبــان ۹۸( بــا گرامــی داشــت میــاد پیامبــر اکــرم )ص( و امــام 
جعفــر صــادق )ع( گفــت: رســالت پیامبــر، رســالت الهــی اســت.  
ــزود رســالت  ــی اف ــزه رضوان حجــت االســام والمســلمین حم
ــی سرچشــمه از خداســت و  ــی اســت یعن ــر رســالت اله پیامب
از خــدا دســتور مــی گیــرد و بــه هــوای نفــس توجهــی نمــی 
کنــد و کار خــود را انجــام مــی دهــد  الزم بــه ذکــر اســت کــه 
در جــوار پیامبــر نورهــای همچــون حضــرت علــی )ع( وجــود 
ــه  ــی ک ــن مردم ــام )ص( در بی ــی اس ــر گرام ــتند پیامب داش
ــام  ــرد و مق ــور ک ــردد ظه ــی ک ــور م ــه گ ــده ب ــران را زن دخت
زن را آنقــدر عزیــز مــی شــمارد و تکریــم مــی کنــد و اگــر زن 
ــه معــراج مــی  ــدارد  از دامــن زن مــرد ب ــا ن نباشــد مــرد معن

رســد.
ــن گفــت  ــه افزایــش قیمــت بنزی ــا اشــاره ب ــی ب حمــزه رضوان
ــای افزایــش  ــه معن ــن شــرایط ب ــن در ای افزایــش قیمــت بنزی
تــورم چنــد درصــدی اســت مــردم شــریف شــهید داده انــد کــه 

ــت و خــواری باشــند . ــه در ذل در آرامــش باشــند ن
ــتگیری  ــر دس ــه خاط ــامی ب ــداران اس ــپاه پاس ــی از س رضوان
مفســدان اقتصــادی خــارج نشــین و همچنیــن  از تمــام ارگان 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــوص مب ــه در خص ــوه قضائی ــه ق ــای از جمل ه

ــود .  ــی نم قدردان
جمهــوری  اساســی  قانــون  تصویــب  بــه  همچنیــن  وی  
ــت  ــرگان ، روز بزرگداش ــس خب ــوی مجل ــران از س ــامی ای اس
ــب  ــی« صاح ــین طباطبای ــیدمحمد حس ــهیر »س ــوف ش فیلس
تفســیر شــریف »المیــزان« ،روز اســتقال »فلســطین« و 
ــاب و  ــور ،روز کت ــن کش ــتقل ای ــت مس ــکیل دول ــام تش اع
ــال  ــک  س ــس از ی ــنگرد پ ــدار،آزادی سوس ــی و کتاب کتابخوان
ــکر  ــهادت سرلش ــه جعفری)ره(،ش ــت عام ــره ،درگذش محاص
پاســدار »مهــدی زیــن  الّدیــن« فرمانــده لشــکر 17 علــی  بــن 
ابی طالب)ع(،آغــاز هفتــه بســیج و ورود حضــرت معصومــه)س( 

ــود. ــاره نم ــم اش ــدس ق ــهر مق ــه ش ب

تصادف در محور«کهنوج-بندرعباس«یک 
کشته برجای گذاشت

ــی  ــی انتظام ــت فرمانده ــا -کرمان-سرپرس ــتان ه ــروه اس گ
«کهنــوج« گفــت: در اثــر برخــورد یــک دســتگاه پــژوه 405 بــا 
ــدر  ــوج- بن ــدا در محور«کهن ــک دســتگاه موتورســیکلت هون ی

عبــاس »یــک نفــر کشــته شــد .
ســرهنگ«حیدر احمدیوســفی«در گفــت وگو با خبرنــگار پایگاه 
خبــری پلیــس در تشــریح ایــن خبــر، گفــت: در پــی دریافــت 
ــر وقــوع حادثــه رانندگــي در محور«کهنــوج-  خبــری مبنــی ب
ــه  ــت بررســی موضــوع ب ــوران جه ــه مام ــدر عباس«بافاصل بن

محــل اعامــی اعــزام شــدند.
ــتای«زمین  ــل روس ــوران در حدفاص ــور مام ــا حض وي افزود:ب
بند«ایــن محــور مشــخص شــد یک دســتگاه خــودرو پــژوه405 

بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت برخــورد کــرده اســت.
ســرهنگ احمــد یوســفی افــزود:در ایــن حادثــه راکــب 
ــن  ــتان12 فروردی ــه بیمارس ــس ب ــیکلت توســط اورژان موتورس
ــدت  ــر ش ــر اث ــاعاتی ب ــس از س ــا پ ــد ام ــل ش ــوج منتق کهن

ــد. ــوت ش ــات ف جراح
راننــدگان  از  کهنــوج  انتظامــی  فرماندهــی  سرپرســت 
ــبقت  ــه، س ــر مطمئن ــرعت غی ــر س ــي نظی ــت:از اقدامات خواس
بــی مــورد، صحبــت کــردن بــا تلفــن همــراه و دیگــر اقداماتــي 
کــه باعــث حــواس پرتــي و عــدم توجــه بــه جلــو راننــده مــي 
شــود، پرهیــز کــرده و بــا رعایــت مقــررات رانندگــي از حــوادث 

ــد. ــري کنن ــي جلوگی ــراش رانندگ دلخ

برگزاری یادواره جوان ترین شهید استان کرمان 
باحضور معاون وزیر آموزش وپرورش در منوجان

اســحق رهبــان معاونت پرورشــی 
آمــوزش وپــرورش شهرســتان 
ــگار  ــا خبرن ــان در گفتگوب منوج
نشــریه تریبــون جنــوب بااعــام 
ایــن خبــر افزود:باحضــور معــاون 
ــرکل  ــر آمــوزش وپروش،مدی وزی
آمــوزش  مناطــق  مدیــران  و 
کرمــان  اســتان  وپــرورش 
شهرســتانهای  مســئولین  و 
مراســم  منوجــان  همجــوار 

ــان دوشــنبه  چهــارم  ــن شــهید اســتان کرم ــادواره جــوان تری ی
آذر مــاه ۹۸درمحــل ســالن والیــت راس ســاعت ۸صبــح برگــزار 

ــردد. ــی گ م
ــتان  ــوز اس ــش آم ــهید دان ــن ش ــوان تری ــت ج ــایان ذکراس ش
ــی  ــال اول راهنمای ــا س ــدکه ت ــی باش ــری م ــی ذاک ــان عل کرم
ــد.وی  ــی باش ــد 1352 م ــوده و متول ــل نم ــود تحصی ــان خ زم
ــع شــهادت  ــه درجــه رفی ــخ شــانزدهم اســفندماه 1365ب درتاری

ــت. ــده اس ــل آم نائ

جناب آقای محمودی
فرماندار محترم شهرستان منوجان

بدینوسـیله از زحمـات و پیگیری هـای جنابعالی جهت رفع مشـکل 
پخـش زنـده فوتبـال  اروپایـی شـبکه هـای ورزشـی سـیما  در ایـن 
شهرسـتان، تقدیـر وتشـکر نمـوده و دوام توفیقـات شـما را درجهت 
خدمت رسـانی به مردم شـریف شهرسـتان منوجان، از خداوند منان 

خواهانیم.
جمعی از ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان منوجان

یحیـی رهپیـش فرمانـده جدید 
گـردان بیـت المقـدس منوجان 
وعضـو فعـال وپرتـاش شـورای 
اسامی شـهرمنوجان  در گفتگو 
تریبـون  نشـریه  خبرنـگار  بـا 
جنـوب از روزهـای نزدیـک آغاز 
رزمایش، با بازدیـد از پایگاههای 
برگـزاری  و  بسـیج  مقاومـت 
درسـطح  صمیمانـه  نشسـتهای 
شهرسـتان عبارتنـداز: )چاه شـا
هی،جهادآباد،قدیرپور،شـهیدفوال

دی وپایگاههـای خاتـم االنبیاءو 
کنـگان( مـاه  سـاالری  شـهید 

جهـت توجیه و جلب مشـارکت 
بیـت  گـردان  عضـو  بسـیجیان 
المقـدس در پایگاههـای مذکـور 

حضوریافـت.
رهپیـش در تجلیل از بسـیجیان 
عضـو گـردان، متنی را به شـرح 
ذیـل بـه دفتـر نشـریه تریبـون 

جنـوب ارسـال کرده اسـت:
به نام خالق توانا

شـما  بـر  خـدا  درود  و  سـام 
همـواره  کـه  دالور  بسـیجیان 
پیشـتازان عرصـه هـای انقـاب 
لشـکر  هسـتید.عنوان  اسـامی 

مخلـص خـدا بـه حـق برازنـده 
شماسـت. بـزرگ مردانـی  کـه 
را  بسـیج  ی  طیبـه  ی  شـجره 
بـر  اید.آفریـن  بخشـیده  معنـا 
شـما و ایـن شـور و احسـاس و 
انگیـزه و تـاش مجاهدانه شـما.

اینجانـب بـه عنـوان خدمتگـزار 
بسـیجیان گـردان ثامـن االئمـه 
مراتـب  منوجـان  شهرسـتان 
از  را  خـود  قدردانـی  و  سـپاس 
حضـور مخلصانـه ، هوشـمندانه 
و با شـور و شـعور شـما بـرادران  
بسـیجی گـردان  ثامـن االئمـه  

در رزمایـش إلی بیـت المقدس، 
اعـام نموده و توفیـق روز افزون 
مراحـل  ی  همـه  در  را  شـما 
زندگـی  بـه ویـژه انجـام تکلیف 
انقـاب  از  حفاظـت و حراسـت 
اسـامی تا تحقق هـدف متعالی 
آن یعنـی تحقـق تمـدن جهانی 
اسـام ، از درگاه خداونـد متعال 
مسـئلت دارم.والسـام علیکـم و 

برکاتـه. رحمـت اهلل و 
 برادر بسیجی  

یحیی ره پیش فرمانده 
گردان ثامن االئمه

تقدیر وتشکر فرمانده گردان بیت المقدس از 
بسیجیان حاضر در رزمایش منوجان

معرفی شاعر
 نام آشنای منوجانی

 حـاج رضـا آزادی منش شـاعر 
نـام آشـنای منوجـان متخلص 
بـه ))دال(( متولـد شهرسـتان 
مـدرک  دارای  و  منوجـان 
و  تربیتـی  علـوم  کارشناسـی 
همچنین کارشناسـی ارشـد در 
رشـته زبـان وادبیـات فارسـی 
20سـال  از  بیـش  وی  اسـت 
بـا  میگویـد  شـعر  کـه  اسـت 

سـبک هـای کاسـیک، آئینـی وگویش محلـی در قالـب غزل 
و..... ودوبیتـی  رباعـی  و  مثنـوی 

اشـعار و آثـار وی ازسـال 77تـا بـه امـروز بارهـا در مطبوعـات 
محلـی واسـتانی چـاپ شـده اسـت او همچنیـن در جشـنواره 
هـای مختلـف اسـتانی و کشـوری حائـز رتبه شـده اسـت ودر 
حـال حاضـر  مشـغول جمـع آوری آثـار خـود تحـت عنـوان  
مجموعه ای مسـتقل اسـت که ان شـااهلل در آ ینده ای نزدیک 
بـه چاپ خواهد رسـید وی بهترین خاطره ای  که از جشـنواره 
هـا وشـب شـعرهای مختلـف شـرکت کـرده اسـت ایـن را می 
دانـد کـه وقتی در دوران دبیرسـتان  شـب شـعری که توسـط 
شـاعران جنوب اسـتان کرمان در منوجان برگزارمی شـود وی 
نیـز شـرکت میکنـد و یک غزل و یک شـعر سـپید میخواند که 
بـا اسـتقبال حاضـران وبـه ویـژه  دبیـران وی مواجه می شـود 
ودبیرانـش روز بعد اشـعار وی رابه عنوان یـادگاری در نزد خود 
نگـه مـی دارند.بـرای این شـاعر توانمنـد منوجانـی توفیق روز 
افـزون آرزومندیـم. در شـماره بعدی به معرفی سـایر شـاعران 

ایـن خطـه زر خیز نیـز خواهیـم پرداخت.
در زیراشعاری را از وی می خوانیم:

گندمی پیله وری پیر ›پتنگی پر پند
شونگی باد،سری هسته به سوزی سر بند

آسمون سارخ استال نشونی ،رو سر
تاوه ی گرد زمین کول چشنگی ،رو بر

یه رسولی هه که رستاش خدا انگاری
کل ما چکده گپی هسته کتابی باری

باغ پیچوک خودی هشته ارو کم هورون
شو نمون مسح اکشن روی سر لمبورون

شاهنی پیش نمازی،موگ و صف شون بسته
چل وهم دست کنوتی ،به علف شون بسته

کوشون ماه ،به تو جاده ی شو تنگاتنگ
کوه ،ای جاش ورستا ده وتسبیحی،سنگ

تا بیوم بار کنه ای لهر شو،شوموز
هورشون خشک اکنن،روی خو وی لنکک روز

تو گرارگ که موذن همه یوین کاکا
گوش کن عشک ،تواری چه تلوین کاکا

اندر احواالت گرانی بنزین 
مشتری دار شدی همچو طا ای بنرین

لرزه انداخته ای بر دل ما ای بنزین
سحر از خواب شدم پا سه برابر گشتی

ای بنازم اثرسحر تورا ای بنزین
بس که از شام شبم من زده ام میدانی؟

پس کجا رفت دمی شرم وحیا ای بنزین
چون ندارد دو سه تا کارت اضافی حاجی

کرده اورا زنش از خانه جا ای بنزین
لنگه ی کفش بسی خورده وی از آن سرکا ر

باد کرده کمرش تا به قفا ای بنرین
هرکسی را که کمی سوخت تقاضا کردیم

سوی مابود نگاهش))چپکا((ای بنزین
من از این پس که تو آزاد شدی میدانم

دخلمان توی قوطی هست،اال ای بنزین
مش رجب باهمه ی آن خر پیرش آقاست

باشد از دغدغه ی باک، رها ای بنزین
حال باکم نشود خوب، از این پس هرگز

نسخه ای پیچ تو از بهر دوا ای بنزین

رضا آزادی منش)دال(
رضادال 

بازدید فرماندار از پروژه های در حال کار 
شهرستان منوجان

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری محمـد محمـودی بـه همراه 
رئیـس راهـداری و حمل و نقل جاده ای از پروژه های سـطح شـهر و 
روسـتا بازدید کرد و اظهار داشـت: خوشـبختانه پل محمدآباد- تیاب 
بـا 35 درصـد پیشـرفت فیزیکی در حال احداث اسـت و مشـکلی در 

رونـد اجرایی آن وجـود ندارد.
محمـودی افزود: پیگیـری های الزم در خصوص احـداث راه ارتباطی 
منطقـه جهادآبـاد بـه مرکز شـهر کـه در فصول باران مشـکل سـاز و 
ارتبـاط مـردم چند روسـتا را به شـهر قطع مـی کرد، صـورت گرفت 
و قـرار بـر این شـد وسـایل نقلیـه بـرای احداث ایـن جاده بـه زودی 
در اختیـار شهرسـتان قـرار گیـرد تـا ایـن راه ارتباطی هر چـه زودتر 

احداث شـود.
وی همچنیـن از ایمـن سـازی جـاده های حاشـیه مدارس روسـتای 

چـاه آمـوزی، عبـاس آباد و سـاالرآباد نیـز بازدید بعمـل آورد.

نانوایی ها کیفیت نان خود را بهبود بخشند

بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانداری قلعه گنج ، جلسـه شـورای ارد 
و نـان شهرسـتان به ریاسـت محمد جعفـر جهانگیری معـاون عمران 
و برنامـه ریـزی فرمانداری  و بـا حضور بهزاد کامرانی بخشـدار بخش 
مرکـزی ، روهنـده رئیـس اداره غلـه پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان 
کرمـان ، مصطفـوی رئیـس صنعت ، معـدن و تجارت ، ایـوب امیری 
نماینـده تعـاون روسـتایی ، عبـاس احمدی معـاون جهاد کشـاورزی 
حسـین حیـدری رئیس اداره عشـایری ، خانم احمـدی نماینده مرکز 
بهداشـت ، میـرداد دسـتجردی دبیـر شـورا و نمایندگانـی از صنـف 

نانوایـی هـا در محل فرمانداری تشـکیل شـد
جهانگیـری  بـا اشـاره بـه افـت کیفیـت نـان برخـی از نانوایـی های 
شهرسـتان و نارضایتـی شـهروندان گفت : نارضایتی مـردم از کیفیت 
نـان در حـال افزایش اسـت و اداره غلـه ، صنعت ، معـدن و تجارت و 
شـبکه بهداشـت نظـارت خـود را افزایش دهنـد و با هـر گونه خاف 
قانـون در حـوزه تولیـد ، کیفیـت ، کمیـت و نیز عدم رعایت مسـائل 

بهداشـتی برخـورد کنند .

معاون پارلمانی رئیس جمهور به کهنوج سفر کرد
رئیـس  پارلمانـی  معـاون 
جمهـوری ظهـر دوشـنبه مورخ 
20 آبان مـاه ۹۸ جهـت بازدیـد، 
بررسـی مشـکات شهرسـتان و 
شـرکت در جلسه شورای ادارای 
بـه  جنوبـی  شهرسـتان  پنـج 
شهرسـتان کهنـوج سـفر کـرد.

ابتـدای  امیـری، در  حسـینعلی 
ورود خـود از سـوی دکتر حمزه 
نماینـده مردم پنـج گنج جنوبی 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  در 
حجت االسـام افشـارمنش امام 
جمعـه کهنوج، عیـدی فرماندار 
مـورد  مسـئولین  از  جمعـی  و 
دوشـنبه  روز  ظهـر  اسـتقبال 
 ،13۹۸ آبان مـاه   20 مـورخ 
معـاون  امیـری  دکتـر  آقـای 
پارلمانـی ریاسـت جمهـوری در 

نماینـده  حمـزه  دکتـر  معیـت 
مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی 
در مجلـس بـا مهندس شـریفی 
نماینـده ویـژه اسـتاندار کرمـان 
وارد شهرسـتان کهنـوج شـد و 
از سـوی فرمانـدار، امام جمعه و 
سـایر مدیـران شهرسـتان مورد 

اسـتقبال قـرار گرفـت و سـپس 
قرائـت  و  احتـرام  ادای  جهـت 
فاتحـه در گلـزار شـهدا حضـور 

. فت یا
و در ادامـه از روسـتای چکـری 
شهرسـتان بازدیـد و از نزدیـک 
در جریـان مسـائل و مشـکات 

اسـناد اراضـی کشـاورزان قـرار 
. فت گر

هـای  پـروژه  از  همچنیـن  وی 
بـه  و  بازدیـد  شـهری  عمرانـی 
صـورت نمادیـن پروژه آسـفالت 
افتتـاح  را  معابـر  بهسـازی  و 
نمـود. نهایتـا بـا حضور ایشـان، 
پنـج  مشـترک  اداری  شـورای 
)کهنـوج،  جنوبـی  شهرسـتان 
منوجـان، رودبـار جنـوب، قلعـه 
گنـج و فاریاب( تشـکیل گردید.

در جلسـه شـورای اداری ائمـه 
در  مـردم  نماینـده  جمعـه، 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس 
فرمانـداران مسـائل و مشـکات 
جنوبـی  شهرسـتان های 
رفـع  خواسـتار  و  مطـرح  را 

شـدند. مشـکات 
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زندگی راستین شما زمانی است که 
کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران

 محبت شما را نداشته باشد.

اخبار شهرستانهای جنوبی
مراسـم افتتاحیـه مسـابقات  رده نوجوانـان شهرسـتان منوجـان بـه 
میزبانـی دهیـاری شکرآبادبرگزارشـد.  بـه گـزارش روابـط عمومـی 
هیئـت فوتبـال شـهر سـتان منوجـان ودهیاری شـکرآباد مسـابقات 
دهیـاری  میزبانـی  بـا  منوجـان  نوجوانـان شهرسـتان  رده  فوتبـال 
اسـامی  شـورای  رئیـس  فرماندارشهرسـتان،  باحضـور  شـکرآباد 
مسـئولین  از  وجمعـی  منوجـان  شهرسـتان  فوتبـال  شـهروهیئت 
وپیشکسـوتان فوتبـال در زمیـن فوتبـال شـکرآباد آغـاز گردیـد. 

روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان منوجان ودهیاری شکرآباد

ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج

زمان :  از  پنج شنبه 23 آبان ماه  
کلیـه داوطلبـان شـرکت کننـده در آزمـون کارشناسـی ارشـد کـه 
براسـاس کارنامـه صادره از سـوی سـازمان سـنجش آموزش کشـور 
مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده انـد )اعـم از پذیرفتـه شـدگان یـا 
مردودیـن اعـام نتیجـه قبلـی این مقطـع و یا افرادی کـه در مرحله 
قبـل انتخـاب رشـته ننمـوده انـد (  بـا مراجعـه به سـامانه ثبـت نام 
www.azmoon. الکترونیکی مرکز سـنجش و پذیرش بـه آدرس

org  نسـبت بـه انتخـاب رشـته/ شـهر  اقـدام نمایند.

منوجان الگویي مناسب از وحدت
 تشیع و تسنن  

فاصلـه میـان 12 ربیـع ااالول کـه سـالگرد والدت پیامبـر اکرم )ص( 
بنابـر روایـات اهـل سـنت مـی باشـد تـا 17 ربیـع االول کـه تاریـخ 
والدت حضـرت محمـد )ص( بنابـر روایـات موجود در شـیعه اسـت، 
از سـوی امـام خمینـی )ره( به عنـوان هفته وحدت نامگذاری شـده 

ست. ا
��شهرسـتان منوجـان داراي اقلیتي از برادران اهل سـنت مي باشـد 
کـه سـالهاي متمادیسـت کـه در کنـار شـیعیان بـا آرامش مشـغول 

انجـام فرائض دیني خویشـند.
تـا کنـون بـه نـدرت پیش آمده کـه  حاشـیه و اختاف میان ایشـان 
بوجـود آیـد و همـواره مردمـان ایـن دیـار بـا دوسـتي و همزیسـتي 

مسـالمت آمیـزي برنامـه هـاي دینـي خـود را انجام مـي دهند .
ایـن همدلـي و وحـدت نتیجـه آگاهـي و شـناخت  ائمـه جمعـه 
حسـین  شـیخ  مرحـوم  والمسـلمین  االسـام  حجـت  شهرسـتان، 
رضوانـي و  حـاج شـیخ امین رضوانـي از برادران اهل سـنت و روابط 
حسـنه ایسـت که بـا بزرگان ایـن قشـر  و مولـوي پکیردادزهي امام 

جمعـه اهـل سـنت منوجـان از سـالها پیـش وجـود داشـته اسـت.
از مراسـمات مذهبـي شـیعیان  اهـل سـنت در بسـیاري  بـرادران 

منوجـان بـدون حساسـیت حضـور مـي یابنـد .
بـه طـور مثـال بارها شـاهد حضـور بـرادران اهل تسـنن در مراسـم 
شهرسـتان  جامـع  مسـجد  در  حسـیني  عاشـوراي  روز  عـزاداري 
منوجـان بـوده ایم . در شـرایطي که بسـیاري از معاندان در تاشـند 
تـا بـا ایجاد اختافـات مذهبي میـان برادران اهل سـنت و شـیعیان 
و دامـن زدن بـه این اختافـات ،در میان مردم دشـمني ایجاد کنند 
، مسـئله وحـدت میـان بـرادران اهـل سـنت و تشـیع منوجـان  مي 
توانـد در شـهرهایي کـه اقلیـت و یـا اکثریت اهل تسـنن مي باشـند 
بعنـوان الگویـي موفـق از تقریـب مذاهـب در سـطح کشـور معرفـي 

گـردد./ جبارزارعـي 21 آبان ۹۸

شناسایی و دستگیری عامالن قتل مردی
 48 ساله در هرمزگان

  سـردار غامرضـا جعفـری فرمانده انتظامی هرمـزگان:  در پی وقوع 
یک فقره قتل فردی 4۸ سـاله در داخل خودروی سـواری لکسـوس 
در ورودی روسـتای »کهورکاغـی« از توابـع بندرعبـاس، پیگیـری 

موضـوع بصورت ویـژه در دسـتور کار مأموران قـرار گرفت.
بافاصلـه اکیپـی از کارآگاهـان اداره مبـارزه بـا جرائـم جنایی پلیس 
آگاهـی بـه همراه کارشناسـان بررسـی صحنه جـرم ، کلیـه اقدامات 
قانونـی درجهـت نمونـه بـرداری و اثـر بـرداری از خـودرو و جسـد 
مرحـوم انجـام و اقدامـات اطاعاتـی وتحقیقـات میدانـی کارآگاهان 
درجهـت کشـف قتـل و شناسـایی عامـل یـا عامـان وقـوع قتل در 
دسـتور کار قرارگرفـت.  درفاصلـه زمانـی کمتـر از 72 سـاعت 2نفر 
از عامـان قتـل بـه همراه همسـر مقتـول به اتهـام معاونـت در قتل 
شناسـایی و پـس از انجـام تعقیب ومراقبت در یک عملیات منسـجم 
وغافلگیرانـه دسـتگیر و بـه پلیس آگاهی منتقل شـدند. در تحقیقات 
بعمـل آمـده مباشـر در قتـل به بـزه ارتکابی اقـرار و معترف شـد که 
یـک کارگـر سـاختمانی بـوده و برای فـردی به نـام »ح ی« به مدت 
ده سـال کار سـاختمانی انجـام مـی دهد وچـون وی بـه متهم وعده 
وجـه نقـد و پسـت سـرکارگری داد بـه وی کمـک کرده و با اسـلحه 
کلـت کمـری در حالـی کـه مقتـول در داخـل خـودرو خـواب بـوده 
یـک تیـر به سـر مقتول شـلیک کـرده اسـت.  با تاش هـای صورت 
گرفتـه متهـم دیگـر پرونـده نیز در اعترافـات خود معترف شـد که با 
مقتـول از قبـل اختافاتـی داشـته وچـون او یکبار قصد جـان وی را 
کـرده تصمیـم به قتـل وی گرفتـه وچون همسـرش بـا وی اختاف 

داشـت ایـن موضـوع را بـه او اعام کرده اسـت.

فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت 
صـدور  بـا  ایـران  نفتـی  هـای 
مدیریـت  طـرح  ای  اطاعیـه 
مصـرف سـوخت را اجرایی کرد. 
متـن ایـن اطاعیـه به قـرار زیر 

اسـت:
بسمه تعالی

اطاعیه شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران

» سهمیه بندی سوخت«
فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت 
اطـاع  بـه  ایـران  نفتـی  هـای 
مـی  عزیـز  هموطنـان  عمـوم 
بـر اسـاس مصوبـه  رسـاند کـه 
هماهنگـی  عالـی  شـورای 
سـه  محتـرم  سـران  اقتصـادی 
قـوه، از سـاعت صفـر روز 24 ماه 
آبان سـهمیه بنـدی بنزین برای 
تمـام وسـایل نقلیه بنزین سـوز 
بـه ترتیـب بیـان شـده در ایـن 

انجـام مـی شـود. اطاعیـه 
1- میـزان سـهمیه بنزیـن هـر 
زیـر  ترتیـب  بـه  خـودرو  نـوع 

اسـت:

�� سـواری شـخصی: بنزینی 60 
لیتـر و دوگانـه سـوز 30 لیتر در 

ه ما
�� تاکسـی: بنزینـی 400 لیتـر و 
دوگانـه سـوز 200 لیتـر در ماه

موتور سیکلت: 25 لیتر در ماه
وانـت کـم مصـرف: بنزینی 200 
لیتـر و دوگانـه سـوز 60 لیتر در 

ه ما
وانـت پـر مصـرف: بنزینـی 300 
لیتـر و دوگانـه سـوز 120 لیتـر 

در مـاه
آمبوالنس: 500 لیتر در ماه

معمولـی  بنزیـن  قیمـت   -2
لیتـر  هـر  قـرار  از  ای  سـهمیه 

بـود. خواهـد  تومـان   1500
غیـر  معمولـی  بنزیـن  قیمـت 
لیتـر  هـر  قـرار  از  ای  سـهمیه 

بـود. خواهـد  تومـان   3000
قیمـت بنزیـن سـوپر از قـرار هر 
لیتـر 3500 تومـان خواهـد بود.

 24 روز  صفـر  سـاعت  از   -3
سـهمیه کامـل مـاه آبـان سـال 
13۹۸ همـه خودروها بـه کارت 

سـوخت شـخصی آن هـا واریـز 
خودروهـای  سـهمیه  و  شـده 
شـخصی بـه مـدت 6 مـاه قابـل 

اسـت. ذخیـره 
سـوخت  سـهمیه  از  اسـتفاده 
کارت  از  اسـتفاده  بـا  صرفـا 
شـخصی  سـوخت  هوشـمند 

بـود. خواهـد  میسـر 
4- کسـانی کـه تاکنـون بـه هر 
شـخصی  سـوخت  کارت  علـت 
خـود را دریافـت نکـرده انـد، از 
سـاعت اجـرای طـرح، سـهمیه 
سـوخت ایشـان محفـوظ اسـت 
نگرانـی  هیـچ  بابـت  ایـن  از  و 

باشـند. نداشـته 
سـوخت  کارت  کـه  افـرادی 
کـه  کسـانی  شـامل  ندارنـد، 
تاکنون درخواسـت المثنی نداده 
اند، کسـانی که درخواسـت داده 
و هنـوز کارت سـوخت خـود را 
دریافـت نکـرده انـد و همچنین 
سـوخت  کارت  کـه  کسـانی 
در  ولـی  شـده  صـادر  برایشـان 
باجه معطله شـرکت ملی پسـت 

از  آنهـا  همـه  سـهمیه  اسـت، 
همیـن امـروز محفـوظ و ذخیره 

خواهـد شـد.
تغییـر  بـدون   CNG نـرخ   -5

بـود. خواهـد 
6- بـرای مسـافربرهای بـر پایـه 
و تـپ سـی(  )اسـنپ  اینترنـت 
مشـروط بـرآن کـه نـرخ هـای 
خـود را از مقادیـر مصـوب، بـه 
تشـخیص وزارت کشـور تغییـر 
ندهنـد، اعتبـار معـادل سـهمیه 
مصـوب تعلـق خواهـد گرفـت.

بـرای تامین سـوخت خودروهای 

مسـافر برخطـی و بیـن شـهری، 
و  مسـافربری  هـای  آژانـس 
رانندگـی  هـای  آموزشـگاه 
تمهیدات الزم اتخاذگردیده است 
کـه متعاقبـا اعـام خواهـد شـد.

حـال  رفـاه  منظـور  بـه   -7
دارنـدگان خودروهـا بـا اولویـت 
وانـت بارهـا مقررگردیـد وزارت 
نفـت و سـازمان برنامـه و بودجه 
مـاه  یـک  کشـور ظـرف مـدت 
ضوابـط تشـویقی بـرای توسـعه 
را  خودروهـا  در   CNG مصـرف 
تصویـب شـورای  بـه  و  تنظیـم 

برسـانند. اقتصـاد 
خودروهـای  بـه  همچنیـن   -۸
اجرایـی  هـای  دسـتگاه  همـه 
دولتـی موضـوع مـاده 5 قانـون 
کشـوری،  خدمـات  مدیریـت 
سـهمیه بنزین تعلـق نمی گیرد 
و ایـن خودروهـا بایـد بـا قیمت 
هـر لیتر 3000 تومان نسـبت به 

دریافـت بنزیـن اقـدام کننـد.
کارت  بـا  گاز  نفـت  قیمـت   -۹
بـدون  دار  جایـگاه  سـوخت 

بـود. تغییرخواهـد 
منبع: خبرگزاری فارس

دولت نرخ جدید بنزین را اعالم کرد

بروز و ظهور آسیب های اجتماعی
ابوذر کوه پیما

 دانشجوی دکترای روانشناسی 
از شهرستان منوجان 

تکنولـوژی،  پیشـرفت  و  رشـد 
تغییرات سـریع، سـهولت دسترسـی 
بـه انـواع اطاعـات و بروز مشـکات 
جـدی در اجتمـاع انسـان امـروزی 
را بـا چالـش هـای متعـددی روبـرو 

اسـت. سـاخته 
در ایـن میـان جامعـه شناسـان معتقدنـد کـه مسـائل و مشـکات 
اجتماعـی سـد راه توسـعه جامعه بشـری هسـتند و کیفیـت زندگی 
بشـری را بـا دشـواری روبـرو مـی سـازند و مسـیر توسـعه از طریـق 
بهبـود کیفیـت زندگـی انسـان می باشـد. نتایـج پژوهش هـا و یافته 
هـای علمـی گویـای ایـن واقعیت اسـت کـه جامعه نسـبت بـه بروز 
و ظهـور آسـیب هـای اجتماعـی حساسـیت دارد. کـه کـودکان و 
نوجوانـان بـه دالیـل مختلـف آسـیب پذیر تـر از سـایر گـروه ها می 
باشـند. چـرا کـه در دوره ای از تحـول بـه سـر می برنـد کـه تغییرات 
سـریع در ابعـاد زیسـتی، رفتـاری، شـناختی از ویژگی هـا ی بـارز آن 
بـه شـمار مـی رود. ایـن تغییرات رشـدی، ناخواسـته اسـترس هایی 
را بـر کـودکان و نوجوانـان تحمیـل می کند. بخشـی از این اسـترس 
هـا ناشـی از تغییرات طبیعی رشـد مانند بلـوغ و تغییـرات هورمونی 
و نیـز تغییراتـی کـه در ارتبـاط بـا والدیـن و اجتمـاع رخ مـی دهند، 
ناشـی مـی شـوند. عاوه بـر این تغییـرات عوامـل دیگری نیـز وجود 
دارنـد کـه بـر کـودکان و نوجوانـان اسـترس وارد مـی کننـد کـه از 
جملـه آنهـا می تـوان بـه فشـار دوسـتان و رسـانه های گروهـی برای 
درگیـر شـدن در سـایر رفتارهـای پرخطـر، تغییـر مدرسـه، اختاف 
بیـن والدیـن و یـا فشـار خانواده برای پیشـرفت تحصیلی در مدرسـه 

کرد. اشـاره 
بسـیاری از کـودکان و نوجوانان بـدون اینکه دچار مشـکات رفتاری 

یـا تحصیلی جدی شـوند، این دوره را پشـت سـر میگذارند.
مجموعـه ای از عوامـل ماننـد داشـتن مهارتهـای مقابلـه ای مؤثـر، 
برخـورداری از سیسـتمهای حمایتـی در خانـواده و جامعـه و میـزان 
استرسـی کـه کـودکان و نوجوانـان تجربـه مـی نماینـد، در طـی 

موفقیـت آمیـز ایـن دوره ی رشـدی حسـاس، نقـش دارنـد.
بـا وجـود ایـن، طبـق آمارهای سـازمان بهداشـت جهانـی تقریبا یک 
پنجـم کـودکان و نوجوانـان، بـدون توجـه بـه اینکـه کجـا و چگونـه 
زندگـی مـی کننـد، در دوران رشـد خـود دچـار مشـکات روانـی و 
هیجانـی مـی شـوند. که نحوه بروز مشـکات در کـودکان و نوجوانان 
متفـاوت اسـت. برخـی از آنهـا دچـار افـت تحصیلـی مـی شـوند، از 
نظـر اجتماعـی منزوی و گوشـه گیـر می باشـند، از اعتمـاد به نفس 
ضعیفـی برخـوردار هسـتند، در ارتبـاط بـا همسـاالن و بزرگسـاالن 
مشـکل دارنـد و بـه قوانیـن و مقـررات جامعـه پایبند نیسـتند. گروه 
دیگـری از آنـان بـه سـایر رفتارهـای پرخطـر نظیـر روابـط جنسـی 
زودرس و ناسـالم، پرخاشـگری، نقـض قوانیـن، افسـردگی، اضطراب، 

فـرار از خانـه و مدرسـه روی مـی آورنـد.
لـذا تصمیـم گیـری سـریع، عقانـی و همه جانبـه مسـؤالن امر می 
توانـد کنتـرل و ترمیـم زخم های ناشـی از آسـیب هـای اجتماعی را 

در پی داشـته باشـد.
امـروز متخصصـان بـر ایـن باورنـد کـه مـدارس بـه دالیـل مختلـف 
مناسـب ترین مـکان برای اجـرای برنامه های پیشـگیری از رفتارهای 
پرخطـر محسـوب می شـوند. این مداخات ممکن اسـت بـرای همه 
ی دانـش آمـوزان مـدارس، دانـش آمـوزان کاس هـای خـاص، یـا 
دانـش آمـوزان در معـرض خطـر ارائـه شـوند. برنـا مـه ی راهنمایی 
و مشـاوره مدرسـه، یکـی از برنامه هایـی اسـت کـه نقـش مهمـی در 
تسـهیل رشـد سـالم دانش آموزان و پیشـگیری از رفتارهای پرخطر 

در آنهـا ایفـا کند.
امیـد اسـت کـه بـا اجـرای برنامه هـای علمی و متناسـب بـا فرهنگ 
و ویژگی هـا ی کـودکان و نوجوانـان در هـر منطقـه زمینـه کاهـش 
آسـیب هـای اجتماعـی و رشـد صفـات شـخصیتی سـالم را فراهـم 

ئیم. نما

دوسـت  هنـر  جـوان  ارزنـده  و  فاخـر  کار 
در  گذشـته  هفتـه  حسـینی  عبدالحجـت 
پـور  مداحـی  شـهید  تئاتـر  آمفـی  سـالن 
جیرفـت بـه روی صحنـه رفـت. کاری کـه 
آمـد  تماشـاگران خـوش  اکثـر  مـذاق  بـه 
کـه در پایـان نمایـش، ایـن اثـر بـا حضـور 
کارشناسـان و منتقدیـن هنـر تئـار مـورد 
تقریبـا  کـه  گرفـت  قـرار  بررسـی  و  نقـد 
همـه منتقدیـن در کنارانـدک ایراداتـی که 

بـه ایـن اثـر داشـتند، آن را کاری بـزرگ و 
قابـل رقابـت بـا بـزرگان هنـر تئاتر کشـور 
ایـن  راهیابـی  بـا  دانسـتند.امیدواریم  مـی 
اثـر بـه جشـنواره های کشـوری ایـن گروه 
جـوان بتوانـد ضمـن گرفتـن مـزد تـاش 
شـبانه روزی چنـد ماهـه ی خود اسـتعداد 
عرصـه  در  را  منوجانـی  جـوان  درخشـان 
بـه  نمایشـی در کنـار موسـیقی  هنرهـای 

تمامـی مـردم ایـران بـه اثبـات برسـاند.

خداقـوت خدمـت همه عزیزانی که مشـوق 
شدندازشهردار،ریاسـت  نمایـش  گـروه 
محتـرم شـورای اسـامی شـهر منوجـان و 
ریاسـت محتـرم فرهنـگ وارشـاد اسـامی 
و همـه اعضـای گـروه نمایـش دمبیـل  بـه 
عبدالحجـت  آقـای  جنـاب  خدمـت  ویـژه 
حسـینی عزیـز و سـر کار خانـم فتاحی که 
زمینـه هـای ایـن موفقیت بـزرگ را فراهم 

ند. کرد

مقام اول تئاتر حجله در آتش هنرمندان منوجانی با راهیابی 
به جشنواره فجر کشوری

گـروه تئاتـر دمبیل شهرسـتان منوجـان این 
روز هـا درحـال آماده سـازی نمایـش بزرگ 
��حجله در آتش��جهت حضور در جشـنواره 

باشـد...  فجر می 
روز گذشـته رئیـس شـورای شـهر منوجـان 
آقـای:  جنـاب  شـهردار  و  اوژنـد  آقـای: 
روشـناس به همـراه آقـای: امیر بیـت اللهی، 
از فعـاالن فرهنگـی واقتصـادی منوجـان، از 
چگونگـی اجـرای این نمایش بـه کار گردانی 
عبدالحجـت حسـینی دیـدن کردنـد. و پس 
از پایـان تمریـن رئیـس شـورای شـهر آقای 

اوژند

ضمـن عـرض خداقوت و خسـته نباشـید، و 
صحبـت بـا هنرمنـدان تئاتـر که از شـهریور 
مـاه تـا کنـون درحـال تمریـن مـی باشـند، 
درجریـان سـختی ها و مشـکات تولیـد اثر 
قـرار گرفتنـد. آقـای اوژنـد اظهـار داشـتند: 
باتوجـه به سـختی هایـی که طـی این مدت 
هنرمنـدان تئاتر متحمل شـده انـد، تااین اثر 
بـه جشـنواره فجـر راه یابـد،  مـا از همراهی 
و یـاری کـردن هنرمنـدان ازلحـاظ مـادی 

ومعنـوی دریـغ نخواهیم کـرد...
در همیـن راسـتا آقـای امیـر بیت الهـی نیز 
افزودنـد: هنـر منـدان تئاتـر را در حـد تـوان 

مـورد حمایـت خویش قـرار خواهنـد داد...
ارشـاد  رئیـس  محمـودی  آقـای  پایـان  در 
منوجـان، ضمـن تقدیـر و تشـکر از رئیـس 
شـورای شـهر و شـهر دار و آقای بیت اللهی، 
اظهـار داشـتند: بـا توجـه بـه ایـن کـه اداره 
ارشـاد متولـی فرهنگ و هنر شهرسـتان می 
باشـد انتظـار مـی رود سـایر ادارات و نهادها 
نیز همچون شـورای شـهر و شـهر داری هنر 
منـدان را  مـورد توجـه و حمایـت خویـش 
قـرار دهند.روابـط عمومی وانجمـن هنرهای 
وارشاداسـامی  فرهنـگ  اداره  نمایشـی 

شهرسـتان منوجـان

تئاتر منوجان مورد حمایت مسئولین
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لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

برادر گرامی و ارزشمند
 جناب آقای سید ابوالحسن حسینی

انتصاب شایسـته جنابعالی به سـمت معاونت سیاسـی امنیتی واجتماعی  فرمانداری 
شهرسـتان منوجـان  را صمیمانـه تبریـک عرض مـی نمایم و یقینا بـا توجه به تعهد 
جنابعالـی بـه ارزش هـا و آرمان های انقاب اسـامی در برهه هـای مختلف از جمله 
جنـگ تحمیلـی و همچنیـن شایسـتگی هـا و تجارب سـودمند شـما در مسـئولیت 

هـای پیشـین، نویدبخش آینده ای روشـن برای شهرسـتان منوجـان خواهد بود.
امیـد اسـت همچون گذشـته بـا تاش و پشـتکار برای عزتمنـدی مـردم، باعزت این 

سـرزمین همـت گماریـد و منشـاء خدمات خیر وارزنده دراین شهرسـتان باشـید.
حسن کوه پیما
مدیر مسئول نشریه تریبون جنوب

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهسواری
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...

 معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری کهنوج
با سـام، احترام و کمال مسـرت، انتصاب شایسـته شـما برادر ارزشـی، مؤمن و متعهد، 
بـه سـمت  معاون سیاسـی امنیتی واجتماعـی فرمانداری کهنوج را بـه جنابعالی و بیت 
شـریف شـهید شهسـواری تبریـک و تهنیت عـرض نمـوده و از درگاه پـروردگار متعال 
توفیقات روزافزونتان را در سـنگر جدید خدمت مسـئلت دارم.زحمات  بی شـائبه چند 
سـاله جنابعالـی در شهرسـتان منوجـان به عنوان معاونت سیاسـی امنیتـی واجتماعی 

فرمانـداری، همـواره در اذهان مردم شـریف مانـدگار خواهد بود.
حسن کوه پیما
مدیر مسئول نشریه تریبون جنوب

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت اول (
بدینوسـیله به اطاع سـهامداران شـرکت تعاونی یا مهدی)عج( می رسـاند ،که 
جلسـه مجمـع عمومی عادی آن شـرکت روز دوشـنبه مـورخ ۹۸/0۸/27راس 
سـاعت ۹ صبـح در محـل دفتر شـرکت واقـع در روسـتای چاه نارنج تشـکیل 

مـی گردد.
خواهشمنداسـت در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در محـل مذکـور حضـور بهم 

نید. رسا
اهداف جلسه:

1-انتخـاب اعضـا و هیـات مدیره به مدت سـه سـال مالی 2-انتخاب بازرسـان 
بـرای مدت یک سـال

با تشکر
هیات مدیره شرکت تعاونی یا مهدی )عج( منوجان

گزارش تصویری رزمایش الی بیت المقدس در شهرستان منوجان )23و24 آبان ماه 1398(

حجـت االسـام دکتـر زنگـی آبـادی مسـئول 
اسـتان  اهلل  ثـار  لشـکر41  نمایندگـی  دفتـر 
کرمـان در صبحـگاه مشـترک گـردان هـای 
بیـت المقـدس ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه 
پاسـداران شهرسـتان منوجـان حضـور یافـت 
و بـه ایـراد سـخن پرداخـت: وی در بخشـی 
از سـخنان خـود ضمـن تبریـک ایـام والدت 
باسـعادت نبی مکرم اسـام )ص( و امام جعفر 
صـادق )ع(وتقـارن برگـزاری  ایـن رزمایش را 
بـا ایـن ایام بـه فال نیـک گرفت وافزود:بسـیج 
وبسـیجی بـه دنبـال علـم آمـوزی و بصیـرت 
افزایـی اسـت و بسـیجی بایـد آمـر بـه معروف 
وناهـی از منکـر باشد.بسـیجی باید بـرای دفاع 
از ارزشـها و مصونیـت انقـاب ، خـود را آماده 
کنـد. وی تصریـح کرد:پیامبر اکـرم)ص( وامام 
جعفـر صادق )ع( در برابـر تهدیدات زمان خود 
هیچگاه دسـت از دفاع از اسـام برنداشـتند به 
گونـه ای کـه پیامبـر عظیم الشـان اسـام  در 
کنـار مجاهدیـن زمـان خـود تـا مرز شـهادت 
شناسـی  دشـمن  رفتند.بسـیجی  مـی  پیـش 

مصنوعـی  هـای  خنـده  فریـب  و  دارد  قـوی 
دشـمنان را هیچـگاه نمـی خـورد.وی در ادامه 
مراقبـت  دالیـل  ذکـر  بـه  خـود  صحبتهـای 
انقـاب اسـامی اشـاره کـرد وافزود:نظـام  از 
در  نهـال  یـک  همچـون  اسـامی  جمهـوری 
زمیـن اسـت کـه بـه موقع بایـد آبیاری شـودو 
بـه موقع موانع رشـدش را شناسـایی کـرد واز 
بیـن بـرد. انقاب نیاز بـه رشـد دارد ومراقبین 
انقاب مردم و شـما بسـیجیان هستید.مشکل 
دشـمن انـرژی هسـته ای و اشـخاص نیسـت 
بلکـه جمهـوری اسـامی ایـران هست.بسـیج 
در انتخابـات هـم بـرای فرد هزینـه نمی کندو 
فقـط بـرای انقـاب هزینـه می کنـد وبس. ان 
شـاهلل بسـیج بـا روشـنگری و بصیـرت افزایـی 
اسـامی  انقـاب  تبدیـل  هـای  زمینـه  خـود 
بـه تمـدن اسـامی را فراهـم کنـدو امیدواریم 
جهـان در آینـده نزدیک شـاهد انقـاب بزرگ 
جهانـی حضـرت مهـدی موعـود )عج(باشـدو 
پرچـم اسـام در دسـتان بـا کرامـت ایشـان 

قرارگیرد. 

حجت االسالم دکتر زنگی آبادی مسئول دفتر نمایندگی لشکر41 ثار اهلل:

بسیجی شخصی است که دشمن شناسی قوی دارد و فریب خنده های مصنوعی دشمن 
ونیرنگهایش را هرگزنخورده و تبعیت از رهبری ووالیت را حجت شرعی می داند


