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جناب آقای مهندس حقانی
انتصـاب جنابعالـی را بـه عنـوان مدیـر اقتصـادی 
گهرزمیـن(  )شـرکت  منوجـان  اقتصـادی  معیـن 
اعتمـاد« و همچنیـن  کـه نشـان دهنده »حسـن 
تجربیـات و توانمندی های ارزنده و سـوابق انقالبی 

جنابعالـی اسـت را تبریـک عـرض می کنـم.
و  اوامـر  اجـرای  در  را  شـما  روزافـزون  موفقیـت 
انقـالب  اندیشـمند  رهبـر  خردمندانـه  منویـات 
اسـالمی بـه منظور ایفـای نقش جهـادی و انقالبی 
در ارتقاء و پیشـرفت مقتدرانه شهرسـتان درجهت 
اشـتغالزایی و خدمـت بـه ملت شـریف منوجان در 
سـایه توجهات خاصـه حضرت، ولی عصـر )عج( را 

از درگاه احدیّـت مسـئلت می نمایـم.
حسن کوه پیما
مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب منوجان

برادر گرانقدر عباس عطاپور 
ریاست محترم اداره آبیاری

 شهرستان منوجان
انتصـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی بـه عنـوان 
ریاسـت اداره آبیاری شهرسـتان منوجان که بیانگر 
تعهـد ،کارآمـدی ،لیاقـت و شایسـتگی  هـای بـر 
جسـته آن بـرادر  گرامـی  در صحنه هـای خدمـت 
صادقانـه به نظـام و میهن اسـالمی ومردم شـریف 
ایـن دیـار  اسـت را تبریک وتهنیت عـرض نموده ، 
موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان 

دارم.  مسئلت 

موسی خاکساری

روابط عمومی های ضعیف ادارات ،معضل رسانه های جنوب!
اولیـن گردهمایـی مدیـران مسـوول 
و مدیـران سـایتهای خبـری جنـوب 
 ۹۸ 2۹آذرمـاه  جمعـه  کرمـان  
درمحل سـالن اجتماعـات فرمانداری 

برگزارشـد. منوجـان  شهرسـتان  
مدیران مسـوول نشـریات وسـایتهای 
قلعـه  از  کرمـان  جنـوب  خبـری 
کپـری  هتـل  و  منوجـان  تاریخـی 
نمودنـد. بازدیـد  نیـز  شهرسـتان 

محمـودی فرمانـدار منوجـان باعرض 
خیرمقـدم به اصحاب رسـانه ازحضور 
مدیرعامـل خانه مطبوعـات جنوب و 
توسـط  مـردم  مشـکالت  پیگیـری 
اصحاب رسـانه، تقدیروتشـکرنمود.در 
ادامـه هدایت پیرنیـا مدیرعامل خانه 
مطبوعـات جنـوب، ضمن سـپاس از 

همـکاری وهماهنگـی مدیر مسـوول 
برنامـه  در  جنـوب  تریبـون  نشـریه 
ریزی ایـن گردهمایی افـزود: درحال 
در  رسـانی  اطـالع  وضعیـت  حاضـر 
نشـریات اسـفناک اسـت ودر شرایط 
خوبـی بـه سـر نمـی بریـم کـه ایـن 
ناشـی از ضعـف اطالع رسـانی روابط 
عمومی ادارات جنوب است.متاسـفانه 
دربرخـی ادارات روابـط عمومـی هـا 
ضعیـف عمل مـی کننـدو از ظرفیت 
اسـتفاده  خوبـی  بـه  هـا  رسـانه 
کرد:خانـه  تصریـح  شـود.وی  نمـی 
در  کرمـان  جنـوب  مطبوعـات 
نمایشـگاه مطبوعـات هرمـزگان کـه 
از تاریـخ 12تا1۸بهمـن سـال جاری 
آغـاز مـی شـودجهت شـرکت،دعوت 

گردیده اسـت.وی از مدیران مسـوول 
نشـریات خواسـت تـا نسـخه هایـی 
از نشـریه خـود را در دراسـرع وقـت 

بـه خانـه مطبوعـات جنـوب تحویـل 
نماینـد.

مدیـر مسـئوالن نشـریات  و مدیران 

سـایتهای خبـری از صنایـع دسـتی 
بازدیـد  منوجـان  اقتصـادی  معیـن 

نمودنـد.
باهمـکاری  کـه  گردهمایـی  درایـن 
وهماهنگی فرمانـدار محترم،مهندس 
شـورای  محتـرم  ریاسـت  اوژنـد 
وریاسـت  شـهرمنوجان  اسـالمی 
اسـالمی  وارشـاد  فرهنـگ  محتـرم 
مدیـر  حقانـی  مهنـدس  منوجـان، 
اقتصـادی معیـن اقتصـادی منوجان، 
،کانـال  جنـوب  تریبـون  نشـریه 
وکانـون  منوجـان  صبـح  خبـری 
رسـانه بسـیج منوجـان و کارشـناس 
فرمانـداری  بانـوان  کمیسـیون 
منوجان  برگزارشـد، مهمانان رسـانه 

ای جنـوب   از پـروژه هـای مرمـت 
منوجان،نمایشـگاه  تاریخـی  قلعـه 
صنایـع دسـتی گهـر زمیـن و سـطح 
شـهرمنوجان بازدیدکردنـد و درپایان 
انجمـن  هنـری  شـاد  هـای  برنامـه 
درمحـل  شـعرخوانی  و  موسـیقی 
سـرراس  کپـری  هتـل  رسـتوران 

اجراگردیـد.
جنـوب  تریبـون  نشـریه  عوامـل 
در  کـه  مذکـور  عزیـزان  ازیکایـک 
برگـزاری آبرومندانـه این نشسـت در 
شهرسـتان منوجان نهایـت همکاری 
داشـته  را  تشـکر  کمـال  کردنـد، 
از  را  بزرگـواران  یکایـک  توفیـق  و 

خواهانیـم.  منـان  خداونـد 
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مقام معظم رهبری:
عظمت ملت ایران

 را حضور مردم درانتخابات نشان می دهد.

خبر

برگزاری جلسه شورای اجتماعی
 شهرستان منوجان

در  منوجـان  فرمانـداری  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی  معـاون 
گفتگـو بـا خبرنـگار تریبـون جنـوب از رسـانه هـا بـه عنـوان پل 
ارتباطـی مردمومسـئولین یـاد کـرد وافزود:نقـد سـازنده همـراه با 

ارائـه راهـکاردر جهـت پیشـرفت امورموثـر اسـت. 
وی از برگـزاری جلسـه شـورای اجتماعـی در شهرسـتان منوجان 
خبـردادو اظهـار داشـت: خوشـبختانه بـا همـکاری کارشناسـان 
اورژانـس  نیروهـای  درمـان،  و  بهداشـت  شـبکه  روان  سـالمت 
اجتماعـی بهزیسـتی و آمـوزش و پـرورش اقدامـات خودکشـی و 
منجـر به فوت امسـال نسـبت به سـال گذشـته سـیر نزولـی پیدا 

اسـت. کرده 
 

بازدید فرماندار از بیمارستان امام حسین )ع( 
شهرستان منوجان

بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانـداری محمد محمـودی به همراه 
معاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعی فرمانداری، کفیل بخشـداری، 
کارشـناس اجتماعـی، کارشـناس پدافنـد غیرعامل، رئیس شـبکه 
بهداشـت و درمـان از بیمارسـتان امـام حسـین )ع( منوجـان و از 
قسـمت هـای آزمایشـگاه، داروخانـه، کلینیـک تخصصـی، بخـش 
بسـتری و پـروژه در حال احـداث پانسـیون بازدید بعمـل آوردند.

بـا  منوجـان  ببیمارسـتان شهرسـتان  از عمـده مشـکالت  یکـی 
130نیـرو، ۸ متخصـص پـاره وقـت و 2 متخصـص تمـام وقـت 

کمبـود فضـای فیزیکـی بـرای پذیـرش بیمـاران اسـت.
محمـد محمـودی در ایـن بازدیـد ضمـن تاکید بر پذیرش سـریع 
بیماران اورژانسـی اظهار داشـت: سـعی می شـود اعتبار الزم برای 

توسـعه بیمارسـتان در اعتبارات آینده گذاشـته شود.
امـام  بیمارسـتان  در  دهـی  نوبـت  بـزودی  اسـت  ذکـر  شـایان 
حسـین )ع( منوجـان اینترنتـی خواهد شـد و دیگر نیازی نیسـت 
شـهروندان بـرای دریافـت نوبت صبـح زود به بیمارسـتان مراجعه 

. کنند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان منوجان:  
استقبال کم نظیر مردم منوجان از نمایش

 » حجله در آتش« 
غالمحسـین محمـودی، گفت: اجـرای نمایش » حجلـه در آتش« 
بـا  کرمـان  جنـوب  اسـتانی  تئاتـر  دهمیـن جشـنواره  برگزیـده 

اسـتقبال کـم نظیـر مـردم منوجـان روبرو شـد. 
»غـالم حسـین محمـودی«،، بـا اشـاره بـه نقـش هنـر در جامعه 
گفـت: مقـام معظم رهبری کـه فرمودند؛ اگر در جامعه درخشـش 
هنـری وجـود داشـته باشـد فضـای جامعـه درخشـان می شـود، 

 : گفت
اجـرای عمومـی نمایـش »حجلـه در آتـش« برگزیـده دهمیـن 
بـه  یافتـه  راه  و  اسـتانی جنـوب کرمـان  تئاتـر فجـر  جشـنواره 
جشـنواره فجـر کشـوری در سـالن آمفـی تئاتـر اداره فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی منوجـان، بـه نمایـش در آمـد.
وی، افـزود: ایـن نمایـش کـه از )1۸ لغایـت 23 آذرسـال جـاری( 
سـال جـاری اجـرا شـد با اسـتقبال کـم نظیر مـردم فهیـم و هنر 

دوسـت شهرسـتان منوجـان همراه شـد.
هنردوسـت  مـردم  گـرم  حضـور  از  تشـکر  ضمـن  محمـودی، 
شهرسـتان منوجـان، اضافـه کرد: این اسـتقبال و حضور نشـان از 
اهمیـت و جایـگاه هنـر و هنرمنـدان در نـزد مـردم منوجـان دارد 
کـه همـواره در برنامه هـای فرهنگـی و هنـری مـا را همراهی می 

. کنند
محمـودی، در پایـان عنـوان داشـت: از یکایک هنرمنـدان، عوامل 
اجرایـی ایـن نمایـش، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب 
کرمـان و بـه ویـژه از حمایـت هـای همـه جانبـه شـورای شـهر و 
شـهرداری شـهر منوجان آقایـان مهندس محمدعلـی کیخا و امیر 
بیـت اللهـی حامیـان مالـی ایـن نمایـش نامـه تشـکر مـی کنم و 
امیـدوارم کـه بتوانیـم گامی درجهت پیشـرفت هنرمندان، نشـاط 

و شـادابی مـردم هنر دوسـت شهرسـتان منوجـان  برداریم.

بخش آسـمینون منوجان وسعت 
زیادی دارد ودارای سـی روستا و 
ایـن  باشـدو  مـی  24دهیـاری 
روزهـا ، روزهـای پرکار بخشـدار 
جـوان وانقالبی این بخش اسـت.

حسـن طاهـری کـه ازفرزنـدان 
محسـوب  بخـش  ایـن  شـهید 
مـی شـود، در گفتگو بـا خبرنگار 
نشـریه تریبون جنوب به گوشـه 
بخشـداری  فعالیتهـای  از  ای 
آسـمینون جهـت اطالع رسـانی 
بـه مردم اشـاره کـرده اسـت که 
امیدواریـم خدمـات ارزنـده ایـن 
گونه انسـانهای شریف موردقبول 
ومرضـای الهـی واقع گـردد.  وی 
چمـن  هـای  زمیـن  احـداث  از 

کندرعبـاس  مـغ  بـن  روسـتای 
آبادوالریـان  زیـر سـازی وفنـس 
از  ورزشـی   زمینهـای  کشـی 
محـل اعتبـارات دهیـاری هـا و 
اداره کل ورزش وجوانـان اسـتان 
کرمـان خبـر داد و افـزود: زیـر 
سـازی کوچـه هـا و معابـر تمـام 
روسـتاهای بخـش انجـام شـده 
وآماده  اجرای آسـفالت هسـتند.
دربحـث حمایـت از ورزش از رده 
هـای مختلـف نوجوانـان گرفتـه 
تـا پیشکسـوتان هیـچ کوتاهـی 
وبایـد  گرفـت  نخواهـد  صـورت 
زمینه های رشـد واعتالی ورزش 
را فراهـم کنیـم تا اسـتعدادهای 
مختلـف  هـای  رشـته  نهفتـه 

ورزشـی شناسایی شـوند.طاهری 
مهمتریـن  از  کـرد:  تصریـح 
آسـمینون  بخشـداری  اقدامـات 
اینجانـب،  خدمـت  دوره  در 
سروسامان دادن شـرکت تعاونی 
دهیـاری هـا بعـد از مـدت مدید 
بـود کـه در ایـن زمینـه آقـای 
امیـن محمودی نـودژ بـه عنوان 
تعاونـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
دهیاری های بخش آسـمینون و 
اعضـای هیئت مدیـره آن معرفی 
حـال  در  افـزود:  گردیدنـد.وی 
حاضـر یک دهیـاری تمـام وقت 
پـاره  و 23دهیـاری  بجـگان  در 
وقـت در سـایر روسـتاها در حال 
خدمت رسـانی به مردم هسـتند.

بسـیج  بـا  آسـمینون  بخشـدار 
ادارات شهرسـتان از توزیـع برنج 
احتـکاری وسـهمیه ای گرفته تا 
کمـک به تجهیز مـدارس در این 
بخـش تمـام همـت خـود را بـه 
کار گرفتـه تـا در جهـت خدمت 
رسـانی بـه مـردم شـریف بخش 
مانـدگارو  خدمـات  آسـمینون 
باقیـات صالحاتـی  را از خـود بـه 

یـادگار بگـذارد. 
منطقـه  ایـن  محرومیـت  امـا 
جـوان  بخشـدار  شـده  موجـب 
ایـن بخـش بـه فکـر خدمـت به 
مردمان روسـتاهای ایـن منطقه 
بیفتـد و در همین راسـتا از هیچ 

فروگذارنکنـد. کوششـی 

حسـن طاهری با اشـاره به اینکه 
تمـام  بایـد  خدمـت  بحـث  در 
تالش مـان را انجـام دهیـم چـرا 
کـه مـردم بـرای نظـام و انقالب 
کـم نگذاشـتند، اظهـار کـرد: به 

مناطـق  در  کـه  مردمـی  ویـژه 
هـم  زیـادی  شـهدای  محـروم 
تقدیـم اسـالم و انقـالب کردنـد 
بایـد از امکانـات خوبـی بهره مند 

. شند با

بخشدار جوان آسمینون ، بانی »خیر و خدمت« 
به روستائیان محروم این بخش می شود

آغاز زندگی
 زوج منوجانی درکنار

حرم مطهرشهدای گمنام

روزبارانـی  در  را  خـود  ازدواج  پیونـد  منوجانـی  جـوان  زوج 
چهارشـنبه2۷آذرماه ۹۸باقرائـت خطبـه عقددر جوار شـهدای گمنام 
منوجـان آغازنمودند.دوشـیزه نیلوفـر رازمندو محمد غالمـی اهل ماه 
کنـگان منوجـان  ترجیـج دادند بـا کمترین مهریه و بـدون تجمالت 
،پیونـد زندگـی خـودرا باتـوکل بـر خداوندمتعـال و فضـای معنـوی 

مـزاردو شـهید سـرافراز گمنـام دفـاع مقـدس آغازنماینـد.
بـه گـزارش خبرنگار  تریبـون جنوب ، محمد غالمـی و نیلوفر رازمند 
زوج منوجانـی آئیـن عقـد کنان خـود را در جوار حرم مطهر شـهدای 

گمنام شهرسـتان منوجان برگـزار کردند .
خطبـه عقد محمدغالمی و همسـرش در حرم مطهر شـهدای گمنام 
جـاری شـد کـه عـالوه بـر مزیـن شـدن زندگی شـان بـه نـور اهـل 
بیـت)ع( بـا شـهدا پیمـان بسـتند و بـه بیانات مقـام معظـم رهبری 

مبنـی بـر ازدواج آسـان جامـه عمل پوشـاندند.
ایـن عـروس و داماد،درحاشـیه آغـاز زندگـی خـود اعـالم کردنـد، 
معتقدنـد ایـن مـکان برایشـان خوش یمـن خواهـد بـود آرزو کردند 
زندگـی شـان بـه برکـت عنایـت شـهدا تـوام بـا خوشـبختی باشـد. 
عوامـل نشـریه تریبـون جنـوب منوجـان سـعادتمندی وعاقبـت بـه 

خیـری ایـن زوج گرانقـدر را آرزومنداسـت.

کشاورزانجنوبکرمانحمایتنمیشوند

نبودصادراتوگسترشدالالن
تاکیـد  بـا  منوجـان  فرمانـدار 
محصـوالت  از  حمایـت  بـر 
کشـاورزی جنـوب کرمان گفت: 
بـا توجـه بـه اینکـه محصـوالت 
وجـود  مناطـق  در  مرغوبـی 
حمایتـی  هیچگونـه  امـا  دارد 
ایـن  و  نمی شـود  از کشـاورزان 
شـده  آنهـا  ناامیـدی  موجـب 

اسـت.  
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس 
از منوجـان، صراف زاده مسـوول 
سـرمایه گذاری خارجـی معاونت 
اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی 
کشـاورزی،  جهـاد  وزارت 
برخـوری رئیـس سـازمان جهاد 
کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
در  همـراه  هیئـت  همـراه  بـه 
محصـوالت  صـادرات  خصـوص 
جنـوب  مرکبـات  و  کشـاورزی 
عمـان،  کشـور  بـه  کرمـان 
گلخانـه ای  محصـوالت  از 
بازدیـد  منوجـان  شهرسـتان 

آوردنـد. به عمـل 
حاشـیه  در  منوجـان  فرمانـدار 
اینکـه  بیـان  بـا  بازدیـد  ایـن 
جنـوب  کشـاورزان  دغدغـه 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کرمـان 
محصـوالت مرغوبـی دارنـد این 
اسـت کـه هیچگونـه صادراتـی 
در محصوالتشـان وجـود نـدارد، 
تاکیـد کـرد: تولیـد محصـوالت 
اسـتان  جنـوب  کشـاورزان 

جالیـزی  محصـوالت  خصوصـا 
زیـاد  آنقـدر  مواقـع  برخـی 
را  بـازار  تـوازن  کـه  می شـوند 
به هـم می زنـد و بـه ایـن خاطر 
محصـول  می شـوند  مجبـور 
خـود را یا بـا قیمت های بسـیار 
یـا  برسـانند  به فـروش  پاییـن 

کننـد. خـراب  و  دپـو 
افـزود:  محمـودی  محمـد 
متاسـفانه بحـث عـدم صـادرات 
در  دالالن  گسـترش  باعـث 
کـه  اسـت  شـده  مناطـق  ایـن 
باغـی  مرکبـات  محصـوالت 
میانگیـن  بـا  باغـداران  از  را 
قیمـت 1500 تـا 2500 تومـان 
می خرنـد و بـا قیمت هـای چند 
و  اسـتان ها  مراکـز  بـه  برابـری 

صاحـب  و  می فروشـند  کشـور 
بیشـترین سـود نیـز می شـوند.

وی بـا بیـان اینکـه می طلبد در 
این خصوص تدبیری اندیشـیده 
شـود که جنـوب از این وضعیت 
صـادرات  بحـث  و  آیـد  بیـرون 
شـود،  فعـال  مناطـق  ایـن  در 
متذکر شـد: راه اندازی و توسـعه 
فـرودگاه جیرفـت می توانـد در 
بحـث صـادرات کمـک شـایانی 
بـه مردم کشـاورز جنـوب بکند.
تاکیـد  بـا  منوجـان  فرمانـدار 
مجـدد بـر موضـوع حمایـت از 
جنـوب  کشـاورزی  محصـوالت 
بحـث  داشـت:  اذعـان  کرمـان 
صـادرات را در جنوب گسـترش 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  دهیـد 

محصـوالت مرغوبـی در مناطق 
هیچگونـه  امـا  دارد  وجـود 
حمایتی از کشـاورزان نمی شـود 
و ایـن بی حمایتـی باعـث ناامید 
شـدن کشـاورزان ایـن مناطـق 

شـده اسـت.
مسـوول  صـراف زاده 
سـرمایه گذاری خارجـی معاونت 
اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی 
وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار 
داشـت: محصوالت سالم جنوب 
کرمـان بـا زمینـه حضـور صادر 
کننـدگان از اسـکله ای در بنـدر 
جاسـک اسـتفاده و محصـوالت 
جنـوب  و  منوجـان  شهرسـتان 
کرمـان بـه کشـور عمـان صادر 

. می شـود

شعرمحلی منوجونی

عکس تو

عکس تو برعکس تو اگده عذابوم نادهه
ناکنه خون ودلوم گریه تو خواووم نادهه

فرق داره وی خودت خیلی متین ومهربون

نازنه توی سروم زهر فراقوم نادهه
توی سینه ی خو نداری کینه ی

مثل تو روز تاپسین رنج وماللوم نادهه
خوته کنج دلوم چه ساده وچه بی ریا 
در به در ناگرده وآتش و جونوم نادهه

شاعر:صولت جداوی
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مقام معظم رهبری:
بهترین کسی است

 که درد مردم رابفهمد.

اخبار شهرستانهای جنوبی

نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته در 
کهنوج برگزار شد

نخسـتین جشـنواره ملـی خرمـای کلوتـه جنـوب اسـتان کرمـان 
بـا حضـور رایزنـان اقتصـادی کشـورهای عـراق و بنـگالدش در 

شهرسـتان کهنـوج برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، نخسـتین جشـنواره ملـی 
خرمـای کلوتـه جنـوب اسـتان کرمـان، بـه همـت اتـاق بازرگانی 
کرمـان بـا حضـور حمـزه نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی، طبیـب زاده رئیـس 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان و  اتـاق 

رایزنـان اقتصـادی عـراق و بنـگالدش در کهنـوج برگـزار شـد.
وحـدت عیـدی فرمانـدار کهنـوج در ایـن جشـنواره با بیـان اینکه 
مـردم جنـوب اسـتان کرمان بـه سـخاوت و بزرگی زبانزد هسـتند 
و رزق و روزی حـالل بـا آبلـه کـف دسـت کسـب می کننـد اظهار 
داشـت: ایـن مردم شایسـتگی های زیـادی دارند و حیف اسـت که 

درگیر معیشـت زندگی باشـند.
وی بـا بیـان اینکه نیـروی انسـانی توانمند و مسـتعدی در کهنوج 
وجـود دارد و در دفـاع مقـدس جوانان هم شـهیدان زیادی تقدیم 
نظـام و انقـالب کرده انـد گفـت: بایـد از ظرفیت هـای آب و خـاک 

منطقـه خلق ثـروت کرد.
فرمانـدار کهنوج با اشـاره به اینکه جشـنواره خرمـای کلوته نیز در 
ایـن راسـتا برگزار می شـود کـه ظرفیتهـای جنوب کرمـان به ویژه 
کهنـوج معرفـی شـود افـزود: مـا بایـد بـا بازاریابـی خـوب بتوانیم 
برنـد خرمـای کلوته را بشناسـانیم و منطقه خـود را متحول کنیم.

ادامه موفقیتهای نیروی انتظامی منوجان در 
کشف  موارد مخدر

بـا خبرنگارنشـریه  سـرهنگ محمـودی ف.ا.منوجـان در گفتگـو 
تریبـون جنـوب تصریـح کرد:ماموریـن فرماندهـی انتظامی بخش 
آسـمینون )نـودژ( درحیـن گشـت زنـی درایـن بخش، بـه خودرو 
سـواری پـژو 405 مشـکوک برخوردکـرده ودر تعقیـب و گریـز در 
محلـه الریان،منجربـه تـرک خـودرو توسـط راننـده گردیـد کـه 
پـس ازهماهنگـی بـا مقـام محتـرم قضایی خـودرو مورد بازرسـی  
قرارگرفـت و مقـدار 50 کیلـو گـرم مـواد مخـدر ازنـوع تریاک در 

خـودروی مذکـور کشـف گردید.

احساس تکلیف 22نفراز حوزه پنج گنج 
درانتخابات  مجلس یازدهم

ثبـت نـام 22نامزد بـرای انتخابات مجلـس در حـوزه انتخابیه پنج 
شهرسـتان جنوبی )کهنوج، فاریـاب، منوجـان، رودبارجنوب، قلعه 

) گنج
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتانهای باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
از جنـوب کرمـان  لیسـت نهایـی نامزدهـا بـرای یازدهمیـن دوره 
پنـج  انتخابیـه  حـوزه  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابـات 

شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:
 آقایان :

1 -خدابخش خارائی
2-مرتضی رهبر

3-محسن منصفی
4-هدایت تاجیک

5 -احمد حمزه
۶ -علیرضاحبیبی

۷ -مهدی شهریاری 
۸ -عبدالرضا بامری
۹- منصور شکرالهی

10 -حسن مرادی
11- مختار وزیری 
12 -حسین لطفی 

13 محمدرضا امیری
14-علم احمدی
15-نادر نیکخو

1۶-علی اصغر پوربهزادی
1۷-محمدفالح کهن
1۸-مختار تقی پور

1۹-عبدالحسین خانکاه
20-علی تاجیک

21-محمد پیروزی نیا
22-محمدرضاحمزه ای

که تعداد
5 نفـر از نامزدهـا در وزارت کشـور و 1۷نفـر از نامزدهـا در سـتاد 
انتخابـات در فرمانـداری شهرسـتان کهنوج ثبت نام خـود را انجام 

اند. داده 

آقـای سـاالری در ابتدا کمی 
از خودتـان برایمان بگویید؟

فرهـاد  بنـده  سـالم  عـرض  بـا 
سـاالری نـودژ از سـاکنان حـال 
و  منوجـان  شهرسـتان  حاضـر 
شـهر نودژ و روسـتای سـاالرآباد 
خانـواده  کار  مهمتریـن  هسـتم 
در  خـودم  اسـت  کشـاورزی  ام 
رشـته علوم ارتباطـات اجتماعی 
مقطـع  در  و  کـرده  تحصیـل 
التحصیـل  فـارغ  کارشناسـی 
مشـکالت  بخاطـر  امـا  شـدم 
را  تحصیلـم  نتوانسـتم  مالـی 
ادامـه دهـم و برای تسـالی دلم 
کـه نتوانسـتم بـه مقاطـع باالتر 
دسـت پیدا کنـم به دنیـای هنر 
که مایه آرامشـم بود پنـاه آوردم
شـما هنـر نویسـندگی را از 

کـی شـروع کـرده اید؟  
 ایـن تـوان از همـان ابتـدا کـه 
شـدم   دبسـتان  مدرسـه  وارد 
درمـن وجـود داشـت اما کسـی 
از آن مطلـع نبـود تـا اینکـه بـه 
پایه پنجم دبسـتان رسـیدم و در 
امتحـان امـال و انشـاء معلم مان 
خواسـت داسـتانی در مورد شیر 
و جنـگل بنویسـم مـن درعرض 
بـود  آن مدتـی کـه وقـت داده 
5صفحه داسـتان تخیلی نوشـتم 
زمانـی کـه  معلم مـان انشـاء را 
دیـد حیـرت زده مـات و مبهوت 
مرا نـگاه می کـرد روزی پدرم را 
بـه مدرسـه دعـوت کـرد و گفت 
تخیـل  تـوان  و  تفکـر  قـدرت 
پسـر شـما فراتـر از یـک دانـش 
آمـوز هم سـن اوسـت اگـر به او 
اهمیـت بدهیـد روزی نویسـنده 
خوبـی خواهـد شـد بـه همیـن 
روال مقطـع راهنمایـی گذشـت 
تـا وارد مقطع دبیرسـتان شـدم 
حسـنی  آقـای  دوم  سـال  در 
توانایـی  ایـن  ادبیاتمـان  معلـم 
و  اسـتعداد مـرا کشـف کـرد  و 
از مـن خواسـت  تحصیالتـم را 
دهـم  ادامـه  ادبیـات  رشـته  در 
در  حضـور  بـه  تشـویق  مـرا  او 
مسـابقات ادبیاتـی مـی کـرد که 
بعد از شـرکت توانسـتم عناوینی 
شـکل  بـه  امـا  کنـم  کسـب  را 
حرفـه ای از سـال ۸4زمانـی که 
نمایندگـی اداره ارشـاد منوجـان 
کار خـود را بـا ریاسـت دوسـت 
عزیـزم آقای محسـن سـمندری 

آغـاز کـرد شـروع کـردم. 
ایـن چندمیـن کتابی اسـت 

کـه شـما می نویسـید؟
مـن کتـاب داسـتان نیمـه کاره 
آنهـا  مهمتریـن  از  دارم  زیـاد  
هـای  داسـتان  بـه  تـوان  مـی 
و  جبهـه  حـوزه  در  کـه  هانـا 
است؛سـفیران  تحمیلـی  جنـگ 
اقتدار؛پیک سرنوشـت) امپراطور 
آسـمان وسرخپوسـت قهرمـان( 
بـرای نوجوانان اشـاره کرد چون 
هیـچ حامی مالـی نـدارم همین 

مـن  دلسـردی  باعـث  مسـاله 
بـرای تکمیل کردن شـان شـده 
اسـت امـا به پیشـنهاد چنـد نفر 
از مسـئولین هنـری در جـذب 
اسپانسـر مالـی بـرای چـاپ بـا 
احساسـی امیدوارانـه تمـام توان 
و  ام  گرفتـه  کار  بـه  را  خـود 
سـعی دارم تـا چند مـدت دیگر 
داسـتان مهیـج سـفیران اقتـدار 
که داسـتانی عاشـقانه و پلیسـی 

جنایـی اسـت را کامـل کنـم
موضـوع این کتاب چیسـت 
خـاص  مخاطبانـش  آیـا  و 

عام؟ یـا  هسـتند 
 ایـن کتابـی کـه از آن رونمایـی 
شـد یک کتـاب داسـتان تخیلی 
کـودک  هـدف  جامعـه  بـرای 
در  اسـت  13سـال  میانه۹الـی 
ایـن داسـتان سـه گـروه انسـان 
هـای بـزرگ؛ آدم کوتولـه و دیو 
نقـش ایفا مـی کنند فـرازو فرود 
ترغیـب  را  خواننـده  آن  هـای 
مـی کند تـا بـه نتیجه رسـیدن 
داسـتان؛ را پیگیـری کنـد اسـم 
هایـی که در این داسـتان به کار 
رفتـه شـاید برخی هـا فکرکنند 
کلمـه انگلیسـی هسـتند این در 
حالـی اسـت کـه تمامی اسـامی 
اسـم نـاب دنیـای باسـتان ایـن 

سـرزمین هسـتند.
 آقـای سـاالری شـما بـرای 
از  داسـتان  ایـن  نوشـتن 

چـه چیـزی و چـه منابعـی 
اسـتفاده کـرده اید یـا الهام 

گرفتـه ایـد؟
و خیـال  فکـر  از  داسـتانی کـه 
حاصـل مـی شـود و  و بـا تخیل 
پـردازش مـی شـود فکـر نمـی 
کنـم احتیـاج بـه منبعی داشـته 
الهـام  بـا  رابطـه  در  امـا  باشـد 
گرفتـن همانگونه کـه گفتم من 
قـوه تخیلی بسـیار قـوی دارم به 
عنـوان مثـال بـرای تفریـح رفته 
ایـم گـردش حرکت خـاص یک 
طبیعـت  در  حیـوان  یـا  پرنـده 

مـی توانـد دیـد مـرا بـه خـود 
جلـب کنـد و یـک سـوژه و ایده 
در فکـرم شـکل دهـد در همـان 
موقعیـت زمانـی در ذهنـم یـک 
حرکـت  آن  مـورد  در  داسـتان 
پرنـده یا حیـوان  پـردازش کنم 
کـه اگـر بـر روی آن کار کنـم 
داسـتان خوبـی به رشـته تحریر 
در مـی آیـد مـن ایـن تـوان را 
دارم کـه در رابطـه بـا موضوعـی 
که شـما مـی دهیـد در کمترین 
داسـتان  یـک  ممکـن   زمـان 
پـردازش کـرده و بنویسـم ایـن 

فـرض  ادعـا  یـک  مـرا  حـرف 
نکنیـد چـرا کـه هـم بـه برخـی 
از دوسـتان در اسـتان هرمـزگان 
و هـم در دفتـر مدیـرکل ارشـاد 
جنـوب کرمـان این حـرف خود 

را اثبـات کـرده ام
کتـاب  ایـن  نوشـتن  بـرای 
تـان چقدر وقت گذاشـتید؟ 
متـن اولیـه ایـن کتـاب کـه ۶ 
 ۸4 سـال  در  را  بـود  صفحـه 
بـه  رفتـن  از  بعـد  امـا  نوشـتم 
تـا  گذاشـتم  کنـارش  دانشـگاه 
بـه  را  آن  سـال۹1  در  اینکـه 

جشـنواره داسـتان نویسی بسیج 
کـه  کـردم  ارسـال  کرمـان  در 
در آن جشـنواره بـا رای داوران 
را  اسـتان  جشـنواره  دوم  مقـام 
کسـب کـرد بـه همیـن خاطـر 
و  سـمندری  محسـن  آقایـان  
حسـن  کوهپیما روئسـای اسبق 
و سـابق ارشاداسـالمی  منوجان  
تقـی  معصومـه  دکتـر  خانـم  و 
رضـا  محمـد  دکتـر  و  زادگان 
مریـدی از اسـاتید آکادمیکم  از 
مـن خواسـتند ایـن داسـتان را 
بـه شـکل یک کتـاب بنویسـم و 

حـدو مرز هـای آن را گسـترش 
بـرای  و چیـزی حـدود 3سـال 
وقـت  کتـاب  ایـن  نوشـتن 
هـای  مشـاوره  بـا  و  گذاشـتم  
در  سـرانجام  اسـاتیدم  خـوب 
آن  اول  چـاپ   ۹۸ اردیبهشـت 
دومـش  چـاپ   پاییـز۹۸  در  و 

شـد. منتشـر 
کتـاب  ایـن  چـاپ  راه  در 
چقـدر هزینـه کـرده ایـد و 
چـه کسـانی در ایـن راه به 

شـما کمـک کـرده انـد؟
 بـا تمامـی هزینـه هـای جانبی 

تـا بـه امـروز چیـزی نزدیـک به 
هفـت میلیـون  هزینـه کـرده ام 
فعـال کـه چیـزی از این پـول به 
من نرسـیده اسـت امـا مدیرکل 
ارشـاد جنـوب کرمـان  محتـرم 
عهـده بـردار خریـد 300جلد از 
ایـن کتـاب ها شـده اسـت حال 
کـی خریـداری شـوند و پولی به 
مـن بدهـد نمی دانم امـا  در این 
راه از حمایـت هـای بـی دریـغ 
محمـودی  غالمحسـین  آقایـان 
ارشاداسـالمی   اداره  ریاسـت 
منوجـان کـه اگـر ایشـان پـای 
در عرصـه حمایت نمی گذاشـت 
شـاید امـروز ایـن کتـاب چـاپ 
سـمندری  شد؛محسـن  نمـی 
کـه بـه عنـوان مشـاور فرهنگی 
انـد؛  داشـته  کنـارم حضـور  در 
کل  مدیـر  کمالـی  رضـا  دکتـر 
بخـش  در  و  ارشـاد هرمـزگان  
جنـاب  مالـی  هـای  حمایـت 
اوژنـد  حسـین  مهنـدس  آقـای 
ریاسـت شـورای اسـالمی شـهر 
شـهردار  روشـناس  مهنـدس  و 
علیرضـا  دکتـر  منوجـان؛ 
اداره  کل  مدیـر  نـژاد  درویـش 
قشـم؛آقای  آزاد  منطقـه  ارشـاد 
معیـن  مسـئول  منصـوری 
منوجـان  شهرسـتان  اقتصـادی 
دسـت در دسـت هـم نهادنـد و 
بـا حمایـت هـای خالصانه شـان 
هزینـه بخـش اصلـی چـاپ این 

کتـاب را تامیـن کردند در بخش 
تقـی  دکتـر  خانـم  ویراسـتاری 
زادگان ؛ خانـم رازمنـد و دکتـر 
مریدی  از اسـاتید دانشـگاه هنر 
تهران مـرا همراهـی کردند و در 
راسـتای چـاپ و رونمایی اول در 
تهـران  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
آقـای همایون امیـرزاده مدیرکل 
ارشـاد  وزارت  عمومـی  روابـط 
جمهـوری اسـالمی ایـران کمک 
هـای بسـزایی به مـن کردند که 

جـای تشـکر و قدردانـی دارد
ناشـر کتاب شـما چه کسی 

انتشـارات است؟ و کدام 
انتشـارات  کتـاب  ایـن  ناشـر 
نـاک ناشـر اختصاصـی کـودک 
خانـم  مدیریـت  بـا  نوجـوان  و 
کـودک  واحـد  کـه  حسـینی 
بـه  گیـوا  انتشـارات  نوجـوان  و 
مدیریـت آقـای سـپهری اسـت 

باشـد. مـی 
بـرای جوانـان و کسـانی که 
تمایـل به نویسـندگی دارند 
چـه پیشـنهادات و توصیـه 

هایـی دارد؟
مـن تجربـه خـود را کـه در این 
راه بدسـت آورده ام مـی گویـم 
در ابتـدا سـعی کنید قـوه تخیل 
خـود را قـوی کنید بعد از سـوژه 
را  اول  خـط  موضـوع  یـا  یابـی 
بنویسـید اگـر خوب قـوه تخیل 
بگیریـد  بـکار  را  خـود  تفکـر  و 
مابقـی کلمـات در ذهـن نقـش 
مـی بندنـد توصیـه دیگـری که 
دارم هیچـگاه مطالعـه در زمینه 
کاری خـود را فرامـوش نکننـد 
چـرا که نویسـندگی فـن و فنون 

خـاص خـود را دارد.
جـا  دیگـر  بـار  یـک  پایـان  در 
دارد از حـاج آقـا احمـدی نیک 
بخـش  محتـرم  جمعـه  امـام 
شـخصیتی  کـه  آسـمینون 
دوسـت  فرهنـگ  و  برجسـته 
هسـتند و حمایت هـای فراوانی 
در عرصـه هـای فرهنگـی از من 
شـهر  شـورای  وریاسـت  کـرد 
منوجـان آقای مهندس حسـین 
اوژ نـد ؛ شـهردار منوجـان آقای 
قـدم  کـه  روشـناس  مهنـدس 
گذاشـتند  دیدگانـم  بـر  منـت 
حاضـر  رونمایـی  مراسـم  در  و 
منوجانـی  هنرمنـدان  و  شـدند 
پرشـور داشـتند  کـه حضـوری 
و  فرهنـگ  اداره  پرسـنل  و 
منوجـان  اسـالمی  ارشـاد 
آقایـان غالمحسـین محمـودی؛ 
جـواد سـهرابی؛ حسـن امینـی  
وخصوصـا خانـم طاهـری کندر 
کـه شـخصیتی مثبـت اندیـش 
هسـتند و در زمانـی کـه در این 
راه دشـوار خسـته می شـدم  با 
رهنمودهـای شـان مـرا به سـر 
مـی  امیـدوار  کار   ایـن  انجـام 
کردنـد تشـکر و قدردانـی  و از 
مسـئولین همشـهری ام )نـودژ( 
شـهردار  و  شـهر  شـورای  در 
نـودژ کـه بـرای کار هنـری من 
بـه عنـوان یـک هنرمنـد نـودژ 
ارزشـی  قائل نشـدند چه خوب 
بـود کـه هماننـد شـورای شـهر  
وشـهردار منوجـان افتخـار مـی 
ایـن مراسـم حضـور  دادنـد در 
دوسـتی  فرهنـگ  و  میافتنـد 
و  کردنـد  مـی  اثبـات  را  خـود 
باعـث قـوت قلبـم مـی شـدند 
از نشـریه وزیـن  گالیـه دارم و 
نیـز  منوجـان  جنـوب  تریبـون 

رادارم. سـپاس  نهایـت 

گذشـته  از  کـه  ای  بامطالعـه 
کـه  شـناختی  نیـز  و  مجلـس 
داشـتم،   نمایندگـی  کارکـرد  از 
عالقـه منـد بـودم روزی در ایـن 
جایـگاه حضـور یابـم واز ظرفیت 
وتخصـص  تـوان  و  مجلـس 
وتجربه خـودم ،بـرای خدمت به 

کنـم. اسـتفاده  مـردم 
واقعیتـش این اسـت که مجلس 
را نتوانسـتم آن گونـه کـه بایـد 
باشـد در ذهنـم تصویـر سـازی 

. کنم
یـک  بـه  مجلس،بیشـتر  وقتـی 
نهـاد دولتی ،مانند شـود ،تا یک 

قـوه مسـتقل و مطالبـه گـر !

کسـی  مجلـس  تـراز  نماینـده 
اسـت  کـه از یک سـو در مقابل 
مـردم ، کوچک وخاکسـار اسـت 
وخـود را کمتریـن وخـادم ترین 
ازسـوی  امـا  دانـد  مـی  ایشـان 
دیگـر در مقابـل دولـت مـردان 
قامـت  ،در  حاکمیـت  وحتـی 
وکیـل متعهـد ومسـؤولی ظاهـر

 مـی شـود کـه هیـچ نسـبتی با 
کسـی وجایـی نـدارد !

مـردم و البتـه مجلـس ،بایـد به 
قاعـده دنبال نماینده ای باشـند 
کـه همیشـه بـه نفـع مـردم قد 
بلنـد مـی کنـد وحتـی دولـت 
قانـون  زبـان  بـا  را  وکارگـزاران 

مجـاب  نظارتـی  وابزارهـای 
ومدیریـت مـی کنـد.

نماینـده مجلس وقتـی در میان 
مردم اسـت ،چون پـدر وبرادری 

مهربـان و غمخوار اسـت ؛ وچون 
بـرای  رود  مـی  مجلـس  بـه 
هیـچ  از  مـردم  امـور  گشـایش 

تالشـی فروگـذار نمـی کنـد.

مـی  را  قانونـی  هـای  ظرفیـت 
تولیـد  هـای  روش  و  شناسـد 
،بـرای تعدیـل  لوایـح و تبصـره 
دانـد. مـی  را  قانـون  وتلطیـف 

ایـن نماینده در قامت کسـی که 
خـودش و زندگی وآسایشـش را 
؛در هرکجـا  وقـف کـرده اسـت 
کـه بـرای مردم،زمینـه وظرفیت 

گشـایش هسـت حضور دارد.
نماینـده مـردم بایـد ، افـزون بر 
واندیشـه  ،آگاهـی  دانـی  قانـون 
بـرای  پرشـور  سـری  ورزی؛ 

باشـد. داشـته  خدمـت 
تفـاوت یـک نماینـده بـا دیگران 
،در ناآرامـی ،تکاپـو، حضورمؤثـر 

هـای  سـاحت  در  مسـتمر  و 
نمایندگـی اسـت. اگـر بخواهـم 
کمـی راحتتـر نماینـده مجلـس 
،خواهـم  بکشـم  تصویـر  بـه  را 
گفت:نماینـده بیـش از هرکـس 
بـرای  وهزینـه  خدمـت  جنـون 

بهبـود امـور مـردم را دارد.
مـن عاشـق نماینـده ای هسـتم 
کـه خـود فرزنـد بیـکار دارد ،اما 
در کوشـش توسـعه کار واشتغال 
جوانـان مردم اسـت. خود صدها 
گـره کـور در زندگـی شـخصی 
گـره  گشـودن  بـرای  امـا  دارد 
هـای زندگـی مـردم شـب و روز 

شناسـد. نمی 

مجلسم آرزوست!
محمدابراهیممحمدی

گفتگوی صمیمی باجوان موفق نودژی نویسنده کتاب کاشفان جزیره گمشده 
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آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم (
بدینوسـیله بـه اطالع سـهامداران شـرکت تعاونـی یـا مهدی)عج( می رسـاند ،که 
جلسـه مجمع عمومی عادی آن شرکت روز دوشـنبه مورخ ۹۸/10/03راس ساعت 

۹ صبـح در محـل دفتر شـرکت واقع در روسـتای چـاه نارنج تشـکیل می گردد.
خواهشمنداست در تاریخ و ساعت یاد شده در محل مذکور حضور بهم رسانید.

اهداف جلسه:
1-انتخـاب اعضـا و هیـات مدیـره بـه مـدت سـه سـال مالـی 2-انتخاب بازرسـان 

بـرای مـدت یک سـال

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

آدرس منوجان- بلوار معلم-روبروی آموزش وپرورش

کلیه خدمات در این 
خشکشویی دو روزه 

پذیرفته می شود.

بامدیریت توانمند برادر جداوی

با استفاده از بهترین وقویترین شوینده 
های روز دنیا و ضدعفونی کردن

آماده همکاری
 با ارگانهای دولتی وخصوصی

گپ خودمانی با رئیس شورای اسالمی شهر منوجان باخبرهای خوش به شهروندان   

ارتقاء شهرداری منوجان از درجه 5 به 6 
بادستور وزیر کشوربعداز17سال

شـوراها نهادی مردمی هسـتند 
چهارسـاله  دوره  یـک  در  کـه 
فعالیت خود را شـروع می کنند 
کـه طبـق قانـون باید هـر عضو 
بـه طول یکسـال مـی توانـد به 
عنـوان رئیس شـورای اسـالمی 
شـهر فعالیـت و عملکـرد خـود 
را بـه نمایـش بگـذارد لـذا بایـد 
ریاسـت هـای شـورای اسـالمی 
شـهرها شـهریور مـاه هر سـال 
هیئت رئیسـه جدید را تشـکیل 
و فعالیـت خـود را آغـاز کنند و 
رئیـس قبلـی عملکرد یکسـاله 

خـود را بـه مـردم اعـالم کند.
در  موفـق  شـهرهای  از  یکـی 
بحـث مدیریت شـهری اسـتان 
اسـت  شـهرمنوجان   کرمـان، 

که دارای 5عضو شـورا ونسـبت 
اسـتان  شـهرهای  دیگـر  بـه 
ایـن  رئیسـه  هیئـت  ترکیـب 
شـورا متشـکل از جوانـان شـد 
کـه بـا انتخـاب اعضای شـورای 
اسـالمی شـهر،مهندس حسین 
اوژندجـوان انقالبـی وپرتالش،به  
شـهر  شـورای  رئیـس  عنـوان 
منصوب شـد که پس از دوسـال  
فعالیت، توانسـت عملکـرد قابل 
بگـذارد  نمایـش  بـه  را  قبولـی 
وی در گفتگـو بانشـریه تریبون 
جنـوب گوشـه ای از عملکـرد 
اظهـار  و  کـرد  بیـان  خـودرا 
کوتاه مـدت  برنامـه  داشـت: 
مدیریت شهری منوجان تعریف 
شـده و بر اساس افق پیش بینی 

شـده کارهایـی از جمله نهضت 
آسفالت درسـطح شهر منوجان 
صـورت گرفت کـه نقش مهمی 
در تحـول سـیمای شـهر و نیـز 
پیگیـری مطالبـات شـهروندان 

داشـت.
کرد:خبرخـوش  تصریـح  اوژنـد 
بـه شـهروندان ارتقاء شـهرداری 
منوجـان از درجـه 5 بـه ۶ بـر 
عوامـل  و  نامـه  شـیوه  اسـاس 
ناظـر بردرجـه بندی شـهرداری 
مورخـه  نامـه  براسـاس  هـا 
محتـرم  ۹۸/03/12وزیـر 
اسـت  1۷سـال  از  کشـوربعد 
کـه امیـدوارم موجبات توسـعه 
وعمـران شـهر هرچـه سـریعتر 

گـردد. فراهـم 

را  بـودن خـود  ای  اوژندرسـانه 
یکـی از مزایـا و علـت موفقیـت 
و  کـرد  اعـالم  شـورا  در  خـود 
گفت: با تعامالتـی که با مدیران 
و صداقتـی کـه بـا مردم داشـته 
ام، توانسـته ام  خیلـی از امورات 
شـهر را انجام دهم امـا هیچ گاه 
از جایگاه رسـانه سـوء اسـتفاده 
نکـردم به نحوی بـود که بعضی 
مواقـع احسـاس مـی کـردم اگر 
رسـانه  گیـرد  صـورت  کاری 
ای کنـم تـا مـردم در جریـان 
از  گیرنـد.وی  قـرار  فعالیتهـا 
مدیران خواسـت کـه از ظرفیت 
مدیریـت  کنـار  در  هـا  رسـانه 
خـود اسـتفاده کننـد چـرا کـه 
قـدرت این عنصر بـرای همگان 

مشـخص اسـت.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر 
جـای  افزود:جـای  منوجـان 
منوجـان ازقلعـه تـا مـاه کنگان 
وبـرای  اسـت  شـهرمنوجان 
توسـعه وعمـران، برایـم  هیـچ 

نـدارد. تفاوتـی 
مهنـدس حسـین اوژنـد )علی( 
ریاسـت شـورای اسـالمی شـهر 
باتجربـه  مدیـران  ،از  منوجـان 
،خـوش فکر ،اخـالق مدار،خالق 
شـورای  شایسـته  و  ،عملگـرا 
اسـالمی شـهر منوجـان اسـت 
که در هر پسـت ومقامی منشـاء 
اثرات مثبت و چشـمگیری بوده 
و انصافـاٌ پلـه هـای ترقـی را بـا 
موفقیـت طـی نمـوده و همواره 
بـا تحـول گرایـی، رونـد شـایان 
ذکـری را در کارنامـه خـود بـه 

ثبـت رسـانده وایـن مهم نشـان 
از لیاقـت و کارآمـدی ایـن مدیر 
و  پاکدسـت، متعهـد  سـالمت، 
متخصـص بـوده کـه تجربیـات 
گرانبهایـی در حـوزه مدیریـت 
شـهری دارد و مدیـری خـوش 
آتیـه و در عیـن حـال مردمـی 
،دلسـوز و کارکشـته ای اسـت و 
در مـدت کوتـاه تصدی ریاسـت 
شـورای اسـالمی شـهر منوجان 
در  را  چشـمگیری  تحـوالت 
توسـعه شـهر و ایجـاد وحـدت 
وهمدلی بین شـورا وشـهرداری 

ایجـاد کرده اسـت.
ریاسـت  اسـت  ذکـر  شـایان 
فعلـی شـورای اسـالمی شـهر 
منوجـان قبـاٌل هم اهل رسـانه 
فـارس  خبرگـزاری  ودر  بـوده 
ای  رسـانه  کار  عبـور  ونشـریه 
اسـت. داده  انجـام  وخبـری 
فوتبـال  هیـات  ریاسـت  وی 
هـم  را  منوجـان  شهرسـتان 
عهده دار اسـت و در امر ورزش 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت موجود 
مشـوق جوانـان ونوجوانـان در 
امر گسـترش ورزش است.مدیر 
جـوان شـورای اسـالمی شـهر 
خبرهـای  ادامـه  در  منوجـان 
شـهروندان  بـه  خـود  خـوش 
منوجانـی  به خبرنـگار تریبون 
گفـت: آسـفالت و زیـر سـازی 
شـهر  مناطـق  از  بسـیاری  در 
نخلسـتان،توحیدآباد  ازجملـه 
ودر  شـده  انجـام  چاریـان  و 
حـال حاضـر در سـایر مناطـق 
محـروم شـهرهمچون چشـمه 

)بعـد از اتمـام احـداث پـل ها(
وزیر سـازی و تسـطیح جاده ها 
در مـاه کنـگان درحـال انجـام 
می باشـد.وی افزود:زیر سـازی 
سـایر کوچـه هـای مرکز شـهر 
وشـهرک ۶5 هکتـاری والیـن 
نشـانی  آتـش  خیابـان  دوم 
باشـدکه  مـی  کار  دسـتور  در 
تاپایـان عمر ایـن دوره ازشـورا 
نهایـت تـالش درانجـام پـروژه 
هـای راکـد صـورت مـی گیرد.
اوژندتصریـح کرد: بعد از نهضت 
آسـفالت نوبـت اجـرای نهضت 
در  خیابانهـا  سـازی  رو  پیـاده 
بـود  خواهـد  شـهر   سـطح 

ل  حـا ر د و
رایزنـی جهـت 
میلیارد  ده  وام 
تومانی از دفتر 
ی  شـهر ر مو ا
ی  ر ا ند سـتا ا
انجـام  جهـت 
آن در صـورت 

تحقـق 
،خواهیـم بـود.
درکنـار جـوان 
در  گرایـی 
یـت  یر مد
ی  شـهر
ن  جـا منو

روشـناس  وحیـد  ،مهنـدس 
شـهردار توانمند و خوش اخالق 
ایـن شـهر اسـت کـه باحمایت 
:ورزش  از جملـه  جانبـه  همـه 
و...در  ورسـانه  وهنـر  ،فرهنـگ 
ایـن  ارزنـده  خدمـات  تکمیـل 
شـهر  اسـالمی  شـورای  دوره 
منوجـان سـنگ تمام گذاشـته 

. سـت ا
عمرانـی  وفعالیتهـای  اقدامـات 
سـبز  وفضـای  وخدماتـی 
درسـطح  منوجـان  شـهرداری 

: شـهر
نارنـج در  نهـال  ادامـه کاشـت 

بلوارهـا

ادامه نقشه کشـی وجدولگذاری 
پـارک محله رور ماهکنگان

 تسـطیح و هموارکـردن بسـتر 
رودخانـه فصلی چشـمه وایجاد 
سـنگ چینـی بسـتر رودخانـه 

جهـت هدایـت آبهـای فصلـی
کاشـت گلهای فصلـی در بلوار و 

میادین سـطح شهر
امیـد اسـت  مجموعـه اقداماتی 
که شـهرداری وشـورای اسالمی 
مـی  شـهرانجام  شهردرسـطح 
گیـرد مـورد رضایت شـهروندان 

مـورد قبـول واقع شـود. 
شـهرداری  عمومـی  )روابـط 
وشورای اسـالمی شهرمنوجان(

مجموعه همدل شهردار واعضای شورای اسالمی شهرمنوجان کلنگ زنی پل مصلی اقدامات عمرانی و خدماتی فضای سبز

تجلیل فرماندار از اعضای شورا


