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زحمـات  از  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن 
خسـتگی ناپذیـر جنـاب دکترحمـزه در 
تصـدی  در  خدمـت  چهارسـال  طـول 
موفقیـت  خطیـر،  مسـوولیت  ایـن 
مـردم  منتخـب  بعنـوان  جنابعالـی 
قلعـه  کهنـوج،  شهرسـتانهای  شـریف 
گنـج، رودبارجنـوب، فاریـاب ومنوجـان  
دریازدهمیـن دوره  انتخابـات  مجلـس 
شورای اسـامی  را تبریک عرض نموده  
و برایتـان سـامتی و توفیـق روز افزون 
مسـئلت داریـم. بی تردیـد خدمتگزاری 
گنـج،  پنـج  عزیـزو شـریف  مـردم  بـه 
فرصت مغتنمی اسـت کـه امیدواریم  با 
نـگاه مدبرانـه، هـم مشـمول لطـف حق 
تعالـی قـرار گیرید و هم اسـباب رضایت 
خاطـر آحـاد مـردم عزیزایـن خطـه ی 
زرخیـز را فراهم سـازید کـه آنچه باعث 
سـرافرازی و سـربلندی است، خرسندی 

مخلـوق و خشـنودی خالـق اسـت.

مهندس حسین اوژند            
رئیس شورای اسالمی شهرمنوجان

                                                                                               
مهندس عباس عطاپور وزیری       
رئیس شورای اسالمی شهرکهنوج   

کرونا مهمان ناخوانده سال نو در کشور!
کرونـا چند هفتـه ای اسـت در روزهای 
پایانـی سـال 98 بـه برخـی اسـتانهای 
نیسـت  وبعیـد  اسـت  یافتـه  کشـورراه 
در سـال نـو هـم ایـن مهمـان ناخوانده 
همچنـان در سـایر نقاط کشـور گشـت 
وگـذاری نداشـته باشـد. مـردم نگـران 
هـر چنـد  تشـویش هسـتند،  دارای  و 
مسـوولین در اسـتان از عدم ورود کرونا 
خبـر مـی دهنـد امـا اخبـار قرنطینـه 
سـایر  در  نفـر  چنـد  فـوت  حتـی  و 
اسـتانها، دهـان بـه دهـان مـی چرخـد 
وبازارشـایعات در ایـن روزهـای پایانـی 

اسـت. سـال98،داغ 
از  را  اخبـار  عزیـز،  مـردم  بایـد  یقینـاٌ 
طریـق وزارت بهداشـت ودرمـان دنبال 
کننـدو بـه شـایع سـازی هـای مجازی 

توجهـی نکننـد.
در برخـی گروههـا مطالبی منتشـر می 
شـود که هـرگاه مسـوولین مـی گویند 
نگـران نباشـید مـا بیشـتر نگـران مـی 

یم. شو
بـه نظر حتی اگـر کرونا اینجـا نیامده و 
مـواردی از ابتا مشـاهده نشـده باشـد، 
بهتر اسـت بـرای اطمینـان خاطر مردم 
اقداماتـی سـریع انجـام شـود، تعطیلـی 
برهـه  درایـن  دانشـگاهها  و  مـدارس 

تـااز  بـود  ای  پسـندیده  کار  حسـاس 
شـیوع کرونا جلوگیری شـود اما  توزیع 
مـواد ضـد عفونـی کننده و ماسـک می 
توانـد تـا حـدودی آرامـش خاطـر برای 
بـا گفتـن مـردم  تنهـا  بیـاورد،  مـردم 
نگران نباشـید، آسـوده بخوابید شهر در 
امن و امان اسـت، چیـزی را عوض نمی 
کنـد، مـردم وقتی اطمینـان خاطر پیدا 
مـی کننـد کـه در اولیـن داروخانه های 
شـهرها مـان، ماسـک داشـته باشـند، 
بهداشـت عمومـی رعایـت شـود، مـواد 
ضـد عفونـی کننده در دسـترس باشـد 
واطاع رسـانی هـا جهت پیشـگیری از 
یک فاجعه انسـانی در آسـتانه ی سـال 
نـو، شـفاف و سـریع باشـد.ضمن اینکه 
ودسـت  عزیـزان  یکایـک  از  دارد  جـا 
ودرمـان  بهداشـت  وزارت   انـدرکاران 
کـه ایـن روزهـا کارجهـادی در کنتـرل 
و درمـان بیمـاران مبتـای کرونـا انجام 
نمـوده  عـرض  ،خداقـوت  دهنـد  مـی 
بـه  نماییـم.  نباشـیدعرض  خسـته  و 
اسـت:  ایـن  آخرمـان  حـرف  هرحـال 
بـه فکـر سـامت روانـی مـردم  باشـید 
اسـترس موجود در زیر پوسـت شـهرآن 
هـم نزدیک نـوروز، شـاید خطرنـاک تر 

ازخـود کرونا باشـد!

شکراللهی
 طلسم نمایندگان هشت ساله

 پنج گنج راشکست

سرور ارجمند حاج منصورشکراللهی
منتخب مردم شهرستانهای پنج گنج جنوب کرمان

 در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
با سالم و اداي احترام

دوم اسـفند98 بـا خلـق حماسـه حضـور گسـترده و مثـال زدنـي مـردم فهیم پنـج گنج 
جنـوب کرمـان در پاي صنـدوق هاي رأي بـه روزي مانـدگار در تاریخ این سـرزمین تبدیل 
شـد. ایرانیان سـرافراز و حماسـه سـاز در ایـن روز با لبیک به نـداي مقام معظـم رهبري با 
حضـور پرشـور در پـاي صندوق هـاي رأي و انتخاب نماینـدگان منتخب خـود گامي محکم 
و اسـتوار در تعییـن سرنوشـت خـود برداشـتند.ضمن تقدیـر وقدردانی از زحمـات جناب 
دکترحمـزه نماینـده محتـرم  مجلـس دهـم ،حـال کـه سـرمایه اعتمـاد مردم کـه به حق 
یـک امانـت الهي محسـوب مـی گـردد و بر دوش شـما قـرار گرفته اسـت، ضمـن تبریک 
صمیمانـه، از درگاه خداونـد متعال سـالمتي و موفقیت شـما را در راه دشـواري که در پیش 

رو داریـد، آرزومندیـم و از خداونـد متعـال توفیق روز افزون شـما را خواسـتاریم.

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر نودژ
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ناراحت شدن دسـت مـــا نیست اما
ناراحت ماندن دست ماست

پس اجازه ندهیم که
رفتار تلخ دیگران در ما اثر کند

و روزگارمان را تلخ کند!

خبر

نتیجه منفی آزمایشات دونفر مشکوک مبتال 
به کرونا در منوجان

بـه گـزارش خبرنـگار تریبـون جنـوب ، روابـط عمومـي شـبکه 
بهداشـت و درمـان منوجـان در گفتگـو بـا خبرنـگار ایـن نشـریه 
در خصـوص بیمـاري کرونـا توضیحاتـي را ارائه کردنـد . آیا بیمار 
مشـکوک بـه کرونـا بـه مراکـز درمانـي منوجـان مراجعـه کـرده 
اسـت ؟ -جـواب تسـت پنـج نفر منفـی و منتظـر رسـیدن جواب 

4نفـر دیگه هسـتیم
تـا رسـیدن جـواب  امـا  نشـده  ثابـت  فعـا کرونـای هیچکـدام 
آزمایـش در بخـش ویـژه هسـتند. آیـا تجهیـزات تسـت کرونا در 
منوجـان وجـود دارد و اگـر ندارد در صورت مشـکوک بودن عائم 
آزمایشـات به کجا ارسـال مي شـوند ؟ آزمایشـات بعلت اورژانسی 
بـه جیرفـت و بصـورت هوایـی بـه تهران ارسـال میشـود. شـایعه 
شـده کـه یکـي از اهالـي محترم عشـایر دچـار عائم مشـکوک به 

کرونـا بـوده اسـت آیـا در ایـن خصـوص اطاعاتـي دارید؟ 
مـورد مشـکوک عشـایر بـرای اثبـات ازمایشـات خـود بـه کرمان 
مراجعـه کـرده اسـت . ایشـان در پایـان از مـردم خواسـتند از 

حضورغیـر ضـروري در بیمارسـتان خـودداري نماینـد .
جبارزارعي )تریبون جنوب( چهارشنبه ٧ اسفند

توصیه های رئیس پلیس راهور منوجان 
درایام نوروز

اصلـی  مسـیرهای  وتراکـم  سـال  پایانـی  هـای  روز  بـه  باتوجـه 
شـهر، بـه خصـوص خیابـان حضـرت امـام )ره(راننـدگان عزیـز، 
نماینـد  رارعایـت  رانندگـی  و  راهنمایـی  ومقـررات  قوانیـن 
از  جلوگیـری  جهـت  ودوبلـه  نامنظـم  هـای  کـردن  پـارک  واز 
وازکسـانی  نماینـد  خـودداری  ترافیکـی  ومشـکات  انسـداد 
شـروع  پایانـی  روزهـای  از  خـودرا  مسـافرت  قصددارنـد  کـه 
حفـظ   بـرای  پلیـس  هـای  توصیـه  بـه  خواهشـمندیم  نماینـد، 
عمومـی  ازمعابـر  کننـدگان  اسـتفاده  وسـایر  خـود  سـامتی 
کارسـفرخودقراردهند. دردسـتور  را  ومقـررات  قوانیـن   ،رعایـت 

ازجملـه تخلفاتـی کـه سـهم عمـده در شـکل گیـری سـوانح   
رانندگـی  دارنـد: سـرعت غیر مجاز-سـبقت غیـر مجاز-اسـتفاده 

ازتلفـن همـراه درحیـن رانندگـی- 
مـی  الودگـی  وخـواب  خسـتگی 
را  خوبـی  سـفر  انشـاهلل  باشـد 
سـانحه  وبـدون   ۱399 سـال  در 

نمائیـد.   آغـاز  رانندگـی 
سروان علی اکبر نوروز پور
 رییس پلیس راهور شهرستان 
منوجان

اسامی دانش آموزان ممتاز نوبت اول 
سال تحصیلی 99-98 دبیرستان دخترانه کوثر

 حسین آباد شهرستان منوجان
باتشـکر از سـرکارخانم صدیقه سـاالری مدیرمحتـرم دبیرسـتان کوثر ، 

معاونیـن و معلمیـن مربوطه 
بـا عـرض تبریـک پیشـاپیش سـال نـو بـه هموطنـان عزیـز بـه ویـژه 
همـکاران محتـرم وپرتـالش در دبیرسـتان دخترانـه کوثر حسـین آبادو 
دانـش آموزان عزیـز، امیدواریم سـالی سرشـار از موفقیت وبهـروزی در 

پیـش رو داشـته باشـید. از طـرف مدیـر دبیرسـتان کوثر

نفر اول
محدثه زارعی 
معدل : 19.21

نفر اول 
طاهره شکارچی 

معدل :19.66

نفر اول 
مبینا نظری 

معدل : 19.93 

نفر اول
نرجس درویشی 

معدل : 19.87

نفر اول 
زینب بیرقی 
معدل 19.72

نفر اول 
کبری رضوانی 
معدل : 19.93

نفر دوم 
ریحانه جداوی 
معدل : 18.84

نفر دوم 
فاطمه رهبان 
معدل : 19.55

نفر دوم 
شیوا پی سخن 
معدل : 19.25

نفر دوم
هانیه عمرانی 
معدل : 19.64

نفر دوم
معظمه رضوانی 
معدل : 19.44

نفر دوم 
فاطمه رهبان 
معدل : 19.90

نفر سوم 
مهدیه نظری 
معدل 18.62

نفر دوم 
آسیه غالمی 
معدل : 19.55

نفر سوم
مهدیه نوشادی 
معدل : 19.18 

نفر سوم
نرگس زارعی 
معدل : 18.09

نفر سوم
فاطمه جداوی 
معدل : 19.15

نفر سوم 
زکیه دوراندیش
معدل : 19.86

نفر سوم 
زهرا ریگی نژاد 
معدل : 18.62

نفر سوم
خدیجه احسانی 

معدل : 19.45

پایه دهم - ادبیات و علوم انسانی

پایه دوازدهم - ادبیات و علوم انسانی 

پایه دهم - علوم تجربی

پایه یازدهم - علوم تجربی پایه یازدهم-ادبیات و علوم انسانی 

پایه دوازدهم - علوم تجربی 

پـس  منصـور  دولـت  حامیـان 
موفقیـت  خبـر  شـنیدن  از 
ایشـان درشهرسـتانهای جنوبی 
شـادمانی  بـه  ازشـب  ،تاپاسـی 

پرداختنـد.
طلسـم  ترتیـب  ایـن  بـه 
ایـن  سـاله  هشـت  نماینـدگان 
خطه شکسـته شـد.نمایندگانی 
کـه از ابتـدای انقـاب تاکنـون 

ایـن  متوالـی  دوره  سـه  دوتـا 
برعهـده  را  عظیـم  رسـالت 

شـتند. ا د
مبـارک بـاد بـه مردم پنـج گنج 
سـایر  بـه  وخداقـوت  جنـوب 

رقبـای ایـن عزیـز 
انتخابـات تمام شـد،اما مردانگی 
و عزت ، شـرف وکرامت انسـانها 

ماندگار اسـت.

نشــریه تریبــون جنــوب بــا 
ــزرگ  ــت ب ــن موفقی ــک ای تبری
،بــرای حــاج منصــور عزیــز 
توفیــق روز افزون آرزومنداســت 
هــای  زمینــه  وامیدواریــم 
رشــد وبالندگــی پنــج گنــج 
ــن  ــاش ای ــی وت باوحدت،همدل
گــردد. فراهــم  برادرارزشــی 

در  آرا  شـمارش  آمـار  مجمـوع 

پنـج شهرسـتان جنوبـی حـوزه 
انتخابیـه )کهنـوج ، منوجـان ، 
فاریـاب ، رودبـار جنـوب ، قلعه 

) گنج
۱-منصـور شـکرالهی۱4٧ ۱۰۵ 

ر ا هز
2-دکتراحمد حمزه 48۶32

3-هدایت تاجیک 32۰2
4-شیخ حسین لطفی ۱۰٧٧

پنج گنج جنوب باحداکثر آرا منتخب خود را شناخت

توصیه های دکتر نیما دانشور
 پزشک مستقر در بیمارستان امام حسین )ع( منوجان جهت پیشگیری از کرونا

کرونا قابل پیشگیری ودرمان است با 
آموزش صحیح  وخود مراقبتی

۱-هنـگام سـفریا تـردد با وسـایل نقلیـه عمومی ، 
از نزدیـک شـدن بـه افـرادی که سـرفه ویاعطسـه 

بپرهیزید. میکننـد، 
2-دسـت هـای خود را بـا آب وصابـون ویا محلول 

ضدعفونـی کننـده الکلـی به طور مکرر بشـویید.
ها،بینی،ودهـان  چشـم  بـه  زدن  دسـت  3-از 

. کنیـد هیز پر
داشـتن عائمـی همچـون سـرفه  4-در صـورت 
بیمارسـتان  بـه  بافاصلـه   ، نفـس  ،تب،وتنگـی 

کنیـد مراجعـه 
اسـتفاده  دسـتمال  از  حتمـاٌ   ، سـرفه  ۵-هنـگام 
بـه  را  ،دهـان  دسـتمال  نبـودن  کنیدودرصـورت 

بگیریـد. آرنـج دسـت  سـمت 
۶-بافاصلـه بعـداز اسـتفاده از دسـتمال ، آن را در 

سـطل دارای درپـوش وکیسـه زبالـه بریزید.
٧-مصرف روزانه سبزی همراه با آب لیمو

8-خـودداری از مصـرف غذا و مایعـات در مکانهای 
نامطمئن

9-از خوردن غذاهای نیم پز خودداری کنید.
احتمـال  کـه  باافـرادی  نزدیـک  تمـاس  ۱۰-از 
مـی رود عائـم شـبیه آنفلوآنـزا را داشـته باشـند، 

کنیـد. اجتنـاب 
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چه زیباست درس آموختن
 از طبیعت و بهاری شدن
با تمنای استجابت دعای 

حول حالنا الی احسن الحال

اخبار 

جانباختگان مراسم تشییع سردار سلیمانی در 
کرمان، شهید محسوب میشوند

آیـت ا...رئیسـي در ماقـات بـا رهبـر معظـم انقـاب گزارشـي درباره 
جانباختگان مراسـم تشییع سـردار سـلیمانی در کرمان ارائه کردند و 
رهبر فرزانه انقاب این جانباختگان را شـهید قلمداد نمودند و دسـتور 
الزم را خطـاب بـه بنیاد شـهید صـادر فرمودند. خانـواده جانباختگان 
حادثـه ازدحام مراسـم تشـییع شـهداي مقاومـت با پیگیـري خانواده 
شـهید سـلیماني در روز أربعین شـهدا در بیت الزهراي کرمان با ایت 

ا... رئیسـي، ریاسـت محترم قـوه قضاییه دیدارکـرده بودند.

برگزاری جلسه هماهنگی جشن نیکوکاری و 
اجرای طرح اکرام

بـه گـزارش نشـریه تریبـون جنـوب ظهرامـروز جلسـه هماهنگـی 
وبرنامه ریزی جشـن نیکـوکاری و اجرای طرح اکـرام ،درمحل کمیته 

امدادشهرسـتان منوجان برگزارشـد.
مهـدوی رئیـس کمیته امداد منوجـان باعرض خیرمقـدم به مهمانان 
جلسـه، اظهارداشت:جشـن نیکـوکاری در ایـن شهرسـتان درروزهای 
پایانـی سـال درهفته احسـان ونیکـوکاری به منظور جلـب کمکهای 
مردمی و حمایت از قشرآسـیپ پذیر از۱4تا۱۶ اسـفندماه سال جاری 
برگـزار مـی گـردد. وی افزود:کمیته امـداد باجمعیـت ۶۰۰۰خانواری 
نزدیـک بـه ۱۶۵۰۰نفـر خانـوار راتحـت پوشـش داردو انتظـار مـی 
رودباکمـک مردم،مسـئولین،اصحاب رسـانه و بـه ویژه حامیـان عزیز 
ایتام امسـال نسـبت به سـال قبل کمکهای بیشـتری اختصاص یابدتا 
به دسـت نیازمندان واقعی برسـد. دراین جلسـه مقررشـدازطریق امام 
جمعه محترم، شهرداری،شـورای اسامی شـهر،آموزش وپرورش،سپاه 
پاسـداران،نیروی انتظامی و موسسـه خیریه درجهـت جلب حامیان و 
کمکهـای خیریـن و اقشـارمختلف مردم همـکاری هـای الزم صورت 

پذیرد.

جلسه تنظیم بازار شهرستان منوجان برگزارشد
محمـد محمـودی فرماندار منوجان در این جلسـه بـا تاکید بر نظارت 
اقـام ضـروری مـردم در روزهـای پایانـی سـال ،اظهـار داشـت :بایـد 
قیمتها و فاکتورها رصد شودوگشـت های مشـترک وکنترل بیشـتربه 
صـورت سـرزده و روزانـه بر مواد غذایـی و اقام مورد نیـاز مردم انجام 

شـود که مـردم تحت فشـار قرارنگیرند.
محمودی تبیین داشـت:با توجه به وضعیت بهداشـتی کشـور و وجود 
ویـروس کرونـا در کشـور ،باید مسـائل بهداشـتی در بـازار نیز کنترل 
شـود.در ادامـه جلسـه با توجه به کمبود شـن وماسـه در شهرسـتان 
، یوسـف شـفیعی رئیـس صنعت ومعـدن منوجـان افـزود: باپیگیری 
هـای بـه وجـود آمـده مشـکل کمبـود شـن در شهرسـتان برطـرف 
شـده اسـت ومـردم می توانندشـن مـورد نیاز خـود را تامیـن نمایند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری منوجان،مـردم مـی تواننـد 
شـکایات گـران فروشـی را به سـامانه ۱24وشـکایات بهداشـتی را به 
سـامانه ۱9۰گـزارش دهنـد. مـردم مـی توانند شـکر مورد نیـاز خود 
را از مغـازه هـا بـا قیمت مصـوب چهار هـزارو پانصدتومـان خریداری 
کننـد. در بحـث تامیـن شـن مـورد نیـاز مـردم شهرسـتان منوجان 
بـا شـماره هـای ۰9۱3۱49۶۰3٧معـدن کدخدایـی و در خسـروآباد 
باشـماره ۰9۱33499۰38معـدن علـی زارعـی در سـرراس وشـماره 
۰9۱٧۶222۶۰4عبـاس چتـروز در چاه آمـوزی باقیمت های مصوب 

2۵۰هزارتومـان و شـن شسـته 3۰۰هـزار تومان اقـدام کنند.

نتایج انتخابات مجلس شورای اسالمی
 در استان کرمان 

رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان، نتایج نهایی انتخابـات یازدهمین دوره 
مجلس شـورای اسـامی در ایـن اسـتان را اعام کرد

محمدصـادق بصیـری در جمـع اصحاب رسـانه از حضور فعـال مردم 
ایـن اسـتان در انتخابـات تقدیر کـرد و افزود: طبق آخریـن آمار نتایج 
تجمیـع و اعام شـده از سـوی وزارت کشـور در حـوزه انتخابیه بافت، 
رابـر و ارزوئیـه از مجمـوع ۵8 هـزار و ٧48 آرای صحیـح، صمـداهلل 
محمـدی بـا ۱8 هـزار و 2 رای حائـز اکثریـت آرا شـد.  وی ادامه داد: 
در حـوزه انتخابیـه جیرفـت و عنبرآبـاد از مجمـوع ۱3۱ هـزار و ۱۵9 
آرای صحیـح، ذبیح اهلل اعظمی سـاردوئی با ۵3 هـزار و 2۰2 رای حائز 
اکثریت آرا شـد. رئیس سـتاد انتخابات اسـتان کرمان افزود: در حوزه 
انتخابیـه رفسـنجان و انـار از مجمـوع ۱۰۶ هـزار و ۶۰۶ رای صحیـح 
حسـین جالـی با ۵3 هـزار و ٧88 رای حائز اکثریت آرا شـد. بصیری 
ادامه داد: در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان از مجموع ۶۶ هزار و ۵۰2 
رای صحیـح، عفـت شـریعتی کوهبنانی بـا 44 هـزار و 4۵3 رای حائز 
اکثریت آرا شـد. وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه سـیرجان و بردسـیر 
از مجمـوع ۱۱۱ هـزار و 444 رای صحیح، شـهباز حسـن پور بیگلری 
بـا 48 هـزار و 8۶4 رای حائـز اکثریت آرا شـد.  رئیس سـتاد انتخابات 
اسـتان کرمـان اظهار داشـت: در حـوزه انتخابیه شـهربابک از مجموع 
4۰ هزار و ۵88 رای صحیح، مصطفی رضاحسـینی قطب آبادی با ۱3 
هـزار و 3۵۰ رای حائـز اکثریـت آرا شـد.  بصیـری ادامـه داد: در حوزه 
انتخابیـه کرمـان و راور، محمدرضـا پورابراهیمی داورانی بـا ۱3۰ هزار 
و ۱9۵ رای و محمدمهـدی زاهـدی با 9۰ هـزار و ٧۱4 رای از مجموع 
22۵ هـزار و 4۶۰ رای صحیـح حائـز اکثریت آرا شـدند. وی گفت: در 
حـوزه انتخابیه کهنـوج، رودبار جنوب، فاریاب، قلعه گنـج و منوجان از 
مجمـوع ۱۵8 هـزار و ۵8 رای صحیح، منصور شـکراللهی با ۱۰۵ هزار 
و ۱4٧ رای حائز اکثریت آرا شـد. رئیس سـتاد انتخابات استان کرمان 
بیـان کـرد: در حـوزه انتخابیه بـم، ریگان، فهرج و نرماشـیر از مجموع 
۱29 هـزار و ۱2٧ آرای صحیـح، موسـی غضنفرآبـادی بـا ٧9 هـزار و 
392 رای حائـز اکثریـت آرا شـد.  بصیـری تعداد واجدان شـرایط رای 
در اسـتان کرمـان را 2 میلیـون و ۱۶۵ هـزار و 99۱ نفـر اعـام کرد و 
گفت: آرای ماخوذه در اسـتان کرمان یک میلیون و 92۱ هزار و ۱۰8 
رای بـوده و درصـد میـزان مشـارکت کرمانی هـا در انتخابـات یازدهم 
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سـام و صلـوات مـی فرسـتیم 
برمحمـد و آل محمـد و حقیرانه 
سـجده شـکر را بـه درگاه خدای 

منـان بـر خـاک می سـائیم.
از  انتخابـات  در  پیـروزی  قطعـا 
بـا  اسـت کـه کامـا  ملتـی  آن 
در  بـاال  بصیـرت   و  حساسـیت 
ایـن عرصه سیاسـی شـرکت می 

کننـد.
انقابـی جنـوب  و  عزیـز  مـردم 
کرمان؛اکنـون که حضور پرشـور 
انتخابـات  در  عزیـزان  شـما 
یازدهمیـن دوره مجلس شـورای 
مـردم  نمایانگـر  کـه  اسـامی 
سـاالری دینـی بـود باعـث خلق 
حماسه ای بی نظیر شد؛اینجانب 
»منصور شـکرالهی«به نمایندگی 
از شـما مـردم والیـی شهرسـتان 
رودبارجنوب،قلعـه  هـای 
گنج،فاریاب،کهنوج و منوجان در 
مجلـس یازدهـم انتخـاب شـدم.

مـردم گرانقـدر سـرزمین نخـل 
موفقیـت  شـک  آفتاب؛بـی  و 

اینجانـب اوالً لطـف خـدای منان 
بود که حقیر شـاکر و سپاسـگزار 
ایـن محبت الهـی هسـتم و ثانیاً 
همـت  و  خیـر  دعـای  مرهـون 
درگاه  آبرومنـداِن  شـما  بـاالی 

الهـی هسـتم.
 البتـه پـر واضح اسـت کـه بدون 
همراهـی و همـت انقابـی مردم 
قدر شـناس و شـهیدپرور جنوب 

ایـن مهـم محقق نمی شـد.
بـی شـک ایـن حضـور حماسـی 
نیـات پلید مسـتکبرین را در هم 

ریخـت و انقـاب را بیمـه کرد .
ضمنـاً بیان مـی دارم ایـن جانب 
بـا احتـرام خـاص بـه روح پـاک 
را  ایشـان  دلها،وصیـت  سـردار 
جامـه عمـل پوشـانده و اطاعـت 
را  فقیـه  ولـی  از  خـود  محـض 
دارم؛ضمـن آن کـه  اعـام مـی 
بـرای تحقـق اهداف مقـام معظم 
انقـاب بـا  رهبـری در گام دوم 
تمـام تـوان بـه پیـش مـی روم .

امـا عزیزان؛قطعـاً حمایـت هـای 

از  و  انقـاب  جبهـه  دریـغ  بـی 
خودگذشـتگی بـرادران ارجمندم 
»حجـه االسـام امیری،حـاج آقا 
دکتـر  و  بامـری  پیروزی،دکتـر 
مـرادی« در ایـن امـر بـر کسـی 

نیسـت. پوشـیده 
خـوب  اخـاق  از  همچنیـن 
رقبـای  دیـروز و رفقـای امـروز 
شـان؛برادران  هـواداران  و 
ن  یا قا آ ؛ بی نقا ا ، شـی ز ر ا
فعلی(،حجه  دکترحمزه)نماینـده 
االسـام لطفـی و آقـای تاجیـک 
کـه صحنـه انتخابـات را جـذاب 
پرشـور  حضـور  وباعـث  کردنـد 
هـای  صنـدوق  پـای  در  مـردم 
رای شـدند،به گرمـی تجلیل می 

نماییـم.
در ایـن فرصت جـای دارد ضمن 
دلسـوز  بـرادران  ایـن  از  تشـکر 
نظـام؛از عمـوم مردم شـهیدپرور 
اسـتان  جنوبـی  گنـج  پنـج 
کرمان،همـه اقشار،سـران طوایف
،جوانان،دانشجویان،نخبگان،بازاریا

ن،کشاورزان،فرهنگیان،کارمندان،ا
عضای سـتادها و همه بزرگوارانی 
کـه در طی این مـدت برادرانه در 
کنـار مـا بـوده اند،تقدیـر نماییم.

مـردم عزیز،پـر واضـح و روشـن 
اسـت که پنج شهرسـتان جنوبی 
بـا مشـکات و مسـائل گوناگونی 
مواجـه اسـت که بـا برنامـه های 
مدّون کوتاه مـدت و بلند مدت و 
عـزم و اراده ای جهادی و انقابی 
و  حـل  و  دقیـق  بررسـی  قابـل 

فصـل می باشـند.
اینجانـب با اشـتیاق تمام ،دسـت 
پـر محبتی کـه بـرای خدمت به 
ایـن مـردم مسـتضعف و محروم 
بلند شـده اسـت را بـه گرمی می 

فشارم.
 و بـرای تحقـق خواسـته هـا و 
نیازمنـدی هـای بحـق مردمـان 
پررنـج جنـوب کرمـان از کمـک 
و مشـاوره شـما بزرگـواران بهـره 

خواهیـم بـرد.
لـذا از افـراد صاحـب نظـر و اهل 

فـن،از همـه طیف های سیاسـِی 
دوسـتدار انقـاب خواهشـمندیم 
بـرای آبادانی هرچـه بهتر منطقه 
نماینـد  یـاری  را  حقیـر  بنـده 
را  محرومیـت  و  فقـر  سـایه  تـا 
بـا کمـک همـه ایـن عزیـزان از 

منطقـه برچینیـم.
ان شـاءاهلل در کنـار هم،بـا همتی 

واال،خدمتـی بـزرگ را بـه جامعه 
متمـدن و والیتمـدار شهرسـتان 
های کهنوج،منوجان،فاریاب،قلعه 
گنـج و رودبارجنـوب ارائه دهیم.
منصور شکراللهی
نماینده منتخب مردم شریف 
پنج شهرستان  جنوبی کرمان 
در مجلس یازدهم

بیانیه نماینده منتخب مردم پنج شهرستان 
جنوبی کرمان در مجلس یازدهم

شـریف  و  نجیـب  غیـور  مـردم 
کهنوج منوجـان ، رودبار جنوب 
، قلعـه گنـج و فاریـاب درودتان 
بـاد کـه بـا حضـور حماسـی و 
چشـمگیر خود در کنار صندوق 
بـه  دادن  رای  و؛بـا  رای   هـای 
نظام مقدس جمهوری اسـامی 
خـون  حاصـل  کـه   ، ایـران 
کفـن  گلگـون  شـهید  هـزاران 
اسـت ، بـرگ زریـن دیگـری را 
در کتـاب تاریـخ منطقـه ثبت و 

ضبـط کردیـد*
 *خداونـد از همگـی به احسـن 
وجـه قبـول فرماید؛  ان شـاهلل*

شـاکر  را  منـان  خداونـد 
داد  توفیـق  کـه  وسپاسـگزارم 
چهـار سـال خالصانـه و صادقانه 
خـودم  ولینعمتـان  شـما  بـه 
خدمت نمایم،  واکنون که شـما 
گرفتیـد خدمتگـذاری  تصمیـم 
خودتـان را بـه فرزنـد دیگـری 
نماییـد  واگـذار  خطـه  ایـن  از 

،  در کمـال خضـوع و خشـوع 
سـر  شـما  تصمیـم  قبـال  در 

تعظیـم فـرو آورده و برای شـما 
سـامت  آرزوی  منتخبتـان  و 

دارم  سـربلندی  و  سـعادت  و 
ایشـان  بـه  تبریـک  ضمـن  و 
هـر  بـرای  خویـش  آمادگـی 
در  و همـکاری  نـوع مسـاعدت 
راسـتای منافـع مـردم و منطقه 

مینمایـم* اعـام  را 

در پایـان ضمن عـرض خداقوت 
و خسـته نباشـید به همه عوامل 
اجرایـی و نظارتـی و بازرسـی  و 
همـه اعضـا سـتادهای کاندیدها 

بویـژه اعضا سـتادهای انتخاباتی 
خـودم  و  همـه کسـانی کـه در 
انجـام این وظیفه شـرعی و ملی 
نمودنـد  یـاری  را  حقیـر  بنـده 
عاقبـت  و  سـعادت  و  سـامت 
بخیـری همـگان را از درگاه ایزد 

منـان مسـئلت مینمایم*.

کوچک همه شما مردم 
پنج گنج جنوب کرمان :
  احمد حمزه

متن تقدیر وسپاس دکتراحمد حمزه از مردم و همه دست اندرکاران انتخابات مجلس یازدهم

»مهندس مسـلم بارخدا شـهردار 
نـودژدر گفتگـو باخبرنگارتریبون 
جنـوب گفـت: درروزهـای پایانی 
سـال سـعی شـده چهـره شـهر 
و  شـود  دگرگـون  نـوروز  بـرای 
عمـران   ، سـبز  باایجادفضـای 
را  شـهری  نشـاط   ، وآبادانـی 
ایـن  بیـان  بـا  ،وی  داد  افزایـش 
مطلـب افـزود : بایـد تاش شـود 
با همدلی بیشـتر ، فضایی بوجود 
آیـد که پیگیـری ها نتیجه بخش 
بوده و مردم آن را احسـاس کنند.

شـهردارنودژ تصریـح کـرد: شـهر 

پرترددومحـور  مسـیر  نـودژدر 
مواصاتـی کهنـوج -بندرعبـاس 
قـراردارد و بایـد بـه یـک شـهر 
توسـعه یافتـه تبدیل شـود و روز 
بـه روز مسـیر ترقـی را طـی کند 
و آهنگ رشـد آن سـریع تر شـود 

ا یر ز
 بـا ید باانتظـارات مردم همخوانی 

باشد. داشته 
بارخـدا ، تصریـح کرد : این شـهر 
یـک شـهر جـوان امـا بـا جاذبـه 
هـای طبیعی بکر اسـت که کمتر 
اسـتانی از آن برخـوردار اسـت و 

باید مسئوالن استان وشهرستان، 
در جهت رشـد و توسعه آن تاش 
باتبریـک  نـودژ  کنند.شـهردار 
اعضـای  از  نـو  پیشـاپیش سـال 
شـورای اسـامی شـهر وپرسـنل 
درجهـت  کـه  نـودژ  شـهرداری 
توسـعه وعمـران این شـهر تاش 

مـی کنند،تقدیروتشـکر کرد.
مهنـدس  از  سـپاس  ضمـن 
دایـره  مسـئول  نعمتـی  امیـن  
فنـی وسـاختمان این شـهرداری 
ماهـه  سـه  اقدامـات  ،مهتریـن 
پایانـی سـال98 درشـهرنودژ بـه 

باشـد: شـرح ذیـل مـی 
بلـوار  ورفـوژ  فـرش  ۱-سـنگ 

نـودژ  شـهر  ورودی  
شـورا  پـارک  2-تکمیـل 
،تامیـن  سـازی  رو  شـامل:پیاده 
سـازی ومحوطـه  روشـنایی 

3-تعویـض سـنگ جـدول بلـوار 
بهشتی شـهید 

4-زیر سازی معابر شهری 
شـهرک  در  گـذاری  ۵-جـدول 

بهشـتی شهید
درمحـل  گـذاری  جـدول   -۶
گـداری شـهیدروانپاک  خیابـان 

آهنگ رشد شهرنودژ 
همخوانی با انتظارات مردم
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برادر والیی
 حاج منصور شکراللهی

ضمـن تقدیـر وسـپاس  از تالشـهای دکتـر 
احمـد حمـزه نماینـده مـردم شـریف پنـج 
گنـج در دوره دهم مجلس شـورای اسـالمی، 
بدینوسـیله انتخاب بجا وشایسته حضرتعالی 
را توسـط مـردم شـریف شهرسـتانهای پنج 
گنـج جنـوب کرمـان  بـه سـمت نماینـده 
مـردم دریازدهمیـن دوره  انتخابـات مجلس 
شـورای اسـالمی را صمیمانـه تبریک عرض 

نمایم. مـی 
مقـام  رهنمودهـای  درسـایه  اسـت  امیـد   
عظمـای والیـت همـواره درخدمت بـه امت 

اسـالمی و میهـن عزیـز موفـق باشـید.

حسن طاهری 
بخشدار آسمینون

فروشـگاه بـزرگ چند منظوره برادران شـهدادی  با حضـور فرماندار، 
شـهردار و رئیس شـورای اسامی شـهرمنوجان،رئیس اتاق اصناف ، 
مدیرصنعت ومعدن و تعدادی ازشـهروندان منوجانی در آستانه سال 

جدید، افتتاح شـد.
مهـدی شـهدادی از جوانـان پرتـاش ،کارآفریـن و  یکـی از اعضای 
هیئـت مدیره فروشـگاه در گفتگو با خبرنگار تریبـون جنوب  اظهار 
داشـت: ایـن فروشـگاه باهـدف خدمت رسـانی به مردم شـریف پنج 
گنـج جنـوب به ویـژه شهرسـتان منوجـان از 22بهمـن 98باحضور 
مسـئولین شهرسـتان منوجـان رسـماٌ کارخـود را آغـاز کرده اسـت 
وسـبب کارآفرینـی و اشـتغالزایی حداقل ۱۵ نفر گردیده اسـت .این 
فروشـگاه عـاوه بـر عرضه محصـوالت مختلـف غذایی وبهداشـتی، 
محصوالت خانگی اسـنوا را به صورت اقسـاط به افرادواجد شـرایطی 
کـه بدهـی بانکـی ندارنـدرا  از طریـق معرفی به بانک بـه فروش می 
رسـاند.و هیچگونـه محدودیتی جهت فروش محصوالت خـود ندارد.

وی در ادامـه هـدف از اجـرای ایـن پـروژه چنین بیان داشـت: هدف 
اول ارائـه خدمـات بـا قیمت مناسـب به شـهروندان عزیـز منوجانی 
وجنـوب کرمان اسـت که سـعی کردیـم با مدیریـت صحیح اجناس 
خود را با بهترین و نازل ترین قیمت به دسـت همشـهریان برسانیم. 
وی هـدف دوم را اشـتغال زایـی دانسـت و اذعان داشـت: توانسـتیم 
حداقـل بـرای ۱۵ نفـر از جوانان)خانـم هـا و آقایـان( اشـتغال زایی 
ایجادکنیـم  و امیـدوار هسـتیم که در آینـده ای نزدیک بـا برگزاری 
کارگاه جانبـی ایـن تعـداد افـراد را هـم افزایـش دهیـم کـه در این 
کارگاه نحـوه بسـته بنـدی محصـوالت آمـوزش داده خواهـد شـد و 
ضایعـات برطـرف خواهـد شـد و محصولی که قرار اسـت به دسـت 

مـردم برسـد با بهتریـن کیفیـت ایـن کار انجام خواهد شـد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: تمـام نگرانـی مـا این اسـت که بـه بهترین 
شـکل بـه مردم خدمـت کنیم و نمی گوییم سـود در کار نباشـد اما 
مـی گوییـم بـا کمتریـن سـود ایـن کار را انجـام دهیم وایـن هداف 

اصلـی را دنبال مـی کنیم.
شـایان ذکـر اسـت ایـن فروشـگاه را بـرادران حـاج علیجـان، اصغـر 
،مهـدی و مهـرداد شـهدادی مدیریـت می کننـد تا بتواننـد به نحو 
احسـن خدمـات ارزشـمندی را بـه مـردم ارائـه نماینـدو امیدواریم 
درسـال جدید منشـا خیروبرکت برای این بزرگواران و مردم شـریف 

ایـن خطه باشـد. 

اولین فروشگاه بزرگ چند منظوره در شهرستان منوجان افتتاح ومورد بهره برداری قرارگرفت


