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برگزاری هرگونه مراسم 
ختم وعزا در آرامستان های 

منوجان ممنوع می باشد

جناب سروان علیرضا شهدادنژاد 
فرمانده محترم پلیس راهور شهرستان منوجان

با سالم و احترام؛ 
خدمـت بـی منـت بـه مردمی شـریف، نجیـب و ارزش مـدار کـه از حریم آرمـان های 
انقـالب اسـالمی و والیـت بـه زیبایـی حراسـت مـی کننـد، نعمتـی اسـت کـه فقـط 
شایسـتگان، بـه خادمـی چنین مردمـی نائل می گردند و حال که شـما بـرادر ارجمند 
بـه عنـوان رئیـس پلیـس راهنمایـی ورانندگی  شهرسـتان منوجان  منصوب شـده اید 
، انتصـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالی باحکـم سـردارناظری فرمانده محتـرم انتظامی 
اسـتان کرمـان کـه بیانگـر تعهـد ،کارآمدی ، لیاقت و شایسـتگی  های بر جسـته شـما 
مـی باشـدرا تبریـک عرض نمـوده و از خداونـد متعال توفیـق خدمت صادقانه شـما را 

در ایـن مسـئولیت خطیر خواسـتاریم. 

مدیرمسوول ،سردبیروتحریریه نشریه تریبون جنوب منوجان 

برادر ارجمند
جناب آقای عباس ساالری 

انتصـاب بـه جـا وشایسـته حضرتعالـی به سـمت معاونـت آموزشـی آمـوزش وپرورش 
شهرسـتان منوجـان، کـه بیانگـر تعهد،کارآمدی،لیاقـت وشایسـتگی هـای برجسـته 
آن بزرگـوار در عرصـه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام تعلیـم وتربیـت وخدمـت بـه 
فرهنگیان،فرهیختـگان ودانـش آمـوزان ایـن مرزوبـوم اسـت تبریـک عرض نمـوده ،با 
عنایـت بـه شـناخت و آشـنایی چندیـن سـاله از مدیریـت جهـادی وتوانمنـد تـوام بـا 
تجـارب برجسـته وگرانقـدر حضرتعالـی رجـاء واثـق دارم حضـور ارزشـمندتان در این 
عرصـه موجبـات ارتقـاء وپیشـرفت  مجموعـه آمـوزش وپـرورش ا را رقم خواهـد زد.از 
درگاه حضـرت سـبحان تـداوم تعالـی وتوفیق،سـعادت وسـیادت جنابعالـی در ظـل 

توجهـات حضـرت ولـی عصر)عج(مسـالت دارم.
حسن کوه پیما مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب 

تبریــک  و  ســالم  عــرض  ضمــن 
ــریف  ــردم ش ــالع م ــه اط ــو ب ــال ن س
ــی  ــان م ــتان منوج ــب شهرس و نجی
رســاند کــه بــه دنبــال تعطیــالت 
عیــد نــوروز، دورهمــی هــا و تجمعات 
خانوادگــی، برگــزاری و شــرکت در 
ــافرت  ــزا، مس ــی و ع ــس عروس مجال
ــوده،  ــوار آل ــتانهای همج ــه شهرس ب
ــگاری و کوتاهــی در رعایــت  ســهل ان
پروتکلهــای بهداشــتی ) از جملــه عدم 
اســتفاده از ماســک در اجتمــاع، عــدم 
ــا 2  ــی 1/5 ت ــه اجتماع ــت فاصل رعای
متر،بطــور کلــی عــادی انــگاری و بــی 
ــث  ــل باع ــن عوام ــه ای ــی  ( هم خیال
ــاری  ــریع بیم ــار س ــترش و انتش گس
ــوص  ــه خص ــتان ب ــا در شهرس کرون
ــه  ــد بطوریک ــمینون گردی ــش اس بخ
و  هشــدار  وضعیــت  در  بیمــاری 
ــه  ــاک در رنــگ بنــدی از زرد ب خطرن
نارنجــی تبدیــل شــدواین رویه بســیار 
ــود بنــده ضمــن  ــاک خواهــد ب خطرن
گالیــه مندی تمنــا دارم وخواهشــمدم  
ــداز  ــدی بگیری ــا را ج ــاری کرون بیم
آنجاکــه قــدرت انتشــار و واگیــری 

ــه  ــش یافت ــی جه ــندگی کرونای  وکش
ــت . کادر  ــیار باالس ــیار بس ــی بس فعل
بهداشــت و درمان)مدافعــان ســالمت( 
رعایــت  بــا  کنیــد.  حمایــت  را 
ــتفاده از  ــتی  )اس ــای بهداش پروتکله
ــه  ــه، فاصل ــرون از خان ــک در بی ماس
اجتماعــی، شستشــوی دســتها بــا 
ــه  ــری از هرگون ــون، جلوگی اب و صاب
تجمعــات خانوادگــی و عروســی و 
ترددومســافرت وهمچنیــن  و  عــزا 
ــاری  ــم بیم ــتن عالئ ــورت داش درص
مثــل تــب ، بــدن درد، تنگــی نفــس، 
ــی  ــز بهداشــتی و درمان ــه مراک و...... ب
جهــت بررســی مراجعــه نماییــد؛ کادر 
بهداشــت و درمان )مدافعان ســالمت( 
بــه حمایــت وهمــکاری  نیازمنــد 
ــتان  ــی شهرس ــریف و والی ــردم ش م
ــما  ــای ش ــا حمایته ــاءاهلل ب دارد انش
مــردم عزیــز وبزرگوار،اصحــاب رســانه 
ومســئولین محتــرم از ایــن پیــک 
چهــارم بیمــاری، پیــک خطرنــاک بــه 
ــم واز خســارات و  ــور نمائی ــی عب خوب
تلفــات ناشــی از ایــن بیمــاری مهلــک 

ــود. ــری ش جلوگی

پیام هشداردهنده مهندس محمودی مدیر شبکه بهداشت و درمان 
منوجان در مورد گسترش و انتشار بی رویه  بیماری کرونا 
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رهبر معظم انقالب:این کسانی که می بینید پایشان می لغزد، اغلب علت 
آن، ناآگاهی و فقدان بصیرت است. بعضی ایمان هم دارند؛ اّما باز هم بر 
اثر ناآگاهی و فقدان بصیرت می لغزند. هرجا فتنه و فریب بود، هرجا که 

تبلیغات گمراه کننده بود، آن جا بصیرت اهمیت بیشتری می یابد.

 خبر
معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان منوجان: 

ایجاد زمینه مشارکت دبیران و 
معلمان در اجرایی کردن تمامی طرح 

و برنامه ها اهمیت ویژه ای دارد
ــرورش  ــوزش و پ ــی اداره آم ــاون آموزش ــاالری مع ــاس س  عب
شهرســتان منوجــان گفــت: ایجــاد زمینــه مشــارکت دبیــران و 
معلمــان در اجرایــی کــردن تمامــی طــرح و برنامــه هــا اهمیــت 

ــژه ای دارد. وی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــوزش و  ــی اداره آم ــاون آموزش ــاالری مع ــاس س ــان عب منوج
پــرورش شهرســتان منوجــان گفــت: بهــره گیــری از نظــر 
متخصصــان جــز ملزومــات موفقیــت در آمــوزش مجــازی اســت 
وارزشــیابی در فضــای مجــازی یکــی از چالــش هــای ایــن دوران 
اســت کــه احاطــه و اشــراف معلــم در خصــوص عملکــرد دانــش 
ــیابی در  ــای ارزش ــد مبن ــی توان ــر  م ــی دوره موردنظ ــوز ط آم
ــات ارزشــمند در  آمــوزش مجــازی باشــد ومستندســازی تجربی
دوران آمــوزش مجــازی بایــد مــورد توجــه باشــد.نقش آفرینــی 
تربیتــی و تبییــن نقــش الگویــی معلــم در فضــای مجــازی بایــد 

ــه عرصــه ظهــور برســد. ب
عبــاس ســاالری گفــت: دانــش آمــوزان پایــه دوازدهــم بــه دلیــل 
ــورد  ــد م ــی بای ــم تحصیل ــاس و مه ــن در دوره حس ــرار گرفت ق
ــی  ــت بخش ــن کیفی ــند. و همچنی ــژه باش ــه وی ــت و توج حمای
بــه فعالیــت هــای مــدارس بایــد اولویــت اساســی برنامــه ریــزی 

هــا باشــد.
ســاالری افــزود: بهــره گیــری از ظرفیــت شــوراهای مــدارس از 
ــوزی ،  ــش آم ــان و دان ــه ، شــورای معلم ــه شــورای مدرس جمل

زمینــه تحقــق شــعار مدرســه محــوری را فراهــم مــی کنــد.
وی افــزود : راه انــدازی شــوراهای تعلیــم و تربیــت در روســتاها 
ــده از  ــر در زمینــه شناســایی دانــش آمــوزان بازمان اقدامــی موث

تحصیــل خواهــد بــود.

اسامي نامزدهاي دوره ی ششم  
انتخابات شوراي اسالمی شهر  در 

حوزه شهر منوجان 
1( رضا سلطانی پور 

2( مجتبی رازبان 
3( خانم مینا شکیبا 

4( صابر پایند 
5( مسلم رهبان
٦(میثم شیهکي

٧(حسن کوهپیما 
٨( خالدساالری
٩(رضا زارعي 

1٠( حسن پي سخن 
11( علي زارعي)شهرفرش( 

12( پژمان صابری 
13( اسالم ساالری 
14( عیسی قنبری

15(اسماعیل زارعي ماهکنگان
1٦(رضازارعي )یارمحمد(

1٧(بهرام زارعي 
1٨(حبیب احمدي 
1٩(عباس حیدري 
2٠(منصور صادقي

21(حسین اوژند علي
22(حسین اوژند دادمراد 

23(جواد زارع
24(حمزه زارعي

25( محمود شکوهي
2٦( قاسم نصرتي

2٧( علیرضا دلشادي
2٨(یحیی رهپیش

2٩(قاسم نصرتی
3٠( عباس اوژند

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي شهر در حوزه شهر نودژ :
1( محمد محبی
2( مهدی محبی

3( الیاس نوشادی الله زار
4( ذبیح اهلل حاجب

5( اسماعیل عبداهلل زاده
٦(محمودمحمودی راد

٧(ابوذر صادقی اصل
٨(مصیب مرشدی

٩(سهراب محمودی نسب
1٠(عبدالرحمان ظهیری

11(مهدی خودستان
12(بهرام محبي )انصراف(

13(محسن راهبر
14(سیده طیبه محبي 
15(امراهلل صالحي نژاد
1٦(جعفر سراجي نودژ
1٧(محمد ظهیري نیا

1٨(حسین زارعي منوجان
1٩(معصومه ظهیری

بــا بصیــرت وآگاهــی  مــردم 
و خادمــان  اصلــح  درانتخــاب 
واقعــی خود،دقــت خواهندکــردو 
بــه شــایعات توجــه نمــی کننــد!

آرزوی  کـه  افـرادی  و  جریانـات 
ورود بـه عرصـه انتخابـات دارنـد 
بایـد بیاینـد ولـی صرفـا طرح هـا 
و برنامـه های خـودرا بازگو کنند 
زیـرا مـردم در ایـن نظـام  به این 
آگاهـی رسـیده اند و ایـن افـراد با 
تخریـب و برخـورد غیرمنصفانـه 
بـا خدماتـی کـه انجـام شـده راه 
بـه جایـی نمی برنـد. ایـن روزهـا 
می بینیـم کـه بـا انـدک بهانـه یا 

مشـکلی کـه پیـش می آیـد در 
یـک جای خـاص، فرایند تخریب 
شـوراها، اعضـا شـورا و مدیریـت 
شـهری یـا روسـتایی در فضـای 
شـبکه اجتماعـی آغـاز می شـود؛ 
برخـالف  افـراد  برخـی  چـرا 
رویه هـای اخالقـی بـدون اطـالع 
و آگاهـی، روی چیـزی کـه علـم 

ندارنـد اصـرار می کننـد.
اقدامات تخریبي علیـه کاندیداها 
آن هـم در آسـتانه انتخابات  هاي 
مهم همچون ریاسـت  جمهوري و 
یا در سـطح پایین تري شـوراهاي 
شـهر و روسـتا، امر تازه و عجیبي 

نیسـت.  هـر کاندیدایـي ممکـن 
اسـت فراخـور منافـع جناحـي و 
فـردي یـا در راسـتاي دسـتیابي 
بـه قدرت هـر اقدامي انجـام دهد 
تـا شـاید بتوانـد یکـي از رقبـاي 
خـود را از گردونـه ی  انتخابـات 
انتخابـات  قانـون  کنـد.  خـارج 
مسـئله  ایـن  بـه  حـدودي  تـا 
نیـز  مجازات هایـي  و  پرداختـه 
تعییـن شـده اسـت؛ مجازاتي که 
طـي دوران هـاي مختلـف کمتـر 
نمـود پیـدا کـرد و مـردم کمتـر 
شـاهد اجرایـي شـدن آن بودنـد.

به هرحال مردم هوشـیار هسـتند 

و مـی داننـد اگر کسـی تبلیغاتی 
انجـام  ایـن چارچـوب  از  خـارج 
دهـد در پـی عـوام فریبی اسـت. 
عـالوه بـر آن قانون نیز  بسـیاری 
از ایـن اقدامـات علـی الخصـوص 
را  دیگـر  داوطلبـان  تخریـب  
انتخابـات  اسـت.  کـرده  ممنـوع 
پیـش  در  ارزشـمندی  و  ارزنـده 
اسـت و مـردم را بایـد در فضـای 
انتخابات آزاد گذاشت و از تخریب 
رقبـا پرهیـز کـرد و نبایـد فضای 
انتخابـات را بـه سـمت و سـویی 
ببریم کـه موجب تشـویش افکار 
عمومـی شـود. رقابـت مربـوط به 

نامزدهای انتخاباتی اسـت لذا این 
افـراد اگـر رقبای خـود را تخریب 
کننـد،  دلیـل بر ضعف آنها اسـت 
و مشـخص اسـت حرفـی بـرای 
گفتـن ندارنـد و ایـن افـراد بـرای 
کسـب توفیـق بـه ناچـار دسـت 
بـه تخریـب رقیـب می زند تـا راه 

برایـش باز شـود. در هر سـطحي 
تخریـب  انتخاباتـي،  سـطوح  از 
نامزدها به واسـطه دیگـران کامال 
ممنـوع بوده و در صـورت تخلف، 
مجـازات آن در قانون دیده شـده 
اسـت که دادگاه قضایي پیگیر آن 

شـد. خواهد 

حرف تا عمل مجازات تخریب 
کاندیداها

دروغگویی یک
آسیب اجتماعی است

ــان  ــت آدمی ــا سرش ــه ب ــندیده ک ــوب و پس ــت خ ــک صف ی
هماهنــگ اســت، راســتگویی اســت.

ــا مایــل اســت راســتگو باشــد و ســخنانی را  هــر انســانی فطرت
کــه از دیگــران مــی شــنود، راســت تلقــی کنــد.

ــی  ــی نوع ــتگویی، دروغگوی ــوب راس ــت خ ــل صف ــا در مقاب ام
ــت. ــت اس ــرت و خلق ــتقیم فط ــراف از راه مس انح

*مثال:*
اگــر کودکــی شیشــه درب اتاقــی را بشــکند، ولــی دچــار تــرس 
نشــود، در کمــال آرامــش و بــدون تــرس، جریــان را نقــل مــی 
کنــد، ولــی آنجایــی کــه کــودک دچــار تــرس مــی گــردد، بــه 
ناچــار بــرای بــی گناهــی خــود بــه دروغ متوســل مــی شــود، و 
ایــن جاســت کــه وضــع غیرعــادی کــودک) حــرکات نامــوزون 
ــخنان  ــب و س ــدید قل ــان ش ــان، ضرب ــکیدن ده ــم، خش چش
بریــده بریــده( دلیــل روشــنی بــر دروغ گفتــن او و بــر خــالف 

فطــرت اوســت.
پیامبــران هــم، همیشــه مــردم را بــه راســتگویی دعــوت کــرده 

و از دروغ گفتــن نهــی کــرده انــد.
راســتگویی ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا امانــت داری دارد، 
چونکــه امانــت، همــان راســتی در عمــل اســت، امــا دروغگویــی 
ارتبــاط نزدیکــی بــا گنــاه دارد و اینکــه انســان گناهــکار 
هرگــز نمــی توانــد راســتگو باشــد، چونکــه راســتگویی موجــب 
رســوایی او مــی شــود و بــرای پوشــاندن آثــار گنــاه، قطعــا بــه 
دروغ متوســل مــی شــود و نتیجــه مــی گیریــم دروغ، آدمــی را 

ــد و راســتگویی محــدود. ــی کن ــاه آزاد م ــل گن در مقاب
امام حسن عسکری)ع( در همین باره می فرماید:

*تمــام پلیــدی هــا در اتاقــی قــرار داده شــده و کلیــد آن دروغ 
* ست ا

ــی  ــان و دل هماهنگ ــن زب ــد بی ــی توان ــو نم ــخص دروغگ ش
ــل راســتگویی اســت، و  ــه مقاب ــن همــان نکت ــد و ای ایجــاد کن
ــر و باطــن(  ــاوت ظاه ــاق )تف ــی نتیجــه اش نف ــن ناهماهنگ ای

اســت.
 مــی دانیــم مهمتریــن ســرمایه یــک جامعــه، اعتمــاد متقابــل 
ــن ســرمایه  ــه ای ــزی ک ــا چی ــان عمومــی اســت و تنه و اطمین
ــب  ــت و تقل ــد، دروغ، خیان ــی کن ــود م ــی را ناب ــم اجتماع مه

اســت.
و میطلبــد در ایــن شــرایط حســاس کــه فضاهــای مجــازی بــر 
زندگــی ســایه افکنــده، بــا تدبیــر و درایــت، فضایــی را کــه در 

آن قــرار داریــم، مدیریــت کنیــم.
سخن پایانی:

حضرت علی )ع( می فرمایند:
ــراب  ــون  س ــم چ ــه ه ــز، ک ــو بپرهی ــا دروغگ ــتی ب *از دوس
اســت، دور را در نظــر تــو نزدیــک و نزدیــک را دور مــی ســازد.*
جواد حاجبی

رئیـس دادگسـتری شهرسـتان منوجان 
از برگـزاری 2٠٩ جلسـه دادرسـی بـه 
صـورت الکترونیـک در سـال گذشـته و 
در راسـتای اجرای سـند تحـول قضایی 

داد. خبر 
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری 
رئیـس  افشـارمنش،  سـامان  منوجـان 
از  منوجـان   شهرسـتان  دادگسـتری 
بـه  دادرسـی  جلسـه   2٠٩ برگـزاری 
صـورت الکترونیـک در سـال گذشـته و 
در راسـتای اجرای سـند تحـول قضایی 
راسـتای  در  کـرد:  عنـوان  و  داد  خبـر 

برگزاری جلسـات رسـیدگی بـه صورت 
الکترونیکـی، شـاکی پرونـده در محـل 
از  نیـز  متهـم  و  شـده  حاضـر  دادگاه 
محـل زنـدان و به صـورت ویدئوسـامان 
:جلسـات  داشـت  اظهـار  افشـارمنش 
رسـیدگی بـا حضور  شـاکی پرونـده در 
دادگاه و متهـم که در زنـدان و از طریق 
ویدئـو کنفرانـس در دادگاه شـرکت می 
نمایـد و بـه ارائـه دفاعیـات خـود مـي 

پـردازد، تشـکیل مـي شـود.
این مقـام قضایی افـزود:در قانون جدید 
آئیـن دادرسـی کیفـری، دادرسـی بـه 

صـورت الکترونیـک پیش بینی شـده و 
در این راسـتا، برگزاری جلسـات دادگاه 

بـه صـورت مجـازی و ویدئـو کنفرانـس 
بـا هـدف ایجـاد تحـول، جلوگیـری از 
تجدیـد اوقـات، جلوگیـري از تأخیـر در 
احـکام  در صـدور  تسـریع  و  دادرسـی 

انجـام می شـود.
ایـن مقـام قضایـی خاطـر نشـان کـرد: 
خوشـبختانه بـا اسـتفاده از ظرفیت های 
قانونـی و نصـب و راه انـدازی تجهیـزات 
منوجـان،  دادگسـتری  در  الزم  فنـی 
رسـیدگی  جلسـات  برگـزاری  امـکان 
محاکـم و انجـام تحقیقـات بـه صـورت 

ویدئـو کنفرانـس فراهـم شـده اسـت.

رئیـس دادگسـتری منوجـان همچنین 
بـر  عـالوه  اقـدام  ایـن  شـد:  یـادآور 
کمـک بـه اجـراي سـند تحـول قضایي 
جلوگیـري  و  متهـم  کرامـت  حفـظ  و 
از  از شـیوع بیمـاری کرونـا و صیانـت 
بهداشـت و سـالمت جامعه، آثـار مثبت 
و قابل توجهی در گسـترش اسـتفاده از 
دادرسـی الکترونیکـي و صرفه جویی در 
هزینـه هـا، زمـان و نیروی انسـانی را به 
همراه داشـته اسـت.کنفرانس، بـه بیان 
صحبـت هـا، شـکایات و دفاعیـات خود 

می پـردازد.
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ــتان  ــا شهرس ــور آبف ــر ام مدی
منوجــان عملکــرد یکســاله ایــن 
امــور در ســال ٩٩ بــا 22 هــزار 

ــرد.   مشــترک را تشــریح ک
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
شــیخ  مصطفــی  کرمــان، 
طــول  در  گفــت:  ســامانی 
کیلومتــر   22 جــاری  ســال 
انتقــال آب بــه شــهر  خــط 
منوجــان، ســاخت مخــزن ســه 
هــزار مترمکعبــی نــودژ، اتصــال 
ــبکه  ــه ش ــاه ب ــه چ ــک حلق ی
 3٦ افزایــش  و  شــهری  آب 
مترمکعبــی آب تولیــد شــهر 

منوجــان انجــام شــد. 
وی افــزود: همچنیــن مهندســی 
مجــدد و تجهیــز 15 حلقــه 
چــاه و رفــع مشــکل کــم آبــی 
مجتمــع هــای بجــگان، حســین 
آبــاد، الریــان، پاتــک، ســرراس، 
ــد  ــوزی، محم ــاه آم ــدر، چ کن
آبــاد و ماهکنــگان و حفــر و 
تجهیــز یــک حلقــه چــاه در 

ــد. ــرا ش ــز اج ــگان نی ماهکن
ــتان  ــا شهرس ــور آبف ــر ام مدی

از  بیــش  اجــرای  منوجــان 
3٠ کیلومتــر لولــه گــذاری و 
آبرســاني بــه روســتاهای دشــت 
غالمحســین،  چــاه  عبــاس، 
و حاتــم  گلدشــت، چغوکــی 
ابــاد را از دیگــر اقدامــات انجــام 
شــده برشــمرد و اظهارداشــت: 
عــالوه بــر آن بیــش از ســه 
میکروبــی  آزمایــش  هــزار 
واحــد  توســط  آب  انگلــی  و 
ــگاه و  ــی و آزمایش ــرل کیف کنت
نمونــه گیــری روزانــه از میــزان 
کلــر باقیمانــده آب در تمــام 
ــش  ــت پوش ــای تح ــبکه ه ش

مســتمر  صــورت  بــه  نیــز 
صــورت گرفــت.  اجــرای خــط 
چــاه  تجهیــز  جهــت  بــرق 
جدیــد و آبرســاني بــه مجتمــع 
ــره  ــایی ٨٠٠ فق ــدر، شناس کن
ــل  ــر مجــاز و تبدی انشــعاب غی
ــش از  ــع بی ــاز، رف ــه مج آن ب
ــی  ــه ترکیدگ ــزار حادث ــج ه پن
شــبکه  و  انتقــال  خطــوط 
اجــرای  و  مطالعــه  و  توزیــع 
شــامل  غیرعامــل  پدافنــد 
تأسیســات، مخــازن و شــبکه 
ــی  ــر اقدامات ــال آب از دیگ انتق
بــود کــه شــیخ ســامانی بــه آن 

ــرد.  ــاره ک اش
ــان  ــا بی ــا منوجــان ب ــر آبف مدی
یکســال  طــول  در  اینکــه 
ــکاری پرســنل  ــا هم ــته ب گذش
یــا  توســعه  کار  تالشــگر 
ــر  ــدود 11 کیلومت ــازی ح بازس
از شــبکه توزیــع آب انجــام شــد 
مــدت ٨٠٠  ایــن  در  گفــت: 
ــه متقاضیــان  رشــته انشــعاب ب
نیــز  روســتایی  و  شــهری 

واگــذار شــد. 
وی ضمــن تقدیــر از تــالش 
مســئوالن  همراهــی  و  هــا 
شهرســتان بویــژه امــام جمعــه، 
مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
ــدار و  ــالمی، فرمان ــورای اس ش
مدیرعامــل شــرکت آبفــا، بهــره 
بــرداری از پــروژه خــط انتقــال 
آب بــه شــهر منوجــان، افتتــاح 
پــروژه آبرســانی بــه شــهر نــودژ 
ــی و  ــم آب ــکالت ک ــع مش و رف
ــژه  ــتاها بوی ــی در روس ــی آب ب
ــد آب شــرب را  ــتاهای فاق روس
ــن  ــت کاری ای ــوان اولوی ــه عن ب
ــوان  ــد عن ــال جدی ــور در س ام

ــرد. ک

از اجرای 22 کیلومتر خط انتقال تا انجام بیش از
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ــی  ــئوالن انتظام ــدار ، مس ــور فرمان ــا حض ب
ترافیــک  شــورای  اعضــای  از  و جمعــی 
ــس  ــس پلی ــه رئی ــن معارف ــتان، آیی شهرس
ایــن شهرســتان  راهنمایــی و رانندگــی 

ــد.  ــزار ش برگ
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمــد محمــودی فرمانــدار منوجــان در 
ــی  ــس راهنمای ــس پلی ــه رئی ــن معارف آیی
ــوم  ــاد مرح ــن ی ــان ضم ــی منوج و رانندگ
و  راهنمایــی  ســابق  رئیــس  نوروزپــور 
رانندگــی شهرســتان، عنــوان کــرد: معرفــی 
جنــاب شــهدادنژاد بــه عنــوان رئیــس 
ــی  ــی و رانندگــی شهرســتان انتخاب راهنمای
ــد  ــهدادنژاد مانن ــه ش ــت چراک ــت اس درس

مرحــوم نــوروز پــور انســانی متدیــن و 
کاربلــد اســت و اینکــه شهرســتان منوجــان 
ــه همچیــن نیروهــای زحمــت کــش کــه  ب
خالصانــه بــرای رفــاه مــردم خدمــت کننــد 

ــاز دارد. نی
در ایــن مراســم ســروان علیرضــا شــهدادنژاد 
بــه عنــوان رئیــس پلیــس راهنمایــی و 

ــد. ــی گردی ــان معرف ــی منوج رانندگ
نشــریه تریبــون جنــوب منوجــان بــا تبریک 
ایــن انتصــاب خجســته بــرای ســروان 
شــهدادنژاد آرزوی توفیــق داریــم وبــرای 
ــروان  ــان س ــوم منوج ــس مرح ــس پلی رئی
ــی  ــعهی اله ــات واس ــو درج ــور عل ــوروز پ ن

ــم. ــئلت داری مس

معارفه ی رئیس پلیس راهور شهرستان منوجان
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با امام خامنه ای انقالب اوج می گیرد و با تشکیل
 دولت جوان و حزب اللهی این کشتی پر تالطم

 به ساحل نجات خواهد رسید
افق روشن ایران 1400

 پیام ازشما

برخی پیامهای مخاطبین و پاسخگویی برخی 
مدیران پاسخگوی رسانه...

پیگیری پاسخ مسوولین ازما
1-سـالم و خـدا قـوت خدمت شـما عوامل زحمتکـش و پرتالش 

تریبـون جنوب...
کنیـن،  پیگیـری  رو  ای  سـهمیه  مـرغ  توزیـع  موضـوع  لطفـا« 
اختیـار  در  منوجـان  مـرغ  سـهمیه  قبـل  روز  دو  یکـی،  انـگار 
توزیـع کننـدگان عمـده قـرار گرفتـه اما هیـچ خبری از پخشـش 
نیست،سـال قبـل همیـن موقع مرغ سـهمیه ای کیلویـی 1٠هزار 
تومـان توزیـع مـی شـد، دومـاه بعـد همـون مـرغ بـا کیلویـی 
125٠٠ تومـان دریـک فروشـگاه  بـه صـورت آزاد بـه فـروش می 
رفـت، لطفـا« مسـئولین اداره صمـت و اتـاق اصنـاف رسـیدگی 

کننـد داسـتان پارسـال تکـرار نشـود...
مطلب فوق دیدگاه مخاطب محترم می باشد.

جوابیه ریاست محترم صمت منوجان:
باسالم واحترام وتشکر از پیگیری های رسانه ای،

 مقـدار سـهمیه ای کـه دادنـد چـون خیلـی کـم بـود قـرار شـد 
در روسـتاها توزیـع شـود و مرحلـه دوم کـه قبـل از مـاه مبـارک 

رمضـان اسـت در حـوزه شـهرمنوجان توزیـع مـی گـردد.
تشکر از مدیر محترم پاسخگو جناب آقای شفیعی

شـهری  محتـرم  ازمدیریـت  ودرخواسـت  مخاطبیـن  2-یـام 
منوجـان: سـالم پارک سـرراس   ورودی شهراسـت وسـایل بازی 
فرسـوده اسـت بجزسـه تا سـر سـره باچند تـاب فرسـوده   دیگه 
هیـچ وسـیله ای بـرای بـازی نـدارد .همیـن هـم اگه 1٠ تـا بچه 
باهـم بیـاد بایـد تـو نوبت باشـند تـا تـاب بخورند!اصالمـردم بچه 
خـودرا بـرای تفریـح ویـک سـرگرمی بـه کـدام پـارک مجهـز 
صرفـا  راتجهیزکننـد.  پـارک  ایـن  بخواهیـد  ببرند؟ازبزرگـواران 

دیـدگاه مخاطبیـن کانـون رسـانه 
3-شـما رابـه خـدا بـه گـوش مسـوولین برسـانید تلمیـار ایـن 
همـه پیـاز حاصـل از دسـترنج کشـاورزان در محـل سـرراس که 
اسـتانهای  مواصالتـی  محـور  در  و  اسـت  شـهرمنوجان  ورودی 
کرمان،سیسـتان بلوچسـتان وهرمـزگان نمای خوبی نـدارد بااین 

بـوی تعفـن چراکسـی پاسـخگو نیسـت؟
4-درخواسـت از رسـانه هـای جنـوب کرمان:وضعیـت کارگـران 
معـدن فاریـاب را بعـد از آن همـه وعـده ووعیـد پیگیـری کنید؟

5-مجموعه ی ورزشـی شهید سـلیمانی در منوجان نیاز به تامین 
روشـنایی دارد و از آنجایـی کـه تعـدادی از خانواده ها تاپاسـی از 
شـب در ایـن مجموعه بـه پیاده روی مـی پردازند،خواهشـمندیم 
پیگیـری شـود. ضمنـٌا سـکوی تماشـاگران ندارد...مدیرپاسـخگو 
کجایـی؟در پاسـخ بـه ایـن مشـکل طبـق اعـالم روابـط عمومـی 
اداره ورزش وجوانـان منوجـان رایزنـی هایـی بـا مدیرمحترم برق 
منوجـان درحـال انجـام هسـت و کارشناسـی هـای الزم جهـت 
نصـب چرااغهـای روشـنایی وجانمایـی اولیـه انجام گرفته اسـت.

٦- از مدیـر محتـرم آبفـای منوجـان بـه لحـاظ حـل مشـکل آب 
شـرب چشـمه و محلـه بلـوار شـهید فـوالدی سپاسـگزاریم.

٧-لطفـٌا در خصـوص بیمـه محصـوالت کشـاورزی و مرکبـات از 
جهـاد کشـاورزی منوجـان بخواهید درنحوه پرداخت خسـارات به 

کشـاورزان شـفاف سـازی کند. ممنـون از تریبـون جنوب
یکـی  ازطریـق  پاسـخگویی  جهـت  جنـوب  تریبـون  پیگیـری 

منوجـان کشـاورزی  جهـاد  پرتـالش  ازکارشناسـان 
: بـا عـرض سـالم ، در رابطـه بـا خسـارت پرداختـی از طـرف 
عـرض  بایـد خدمتتـون  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  صنـدوق 
کنـم کـه بیمـه نهـاد کمکی اسـت کـه بخشـی از خسـارت وارده 
راجبـران میکنـد و کامـال تحت حمایـت دولت می باشـد و زمانی 
کـه کشـاورزی مبادرت بـه بیمه بـاغ، زراعت و دام خـود مینماید 
،اگـر کشـاورز مایل باشـد ابتدا توسـط کارشـناس مربوطـه کامال 
توجیـه میشـود  وسـپس قـرادادی بیـن بیمـه گـذار و بیمـه گـر 
انجـام میشـود که همـان بیمـه نامه اسـت و اگر کشـاورزان عزیز 
آن را مطالعـه بفرماینـد بسـیاری از موارد در آن ذکر شـده اسـت 
. بیمـه محصـول خرمـا در حـال حاضـر بـا 5 گزینـه در جنـوب 
کرمـان صـورت می گیـرد که پرداختی کشـاورز و تعهـد بیمه گر 
بـرای هـر کـدام از گزینـه هـا متفـاوت اسـت ،بطوریکـه باالترین 
مبلـغ دریافتـی از کشـاورز و تعهـد غرامـت پرداختـی بیمـه در 

گزینـه 5 می باشـد.
از چنـد سـال پیـش و حال حاضـر بدلیل راحتی کار کشـاورزان و 
جلوگیـری از ازدحـام بخصوص بخاطر جلوگیـری از بیماری کرونا 
بیمـه پذیـری محصـول خرمـا در سـال زراعـی13٩٩ -14٠٠ از 
طریـق تهاتـر و کسـر مبلـغ از غرامـت سـال قبـل انجـام میشـود 
و در اینجـا کشـاورزان عزیـز عمـال از حـدود 4 سـال پیـش تـا 
کنـون عمـال هیچگونـه مبلغـی را پرداخت نکـرده انـد واز غرامت 
پرداختـی خـود دولت کسـر مـی شـود ، ضمنا بیمه پذیری سـال 
آینـده را نبایـد به حسـاب پرداختی امسـال بیاورنـد و در حقیقت 

کشـاورز مـی بایسـت ایـن پـول را پرداخت مـی کرد.
در مـورد خسـارتی کـه امسـال پرداخـت میشـود در سـال زراعی 
گذشـته در اغلب روسـتاها دو خسـارت عدم تلقیح  و خشکیدگی 
خوشـه و در بعضـی از روسـتا سـه خسـارت یعنـی عـالوه بـر دو 

خسـارت مذکـور خسـارت طوفان هـم تاییـد گردید.
در  سیسـتم   کـردن  عمـل  جـدا  و  خسـارتها  تعـدد  بخاطـر   
بخـش پرداخـت خسـارت هـا معمـوال بخـش بخش وارد حسـاب 

میشـود. عزیـز  کشـاورزان 
 خسـارتها معموال بصورت منطقه ای محاسـبه میشـود بطوری که 
باغـات پـس پایش ٧ ماهه توسـط کارشناسـان ارزیاب و تشـکیل 
اکیپهـای کارشناسـی که شـامل ناظر منطقه ، کارشـناس شـعبه 
ی بانک کشـاورزی و نماینده ی جهاد کشـاورزی و رئیس شـعبه 
بانـک کشـاورزی اسـت درصـد خسـارت مـورد تاییـد قـرار مـی 
گیـرد ضمنـا تمامـی مـدارک در حـال حاضـر بصورت سیسـتمی 
در سـامانه بارگـزاری مـی شـود . و از این بابت کاری کارشناسـی 

شـده دقیـق و بـی نظیرانجام مـی گیرد.

»بهاری نو، سالی نو با۱۴۰۰«
سـال نـو متولـد شـد، سـال جدیـد از راه 
زود  چـه  نامش14٠٠هسـت.  کـه  رسـید 
گذشـت سـال13٩٩، مثـل برق و بـاد رفت 
و پرونده دهه نود برای همیشـه بسـته شـد 
تاریـخ و انقضایـش بـه پایـان رسـید. همه 
چیـز تغییـر کـرد اصـاًل بـاور نمـی کـردم 
سـال13٩٩ مثل بقیه سـالی کـه تاریخ اش 
گذشـته و منسـوخ شـده بودند اینقـدر زود 

بگذرد اعتبارش مثل کارت شـارژ ایرانسـل، همراه اول، رایتل تمام شـد.
عجیـب نیسـت وقتـی چشـم مان بـه تقویم سـال جدید مـی افتد چه 

حالـی پیدا مـی کنید. 
ایـن سـالی کـه گذشـت اصـاًل برامون خوشـایند نبـود بلکه بـا اتفاقات 
تلخی  رو به رو بودیم که هیچکس دوسـت ندارد آن را بشـنود. شـرایط 
زندگی بسـیار سـخت بود. زندگی دیگر مثل سابق نیسـت که آرزویش 
را داشـتیم. سـال نو که آمد باید همیشـه در زندگی خوشـحال و شـاد 
باشـیم و جایگزیـن غـم ها و غصـه و نگرانی هایمان کنیم. سـعی کنیم 
همیشـه نـگاه واقـع بینانه داشـت باشـیم و از زندگـی لـذت ببریم. هر 
چنـد مشـکالت دغدغـه هـا وجـود دارد و مـارو بـه شـّدت خشـمگین 
و افسـرده سـاخته اسـت ولـی بـا کمـی صبـوری و بـا توکل بـر خدای 

مهربـان مشـکالت به راحتـی حل خواهد شـد. 
ویـروس کرونـا طـی ایـن یـک سـال مـارو از همه چیـز دور کـرد تمام 
فعالیـت هـا را زیـر پـا گذاشـت و آسـیب شـدیدی بـه تقویـم زد، همه 

برنامـه ریـزی هـارو از بیـن بـرد واقعـاً نمی دونسـتیم چیـکار کنیم. 
انشـاءاهلل دیگـر شـاهد این چنیـن رویدادهـای تلخی نباشـیم و هرچه 

زودتـر ایـن ویـروس از بیـن بـره تا بـه زندگی عـادی خـود برگردیم.
سـال نو رو به شـما تبریک میگم، انشـاء اهلل سـال»14٠٠« سـال خوب 
و همراه با خوشـحالی و شـادکامی برای شما باشـد و همچنین در تمام 

مراحـل زندگی تون موفق باشـید.
حامد اعتمادی 12/3٠/13٩٩

قانونی داریم که  همیشه ثابت است:

»ما به محیطمان عادت مي کنیم« 
و  نشسـت  بدبخـت  هـای  آدم  بـا  اگـر 
برخواسـت کنیـد، کـم کـم بـه بدبختـی 
عـادت مـی کنیـد و فکر می کنیـد که این 

اسـت. طبیعـی 
اگـر دوسـت شـما دروغ بگویـد، در ابتـدا از 
دسـتش ناراحت می شـوید ولـی در نهایت 
شـما هـم عـادت مـی کنیـد بـه دیگـران 
دروغ بگوییـدو اگـر مـدت طوالنی با چنین 

دوسـتانی باشـید، بـه خودتـان هـم دروغ خواهیـد گفت.
اگر با آدم های خوشـحال و پر انگیزه دمخور شـوید شـما هم خوشحال 

و پرانگیزه می شـوید و این امر برایتان کامال طبیعی اسـت.
»تصمیـم بگیریـد به مجموعـه افـراد مثبت ملحق شـوید وگرنـه افراد 
منفـی شـما را پایین می کشـند و اصال متوجه چنیـن اتفاقی هم نمی 

شوید«
محسن صالحی خبرنگارتریبون جنوب

ــد  ــز همانن ــال نی ــان امس رمض
ــاز  ــی آغ ــته در حال ــال گذش س
ــان  ــا هم چن ــه کرون ــود ک می ش
جهــان  ناخواســته  مهمــان 
ــدارد.  ــت ن ــد عزیم ــت و قص اس
ــر  ــا، ب ــروس کرون ــری وی همه گی
نحــوه عبــادت مســلمانان در مــاه 
رمضــان نیز تاثیــر گذاشته اســت. 
و  جمــع  دورهمی های مــان 
طویــل  ســفره های  و  جورتــر 
افطــاری محــدود بــه جمــع 
امــروز  شده اســت.  خانواده هــا 
مبــارک  مــاه  از  روز  اولیــن 
ــه  ــا توج ــا ب ــت ام ــان اس رمض
بــه شــرایط حاکــم، حفاظــت 
ثوابــی  عزیزان مــان،  جــان  از 
افطــاری  از  بی شــمارتر  بــس 
ــل  ــی تام ــا کم ــن دارد. ب گرفت
ــان  ــه مبتالی ــار روزان ــاره آم درب
بــه کرونــا و آثــار بــه جــا مانــده 
از پرهیــز نکــردن از ســفر در 
ــم  ــوروز، در می یابی ــالت ن تعطی

کــه بهتــر اســت در ایــن مــاه در 
تنهایــی و خلــوت عبــادت کنیم.

امــام علــی )ع( می فرمایــد: »چــه 
بســا روزه داری کــه از روزه هایــش 
جز گرســنگی و تشــنگی بهره ای 
ندارد و چه بســا شــب زنــده داری 
کــه از نمــازش جــز بی خوابــی و 
ــه  ــرد«. ب ــودی نمی ب ــختی س س
ــی  ــرایط کس ــن ش ــم در ای گمان
کــه بــرای گرفتــن مراســم افطــار 
ــود،  ــراد می ش ــع اف ــث تجم باع
مصــداق همانــی اســت کــه 
آن  بــه  )ع(  علــی  امــام  کالم 
اشــاره دارد. بــرای جــا نمانــدن از 
ــم  ــواب افطــاری دادن، می توانی ث
دریابیــم  را  خانواده هایــی 
را  معیشت شــان  کرونــا  کــه 
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
احتمــاال شــما هــم بــا مــن هــم 
عقیــده هســتید کــه پــر کــردن 
از  شــده  خالــی  ســفره های 
ــه دورهــم  ــا، اولویــت دارد ب کرون

ــه  ــی ک ــردن روزه داران ــع ک جم
از ایــن تجمــع ممکــن اســت 
ــد.  ــر بیفت ــه خط ــان ب سالمت ش
ــواده  ــزاران خان ــه ه ــه ای ک جامع
ــای داده  ــود ج ــروم را در خ مح
ــه  ــال را ب ــتر س ــه بیش ــت ک اس
آب و نانــی بســنده می کننــد، 
ــان را  ــا رمض ــد ت ــاب می کن ایج
ــم  ــان بگذرانی ــت از آن ــا حمای ب
کــه مــاه همدلــی مســلمانان 
ــاه رمضــان  ــت م ــه برک اســت. ب
فرصتــی  مســلمانان  بــرای 
پیــش می آیــد کــه یکدیگــر 
خــود  ســفره های  مهمــان  را 
ــال  ــه امس ــر ک ــه بهت ــد. چ کنن
بــا توجــه بــه هشــدارهای وزارت 
افطاری هــای  از  بهداشــت 
ــه  ــک ب ــمت کم ــه س ــل ب مجل
ــه شــرایط  ــم ک ــی بروی نیازمندان
را  حال وهوای شــان  موجــود 
ســخت تر کــرده اســت.یکی از 
ــانی،  ــوع یاری رس ــن ن متداول تری

اطعــام گروهــی نیازمندان اســت.
حــاال کــه شــرایط دور هــم جمع 
ــم در  ــم، می توانی ــدن را نداری ش
ــت،  ــرو و حرم ــظ آب ــایه حف س
ــه  ــی باشــیم ک ــان آنان کمک رس
ــر  ــان دربراب ــا کمرش ــن روزه ای
شده اســت.  خــم  مشــکالت 
کرونــا  پاندمــی  بــه  نگاهــی 
ــه بخــش  ــن اســت ک ــر ای بیانگ
در  کســب وکارها  از  زیــادی 
دیده انــد  آســیب  ایــام  ایــن 

و تعــداد کثیــری از کارگــران 
همچنیــن  شــده اند.  بیــکار 
کارگاه هــای  و  کســب وکارها 
ــی  ــمت تعطیل ــه س ــی ب مختلف
بی شــک  شــدند.  کشــیده 
ــد  ــز می توان ــال نی ــان امس رمض
بــه  کمــک  بــرای  فرصتــی 
بیمــاری  فقرایــی شــود کــه 
نشــانه  را  زندگی شــان  کرونــا 
ــا را  ــی آن ه ــوان مال ــه و ت گرفت
اســت. حــس  آورده  پایین تــر 

ــا  ــداری ب ــزاد پن ــی و هم نزدیک
ــن  ــه در ای ــف جامع ــر ضعی قش
ــم در  ــازده، آن ه ــای کرون روزه
مــاه پربرکتــی کــه مــا را بیــش 
می کنــد،  مســئول  پیــش  از 
روح  در  ابتــدا  در  را  آرامشــی 
از  پــس  می دمــد.  خودمــان 
آن نظــاره لبخنــدی بــر لــب 
ــک  ــی در ح ــه نقش ــی ک کودک
را  ماهــت  داشــتی،  کردنــش 

می کنــد. عســل 

رمضان ماه همدلی

طــی ارزیابــی هــای عملکــرد صــورت 
گرفتــه توســط ســازمان جنگلهــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور، اداره 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل 
ــز  ــال ٩٩ حائ ــان در س ــوب کرم جن

ــد. ــوری ش ــر کش ــه برت رتب
و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــا بیــان 

مرهــون  موفقیــت  *ایــن  اینکــه 
همدلــی، همفکــری، تالش و پشــتکار 
ــی و  ــع طبیع ــه اداره کل مناب مجموع
آبخیــزداری اســت خاطرنشــان کــرد: 
طــی ارزیابــی هــای عملکــرد صــورت 
گرفتــه توســط ســازمان جنگلهــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور، اداره 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل 

جنــوب کرمــان در اجــرای طــرح هــا 
ــروژه هــای مصــوب و محورهــای  و پ
اقــدام  برنامــه  در  شــده  تعییــن 
ــز  ــال ٩٩ حائ ــازمان در س ــش س جه

ــد. ــور ش ــر کش ــه برت رتب
دکتــر احمــدی افــزود: امیدواریــم 
بــا برنامــه ریــزی هــای دقیــق و 
ــداف  ــبرد اه ــه پیش ــح در زمین صحی

ســازمانی بــا تــالش همــکاران در 
شــاهد  کمــاکان  مجموعــه  ایــن 
ــربلندی اداره  ــکوفایی و س ــد، ش رش
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل 
ــر  ــه برت ــان و حفــظ رتب ــوب کرم جن

در ســنوات آینــده باشــیم.
وزیــر  معــاون  اســت  گفتنــی 
ســازمان  رئیــس  و  جهادکشــاورزی 

آبخیــزداری  و  مراتــع  هــا،  جنــگل 
کشــور، طــی پیامــی از مدیــرکل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
و همــکاران وی در راســتای کســب 
ــا و  ــرح ه ــرای ط ــر در اج ــه برت رتب
پــروژه هــای مصــوب و محورهــای 
تعییــن شــده در برنامــه اقــدام جهــش 

ــرد. ــر ک ــازمان تقدی س

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان حائز رتبه برتر کشوری شد
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لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای وحدت عیدی
فرماندارمحترم شهرستان کهنوج

از شـنیدن خبـر فـوت پسـرعمو گرامیتـان بسـیار متاثـر شـدم بنـده ایـن واقعـه 
دردناک را خدمت شـما و خانواده محترمشـان  تسـلیت عرض می کنم و از درگاه 
خداونـد متعـال بـرای جنابعالی وخانواده داغـدارش  صبر مسـالت دارم مارا هم در 

غـم عزیز از دسـت رفتـه تان شـریک بدانید.
خداوند متعال روح پاکش را با موالیش امام  علی »ع« محشور نماید

و بـه بازماندگان صبری جزیل عنایت فرماید.
محمد محمودی 
فرماندار شهرستان منوجان

اطــــــالعیه 
به نام ایزد منان

پیامبـر اکـرم فرمودنـد: قـرآن سـفره ی ضیافت خداسـت، پـس تا می 
توانیـد از ضیافـت آن بهره مند شـوید.

باسـالم ادب واحتـرام وتبریـک  فـرا رسـیدن حلـول ماه مبـارک رمضـان و نزول 
مـاه قـران، به اطـالع  همه همشـهریان عزیز منوجان می رسـاند، بـرای خواندن 
ختـم کامـل وجـز خوانـی کالم اهلل مجید  بـرای سـالمتی عزیزانتان یـا اموات و 

درگذشـتگان خـود بـا ایـن شـماره ٠٩13٩5٠٩٨45  تماس حاصـل فرمایید:
 مداح اهلبیت وبانی مسجد حضرت رقیه سالم اهلل علیها خانم امیری

تبلیغاتتون بدهی ای ما ...      
قابل توجه کاندیداهای محترم شوراهای اسالمی شهر وروستا ،ادارات ،نهادها واماکن تجاری 

شهرستانهای جنوب کرمان
چاپ تبلیغات کاندیداها وچاپ ویژه نامه رنگی نشریه با برنامه ها واهداف حضور درانتخابات و...

و چاپ  آگهی اصناف می تواند سرنوشت کسب وکارتان را دگرگون کند.
هدف ما توسعه خدمات شما  با رضایت شما

پذیرش آگهی های تبریک وتسلیت ، محل کسب وفروش اماکن تجاری  ،گزارش عملکرد ادارات 
وتبلیغ شما در نشریه وکانال تلگرامی نشریه  تریبون جنوب

به ما بپیوندید:تریبون جنوب را در اینستاگرام،سروش،ایتا،تلگرام وکانالهای واتساپ و سایت 
خبری آن دنبال کنید:

http/triboonjonoob.ir
triboonjonoob@gmail.com  :پست الکترونیک

 تلفنها:09133492390  و 09017276144
سامانه های  پیامک نشریه تریبون جنوب:50002347012 

http://t.me/triboonjonoob

محمـد محمـودی فرمانـدار منوجـان درگفتگـوی 
تلفنـی باخبرنـگار تریبون جنوب بااعـالم خبرفوق 
ستادپیشـگیری  اظهارداشت:پیرودسـتورالعمل 
شهرسـتان  درایـن  کرونـا  ویـروس  بـا  ومقابلـه 
اطـالع  تـا   14٠٠ فروردیـن   25 چهارشـنبه  از 
وعـزا  ختـم  مراسـم  هرگونـه  برگـزاری  ثانـوی، 

درآرامسـتانهای شهرسـتان منوجـان دردوبخـش 
مرکـزی وآسـمینون تااطالع ثانـوی، ممنوع اعالم 
می گردد.درصـورت هرگونه فوت ناگهانی،مراسـم 
تشـییع وتدفیـن حداکثـر تا3٠نفـر ازافراددرجـه 
یـک متوفـی بارعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی 

توصیـه مـی گـردد.

برگزاری هرگونه مراسم ختم وعزا در 
آرامستانهای شهرستان منوجان ممنوع اعالم شد

ــکاری  ــدس میرش منوجان-مهن
بازرســی  هیئــت  رئیــس 
ــان  ــتان منوج ــات شهرس انتخاب
بازرســی  هیئــت  گفــت:  
ــان   ــتان منوج ــات شهرس انتخاب
آمــاده پذیــرش هرگونه شــکایت 
و گــزارش مســتند در مــورد 
ــات  ــات و تبلیغ ــزاری انتخاب برگ
زودهنــگام انتخاباتــی در سراســر 
ــزارش  ــه گ ــتان اســت. ب شهرس
تریبــون جنــوب بــه نقــل از 
پایــگاه اطالع رســانی فرمانــداری 
ــوان  ــکاري عن ــان، میرش منوج
کــرد: در راســتای شفاف ســازی 
و برگــزاری انتخاباتــی ســالم، 
کرمــان  اســتان  مــردم 
یــا  و  شــکایات  می تواننــد 
ــورد  ــتند در م ــای مس گزارش ه
ــات  ــات و تبلیغ ــزاری انتخاب برگ
انتخاباتــی را بــا هیئــت بازرســی 
بــه صــورت شــبانه روزی در 

میــان بگذارنــد.
وی افــزود: همچنیــن عمــوم 

منوجــان   شهرســتان  مــردم 
ــود را  ــتندات خ ــد مس می توانن
ــماره ٠34433٠٠٨٩3 و  ــه ش ب
ــماره همراه ٠٩1324٨٦٩33  ش
بــه  یــا   ٠٩1314٩٧5٠4 و 
آدرس ، فرمانــداری منوجــان،  
بــر  بازرســی  هیــأت  اتــاق 
در  بــا  شهرســتان  انتخابــات 
دســت داشــتن مســتندات و 
ــوص  ــات درخص ــدارک تخلف م
کاندیداهــا و داوطلبیــن مراجعــه 

ــد. نماین

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان منوجان عنوان کرد؛

هیئت بازرسی انتخابات شهرستان 
منوجان آماده پذیرش شکایت های مردمی

حجــه االســالم رضوانــی امــام جمعــه  منوجــان 
در نمازجمعــه مورخ2٧فروردیــن مــاه 14٠٠ 
و  کننــد  مواظبــت  مســئولین  بایــد  گفــت: 
دســتگاه دیپلماســی و دولــت عجلــه و شــتابزده 
ــه  ــت ک ــال اس ــت س ــا هش ــد و م ــل نکنن عم
ــا  ــن حرفه ــول همی ــی و گ ــن دیپلماس ــا همی ب
را خوردیــم و بخاطــر مــردم عجلــه نکنیــد 
ــه  ــه هم ــتیم ک ــه هس ــک کلم ــان ی ــا خواه وم

ــرف  ــه در ح ــل ن ــد در عم ــا را لغوکنن تحریمه
ــم  ــام معظ ــا و مق ــت م ــرف مل ــره و ح و مذاک
رهبــری لغــو کامــل همــه تحریم هــا اســت 
ــر  ــط ب ــز را فق ــای ری ــم ه ــد تحری ــر بگوین واگ
مــی داریــم اثــری در معیشــت مــا مــردم نــدارد 
ــران در  ــا ضــرر می کنیــم وآنهــا از پاســخ ای و م
ــندهمکاری  ــد  و س ــصت درص ــازی ش ــی س غن

ــند . ــی ترس ــن م ــا چی ــا ب م

باید مسئولین مواظبت کنند و دستگاه 
دیپلماسی و دولت عجله و شتابزده عمل نکنند

تقدیـر و تشـکر از نفـرات برتر مسـابقات کشـوری و 
اسـتانی در رشـته  قرآن و معارف در مراسـم عبادی 
سیاسـی نمازجمعـه منوجـان  1- فاطمـه صادقـی 
مقـام اول کشـوری در مسـابقه دل گـپ در مـورد 
سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی  که در اسـتان 

مازنـدران برگـزار گردید 2- معصومـه میجانی رتبه 
اول اسـتانی در مسابقات تفسـیر قرآن پایه دوازدهم 
3- طاهـره صابـری رتبـه دوم اسـتانی در مسـابقات 
تفسـیر قـرآن پایـه نهـم 4- بنیامین جعفـری رتبه 

سـوم اسـتانی در رشـته اذان  .

تقدیر و تشکر از نفرات برتر مسابقات کشوری و استانی
در رشته  قرآن و معارف در مراسم


