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آشنایی با 
خدمات مرکزمشکالت یادگیری 

شهرستان منوجان

پیام تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان منوجان 
به مناسبت گرامیداشت هفته ی بسیج 

اینجانـب ضمـن عرض سـام، ادب و احتـرام محضرمردم خونگرم ،والیت مدار،شـهید پرور و همیشـه در صحنه 

ی شهرسـتان منوجـان کـه بنـده توفیـق خادمـی ایـن عزیـزان را دارم ،جـا دارد تشـکر بکنـم از همه سـروران 

گرامـی کـه در هفتـه پرافتخـار بسـیج در کنار ما بودنـد و جهت برگـزار کردن هرچه بهتـر برنامه ها،مـارا یاری 

رسـاندندوباپیامهای تبریـک چـه حضـوری وچـه در فضـای مجازی ابـراز محبت بـه خادمـان خودنمودندمراتب 

تقدیروتشـکرخودراازطریق ایـن رسـانه اعـام مـی دارم.همچنیـن جاداردقدردانی کنـم از امام جمعـه محترم و 

والیـی شهرسـتان، ›نماینـده محتـرم پنـج شهرسـتان جنوبـی در مجلـس شـورای اسـامی،فرماندار و ریاسـت 

محترم شـورای تامین و شـورای اداری شهرسـتان و همه عزیزان عضو شـورای تامین وشـورای اداری شهرستان ، 

دسـتگاه قضایـی ،نیروهـای عزیز انتظامـی و امنیتی،خانـواده معظم شهداء.جانبازان،بسـیجیان،  اصحاب رسـانه 

وهمـه کسـانیکه درمسـیر بسـیج ووالیـت حرکـت مـی کنند.امیـدوارم درمراسـم یـادواره شـهدای شهرسـتان 

منوجـان، حماسـه ی دیگـری کـه در 15 دی ماه1400درپیش اسـت و همزمان با سالگردشـهادت سـردار دلها 

برگزارمـی شـودنیز سـنگ تمـام گذاشـته وعشـق وارادت خـودرا به شـهداو امام شـهدایک باردیگربـه منصه ی 

ظهورخواهیدگذاشـت.ان شـاءاهلل درپنـاه ایزد منان موفق وپیروزوسـربلند باشـید.

سرهنگ دوم پاسداراسام  حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان منوجان

آغازثبت نام درکارگاه های آموزش خیاطی وفرش بافی 
ویژه بانوان درمنوجان 

بـه گـزارش نشـریه تریبـون جنـوب، محمـد حجتـی پـور مدیـر اجرایـی معیـن 
اقتصـادی درمنوجـان در گفتگـو بـا خبرنگارتریبـون جنـوب ازراه انـدازی کارگاه 
آمـوزش خیاطـی ویـژه بانـوان درمحـل سـالن کانـون فرهنگـی و هنـری امـام 
جعفرصادق)ع(منوجـان واقع دربلوارمعلـم خبردادوافزود:کلیه ی بانوان عاقمندبه 
حرفـه خیاطـی مـی توانندبامراجعه بـه کارگاه مذکور ثبت نام نمـوده وپس ازطی 
دوره هـای مختلـف کارت مهارت خیاطی را دریافت کنند.وی افزود: آقای کشـتی 
بـان اسـتادمجرب خیاطـی از تهران دعوت شـده تا آموزش هـای الزم را به بانوان 
عاقمندومتقاضـی ارائـه کند.حجتـی پـوراز راه انـدازی کارگاههـای متعدد فرش 
بافـی درشهرسـتان نیـز خبـرداد که باعث رونـق حرفه فرش بافی شـده و آمادگی 
معیـن اقتصـادی رادرجهـت تقویـت ایـن حرفـه وحمایـت از متقاضیـان از طریق 

تسـهیات  اعـام کرد.

استاندار کرمان ابقا شد !
ــه  ــدل، در حالیک ــزارش کنارصن ــه گ ب
قاطبــه سیاســیون اســتان کرمــان 
جدیــد  اســتاندار  تعییــن  منتظــر 
ــته  ــای گذش ــه ه ــی هفت ــد و ط بودن
احتمالــی  هــای  گزینــه  از  مــدام 
اســتانداری رونمایــی میکردنــد امــا بــا 
حضــور وزیــر کشــور در جلســه اخیــر 
ــر  ــان ، خب ــتان کرم ــورای اداری اس ش
ــوت  ــد در کس ــی ون ــر زین ــای دکت ابق
اســتانداری کرمــان بــه گــوش رســید.
دکتــر اعظمــی نماینــده مــردم جیرفت 
اینســتاگرامی  پیــج  در  عنبرآبــاد  و 
ــد داده  ــای زینــی ون ــر از ابق خــود خب
ــز در  ــان نی ــهردار کرم ــعرباف ش و ش
ــک  ــد را تبری ــی ون ــای زین ــی ابق پیام

ــه اســت. گفت
ابقــای زینــی ونــد کــه گفتــه میشــود 
از وابســتگان محســن رضایــی معــاون 
اقتصــادی رئیــس جمهــور اســت ، 
ــی را  ــای سیاس ــی گروهه ــم برخ خش
ــراد نیــز  برانگیختــه اســت و برخــی اف

نارضایتــی خــود را طــی چنــد ســاعت 
ــد. ــرده ان ــام ک گذشــته اع

زینی ونــد در نشســت شــورای اداری 
اســتان پــس از اعــام ابقــای او از 
ســوی وزیــر کشــور گفتــه اســت: بنــده 
خــود را ذیــل منظومــه گفتمانــی فاخر 
و  می دانــم  رهبــری  معظــم  مقــام 
خــود را ملــزم می دانــم کــه بنــد بنــد 
ــلیمانی  ــهید س ــب ش ــای مکت مولفه ه

ــم. را انجــام ده
اســتاندار کرمــان پــس از ابقــا، »رحمان 
جالــی« را بــه ســمت سرپرســت 
معاونــت سیاســی امنیتــی اســتانداری 
ــه  ــدی« را ب ــر پورمحم ــان و »اکب کرم
ــدار رفســنجان منصــوب  ســمت فرمان

کــرد.
مســئول  ایــن  از  پیــش  جالــی 
ارتباطــات دفتــر امــام جمعــه کرمــان 
ــدی  ــوابق پورمحم ــت. در س ــوده اس ب
دیــده  رفســنجان  شــهرداری  نیــز 

. د می شــو
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16 آذر 
روز دانشجو گرامی باد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت اول 
اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری جنوب کرمـان درنظردارد اجرای پروژه های مدیریت جنگل های  دستکاشـت بیابانی در سـطح 
جنـوب کرمان)شهرسـتان هـای جیرفت،قلعـه گنـج و رودبارجنـوب(، تله رسـوب گیر در شهرسـتان قلعه گنـج را  از محـل اعتبارات 
ملـی  سـال 1398)اسـنادخزانه- نقـد( از طریـق مناقصـه عمومی یـک مرحلـه ای  و اجرای عملیات مالچ پاشـی توأم با نهالـکاری  در 
شهرسـتان قلعـه گنـج را  از محـل اعتبـارات انتقالـی سـال 1398  و ملی 1400 )اسـنادخزانه- نقـد(را از طریق مناقصـه عمومی یک 
مرحلـه ای همـراه بـا ارزیابـی کیفی فشـرده به شـرح جـدول ذیل طبق مفاد اسـناد،  بـه پیمانکاران واجـد شـرایط  و دارای صاحیت 
واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه شـرکتها و پیمانـکاران دارای رتبـه معتبـر )در رشـته های آب یا منابع طبیعی یا کشـاورزی( کـه تمایل به 
شـرکت در مناقصـات مذکـور را دارنـد دعـوت می گـردد حداکثر  تا تاریـخ 1400/9/21 در سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولت برای 
http// : و یا از طریق پایگاه اطاع رسـانی مناقصات )سـایت  www.setadiran.ir  دریافـت اسـناد از طریـق ایـن سـامانه بـه آدرس
iets.mporg.ir(  اقـدام وپیشـنهادات خـود را بر اسـاس آییـن نامه مناقصات دولتی به به همراه ضمانت نامه بانکـی در وجه اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان از طریق سـامانه تدارکات الکترونیـک دولت، به ترتیب )الف-تضمین شـرکت در مناقصه، 
ب- اسـناد و مـدارک شـرکت، ج- برگـه پیشـنهاد قیمت و د- اسـناد ارزیابی کیفی مناقصه گران)پروژه مالچ پاشـی تـوأم با نهالکاری( 

( را حداکثـر تـا مـورخ 1400/10/2 بارگذاری نمایند. 
* دارا بودن کد / شناسه ملی  برای شرکت در مناقصه الزامی است.

* تضمین شرکت در مناقصه صرفا ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به شرح جدول ذیل می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

*تحویل اصل ضمانت نامه بانکی مطابق زمان اعام شده )حداکثر دو دی ماه1400( و ثبت در دبیرخانه اداره کل الزامی است. 
*کلیه مدارک و مستندات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد.

*الزم به یادآوری اسـت که پیشـنهادات بایسـتی شـفاف، واضح و عاری از هر گونه ابهام باشـد. به پیشـنهادت مخدوش، مشـروط و یا 
فاقـد اسـناد کافی و فاقد سـپرده قانونی و همچنین پیشـنهادات خارج از سـامانه تـدارکات الکترونیک دولت و صرفـاً حضوری، ترتیب 

اثر داده نخواهد شـد.
جلسـه بررسـی و گشـایش پیشـنهادها  روز شـنبه 1400/10/4 سـاعت 10 صبح در محل سـالن جلسـات اداره کل با حضور اعضاء 

کمیسـیون مناقصـات از طریق سـامانه سـتاد ، برگزار مـی گردد.
* ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی الزامیست و به قیمتهای فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیمانـکار الزم اسـت فهرسـتی از سـوابق کاری ،تـوان تجهیزاتـی خـود و فرم بازدیـد از محل اجرای پـروژه را ارائه دهـد )ارائه گواهی 
صاحیت ایمنی الزامیسـت(.

*صرفـاً اسـناد پاکـت هـای پیشـنهاد)ب( ، )ج(  و )د(دارای امضـای الکترونیکـی و امضـا و مهـر گـرم مـورد پذیرش اسـت. درجلسـه 
بازگشـایی پاکـت هـای )ب( ، )ج( و )د( اسـناد فیزیکی)کاغـذی( و اسـناد فاقـد امضـای الکترونیکـی و امضـا و مهر گرم بـه هیچ وجه 

مـورد پذیرش نیسـت.
* حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان )با معرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بامانع می باشد.

ف
شهرستان محل منطقهعنوان عملیاتردی

واحد عملیاتحجم عملیاتاجرای پروژه
برآورد ریالی بر اساس 

فهرست بهاء منابع 
طبیعی و آبخیزداری 

سال 1400)ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
)ریال(

مدیریت جنگل های  1
دستکاشت بیابانی 

سطح جنوب 
کرمان)تل سیاه-چاه 
دادخدا و بهادرآباد(

جیرفت، 
قلعه گنج و 
رودبارجنوب

12190871475609543573هکتار500

10072575000503628750کیلومتر50قلعه گنجصوالنتله رسوبگیر2

قلعه گنجصوالنمالچ پاشی توأم با نهالکاری3
500 هکتار مالچ 

پاشی و 200 هکتار 
نهالکاری

540702797582703513988هکتار

گزارش :حسن کوه پیما
در مـوارد بسـیاری خانـواده هـا عنـوان مـی 
کننـد کـه : فرزندشـان در شـروع تحصیـل و 
در کاس اول و دوم ابتدایـی در همـه مـوارد 
تحصیـل خـوب بـوده، همچنیـن بـه درس و 
تحصیـل بسـیارعاقمند بـوده انـد وفقـط در 
قسـمت مشـخص و معـدودی کمـی ضعیـف 
عمـل میکـرده که بـه نظـر خیلی مهـم نمی 
آمـد ولـی در پایـه های باالتر ویـا حتی مقطع 
متوسـطه دچار افت تحصیلی شده و عاقه ی 
خـود را نسـبت به درس از دسـت داده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که ازنظر جسـمی سـالم 
هسـتند بینایـی و شـنوایی طبیعـی دارنـد و 
ازنظر هوشـی هم متوسـط و یا حتـی باهوش 
هسـتند.پس مشـکل ازکجا منشـا مـی گیرد 
؟اختـال یادگیـری جوابـی اسـت کـه شـرح 
مختصـری ازآن را بـرای شـما بازگو می کنیم

 یکـی از عوامـل نبـود موفقیـت تحصیلـی در 
دانـش آمـوزان، وجـود اختـاالت یادگیـری 
در آنـان اسـت کـه منجـر بـه افـت تحصیلی، 
کاهـش اعتماد بـه نفس و عزت نفـس و ترک 

تحصیـل آنهـا می شـود. 
برچسـب های »عقب مانـده«، »تنبل« و غیره 
بـه ایـن قبیـل دانـش آمـوزان آنهـا را از ادامه 
تحصیل بازمـی دارد و لطمات جبران ناپذیری 
از نظـر روانـی و اقتصادی به کـودک و خانواده 
و نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور وارد خواهد 

کرد.
از آنجـا کـه دانش آمـوزان مبتا به مشـکات 
یادگیـری، جـزو بچـه هـای در معـرض خطر 
و شـکننده محسـوب مـی شـوند، آمـوزش و 
پرورش باید از این افراد پشـتیبانی کند و یک 
سـپر دفاعی بـرای آنان باشـد. همچنین نظام 
اجتماعـی نیـز بایـد از آنان حمایـت و مراقبت 
کند.خصوصـا کـه در شـرایط شـیوع بیمـاری 
کرونـا هسـتیم وبا آمـوزش مجازی مشـکات 

تحصیلـی ایـن دانـش آمـوزان چندیـن برابـر 
شـده اسـت، باشـد که معرفی مرکزمشـکات 
یادگیری شهرسـتان و آشـنایی بـا خدمات آن 
دریچـه ای بـرای ایـن دانـش آموزان بگشـاید 

بـرای فردایـی روشـن تر.
اختالالت یادگیری

اختـال در خوانـدن، نوشـتن و به یادسـپاری 
یادگیـری  اختـاالت  را  کـه مجمـوع آن هـا 
می نامند، در دسـته اختاالت رشـدی عصبی 
کـودکان جای می گیرد. ایـن اختاالت مانعی 
در جهـت تحصیل هسـتند و باعث می شـوند 
عملکـرد  خـود  همسـاالن  بـه  نسـبت  فـرد 

پایین تـری داشـته باشـد..
در ایـن شـرایط کـودکان اعتمـاد بـه نفـس 
خـود را از دسـت می دهند و ناامید می شـوند. 

نحـوه ی برخـورد والدین در رابطه بـا کودک و 
واکنـش بـه نقص هـای او در یادگیری اهمیت 
بهبـود اختـال و  بسـیار دارد. چـرا کـه در 

شـکل گیری شـخصیت او تأثیرگـذار اسـت.
کودکـی کـه بـه خاطـر یادنگرفتـن مطالب و 
یـا فراموشـی آن هـا تحقیـر می شـود، در تمام 
زمینه هـا عـزت نفس خـود را از دسـت داده و 
نمی توانـد به طور مؤثر پیشـرفت کند. ممکن 
اسـت نسـبت به درس خواندن بی عاقه شود..

انواع اختالالت یادگیری
اختـاالت یادگیـری بـه صورت هـای زیـر در 
افـراد و بـه ویـژه کـودکان بـروز پیـدا می کند. 
فـرد مبتا ممکن اسـت در یک مـورد یا همه 

موارد زیر مشـکل داشـته باشـد
1-مشکل در خواندن

شـخص کلمات را غلط، آهسـته و به دشواری 
می خوانـد؛ مثـا کلمـات جداگانه را بـا صدای 
بلند و غلط، به آهسـتگی و با تردید می خواند.
هنـگام خوانـدن خـط را گم می کنـد. به طور 
فـراوان کلمـات را حدس می زند و یـا خواندن 
کلمـات با صـدای بلند برایش مشـکل اسـت.
در تشـخیص حروف الفبا و صـدای آنها ضعف 
دارد. در حالتـی دیگر شـخص در هجی کردن 
کلمـات مشـکل دارد. بـه طـور مثـال ممکـن 
اسـت خـودش حـروف صـدادار یا حـروف بی 
صـدا بـه متـن اضافـه کنـد، حـذف کنـد )جا 
بینـدازد(، یـا یـک حـرف را بـه جـای حـرف 

دیگـر بـه کار ببرد..
2-مشکل در درک معانی

شـخص در درک معنـی متنـی کـه می خواند 
مشـکل دارد. )بـه طـور مثـال ممکـن اسـت 
متـن را صحیـح بخواند امـا توالی یا سـکانس 
معانـی  یـا  اسـتنباط ها  روابـط،  رویدادهـا، 
عمیق تـر آنچه را که خوانده اسـت درک نکند

3- مشکل در نوشتن 
شـخص در نوشـتن مشـکل دارد؛ بـه طـور 
مثـال در داخل جمـات تعداد زیادی اشـتباه 
گرامـری یـا عامت گـذاری مرتکب می شـود. 
کلمـات را کج،نامرتـب و ناخوانـا مـی نویسـد. 
در نوشـتن،بین کلمـات بیـش از حـد معمول 
فاصلـه گذاشـته یا بـه هم نزدیک می نویسـد.

4- مشکل در یادگیری ریاضی
شـخص در تسـلط یافتـن بـر قواعـد اعـداد و 
ارقـام، اطاعـات رقمـی یـا محاسـبه مشـکل 
دارد؛ مثـا از بزرگـی اعـداد و روابـط آن هـا بـا 
هـم درک ضعیفـی دارد، اعـداد یـک رقمـی 
را بـا انگشـتان می شـمارد و نمی توانـد مثـل 
همکاسـی های خود قواعد ارقـام و اعداد را به 
یاد بیاورد، وسـط محاسـبه سـردرگم می شود 
و ممکـن اسـت روش محاسـبه را عـوض کند
مشـکل  ریاضـی  اسـتدالل  در  افـراد  ایـن 
دارنـد؛ مثـا در اسـتفاده از مفاهیـم، قواعد، یا 
فرمول هـای ریاضـی برای حل مسـائل ریاضی 

بـه شـدت مشـکل دارند.
5- مشکالت مربوط به امال

در نوشـتن حروفی که دارای صدای مشـابه،اما 
اشـتباه  دچـار  دارنـد  متفـاوت  نوشـتاری 
مـی شـوند. کلمـات یـا عبـارات را جـا مـی 

اندازند،حـذف یـا اضافـه مـی کننـد.
بسـیار کنـد و آهسـته عمل میکند بـه طوری 
کـه از دیگـر دانـش آمـوزان عقـب مـی ماند.
کلمـات را بـه صورت معکوس ویـا آینه وار می 
نویسـد کلمـات را همـان گونـه کـه تلفظ می 

کنـد مـی نویسـد. غلـط هـای زیـادی در اما 
دارنـد وگاهی اوقات یک غلـط امایی چندین 
بـار در دیکته های متفاوت غلط می نویسـند. 

علل بروز اختالالت یادگیری
اختـاالت  از  جزئـی  یادگیـری،  اختـاالت 
عصبی-رشـدی هسـتند کـه منشـأ آن هـا به 
میـزان زیادی زیسـتی اسـت. برخـی از عوامل 
ابتـا به این اختـال را در ادامـه ذکر کرده ایم:

1-عوامل ژنتیکی
افـرادی کـه در خوانـدن و ریاضیـات اختـال 
دارنـد، بـه احتمـال زیـادی ایـن اختـاالت را 
بـه خویشـاوندان درجـه اول خـود از طریـق 
ژن هـا منتقـل می کننـد. سـابقه خانوادگـی 
معموال مشـکات خواندن )خوانش پریشـی(، 
مهارت هـای سـواد والدین، مشـکات سـواد یا 
اختـال یادگیـری را در فرزنـدان پیـش بینی 
می کنـد، که بیانگـر ترکیب عوامـل ژنتیکی و 

اسـت. محیطی 
2-عوامـل مربـوط بـه قبـل از تولـد در 

ابتـال بـه اختـالالت یادگیری
 - عدم تناسب نوع خون مادر با جنین

- اختاالت در ترشحات داخلی مادر
- استفاده از دارو

- قرار گرفتن مادر در معرض نیکوتین
عوامل مربوط به هنگام تولد       

 کـم وزنی هنگام تولد- آسـیب وارده برسـر - 
زودرس تولد 

عوامل مربوط به بعد از تولد
مسـمومیت سـرب- نارسـایی های تغذیـه ای-

محرومیت هـای محیطـی
پیامدهای مشکالت یادگیری

پیشـرفت تحصیلـی کمتـر، احتمـال تـرک 
سـطوح  در  تحصیـل  از  اجتنـاب  تحصیـل، 
باالتـر، کاهـش اعتمـاد بـه نفـس، بیـکاری، 
درآمـد پایین و نشـانه های افسـردگی از جمله 
مـواردی هسـتند کـه ممکن اسـت در زندگی 
افـراد مبتـا بـه اختـاالت یادگیـری رخ دهد
برای پیشـگیری از بروز چنیـن پیامدهایی در 
زندگـی آینده کـودکان مبتا توصیه می کنیم 

نسـبت به تربیـت اصولی آن ها اقـدام کنید..
درمان مشکالت یادگیری

اختـال یادگیـری اختالی دائمی اسـت، ولی 
بـا تشـخیص و مداخلـه بـه موقـع می تـوان 
بهینـه ای  سـطح  را  کـودک  مهارت هـای 
گسـترش داد، بـه گونه ای کـه بتواند همچون 
سـایر افـراد زندگـی طبیعی داشـته باشـد در 
حـال حاضر می تـوان کودکانی کـه در معرض 
ابتـا بـه مشـکات یادگیـری هسـتند را در 

دوران پیش از دبسـتان شناسـایی کرد؛ در این 
صـورت بـه احتمال بیشـتری قـادر بـه درمان 

ایـن اختـال خواهیـد بود.
بـرای  در صورتـی کـه آمـوزش هـای ویـژه 
ایـن کـودکان انجـام گیـرد بـا افزایـش سـن 
کـودکان شـدت اختـال یادگیـری در آن هـا 
کاهـش پیـدا می کنـد و معمـوالً ایـن اختال 
در پسـر ها نسـبت به دختران بیشـتر مشاهده 
می شـود. کـودکان دچـار مشـکات تحصیلی 
کـه در مقطـع ابتدایی هسـتند مـی توانند به 
مراکزدولتـی کـه در سـطح شهرسـتان وجود 
دارنـد مراجعـه کننـد و ازخدمـات آموزشـی 

وجبرانـی بهـره منـد گردند.. 
دانـش  ایـن  بـرروی  اقـدام  چگونگـی 

آمـوزان
پس از اینکه خانواده ویا معلم کاس مشخصه 
آمـوزی  دانـش  در  را  بـاال  شـده  یـاد  هـای 
مشـاهده کـرد، بـا مرکـز مشـکات یادگیری 
وقـت  تعییـن  جهـت  منوجـان  شهرسـتان 
مراجعـه و تمـاس گرفتـه )03443302593( 
و فـرم ارجـاع ازمدرسـه گرفتـه و بـا یک کپی 
ازصفحـه اول شناسـنامه دانش آمـوز به مرکز 

مراجعـه مـی نماید.
چگونگـی تشـخیص و فرآینـد امـوزش دانش 
آمـوز ارجـاع شـده به مرکـز به شـرح ذیل می 

باشد:
1-دریافت فرم ارجاع دانش آموز

2-تهیـه پرسشـنامه بالینی ازوالدین و جلسـه 
توجیهـی در مـورد نحـوه ی کارکـرد مرکـز با 

اولیا
3-ارزیابی رسمی و تشخیصی

4-در صـورت پذیـرش و داشـتن گزینـه های 
الزم مشـکات یادگیری نوشـتن طـرح درمان 

بـرای دانـش آموز
5-شـروع جلسـات آموزشـی این جلسات 6بار 
در مـاه و هـر بـار 45 دقیقـه تـا یـک سـاعت 

است.
6-درطـول اجرا جریان برنامه با معلم،مدرسـه 
و اولیا، ارتباط مسـتمرجهت پیگیری چگونگی 

بازخورد در مدرسـه و منـزل انجام می گیرد.
7-در صـورت بازخـورد مثبـت رو بـه بـاال در 
جهت رفع مشـکل دانش آمـوز گذراندن دوره 

ی تثبیـت آغـاز خواهد شـد.
8-بعـد از تثبیـت و اطمینان از عدم بازگشـت 
مشـکات مـورد نظـردر طـرح درمان،دانـش 

آمـوز ترخیـص می گـردد.
طـول مـدت ایـن مراحـل بـا توجـه به نـوع و 
شـدت مشـکل دانش آمـوز و نحـوه همکاری 
معلـم و خانـواده متغیـر اسـت و ممکن اسـت 

یـک سـال تحصیلی باشـد.
رونـد کار در مرکزمشـکالت یادگیـری 

طلـوع شهرسـتان منوجـان
مرکزمشـکات یادگیـری شهرسـتان منوجان 
در 1389 تاسـیس و شـروع به اجرای شناخت 
و تشـخیص کـودکان دارای مشـکل یادگیری 
و تحصیلی در سـطح شهرسـتان نمـود.دارای 
5 نفـر پرسـنل ازمعلمیـن رسـمی آمـوزش و 
پـرورش که بـه روزتریـن دوره های آموزشـی 
و مطالعاتـی الزم را گذرانـده اند.کلیه آزمونها و 
ابزارهـای درمانی و آموزشـی وکمک آموزشـی 
در مرکزموجـود می باشـد. خدمات آموزشـی 
مرکـز مشـکات یادگیـری شهرسـتان بـرای 
دانـش آمـوزان پایـه اول تا ششـم ابتدایی می 

باشد.
آدرس:منوجـان. قلعه.جنب سـازمان تبلیغات 
ابتدایـی شـهید  اسـامی روبـرروی مدرسـه 

تمـاس 03443302593 موحـدی شـماره 
باتشـکراز سـرکارخانم فاطمه اعتمـادی مدیر 
مرکزمشـکات یادگیـری شهرسـتان منوجان

آشنایی با خدمات مرکزمشکالت یادگیری شهرستان منوجان

حضـور خبرنـگاران و شـهروندان در جلسـات شـورا، نـه تنهـا تهدیـد 
نیسـت بلکه فرصتی برای شـورا اسـت چـرا که با حضور افـکار عمومی 
در جلسـات شـورای شـهر ، باعـث مـی شـود تـا اعضای شـورا بـا دقت 
بیشـتری تصمیم بگیرند و همـه تصمیمات و مصوبات شـورا به صورت 

شـفاف منعکس مـی گردد.
طبق قانون ، جلسـات شـورای شـهر علنی اسـت مگر اینکه غیر علنی 
بودن یک جلسـه به تصویب دو سـوم اعضا برسـد و از قبل اعام شـود؛ 
همچنیـن در آییـن نامـه شـوراها آمـده ، مـردم می توانند در جلسـات 
شـورای شـهر حضور یابند. شوراها نهادهایی هسـتند که مردمی بوده و 
خـود مردم در انتخابات، اعضای شـورا را انتخاب کـرده اند بنابراین حق 
دارنـد عملکرد شـورا را نقـد کنند.موضوع دیگـر در این زمینـه ، فراهم 
کردن شـرایط نقد شـورای شـهر توسـط مـردم و خبرنگاران اسـت که 
اعضـای شـورا وظیفـه دارند انتقادها را بشـنوند و بـه آن ها عمل کنند؛ 
در واقـع باید شـرایطی فراهم بشـود که مـردم و خبرنـگاران جرات نقد 

کردن شـورا را داشـته باشند.
وظیفه رسانه ها، آگاهی بخشی به مردم است

ماده 15 قانون شـوراها می گوید که جلسـات شـوراها علني و با حضور 
دو سـوم اعضـاء اصلي رسـمیت  مي یابـد و تصمیمات بـا اکثریت مطلق 
آراي حاضریـن معتبـر اسـت و تشـکیل جلسـات غیرعلني منـوط بـه 

تصویـب دو سـوم اعضاء حاضر در جلسـه مي باشـد.
موضـوع انتخاب شـهردار جدید و مصوباتی که به شـورای شـهر ارتباط 
دارد نمی تواند غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شـود. رسـانه 
هـا و مطبوعـات رکن چهارم دموکراسـی هسـتند. خبرنگاران و رسـانه 
هـا حق دارند نظـرات، انتقادات، پیشـنهادها و توضیحات مـردم را درج 

و بـه اطاع عموم برسـانند.
کسـب و انتشـار اخبـاری که به منظـور افزایـش آگاهي عمومي باشـد 

حـق قانونـي خبرنگاران و رسـانه ها اسـت.
احمدروانپاک خبرنگارتریبون جنوب درشهرنودژ

لزوم استفاده ازظرفیت رسانه درشوراهای شهر وروستا
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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

خبر
پویش رنگ آمیزی درمدرسه شهید زیدآبادی 

بـه گـزارش نشـریه تریبـون جنوب،به همـت کادرآموزشـی و اولیای 
آمیـزی  رنـگ  پویـش  شـهیدزیدآبادی  مدرسـه  آمـوزان  دانـش 
دیوارحیـاط آموزشـگاه مذکورباحضـور والدین برگزارشـد. درحاشـیه 
ایـن پویـش فرمانداروتنـی چنـداز مسـوولین ازجمله یحیـی خاندل 
تاشـها  حضورپیدارکردنـددواز  وپـرورش   آمـوزش  مالـی  معـاون 
وهمکاری اولیادر ایجادفضای شـاد ومفرح در مدرسـه مذکورقدردانی 

کردند.

آئیـن افتتـاح پـروژه آبرسـانی بـه مجتمـع کندر بـا حضـور فرماندار 
مسـئولین  از  جمعـی  و  شهرسـتان  آبفـا  امـور  مدیـر  و  منوجـان 

شهرسـتان انجـام گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی امـور آب و فاضاب شهرسـتان منوجان : 
مصطفـی شـیخ سـامانی در ایـن مراسـم با اشـاره به اهمیـت اجرای 
ایـن پـروژه اظهار کرد: فقدان آب شـرب پایـدار از چالش های اصلی 
اهالـی ایـن مجتمـع بـود کـه با اجـرای ایـن پـروژه این مشـکل نیز 

برطرف شـد.
مدیـر امـور آب و فاضاب شهرسـتان منوجان افزود: با تاش شـبانه 
روزی پرسـنل آبفـا ایـن پـروژه طـی مـدت دو مـاه اجـرا و وارد مدار 

بهره برداری شـد.
وی اعتبـار هزینـه شـده بـرای ایـن پـروژه را 9 میلیـارد وسـیصد 
میلیـون رالـد عنوان کـرد و گفت:این پروژه شـامل 1 کیلـو متر لوله 
چـدن داکتیـل 150 میلـی متـر و 250 متر خط انتقال بـرق و حفر 

و تجهیـز یـک حلقـه چاه آب شـرب اجرا شـد.
شـیخ سـامانی گفـت: بـا اجرای این پـروژه آبرسـانی، 450 خانـوار با 
جمعیتی بیش از 1250 نفر در دو روسـتای شـهرک ابوالفضل کندر 

و گیـرکان از نعمـت آب شـرب پایدار بهره مند شـد.

رونمایی از دو اثر ادبی شاعر منوجانی
مراسـم رونمایـی از دو اثـر نیمـا رودینی نویسـنده و شـاعر منوجانی  
کـه در سـال 1400 به چاپ رسـید،مجموعه غزل گواهی شـد نشـر 
سـمت روشـن کلمه و مجموعـه ترانه تهـران باید دیوونه می شـد از 

نشـر فصل پنجـم در منوجان برگزار شـد.

احشـام سـرگردان در سـطح شـهر منوجان جمـع آوری می شـوند و 
طبـق قانـون برخـورد الزم بـا صاحبان آنهـا صورت خواهـد گرفت*

طبـق بنـد 15 مـاده 55 قانـون شـهرداری ها، رهـا کردن احشـام در 
سـطح شـهر عملـی غیرقانونـی و غیـر بهداشـتی اسـت و ایـن اقدام 
در بسـیاری از مواقـع باعـث خسـارت جانـی و مالـی بـه شـهروندان 
و مسـافران می شـود. ورود احشـام سـرگردان بـه داخل شـهر، باعث 
آلودگـی محیط شـهری، از بین رفتن فضای سـبز، گل هـا، گیاهان و 
درختچه هـای بلوارهـا و میادیـن و خسـارت بـه بیت المال می شـود.

بـه منظـور حفظ فضـای سـبز و پاکیزه نگهداشـتن محیط شـهری، 
شـهروندان در نگهداری احشـام خود دقت الزم را داشـته باشـند و از 

ورود آنهـا به محدوده شـهری جلوگیـری کنند.
توسـط  احشـام سـرگردان در سـطح شـهر،  در صـورت مشـاهده 
در  آنهـا  صاحبـان  بـا  و  شـده  آوری  جمـع  شـهرداری  نیروهـای 

می شـود. برخـورد  قانـون  چهارچـوب 
*روابط عمومی شهرداری وشورای اسامی شهرمنوجان*.

تیم فوتبال پیشکسوتان منوجان قهرمان 
مسابقات جنوب کرمان شد 

تیـم فوتبـال پیشکسـوتان فوتبال منوجـان در مسـابقات فوتبال که 
بـه میزبانـی عنبرآبـاد برگـزار شـد موفق شـد عنـوان قهرمانـی را به 

آورد دست 
ایـن تیـم موفق شـد با اقتـدار همه بازی ها را با پیروزی پشـت سـر 

بگذارد و با شایسـتگی قهرمان این دوره از مسـابقات شـود.

جان تازه درکالبد کالت هویت شهرمنوجان

گزارش:حسن کوه پیما
مهندس سـلیمانی مدیر بازسـازی ومرمت قلعه تاریخی شهرمنوجان  
در گفتگـو با خبرنگار نشـریه تریبون جنـوب از پایان کار حصارغربی 
مرمـت ایـن قلعـه خبـر داد و افـزود:از یـک مـاه پیـش وارد کار در 
بخـش حصـار غربی قلعه شـده ایم که یکسـری مشـکات در بخش 
حمـل ونقـل مصالح بـه دلیل ارتفاع زیـاد مواجه هسـتیم که درعین 

حـال از میزان پیشـرفت پروژه بسـیار راضی هسـتم.
سـلیمانی تصریـح کردتمام تاشـهای خـود را در جهـت کار مطلوب 
ورضایـت شـهروندان منوجانـی بـه کارخواهـم گرفت. وی در پاسـخ 
بـه سـوال مدیرمسـئول نشـریه تریبـون جنـوب مبنـی بـر تکلیـف 
اشـیاء تاریخـی یافـت شـده در فـاز اول افـزود: بـه همه شـهروندان 
و اصحـاب رسـانه شهرسـتان  منوجـان ،اطمینـان خاطـر مـی دهم 
،اشـیاءیافت شـده پـس از مطالعـه باسـتان شناسـی، تحویـل امیـن 
امـوال میـراث فرهنگـی شـده وجـای هیچگونـه نگرانـی نیسـت. ان 
شـااهلل بـا برپایی مـوزه کات در آینده ی نزدیک بـرای نمایش عموم 

در آن قرارخواهندگرفـت

رئیـس فرهنگـی اداره زندان های 
کرمـان بـا مدیـر کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان 

دیـدار و گفتگـو کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
جنـوب کرمـان، حجـه االسـام 
فرهنگـی  رئیـس  مقبلـی  علـی 
بـا  کرمـان  زندان هـای  اداره 
و  فرهنـگ  کل  اداره  در  حضـور 
ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان 
بـا  حسـین اسـحاقی مدیـر کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان دیـدار و گفتگـو کردنـد.

کل  مدیـر  اسـحاقی  حسـین 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان در ایـن دیـدار بـا بیـان 
اینکه سـختی کار کارکنان زندان 
بر کسـی پوشیده نیسـت، گفت: 
آمـاده هرگونـه فعالیـت فرهنگی 
هـای  آسـیب  کاهـش  بـرای 

اجتماعـی در زنـدان هسـتیم .

وی بـا تاکیـد بر اینکـه می طلبد 
در حوزه پیشـگیری آسـیب های 
اجتماعـی فعالیت های گسـترده 
ای انجـام داد، اظهارداشـت: چـرا 
از  فرهنگـی  هـای  فعالیـت  کـه 
مهمتریـن عوامل کاهش تخلفات 

در زندان اسـت.
اسـحاقی بـا بیـان اینکـه جنوب 

هنـری  هـای  اسـتعداد  کرمـان 
بـی نظیـری دارد، افـزود: قطعـا 
اسـتعداهای هنری بسـیار خوبی 
نیـز در بیـن زندانیان هسـت که 
بایـد ایـن اسـتعداد هـا را کشـف 
و حمایـت کـرد. حجـه االسـام 
فرهنگـی  رئیـس  مقبلـی  علـی 
اداره زندان هـای کرمـان نیـز در 

این نشسـت با بیان اینکـه زندان 
دماسـنج جامعـه اسـت،  گفـت: 
اصـاح  را  زنـدان  بتوانیـم  اگـر 
کنیـم بسـیاری از آسـیب هـای 

اجتماعـی کاهـش مـی یابـد. 
وی خواسـتار حضـور هنرمنـدان 
در زنـدان شـد و تصریـح کـرد: 
زندانـی، افسـرده اسـت قطعـا بـا 

حضـور هنرمنـدان داخـل زندان 
هـای  برنامـه  بـا  شـدن  وآشـنا 
بـه  بیشـتری  امیـد  فرهنگـی 
مي کنـد.  پیـدا  آینـده  زندگـی 

مقبلی توسـعه منطقـه را در گرو 
توسـعه فرهنگی دانست و عنوان 
کرد: یکی از اساسـی ترین برنامه 
هـای سـازمان زندانهـا در جهـت 

مددجویـان  تربیـت  و  اصـاح 
برنامـه هـای فرهنگـی اسـت بـه 
زندان هـا  امنیـت  کـه  ای  گونـه 
فرهنگـی  فعالیت هـای  گـرو  در 
مـی باشـد. وی خاطرنشـان کرد: 
برنامه هـای  و  فعالیت هـا  هرچـه 
بیشـتر  زندان هـا  در  فرهنگـی 
شـود آسـایش و آرامش بیشتری 

بـر زنـدان حاکـم می شـود.
دیـدار  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
بـر تعامـل بیشـتر و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای فرهنگـی و هنـری، 
برای فرهنگ سـازی در مجموعه 
زنـدان، تقویـت کتابخانـه هـای 
زنـدان و راه انـدازی انجمـن های 
فرهنگی و هنـری در زندان بحث 
و تبـادل نظـر صـورت گرفـت و 
مقـرر شـد در ایـن رابطـه تفاهم 
نامـه ای مابیـن اداره کل زنـدان 
هـای اسـتان و اداره کل فرهنـگ 
و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمان 

گـردد. منعقد 

دیداررئیس فرهنگی اداره زندان های کرمان
با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان *از 
اجـرای 90 پـروژه آبخیـزداری و 
آبخوانـداری در 35 حـوزه آبخیـز 
اعتبـار 185  بـا  جنـوب کرمـان 
میلیـارد تومان از محـل اعتبارات 
ملـی و اسـتانی در سـال جـاری 
بـا  احمـدی  دکتـر  داد.  خبـر 
بیـان اینکـه *امسـال طرح هـای 

شهرسـتان   7 در  آبخیـزداری 
جنوبـی شـامل 35 حـوزه آبخیز 
اجرایـی می شـود، تصریـح کـرد: 
در  آبخیـزداری  پروژه هـای 
مکانیکـی،  عملیات هـای  قالـب 
بیولوژیکـی و بیومکانیکی صورت 
می گیـرد. وی ضمـن تاکیـد بـه 
نقش مهـم پروژهای آبخیـزداری 
گفـت: کنتـرل فرسـایش خـاک، 

ذخیـره نـزوالت آسـمانی، تقویت 
آب سـفره های زیرزمینی، کنترل 
سـیاب ها و رواناب های سطحی، 
مقابلـه بـا خشکسـالی برخـی از 
هـا  پـروژه  ایـن  اجـرای  اهـداف 
یـادآور  احمـدی  حمـزه  اسـت. 
شـد: در حـال حاضـر از مجمـوع 
950 هـزار هکتـار از عرصه هـای 
شناسـایی شده در سـطح جنوب 

کرمـان، در 550 هـزار هکتـار آن 
عملیـات آبخیـزداری انجام شـده 
و تـاش بـرای اجـرای سـاالنه در 
اراضـی دیگر ادامه خواهد داشـت.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری 
جلـب  ضـرورت  بـر  همچنیـن 
مشـارکت هرچـه بیشـتر مـردم 
در پروژه هـای منابـع طبیعـی و 

آبخیـزداری تاکیـد و عنـوان کرد: 
ارزیابـی تـوان اکولوژیکـی حـوزه 
هـای آبخیـز و رتبـه بنـدی آنهـا 
بـا توجـه بـه معیارهـای مختلف 

اقدامـات  جهـت  اکولوژیکـی 
آبخیـزداری یکـی از مـوارد مهـم 
در برنامـه ریـزی و مدیریت جامع 

حـوزه هـای آبخیـز اسـت.

اجرای طرح های آبخیزداری در 565 هزار هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان

اکران فیلم طنز دهت عمو درمنوجان

بـه گـزارش نشـریه تریبـون جنـوب بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
فرهنـگ وارشاداسـامی منوجـان ،فیلـم طنزدهت عمو درمحل سـالن 
مجتمـع فرهنگـی وهنـری ولیعصر)عج(درمحـل توحیدآباداکـران می 
شـود.پیش ترهـم باپیگیـری هـای معاونـت فرمانـداری ومدیرفرهنگ 
وارشاداسـامی منوجـان ایـن موضوع دردسـت بررسـی واقـدام بود.این 
فیلم درشهرسـتانهای کهنوج وجیرفت مورداسـتقبال عموم قرارگرفت . 
جلسـه افتتاحیـه چهاردهـم آذردر منوجان همراه بـا عوامل فیلم دهت 
عمو،وتعدادی از مردم ومسـووالن شهرسـتان منوجـان ،بعدازنمازمغرب 
وعشـادرمحل سـالن اداره فرهنـگ وارشاداسـامی منوجان برگزارشـد.  
اکـران فیلـم از14 آذرمـاه بـه مـدت ده شـب بعدازنمازمغـرب وعشـا 
بااخذهزینه بلیط 20000تومان درمحل ورودی سـالن ارشـادانجام  می 

شود.  

کارگاه آموزش خیاطی ویژه بانوان
 درمنوجان راه اندازی شد

به گزارش نشـریه تریبـون جنوب،محمدحجتـی پورمدیراجرایی معین 
اقتصـادی درمنوجـان درگفتگوباخبرنگارتریبـون جنـوب ازراه انـدازی 
کارگاه آمـوزش خیاطـی ویـژه بانـوان درمحـل سـالن کانـون فرهنگی 
وهنـری امـام جعفرصادق)ع(خبردادوافزود:کلیـه ی بانـوان عاقمندبـه 
حرفـه خیاطـی مـی توانندبامراجعـه بـه کارگاه مذکور ثبت نـام نموده 
وپـس ازطـی دوره هـای مختلـف کارت مهـارت خیاطـی را دریافـت 
کنند.اسـتاد کشـتی بـان از تهـران کار آمـوزش خیاطی در ایـن کارگاه 
رتعهـده داراسـت. وی درگفتگـو با تریبـون جنوب تصریـح کرد:تاکنون 
حدود30نفـر ثبـت نام کـرده اندو پیش بینی می شـود تعدادمتقاضیان 

افـزوده شـود کـه تمهیداتـی در این زمینه اندیشـیده خواهدشـد.

در ادامـه رونـد بررسـی وضعیـت پیشـرفت 
احمـدی  مهنـدس   ، عمرانـی  هـای  طـرح 
شـهردار بـه همـراه آقـای صمیمی ریاسـت 
رئیـس  نائـب  بیانـی  ،آقـای  شـورای شـهر 
شـورا ،آقـای حیـدری عضو شـورای شـهر و 
تعـدادی از کارشناسـان طـراح و ناظـر طی 
بازدیـد میدانـی از پـروژه های سـطح شـهر 
به بررسـی اقدامـات صورت گرفتـه در تهیه 
طـرح و اجـرای آن و همچنیـن راهکارهـای 
رفـع نواقص و مشـکات موجـود پرداختند.

راهـی  سـه  میـدان  پـروژه  از  بازدیـد    ✳
ن جـا منو

✳  بازدیـد از رونـد اجرای نصب فونداسـیون 

شـهید  بلـوار  روشـنایی  هـای  چـراغ  پایـه 
سـلیمانی

✳  بازدیـد از رونـد اجرای نصب فونداسـیون 
پایـه چـراغ هـای راهنمایـی در سـه راهـی 
بنیـاد علـوی ، سـه راهـی گلدشـت و سـه 

راهـی آمـوزش و پـرورش
✳  بازدیـد از رونـد اجـرای عملیـات تکمیـل 

سـنگفرش پیـاده رو بسـیج
✳  بازدیـد از رونـد عملیات پایانی زیرسـازی 
خیابـان چیـل آبـاد جهـت شـروع عملیـات 

لت سفا آ
روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسامی 

شـهر قلعه گنج

بازدید شهردار 
به همراه 
رئیس و 

اعضای شورای 
اسالمی شهر 
و کارشناسان 
ناظر و طراح از
 پروژه های 

عمرانی 
شهرداری
 قلعه گنج

ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــان ــتان منوج شهرس

ــر کل راه و شهرســازی   صبــح امــروز مدی
از  منوجــان  شهرســتان  بــه  ورود  بــا 

ــه  ــان ب ــوج- منوج ــان کهن ــد دوم اتوب بان
بندرعبــاس بازدیــد کردنــد 

 فرمانــدار از مهنــدس ســاردویی خواســتند 
کــه رونــد تکمیــل ایــن پــروژه را هــر چــه 

ــوب  ــردم جن ــا م ــر انجــام داده ت ســریع ت
ــه  ــیر را  ک ــن مس ــی ای ــه راحت ــد ب بتوانن
ــردد  ــم دارد  ت ــادی ه ــی زی ــار ترافیک ب

کننــد

بازدید فرماندار به همراه مدیر کل راه و شهرسازی مهندس ساردویی 
از پروژه اتوبان کهنوج- منوجان - بندرعباس



صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما 
تلفن:09133492390

زیرنظرشورای نویسندگان
سامانه پیام کوتاه:50002347012

پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ایتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهیدفوالدی 
تلفن:03443300095

گستره توزیع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی  تلفن:09132497947

شماره مجازی : 09385157792
مدیران اجرایی: فاطمه کوه پیما و راضیه کامشاد 

دبیر سرویس خبر: جواد شیری پور
نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی

شهرستان کرمان: علی نقی 09132418781
ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:09137256015 

وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 
تلفن09133496859

محسن صالحی نودژ: بخش آسمینون وشهر 
نودژ09195264614

ویراستاران: عبداهلل سراجی نودژ،
بهزاد فردوسی پور،نعیمه شیخی

خبرنگاران: وحیدفوالدی،روح اهلل راوند،
طالب محمودی،محمد کرمی

مطالب دریافتی درج شده در نشریه،
 دیدگاه نویسنده است.

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

سرهنگ حیدری :

نبرد وتهاجم امروز به سرزمینهای 
اعتقادی و جهان بینی هاست

ســرهنگ اســام حیــدری فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــان ک ــتان منوج ــداران شهرس ــپاه پاس س
ی گرامیداشــت بســیج در مراســم عبــادی سیاســی نمــاز جمعــه 
منوجــان بــه ایــراد ســخن پرداخــت ،از هجــوم دشــمن بــه شــیوه 
هــای مختلــف و تغییررویکــرد بــه ســمت ذهــن هــا وباورهــا اشــاره 
ــب  ــدرت طل ــنفکرهای ق ــبه روش ــث وش ــن خبی کردوافزود:منافقی
ــال  ــه س ــر فتن ــوبهایی نظی ــاش و آش ــال اغتش ــه دنب ــرب زده ب غ
88هســتندو هــم درفضــای مجــازی وهــم حقیقــی ســعی در ضربــه 
ــدار  ــردم والیتم ــداری م ــا بی ــه ب ــاب دارندک ــام وانق ــه نظ زدن ب
وهمیشــه درصحنــه ،نقشــه هــای شــوم آنــان نقــش بــر آب شــده 

اســت.
وی تصریــح کرد:بســیج اعجــاز بــزرگ ایــن انقــاب اســت و 
ــان  ــذر زم ــت و درگ ــرفت اس ــال پیش ــرروز در ح ــاب ه ــن انق ای
مانندشــجره ای طیبــه قــد مــی کشــدکه ریشــه هــای آن درعمــق 

ــت. ــی اس ــاری وپذیرفتن ــردم ج ــاس م احس

برنامه های اجرایی هفته بسیج درشهرستان منوجان درگفتگو با سرهنگ دوم پاسدار اسالم حیدری
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران شهرستان  منوجان

بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم
ضمـن عـرض سـام و ادب و احتـرام بـه ملـت 
قهرمـان ایـران اسـامی بـه ویـژه مـردم شـهید 
،گرامـی  منوجـان  شهرسـتان  خونگـرم  و  پـرور 
میـدارم هفتـه ی بسـیج و یاد و خاطره ی شـهداء 
بـه ویـژه سـید الشـهداء مقاومـت سـپهبد شـهید 

حـاج قاسـم سـلیمانی
ــی و از  ــارک و تعال ــد تب ــاف خداون ــیج از الط بس
ــا  ــامی م ــدس اس ــم و مق ــت عظی ــرکات نهض ب
بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی )ره(بــود کــه 
توانســت در مهمتریــن صحنــه هــای انقــاب کــه 
ــود نتیجــه دهــد.  ــاع مقــدس ب یکــی از آنهــا دف
ــی  ــا یعن ــتوانه ی گرانبه ــه از پش ــل ک ــن عم ای
ــح  ــل صال ــان و عم ــات ایم ــن درج ــی تری از عال
ــدت  ــن م ــت در کوتاهتری ــود توانس ــوردار ب برخ
منشــأ تحــوالت عظیمــی در منطقــه شــود.

ــه  ــا روحی ــا همیــن تفکــر ب امــروز هــم بســیج ب
ــاب  ــای انق ــی در عرصــه ه ــادی و انقاب ای جه

ــال و چشــمگیر داشــته و توانســته  حضــوری فع
ــن بســت هــا خــارج شــود و منشــأ برکاتــی  از ب
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــت و نظ ــن مل ــرای ای ب
ــه  ــاب ک ــود .در گام دوم انق ــران ش ــامی ای اس
ــه ای  ــام خامن ــاب حضــرت ام ــر معظــم انق رهب

ــون:  ــی را همچ محورهای
1-بسیج اقتصاد مقاومتی

2-علم و پژوهش
3-عدالت و مبارزه با فساد

4-عزت ملی و مرزبندی با دشمن
5-استقال و آزادی

6-سبک زندگی
7-معنویت و اخاق

بیـان فرمودنـد و هـر روز هفتـه را بـا یکـی ازایـن 
محورهـا مزیّـن نمودیم و با شـعار )بسـیج پاره ی 
تـن مردم(برنامه هـای فرهنگـی ،مذهبی،خدمات 
رسـانی را بـرای ایـن هفتـه برنامه ریـزی نمودیم 

کـه اهـّم آنهـا بـه شـرح ذیل می باشـد:

1-توزیع 32قلم کمک جهیزیه 
2- کلنگ زنی 100چشـمه سـرویس بهداشـتی و 

حمام درروسـتاهاو دهسـتان گشمیران
3- توزیع 200 بسته سبد غذایی

4-ویزیـت رایگان پزشـکی  در تاریـخ 1400/9/4 
در سراسـر درمانگاههای  شهرسـتان

سـاختمانی  ی  پروانـه  45درصـدی  5-تخفیـف 
شـهرداری  توسـط 

6- تخفیـف 20درصـدی پروانـه ی کسـب و کار 
اصناف بسـیج  توسـط 

ی  کتابخانـه  در  بسـیجیان  رایـگان  7-عضویـت 
عمومـی شهرسـتان بـه مناسـبت هفته ی بسـیج 
ی  کتابخانـه  بـه  کتـاب  100جلـد  8-اهـدای 
عمومـی شهرسـتان )بـه ویـژه کتـاب بچـه هـای 

ناحیـه فرمانـده  توسـط  قاسـم(  حـاج 
9- برگزاری یادواره شهدای دانش آموز

10-برگزاری یادواره شهدای بنک
11-اجتماع بزرگ بسیجیان در سطح شهرستان

12-اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم
13-دیدار با خانواده های معظم شهداء

14- برپایی ایستگاه سامت نودژ
15-برگزاری شیفت ایثار

16-غبارروبی گلزار شهداء
17-برگزاری مسابقات ورزشی
18-اجرای مسابقات فرهنگی

19-دیدارباخانواده های معظم شهدا
20-برپایی نمایشگاه عکس

21-برگزاری محفل انس باقران کریم
شهرسـتان  الشـهدای  خـادم  22-گردهمایـی 

ن منوجـا
23-برگـزاری یـادواره شـهدای کندر23-برگزاری 

کـوه پیمایـی وپیـاده روی خانوادگی
24-برگزاری همایش اقتداربسیج

25-برگـزاری میزخدمـت بـه منظـور شناسـایی 
مشـکات مـردم

26-گذری بررصدفضای مجازی

“و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا 
هلل و انا الیه راجعون”

همـکاران گرامـی جناب آقایـان عنایت حیدری، رضـا حیدری و 
فیروز حیدری، با نهایت تاسـف و تاثر درگذشـت خاله گرامیتان 
را تسـلیت گفتـه و از درگاه ایزد منان بـرای آن مرحومه مغفرت 

الهی و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و اجـر آرزومندیم.

قاسم احمدی
شهردار قلعه گنج

اناهلل و انا الیه راجعون

 برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای حاج  خالقداد حیدری
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر بزرگوارتان  را به جنابعالی 
و خانواده محترم و طایفه بزرگ حیدری  تسـلیت عرض نموده و 
از خداونـد منـان، بـرای آن مرحومـه ، علو درجات و برای شـما و 

سـایر بازماندگان محترم، صبر و اجر مسـئلت می نمایم.
قاسم احمدی
شهردار قلعه گنج


