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محمودی فرماندار منوجان: 

از سرمایه گذاری درشهرستان 
منوجان به طورویژه 

حمایت می کنیم 

جناب آقای حاج اسالم طاهری
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان قلعه گنج

حضـور پرشـور اعضـاء محتـرم اتـاق اصنـاف و حساسـيت تک تـک آنـان به عنوان قشـري 
فرهيختـه و متخصـص در تصميـم گيري ها و تعيين سرنوشـت خود، صفحـه زريني را براي 
اتاق اصناف اين شهرسـتان ايجاد نمود. بدون شـک حضور مسـووالنه و چشـمگير در عرصه 
انتخاباتـي بـي نظيـر و با رقابتي پرشـور، مسـووليت سـنگيني را براي اعضاي هيات رييسـه 
جديـد ايجـاد نموده تـا با اسـتفاده از اعتماد جامعه بـزرگ اصناف و بازاريـان ، ظرفيت هاي 
نهفتـه موجـود را تبديـل بـه عرصـه خدمتگـزاري خـود نماينـد و جوابگوي اين مسـووليت 

گذاري سـنگين باشد.
جـا دارد انتخـاب شايسـته  جنابعالی را به عنوان رياسـت اتاق اصناف شهرسـتان قلعه گنج، 

کـه در فرآينـدي سـالم بـه عنـوان عصـاره و برگزيدگان 
بزرگتريـن تشـکل صنفـي شهرسـتان انتخاب شـده ايد، 
تبريـک عـرض نمـوده و بـراي شـما  آرزوي توفيـق روز 

افـزون در پيشـبرد اهـداف عاليه را مسـئلت دارم.
مهندس وحيد روشناس 
شهردارمنوجان

پیام تبریک فرماندار منوجان به مناسبت روز خبرنگار
درود بـر هنرمندانـی کـه حرمـت قلـم و دانسـتن را گرامـی مـی دارنـد و قـدرت انديشـه،توان نوشـتن و مجـال گفتـن را جز در مسـير حق و 

حقيقـت بـه کار نمـی گيرند.
قشـر فرهيختـه ای کـه بـه پاس حرمـت و ارزش و اهميت واالی کار خبر و پيام رسـانی، همواره از شـأن و منزلت رفيعـی در نزد افکار عمومی 
برخـوردار بـوده و شايسـته ارزشـمند ترين تکريم و قدر شناسـی می باشـد و حقيقتـاً در اين روزهای سـخت مقابله با بيمـاری منحوس کرونا 
دوشـا دوش کادر پزشـکی و درمانـی تـاش مـی کننـد و با آگاهی بخشـی بـه جامعه، مـردم را به صحنه آورده و همراه دسـتگاه هـای اجرايی 

توفيقاتـی را کسـب کردند.باعـرض تبريـک عيد سـعيد امامت وواليت، عيـد غدير خم به همه مسـلمانان جهان ،
اينجانـب ضمـن گراميداشـت يـاد و خاطـره شـهدای اصحـاب رسـانه به ويژه شـهيد محمـود صارمی و تبريـک ايـن روز به همه خبرنـگاران، 
عکاسـان، اصحـاب رسـانه و خانـواده بـزرگ مطبوعـات و فعاالن عرصه اطاع رسـانی در اسـتان کرمان خصوصا شهرسـتان منوجـان، از توجه 
و اهتمـام ويـژه اصحـاب رسـانه در انعـکاس اخبـار ، اطاع رسـانی فعاليت هـا، خدمات دولت و نظام  تشـکر و قدردانـی نمـوده، از درگاه خداوند 

متعـال بـرای همـگان  سـامتی و توفيق روز افزون مسـئلت مـی نمايم.
محمد محمودی/فرماندارشهرستان منوجان

همکار ارجمند وگرامی 
جناب آقای منصورزارعی

خبـر درگذشـت اندوهبار فرزنـد دلبندتان، باعث تأسـف و تأثر همکاران شـهرداری منوجان 

شـد. اميـد کـه با ياد خـدا اندکی از بـار اين غم سـترگ را بکاهد و روح مرحـوم در پناه حق 

آرامـش گيـرد. ضمـن عرض تسـليت ايـن مصيبـت جانـکاه،از خداوندمتعال بـرای آن عزيز 

سـفرکرده غفـران واسـعه ی الهـی وبرای بازمانـدگان صبروشـکيبايی دربرابر ايـن غم بزرگ 

آرزومنديم.

 مهندس وحید روشناس                                      مهندس حسین اوژند)علی(
     شهردار منوجان                                         رئیس شورای اسالمی شهرمنوجان

مقدمـه: داور در بـازی فوتبـال، فـردی 
اسـت که بـر روند اجـرای قوانيـن فوتبال 
نظـارت می کنـد بـه عبارتـی ديگـر داور ، 
فـردی اسـت کـه در زميـن بـازی فوتبال 
، عدالـت را برقـرار مـی کنـد . او مجـری 
قانـون اسـت و تمـام تـاش خـود را بـر 
صحيـح انجـام دادن ايـن امـر بـکار مـی 
بـر  خاطـی  افـراد  بـا  می توانـد  و  بنـدد 
اسـاس قوانين بازی فوتبـال برخورد کند.

کار داور بسـيار سـخت و مشـکل اسـت . 
روانشـناس  يـک  بايـد  ابتـدا  داور  يـک 
خـوب باشـد تـا بتوانـد بـازی را در طـول 
90 دقيقـه متعـادل نگـه داشـته و اداره 
بـر داور وسـط، دو کمـک  کنـد. عـاوه 
داور نيـز او را در ايـن راه يـاری می کننـد. 
شناسـايی اسـتعداد هـای داوری برعهـده 
متوليـان امـر ورزش فوتبال اسـت باتوجه 
بـه کار رسـانه ای خـود بـه سـراغ يکـی 
بـی حاشـيه و خـوش اخـاق  از داوران 
پـای  تـا  رفتيـم  منوجـان  شهرسـتان 
صحبتهـای ايشـان نشسـته و ايـن چهره 
کنيم.آقـای  معرفـی  را  گمنـام  ورزشـی 
مصطفـی زارعی  ضمن سـپاس از نشـريه 
تريبـون جنـوب بـه سـواالت خبرنگارمان 
بـا صبر وحوصله پاسـخ داد کـه اميدواريم 
مسـئولين کشـوری، اسـتانی وشهرستان 
ايـن  داوران  رفـع مشـکات  بـه  نسـبت 
عالـی جنـاب هـای  مسـتطيل سـبز ،در  
شهرسـتانهاعنايت ويـژه را مبذول داشـته 

و در رفـع آنهـا بکوشـند.

لطفاٌخودتان را معرفی نمایید؟
و  سـاله   35 هسـتم  زارعـی  مصطفـی 
دارای مـدرک درجـه يـک فوتبـال کـه از 
از  و  کـردم  را شـروع  سـال 1389داوری 
سـال 1391 بـه صـورت حرفـه ای جهـت 
قضاوت در مسـابقات فوتبال استان کرمان 
حضوريافتم و از سـال 1397جهت قضاوت 
در مسـابقات کشـوری معرفی شـدم و هم 
اکنـون نيـز مشـغول قضـاوت در ليگهـای 
پايـه و ليگ سـوم فوتبال کشـور هسـتم .
مشـوق شـما در امـر روی آوردن بـه 

قضـاوت فوتبـال چـه کسـی بود؟
مسـئول وقـت کميتـه داوران شهرسـتان 

منوجـان آقـای علـی زارعـی
مشـکالت پیش روی شـما چیسـت 
واز مسـئولین چـه انتظـاری دارید؟

اساسـی ترين مشـکل نبود پيست تمرينی 
دووميدانيه،شهرسـتان منوجـان بـا وجـود 
اين همه ورزشـکار،فاقد پيست دووميدانی 
اسـت و متاسفانه پيسـت دور زمين چمن 
ماهکنـگان ،چنـد سـال پيش شـن ريزی 
شـده و مسـطح نيسـت،و اصـا مناسـب 

تمريـن کردن نيسـت.
پيسـت  اصـا  کـه  قلعـه  چمـن  زميـن 
کـه  هـم  جديـد  مصنوعـی  نداره،چمـن 
هنـوز به بهـره برداری نرسـيده،از شـواهد 
پيداسـت کـه قـراره همينجـوری خاکـی 
باقـی بمونه، در بحث تجهيـزات داوری،که 
جهـت حضـور در مسـابقات کشـوری بايد 
بـروز باشـيم، نياز مبرم به سيسـتم ارتباط 

داريـم کـه متاسـفانه هزينـه  بـی سـيم 
برهسـت وقـادر بـه تهيـه آن نيسـتيم و 
مسـئولين  ازطـرف  همـکاری  نياز،بـه 

داريـم. شهرسـتان 
الزم بـه ذکراسـت که تمامی وسـايل مورد 
نياز داوری در مسـابقات کشـوری را خودم 

وباهزينه ی شـخصی تهيـه کرده ام
از،مسـئولين  بنـده   توقـع  وکمتريـن 
شهرسـتان اين هسـت، کـه در هـر زمينه 
ای جهت تشـويق به ادامـه ی کار وروحيه 
طـرف  از  تقديـر  حداقـل  بـه  باال،نيـاز 
مسـئولين و حضورآنها در جلسات تمرينی 
هسـت که باعـث می شـود، روحيـه ی ما 

در کار داوری دوچنـدان شـود.
حـدود دوسـال هسـت کـه بنـده بعنـوان 
تنهـا نماينـده ی پنـج شهرسـتان جنوبی 
تنهـا  هسـتم،اما  کشـوری  درمسـابقات 
حمايـت کننـده ی بنـده فقط آقـای اوژند 
رياسـت محترم هيـات فوتبال شهرسـتان 
بوده،وديگر مسـئولين شـايد از وجود بنده 

هـم بی خبـر باشـند!!!
در روزگاری که برخی فوتبالیسـت ها 
میلیاردی پـول می گیرنـد، هم چنان 
دیـده  خـوب  چنـدان  داوران 

نمی شـوند،چرا؟
ايـن يـک واقعيـت اسـت کـه داوران تنهـا 
پيـدا  ورزش  در  کـه  هسـتند  عنصـری 
داور  بـدون  بـازی  حالی کـه  در  نيسـتند. 
معنـا پيدا نمی کنـد. از همان ابتـدا حقوق 
داوران کـم بـوده اسـت ولـی آن هـا واقعـا 

عاشـق کارشـان هسـتند. پول خيلی برای 
داوران معنـا نـدارد، البتـه اکنـون شـرايط 
ولـی  اسـت  شـده  قبـل  از  بهتـر  داوری 

مشـکاتی هنـوز وجـود دارد.
سـخت تریـن قضـاوت داوری شـما 

بود؟ بـازی  کـدام 
ليگ فوتبال جوانان کشـور ،ديـدار جوانان 
و جوانـان  فجـر شـهيد سپاسـی شـيراز 
پـارس جنوبـی جـم کـه تيـم ميزبـان در 
دقيقـه 20يـک اخراجـی داشـت و بـازی 
پربرخـورد وخشـن بـود که بـا کادر داوری 

مديريـت کرديـم وبـه خيرگذشـت. 
عمـر  از  می توانـد  چیزهایـی  چـه 

کنـد؟ کـم  داوری 
تماشـاگران هيـچ وقـت طرفدار مـا داوران 
نيسـتند و طرفدار سـتاره ها و مربيان شـان 
هسـتند و اگـر مـا بـه موضوعـی واکنـش 
هـواداران  واکنـش  قطعـا  دهيـم،  نشـان 
عليـه مـا خواهد بـود و همين عمـر داوری 
اين هـا مـوارد حرفـه ای  را کـم می کنـد. 
هستند که متاسـفانه برخی داوران رعايت 
داوران  از  خيلـی  می بينيـم  و  نمی کننـد 
بـا وجـود اين کـه توانمنـد هسـتند، اسـير 
حواشـی می شـوند و خيلـی زود داوری را 

کنـار می گذارنـد.
بـا آرزوی موفقیت ایـن داور عزیز ان 
شـااهلل در شـماره های آتی نشـریه، 
گـزارش،  ایـن  نتیجـه  از  مجـدداٌ 
شـما عزیـزان ومخاطبین نشـریه را 

انعـکاس خواهیـم داد..

خواسته های تنها داورمنوجانی فوتبال، در لیگ های کشوری را دریابید!
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خبرنگار باید بداند و می داند
 که آن کس که آگاه تر است

 مسؤول تر است
 یادداشت

منوجان را بهتر بشناسیم

تهیه کننده وگرداوری: محدثه چترروز
 دانشجوی کارشناسی رشته باستان شناسی از شهرستان منوجان

شهرسـتان منوجـان بـا مسـاحت 7000 کيلومتر مربـع در جنوب 
غربـی کرمـان واقـع شـده اسـت. قرارگيـری ناحيـه منوجـان، در 
جـاده ارتباطـی مرکـز فـات ايـران به جنوب شـرق، شـرق، هرمز 
و سـواحل دريـای عمـان، بـه گسـترش مراکز شـهری آن در صدر 
اسـام و سـده هـای ميانی اسـامی منجر شـده اسـت. سـرزمين 
ايـران بـا موقعيـت خـاص جغرافيايـی خـود، پيوسـته دسـتخوش 
تهاجمـات، لشـکر کشـی هـا و جنـگ هـا بـوده اسـت و ناحيـه 
کرمـان و نواحـی پيرامـون آن، بـه دليـل قـرار گيـری بـر مسـير 
راه هـای خراسـان و سيسـتان و مرکـز ايـران، از پايگاه هـای ثابت 
راهزنـان بـوده اسـت و سـاختار بسـياری از ارگ هـا و قـاع در 
جهـت تأميـن امنيت ايـن راه ها کارکـرد امنيتی و دفاعی داشـته 
اسـت. اهميـت نظامی قـاع کرمان، همـواره مورد توجـه حاکمان 
محلـی کرمـان بـوده اسـت و آنهـا در طـول تاريـخ، به بازسـازی و 
تعميـر ايـن بناهـا اقـدام نمـوده انـد. يکـی از ايـن قلعـه هـا، قلعه 
منوجـان اسـت کـه در کنار مسـير ارتباطـی کاروان هـای تجاری 
ايـن سـرزمين، بـر سـر راه کاروان هـای تجـاری کـه از دريـا بـه 
شـرق و شـمال شـرق بـه کرمـان و بالعکـس، در تـردد بـوده انـد، 
قـرار داشـته اسـت.قلعه منوجان:قلعه منوجـان )منوقـان ( يکی از 
اسـتحکامات دفاعی و مهم قبل از اسـام در اسـتان کرمان اسـت 
کـه در قـرون سـوم و چهارم هجـری از اهميت ويـژه ای برخوردار 
بـوده اسـت. نويسـندگان و مورخـان متعـددی نظيـر ابـن حوقل، 
اصطخـری مقدسـی و... در کتـب خـود بـه موقعيـت جغرافيايی و 
تاريخـی ايـن منطقـه و بـه قلعـه نيـز اشـاره کـرده اند و بـه دليل 
موقعيـت تجـاری مطلـوب، بـه بصـره کرمان معـروف بوده اسـت.

محسـوب  شـهر  آن  تاريخـی  پيشـينه  شـهر  هـر  باسـتانی  آثـار 
مـی گـردد و ايـن آثـار دارای ارزش و اهميـت فراوانـی هسـتند. 
شناسـنامه هـر شـهری آثار باسـتانی و ميـراث فرهنگی آن اسـت. 
آثار باسـتانی اسـت کـه قدمت و تمدن هر سـرزمينی را مشـخص 
مـی کنـد. پـس حفاظـت و حراسـت از آن ها امری ضروری اسـت 
و نسـل هـای مختلف چون پيشـينيان بايد از اين ميـراث اجدادی 

بـه خوبـی پاسـداری کنند.
نخسـتين نکتـه ای کـه در امـر تعمير بناهـای باسـتانی پيش می 
آيـد آن اسـت کـه از نظـر اسـلوب و شـيوه چـه رويـه ای را بايـد 
پيـش گرفـت. در هنـگام تعميـر يـک اثـر باسـتانی بايـد در نظـر 
داشـت کـه آنچـه در معـرض انهـدام قـرار گرفتـه اسـت هماننـد 
آنچـه بـه هنـگام آبادانـی درآن بنـا بـه چشـم می خـورده اسـت؟

بايـد عرضه خدمات شـهری يک شـهر بـا بافت و سـاختار تاريخی 
يـک شـهر تناسـب داشـته باشـد. تـا چنديـن متـر از حريـم قلعه 
نبايـد فضـای سـبز ايجـاد کننـد. و اگـر مـی خواهند فضای سـبز 
ايجـاد کننـد از نظـر سـاختاری بـا فضـای قلعـه مطابقـت داشـته 

شد. با
قلعـه منوجـان قلعـه ای اسـت کـه اگـر بازسـازی هايـی روی آن 
انجـام شـود به يکـی از باشـکوه ترين قـاع ايران تبديل می شـود 
و می توانـد تعـداد گردشـگران ايـن منطقه بـه طور قابـل ماحظه 
ای افزايـش دهـد هـر چند تـا همين اواخـر توجه چندانـی به اين 
قلعـه نشـده بـود امـا مطمئنـٌا ايـن قلعـه بعـد از احيـا  مـی تواند 

ديدنی و باشـکوه شـود.
ايـن قلعـه مـورد بی مهری مسـولين قـرار گرفته اسـت و اگر رونق 

بگيـرد باعث اشـتغال زايی می شـود.
افزايش رفاه:در بسـياری از شـهر های توريسـتی ديده شـده اسـت 
کـه بـه واسـطه گردشـگری بـودن منطقـه، سـطح رفـاه مردمـان 
بومـی هـم بيشـتر شـده اسـت. ايـن رفـاه شـامل خدمـات حمـل 
و نقـل و بهداشـت و..... مـی شـود، کـه ايـن امـر هـم باعـث مـی 
شـود کـه مـردم خودجـوش خواهـان حفـظ آثـار باسـتانی شـهر 

شـوند. خود 
صنعت گردشـگری:به طور مسـتقيم و غيرمسـتقيم باعث اشـتغال 
زايـی در شـهر مـی شـود و بـرای بوميـان و اقتصـاد محلـی مفيد 
اسـت و باعـث کاهـش نـرخ بيکاری مـی شـود. رونق گردشـگری 
باعـث به وجـود آمدن روش های جديد درآمـد زايی و بهره مندی 
از نيروهـای غيرمتخصـص می شـود و مـی تواند از صنايع سـنتی 
تحت فشـار مالی حمايت کند. شـکوفايی صنعت گردشـگری يکی 
از ابزارهـای کسـب شـهرت و ارتقـای جايـگاه سياسـی و فرهنگی 
محسـوب مـی شـود. رونـق ايـن صنعت بـه مردمان بومـی فرصت 
مـی دهـد تـا آداب و رسـوم، سـنت ها و سـبک زندگـی و فرهنگ 

غنـی خودشـان را بـه مـردم جهان معرفـی کنند.
گردشـگری منطقـه ای باعـث افزايـش اعتمـاد به نفـس و بازيابی 
هويـت بومـی مـردم محلـی می شـود و موجب می شـود کـه آنها 
بـه شـناخت تاريـخ و مـکان های باسـتانی شـهر خودشـان عاقه 

بيشـتری نشـان دهند.
از آنجايـی کـه شـهر منوجـان بـا وجـود داشـتن چنيـن سـرمايه 
هايی که از لحاظ باسـتانی می تواند يک شـهر توريسـتی باشـد و 
ماننـد شـهرهای باسـتانی ديگر با داشـتن مـکان باسـتانی، منطقه 
توريسـتی محسـوب شـود و گردشـگران زيـادی را به خـود جذب 

کند،بـه طوريکـه باعث توسـعه شـهر منوجان شـود.
از شـما همشـهری هـای عزيـز خواهشـمندم کـه برای حفـظ اين 
آثـار باسـتانی از تـردد وسـايل نقليـه از قبيـل موتـور سـيکلت بر 

روی ايـن بنـا ترجيحـا خودداری شـود.
و همچنيـن ما می توانيم شـاهد پيشـرفتها و توسـعه هـای زيادی 
در شـهر منوجـان شـويم پـس بياييـم بـا يـاری يکديگر توسـعه و 

آبادانـی را روز بـه روز بيشـتر کنيم.
 به اميد آبادانی بيشتر 

تريبـون  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
آسـمينون  دربخـش  جنـوب 
شـهردار   99/05/11 ،جلسـه 
اسـامی  شـورای  اعضـای  و 
شـهر نـودژ در محـل شـهرداری 
نـودژ  بـا حضـور نماينـده پنـج 
شهرسـتان جنوبی جنـاب آقای 
طـرح  خصـوص  در  شـکرالهی 
برخـی از مشـکات و معضـات 
جلسـه  برگزارشـدودراين  شـهر 
،پـس از قرائـت قـران و عـرض 
رياسـت  خيرمقدم،توسـط 
جنـاب  نـودژ  شـهر  شـورای 
آقـای حاجـب عمـده مشـکات 
اسـامی  شـورای  و  شـهرادی 
شـهر نودژ به شـرح ذيـل مطرح 

گرديـد:
حـوزه  بـه  توجـه  ضـرورت   -1
شـامل  درمـان  و  بهداشـت 
اتمـام  آزمايشـگاه،  انـدازی  راه 

هـای  خانـه  تجهيـز  زايشـگاه، 
بهداشـت سطح شـهر 2- تامين 
اعتبـار بـرای خـط انتقـال بـرق 
شـده  حفـر  آب  هـای  چـاه  و 
پـروژه  سـاخت  در  تسـريع   -3
هـای نيمـه تمـام ۴- پيگيـری 

امـورات بـرق شـهری و رفع افت 
روشـنايی  ضـرورت    -5 ولتـاژ 
معابـر و بلـوار هـا ۶- تقاضـای 
زميـن  مالکيـت  مشـکل  حـل 
انتقـال  و  نـودژ  شـهر  ورزشـی 
مالکيـت آن از بنيـاد مسـکن به 

شـهرداری 7- بيان مشـکات و 
معضـات حوزه آموزشـی شـهر 
8- پيگيـری مجتمـع آموزشـی 
توسـط  گذشـته  سـال  کـه 
آقـای رخشـانی رئيس سـازمان 
نوسـازی مدارس گلنـگ آن زده 

بيـان مشـکات  بـود 9-  شـده 
تقاضـای  در حـوزه مخابـرات و 
و  ثابـت  تلفـن  شـبکه  توسـعه 
همچنين حـل مشـکل اينترنت 

شهر
نـودژ  شـهردار  آن  از  پـس   

از  برخـی  بارخـدا  مهنـدس 
حـوزه  در  شـهر  مشـکات 
را  شـهری  عمـران  و  مديريـت 

کردنـد. بيـان 
آسـفالت  افـزود:  نـودژ  شـهردار 
خيابان هـا و معابـر مهم تريـن و 
اصلـی تريـن موضـوع و مشـکل 
در حوزه عمران شـهرداری نودژ 
اسـت که متأسـفانه نبـود اعتبار 
کافـی سـبب افزايش مشـکات 
مـا در ايـن زمينه شـده اسـت.و 
مـا تـاش مـی کنيـم به شـکل 
جـدی بـه ايـن موضـوع اهميت 
بدهيـم و تـا جائـی  کـه امـکان 
پذير باشـد، نسـبت به آسـفالت 
معابـر و خيابان هـای شـهر اقدام 

. کنيم
محسن صالحی
خبرنگارتريبون جنوب
 در بخش آسمينون

حضور نماینده پنج گنج در جلسه شورای اسالمی شهرنودژ

منصـور شـکرالهي نماينـده مـردم پنج 
شهرسـتان جنوبـي کرمـان بـا حضـور 
در سـتاد فرماندهـي نيـروي انتظامـي 
و  فرمانـده  بـا  منوجـان  شهرسـتان 
پرسـنل ناجـا ديـدار و گفتگـو  کـرد .

محمـودي  سـرهنگ  ديـدار  ايـن  در 
ابـراز  ضمـن  منوجـان  ناجـا  فرمانـده 
خرسـندي از حضـور نماينده مـردم در 
ميان پرسـنل نيروي انتظامي گزارشـي 
از وضعيـت امنيتـي و مشـکات موجود 
در شهرسـتان منوجـان ارائـه نمودنـد .

نشسـت  ايـن  در  محمـودي  سـرهنگ 
از لـزوم افزايـش بودجـه بـراي تاميـن 
امنيـت بـا توجه به وسـعت شهرسـتان 
منوجان گفت و افزود زيرسـاختها براي 
پاسـگاه گردنـه گنـو بايـد فراهـم شـود 
تـا بتوانيـم امنيـت حـوزه گشـميران را 

نماييم. تاميـن 
اختصـاص  لـزوم   بـر  همچنيـن  وي 
بودجه بـراي تاميـن دوربينهـاي پايش 

تصويـري و خودروهـاي گشـتي تاکيـد 
کردنـد .

فرمانـده انتظامـي منوجـان از منصـور 
شـکرالهي خواسـت نسـبت بـه افزايش 
بـا  رفاهـي  خدمـات  بـراي  بودجـه 
توجـه بـه سـختي کار نيـروي انتظامي 

. انجـام دهنـد  را  رايزنيهـاي الزم 
در  مـردم  نماينـده  شـکرالهي  منصـور 
نيروهـاي  از  قدردانـي  مجلـس ضمـن 
خـدوم انتظامـي، امنيت پايـدار منطقه 
را مرهـون تاشـهاي ايشـان دانسـتند 
و افزودنـد بـراي رفع مشـکات ايشـان 
طـي جلسـه اي کـه چنـد روز قبـل بـا 
فرمانده نيروي انتظامي کشـور داشـتند 
رايزنيهايـي را انجـام داده اند تـا بتوانند 
محروميـت  و  وسـعت  بـه  توجـه  بـا 
منطقه بخشـي از مشـکات لجستيکي 
و نيـز رفاهـي کارکنـان ناجـا را مرتفـع 

. يند نما
از مهمتريـن  را  امنيـت  ايجـاد  ايشـان 

مولفـه هاي توسـعه منطقه دانسـتند و 
گفتنـد بـا تعامل بـا شـرکتهاي صنعتي 
و  سـيرجان  زميـن  گهـر  و  گهـر  گل 
فاريـاب  و  منوجـان  کروميـت  معـادن 
هـاي  حـوزه  در  مشـکات  از  بخشـي 

امنيتـي را رفـع خواهيـم کـرد.
پـس از سـخنان شـکرالهي ، چنـد تـن 

از پرسـنل ناجـا مشـکات حـوزه خـود 
اداري  سـاختمان  نداشـتن  جملـه  از 
مناسـب و نيز مشـکل مسـکن پرسـنل 
را بـا نماينـده مـردم در ميـان نهادنـد 
کـه ايشـان قـول دادنـد موضوعـات را 

پيگيـري نماينـد. 
نماينـده مردم پنـج شهرسـتان جنوبی 

از  قدردانـي  بـا  پايـان  در  مجلـس  در 
محمـودي  سـرهنگ  از  ناجـا  پرسـنل 
خواسـتند مسـائل و مشـکات را جهت 
پيگيري بـه دفتر ايشـان انعکاس دهند 
تـا در جلسـات بعـدي با مسـئوالن ناجا 
رفـع  و  پيگيـري  کشـور  و  اسـتان  در 

. ند شو

دیدار شکرالهي
 نماینده پنج شهرستان جنوبي 

با پرسنل ناجا منوجان

نماينـده  شـکرالهی  منصـور 
مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی 
شـورای  اعضـای  بـا  ديـدار  در 
شـهردار  و  شـهر  اسـامی 
کهنـوج گفت:مديريـت شـهری 
باشماسـت و بـرای انجـام کارها 
داشـته  مـدون  هـای  برنامـه 
باشـيد و اولويـت هـای کاری را 
مشـخص کنيـد و بـرای مـردم 
،اگـر  نشناسـيد  روز  شـبانه 
باشـد  خـدا  رضـای  بـرای  کار 

ميشـود. حاصـل  پيشـرفت 
نماينـده پنج شهرسـتان جنوبی 
افزود:هميشـه سـوال و مطالبـه 
و  کشـوری  مسـئولين  از  مـن 
اسـتانی ايـن اسـت کـه دليـل 

عقـب ماندگی منطقه مـا با اين 
نزديکـی  اسـتراتژيک  موقعيـت 
کريـدور  و  آزاد  آبهـای  بـه 
مواصاتـی و در مسـير ترانزيـت 
معـادن  و  کشـاورزی  قطـب  و 

؟ چيسـت
عضو کميسـيون انـرژی مجلس 
شـورای اسـامی گفت: ما نبايد 
درگير مسـائل جرئی و سياسـی 
و  بـازی  جنـاح  اگـر  و  باشـيم 
سياسـت بـازی کنيـم باخته ايم 
عملکـرد  مـورد  در  آينـدگان  و 
امـروز مـا قضـاوت خواهند کرد.

شـکرالهی با توجه به مشـکات 
 : داشـت  اظهـار  کهنـوج  شـهر 
در حـال رايزنـی بـرای پـادگان 

ارتـش هسـتيم کـه بـا سـاخت 
نيروهـا  اسـتقرار  و  پـادگان 
وضعيت شـهر کهنـوج دگرگون 
در  همچنيـن  و  شـد  خواهـد 
دو  طـرح  رايـگان  قيـر  بحـث 
تصويـب  مجلـس  در  فوريتـی 
شـد کـه بـا ايـن طـرح کمـک 
هـای خوبـی بـه شـهرهای مـا 

شـد. خواهـد 
آقايـان  ايـن ديـدار  ابتـدای  در 
عبـاس عطاپـور وزيـری رئيـس 
شـورای شـهر کهنـوج و مجيـد 
کهنـوج  شـهردار  محمـودی 
مـردم  مطالبـات  و  مشـکات 
و  شـهری  حـوزه  در  بويـژه 
کردنـد. مطـرح  را  شـهرداری 

ديدار  در  منوجان  سپاه  فرمانده 
پنج  نماينده  منصور شکرالهي  با 
شهرستان جنوبي ، بر عزم سپاه 
مشکات  رفع  به  کمک  براي 
و  کرد  تاکيد  منوجان  شهرستان 
گفت ناحيه مقاومت سپاه آمادگي 
دارد در تمام حوزه هاي اقتصادي 
، فرهنگي و مشکات معيشتي و 
امنيتي با همه دستگاهها همکاري 
تريبون  نشريه  گزارش  به  نمايد. 
فرمانده  با  درگفتگو  جنوب، 
محترم سپاه پاسداران شهرستان 
اختصاصی  جلسه  در  منوجان 
ايشان با نماينده پنج گنج ،مسائل 
زمينه  در  شهرستان  مشکات  و 
های مشروحه ذيل مطرح و بحث 

و تبادل نظرشد:پيگيری مطالبات 
آب  مشکات  درخصوص  مردم 
تجهيز  واينترنت،مشکات  ،برق 
امکانات فضاهای ورزشی )تسريع 
در راه اندازی زمين چمن و رفع 
مشکل سالن های ورزشی(،تکميل 
تمام شهرستان  نيمه  پروژه های 
،ايجادفضاهای فرهنگی وتفريحی 
شهرستان  دفاعی  بنيه  ،تقويت 
منوجان ،لزوم راه اندازی اداره ثبت 
و اسناد و تعيين تکليف و تغيير 
کاربری زمينهای کشاورزی و رفع 
مشکل اسناد بخشی از زمينهای 
شهرداری و مسکن و شهرسازی  
درادامه  و  قرارگرفت  بحث  مورد 
،سرگرد اسام حيدري کيا فرمانده 

ناحيه مقاومت بسيج سپاه منوجان 
در ديدار با منصور شکر الهي اذعان 
داشت اگر هريک از دستگاهها به 
وظايفشان به درستي عمل کنند 
کم  مردم  مشکات  از  بسياري 
کنار  در  نيز  سپاه  و  شد  خواهد 
آنان قرار خواهد گرفت و اميد و 
اطمينان را در ميان مردم افزايش 
خواهد . حاج منصور شکرالهي با 
تقدير از عزم جهادي سپاه در رفع 
مقدس  نهاد  اين  مردم  مشکات 
توان  پر  بازوي  بعنوان  همواره  را 
که  دانست  اجرايي  دستگاههاي 
هرجا حضور يافته منشا خدمات 
نظام  و  مردم  براي  اي  گسترده 

اسامي بوده است.

اگر کار برای خدا باشد 
پیشرفت حاصل می شود

دیدار فرمانده سپاه منوجان با 
شکرالهي نماینده پنج گنج 
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پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در حدیثی 
فرموده است: »حق را بگو و در راه خدا از 

مالمت هیچ مالمت گری نهراس«

  اخبار کوتاه
فرماندار منوجان :

پلیس راه منوجان در هفته دولت
 افتتاح مي شود 

بـه  گـزارش پايـگاه خبـري تـوار ، محمـد محمـودي فرمانـدار 
انـدازي پليـس راه منوجـان خبـر داد. از راه   ، منوجـان 

محمـودي در گفتگـو با جبار زارعـي افرود: در پي افزايش سـوانح 
رانندگـي در حـوزه راههـاي شهرسـتان منوجـان و بـا هماهنگـي 
بـا سـردار ناظـري فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان ، پليـس راه 
منوجـان پـس از تجهيـز بـا امکانـات الزم ، در هفتـه دولـت در 
محـل سـه راهي سـرراس منوجان  بـه بهره برداري خواهد رسـيد 

.

افتتاح دادگاه یک کیفری در شهرستان کهنوج

تنها دادگاه یک کیفری در پنج گنج جنوبی 
سـاالری رييس دادگسـتری کهنـوج از افتتـاح دادگاه يک کيفری 

شهرسـتان کهنـوج به مناسـبت عيد غدير خـم خبر داد 
بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـيما، سـاالری رييس دادگسـتری 
کهنـوج ضمـن تبريک عيـد غدير خم گفـت: دادگاه يـک کيفری 
در راسـتای دسـتورالعمل ها و اهداف رياسـت محترم قوه قضائيه 
حضـرت آيـت اهلل رئيسـی در جهـت حفـظ حقـوق  شـهروندی و 
تکريـم اربـاب رجـوع، و آز انجايـی کـه پنـج شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان کرمـان فاقـد دادگاه کيفـری يـک بودنـد در شهرسـتان 

کهنـوج افتتاح شـد 
وی افـزود: مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان جهت 
رسـيدگی به پرونـده هايی کـه در صاحيـت دادگاه مذکور بودند 
بـه ناچـار مـی بايسـت از دورتريـن نقطـه اسـتان  بـه شهرسـتان 
جيرفـت تـردد مـی کردنـد کـه با پيگيـری هـای مجدانـه رييس 
کل دادگسـتری اسـتان آقـای دکتـر موحـد و الطـاف کريمانـه 
رياسـت محتـرم قـوه قضائيـه حضـرت آيـت اهلل رئيسـی دادگاه 
کيفـری يـک در چـارت تشـکياتی ايـن دادگسـتری تصويـب و 
امـروز بـا حضـور فرماندار کهنـوج، جمعـی از قضـات و روحانيون 

راه انـدازی شـد .

فاز نخست طرح آبرساني به شهر منوجان به 
بهره برداری رسید

فاضـاب شهرسـتان  و  آب  امـور  عمومـی   روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان  آبفـا  سرپرسـت  سـامانی  شـيخ  منوجان،مصطفـی 
منوجـان بـا اعـام ايـن خبـر گفـت: : پـس از ادغام شـرکت های 
آب و فاضاب شـهری و روسـتايی طرح اتصال شـبکه آب شـرب 
روسـتای زنبـوری بـه شـبکه آب شـهر منوجـان در اولويـت قـرار 

. فت گر
وی افـزود: عليرغـم مخالفـت هايـی کـه از سـوی برخـی اهالـی 
صـورت گرفـت بـا ورود و حمايـت نماينده مردم شـريف پنج گنج 
در مجلس شـورای اسـامی و مسـؤلين ارشـد شهرسـتان کارهای 
اجرايـی ايـن پروژه شـامل اجـرای ۴کيلومتر خط انتقـال لوله پلی 
اتيلـن ۴00 و تعويـض الکتـرو پمـپ شـناور و لوله هـای آبده چاه 

و نصـب چنديـن فقره شـيرآالت صـورت گرفت.
شـيخ سـامانی در ادامـه بيـان داشـت: بـا بهـره بـرداری از ايـن 
طـرح 25ليتـر بـر ثانيه به حجـم آب ورودی به مخـزن 3000متر 
مکعبـی شـهر منوجـان افـزوده و آب شـرب مـورد نيـاز 3000 

تأمين شـد. اشـتراک 
پـروژه  ايـن  افـزود:  منوجـان  شهرسـتان  آبفـا  امـور  سرپرسـت 
بخشـی از پـروژه بـزرگ آبرسـاني بـه شـهر منوجـان اسـت که به 
طول25کيلومتـر از شـهرک صنعتـی منوجان تا شـهر منوجان در 
حـال اجراسـت و بـه حـول قـوه الهی بـه زودی بـه بهره بـرداری 

رسـيد. خواهد 

منصور شکرالهی با آرای قاطع به عنوان نائب 
رئیس فراکسیون سازمان های مردم نهاد 

مجلس شورای اسالمی انتخاب شد
در  اسـتان کرمـان  نماينـدگان  بـا حمايـت مجمـع  مـرداد،   1۴
مجلـس شـورای اسـامی و رای قاطـع اعضای سـازمان های مردم 
نهـاد مجلـس، منصور شـکرالهی نماينـده مردم کهنـوج، منوجان، 
رودبـار جنـوب، قلعـه گنـج و فاريـاب بـه عنـوان نائـب رئيـس 
فراکسـيون سـازمان های مـردم نهـاد مجلـس شـورای اسـامی 

شـد. انتخاب 

مسجد تازه تاسیس حضرت ابوالفضل)ع( 
روستای شاه مردان در شهرستان منوجان 

مورد بهره برداری قرار گرفت
آئيـن بهره برداری از مسـجد تازه تاسـيس حضـرت ابوالفضل )ع( 
روسـتای شـاه مـردان شهرسـتان منوجان، امـروز صبح بـا حضور 
حضـرت حجـت االسـام و المسـلمين شـيخ اميـن رضوانـی امام 
جمعـه ی شهرسـتان، محمد محمـودی فرماندار و تعـداد ديگری 
از مسـئولين شهرسـتان بـه همراهی اعضـاء هيات امناء مسـجد و 

نيـز تعـدادی از معتمديـن محلی اين روسـتا برگـزار گرديد.
آغـاز عملياتـی ايـن بنـا بـا متـراژ و زيـر بنـای350 متر مربـع، از 
نيمـه ی دوم سـال97 بـوده اسـت کـه تمامی هزينه هـای مربوط 
بـه سـاخت بنـا بـه مبلـغ ۶10 ميليـون تومـان بـا همـت خّيـر 
نيکـوکار؛ حـاج حسـين عيسـائی-يکی از اهالی و بانيان مسـجد-

جمـع آوری و تاميـن اعتبـار شـده اسـت. اهالـی روسـتا؛ از جمله 
جوانـان؛ نقـش بسـيار پر رنگـی در جهـت همکاری برای سـاخت 
ايـن بنـا ايفـا کرده اند. هيات مذهبی روسـتای شـاه مـردان، يکی 

از هيـات هـای فعـال مذهبـی شهرسـتان منوجان می باشـد.

تريبـون  نشـريه  گـزارش  بـه 
،کارگاه  منوجـان  جنـوب 
در  کاريزمـا  پوشـاک  توليـدی 
شهرسـتان منوجـان بـه همـت 
يکـی از جوانـان خيـر نيکـوکار 
خيابـان  درمحـل  منوجانـی 
زاده  ترکـی  سـهراب  شـهيد 

اسـت. گرديـده  ،واقـع 
بـا  گفتگـو  در  زارعـی  حسـن 
خبرنـگار نشـريه تريبون جنوب  
کارگاه  کرد:ايـن  تصريـح 
نيکـوکاری  مرکـز  باهمـکاری 
انديشـه ظهـور راه اندازی شـده 
و در ايجاد کارآفرينی و اشـتغال 
بـه کار تعـداد 20نفرازخياطـان 
ماهـرو باتجربه با حقـوق مکفی 
کار خـود را آغـاز نمـوده اسـت.

ايـن واحد توليدی در مسـاحتی 

دارای  80مترمربـع  طـول  بـه 
کف سـراميک و سيسـتم تهويه 
مناسـب از وضعيـت بهداشـتی 

اسـتانداردی برخـوردار اسـت.
از  کارگاه  افزود:ايـن  وی 
ده  تعـداد  بـا   99 فرورديـن 
نفـر  بيسـت  و  خياطـی  چـرخ 
انـدازی  راه  خانـم  خياطـان  از 

شـده اسـت و باظرفيـت توليـد 
بخـش  3500ماسـک  روزانـه 
عظيمـی از نيـاز داروخانـه های 
را  منوجـان  شهرسـتان  سـطح 
تامين مـی کند.زارعـی درادامه 
توليـد  ماسـکهای  افزود:تمـام 
شـده درايـن کارگاه بـا رعايـت 
و  بهداشـتی  هـای  پروتـکل 

تحـت نظـارت شـبکه بهداشـت 
ودرمـان منوجـان بـه داروخانه 
شـهرباقيمت  سـطح  هـای 
گـردد  مـی  تحويـل  مناسـب 
شهرسـتانهای  بـه  آن  مـازاد  و 

شـود. مـی  ارسـال  همجـوار 
از  اسـتفاده  اينکـه  بـه  باتوجـه 
ماسـک به عنـوان اقدامی ارزان 

قيمـت بـه همراه رعايـت فاصله 
گـذاری اجتماعـی ، تنها راهکار 
متوقـف  جهـت  تـر  مناسـب 
ويـروس  ايـن  شـيوع  کـردن 
منحـوس شـناخته می شـود از 
مسـئولين شهرسـتان منوجـان 
انتظـار اسـت ،ضمـن سرکشـی 
منظـم و رفـع مشـکات کمبود 

مـواد اوليـه آن اقدامـات الزم را 
آورند. بـه عمـل 

بـودن  اجبـاری  بـه  باتوجـه 
ماسـک در اماکـن عمومـی بـه 
عنـوان مهمتريـن ابزارشـناخته 
از  جلوگيـری  درجهـت  شـده 
همـه گيـری ايـن ويـروس بـه 
چنيـن  خودکفايـی  منظـور 
پررنـگ  ،نقـش  کارگاههايـی 
تری داشـته باشـند تـا در قطع 
زنجيـره کرونـا و کاهـش تلفات 
هيـچ  ناکـرده  خـدای  انسـانی 
گونـه کوتاهـی صـورت نگيـرد.

حسن کوه پيما 
مدير مسئول نشريه
 تريبون جنوب
شنبه ۴مردادماه1399

بزرگترین کارگاه تولید ماسک شهرستان منوجان در گمنامی!

اینجا پویش همدلی و دستهای مهربان همچنان موج می زند...

لزوم حمایت جدی دولت از کشاورزان 
خسارت دیده جنوب کرمان

رييـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت : کشـاورزان 
خسـارت ديـده جنوب کرمـان برای توليـد محصول در سـال جاری 
از طـرف دولـت هسـتند.به گـزارش  نيازمنـد دريافـت تسـهيات 
روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان دکتـر 
سـعيد برخـوری رئيـس سـازمان در گفتگـوی ويژه خبری سـيمای 
اسـتان کرمـان پيرامـون بررسـی وضعيـت کشـاورزی و تسـهيات 
اعطايـی و حمايـت دولـت از کشـاورزان جنوب کرمان کـه با حضور 
دکتـر کانتـری مدير شـعب بانک کشـاورزی جنوب کرمـان برگزار 
شـد، بـا اشـاره به مسـائل و مشـکات پيش آمـده در بحـث کاهش 
تقاضـا و صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـه دليـل مواجه با شـيوع 
بيمـاری کرونـا اظهار داشـت : بـا توجه به متضرر شـدن کشـاورزان 
جنـوب کرمـان نيـاز بـه حمايت های جـدی دولت در بخـش اعطای 
تسـهيات مـی باشـد تـا بتواننـد بـرای کشـت سـال آينـده اقـدام 
کننـد .وی بـا بيـان ايـن مطلـب کـه پيگيری هـای زيـادی از طرف 
وزارت جهـاد کشـاورزی پيرامـون حمايـت از کشـاورزان خسـارت 
ديـده جنـوب کرمـان صورت گرفتـه و با سـفر مهنـدس خدارحمی 
مديرعامـل بانـک کشـاورزی کشـور بـه اسـتان کرمان مقـرر گرديد 
کـه کشـاورزان جنـوب کرمـان را در بحـث تسـهيات سـرمايه در 
گـردش حمايـت نماينـد، امـا آنچه کـه در حال حاضر مشـخص می 
باشـد در بحـث تسـهيات بنـد الـف تبصـره 18 رقـم 117 ميليارد 
تومـان اعتبـار می باشـد کـه کشـاورزان از طريـق سـامانه مخصوص 
جهـت دريافـت تسـهيات معرفی می شـوند و همچنين تسـهيات 
سـرمايه در گـردش تکليفـی بـا اعتبـار 2۴2 ميليـارد تومـان مـی 
باشـد کـه بـر عهـده بانـک کشـاورزی مـی باشـد.وی بـا اشـاره بـه 
اينکـه بخشـی از تسـهيات پرداختـی مربـوط بـه آسـيب ديدگان از 
کرونـا مـی باشـد که در ابتدا بخش کشـاورزی در سـامانه کارا لحاظ 
نشـده بـود و بـا توجه به خسـارت و ضـرر و زيان کشـاورزان جنوب 
کرمـان، ايـن امـر مهـم پيگيـری شـد تـا عـاوه بـر کارگاه هايی که 
کـد کارگاهـی دارنـد سـاير کارگاه هـای توليـدی فاقـد کدکارگاهی 
نيـز بتواننـد از تسـهيات خسـارت ديـدگان کرونـا بهره مند شـوند.
وی افـزود :خسـارت ديـدگان ناشـی از کرونـا در بخـش کشـاورزی 
شـامل دو گـروه مـی باشـند که يک گـروه ماننـد برخـی گلخانه ها 
کـه دارای کـد کارگاهـی هسـتند کـه طی ثبت نـام در سـامانه کارا 
بـه ازای هرکارگـری مبلـغ 12 ميليون تومان تسـهيات دريافت می 
کننـد و گـروه دوم خسـارت ديدگانـی کـه فاقـد کـد کارگاهـی می 
باشـند کـه بـا پيگيری هـای انجام شـده اين گـروه نيـز می توانند از 
طريق سـامانه ذکر شـده از تسـهيات بـه ازای هر کارگـر ۶ ميليون 
تومـان بهره منـد شـوند.در ادامه گفتگـو دکتر کانتری مدير شـعب 
بانـک کشـاورزی جنـوب کرمان گفـت :در بحث پرداخت تسـهيات 
مربـوط بـه بنـد الف تبصـره 18 هيچگونـه اتاف وقتی صـورت نمی 
گيـرد و در اسـرع وقـت تسـهيات پرداخـت می شـود و عـاوه بـر 
آن تسـهيات سـرمايه گـردش نيـز بـرای شـروع کشـت آينـده بـه 
کشـاورزان متقاضـی در جنوب کرمـان پرداخت می گـردد .کانتری 
در پاسـخ بـه انتقـاد در خصـوص بـاال بـودن نرخ سـود تسـهيات و 
نحـوه بازپرداخـت آنهـا اظهـار داشـت : بانـک کشـاورزی يـک بانک 
دولتـی مـی باشـد که سـود تسـهيات بـر اسـاس مصوبات شـورای 
پـول و اعتبـار مـی باشـد و هرگونه تعييـن تکليـف در خصوص نرخ 
و نحـوه پرداخـت تسـهيات صرفـاً بر اسـاس مصوبات شـورای پول 
و اعتبـار و زيـر نظـر سـازمان هـای نظارتی می باشـد که شـرايط و 
ضوابـط تعييـن تکليـف و نحـوه پرداخت تسـهيات توسـط سـامانه 

هـای مرتبـط بـا دسـتگاههای نظارتـی نيز بررسـی مـی گردند.

پنـج  نماينـده  جمعـه،  امـام  حضـور  بـا 
معاونيـن  و  فرمانـدار  جنوبـی،  شهرسـتان 
جلسـه  اداری،  شـورای  اعضـاء  و  فرمانـدار 
کميتـه برنامـه ريـزی شهرسـتان کهنوج در 
محـل فرمانـداری شهرسـتان تشـکيل شـد. 
مديريـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـاد کشـاورزی کهنوج مهنـدس عليرضا 
حيـدری مديـر جهـاد کشـاورزی کهنـوج 
مسـئولين  بـه  خطـاب  نشسـت  ايـن  در 
حاضـر گفـت: در سـالی کـه به نـام جهش 
توليـد از طرف مقـام معظم رهبـری مزين 
از  بيـش  کشـاورزی  جهـاد  اسـت،  شـده 
پيـش بـه ايـن مهـم توجـه خواهد داشـت 
و  باالدسـتی  مسـئولين  ريـزی  برنامـه  و 
رياسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 

تدويـن  اسـاس  هميـن  بـر  نيـز  کرمـان 
در  داشـت:  اظهـار  اسـت.حيدری  شـده 
برنامـه ريـزی و تخصيـص اعتبـارات بيـن 
مديريـت هـا و ادارات بايد بـه اين موضوع 
توجـه کـرد کـه مجموعـه جهادکشـاورزی 
صرفـا يـک سيسـتم خدماتـی اسـت کـه 
همـه امـور بهـره بـرداران ايـن بخـش که 
جمعيـت زيـادی را شـامل می شـود، بدون 
کمتريـن هزينـه ای انجـام داده در حالـی 
کـه مديريـت هـا و اداراتـی هسـتند کـه 
درآمـدزا هسـتند، بنابرايـن انتظـار داريـم 
اعتبارهـا  تخصيـص  در  موضـوع  ايـن 

منظـور گـردد.
وی اضافـه کرد: کشـاورزان و مجموعه جهاد 
کشـاورزی باعـث توليـد، ارز آوری، اشـتغال 

زايـی و دوام و قـوام روسـتاها هسـتند، بـه 
طـوری کـه اگـر کشـاورزی رونـق نداشـته 
باشـد، مهاجرت به شـهرها صـورت گرفته و 
روسـتاها خالـی از توليـد کننده می شـوند.
وی افـزود: توجـه بـه مقولـه کشـاورزی بـا 
توجـه بـه شـرايط منطقـه، يـک امـر مهم و 

اجتنـاب ناپذير اسـت.
ايـن  در  کهنـوج  کشـاورزی  جهـاد  مديـر 
بخـش  خدمـات  از  ای  گوشـه  بـه  جلسـه 
کشـاورزی از جملـه آبيـاری تحـت فشـار، 
توسـعه گلخانـه ها و ... اشـاره کـرد و گفت: 
بـا توجـه بـه ايـن کـه ارائـه برخـی خدمات 
بـه ايـن قشـر، مسـتلزم اعتبـار مـی باشـد 
بـه تخصيـص  بيشـتری  توجـه  ، خواسـتار 

اعتبـارات در ايـن بخـش شـد. 

نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کهنوج 
برگزار شد

حسـن طاهـری بخشـدار آسـمينون درگفتگـو بـا خبرنـگار نشـريه 
پنـج  مـردم  منتخـب  نماينـده  گفت:شـکراللهی  جنـوب  تريبـون 
گنـج در مجلـس يازدهـم بـا حضـور در بخشـداری ايـن بـه بخـش 
قرارگرفـت. روسـتاها  مشـکات  و  مسـائل  جريـان  در  نزديـک   از 
وی افزود:شـکراللهی درمعيـت مسـئولين ايـن بخـش در روسـتاهای 
پاتک،بجـگان و کنـدر نيـز حضـور يافـت ودرگلزارشـهدای بجـگان 

باخانـواده هـای شـهدا نيزديـدار کرد.

حضور نماینده پنج گنج در بخشداری 

آسمینون و بازدید از روستاهای 
این بخش
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ليتوگرافی و چاپ: مهدوی

سخن فرماندار
شهرستان منوجان يکی از شهرستانهای جنوبی استان کرمان می باشد که با آمار 
جمعيتی 70هزار نفرجمعيت ، دارای دو بخش مرکزی و آسمينون می باشدو در 
مجاورت استان هرمزگان قرار دارد اين شهرستان از قابليت ارتباطی بسيارويژه ای 
برخوردارمی باشد.شهرستان منوجان با توجه به قابليتهايی که دارداز نظر کشاورزی 
،سيستم آبياری قطره ای وگلخانه ای وجهش اقتصادی بعد از جيرفت از پتانسيلهای 
بااليی دراستان کرمان برخورداراست وروز به روز گامهای توسعه و مکانيزه کردن 
کشاورزی دراين شهرستان راشاهد هستيم . دربحث اقتصادی شهرک صنعتی 
منوجان فعال و دارای چند کارخانه می باشد. الزم است در همين جا از فعالين بخش 
اقتصادی)بخش خصوصی (جهت سرمايه گذاری دعوت نمايم تا دراين شهرستان 

حضوريافته و با کمک بخش دولتی 
و با سهولت درکمترين زمان ممکن آمادگی خود را اعام نموده واز هرگونه کمک 

ومساعدتی که الزم باشد،دريغ نخواهيم کرد.
مهمترین اقدامات انجام شده وموثر در ارتباط با مدیریت مقابله با ویروس 

کرونا در شهرستان منوجان
1-سازماندهی فعاليتهای مديريت و مقابله با کرونا در قالب تشکيل ستاد کرونا 

تمامی فعاليتهای مرتبط مقابله باکرونا ،تحت مديريت وفرماندهی واحد درقالب 
ستاد،اجرا می گردد.

2-خدماتی از قبيل :گندزدايی فضاهای شهری و روستايی ،تهيه وتوزيع ماسک و 
مواد ضدعفونی ،توزيع اقام بهداشتی برای نيازمندان وتمهيدات ويژه ،تحت نظارت 

ستاد مقابله با کرونا انجام گرفته است.
3- دريافت و کسب اطاعات به موقع ،تحليل صحيح علمی وآماری وجمع آوری 

داده ها قبل از اعام رسمی 
شايان ذکر است فرمانداری شهرستان منوجان باشناخت به موقع تهديد بيولوژيک 
ويروس کرونا ،راههای انتقال آن وناقلهای احتمالی ،مسدودنمودن ارتباطات مضر و 

زيان آور ،توانست شهرستان را به طورنسبی از شيوع ويرو کرونا مصونيت بخشد.
،آگاه سازی  به فرصت  تهديد  ،تبديل  ۴-اطاع رسانی عمومی سريع وگسترده 

عمومی ،مانع از تعطيلی بخشهای اقتصادی شد.
نمونه بارز آن معدن کروميت فارياب بخش آسمينون که بالغ بر1۴00نفرپرسنل دارد 
باتاکيد بر رعايت پروتکل های بهداشتی توانستيم هم معدن را سرپا نگه داريم و هم 

مجموعه کارگری در زمان قرنطينه با مشکل مواجه نشدند.
5-جلب همکاری فعاالن فضای مجازی و رسانه های شهرستان منوجان درجهت 
تشويق مردم به خودداری از تردد های ضروری که جا دارد از اصحاب رسانه و مردم 

عزيزمان، مراتب تقدير وتشکر خود را اعام نمايم.
۶-سازماندهی کميته های مردمی و تشکيل گروه خدمت رسان با نام کميته های 

مردمی در شهروروستا ها
7- همکاری خيرين بی نام ونشان ،ياران بی ادعای مبارزه با ويروس کرونا و جمع 

آوری کمکهای نقدی جهت مبارزه با ويروس کرونا
8-توجه جدی به بخش اقتصادی شهرستان آنچه که در وضعيت کرونا در منوجان 
مشاهده نشد،)بازارومعدن کروميت فارياب آسمينون (بودودراين زمينه مشکلی 

دراين بخشها به وجود نيامد.
9-ابداعات وابتکارات منحصربه فرد در شهرستان منوجان با ايجاد گيت ها،تونلهای 

ختصاصی ضدعفونی و...
10-پيشگامی ائمه محترم جمعه بخش مرکزی ،آسمينون و طاب منوجان درمقابله 

باشيوع کرونا )محوريت تعطيلی اجتماعات مذهبی ،زيارتگاهها و اماکن مذهبی
11-غربالگری صد در صدی جمعيت شهرستان از طريق حضوری وتلفنی 

از  اعم  تيم  درقالب  روستاها  در  روستايی  های  کميته  تشکيل  12-ابتکار 
دهيار،بهورز،شورا،فرمانده پايگاه مقاومت بسيج محله وبسيجيان

13-تعطيلی واحدهای صنفی پرخطر و محدوديت برای مشاغل خدماتی
1۴-ايجاد پايگاههای بيماريابی و سنجش وکنترل بيماری بيش از ۶5هزارنفرجمعيت 

شهرستان منوجان
اقدامات تکمیلی :

1-تهيه وتوليد ماسک بهداشتی از طريق راه اندازی کارگاههای توليدی توسط معين 
اقتصادی منوجان و خيريه ها به صورت رايگان وکم بها

2-تهيه وتوزيع اقام بهداشتی و معيشتی برای خانوارهای نيازمند توسط خيرين 
،هال احمر وبسيج

3-تهيه وتوزيع غذای پايگاههای کنترل سامت توسط معدن فارياب ودهياران 
شهرستان منوجان

جهت  شده  انجام  اقدامات  و  منوجان  فرمانداری  عملکرد  از  ای  گوشه 
پیشگیری از بیماری کرونا

رعايت  عدم  با  برخورد  نحوه  و  تخلف  تشخيص   ، نظارت  برای  که  آنجايی  از 
دستورالعمل های بهداشتی چک ليست هايی تهيه شده در صورت رعايت نکردن 
پروتکل های بهداشتی نظارت و برخورد با ادارات بر عهده بازرسی فرمانداری، نظارت 
و برخورد با ساير صنوف بر عهده اداره صمت ، نظارت بر اماکن مذهبی با سازمان 
تبليغات ، برخورد با ادارات خدمات رسان ) شهرداری ها، بانک ها ،آب ، برق و..( 
با گروهی مرکب از دستگاه قضايی، شبکه بهداشت و با مسئوليت دفتر بازرسی 

فرمانداری انجام می گيرد
برگزاری هرگونه مراسم اعم از عروسی و ... تا پايان مردادماه منوط به اخذ مجوز از 

ارشاد ،نيروی انتظامی وشبکه بهداشت انجام ميگيرد
ورودی از سمت هرمزگان تا دوهفته )تا پايان خرداد ( کنترل شد

تا پايان خرداد مديران ادارات و بانک ها برای کاهش ازدحام مردم و مراجعين از 
طريق کاهش با يک سوم کارمندان ،عدم ارائه خدمات غير ضروری ، به مدت دو 

هفته اقدام کردند. 
دانشگاه های آزاد اسامی امتحانات را پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه 

، بصورت آناين ومجازی برگزار نمودند.
دهياران در بحث ضدعفونی روستاها اقدامات الزم را انجام دادند که در چندين مورد 
در همه روستاها ضدعفونی انجام شد و همچنين نصب بنر با مضمون :)از ماسک 

استفاده کنيم( در همه روستاها
شهرداران دوشهرمنوجان ونودژ با همکاری صنف نسبت به ضدعفونی کردن معابر و 

بازار بيشتر از بيست بار اقدام الزم را انجام دادند.
مکاتبه از جانب آموزش وپرورش به فرمانداری در خصوص تامين ملزومات بهداشتی 
برای برگزاری امتحانات دانش آموزان انجام گرفت و اين موضوع توسط فرمانداری از 

طريق شرکت گهر زمين پيگيری و ملزومات تهيه گرديد.
با همکاری اداره صنعت واتاق اصناف به صنوف مختلف اعام نمودند جهت اهتمام 
به سامتی همشهريان وقطع زنجيره کرونا به شهروندانی که از ماسک استفاده نمی 

کنند، هيچ گونه خدماتی ارائه نشود. 
بازديدهای هفتگی توسط ستاد مبارزه با کرونای شهرستان درمورد رعايت پروتکلهای 

بهداشتی در سطح شهر و ادارات انجام می شود.
درکليه بانکها و ادارات شهرستان به افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند خدمات 

ارئه نمی شود
جهاد کشاورزی با توجه به اينکه فصل کشاورزی می باشد کشاورزان مکلف به رعايت 

پروتکل های بهداشتی و آموزش شدند.
با همکاری مجمع امور صنفی در روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه وجمعه با توجه به 
تعطيلی رسمی در کشور بازار شهر به غير از سوپرمارکتها و ميادين تره بار تعطيل 

شد.
توسط ائمه جمعه منوجان و نودژ از تريبون خطبه های نماز جمعه هشدار جدی 

جهت پيشگيری از بيماری کرونا به مردم داده می شود.
دستور به دهياران و بهورزان در خصوص مراسمات عروسی و عزا تعطيل ودر صورت 

انجام گزارش به نيروی انتظامی داده تا از برگزاری مراسم جلوگيری شود.
در رستوران ها نيز با رعايت پروتکل های مربوطه صادر شده توزيع غذا فقط بصورت 

بيرون بر انجام ميشود.
برپايی 7 پست غربالگری کرونا در سطح شهرستان ورودی های استان کرمان، انجام 

تب سنجی،توزيع برشورونصب بنر،ضدعفونی معابر و اماکن عمومی
برقراری ارتباط تلفنی همکاران با کشاورزان چه از سوی خود آنها چه از طريق 
کارشناسان جهت عزيمت به شهرستان جيرفت برای دريافت بذر پياز رعايت حريم 

خصوصی و فاصله گذاری در شهرداری 
-تهيه و پخش ماسک در بين کليه پرسنل ادارات و الزام به استفاده در ساعات اداری 

نصب مخزن حاوی محلول ضدعفونی کننده در ورودی ساختمان اداری 
نصب پوستر مبنی بر عدم روبوسی و دست دادن در هنگام مراجعه ارباب رجوع و 

شهروندان جهت رعايت نکات بهداشتی
-ضدعفونی کردن ادارات به طور مستمر در طول هفته

-ضدعفونی کردن نقاط پر تردد توسط شهرداری با کمک پرسنل آتش نشانی 
- ضدعفونی کردن ادارات توسط شهرداری در بانکها و ساير نقاط پر ازدحام 

- نصب بنر در سطح شهر جهت کنترل و عدم شيوع بيماری 
تامين هزينه های خوراکی گيت های ايست بازرسی توسط شهرداری

راه اندازی کلينيک غربالگری بيماران دارای مشکات تنفسی جهت مراجعه کمتر 
و تجمع بی مورد در بيمارستان و مراکز بهداشتی درمانی برای جلوگيری از عفونی 

شدن محيط های فوق و کاهش زنجيره انتقال.
.آموزش تک به تک خانواده ها جهت استفاده صحيح از ماسک علی الخصوص 

خانواده های با موارد مشکوک و مثبت قطعی و افراد در معرض تماس.
.قرنطينه کامل افراد خانواده های تحت پوشش جمعيتی روستای با مورد مثبت 
قطعی و پيگيری افراد روزی دو بار تا 1۴ روز توسط تيم سامت.همچنين تعطيلی 

موقت تا دو هفته مغازه های افراد خانواده با مورد مثبت قطعی.
تمامی اقدامات انجام شده برای افراد مشکوک مانند فرد مثبت حتی با منفی شدن 
جواب آزمايش می باشد و اين افراد و خانواده هايشان تا دو هفته قرنطينه شده و 
توصيه های الزم جهت رعايت موازين بهداشتی و مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی 

با ماسک و حفاظ فردی در صورت مشاهده اولين نشانه های بيماری.
.بازديد مستمر و آموزش پرسنل معدن آسمينون در بحث بيماريابی و رعايت موازين 

بهداشتی با همکاری بهداشت محيط.
. هشدار وضعيت خطر به همراه آموزش مردم به صورت مستمر در سطح شهرستان 

انجام می شودواطاع رسانی از طريق خودرو وبلندگو
تشکيل دو جلسه مشترک با مسئولين شهرستانهای همجوار با استان هرمزکان 
)ميناب - رودان ( در خصوص همکاری جهت کاهش رفت و آمدها پست های 
قرنطينه ورود و خروج به استان از سمت شهرستان منوجان جهت جلوگيری از 

شيوع بيماری کرونا
۶00 سبد غذايی هر سبد به ميزان 250 هزارتومان توسط معين اقتصادی خريداری 

و در اختيار قشر آسيب پذير قرار گرفت 
فعاليت جهادی توسط معين اقتصادی و بسيج مردمی از سه توليدی روزانه 3000 

ماسک و 1000تا گان تهيه و در اختيار مرکز بهداشت گذاشته شده 
.مکاتبه و آموزش حضوری در تمامی ادارات و مجتمع آسمينون به همراه تحويل 

دستورالعمل های بهداشتی.
پيگيری چاپ و توزيع ۴0 هزار پمفلت آموزشی پيشگيری از کرونا در بين جمعيت 

تحت پوشش وايستگاه های غربالگری ورودی شهر.

.برپايی ايستگاه اطاع رسانی در سطح شهر و ايستگاه های غربالگری در وروديهای 
شهر.

.آموزش رعايت موازين بهداشتی،پيشگيری و ضدعفونی و گندزدايی محيط و فضای 
کمپ های ترک اعتياد انجام شد که با رشد صعودی مبتايان به کرونا و به دليل 

تجمع باال در اماکن فوق کمپ های ترک اعتياد تعطيل شدند.
.تشکيل تيم عملياتی و سوپروايزر جهت نظارت بر عملکرد و مديريت بحران کرونا 
در مراکز بهداشتی درمانی روستايی و شهری متشکل از کارشناسان ستاد شهرستان
.هشدار وضعيت خطر به همراه آموزش مردم به صورت مستمر در سطح شهرستان 

انجام می شود
راه اندازی کلينيک غربالگری بيماريهای واگيردرمرکز قلعه ازابتدای اسفندماه  

-ارائه خدمات و ويزيت افرادمشکوک به بيماری کوويد19 درکلينيک غربالگری 
مرکزقلعه ازساعت 8-2۴ به صورت روزانه توسط پرسنل تيم سامت همه ی مراکز 

خدمات جامع سامت شهرستان منوجان  
بازديدروزانه ناظرين اجرايی ستادی ازکلينيک غربالگری جهت نظارت روندپيگيری 

وارجاع 
تحت  ازجمعيت  بهورزان  کوويد19توسط  ودوم  اول  مرحله  غربالگری  -مديريت 

پوشش جهت ثبت درسامانه يکپارچه سيب

-راه اندازی مرکز1۶ساعته واقع درمرکز خدمات جامع سامت نودژجهت کاهش 
بارمراجعات به بيمارستان 

-ارسال روزانه آمارافرادمشکوک به کوويد19بستری شده دربيمارستان وعملکرد 
روزانه واحدهای ستادی به معاونت بهداشتی

انجام مکررر بازديد ازمراکز تهيه وتوزيع موادغذايی به تعداد 1511 بازديد طی اين 
مدت

انجام 85۴ بازديد ازاماکن پرخطر
درتمام مراکز واماکن فاصله گذاری اجتماعی انجام گرديد

توزيع پودرپرکلرين و وايتکس برجسب نيازبين تمام مراکز بهداشتی درمانی وخانه 
های بهداشت سطح شهرستان وخريداری پمپ سم پاش برای اين مراکز

پلمپ 31 مرکز تهيه وتوزيع مواد غذايی به دليل عدم رعايت موازين بهداشتی 
وفاصاه گذاری اجتماعی

بازديد 810 کارگاه بهداشت حرفه ای
بازديد از معدن اسمينون وآموزش وپيگيری انجام موازين بهداشتی

178بسته مواد غذايی توسط موسسه خيريه آبشار عاطفه ها به مردم بی بضاعت 
داده شده 

کمکهای نقدی به مددجويان خيريه آبشار عاطفه ها
خريددوچرخه به کودکان بی سرپرست 

واريز پول به حساب مددجويان خيريه آبشار عاطفه ها 
اهدای 5 سری جهيزيه شامل کولر آبی- چراغ گاز - سرويس ديگ - فرش به مدد 

جويان خيريه آبشار عاطفه ها
22 مورد پوشاک به خانواده های بی بضاعت

7 عدد يخچال 8 عدد آبگرمکن 3 تخته فرش 2 عدد تلويزيون هديه به مددجويان 
خيريه آبشار عاطفه ها

172 بسته مواد غذايی به ارزش هربسته غذايی 3500000ريال به مدد جويان 
خيريه آبشار عاطفه ها

اهدای 31 جفت دمپايی به مدد جويان خيريه آبشار عاطفه ها
توزيع ۴۶00 کيلو مرغ به مددجويان بهزيستی

توزيع 50 بسته بهداشتی به مددجويان بهزيستی
توزيع 200 سبد کاال به مددجويان بهزيستی

تجليل ۴3 نفر از آزادگان به مناسبت هفته آزادگان توسط شرکت گهر زمين همراه 
با هدايای نفيس

تهيه ۴00 ليتر مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت گهر زمين به شبکه بهداست 
به ارزش 18000000 تومان 

تهيه 2۴2000عدد ماسک به داروخانه ها تحويل داده شده توسط شرکت گهر زمين
تهيه 127000عدد ماسک به مرکز بهداشت و ادارات توسط شرکت گهر زمين 

 تهيه 850 عدد گان 150 عدد روتختی به اورژانس توسط شرکت گهر زمين
طی بازديد مشترک صورت گرفته توسط فرماندار ،معاون سياسی امنيتی ، کارشناس 
اجتماعی ، فرمانده سپاه جانشين نيروی انتظامی نماينده شبکه بهداشت رئيس دفتر 
نماينده پنج گنج در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتی جهت پيشگيری از 
بيماری کرونا از ادارات هال - اداره راهداری - بيمارستان - فنی حرفه ای - دفتر 
پيشخوان و پست مشاهده گرديد : عملکرد بعضی از ادارات رضايت بخش بوده که 
مورد تمجيد قرار گرفته و ساير اداراتی که موارد را رعايت ننموده اند تذکرات الزم 

داده شده و مقرر گرديد : در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نمايند.

اقدامات انجام شده پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
جلسات شورای اجتماعی ۶ جلسه

جلسات کارگروه اجتماعی ۶ جلسه
جلسات شورای سامت10 جلسه

جلسات شورای ورزش و جوانان ۶ جلسه
جلسات شورای آموزش و پرورش ۶ جلسه

جلسات شورای سالمندان ۴ جلسه
جلسات شورای پشتيبانی و سواد آموزی ۶ جلسه

نشست خيريه دارالکرام 2 نشست
جلسات شورای اداری 10 جلسه که چندين مورد در خصوص پيشگيری از کرونا 

بوده است 
جلسات ستاد مبارزه با بيماری کرونا 29 جلسه 

جلسات شورای برنامه ريزی پيوند عاطفی يک جلسه
بازديد ادارات شهرستان هر ماه در حوزه پيشگيری از بيماری کرونا و ستاد صيانت از 

حقوق شهروندی و عفاف و حجاب 
کاسها و کارگاهای آموزشی برای پيشگيری از آسيبهای اجتماعی ) اعتياد طاق 

- خودکشی ( 
گزارش عملکرد آسيبهای اجتماعی هر سه ماه يک بار به استان 

تکميل شناسنامه اجتماعی هر شش ماه يکبار
تکميل طرح تحرک حوزه بانوان هر 3 ماه يکبار

عملکرد حوزه بانوان فرمانداری منوجان درقالب تصاویر

تقدير از بانوان فرمانداری و زنان کارآفرين شهرستان توسط فرماندار

جشن ميادحضرت معصومه )ع( در روستای سراس - روستای چاهشاهی و شهدای 
گمنام توسط بسيج خواهران

پياده روی - تقدير از خانواده شهدا - پذيرای توسط بنياد شهيد امور ايثارگران

 زيارت عاشورا توسط خانواده های شهدا
 

سفرسرکارخانم حسينی به شهرستان منوجان -بازديد از نمايشگاه صنايع دستی - 
ديدار با خانواده شهدا - بازديد از کمپ بانوان - وحضور درجشن انقاب

بازدید مشترک ستاد کرونا از ادارات شهرستان منوجان در خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری منوجان گشت مشترک ستاد کرونا متشکل 
از فرماندار،سيد ابوالحسن حسينی  معاون سياسی امنيتی و اجتماعی، بازرسی 
اجتماعی  دفتر  کارشناس  انتظامی،  نيروی  جانشين  سپاه،  فرمانده  فرمانداری، 
فرمانداری، رئيس دفتر نماينده پنج شهرستان جنوبی و نماينده شبکه بهداشت 
از پايگاه هال احمر، اداره راهداری، فنی حرفه ای، بيمارستان، دفتر خدمات پيش 
خوان دولت و اداره پست شهرستان در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتی 

بازديد بعمل آوردند.
در بازديد ها برخی از اداراتی که رضايت بخش بود مورد تمجيد قرار گرفت و ساير 
اداراتی که موارد بهداشتی را رعايت ننموده اند تذکرات الزم داده شد و مقرر گرديد 

در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نمايند.

محمودی فرماندار منوجان: 

از سرمایه گذاری درشهرستان منوجان به طورویژه حمایت می کنیم 


