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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـبکه بهداشـت 
بیانـی  مرتضـی  منوجان،دکتـر  درمـان  و 
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیریـت  مقـدم 
منوجـان در طـی پیامـی از روسـای ادارات و 
مـردم شـریف شهرسـتان منوجان در مراسـم 
اسـتقبال از وزیـر بهداشـت ودرمـان و هیـات 
همـراه در سـفر به شهرسـتان منوجـان )دهم 

تیرمـاه1398( تشـکر و قدردانـی کـرد.
متن پیام:

بسمه تعالی
بدینوسـیله از حضـور دکتـر حمـزه نماینـده 

پنـج شهرسـتان جنوبـی،
انتظامی،شـهردار  فرماندار،امـام جمعه،نیروی 
شهر،سـازمان  اسـامی  شـورای  ریاسـت  و 
و  شهرسـازی  و  مسـکن  آتشنشانی،ریاسـت 
روسـای ادرات  و مـردم شـریف شهرسـتان 
منوجـان کـه در مراسـم اسـتقبال از جنـاب 
اقـای دکتـر سـعید نمکـی وزیـر بهداشـت و 
نوبخـت  علـی  آقـای دکتـر  درمـان، جنـاب 
رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
را  مـا  و هیـات همراه،اصحـاب رسـانه کـه  
همراهـی کردنـد، صمیمانـه تقدیـر و تشـکر 

نمایم. مـی 

دکتر مرتضی بیانی مقدم
مدیریت شبکه بهداشت و درمان منوجان

دستاوردهای سفر وزیر بهداشت ودرمان وهیئت همراه در شهرستان منوجان
بـا رایزنـی و پیگیـری دکتـر حمـزه نماینـده پنج 
شهرسـتان جنوبی،حضـور وزیر بهداشـت و رئیس 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای 

اسـامی در منوجـان
افتتـاح 63 پروژه بهداشـتی درمانی بـا اعتبار 357 
میلیـارد ریـال در جنـوب کرمـان افتتـاح و کلنگ 
زنی شـد که سـه پروژه سـهم شهرسـتان منوجان 

بود.
 وزیـر بهداشـت امـروز بـا حضـور در بیمارسـتان 
امـام حسـین) ع( منوجـان اظهـار داشـت: چنـد 
دهـه قبـل بـه دلیـل مسـئولیتی که در بهداشـت 
کشـور داشـتم، در بحث ماالریا روزها و شـب های 
زیـادی را در ایـن منطقـه گذرانـدم، امـا امروز می 
بینـم توسـعه بسـیار چشـمگیر اسـت و زحمـات 
زیـادی در توسـعه و زیرسـاخت هـای شهرسـتان 

منوجان کشـیده شـده اسـت.
بیمارسـتان  مجموعـه  افـزود:  نمکـی  سـعید 
شهرسـتان منوجـان یکـی از ایـن دسـتاورد های 
بعـد از انقـاب اسـت کـه بـرای ارائـه خدمـت به 

مـردم منطقـه سـاخته شـده اسـت.
نمکـی بیـان داشـت: بـه همـراه دکتـر نوبخـت، 
رئیـس کمیسـیون و درمـان بـه خدمـت مـردم 
شهرسـتان منوجان بـرای بازدید و بررسـی نیازها 
و تکمیـل پـروژه ها آمدم که خوشـبختانه خدمت 
قابـل توجهـی بـه خصـوص در بخش قلـب انجام 
شـده و ان شـااهلل با کمـک هم خدمـت بهتری به 

مـردم ایـن شهرسـتان ارائـه دهیم.
وی تصریـح کرد: خوشـبختانه طرح کنترل فشـار 
خـون بـه خوبـی در ایـن منطقه اجـرا شـده و ان 
شـااهلل بتوانیـم در رابطـه با کاهش بیمـاران قلبی، 
کلیـوی و کاهـش بیمـاران قلب و عـروق در آینده 

شـاهد آمارهای خوبی باشـیم.
وزیـر بهداشـت و درمـان خاطرنشـان کـرد:  قـرار 
شـد برای توسـعه بخـش دیالیز دو  ماشـین دیالیز 
جدیـد بـرای ایـن بیمارسـتان، و اینکـه نیازهـا و 
زیرسـاخت هـای مربـوط بـه ایـن منطقـه را برای 

بیمارسـتان ایـن شهرسـتان ارسـال کنیم.
رئیس مرکز بهداشـت و درمـان منوجان در کلنگ 
زنـی پـروژه هـا اظهـار داشـت: توسـعه اورژانـس 
اول  و کلینیـک تخصصـی در دو طبقـه، طبقـه 
اورژانـس و طبقـه دوم کلینیک قـرار می گیرد که 
جمعـا 1000 متر مربـع با مجموع اعتبـار اولیه 9 

میلیـارد ریـال کلنگ زنی شـد.
اقامتـگاه  افـزود: مسـکن  مقـدم  بیانـی  مرتضـی 
پزشـکان متخصـص در سـه طبقه و هشـت واحد 
بـا زیربنـای 800 متـر مربع و بـا اعتبـار اولیه 14 

میلیـارد ریـال کلنـگ زنی شـد.
وی ادامـه داد؛قـول خریـد دو دسـتگاه دیالیـز و 
توسـعه سـاختمان دیالیز،خرید تجهیزات تکمیلی 
سـی سـی یـو و جـذب نیروهـای فنـی بومـی، از 

مسـاعدت دیگـر وزیـر بهداشـت بود
وی بـا اشـاره بـه منبـع اعتبـارات ایـن پـروژه ها، 
تصریـح کـرد: منبـع اعتبـارات پـروژه هـا وزارت 

بهداشـت و درمـان اسـت.
دکتـر حمـزه و تعـدادی از معاونان،وزیـر را در این 

سـفر همراهی کردند.
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  عمومـی  روابـط 

منوجـان شهرسـتان  

حسن طاهری به عنوان  
بخشدار آسمینون 
منوجان معرفی شد

سـه شـنبه یازدهم تیرماه 98در مسـجد 
جامـع مرکـز شـهر نـودژ آییـن تکریـم 
سـابق  بخشـدار  شهدوسـت   ازاسـداهلل 
معرفـی حسـن طاهـری  و  بخـش  ایـن 
بـه عنوان بخشـدار آسـمینون  بـا حضور 
امـام جمعـه بخـش آسـمینون ، نماینده 
پنـج گنج،فرماندار شهرستان،شـهرداران 
منوجـان ونودژ،اعضای شـورای اسـامی 
شـهرنودژ ،تعدادی از مسـئولین و اقشـار 

مختلـف مـردم برگزارشـد.
در ایـن مراسـم حجـت االسـام احمدی 
نیـک امـام جمعـه بخـش آسـمینون بـا 
وتبریـک  حضـار  بـه  خیرمقـدم  عـرض 
جدیدازتاشـهای  بخشـدار  انتصـاب 
و  نمـود  تقدیروتشـکر  سـابق  بخشـدار 
انتصـاب بخشـدار جـوان را نمونـه ای از 
تحقـق بیانیـه گام دوم انقـاب دانسـت 
انتظارهسـت در راسـتای عمـل  وافـزود: 
بـه منویـات مقـام معظم رهبـری و بیانیه 

گام دوم انقـاب  گامهای عملی برداشـته 
شـود. ایشـان از نماینـده پنـج گنـج در 
خصـوص شـرکت گهرزمیـن هـم گایـه 
هایـی داشـتنداز آنجایـی که فلسـفه کار 
گهـر زمیـن ایجـاد اشـتغال و کمـک بـه 
رونـق تولیـد هسـت ،آیـا احـداث هتـل 
کپـری منوجان کار کارشناسـی شـده ای 
اسـت؟ انتظارهسـت گهرزمیـن در بحـث 
کشـاورزی، معـادن در ایـن بخـش هـم 
بیشـتر فعالیت کنـدو گـزارش فعالیتهای 
خـود را دراین بخش هـم به مردم  بدهدو 
بحـث بعـدی لـزوم توجه بـه سـاماندهی 
شـهدای گمنـام بخش آسـمینون هسـت 
کـه بایـد تمهیداتـی اندیشـیده شـود.در 
ادامـه دکتـر حمـزه نماینـده پنـج گنـج 
منوجـان  فرمانـدار  انتصـاب  تبریـک  بـا 
هـر  کـه  آسـمینون  جدیـد  بخشـدار  و 
دوبزرگـوار از ارکان حاکمیتی شهرسـتان 
نظـام  بـه  وابسـتگی  و  شـده  محسـوب 

مقدس جمهـوری اسـامی دارندو مهمتر 
ازهمـه از خانـواده ایثارگـران و شـهدا و 
بومـی بخش آسـمینون می باشـند، جای 
حمـزه  دکتـر  اسـت.  خوشـحالی  بسـی 
از فرصـت مراسـم تودیـع ومعارفـه هـم 
اسـتفاده کـرد و بـه بیان گـزارش اجمالی 
عملکـرد خـود در طول دوران مسـئولیت 
و  هـا  اسـتراتژی  بابیـان  وی  پرداخـت. 
برنامـه های خـود جهت جـذب اعتبارات 
کشـوری واسـتانی از طریـق اصاح برخی 
قوانیـن همچـون مالیات بـر ارزش افزوده 
کـه ماننـد نفـت کـه یـک ثـروت عمومی 
مـی باشـد وتزریـق بوجـه هـای مالیاتـی 
به شـهرداری هـای جنوبی باعـث افزایش 
خدمـات دهـی مجموعـه هـای مدیریـت 
شـهری شـده اشـاره کـردو افـزود: سـعی 
بنـده بـر این اسـت از حواشـی و مسـائل 
را  و وقـت خـود  بگیـرم  فاصلـه  جانبـی 
پیـام مـردم و مشـکات  انتقـال  جهـت 

آنهـا درحـوزه انتخابیه صـرف کنم وی در 
ادامـه به  پاسـخگویی مسـائل و سـواالت 

مطـرح شـده مـردم پرداخـت.
جمعـه  امـام  نقـد  بـه  درپاسـخ  وی   
گهرزمیـن  بحـث  در  آسـمینون  بخـش 
افـزود: گهرزمیـن یک شـرکت خصوصی 
اسـت و برایـش نفـع وضـرر خیلـی مهم 
اسـت ومقولـه آن بـا بنیـاد مسـتضعفان 
ایـن  اکنـون  کـه  اسـت  بسـیارمتفاوت 
خانگـی  مشـاغل  دربحـث   شـرکت  
ورود  گردشـگری  و  دام  نـژاد  واصـاح 
کـرده اسـت . در ادامـه مراسـم فرماندار 
بـه  تبریـک  عـرض  بـا  نیـز  منوجـان  
بخشـدار جدیـد ، اظهـار امیـدواری کرد 
بـا وحـدت وهمدلـی زمینه های توسـعه 

ورفع مشـکات آب و بـرق در این بخش 
بخشـدار  گردد.درپایـان  تسـریع  نیـز 
سـابق نیز بـا ارائـه گـزارش مختصری از 
فعالیتهای چندسـاله خود افـزود: در این 
مـدت تصدی مسـئولیت خـود  در حوزه 
20میلیـارد  جمعٌاحـدود  مختلـف  هـای 
تومـان از اجـرای آسـفالت گرفتـه تا زیر 
سـازی معابـر کار انجام شـده اسـت. وی 
شـهری  وشهرسـازی،آب  راه  ادارات  از 
کـه  بـرق  واداره  راهـداری  وروسـتایی، 
نهایـت همکاری با بخشـداری آسـمینون 
داشـته انـد ،تشـکرنمود .درپایان حسـن 
از  آسـمینون  جدیـد  بخشـدار  طاهـری 
واسـتاندار محتـرم در  فرمانـدار  اعتمـاد 
پذیـرش ایـن مسـئولیت خطیروشـرکت 

حضـارو اصحاب رسـانه  در جلسـه تقدیر 
وتشـکر نمـود.

شـایان ذکراسـت ،حسـن طاهـری فرزند 
از  کـه  اسـت  طاهـری  شـهید  معظـم 
بخشـداری  تاسـیس  1380سـال  سـال 
آسـمینون بـه عنـوان کارمند بخشـداری 
مشـغول کار شـدو یـک سـال هـم بـه 
دوره  دو  و  بخشـداری  کفیـل  عنـوان 
متوالـی ریاسـت شـورای اسـامی بخش 
آسـمینون را در کارنامـه خـود دارد.وی 
عمرانـی  امـور  کارشـناس  هـم  مدتـی 
بخشـداری آسـمینون مشـغول خدمـت 
بـوده است.نشـریه تریبـون جنـوب برای 
جـوان  نیـروی  و  شـهید  یـادگار  ایـن 

دارد. توفیـق  آرزوی  وانقابـی 
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با توجه به افزایش بار مصرفی شبکه های برق و وقوع حالت اضطراری ، 
خواهشمند است از ساعت 1۲:۴5  به بعد دستگاه های سرمایشی و لوازم 

برقی غیر ضروری خاموش گردد تا از بروز خاموشی جلوگیری به عمل 
آید پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر مینمائیم .

روابط عمومی مدیریت برق شهرستان منوجان

اخبار کوتاه شهرستانهای جنوبی
جلسـه شـورای ورزش بـا حضور فرمانـدار ، رئیـس ورزش و جوانان 
و نماینـده شـرکت معدنی سـنگ آهـن گهرزمین)معیـن اقتصادی 
شهرسـتان منوجـان( کـه طـی تفاهـم نامـه مشـارکتی قبلـی بـا 
توجـه بـه تکمیـل زیـر سـازی ،نصـب فنـس و بـرج های نـوری 7 
زمیـن چمـن مصنوعـی گل هندبالی در بخش مرکزی و آسـمینون 
شهرسـتان منوجـان توسـط دهیـاری هـا مقرر شـد در اسـرع وقت 
شـرکت گهـر زمیـن نسـبت بـه نصـب چمـن زمیـن هـای مذکور 

نمایند.  اقـدام 

 سفر وزیر بهداشت به شهرستان کهنوج 
بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری، دکتر نمکی وزیر بهداشـت 
ودرمـان و آمـوزش پزشـکی در معیت دکتر فدایی اسـتاندار و دکتر 
حمـزه نماینده 5 شهرسـتان جنوبی و با اسـتقبال عیـدی فرماندار، 
حجت االسـام افشـار منـش امام جمعه و جمعـی از مدیران محلی 

وارد شهرسـتان کهنوج شد. 
در ایـن سـفر پـس از دیـدار بـا تعـدادی از مددجویـان و خانـواده 
هـای تحت پوشـش کمیته امـداد ) ره( با حضور در بیمارسـتان 12 
فروردیـن، بخـش جدید زایمـان و بخش nicu بـا 1728 متر مربع 
مسـاحت و بـا اعتبـاری بالغ بـر 39 میلیارد راال را افتتـاح نموده، در 
ادامـه کلنگ احداث بیمارسـتان جدید 220تخـت خوابی امام علی 

) ع(  کهنـوج بـه زمین زده شـد. 

افتتاح 10 طرح بهداشتی درمانی در کهنوج
10 پـروژه بهداشـتی ، درمانـی دقایقی قبل با حضور وزیر بهداشـت 

در کهنوج افتتاح شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صدا و سـیمای مرکز کرمـان ، این طرح ها 
با بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون تومان شـامل 7 خانه بهداشـت 
، یـک واحـد LDR )بلـوک زایمانـی( ، یـک پایـگاه اورژانس و یک 

مرکز بهداشـت است .
همچنیـن سـاخت بیمارسـتان 220 تختخوابـی کهنـوج  با حضور 
دکتـر نمکـی وزیـر بهداشـت ، درمان و آموزش پزشـکی آغاز شـد. 
بـرای احـداث ایـن بیمارسـتان بـا 18 هـزار متـر مربـع زیربنـا در 
زمینـی بـه مسـاحت 5 هکتـار ،  9 میلیـارد تومـان اعتبـار اولیه از 

محـل اعتبـارات ملـی هزینـه می شـود.

زایشگاه بیمارستان 1۲ فروردین کهنوج
 به بهره برداری رسید

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، گفت: هـم زمان با سـفر 
وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه جنـوب کرمـان، 
زایشـگاه 13 تخـت خوابـی بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج بـه 

بهـره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش خبرنگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان جنـوب، دکتر 
» اصغرمـکارم« رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، با اشـاره به 
سـفر وزیـر بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی به جنـوب کرمان، 
گفـت: هـم زمان با سـفر وزیر بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی 
به شهرسـتان کهنـوج، در حـوزه درمانی زایشـگاه 13 تخت خوابی 

بیمارسـتان 12 فروردیـن بـه بهره برداری رسـید.

اصغـر مـکارم، افـزود: ایـن پـروژه با زیـر بنـای یکهـزار و 378 متر 
مربـع و بـا هزینـه کـرد 24 میلیـارد رالـه از )سـال 94( شـروع بـه 
سـاخت شـد و در  )سـال 97 ( سـاخت این پروژه به اتمام رسـید.

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت، خاطرنشـان کرد: بـا بهره 
بـرداری از ایـن پـروژه جمعیـت 378 هـزار و 299 نفـری تحـت 

پوشـش قـرار مـی گیرند.

 خبر

راه اندازی پاسگاه گردنه گنو درجهت تامین 
امنیت شهرستان منوجان یک ضرورت است

ــان  در  ــتان منوج ــتان شهرس دادس
ــا اصحــاب رســانه  نشســت خبــری ب
قــوه  هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن 
ــهدای  ــره ش ــاد و خاط ــه و ی قضائی
هفتــم تیرمــاه، اظهارداشــت : شــهید 
تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  بهشــتی 
عناصــر در شــکل گیــری انقــاب 
اســامی بودنــد و یکــی از مهمتریــن 
اقدامــات ایشــان پایــه گــذاری نظــام 
ــوده  ــامی ب ــوری اس ــی جمه قضائ

ــت. اس
ایشــان درادامــه  اظهــار داشــت : رســانه هــا مــی تواننــد نقــش 
تاثیرگــذاری درکاهــش جرائــم داشــته باشــند ودرمباحــث 

ــند.  ــته باش ــتری داش ــارکت بیش ــتی مش ــی بایس فرهنگ
ــیار  ــای بس ــده ه ــی  از پرون ــت  :یک ــار داش ــه اظه وی درادام
ــده  ــد، پرون ــرح ش ــرا مط ــن دادس ــال درای ــه در امس ــی ک مهم
ســرقت احشــام بــود کــه درایــن راســتا 4 نفرســارق احشــام ویک 
ــداد53  ــه تع ــه ب ــای اولی ــی ه ــتگیرو دربازجوئ ــر دس ــال خ نفرم

ــد. ــرار نمودن ــداد 423راس دام اق ــرقت وتع ــره س فق

تودیع و معارفه رئیس برق کهنوج 
بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانداری، بـا حضور فرمانـدار عیدی، 
مهنـدس موسـوی معاونـت بهـره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت 
توزیـع نیـروی برق جنوب اسـتان کرمـان، مراسـم تودیع مهندس 
یکتـا و معارفـه مهنـدس بیـژن مجـاز بـه عنـوان رئیـس جدیـد 
بـرق کهنـوج در محـل فرمانـداری برگـزار شـد. عیـدی فرمانـدار 
شهرسـتان در ایـن جلسـه از زحمـات مهنـدس یکتا رئیس سـابق 
تقدیـر نمـود و بـرای اقـای مهنـدس مجـاز آرزوی موفقیـت کرد. 
الزم بـه ذکـر اسـت ایشـان قبـل از ایـن در سـمت مدیـر بـرق 

شهرسـتان قلعـه گنـج بود. 

مدیران همه ادارات موظف به پرورش نیروهای 
زبده ، فعال وخالق بومی هستند 

عطا ناوکی در جلسـه شـورای کارکنان فرمانـداری از همه مدیران 
ادارات شهرسـتان خواسـت کـه در پرورش نیروهـای مدیر و خاق 

نهایـت تاش خـود را انجام دهند  
بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری قلعـه گنج جلسـه ماهیانه 
شـورای کارکنـان فرمانـداری با هـدف هماهنگی بیشـتر مجموعه 

و بـا مدیریـت عطـا ناوکی فرماندار شهرسـتان تشـکیل شـد 
ناوکـی در ابتـدا بـا معرفـی امیـر بامـری بعنـوان معاونت سیاسـی 
، اجتماعـی و امنیتـی فرمانـداری و مجیـد احمـدی کهنعلـی بـه 
عنوان بخشـدار بخش چـاه دادخدا از همه کارشناسـان فرمانداری 
خواسـت کـه نهایت تـاش خـود را در جهت همـکاری و موفقیت 

ایـن دو نیـروی جـوان و بومی انجـام دهند 
وی همچنیـن ضمـن تقدیر و تشـکر از تاشـهای محمد محمودی 
کنـدر گفـت : تقدیـر ویـژه می کنـم از ایـن نیروی فعـال و خاق 
کـه باعـث خدمـات فراوانی در شهرسـتان قلعـه گنج بـوده اند که 
همیـن خدمـات باعـث ارتقـاء جایـگاه ایشـان بـه عنـوان فرماندار 
شهرسـتان منوجـان شـده و از همـه همـکاران این مسـیر را ادامه 

هند  د
فرمانـدار در ادامـه از مدیـران شهرسـتان خواسـت کـه در پرورش 
نیروهـای مدیـر و خـاق بومـی نهایت تـاش خود را انجـام دهند 

تـا شهرسـتان در ایـن مورد خودکفا باشـد 
کارشناسـان  از   خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  ناوکـی 
فرمانـداری خواسـت که جلسـات فرمانـداری را هدفمنـد ، بابرنامه 

و تـا رسـیدن بـه نتیجـه نهایـی پیگیـری کننـد.

فوتبالیست منوجانی
به تیم آذرخش بندر عباس پیوست

علیرضـا صابـری متولـد 1377 شهرسـتان منوجـان کـه فوتبـال  
خـود را از تیـم میثـاق شـروع کـرده و در تیم شـهرداری منوجان 
در لیـگ سـه کشـوری هـم حضـوری پررنـگ داشـته ، هـم جـز 
بازیکنـان فنـی تیـم و هـم جـز بازیکنـان اخـاق مـدار محسـوب 

شـود. می 
شـنیده هـا حاکـی از پیوسـتن وی بـه تیـم آذرخش بنـدر عباس 
دارد.شـایان ذکراسـت تیـم آذرخش در لیگ برتر فوتسـال کشـور 
عزیـز  برایایـن  منوجـان  جنـوب  تریبـون  نشـریه  دارد.  حضـور 
آرزوی ترقـی و پیشـرفت داردو امیدواریـم بـا برنامـه ریـزی سـایر 
اسـتعدادهای ورزشـی منوجـان کشـف و بـه لیـگ های کشـوری 

راه یابنـد. 
 

بـا برنامـه ریزی های مسـئولین 
ناحیـه  ویـژه  بـه  شهرسـتان 
مقاومت بسـیج  سـپاه پاسداران 
وحضـور  منوجـان  شهرسـتان 
پرشـور مـردم والیـی وانقابـی 
این شهرسـتان مراسـم استقبال 
تـا  از سـرراس  از شـهید مبـرز 
جایـگاه ابـدی بـا برنامـه ریـزی 

خـاص انجـام شـد.
31سـال انتظـار مـادر و خانواده 
به سـر آمـد و چشـمهای منتظر 
بـه در دیگـر نگاهشـان را بـه در 
از طریـق  دارد  نمـی دوزند.جـا 
ایـن نشـریه خداقوتـی بـه همه 
برنامـه  ایـن  در  کـه  عزیزانـی 
ریـزی سـنگ تمـام گذاشـتند ، 

عـرض کـرده باشـیم.
جمعـه  محتـرم  ائمـه 
وبخـش  منوجـان  شهرسـتان 
محتـرم،  آسـمینون،فرماندار 
فرمانده محترم سـپاه پاسـداران ، 
فرماندهـی منطقه انتظامی، بنیاد 
شـهید وامور ایثارگران ، مجموعه 
مدیریت محترم شـهری منوجان 
در  همیشـه  مـردم  ویـژه  بـه  و 
صحنـه این شهرسـتان کـه برگ 
زریـن دیگـری رادر پایبنـدی بـه 
امام وشـهدا رقم زدنـد. اجرتان با 

امـام شـهدا 
شـهید  بسـیجی  زندگینامه 

مبّرز کریـم 
شـهید کریـم مبـرز فرزنـد کرم 
ی  محلـه  در   1349 سـال  در 

خطیبـی المـرد متولـد شـد.
روی  و  بـود  کشـاورز  پـدرش 
کارکشـاورزی   مـردم  زمینهـای 
مـی کـرد او مجبور بـود برای به 
دسـت آوردن کار سـفر کند.بـه 
همین خاطـر، کریم دور از وطن 
پـدری متولد شـد. بلـه کریم که 
پـدرش اهل شهرسـتان منوجان 
و روسـتای محمدآباد می باشـد 
ایـن  روسـتا کـه  را در  مدتـی 
زادگاه پـدرش بـود زندگی کرده 
وهـم اکنـون هم مـادر و برادران 
محمدآبـاد  روسـتای  در  وی 

هستند. سـاکن 

 بلـه کریـم قصـه مـا یـه فـرد 
گمنـام بـود، با دل بـزرگ وقتی 
بـرادرش رضا شـهید شـد، کریم 

هـم عـزم سـفر کرد 
خواسـت بـه جبهـه بـرود کـه با 
مخالفـت  پـدر روبـرو می شـود 
میشـود  اعـزام  باالخـره  ولـی 
حاکـی  هـا  شـنیده  از  طـوری 
اسـت کریـم در جبهـه کمـک  
آری  اسـت  بـوده  زن  آرپیجـی 
کریـم قصـه مـاه خیلـی گمنـام 
بـود حـاال بعـد از سـی و یـک 
سـال همـه دارنـد از کریـم مـی 
گویند ولـی من باخانـواده کریم 
آشـنایی دارم مـادرش وقتی  به 
خانـه مـا مـی آمـد زن محتـرم 
نجیبـی بـود هنـوز باور نداشـت 
کریم شـهید شـده همه اش می 
گفـت بـه جـان کریمم درسـت 

یادمـه !
ای کاش مسـئولین شـهر زودتر 
مـی  رو  مبـرز  کریـم  خانـواده 
مثـل  داشـت  جـا  شـناختند 
کـه  شـهدا  خانـواده  از  خیلـی 

وزمینـی  مسـکن  درمنوجـان 
بـه آنهـا دادنـد بـه این خانـواده 
هـم تعلـق مـی گرفـت  و حـاال 
کریـم  زندگـی  بعـدی  قسـمت 

المـرد  درشـهر 
هـای  جبهـه  در  دومـاه  مـدت 
جنـوب کمـک آرپـی چـی زن 
در  شـلمچه  در  اینکـه  تـا  بـود 
تاریـخ 1367/3/4 لحظـه موعود 

فـرا رسـید.
بـه  بعدهـا  وی  ی  خانـواده 
روسـتای کوشـک رفتند و کریم 
توانسـت همان طور کـه کار می 
کنـد، تـا کاس اول راهنمایـی 

بخوانـد. درس 
وقتـی بـرادرش رضـا در جنـگ 
به شـهادت رسـید، کریم تقریبا 
تصمیـم  و  بـود  شـده  بـزرگ 
ادامـه  را  بـرادرش  راه  گرفـت 

دهـد.
درس را رهـا کـرد و در پایـگاه 
مقاومـت احمدآباد بـه یادگیری 

پرداخت. نظامـی  فنـون 
ای سـیه  و چهـره  بلنـد  قـدی 

چشـمانی  کـه  داشـت  چـرده 
چون خورشید در آن خودنمایی 

مـی کـرد.
یـک بـار بـه دنبـال راه بـرادر تا 
شـیراز رفـت ولـی پـدر کـه داغ 
را  او  داشـت  سـینه  در  فرزنـد 

بازگردانـد.
سـرانجام بـدون اطـاع خانواده 
بار سـفر بسـت و راهی سرزمین 

حماسـه ها شـد.
هـای  جبهـه  در  دومـاه  مـدت 
جنـوب کمـک آرپـی چـی زن 
در  شـلمچه  در  اینکـه  تـا  بـود 
تاریـخ 1367/3/4 لحظـه موعود 

فـرا رسـید.
دود انفجـار مهیبـی از سـنگر به 
آسـمان برخاسـت و کتف چپش 
بـا ترکـش پـر کینـه ی دشـمن 

در هم شکسـت.
کـه  حالـی  در  بعـد  اندکـی 
داشـت،  لـب  بـر  لبخنـدی 
محسـور نـور شـد و سـتاره ی 
آسـمان شـهادت شـد. منوجون 

سـعیدجهانگرد محـداوا 

تشییع باشکوه شهید کریم مبرز در منوجان 

برق متعلق به همه 
اقشار جامعه است 

از اسراف
در مصرف آن 

پرهیز کنیم
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان



سال دوم/ شماره 38/شنبه 15 تیرماه 1398

نشریه تریبون جنوب شهرستان منوجان 
در شهرستانهای جنوبی کرمان نماینده

 وخبرنگار فعال می پذیرد.

 خبر

برگزاری نشست مطبوعاتی دادستان منوجان 
به مناسبت هفته قوه قضائیه 

امیدرضایـی دادسـتان شهرسـتان منوجان بـا دعـوت از خبرنگاران 
شهرسـتان بـه مناسـبت هفته قـوه قضائیه بـه سـواالت خبرنگاران 
پاسـخ داد.دادسـتان منوجـان باعرض خیرمقـدم به اصحاب رسـانه 
وتبریـک هفتـه قـوه قضائیـه بـه گـزارش مختصـری از عملکـرد 
دسـتگاه قضایـی پرداخت ودرگفتگو با خبرنـگاران از تدابیر ویژه ای 
جهت کاهش جرائم درسـطح شهرسـتان خبرداد.وی افزود:ازآنجایی 
کـه رسـانه نقـش تاثیرگـذاری درکاهـش جرائـم دارد،انتظـار مـی 
روددربحـث فرهنگـی هـم بیشـتر کارکنیدچراکـه بازخوردبهتـری 

دارد. رضایـی تصریـح کرد:
درب اتـاق مـن بـروی اصحـاب رسـانه همیشـه بـاز اسـت چراکـه 

فضـای مجـازی دارد بـه فضـای حقیقـی تبدیـل مـی شـود.
درایـن جلسـه که از سـاعت 8تا10صبـح به طول انجامیـد، مباحث 
مطروحـه ذیل توسـط خبرنـگاران  مطرح گردید و پاسـخ الزم داده 

: شد
شناسـایی محلـه های آسـیب پذیرشـهرمنوجان با دستوردادسـتان 
محتـرم و فراهم نمودن زیرسـاختهای فرهنگی و ورزشـی در چنین 

تی محا
لـزوم راه انـدازی ایسـت و بازرسـی در مسـیر گردنـه گنـو و ایجـاد 

گشـت زنـی فعـال در نقاط متعددشـهر
شـفاف سـازی در انجـام پروژه هـای  شـرکتهای خصوصی همچون 

معیـن اقتصـادی و حمایت از شـرکتهای فعـال و خیرین 
فلسفه انتخاب اعضا ی شورای حل اختاف شهرستان 

برنامه ریزی کاهش سـرقتهای کشـاورزی درباغات لیمووساماندهی 
خریدلیمو  مراکز 

فعالیتهای انجمن زندانیان
جمـع آوری کارگاه های ضایعـات و تجمیع چنین کارگاههایی،لزوم 
جمع آوری بهداشـتی زباله های شـهری در نقاط دوردسـت شهرها 

وروستاها
کـه  اراضـی  اسـناد  ثبـت  جهـت  مـردم  بـه  بخشـی  آگاهـی  و 
درشهرسـتانهای جنوبـی تحـت عنـوان اراضـی ملـی طبـق قانـون  
بعـداز انقـاب اسـامی سـال58 بـه دولـت واگذار شـده انـد و باید 
روال اداری آن ازطریـق جهـاد کشـاورزی،منابع طبیعـی و تکمیـل 
پرونـده کمیسـیون ماده 56  طی شـود.در این جلسـه مقـرر گردید 
نشسـتهای متعـدد خبـری بـا ریاسـت محتـرم دادگسـتری و اداره 
زندان جهت شناسـایی آسـیبهای اجتماعی با محوریت دادگسـتری 
پـس از موافقـت مقام محترم قضایـی و برنامه ریزی  عوامل نشـریه 

تریبـون جنـوب در دسـتور کار قراربگیـرد.
در پایـان دادسـتان منوجـان از خبرنـگاران در نشسـت مطبوعاتـی 
درخواسـت کـرد،در بحـث پیشـگیری از وقـوع جرم،همـه نهادهای 
فرهنگـی بایـد پـای کاربیاینـد. رسـانه ها بایدآسـیبها را شناسـایی 
کنندوبافازهـای فرهنگـی درقالـب حکایـت و طنـز بـه ایـن قضیـه 
ورودکنند.بایـد بـه مباحث فرهنگی سـمت و سـو بدهیـد و مردم را 

بـا آسـیبهاوچالش هـای اجتماعـی آشـنا کنید.

اسـتان  ثـاراهلل  سـپاه  فرمانـده 
بسـیجیان  جمـع  در  کرمـان 
گفـت:  منوجـان  شهرسـتان 
مسـئولین بایـد بـرای مـردم کار 
کنند و از پتانسـیل اسـتان برای 
اسـتفاده  شهرسـتان  پیشـرفت 
کننـد و الزمـه ایـن کار مدیریت 
جهـادی اسـت طبق فرمایشـات 
رهبرانقـاب مهمترین شـاخصه 
هـای مدیریـت جهـادی عبارتند 

از:
1.کار 

2.تاش 
3.علم 

4.محاسبه باخدا
 5.تدبیر
 6.درایت

سـردار ابوحمزه بیان کـرد مردم 
همیشـه پـای کارهسـتند و اگـر 
پـای  واقعـا  کنـد  کار  مدیـری 

هـا  بعضـی  اینکـه  کار هسـتند 
میگن مشـکل مـا برجام اسـت ، 
فرافکنـی میکنند این حرفشـان 
تمامـی  از  وی  نیسـت  درسـت 

مسـئولین خواسـت هـر کس در 
هر مسئولیتی اسـت هدفش کار 
جهـادی بـرای مـردم در جهـت 

رضایـت خداونـد باشـد.

وی همچنیـن بـه اهمیت فضای 
مجـازی پرداخت و گفـت امروزه 
بـا توجه به اهمیـت و پیچیدگی 
فضـای سـایبری این فضـا دارای 

منفـی  و  مثبـت  هـای  قابلیـت 
میباشـد بایـد طریقـه اسـتفاده 
از ایـن فضـا را بـه درسـتی فـرا 
را  بگیریـم  و سـواد رسـانه ای 

هـای  وجنبـه  دهیـم  آمـوزش 
بـرای  را  ان  منفـی  و  مثبـت 
اسـتفاده کننـدگان از ایـن فضـا 

مشـخص کنیـم.
کرمـان  اسـتان  سـپاه  فرمانـده 
ویژگـی هـای افـراد اصلـح  نامزد 

هـای انتخاباتـی گفـت:
بـا شـاخص هـا  بایـد  را  اصلـح 

خت؛ شـنا
1.مومن و متدین

2.انقابی
3.از خانواده اصیل

4.استکبارستیز
5.موضع مشـخص در قبال فتنه 

داشتن
6.اهل رانت و زد و بند نبودن

از جمله شـاخص های کاندیدای 
است. اصلح 

کانون بسـیج رسـانه شهرسـتان 
ن منوجا

سخنرانی سردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل در جمع بسیجیان شهرستان منوجان

احمـد  ایرنـا،  گـزارش  بـه  
در  دوشـنبه  شـامگاه  حمـزه 
نشسـت جمـع بندی سـفر وزیر 
کرمـان  جنـوب  بـه  بهداشـت 
افـزود: وزیـر بهداشـت بـا سـفر 
تحمـل  و  کرمـان  جنـوب  بـه 
بـه  را  بزرگـواری  گرمـای هـوا، 
معنـای واقعـی کلمـه بـرای مـا 

کـرد. تفسـیر 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـفاف 
سـازی و برخورد بـا کانون های 
فسـاد پراکنـده ای که در وزارت 
بهداشـت انجام می شـود، کاری 
اظهـار  اسـت  ارزشـمند  بسـیار 
الکترونیـک،  پرونـده  داشـت: 
کمیسـیون  دیرینـه  آرزوی 
کـه  بـود  درمـان  و  بهداشـت 
خوشـبختانه در هفتـه گذشـته 

بـه نتیجـه رسـید.
عضـو هیات رئیسـه کمیسـیون 
مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
شـورای اسـامی تصریـح کـرد: 
طـرح بـزرگ بسـیج ملی فشـار 
خـون کـه االن در جریان اسـت 
کار بـزرگ و مانـدگاری از دولت 
و  بـود  خواهـد  امیـد  و  تدبیـر 

طـرح  آینـده،  در  امیدواریـم 
جامعـه  در  هـم  روان  سـامت 

شـود. عملیاتـی 
گفـت:  مجلـس  نماینـده  ایـن 
در جنـوب کرمـان با مسـاحتی 
کیلومتـر  هـزار   40 بـه  قریـب 
نفـر  میلیـون  یـک  و  مربـع 
جمعیـت، پاییـن ترین شـاخص 
هـای بخـش بهداشـت و درمان 
زنـی  کلنـگ  بـا  و  داریـم  را 
تختخوابـی   220 بیمارسـتان 
کهنوج و سـاخت بیمارستانهای 
جدیـد در جیرفـت و عنبرآبـاد 
هـای  شـاخص  بـه  امیدواریـم 
اسـتان،  درمـان  و  بهداشـت 

شـویم. نزدیـک 
وی افـزود: یـک مرکـز آمـوزش 
سـامت در شهرسـتان کهنـوج 
داریـم که متاسـفانه نمـی تواند 
پرسـنل تعهـد خدمتی خـود را 
تقویـت کنـد و درخواسـت مـی 
از  بهداشـت  وزارت  کـه  کنیـم 
مـا حمایـت کنـد تـا ایـن مرکز 

نشـود. تعطیل 
تخـت  تعـداد  گفـت:  حمـزه 
جنـوب  بیمارسـتانهای  هـای 

کرمـان بـا جمعیت موجـود این 
ایـن  و  نـدارد  تناسـب  منطقـه 
بیمارسـتانها بایـد توسـعه پیـدا 

کننـد.
داریـم  انتظـار  داد:  ادامـه  وی 
وزارت بهداشـت همـکاری کنـد 
بیمارسـتانی  هـای  تخـت  کـه 
جنـوب کرمـان تـا همان سـقف 
داده  توسـعه  تختخوابـی   96

شـوند.
راه  بایـد  کـرد:  تصریـح  حمـزه 
انـدازی کلینیک هـای تخصصی 
جنوبـی  شـهرهای  تمـام  در 
کار  در دسـتور  اسـتان کرمـان 
قـرار بگیـرد چـرا کـه مـردم به 
شـدت بـه اینگونه خدمـات نیاز 

رند. دا
وی بیـان کـرد: سـالن ورزشـی 
مرکـز بهداشـت کهنـوج، نیمـه 
کاره باقـی مانـده کـه امیدواریم 
حمایـت شـود تـا بتوانیـم ایـن 

سـالن را بـه نتیجـه برسـانیم.
نماینـده مـردم پنج شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان گفـت: 
بیمارسـتان کهنـوج  تاسیسـات 
تقریباً مسـتهلک هسـتند و می 

طلبد برای بازسـازی تاسیسـات 
ریـزی  برنامـه  مجموعـه  ایـن 

. د شو
وی بیـان کـرد: درخواسـت می 
پرسـنل  جـذب  بحـث  کنیـم 
بومـی حـوزه بهداشـت و درمان 
در دسـتور کار قـرار بگیـرد چرا 
کـه پرسـنل غیـر بومی پـس از 
مـدت کوتاهی به دنبـال انتقالی 

بـه منطقـه خـود هسـتند.
مکانـی  فواصـل  گفـت:  حمـزه 
مـا در جنـوب کرمـان طوالنـی 
اسـت و مردم منطقه از داشـتن 
بخـش ام آر آی محروم هسـتند 
و بـرای انجام چنین آزمایشـاتی 
کیلومتـر   400 حـدود  بایـد 

مسـافت را طـی کننـد.
متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  وی 
در  مـا  شـهرهای  از  هیچکـدام 
سـی  بخـش  کرمـان،  جنـوب 
تـی اسـکن ندارنـد و در بحـث 
بـا  هـم  خـاص  هـای  بیمـاری 
مواجـه  ای  عدیـده  مشـکات 

. هسـتیم
وزیـر  نمکـی  سـعید  سـفر  در 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت، 

کرمـان  اسـتان  بـه  پزشـکی 
بیمارسـتان  اجرایـی  عملیـات 
شهرسـتان  تختخوابـی   220
طـرح  چهـار  و  آغـاز  کهنـوج 
درمانـی بـا اعتبـار 114 میلیارد 
و  افتتـاح  منوجـان  در  رالـت 

شـد. زنـی  کلنـگ 
در ایـن سـفر همچنیـن سـتاد 
بهداشـت  مرکـز  و  شـبکه 
جنـوب  رودبـار  شهرسـتانهای 

بـرداری  بهـره  بـه  عنبرآبـاد  و 
رسـیدند.

وزیـر بهداشـت را در این سـفر، 
اسـتاندار کرمان، یحیـی کمالی 
پـور و احمـد حمـزه نمایندگان 
مـردم جنـوب کرمـان در خانـه 
رئیـس  همچنیـن  و  ملـت 
بهداشـت و درمـان  کمیسـیون 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس 
معاونـان وزیـر همراهـی کردند.

شفاف سازی در وزارت بهداشت 
ارزشمند است

سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دکتـر  کرمـان  جنـوب  جهادکشـاورزی 
اظهـار  زراعـت  مدیـر  رسـتگاری  فرامـرز 
داشـت:  بخـش عمـده ای از بـذور هیبرید 
سـبزی و صیفـی قابل کشـت و مـورد نیاز 
کشـور، وارداتـی مـی باشـد و همـه سـاله 
توسـط شـرکت ها و نمایندگی های مجاز 
وارد کشـور شـده و از طریـق نمایندگی ها 
یا فروشـگاه های اسـتانی بـه نقاط مختلف 
کشـور حمـل و در بیـن کشـاورزان توزیع 

مـی گـردد .
دلیـل  بـه  قبـل  سـال  از   : گفـت  وی 
تحریم هـای ظالمانه و تحمیلـی ، تغییرات 
نـرخ ارز ، مشـکات مبادلـه ارز، خریـد ، 
ترخیـص و توزیـع برخـی از نهـاده هـا بـا 
تأخیـر انجـام شـده و بـا بروز خـاء کاالی 
مـورد نیـاز و تقاضـا، زمینه سـوء اسـتفاده 
شـبکه های داللـی و افراد سـودجو فراهم 
گردیـده کـه در نهایـت بـا ایجـاد تبلیغات 
کاذب، موجـب تغییـر و نوسـانات قیمـت 
،ایجاد بازار سـیاه ، جعل و تقلب و تحمیل 
خسـارت جبـران ناپذیـری مـی گردنـد. . 
وی بـا اشـاره بـه پیگیـری هـای مسـتمر 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
افـزود:  برابـر نیـاز و تقویـم زراعـی بـذر 
مـورد نیـاز محصـوالت سـبزی و صیفـی 
و جالیـزی از جملـه پیـاز ، گوجـه فرنگـی 
و خیار،هندوانـه از طریـق شـرکت هـای 
وارد کننـده  بـه انـدازه کافـی تامیـن  و با 
حمـل به منطقه در اختیار کشـاورزان قرار 

می گیـرد و کشـاورزان تحت تأثیر تبلیغات 
نگیرند. قـرار 

بـذر  از کشـاورزان درخواسـت کـرد:  وی 
مـورد نیاز خود را از فروشـگاه هـا و عوامل 
مرتبـط بـا شـرکت هـای وارد کننـده کـه 
لیسـت آنهـا از طریـق این سـازمان اطاع 
رسـانی می گـردد با  فاکتور فـروش خرید 

و دریافـت کنند .
کشـاورزان  کـرد:  اضافـه  دکتررسـتگاری 
بـرای تامیـن بـذر مـورد نیـاز بـا حصـول 
اطمینـان از اصالـت و لیبـل  بـذر و بسـته 
بنـدی از ارقامی که توصیه و اطاع رسـانی 
مـی گـردد خریـداری و از خرید و کاشـت 
ارقـام ناشـناخته جـدا خـودداری نماینـد. 
وی بیـان داشـت: بـا توجـه به کمبـود بذر 
پیـاز مینـروا )مشـکات ناشـی از ترخیص 
، عـدم امـکان مبادلـه قیمت  شـرکت های 
واردکننده و  تولیدکننده ( تعدادی از افراد 
سـودجو از طریـق کشـور عراق ، امـارات و 
پاکسـتان با جعل لیبل بسـته بنـدی اقدام 
بـه فـروش بـذر تقلبـی نمـوده انـد، کـه 
کشـاورزان بایسـتی از خریـد خـودداری و 
اگر کسـی هم خریـداری نموده مـی تواند 
از طریـق قوه قضاییـه و تعزیرات حکومتی 

پیگیـری کند .
مدیـر زراعـت سـازمان افزود: بسـته بندی  
بـذر مینـروا اصلـی شـامل قوطی بـا لیبل 
سـطح   ،  ENZA ZADEN پررنـگ 
مقطـع انتهـای قوطـی دارای دایـره هـای 
مـوج دار و انتهـای قوطـی خمیدگـی دارد 

و در نـوع قوطـی تقلبـی کـه کوتاهتـر می 
باشـد، لیبـل کمرنـگ ، و انتهـای قوطـی 

صـاف و بـدون خمیدگـی مـی باشـد.
وی گفـت: از نمایندگـی و عوامـل  توزیـع 
فعـال  عمده ، شـرکت های فات، شـیمی 
یـزد، بهتـا ، مـواد زراعـی،  بذرایرانیـان و 
گل سـم  در جنـوب کرمـان آقایـان بهنام 
بحرینـی، علـی بحرینـی، عزیـز بحرینـی، 
بیـگ، جمیلـه مـرادی ، حسـن  مهـدی 
شـریفی، هدایـت صباحی، اسـحق اکبری 
مهنـی، حسـن یـاوری، علی امیـری یزدی 
و علـی حسـینخانی می باشـند کـه عمده 
بـذر هندوانه، گوجـه فرنگی و پیاز را تامین 

و بـا قیمـت مصـوب توزیـع مـی کنند. 
 مدیـر زراعـت سـازمان با اشـاره به قیمت 
عمـده فروشـی اقـام عمـده بـذور قابـل 
توصیـه برخی از محصوالت افزود: بایسـتی 
عوامـل بـا قیمـت درج شـده بـه  فـروش 

. برسانند 
دکتـر رسـتگاری قیمـت عمـده فروشـی 
بـذور برخـی محصـوالت سـبزی صیفی را 

بـه شـرح ذیـل اعـام کرد:
1. بـذر پیاز سـوبرانا هر قوطـی  500 هزار 

. تومان 
2. بـذر پیـاز سـایروس هـر قوطـی 810 

هـزار تومـان.
3.  بـذر پیـاز هیبریـد 4043 هـر قوطـی  

826 هـزار تومـان.
4. بـذر پیـاز افریگـرو  هرکیلـو 431 هـزار 

تومان.

5.  بـذر خیـار رویـال هرقوطـی 290 هزار 
تومان.

6. بذر خیار سهیل هر عدد 2100  ریال.
7. بذر خیار ساالر هر عدد 3880 ریال.

8.   بـذر هندوانـه کریسـمون میـکادو هر 
کیلـو  2398000 تومـان.

کیلـو   هـر  میـکادو    هندوانـه  بـذر   .9
تومـان.  2035000

 10. بـذر گوجـه فرنگـی سانسـید 6189 
هرقوطـی یـک میلیـون تومان.

11. بـذر گوجـه فرنگی متیـن هرقوطی 5 
هزارتایـی 504 هزارتومان.

12. بـذر گوجـه فرنگـی ایـدن هـر پاکـت 
100 هزارتایـی 585 هزارتومـان.

وی اضافه کرد: با ارسـال و تحویل سـهمیه 
بـذر پیـاز سـایروس، ویکتوریـا و  وکیمـا 
در منطقـه اطـاع رسـانی انجـام و قیمت 
 ، شـبکه  طریـق  از  مسـتمر  به طـور  هـا 
کانـال هـای اطاع رسـانی و مراکـز جهاد 

کشـاورزی اعـام مـی گـردد.
 وی در پایـان به کشـاورزان جنوب کرمان 
توصیـه کـرد : با مشـاهده  هر گونـه موارد 
تخلـف و یـا انحراف از قیمـت های اعامی 
موضـوع را از طریق مراکز جهاد کشـاورزی 
،تعزیـرات حکومتـی و همچنیـن تماس با  

تلفنهای شماره 
03443261317
03443261318
03443260013

 اعام و پیگیری نمایند.

هشدار سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان پیرامون خرید بذور سبزی و صیفی 



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

مدیراجرائی:فاطمه کوه پیما 
دبیر سرویس خبر: محسن صالحی نودژ

نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی
علی نقی:شهرستان کرمان: علی نقی 09132418781

ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:09137256015 
وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 

تلفن09133496859
هدایت موالیی درشهرستان کهنوج 

تلفن:09131481233
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

مژده به مردم شریف شهرستانهای جنوبی
دفتر فروش انواع دستگاه های  کارت خوان بی سیم

بدون جوازکسب
بدون محدودیت تراکنش

بدون سپرده گذاری دربانک
تحویل یک روزه

تعمیرات دستگاه های پکس اس 90 و مدل های وریفون پذیرفته می شود.
انواع لوازم جانبی دستگاه کارت خوان  موجودمی باشد.

باقابلیت ارسال رایگان به سراسرکشور

بامدیریت جناب آقای  ساالری 091395663۴۲
آدرس دفتر :منوجان  میدان علی ابن ابیطالب )ع( جنب ایستگاه کهنوج  پاساژنگین

همزمـان بـا سـفر وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش 
پزشـکی بـه جنوب کرمـان، 3 پروژه در حـوزه درمان 

در شهرسـتان منوجـان کلنـگ زنی شـد.
علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پزشــکی جیرفــت ، در ســفر وزیــر بهداشــت درمــان 
و آمــوزش پزشــکی بــه جنــوب کرمــان،  در حــوزه 
درمــان پــروژه هــای توســعه اورژانــس بیمارســتان، 
کلینیــک تخصصــی بیمارســتان امــام حســین علیــه 
الســام شهرســتان منوجــان بــا زیربنــای 500 متــر 
مربــع و بــا اعتبــار 9 میلیــارد ریــال و پــروژه مســکن 
ــای 500  ــا زیربن ــص ب ــکان متخص ــگاه پزش و اقامت
ــی  ــگ زن ــال کلن ــارد ری ــار 14 میلی ــا اعتب ــر و ب مت

شــد.
در این سـفر دکتر نوبخت رییس کمیسـیون بهداشت 
و درمـان مجلس شـورای اسـامی، معاونیـن درمان و 
توسـعه مدیریـت و منابع وزارت بهداشـت، نمایندگان 
مـردم جنـوب کرمـان، دکتـر مـکارم رییس دانشـگاه 

و  جمعـه  معاونین،ائمـه  و  جیرفـت  پزشـکی  علـوم 
فرمانـداران، وزیـر بهداشـت را همراهـی کردند.

اختصاص ۲ دستگاه دیالیز جدید به بیمارستان 
امام حسین )ع ( منوجان

دکترسـعید نمکـی، گفت: به منظور توسـعه و تکمیل 
زیرسـاخت بخـش دیالیز بیمارسـتان امام حسـین)ع( 

منوجـان، 2 دسـتگاه دیالیز جدید ارسـال می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بهداشـت  وزیـر  سـعیدنمکی«   « دکتـر  جیرفـت، 
و  افتتـاح  حاشـیه  در  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
کلنـگ زنـی پـروژه هـای درمانـی در منوجـان، در 
جمـع خبرنـگاران، بـا بیان ایـن مطلب که به واسـطه 
مسـئولیت کشـوری کـه در سـه دهـه اخیـر داشـتم 
چندیـن بـار در ایـن منطقه حضـور داشـته ام، گفت: 
امـروز شـاهد توسـعه بسـیار چشـمگیری  نسـبت به 
گذشـته در ایـن منطقـه هسـتیم، زحمات زیـادی در 

جمهـوری اسـامی ایران برای توسـعه زیرسـاخت ها 
کشـیده شـده و مجموعـه بیمارسـتان امـام حسـین 
علیـه السـام منوجـان، یکـی از دسـتاوردهای بعـد 
از پیـروزی انقـاب اسـامی بـرای مـردم ایـن منطقه 
اسـت و از مسـئولین محلـی و رئیـس دانشـگاه علـوم 

پزشـکی جیرفـت تشـکر مـی کنـم.
دکتـر سـعید نمکـی، بـا اشـاره به اهـداف سـفر خود 
بـه شهرسـتان منوجـان، خاطرنشـان کرد: بـه منظور 
بازدیـد و بررسـی نیازهـا بـرای تکمیـل پـروژه هایک 
درمانـی در شـهر منوجـان بـه ایـن منطقـه از جنوب 
کرمـان سـفر کـردم، خوشـبختانه خدمـات خوبی در 
حـال ارائـه اسـت و بـرای تکمیل پـروژه هـای بخش 
قلـب کمک مـی کنیم تـا همکارمان خدمـات بهتری 

بـه مـردم ارائـه دهند. 
وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، تصریـح 
کرد:خوشـبختانه طـرح ملـی کنتـرل فشـار خـون به 
خوبـی در ایـن منطقـه اجـرا شـده اسـت و ان شـااهلل 

در ایـن منطقـه شـاهد آمـار کاهشـی بیمـاران قلبی، 
کلیـوی و قلـب و عـروق نیـز  باشـیم.

وی، بیـان داشـت: در این سـفر قرار شـد در راسـتای 
توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت هـای بخـش دیالیز این 

بیمارسـتان، 2 دسـتگاه دیالیـز جدید ارسـال کنیم.

عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی 
کهنوج آغاز شد

بـا حضـور وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی ، 
اسـتاندار کرمان و نمایندگان مـردم جنوب کرمان در 
مجلس شـورای اسـامی عملیات اجرایی بیمارسـتان 

220 تختخوابی شهرسـتان کهنوج آغاز شـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت روز دوشـنبه 
در ایـن آییـن گفت: سـاخت این بیمارسـتان، ره آورد 
دولـت تدبیـر در راسـتای تقویـت سـامت در جنوب 

کرمان اسـت.
اصغـر مـکارم ادامـه داد: بیمارسـتان 220 تختخوابی 

کهنـوج بـا زیربنای 18 هـزار متر مربـع و اعتبار اولیه 
9 میلیـارد ریـال بـرای خدمـت رسـانی بـه سـاکنان 

ایـن نقطـه محـروم و دورافتـاده احداث می شـود.
وی اضافـه کـرد: نـوع سـازه ایـن بیمارسـتان، بتنی و 
تعـداد 500 هزار نفر را تحت پوشـش خواهد داشـت.

بیمارسـتان جایگزیـن  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  مـکارم 
بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج مـی شـود گفـت: 
میانگیـن تعـداد تخـت در جنوب کرمـان، هفت دهم 
بوده و سیاسـت وزارت بهداشـت، توسـعه زیرسـاخت 

هـای درمانـی در مناطـق محـروم اسـت.
وزیر بهداشـت را در این سـفر، استاندار کرمان، یحیی 
کمالـی پـور و احمـد حمـزه نمایندگان مـردم جنوب 
کرمـان در خانـه ملـت و همچنین رئیس کمیسـیون 
بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسـامی و معاونان 

وزیـر همراهی مـی کنند.
شهرسـتان کهنـوج در فاصلـه 330 کیلومتری جنوب 

کرمان واقع شـده اسـت.

باحضور وزیر بهداشت در جنوب کرمان صورت گرفت:

افتتاح 63 پروژه بهداشتی ودرمانی بااعتبار بیش از 
357میلیارد ریال 

همزمان با سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جنوب کرمان، صورت گرفت: 

کلنگ زنی 3 پروژه درمانی در منوجان

روسای ادارات منوجان به کمپین کنترل فشار خون پیوستند
طرح بسیج ملی فشارخون

جناب آقای حسن طاهری
بخشدار  آسمینون 

بـا سـام و تحیـت؛  بدینوسـیله انتصاب جنابعالـی را به 
عنوان بخشـدار بخش آسـمینون تبریک عـرض نموده و 
ضمـن ابـراز خرسـندی قلبی بابـت این اتفـاق و انتصاب 

شایسـته و مبارک،  برای جنابعالی سـربلندی و موفقیت روزافزون از درگاه خداوند متعال 
مسـئلت مـی نمایـم.  امید اسـت کـه  در پرتو انـوار الهی و بـا الهـام از رهنمودهای مقام 
معظـم رهبری و اسـتعانت از شـهدای واالمقـام در جهت انجـام خدمات ارزنـده به مردم 

شـریف  ،  فهیـم و والیتمـدار بخش آسـمینون موفق و مؤید باشـید. 
 محمدرضا طاهری
رئیس بنیاد شهید وامور  ایثارگران شهرستان قلعه گنج


