دکتر احمد حمزه نماینده پنج گنج در دیدار با اصحاب رسانه جنوب :

اگر پزشک نبودم و عضو
کمیسیون بهداشت ،هرگز مجوز
اخذ بودجه و نهایی شدن ساخت
بیمارستان  ۲۲۶تختخوابی در
کهنوج را نمی دادند!

3

نشریه فرهنگی واجتماعی استان کرمان گستره توزیع :استان کرمان ،جنوب کرمان

مديريت بحران
جبار زارعی منوجان
شــايد بــراي بســياري از مــا ايــن
ســوال پيــش بيايــد كــه علــت
اينهمه ســرو صــدا و اعالم هشــدار
بــراي ســيل و آب گرفتگــي و...چه
بــود و چــرا ســيل نيامــد؟
در ابتــدا بايــد شــاكر خداونــد
باشــيم كــه مــا را از ايــن بــاي
طبيعــي نجــات داد دوم اينكــه اين
پيــش آگاهيهــا بــراي جلوگيــري
از خطــر احتمالــي باعــث شــد
خســارت كمتــري ببينيــم.
دوم اينكــه ميــزان بــارش كــه
بيــش از  ٦٠ميلــي متــر بخصــوص
در اتفاعــات شــمال شــرقي
منوجــان بــود قبــا هــم وجــود
داشــت كــه البتــه خســارات

بيشــتري را در پــي داشــت يعنــي
از ظرفيــت منطقــه بيشــتر نبــود
!پيــش بينــي هــا بــارش صــد
ميلــي متــر بــه بــاال را پيــش بيني
كــرده بودنــد كــه محقــق نشــد.
ســوم ،مديريــت قبــل از بحــران و
آگاهــي مــردم و مســئولين بــراي
كــم كــردن خســارات ،باعــث شــد
كــه خســارات كمتــري وارد شــود.
يعنــي آب بندهــا محكــم شــد
،اليروبــي بخوبــي صــورت گرفت و
نقــاط حادثــه خيــز مســدود شــد
و حتــي بــراي ســاعاتي راه اصلــي
منوجــان بــه كهنــوج و بندرعباس
قطــع شــد تــا اتفــاق خاصــي رخ
ندهــد.
امــا در لحظــه وقــوع بارندگــي
و ســيالبي شــدن و طغيــان
رودخانــه هــا حضــور همــه
دســتگاههاي ســتاد بحــران
بخصــوص شــهرداري ،اداره راه
،و حــال احمــر و نيروهــاي
انتظامــي و ســاير دســتگاهها تحت
نظــارت فرماندهــي ســتاد بحــران
بــا حضــور همــه جانبــه خــود
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گوشه ای از عملکردسه
ساله نماینده پنج گنج
جنوب دکتر حمزه
 .............................................................صفحه 4

خســارات را بــه حداقــل رســاندند.
البتــه مطابــق معمــول و انتظــار
بعلــت راه افتــادن رودخانــه هــاي
فصلــي جــال آبــاد و ســونوگون
راه ارتباطــي بخــش وســيعي از
روســتاها قطــع شــد كــه مــي
طلبــد بــا احــداث پــل بــرروي
ايــن دو رودخانــه بــه انتظــار چهل
ســاله اين مــردم پايــان داده شــود.
امــا طغيــان رودخانــه ديســور كــه
بيشــترين بارندگــي در ارتفاعــات
ايــن رودخانــه رخ داده بــود و
آب از ظرفيــت آن بيشــتر بــود
،خســاراتي را بــه زيرســاختهاي
شــهرداري وارد كــرد كــه بايــد
بعــد از بررســي ميــزان خســارت
كمكهايــي بــه ايــن نهــاد بــراي
ترميــم مجــدد ايــن خســارات در
نظــر گرفتــه شــود.
بــه زمينهــاي كشــاورزي اطــراف
رودخانــه نيــز خســارتهايي وارد
آمــد.
در پايــان جــا دارد از همــه كســاني
كــه در ايــن بحــران تــاش كردنــد
قدردانــي بعمــل آوريم.

برگزاری اولین
کارگروه ورزش
شهرستان قلعه گنج
 .............................................................صفحه 3

برگزاری نشست خبری
فرماندهي منطقه
انتظامي منوجان
 .............................................................صفحه 2

هجوم ملخ مهاجر
صحرایی در
شهرستان منو جان
 .............................................................صفحه 2

زمزمه های
یک استعفا

 .............................................................صفحه 3

جناب مهندس علی محبی

انا هلل وانا الیه راجعون
قلبی از حرکت ایستاد که سراسر به عشق وطن و دیارش می تپید و مملو از شور و شوق به این مرز و بوم بود.
مردی،آسمانی شد که امروز فقدان وجودش آتشی بر جان دوستداران اوست.
حجت االسالم حسین رضوانی مجاهدی نستوه ،فقیهی عادل،
رزمنـده ای دالور،سـخنوری قاطـع و صریح،نویسـنده ای قـدر و چیره دسـت ،مبلغی آگاه و جسـور،طلبه ای بسـیجی و
جـان فـدای رهبـری و مطیع محـض والیت فقیـه به دیار باقـی شتافت۳۰.سـال خدمت در سـنگر نماز جمعـه منوجان با
ارشـادات مردم وسـخنرانی های خود روشـنگری وعشـق بـه والیت فقیـه را در اذهان مـردم والیی منوجـان تداعی می
کرد.
یـاور دیـروز انقلاب و رهبـری در سـالهای خفقـان و طاغوت،طـراح و پیـش قـراول راهپیمایـی هایـی دوران
طاغوت،درشهرسـتان منوجـان بـود و تا زمان آسـمانی شـدنش هرگـز و هرگز از مسـیر والیت خارج نشـد .اومـردی از
جنـس صداقت،صراحت،صالبت،رفاقـت و حمایـت بود که هرگـز و هرگز خاطـرات دلدادگی اش به نظام اسلامی،انقالب و
رهبـری از صفحـه تاریـخ پـاک نخواهد شـد.
اینـک بـه روح بلند و آسـمانی ایـن عزیز تازه مرحـوم درود میفرسـتیم و ضمن عرض تسـلیت به امام جمعه شهرسـتان
منوجـان ،فرزنـدان داغدار  ،خانواده و وابسـتگان ،علو درجـات این عزیزسـفرکرده را از درگاه ایزد منان مسـألت دارم.
حسن کوه پیما
مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب منوجان

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمتریاسـت اداره راهـداری وحمـل و نقـل جاده ی
شهرسـتان منوجـان را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از حسـن انتخـاب مدیرکل محترم،
فرمانـدار عزیـز و نماینـده پرتلاش جنـاب دکتر حمـزه در توجـه به ظرفیت هـای بومی
وسـرمایه های انسـانی در پسـت های مدیریتـی کمال امتنـان را دارم.
امیداسـت در راه خدمت به مردم شـریف شهرسـتان منوجان با تالشـی مضاعف بسترساز
تحوالتـی مثبت در حوزه وظایف مربوطه باشـید.
باتشکر وسپاس
بهرام محبی زاده رئیس شورای اسالمی استان کرمان

فرا رسیدن نیمه شعبان
سالروز میالد منجی عالم بشریت حضرت
مهدی موعود(عج) مبارک باد.
خبر

هجوم ملخ مهاجر صحرایی در
شهرستان منو جان

هجـوم آفـت ملـخ صحرایـی مهاجـر در شهرسـتان
چاهشـاهی.
منوجان،دهسـتان
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما،حمید مشـایخی مسـئول
اداره حفـظ نباتـات مدیریـت جهادکشـاورزی شهرسـتان منـو
جـان در بحـث هجوم آفـت ملخ در ایـن شهرسـتان گفت:این
آفـت جـزء آفـات عمومـی بـوده و مبـارزه بـا آن توسـط دولت
انجام میشـود.
در شهرسـتان منـو جـان ایـن آفـت در اواخـر بهمـن و اوایـل
اسـفند سـال 97بصـورت حشـره بالـغ در مناطـق دشـت
کوهسـتانی منوجـان گـزارش گردیـد کـه پـس از آن توسـط
ایکیـپ هـای حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب
کرمـان بـه مسـاحت  300هکتـار در شهرسـتان منـو جـان
دهسـتان چاهشـاهی صـورت گرفـت .مجیـد مشـایخی بیـان
داشـت:پایش هـا همچنـان بصـورت روزانـه انجـام میگیـرد.
ریـزش مرحلـه دوم بصـورت پـوره سـن 4و3و 2در نقـاط
مختلـف بصـورت دسـتجات بـا تراکـم بالـغ بـر  200عـدد در
متـر مربـع صـورت گرفـت کـه مبـارزه بـا سـمپاش پو-ال-بی
بـا سـم دسـیس بصورت مـاده تکنیـکال در سـطح  300هکتار
از صبحـدم امـروز تـا پایـان روز جـاری ادامـه دارد ..مشـایخی
افزود:آفـت ملـخ مهاجـر صحرایی به تمام گیاهـان زراعی،باغی
و گیاهـان وحشـی خسـارت میزنـد .مشـایخی در ادامـه گفت:
پایـش هـا و مبارزه با آفت ملـخ صحرایی همچنـان در روزهای
آتـی ادامـه دارد.

 برگزاری آزمون مدیریت مصرف برق
در مدارس شهرستان های تحت پوشش
شرکت برق جنوب استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب
اسـتان کرمـان ،ثمـره مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف بـه انعقاد
تفاهـم نامـه همیـاران انـرژی بـا اداره کل آمـوزش و پـرورش
اسـتان کرمـان اشـاره نمـود و گفت :بـه منظور اشـاعه فرهنگ
صرفـه جویـی و مدیريـت مصرف بـرق در بين دانـش آموزان و
خانواده هايشـان ،اين شـرکت در سـال تحصيلي  ۹۸-۹۷اقدام
بـه انعقـاد تفاهم نامـه همياران انـرژي نموده اسـت .وی افزود:
آمـوزش و اشـاعه فرهنـگ بهینـه سـازی مصرف انـرژی برق و
صیانـت از ثـروت هـای ملی در سـطح مـدارس تحت پوشـش،
تغییـر نگـرش و رفتـار دانـش آمـوزان در زمینـه بهینه سـازی
و اصلاح الگـوي مصـرف انـرژي بـرق در سـطح خانـواده هـا،
آشـنايي بـا نحوه توليد ،انتقـال و توزيع برق و برچسـب انرژي،
تشـريح مفاهيـم مرتبـط بـا مديريـت مصـرف و تبييـن رابطـه
هـاي اسـتراتژي و اهـداف ملـي ،ارائـه راهکارهـاي مديريـت
مصـرف بـا هـدف کاهش تلفـات ،کاهـش پيک و بهينه سـازي
مصـرف انـرژي بـه دانـش آمـوزان ،نهادينـه نمـودن فرهنـگ
صحيـح مصـرف انـرژي در بين آينده سـازان مملکـت از جمله
اهـداف تفاهـم نامـه مذکور مي باشـد.
وی تصریـح نمـود :این طـرح در  ۲۳۰مدرسـه ابتدائی دور دوم
در  ۱۶شهرسـتان تحـت پوشـش شـرکت اجـراء شـده اسـت.
ثمـره بـه برگـزاری آزمـون مدیریـت مصـرف در بیـن مـدارس
تحـت پوشـش شـرکت اشـاره نمـود و گفـت :در آذر ماه سـال
 ۹۷شـرکت اقـدام بـه آموزش معلمان شـرکت کننـده در طرح
و توزیـع  ۹۲۰۰جلـد کتـاب بـا عناویـن «مصـرف انـرژی»،
« انـرژی خورشـیدی» و « انـرژی هـای تجديـد پذيـر» در
مـدارس مجـري نمود و معلمين نيز طي سـاعاتي مشـخص در
هفتـه بـه دانش آموزان آمـوزش دادند .وی در ادامـه بیان کرد:
در فروردیـن مـاه سـال جـاری آزمـون هماهنـگ بیـن دانـش
آمـوزان برگـزار و بـه نفـرات برگزیـده جوایـز نفیسـی اهـداء
گردیـد؛ همچنیـن از زحمـات معلمان و مدیران شـرکت کننده
در طـرح نيـز تقديـر و تشـکر بعمـل آمـد  .ثمـره خاطرنشـان
کـرد :در این طرح شـماره اشـتراک برق دانش آمـوزان مدارس
جمـع آوری و در مهرمـاه سـال جـاری بـه دانـش آموزانـی که
بیشـترین همـکاری را در زمینـه رعایـت مدیریـت مصرف برق
داشـته باشـند ،هدایايـي اهداء مـي گردد.

کشف احشام سرقت شده در منوجان

بـه گـزارش خبر نگار نشـریه تریبون جنـوب ،مجید محمودی
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان منوجان از کشـف احشـام در این
شهرسـتان خبردادوگفـت :دربحـث وقوع سـرقتهای پـی درپی
احشـام در منوجـان ،گشـت مامـوران انتظامـی یـک دسـتگاه
خـودروی پـژو  4۰5کـه اقدام به سـرقت احشـام درمرکز شـهر
و روسـتاهای منوجـان مـی نمـودرا شناسـایی کردند،وباتعقیب
نیروهـای انتظامـی خـودروی پـژو 405درروسـتای خسـروآباد
منوجـان متوقـف شـد .جنـاب سـرهنگ محمـودی فرمانـده
انتظامـی منوجـان بیـان داشت:دربازرسـی ازخـودرو پـژه405
تعـداد 12راس گوسفندکشـف شـد وی ارزش احشـام کشـف
شـده راحـدود 120میلیـون ریـال عنـوان کـردو افـزود خودرو
بـرای تحقیقـات بیشـتر بـه پارکینگ انتقـال داده شـد وتالش
جهـت دسـتگیری متهمیـن دردسـتورکار پلیـس آگاهـی
قـراردارد جنـاب سـرهنگ مجیـد محمـودی فرمانـده انتظامی
منوجـان بیـان داشـت:توصیه می شـوددامداران احشـام خودرا
در آغلهـای درب بسـته ودارای تجهیـزات ایمنـی نگهـداری
نماینـد ،هشـدار هاوتوصیـه هـای پلیـس راجـدی بگیرنـد
تاازوقـوع سـرقت احتمالـی جلوگیـری شـود .نشـریه تریبـون
جنـوب بـرای عزیـزان نیـروی انتظامـی شهرسـتان منوجـان
توفیـق روز افـزون وخدمـت بـی منـت به خلـق آرزومنداسـت.
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بازدید از پروژه های مسکن مهر و شهرک فرهنگیان منوجان

در پـی انعکاس مشـکالت مردم
شـهرک مسـکونی مسـکن مهـر
منوجـان بـا پیگیـری هـای
نشـریه تریبـون جنـوب و درج
مشـکالت اهالـی در کانالهـای
نشـریه ابتـدا حسـین اوژنـد
ریاسـت شـورایب اسلامی شهر
منوجـان وسـپس مدیـر آموزش
وپـرورش منوجـان بـه اتفـاق
دکتـر حمـزه نماینـده پنج گنج
جنـوب از ایـن شـهرک بازدیـد
کردنـد ودر جریـان مشـکالت
اهالـی قـرار گرفتنـد.
دکتـر حمـزه نماینـده پنـج
شهرسـتان جنوبـی از پـروژه
هـای آموزشـی درحال سـاخت
دبسـتان هـای مسـکن مهـر
و امـام حسـن مجتبـی (ع)
شهرسـتان منوجان بازدید کرد.
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دکتـر حمـزه نماینـده پنـج
شهرسـتان جنوبـی از رونـد
اجـرای پـروژه آموزشـی در
حـال سـاخت دبسـتان 6
کالسـه مسـکن مهـر واقـع در

شـهرک سـیصد واحدی بازدید
بـه عمـل آورده و از نزدیـک
رونـد پیشـرفت ایـن پـروژه را
مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار
دادنـد.

دکتـر حمـزه در حاشـیه ایـن
بازدیـد خواسـتار تسـریع در
رونـد تکمیـل و بهرهبـرداری از
ایـن پـروژه شـدند .ایـن پـروژه
در زمینـی بـه مسـاحت 1600

متـر مربـع و بـا زیر بنـای 780
متـر مربع و هزینه یـک میلیارد
و  600میلیـون تومـان از محـل
اعتبـارات سـازمان نوسـازی و
تجهیـز مـدارس و مسـکن و
شهرسـازی و بـا پـی گیـری
هـای شـخص نماینـده در حـال
سـاخت مـی باشـد.
وی در ادامـه از پـروژه در حـال
سـاخت دبسـتان  2کالسـه امام
حسـن مجتبـی (ع) شـهلکان
بازدید کـرد .این دبسـتان با زیر
بنـای  45متـر مربـع ،بـا تلاش
و همـت علـی اعتمـادی راهبـر
آموزشـی و با جمـع آوری کمک
هـای خیریـن در حـال سـاخت
می باشـد.
در ادامـه ،دکتر حمـزه با حضور
در کالس هـای درس دبسـتان
امـام حسـن مجتبـی(ع) ،ضمن

تقدیـر و تشـکر اززحمـات و
تلاش هـای مدیـر و معلـم
آموزشـگاه و گفتگـوی صمیمانه
بـا دانـش آمـوزان ،از نزدیک در
جریـان فعالیـت هـای آموزشـی
ایـن آموزشـگاه قـرار گرفـت.
دبسـتان مذکور دارای دو کالس
اسـت کـه یـک کالس آن در
کانکـس و کالس دیگـر در اتاقی
اسـتیجاری برگـزار مـی گردد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن
بازدیـد ،ابراهیـم چتـرروز مدیـر
آمـوزش و پـرورش ،دکتـر
شهسـواری معـاون سیاسـی و
اجتماعـی فرمانـداری ،دکتـر
بیانـی رئیـس شـبکه بهداشـت
و درمـان شهرسـتان و جمعی از
کارشناسـان حوزه سـتادی اداره
آمـوزش و پـرورش ،نماینده پنج
گنـج را همراهـی مـی کردنـد.

برگزاری نشست خبری فرماندهي منطقه انتظامي منوجان
فرماندهـي منطقـه انتظامـي منوجـان
جنـاب سـرهنگ محمودي بـا دعوت از
خبرنـگاران و فعالين مجازي شهرسـتان
منوجـان ،ضمـن شـنيدن صحبتهـا و
سـواالت خبرنگاران گزارشي از وضعيت
امنيتـي شهرسـتان ارائـه نمودند.
در ايـن نشسـت ابتـدا حجـت السلام
نظـري مسـئول عقيدتـي سياسـي
فرماندهـي انتظامـي منوجـان ضمـن
قرائـت آيه اي از قرآن در خصوص نشـر
اخبـار درسـت  ،از خبرنگاران خواسـتند
بـا انتشـار خبرهـاي دقيـق بـه امنيـت
شهرسـتان كمـك كننـد .
بعـد از صحبتهاي ايشـان آقاي كوهپيما
مديـر مسـئول نشـريه تريبـون جنـوب
ضمـن قدردانـي از زحمـات نيـروي
انتظامـي واهتمـام وتوجـه بـه رسـانه
هـای شهرسـتان ،در خصـوص مطالبي
كـه در خصـوص امنیـت شهرسـتان و
سـرقت احشـام در ايـن نشـريه منتشـر
شـده توضيحاتـي ارائـه نمودنـد و درج
چنیـن اخبـاری را جهـت باالبـردن
ضریـب امنیتـی و آگاهـی بخشـی بـه
مـردم بـا هماهنگـی دسـتگاه قضایـی
شهرسـتان عنـوان نمودوافـزود درسـال
۹۷چهارجلسـه نشسـت خبـری بـا
ریاسـت محترم دادگسـتری درخصوص
مسـائل امنیتـی وآسـیبهای اجتماعـی
داشـته ایـم کـه تمـام تلاش درجهـت
رفـع معضلات بـوده اسـت.
جبـار زارعـي خبرنـگار تريبـون جنوب
و فعـال مجـازي نيـز ضمـن تقديـر از
زحمـات نيـروي انتظامـي در ايجـاد
امنيـت پايـدار كـه مرهـون زحمـات

نيروهـاي محتـرم نظامـي و انتظامـي
شهرسـتان مـي باشـد در پاسـخ بـه
سـخنان حجـت االسلام نظـري عنوان
داشـتند كه متاسـفانه عدم وجود روابط
عمومـي قـوي كـه بتوانـد بـا رسـانه ها
و فضـاي مجـازي ارتباط داشـته باشـد،
باعـث شـده كـه مـا نتوانيـم بدرسـتي
اخبـار و زحمات اين عزيزان را بدرسـتي
انعـكاس دهيـم .همچنيـن در پاسـخ
بـه نقـدي كـه حجـت االسلام نظـري
در خصـوص عـدم پوشـش رسـانه اي
مناسـب بحـران سـيالب ديـروز مطرح
نمودنـد نيـز عنـوان شـد كـه بدليـل
عـدم اسـتفاده ايشـان از فضـاي مجازي
متوجـه اطالع رسـانيها نشـده اند وگرنه
گزارشـات بصـورت لحظـه اي در فضاي
مجـازي منتشـر و در كانالهـاي خبـري
انتشـار يافتـه و مـردم بصورت مسـتمر
در جريـان اخبـار قـرار گرفتـه انـد.

زارعـي همچنيـن بخشـي از نظـرات
مـردم در خصوص رفتار مناسـب نيروي
انتظامـي ،حضـور بموقـع و پاسـخگويي
 ١١٠را به سـمع و نظر حضار رسـاندند.
همچنيـن خانـم كوهپيمـا خبرنـگار
سـايت صبـح منوجـان در خصوص بي
اعتمـادي و زمـان بـر بـودن تمـاس بـا
 ١١٠و پروسـه طوالني شـدن شـكايات
سـوالي را مطـرح كردنـد كـه سـرهنگ
محمـودي در پاسـخ بـه ايشـان عنـوان
داشـتند كـه به هر حـال از نظـر قانوني
بايـد ايـن پروسـه طي شـود .
سـپس محمـود سـاالري خبرنـگار صدا
و سـيما نيـز بـا انتقـاد از نبـود روابـط
عمومي و نداشـتن دسترسـي بـه اخبار
بـا منبـع معتبـر در نيـروي انتظامـي از
سـرهنگ محمـودي خواسـتند نسـبت
بـه همـكاري بيشـتر بـا خبرنـگاران و
بخصـوص خبرگـزاري صـدا و سـيما

اهتمـام بيشـتري داشـته باشـند.
ياسـر دلشـادي فعـال مجـازي نيـز
خواسـتار بـاز شـدن فضـاي نقـد در
نيـروي انتظامـي شـدند كـه سـرهنگ
محمـودي در پاسـخ به اين درخواسـت
عنـوان داشـتند كـه نقـد پذيـر تريـن
دسـتگاه در سـطح شهرسـتان هسـتند
كه سـامانه  ١٩٧بازرسـي ناجـا را براي
هميـن منظـور قـرار داده انـد تـا مردم
بتواننـد انتقـادات و پيشنهاداتشـان و
همچنيـن شـكايات و تقدير و تشـكر از
ماموريـن ناجـا را در آن عنـوان كننـد.
بعـد از صحبتهـاي خبرنگاران سـرهنگ
محمـودي فرمانـده نيـروي انتظامـي
ضمـن قدردانـي از حضـور خبرنـگاران
نقـد سـازنده را موجـب اصلاح
دسـتگاهها دانسـتند و مـردم ،نيـروي
انتظامي و سـاير دسـتگاهها را سه ضلع
حفـظ امنيـت پايدار دانسـتند كـه بايد

نو آموزان برتر آموزشگاه باغ رضوان منوجان
در سال تحصیلی 97-98
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همـه دسـتگاههاي مسـئول هـم طراز
و همسـو با هـم در جهت حفـظ امنيت
گام بردارنـد.
ايشـان پرهيز از سياسـت زدگي در ناجا
و عـدم باندبـازي و جنـاح گرايـي را از
شـاخصه هـاي اصلـي نيـروي انتظامـي
نـام بردند .
ايشـان در بحث سرقتهايي كه در سطح
شهرسـتان در يـك ماهـه اخيـر انجـام
شـده عنـوان داشـتند كـه متاسـفانه
مشـكالت اقتصـادي مردم و عـدم توجه
به مسـائل دينـداري و اعتقـادي در اين
مـوارد دخيـل بـوده كه مي طلبـد خود
مـردم هـم بـراي ايجـاد امنيـت پايـدار
پـاي كار بياينـد چـرا كـه شهرسـتان
منوجـان علـي رغم گسـتردگي نسـبت
بـه ميانگيـن كشـوري از نيروهـا و
امكانـات كمتـري برخـوردار اسـت .
سـرهنگ محمـودي در بخـش ديگـري
از سخنانشـان مطالبـه گـري رسـانه ها
بـراي افزايـش امكانـات و رفـع كمبـود
نيـروي انسـاني در بخشـهاي مختلـف
نيـروي انتظامـي را خواسـتار شـدند.
در حـال حاضـر بـراي امنيـت بهتـر
درخواسـت ايجـاد دو پاسـگاه در حـوزه
گشـميران _مـغ محمـد و بجـگان داده
شـده كه از رسـانه ها درخواسـت كردند
كـه اين مطالبـات را از طريق فرمانداري
و نماينـده محتـرم پيگيـري نماينـد.
سـال گذشـته بودجـه نصـب چنـد
دوربيـن امنيتـي تصويـب شـده امـا
متاسـفانه تـا كنـون شـهرداري و
فرمانـداري در اين خصـوص پيگيريهاي
الزم را انجـام نـداده انـد .

تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب
استان کرمان از همکاران در راستای رفع به
موقع خرابی ها در حین بارندگی های اخیر

بـه گـزارش روابـط عمومـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
جنـوب اسـتان کرمـان،
مهـدوی نیـا مدیـر عامـل
ایـن شـرکت طی نامـه ای از
سخت کوشي و سـازماندهي
شايسـته معاونـت هـا،
مديـران و کارشناسـان در
مقـاوم سـازي ،رفـع نقـاط
آسـيب پذيـر و همچنيـن رفـع به موقع خرابـي ها در حيـن بارندگي
هـاي اخيـر تقديـر و تشـکر نمـود.
وی در ایـن نامـه بیـان کـرد :برنامـه ریـزی و سـازماندهی شایسـته،
سـخت کوشـی و تالش بـی وقفه و کارشناسـانه ،همدلـی مثال زدنی
و مدیریـت دلسـوزانه شـما و همـکاران در مقـاوم سـازی ،رفـع نقاط
آسـیب پذیـر و همچنیـن رفـع بـه موقـع خرابي هـا در حيـن بحران
در بارندگـي اخيـر که تمامي شهرسـتان هـاي تحت حـوزه عملياتي
شـرکت را تحـت تاثيـر خـود قـرار داده بـود؛ بـا تحميـل کمتريـن
خاموشـي بـه مشـترکين ،موجـب سـربلندي شـرکت و صنعـت برق
اسـتان گرديـد .وی افـزود :بدینوسـیله از کلیـه همـکاران محتـرم،
صمیمانـه تقدیـر و قدردانـی مـی نمایـم؛ امیـدوارم بـا اتـکاي به اين
تجربـه ارزشـمند ،بتوانيـم در تاميـن بـرق مطمئـن و پايـدار و در
راسـتاي ارتقـاي رفـاه عمومي و توسـعه پايدار ،گام هاي کارشناسـانه
تـري برداريم و توفيق روز افزون شـما را از خداوند متعال خواسـتارم.

روزسربازان
گمنام امام زمان(عج)
گرامی باد.
مقاله

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

در راستای حکم صادره دادگستری شهرستان منوجان اینجانب
محمد مهدی رهبان فرزند ساکن حسین آباد منوجان ملزم به تهیه
وتنطیم مقاله ای تحت عنوان کنترل خشم گردیده ام که امیدوارم
جوانان عزیزبا کنترل خشم خود دست به هرگونه خطا ی جبران
ناپذیر نزنند و از خطاهای دیگران درس عبرت بگیرند .از ریاست
محترم دادگستری حاج آقا شکوهی و دادستان محترم هم کمال
تشکر را دارم.
مقدمه(کنترل خشم)
-1خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول
نسبت به ناکامی و بدرفتاری است .همه ما در طول زندگی با
موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم.
اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگی است ؛ ولی ما
را از رسیدن به اهداف خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره
خشم دچار تعارض و تضاد هستند ،همین نکته است.
از یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان است و از طرف دیگر می
تواند روابط بین فردی را مختل کند و ما را از رسیدن به اهداف
باز دارد .در حقیقت خشم هیجان شایعی است که بیشتر نسبت به
دوستان و نزدیکانی که نتوانسته اند انتظارات و خواسته های ما را
برآورده سازند ،تجربه می شود .هیجان هایی که بیشتر با خشم
همراه است عبارتند از :عصبانیت  ،خشونت  ،خصومت  ،کینه توزی
 ،غضب  ،تنفر ،تحریک  ،حسادت  ،رنجش  ،غرض ورزی  ،تحقیر
و ناراحتی.
بیشتر افراد ،ابراز خشم خود را حالتی ناخوشایند می دانند .بیشترین
واکنش افراد به ابراز خشم خود عبارت است از احساس تحریک
پذیری  ،خصومت  ،عصبانیت  ،افسردگی  ،ناراحتی و غمگینی ،
احساس شرمندگی و گناه  ،احساس آرامش  ،رضایت و خشنودی.
احساس خوشحالی  ،سرحالی  ،احساس پیروزمندی  ،اعتماد و
تسلط از سوی دیگر خشم مضراتی همانند استرس  ،ناراحتی های
بدنی  ،احساس درماندگی  ،تنهایی و انزوا دارد.
 -2علل خشم
• جلوگیری از رفتار هدفمند
• تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن
• مورد پیشداوری  ،تبعیض یا بی مهری قرار گرفتن
• مورد فریب یا عهدشکنی قرار گرفتن
• تحقیر شدن احساسات  ،ارزش ها یا اقتدار واقعی فرد از سوی
دیگران
• مورد بدرفتاری و بی توجهی قرار گرفتن از سوی افراد مهم
• صدمه دیدن درنتیجه بی توجهی نسبت به خود
• رفتار حاکی از بی توجهی دیگران
• موردتجاوز بدنی یا کالمی قرار گرفتن
• قربانی شدن
ازسوی دیگر ،محققان علل خشم را موارد زیر می دانند:
 .1میزان آسیب یا خطر :هر گاه فرد با اعمالی از سوی دیگران مواجه
شد که آسیب زننده و مزاحم اهداف و خواسته های او باشد و جبران
آن آسان نباشد ،به احتمال زیاد خشمگین می شود.
 .2علت آسیب یا خطر :اگر افراد در معرض آسیبهای عمدی افراد
دیگر که قابل پیشگیری هم بوده است  ،قرار گیرند .به احتمال زیاد
خشمگین می شوند.
 .3آسیب یا خطر غیرمنتظره :در صورتی که آسیب یا خطر
غیرمنتظره پیش بیاید ،افراد خشمگین می شوند.
 .4عامل آسیب خود فرد بوده است یا دیگران :وقتی آسیب ناشی
از اعمال دیگران است در مقایسه با زمانی که آسیب ناشی از اعمال
خود فرد است  ،احتمال زیادی وجود دارد که واکنش آن با خشم
باشد.
 -3شیوه کنترل خشم
وقتی با ما بدرفتاری می شود یا ناکام می شویم  ،باید به یاد داشته
باشیم که در مقابل خشم یک فرد مقابله کننده هستیم و باید
بتوانیم از مهارت های مختلفی برای کنترل خشم خود استفاده
کنیم .مهارت های مخلتفی برای کنترل خشم وجود دارد که به
چند مورد به شرح زیر اشاره می شود:
• خود آرام سازی :وقتی عصبانی هستیم  ،استفاده از مهارت های
خودآرام سازی بسیار مفید و اثربخش است .حقیقت دارد که می
گویند وقتی عصبانی هستیم پیش از این که پاسخ بدهیم باید تا
عدد  10بشماریم .این کار به ما فرصت می دهد تا بهترین راه حل
را انتخاب کنیم .همچنین می توانیم با تنفس آرام و عمیق در مدتی
کوتاه خود را کامال آرام کنیم سپس در وضعیت بهتر و آرام تر راه
حلهای خود را بررسی کنیم .اگر احساس می کنیم فریادزدن یا
عمل پرخاشگرانه به نفعمان است  ،می توانیم این کار را بکنیم .در
حقیقت عصبانیت در این حالت انتخابی و نه نتیجه خشم غیرقابل
کنترل است .همچنین می توانیم از خودآرام سازی برای آماده
کردن خود برای مواجه شدن با موقعیتی خشم برانگیز استفاده
کنیم و تصور کنیم در معرض ناکامی و بدرفتاری قرار گرفته ایم.
زمانی که احساس کردیم فشار خونمان در حال افزایش است  ،میزان
خشم خود را روی یک مقیاس صفر تا  100درجه ای  ،درجه بندی
می کنیم سپس خود را آرام می کنیم تا این که میزان خشم مان به
سطح پایین تر ( 30یا پایین تر) برگردد .حال تصور کنیم که ناکامی و
بدرفتاری بدتر هم شده است .دوباره خشم خود را درجه بندی کنیم و
با استفاده از مهارت خودآرام سازی آن را مهار کنیم .اگر به اندازه کافی
این روش را تمرین کنیم احساس می کنیم برای مقابله موفقیت آمیز
با احساس ناکامی و بدرفتاری در هر زمان آمادگی داریم.
• انجام ارزیابی اولیه منطقی :یک نقطه شروع خوب برای آموختن
شیوه مقابله با خشم  ،تجزیه و تحلیل ارزیابی های اولیه خود است.
وقتی ارزیابی اولیه از رویدادی ناکام کننده و مشکل ساز به عمل می
آوریم باید معین کنیم آیا مساله ارزش ناراحت شدن را دارد یا نه؟
اگر دریافتیم از خشمی بی اساس رنج می بریم  ،احتماال این گونه
خواسته های نامعقول را از خودمان داریم.
ادامه دارد ....
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دکتر احمد حمزه نماینده پنج گنج در دیدار با اصحاب رسانه جنوب :

اگر پزشک نبودم و عضو کمیسیون بهداشت،هرگز مجوز اخذ بودجه و
نهایی شدن ساخت بیمارستان  ۲۲۶تختخوابی در کهنوج را نمی دادند!
آقـای دکتر احمد حمـزه نماینده
محتـرم مـردم در مجلس شـورای
اسلامی در حالـی در فرمانـداری
شهرسـتان کهنـوج دراواسـط
فروردیـن  ۹۸بـا اصحـاب خبـر و
رسـانه نشسـت خبـری داشـت
کـه فرمانـدار و یکـی از اعضـای
شـورای شـهرکهنوج و تنی چند از
مسـئوالن ایشـان را همراهـی می
کردنـد.
در ایـن جلسـه پـس از تلاوت
آیاتـی چنـد از کالم اهلل مجیـد
ابتـدا آقـای دکتـر احمـد حمـزه
نماینـده محتـرم مـردم شـریف
حـوزه انتخابیـه کهنوج بـزرگ در
مجلس شـورای اسلامی رویدادها
و حـوادث مهـم سـال  ۹۷را
فهرسـت وار مرور کـرد و گفت :در
سـال  ۹۷حـوادث مهمی در جهان
و کشـور اتفـاق افتـاد کـه برخی از
آنهـا کشـورمان را تحتالشـعاع
قـرارداد از جملـه خـروج آمریکا از
برجـام و بـی اخالقـی هـای طرف
مذاکـره کـه باعث ابتـر ماندن یک
بـا معاهـده بیـن المللـی گردیـد.
حمـزه در بخشـی دیگـر از
صحبتهـای خـود به مفیـد بودن
یا نبـودن برجام پرداخـت و گفت:
خـروج آمریـکا از برجام آشـفتگی
بـازار و در بعد روانی تاثیرات منفی
را بـه دنبال داشـت نماینـده مردم
شـهرهای جنوبی خاطرنشان کرد
شکسـت توطئـه دواعـش در عراق
و سـوریه و ان شـااهلل پیـروزی
مردم یمـن از مهمتریـن تحوالتی
بـود کـه در منطقـه اتفـاق افتاد .
وی در بخـش دیگـری از
صحبتهایـش گفـت :اعطـای
نشـان ذوالفقار به سـردار سلیمانی
کـه نقـش مهمـی در مهـار کردن
دواعـش داشـت یکـی دیگـر از
رویدادهایـی بـود کـه پیـام آن بـه
دشـمنان آن بـود که به خودشـان
اجـازه ندهنـد هرگـز در مسـائل
داخلـی ایـران دخالـت کننـد.
حمـزه گفـت :مـا در یمـن حضـور
فیزیکـی نداشـتیم امـا همـه مـی
داننـد حضور نیروهـای آمریکایی در
منطقـه به منظور دسـتیابی بـه ایران
بـه عنـوان مهمتریـن قطـب و مرکـز
تصمیم گیـری در تحوالت خاورمیانه
بـود که با درایت مقـام معظم رهبری
و نیروهای مسـلح و دیپلماسـی قوی
ایـران آنهـا را ناکام سـاخت .
نماینـده مـردم کهنـوج بـزرگ در
شـورای اسلامی گفـت :فرمایش
و توصیـه مقـام معظم رهبـری در
تعییـن خـط مشـی هـای کلـی
نظـام و بیانیـه گام دوم انقلاب
کشـور را وارد فـاز جدیـدی از یک
الگـوی حکومتـی جدیـد کـرد که
تأمیـن سـعادت مـردم را هـم در
دنیـا و هـم در عقبـی بـه دنبـال
خواهـد داشـت وی گفت :تعویض
اسـتاندار کرمان یکی دیگر از روی
داده هـای اسـتانی منطقـه ما بود
کـه بـا انتصـاب آقای دکتـر فدایی
کـه خود از معاونان اسـتاندار قبلی
بـوده و بـه اوضـاع منطقه اشـراف
داشـته باعـث ثبـات مدیریـت
اجرایـی و رونـد توسـعه روسـتایی
شـهری در عمران و آبـادی و ادامه
طـرح هـای هـادی در روسـتاها
شـد کـه بـا سـرعت قابـل قبولـی
دنبـال مـی شـود آقـای دکتـر
حمـزه گریـزی هـم بـه تزریـق
منابـع سرشـار بـه شـهرداریهای
حـوزه انتخابیـه خـود زد و گفـت:
مدیریـت بدون پول در شـهرداریها
یـک مدیریـت فشـل و غیـر قابـل
قبـول بـود کـه مـا توانسـتیم بـا
بیش از  ۲۰میلیارد تومان و تقریب ٌا
ماهی یک میلیارد تومـان از ارزش
افـزوده بر درامـد به شـهرداری ها
کمـک کنیـم الحمـدوهلل بـا وجود
شـهر داران بـاک دسـت و نظـارت
عالـی فرمانـداران در کمیتـه های
برنامـه ریـزی تصمیـم گیـری و

در شـهرهای مختلـف بـرای رفـاه
بیشـتر مـردم هزینـه می شـود.
وی گفـت :در سـال  ۹۷الحمـدهلل
شـش  ۷مجـوز صنعتـی قابـل
قبـول اخذ شـد و انشـاهلل در نیمه
اول سـال  ۹۸اجرایـی خواهد شـد
کـه در ایـن خصـوص مـی تـوان
گفـت معـدن فروکـروم در حـال
جانمایی اسـت و بـه زودی کلنگ
زنی خواهد شـد کارخانـه مس در
رمشـک اگـر مشـکل تأمیـن برق
نداشـت تا حـاال کلنگ زنی شـده
بـود و مـا بـه جـد دنبـال تامیـن
بـرق آن هسـتیم در سـه چهار ماه
آینده معدن طلای فاریاب کلنگ
زنـی خواهـد شـد در سـرخ قلعـه
طـرح هـای بسـیار خوبـی مطالعه
شـده و اجرایی خواهد شـد منطقه
ویـژه اقتصـادی را بـه زودی نهایی
خواهیـم کـرد گام هـای موثـری
بـرای اخـذ پروپان پتروشـیمی آن
برداشـته شـده اسـت دربحـث راه
آهـن بایـد گفـت طـرح مطالعاتی
آن بـه پایـان رسـیده و انشـااهلل در
آینـده از شـهرهای رودبـار قلعـه
گنـج عبـور خواهـد کـرد و بـه
جاسـک مـی رسـد نیـروگاه چـاه
حسـن بـرای رفـع افت ولتـاژ برق
در مـدار قـرار گرفته و بـا پیگیری
هـای بنده کمـک های بی سـابقه
ای بـه آمـوزش و پرورش خصوصاً
مـدارس شـبانه روزی شـده اسـت
کـه از قبل آن تمام مدارس شـبانه
روزی کشـور بهـره منـد گردیدند
مـدارس خیرسـاز بـا سـرعت قابل
قبولـی در حال پیشـرفت فیزیکی
هسـتند کـه مـا سـعی کردیـم از
بنیـاد مسـتضعفان در قلعـه گنـج
مردم را بیشـتر بهرمنـد گردانیم و
توجه خیران را به سـایر شـهرهای
حـوزه انتخابیـه ام معطـوف کنیم
کار سـاخت بزرگتریـن خوابـگاه
دانـش آمـوزی مـدارس عشـایری
در شهرسـتان کهنـوج نهایـی
شـده و انشـاهلل بـه بهـره بـرداری
خواهـد رسـید سـهمیه کنکـور
فرهنگیـان حـوزه انتخابیـه ام را از
سـایر شهرسـتان هـا جـدا کـرده
و بـا رایزنـی بـا آقـای دکتـر فتـاح
مسـتمری قطع شـده افـراد تحت
پوشـش کمیتـه امـداد مجـددا ً
برقـرار شـد و افـراد پشـت نوبتـی
بهزیسـتی همگی تحت پوشـش و
تکفـل قـرار گرفتن
آقـای دکتـر حمـزه در ادامـه
گفـت :در سـال  ۹۸تلاش مـی
کنیـم کـه مجـوز هـای صنعتـی
اخـذ شـده هرچـه زودتـر اجرایـی
شـوند تـا علاوه بـر کشـاورزی
زمینـه اقتصـاد صنعتـی در حـوزه
انتخابیـه ام نهادینـه شـود وی
گفـت  :کشـاورزی منهـای صنعت
شـکوفایی الزم را در پـی نخواهـد
داشـت بـه عنـوان مثـال شـرکت
مس رفسـنجان یا معـدن گل گهر
سـیرجان امـروزه نقـش عمـدهای
در شـکوفایی اقتصـادی و عمرانـی
شـهر هـای یـاد شـده دارنـد
ان شـااهلل بنده تلاش خواهم کرد
بـا راه انـدازی معـادن مـس ،آهن
و طلا پـروژه هـای صنعتـی را
دنبـال کنـم یقینا با تحقـق آن به
اشـتغال زایـی بسـیار باالیـی برای
جوانان دسـت پیـدا خواهیـم کرد
نماینده مـردم کهنوج در مجلس
گفت همه ما و شـما باید بکوشـیم

تـا موانـع راه سـرمایه گـذاران را
برداریـم و زیرسـاخت هـا را فراهم
کنیـم کـه در همین راسـتا مجوز
پروپـان پتروشـیمی منطقـه ویژه
اقتصـادی جازموریـان اخـذ شـده
و بـا نهایـی شـدن رفع مشـکالت
پروانـه چاههـای فـرم شـماره
 ۱اقتصـاد کشـاورزی و اقتصـاد
صنعتـی گرهگشـای مشـکالت
مـردم خواهد شـد
دکتـر حمـزه در خصـوص
تقسیمات کشـوری حوزه انتخابیه
اش گفت تقسـیمات کشوری را به
جـد دنبـال مـی کنـم و در آینـده
علاوه بـر اقداماتـی کـه در شـهر
شـدن شـهرهای جدید شـد برای
بخـش شـدن سـرخ قلـه و شـهر
شـدن بجگان و شهرسـتان شـدن
زهکلـوت برنامـه ها داریـم وی که
علاوه بـر مکاتبـات اداری خـود با
وزیر صمـت در خصـوص صادرات
گوجـه تلفنـی پیگیر موضـوع بود
با نشـان دادن پیامـک وزیر صمت
در خصـوص آزاد شـدن صـادرات
گوجـه گوشـی خـود را در اختیـار
خبرنـگاران نشـریات جازموریـان
آفـاق جنـوب ،تریبـون جنـوب،
اقتـدار جنـوب ،رودبـار زمیـن و
خبرنـگاران صدا و سـیما ،قاف تی
وی و کانـال کهنوجـی هـا فعاالن
شـبکههای اجتماعـی قـرار داد و
خاطـر نشـان کـرد که بـا پیگیری
هـای بنـده وزیر با صـادرات گوجه
موافقـت کـرده و آن را پیامکـی به
اطلاع بنده رسـانده اسـت
دکتـر حمـزه در پاسـخ بـه یکـی
از خبرنـگاران گفـت :بخشـودگی
وامهـا در سـال  ۹۷قـول مـن نبود
قـول دولـت بـود سـال  ۹۶مـن
قـول داده بـودم کـه اجرایـی شـد
و بخشـی از مـردم از آن اسـتفاده
کردنـد ولـی در سـال  ۹۷مجلـس
پیگیـری کرد دولت وعـده داد من
فقـط اطلاع رسـانی کردم
وی علـت عقـب افتادگـی برخـی
از پروژههـای عظیـم صنعتـی در
حـوزه انتخابیـه اش را فاینانـس
اعلام کـرد و گفـت :بـه دلیـل
تحریـم هـای موجـود بسـیاری از
طـرح ها بـه مشـکل خورده اسـت
آقـای دکتـر حمـزه در پاسـخ بـه
سـوال خبرنـگار جازموریـان گفت:
بنـده اعتقـاد دارم کـه شـهرداری
هـا بایـد محیـط زندگـی مـردم را
زیبـا بسـازند نـه فقـط ورودی و
خروجی شـهرها را ما سـعی کردیم
بـه کمک راه داری به شـهرداری ها
کمـک کنیم و نسـبت به آسـفالت
کـردن ورودی و خروجی شـهرهای
حـوزه انتخابیـه ام اقـدام کنیم وی
در پاسـخ بـه سـوال یکـی دیگـر از
خبرنـگاران گفـت :در مجمـوع ۱۲
هـزار مسـکن در دولت نهـم و دهم
در حوزه انتخابیه من سـاخته شـده
بـود کـه در دولت تدبیر حـدود ۱۷
هزار مسـکن در حـوزه انتخابیه من
سـاخته شـده کـه بخشـی از آن ها
را بنیاد مسـتضعفان و کمیته امداد
در سـفر دکتر نوبخت حمایت مالی
مـی کنند
نماینـده مـردم کهنـوج گفـت:
تلاش کرده ام تا تعرفـه برق را در
حـوزه انتخابیـه ام از اول فروردین
هـر سـال تـا  ۳۰مهر همان سـال
تابسـتانه و با هر کیلو وات سـاعت
 ۱۵تومـان محاسـبه کننـد کـه

خـود دولـت آن را بـه ازای هـر
کیلـووات سـاعت  ۴۰۰تومـان از
بخـش خصوصـی مـی خـرد وی
کـه از پرسـیدن سـوال هیـچ یک
از خبرنـگاران در خصـوص اخـذ
بودجـه و نهایـی شـدن سـاخت
بیمارسـتان  ۲۲۶تختخوابـی در
کهنـوج شـگفت زده شـده بـود
گفـت :تعجـب مـی کنـم کاری
بـه ایـن بزرگـی را هیـچ یـک از
خبرنگاران نه پرسـید و نه پوشـش
داد امـا بدانیـد اگـر پزشـک نبودم
و عضو کمیسـیون بهداشـت هرگز
بیمارسـتان  ۲۲۶تختخوابـی را به
کهنـوج نمـی دادنـد آقـای دکتـر
حمـزه گفـت قـرار دادن بودجـه
سـاخت این بیمارسـتان در ردیف
بودجـه ای سـال  ۹۸که هنوز ماده
 ۲۳کمیسـیون آن صادر نشده بود
کار سـاده ای نبـود کـه بـا تلاش
بنـده و دعـای خیـر مـردم عزیـز
حـوزه انتخابیـه ام محقـق شـد
ولـی متاسـفانه در اذهـان عمومی
از زد و بنـد هـای اخـذ مجـوز آن
صحبتـی نیسـت فقـط در مـورد
جانمایـی آن صحبـت میشـود
در خصـوص جانمایـی آن بایـد
بگویـم کـه مـا چندیـن فاکتـور را
در نظـر گرفتیـم  -۱نزدیکتریـن
جـا بـه بیمارسـتان قبلـی باشـد
تـا متخصصـان از امکانـات هـر دو
بیمارستان اسـتفاده کرده و هر دو
بیمارسـتان را پوشـش دهنـد.
 -۲در هر قسـمت از شـهر به غیر
از جانمایی فعلی بایـد برای انتقال
آب بـرق گاز فاضلاب و خریـد
زمیـن بخـش عظیمـی از بودجـه
را صـرف مـی کردیـم و ایـن خود
طـرح را ناقـص مـی کرد
 -۳توسـعه کهنوج نباید در امتداد
یـک خـط راسـت و جـاده باشـد
بـه همیـن منظـور مثلا مـا برای
شـهر کهنـوج در هـر قسـمت یک
طرحـی را تعریـف کـرده ایـم کـه
انشـااهلل در آینـده مردم بـرکات آن
را خواهنـد دیـد  .راهانـدازی ایـن
بیمارسـتان بـرای  ۶۰۰تـا ۷۰۰
نفـر شـغل ایجـاد خواهـد کـرد و
مشـکل بیمارانـی کـه آواره کرمان
و بنـدر بودهانـد حـل خواهـد شـد
کـه مـا برای سـرعت بخشـیدن به
سـاخت ایـن بیمارسـتان معطـل
بودجـه دولتـی نمیمانیـم و بـا
خیـران و بنیـاد مسـتضعفان وارد
مذاکـره شـده ام دکتـر حمـزه در
پاسـخ به سـوال کیـوان نارویـی از
کانـال کهنوجی هـا گفت :فاضالب
کهنـوج برای پوشـش  ۲۸هزار نفر
جمعیـت بودجـه ریـزی شـده و
بودجـه آن تمـام شـده بـود و اگـر
می خواسـتیم دوباره در کمیسیون
مطـرح و مـاده  ۲۳آن اخـذ و
در ردیـف بودجـه ای گنجانـده
شـود سـالها طـول میکشـید اما با
پیگیـری آقـای بهرامـی رئیس آب
و فاضلاب کهنوج و دادن اطالعات
الزم بـه بنـده مـا توانسـتیم ردیف
بودجـه ای آن را بـا هزاران مشـکل
حفـظ کنیم.
نماینـده کهنـوج در مجلـس
شـورای اسلامی در بخـش پایانی
از صحبـت هایـش گفـت کمـک
کنیـد مـردم حـوزه انتخابیـه
کتـاب خـوان تـر باشـند سـهم
سـرانه مطالعاتـی در مناطـق مـا
بسـیار پاییـن ولـی اظهار نظـر در
تمـام سـطوح بهداشـتی عمرانـی
اقتصـادی سیاسـی فرهنگـی هزار
ماشـاال و همگـی صاحـب نظـر
کمـک کنیـد تـا مـردم بیشـتر
کتـاب بخواننـد حتـی رمـان وی
سـپس باتقدیرازخبرنـگاران با آنها
عکـس یـادگاری گرفـت وبـرای
همـگان سـالی پـر برکـت بـرای
تمـام مـردم خصوصـ ٌا حـوزه ی
انتخابیـه ی کهنوج ،منوجان ،قلعه
گنـج ،فاریـاب ،رودبارجنـوب را
آرزوکرد/.دکتر خدامـراد میرآبادی

اخبارشهرستانهای جنوبی

انتصابات در شهرستان منوجان

طی مراسـمات جداگانه ای با حضور فرماندار شهرسـتان منوجان و معاون
سیاسـی و اجتماعـی فرمانداری در محل دفتر فرمانـدار صورت پذیرفت :با
حضور اکبری معاون پشـتیبانی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
کرمـان از زحمـات مصیـب یحیـی زاده تقدیـر و اصغر حیدری به سـمت
سرپرسـت اداره تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان منوجان منصوب
شـد .باحضـور حمیدرضایـی معـاون پشـتیبانی و منابع انسـانی اداره کل
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان از زحمـات
حسـین ضیـاء سـعیدی تقدیر و سـید علـی محبی بـه عنوان سرپرسـت
اداره راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای شهرسـتان منوجان منصوب شـد.

زمزمه های یک استعفا

بر اسـاس اخبار رسـیده از منابع
معتبـر  ،آقـای محمدحجتـی
فرمانـدار منوجـان اسـتعفای
کتبـی خـود را تقدیم اسـتاندار
کرمـان نمـوده اسـت.
طبـق گفتگـوی رسـانه ای
دکتـر حمـزه نماینـده پنج گنج
احتمـال زیـاد فـردی بومـی
سـکاندار نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان منوجـان خواهد بـود .علی
ایحـال نامهـای بزرگانـی همچون محمـود قانعی فـرد و محمد محمودی
معاونیـن فرمانداری کهنوج وقلعه گنج در سـکانداری فرمانداری منوجان
بـه چشـم مـی خـورد.

راهیابی مقتدرانه تیم فوتبال شهرداری منوجان به
فینال مسابقات لیگ برتر استان

عصـر جمعـه ()۲۳/۱/۱۳۹۸از سـری مسـابقات فوتبـال لیگ برتر اسـتان
بـازی بین دو تیم شـهرداری منوجان وشـقایق شـهربابک برگـزار گردید.
کـه در پایـان تیم فوتبال شـهرداری منوجـان مقتدرانه توانسـت با نتیجه
۱-۳بـه برتـری برسـد وبه فینال مسـابقات لیگ برتـر اسـتان راه یابد.این
پیروزی را به همه مردم ورزش دوسـت منوجان کادر فنی ،مربیان ودسـت
انـدر کاران وبـه خصوص به شـهردار محترم تبریک عـرض مینمایم(.الزم
بـه ذکـر اسـت درصـورت قهرمانی تیم شـهرداری منوجـان در اسـتان به
لیگ سـه کشـوری صعـود خواهـد کرد به امیـد پیـروزی در فینال

بازدید سرزده دکتر حمزه،نماینده مجلس از
بیمارستان و شبکه بهداشت منوجان

به گزارش روابط عمومی شـبکه بهداشـت و درمـان منوجان  ،دکتر حمزه
بـه همـراه دکتر بیانی مقدم مدیریت شـبکه بهداشـت و درمـان منوجان
با حضور در بین پرسـنل بیمارسـتان و شبکه بهداشـت منوجان با تبریک
سـال نـو و ارزوی موفقیـت بـرای سختکوشـان عرصـه سلامت منطقه از
رونـد خدمات دهی و تجهیزات موجود بیمارسـتان منوجـان بازدید بعمل
اوردنـد .دکتـر حمـزه با ابـراز خرسـندی از خرید تجهیـزات قلبی و بخش
آی سـی یو بیمارسـتان منوجان گفت:بیمارسـتان منوجان 30تختخوابی
اسـت کـه نمیتوانـد بیشـتر از 4متخصـص داشـته باشـد ولـی الحمداهلل
بـا همـت دکتـر بیانـی مقـدم االن 7متخصـص در ایـن بیمارسـتان فعال
هسـتند .نماینده 5شهرسـتان جنوبی در مجلس ادامـه داد؛االن تجهیزات
بخـش آی سـی یـو خریداری شـده که بـزودی راه اندازی میشـود و طرح
توسـعه بیمارسـتان از 30تختخوابی به 90تختخوابی در دسـتور کار است
کـه انشـااهلل بتوانیـم متخصصین بیشـتری جذب کنیـم .دکتر حمـزه در
ادامـه بیـان داشـت؛با وزیـر بهداشـت درمـورد معضـل اعـزام بیمـاران از
منوجـان بـه بندرعبـاس مطـرح شـده که قـول همـکاری برای حـل این
موضـوع را دادنـد .ایشـان در ادامـه خبر داد؛یک بیمارسـتان بـزرگ 206
تختخوابـی در شـهر کهنـوج کلنـگ زنی شـده که بـا افتتاح آن پزشـکان
فـوق تخصص هـم در منطقـه فعالیت خواهند داشـت.

برگزاری اولین کارگروه ورزش شهرستان قلعه گنج

اولیـن کارگـروه ورزش شهرسـتان قلعـه گنـج در سـال جدید با ریاسـت
جنـاب آقـای ناوکـی فرمانـدار محترم شهرسـتان و با حضور جنـاب آقای
دکتـر حیدرونـد مدیر محتـرم بنیاد علـوی و جناب آقای مـرادی معاونت
محتـرم ورزش قهرمانـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمان و هئیت
همـراه ( جنـاب آقـای دکتر امیری ریاسـت محترم هئیت کاراته اسـتان ،
جنـاب آقـای نژاد فصیحی ریاسـت محترم هئیت روسـتایی و بـازی های
بومـی و محلـی و رئیـس کارگـروه ورزش قهرمانـی اسـتان  ،جنـاب آقای
حسـینی ریاسـت محترم هئیت ورزش همگانی  ،جناب آقای معصوم پور
دبیر محترم هئیت ووشـو اسـتان ) همچنین بخشـداران  ،مدیر و کارکنان
طـرح توسـعه ملی و آبادانی شهرسـتان قلعـه گنج  ،مدیر و کارکنـان اداره
ورزش و جوانان  ،روسـای محترم هئیت های ورزشـی شهرستان و جمعی
از ورزشـکاران و قهرمانان بین المللی و کشـوری در محل سالن اجتماعات
بنیـاد علـوی بـا موضوع بررسـی عملکـرد حـوزه ورزش شهرسـتان قلعه
گنج در سـال  ۹۷برگـزار گردید.

کشف 12راس احشام دام سبک در منو جان

ارزش ریالـی دامهای کشـف شـده صـدو ر 120میلیون ریال اسـت که در
ایـن خصـوص متهمین پس از رها کردن خودرو متواری شـد تحقیقات و
تالش برای دسـتگیری آنها ادامه دارد .به گزارش خبرنگار نشـریه تریبون
جنـوب ،مجیـد محمـودی فرمانـده انتظامی شهرسـتان منو جـان گفت:
دربحـث وقـوع سـرقتهای پـی درپی احشـام در منو جان ،گشـت ماموران
انتظامی یکدسـتگاه خودروی پژو  45که اقدام به سـرقت احشـام درمرکز
شـهر و روسـتاهای منو جان می کرد شناسـایی کردند،وباتعقیب نیروهای
انتظامی خودروی پژو 405درروسـتای خسـروآباد منوجان متوقف شـد و
راننـده خـودرو را رهاکردو متواری شـد .وی افـزود :دربازرسـی ازخودروی
پژو 405تعداد 12راس گوسفند،کشـف شـد .وی ارزش احشام کشف شده
راحـدود 120میلیـون ریـال عنوان کـردو افـزود  :خودرو بـرای تحقیقات
بیشـتر بـه پارکینگ انتقـال داده شـد وتالش جهت دسـتگیری متهمین
دردسـتورکار پلیس آگاهی قراردارد .محمـودی فرمانده انتظامی منو جان
بیان کرد  :توصیه می شـود دامداران احشـام خودرا در آغلهای درب بسـته
ودارای تجهیـزات ایمنی نگهـداری نمایند ،هشـدار هاوتوصیه های پلیس
راجـدی بگیرند تاازوقوع سـرقت احتمالی جلوگیری شـود.

صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما
تلفن09133492390:
زیرنظرشوراینویسندگان
سامانه پیام کوتاه50002347012:
پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com
کانالتلگرامی،سروش،ایتا:
@triboonjonoob

دفترمرکزیمنوجان،بلوارشهیدفوالدی
تلفن03443300095:
گستره توزیع :استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی تلفن09132497947:
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 تلفن09137256015:
وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج
تلفن09133496859
هدایت موالیی درشهرستان کهنوج
تلفن09131481233:
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

طی گفتگو دکتر حمزه نماینده محترم با مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جناب دکتر رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت  ،در خصوص افت
قیمت گوجه فرنگی و پیامد های احتمالی ان برای کشاورزان جنوب کرمان  ،تصمیم بر این شد صادرات گوجه کشاورزان بالمانع شود .

نگاهی اجمالی به عملکرد سه ساله دکتر احمد حمزه نماینده مردم شریف پنج گنج جنوبی در حوزه های انتخابیه

بازدید دکتر رخشانی معاون وزیر آموزش وپرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس
کشور در معیت جناب دکتر حمزه و مسووالن شهرستانهای جنوبی

دکتـر احمـد حمزه نماینـده مردم پنج شهرسـتان جنوبی( کهنـوج ،منوجان،قلعه
گنـج ،رودبارجنـوب و فاریـاب) در مجلس شـورای اسلامی در نشسـتی با اصحاب
رسـانه پنج شهرسـتان مهمترین اقدامات تالشـگرانه خود را در حوزه های مختلف
به شـرح ذیل تشـریح کرد:
حوزه عمران شهری و روستایی
در حـوزه شـهرداریها و دهیاریهـا به حمداهلل با تغییراتی کـه در نحوه توزیع مالیات
ارزش افـزوده ایجـاد شـد شـهر هـا و دهیـاری هـای ما بـه کارگاه عمرانـی تبدیل
شـدند عمـران و آبادانـی روسـتایی بـا سـرعت در حـال انجام اسـت شـهرها نیز از
حالـت سـکون و رکـود در آمدنـد عمـران شـهری و تغییـرات مبلمان شـهری را
همـه مردم ما شـاهد هسـتند اهم منابعی کـه به این تغییرات کمک کـرده ،درآمد
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـوده و کمک هایی کـه از طریق قیر رایـگان و یا امکانات
اداره کل راهـداری و یـا اداره کل راه و شهرسـازی بـه شـهرداریها کمـک شـده
اسـت ،بـه طـور مثـال در شـهر کهنـوج پـروژه آسـفالت از دانشـگاه تا دانشـگاه به
طـول  ۱۴کیلومتـر بـا رایزنی های صـورت گرفته توسـط اداره کل راهداری جنوب
کرمـان انجـام شـد همچنین ورودی شـهر های منوجـان  ،رودبار ،نـودژ  ،فاریاب و
همچنیـن در قلعـه گنج یکـی از خیابان های اصلـی آن توسـط اداره کل راهداری
آسـفالت شـده اسـت  ،در بخش قیر رایگانی که در اختیار شـهرداری های مختلف
قـرار گرفـت  ،کمـک کرد تا شـهرداری هـا بتوانند بسـیاری از خیابان هـا و کوچه
های سـطح شـهر را بعد از سـالها آسـفالت کنند  ،همچنین در کمیته برنامه ریزی
شهرسـتان هـا بـا حمایـت فرمانـداران اعتبـارات سـال جـاری کمک های بسـیار
خـوب و بـی سـابقه ای به شـهرداری هـا صورت گرفت تـا بتوانند خدمـات خود را
بـه مـردم بـا اسـتفاده از ایـن فرصت های بـی نظیر گسـترش دهند.
آب شرب شهرهای حوزه انتخابیه
در حـوزه آب شـرب بـا جذب اعتباری که پیگیری شـد آب شـرب شـهر کهنوج ،
(انتقـال آب از دشـت رضـا آباد به شـهر ) کـه کلنگزنی پروژه توسـط وزیر محترم
نیـرو انجـام گرفـت و بـه زودی آب شـرب شـیرین به مخازن شـهر خواهد رسـید
کـه خوشـبختانه بـا رایزنی هایی کـه انجام گرفت بـه موقع موفق بـه تامین اعتبار
شـدیم و لولـه هـای انتقـال آن خریـداری شـدند  ،چه بسـا شـاید در حـال حاضر
امـکان خریـد بـا اعتبار مصوب به هیچ عنـوان امکان پذیر نبـود  ،در حوزه منوجان
نیـز بـا تعییـن زون آب جدید و حفر چندیـن حلقه چاه همچنین در نـودژ با حفر
چندیـن حلقـه چـاه انشـاهلل مشـکل کمبـود آب شـرب در ایـن دو شـهر نیز حل
خواهـد شـد  ،در قلعـه گنـج و رودبـار نیـز بـا حفـر چـاه هـای جدید مشـکل آب
شـرب آنها حل شـد در روسـتاها نیز در دو سـه سـال اخیر با پیگیری های انجام
شـده طـرح مجتمعهـای آبرسـانی آنهـا انجـام شـده و تقریبا بیشـتر روسـتاهای
مـا از آب شـرب سـالم برخـوردار هسـتند  ،امـا مـا هنـوز با نقطـه ایـده آل فاصله
زیـادی داریـم و بخـش قابل توجهی از روسـتاهای ما در قلعه گنـج  ،رودبار جنوب
و منطقـه کوهشـهری منوجـان فاقـد آب شـرب سـالم میباشـند کـه امیدواریم با
پیگیـری بتوانیـم بـرای ایـن عزیزان قدمـی برداریم و آنهـا نیز از نعمت آب سـالم
برخوردار شـوند.
حوزه راه بین شهری و راه روستایی
حقیقتـاً در راه روسـتایی اقدامـات بسـیار خوبی صـورت گرفته  ،به طـور مثال در
شهرسـتان کهنـوج یـک یا دو روسـتا دیگر راه روسـتایی آنها انجام شـود میتوانیم
جشـن پایـان احـداث راه روسـتایی را برگـزار کنیـم .در شهرسـتان فاریـاب عمده
راههـای روسـتایی آسـفالت شـده اسـت  ،امـا در شهرسـتان هـای قلعـه گنـج و
رودبـار جنـوب و بخـش کوهشـهری منوجـان در راه روسـتایی مشـکل داریـم که
انشـاهلل تالش خواهیم داشـت در آینده نزدیک تمرکز توسـعه راه روسـتایی در این
مناطـق قـرار گیـرد .جاده های بین شـهری ما همگی در حال تعریـض و یا احداث
بانـد دوم هسـتند کـه البته به دلیل مشـکالت کمبـود نقدینگی که پیـش آمده ،
مقـداری سـرعت کار را کنـد کرده اسـت اما قطعـا کلیه جاده های بین شـهری ما
در آینـده نزدیـک اسـتاندارد سـازی و تعریض خواهد شـد .پـل دوم رودخانه هلیل
رود در بهـادر آبـاد ،پـل مظفرآبـاد ،پل رمشـک ،پل محمد آباد منوجـان و پل دوم
ورودی منوجـان در سـر راس کـه اینهـا پـل هـای مهمـی هسـتند کـه در دسـت
احـداث مـی باشـند .کلنـگ راه آهن جنوب توسـط وزیر محترم به زمین زده شـد
که امیدواریم این کار پیشـرفت داشـته باشـد.
حوزه برق
در حـوزه بـرق بحـث افـت ولتـاژ یکی از مهمترین مشـکالتی بـود که مـردم با آن
روبـرو بودنـد کـه در ابتدای شـروع بـه کار اینجانب با احداث  ۲پسـت فـوق توزیع
تقریبا مشـکل افت ولتاژ کمتر شـده با جانمایی  ۳پسـت فوق توزیع دیگر انشـااهلل
مشـکل افـت ولتاژ تا  ۳۰سـال آینـده در منطقه رفع خواهد شـد.
نیـروگاه شـوباد کهنوج در حال پیگیری هسـتیم کـه بتوانیم فـاز دوم آن را تامین
اعتبـار کنیـم و عملیـات اجرایی آن آغاز شـود در بحث تعرفـه پیگیریهای زیادی
انجام شـد اما متاسـفانه بـه نتیجهای که انتظار داشـتیم هنوز نرسـیده ایم.
حوزه آموزش و پرورش
در بحـث آمـوزش و پرورش بالغ بر  ۶۰مدرسـه در شهرسـتان هـای کهنوج ،قلعه
گنـج ،فاریـاب و منوجـان کلنـگ زنـی شـده و حتـی واحـد نوسـازی آمـوزش و
پرورش نیز که سـالها کاری در منطقه انجام نداده بود اکنون فعال شـده  ،مدرسـه
شـبانه روزی مـا وضعیـت واقعاً اسـفبار داشـتند که با پیگیـری که انجام شـده در
بحـث تغذیـه آنهـا بهبود پیدا کـرده  ،و به گفتـه دانش امـوزان و والدین این کمک
هـا بـی سـابقه بـوده و تخفیفـات کتاب هـا  ،و کمـک های نقـدی  ،بسـیار خوب
عمل شـده است.
حوزه ورزش
در بحـث ورزش بـا پیگیـری های انجام شـده احداث زمین هـای چمن مصنوعی
در شهرسـتان هـا شـروع کردیـ م که بعضا افتتـاح و آماده بهـره برداری شـده اند و
تعـدادی در مرحلـه زیر سـازی و یا معرفی پیمانکار جهت اجـرای چمن مصنوعی
هسـتند ،پکیـج هـای ورزشـی بـا رایزنـی هایـی کـه با وزیـر محتـرم انجام شـده
تاکنون به هر شهرسـتان  ۲پکیج ورزشـی تعلق گرفته و بین ورزشـکاران و هیات
های ورزشـی توزیع شـده اسـت.
کارخانجات و واحدهای صنعتی.
در بحـث کارخانجـات و واحدهـای صنعتـی ما منطقه ویـژه اقتصـادی جازموریان
پیگیـری کردیـم تـا از مالـک قبلـی که هیـچ گونه فعالیتی نداشـت خلـع کردیم و
بـه یـک شـرکت معتبر با سـابقه اجرایـی همچون منطقه ویـژه اقتصادی سـیرجان
تحویـل دادیـم کـه در حال انجام مراحل اولیه شـروع به فعالیت هسـتند انشـاهلل به
زودی واحـد وارد فـاز بهرهبـرداری خواهند شـد .کارخانه پتروشـیمی جازموریان که
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انشـاهلل سـهمیه ماده مصرفی ( پروپان ) ان گرفته شـود عمال کار خودشـان را روی
زمیـن آغـاز خواهنـد کـرد .کارخانههـای متعـددی از جمله فروکـروم  ،فـرو منگنز
و فروسـیلیس در حـال احـداث یـا صـدور مجـوز داریـم همچنین چندیـن کارخانه
تغلیـظ کـروم در حـال احـداث داریـم که یکـی از آنها سـال آینـده به بهره بـرداری
خواهـد رسـید و مابقـی نیـز وارد کار خواهند شـد .کارخانه طال زرترشـت فاریاب با
همـت بخـش خصوصـی و پیگیـری هایی کـه انجام شـده اسـت  ،تقریبـا در آینده
نزدیـک بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید در بحث پـروژه تیتانیوم کهنوج نیز توسـط
دو شـرکت خارجـی کـه به عنوان پیمانکار معرفی شـده بودند کار شـروع شـده بود
کـه بـاز هـم متاسـفانه به دلیـل تحریم ها این دو شـرکت نتوانسـتند به درسـتی به
تعهـدات خـود عمـل کننـد کـه بخـش خصوصـی یکـی از شـرکت های معـروف و
خوشـنام داخلی رو وارد این پروژه کردیم و این شـرکت در حال انجام مراحل تغییر
و تحـول ابتدایـی کارخانه اسـت و انشـاهلل در آینـده ای نزدیـک کار اجرایی خودش
را آغـاز خواهـد کـرد و امیدواریم این شـرکت بتواند به پیشـرفت پـروژه کمک کند.
گاز رسانی
گاز رسـانی بـه شـهرها و روسـتاهای حـوزه انتخابیـه در حـال انجـام اسـت  ،در
دو شـهر کهنـوج و رودبـار جنـوب گاز رسـانی به مشـترکین شـهر و صـدور امتیاز
بـدون کمتریـن تشـریفات اداری و در کوتاهتریـن زمـان ممکن انجام خواهد شـد
و بـا جـذب اعتبـاری که پـس از رایزنـی در کمیسـیون تلفیق در خصـوص الحاق
شـهرهای جنـوب کرمـان بـه مصوبه اعتبار تسـریع گازرسـانی به مناطـق محروم
سیسـتان بلوچسـتان  ،شـهرهای قلعه گنـج  ،منوجـان و فاریاب هم نیـز تا پایان
سـال جـاری گاز رسـانی بـه اتمام خواهد رسـید
حوزه بهداشت و درمان
در حـوزه بهداشـت و درمـان هـم کارهای بسـیار بـزرگ و مانـدگاری در فاصله ای
کـه ایـن بنـده حقیر به عنـوان خدمتگزار در خدمت شـما بودم انجام شـده اسـت
بهداشـت و درمان که حوزه تخصصی بنده بود توانسـتیم بیمارسـتان فعلی کهنوج
را تـا حـدودی بازسـازی کنیم کلینیک تخصصی بیمارسـتان کهنـوج را راه اندازی
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کردیم و سـاختمان جدید آن با پیشـرفت فیزیکی  ۸۰درصد در حال احداث اسـت
کـه بـه زودی مـورد بهـره بـرداری قرار خواهـد گرفت .همچنین زایشـگاه بسـیار
مـدرن و پیشـرفته بـه بهره برداری رسـیده اسـت بـه زودی آمـاده افتتـاح خواهد
شـد اورژانس جدید سـاخته شـد بخش آی سـی یو جدید ساخته شـد آزمایشگاه
جدیـد سـاخته شـد و از همـه مهمتر مجـوز احـداث بیمارسـتان  ۲۲۶تختخوابی
دریافـت کـرده ایـم که بـا رایزنی با هیئت محتـرم دولت و رئیس سـازمان برنامه و
بودجـه در بودجـه  ۹۸قرار گرفت ان شـااهلل با حضور وزیر محترم بهداشـت کلنگ
آغـاز عملیـات اجرایـی آن به زمین زده خواهد شـد همچنین یک بیمارسـتان ده
تختخوابـی در فاریـاب احداث شـده که بـه زودی بهرهبـرداری خواهد رسـید  ،در
رمشـک یـک مرکـز بیمارسـتانی ده تختخوابـی در حـال سـاخت اسـت در بحث
پزشـک بیمارسـتان منوجـان تامیـن نیرو شـد و اکنـون با پزشـکان متخصص در
حـال خدمـات دهی به مردم نجیب منوجانی میباشـد ،بیمارسـتان های قلعه گنج
و رودبار تجهیز و راه اندازی شـد و در حال خدمت رسـانی به مردم این شهرسـتان
هـا مـی باشـد در این حوزه  ،خانه های بهداشـت متعددی سـاخته شـد و در حال
خدمـت رسـانی بـه مردم روسـتاها می باشـند در بحـث اورژانس هـای بین جاده
ای نیز چندین پایگاه اورژانس جاده ای احداث شـده و در حال پیگیری هسـتیم
یـک اورژانـس هوایـی برای جنـوب کرمان راه اندازی شـود.بخش بیمـاران خاص و
خدمـات بـه آنهـا مثل دیالیـزی ها و هموفیلی ها در حال گسـترش هسـت.
سفر مقامات عالی رتبه
در زمینـه سـفر مقامات عالی رتبه و هیات دولت به منطقـه بیش از نیمی از هیات
دولت به منطقه سـفر داشـته انـد از جمله معاون اول محترم رئیـس جمهور  ،وزیر
کشـور و معاونین  ،وزیر نیرو  ،وزیر ارتباطات  ،وزیر صنعت  ،وزیر راه و شهرسـازی
 ،وزیر بهداشـت و درمان و همچنین اکثریت معاونین وزرا به منطقه سـفر داشـته
انـد  .سـفر هیـات رئیسـه و اعضای کمیسـیون های عمـران مجلس  ،بهداشـت و
درمـان و کشـاورزی مجلـس شـورای اسلامی نیـز در به حـوزه انتخابیـه صورت
پذیرفتـه که آشـنایی این مسـئولین بـا منطقه و بازدیـد حضوری آنهـا میتواند در
تصمیمـات و تخصیـص اعتبارات بسـیار موثر باشـد و هم میتواند منشـاء خدمات
بهتری برای منطقه باشـد.
وظیفه نمایندگی پنج شهرستان جنوب کرمان
در زمینـه کار اصلـی خـودم  ،نمایندگی شـما مـردم  ،نطق ها و تذکرات شـفاهی
و کتبـی متعـددی انجـام گرفتـه کـه در تصویـب قوانین نقـش فعالی داشـته ام و
همـواره سـعی کـردم آدم منفعلی نباشـم ،فقـط روی صندلی بنشـیند و نظاره گر
باشـد  ،ببیند بقیه چه کار می کنند که این را از همکاران میشـود سـوال کرد و در
نطق هایی که در صحن علنی انجام شـده سـعی کردم از بیان مسـائل حاشـیه
ای پرهیز شـود و بیشـتر به فکر مسـائل منطقه ای باشـم.
در حوزه کشاورزی
در حـوزه کشـاورزی آبیـاری تحـت فشـار در منطقـه ما در دو سـه سـال اخیر به
سـرعت رو بـه گسـترش بـوده مـا در دو سـال متوالی رتبـه اول کشـور  ،در زمینه
اجرای ابیاری های مدرن توسـط شهرسـتان رودبار به دسـت آورد در زمینه اسـناد
مالکیـت مـردم مشـکل تـا حدود زیـادی حل شـده ،بخش قابـل توجهـی از مردم
اسـناد آنها صادر شـده اسـت مسـتثنیات در حد زیادی افزایش پیدا کرده اسـت،
کـه آمـارش را از منابـع طبیعی و ثبت اسـناد میتـوان گرفت .برای چـاه های فاقد
پروانـه مـردم پیگیریهای زیادی شـده اسـت کـه وزیر محترم نیـرو نیز به منطقه
تشـریف آوردنـد امـا برای ایـن قضیه به صورت آزمایشـی در دو منطقـه چمن در

سفر وزیر نیرو به اتفاق معاونین ابفا  ،ابفا روستایی  ،منابع اب کشور
مدیر عامل توانیر به کهنوج

جلسه دکتر حمزه به اتفاق شهرداران حوزه انتخابیه با معاون محترم وزیر کشور
جهت اختصاص قیر رایگان ودعوت ازایشان برای سفر به جنوب کرمان

حضور درصحن مجلس با لباس مقدس سپاه

سفر هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس به جنوب کرمان

جیرفـت و چـاه حسـن در رودبـار کارهایـی در حال انجام اسـت تا بر اسـاس نتایج
دو منطقـه بـرای کل جنـوب تصمیماتـی گرفته شـود .به دنبال این هسـتیم نهال
هـای اصلاح شـده را بـرای احیای مجـدد باغـات وارد منطقه کنیـم  ،کمک های
یارانـهای  ،نهـال هـای اصلاح شـده و نهادهای مقاوم بین کشـاورزان توزیع شـده
اسـت و انشـاهلل در آینـده هـم ایـن کار ادامه پیـدا خواهد کـرد .یک مرکـز مبارزه
بـا ملـخ ویـژه کل منطقـه جنـوب کشـور را در قلعـه گنـج راه انـدازی کردیـم بـا
اعتبـاری کـه از طریـق رایزنـی و پیگیـری هـای متعـدد گرفتیم ایـن مرکز کامال
مجهـز و امسـال کـه هجـو م ملخ هـا به بعضی نقاط کشـور آسـیب زده بـود  ،این
مرکـز توانسـت با جلوگیـری از امکانات خود اجـازه ندهد به ما هجـوم بیاورند و به
کشـاورزی ما لطمـه وارد کنند
حوزهدامپزشکی
در حـوزه دامپزشـکی بسـیاری از دام های منطقه بصورت رایگان واکسیناسـیون
میشـوند که این مهم در کشـور به ندرت انجام میشـود همچنین با پیگیریهایی
کـه انجـام شـد با سـفر ریاسـت محتـرم سـازمان دامپزشـکی بـه جنـوب کرمان
مصـوب گردیـد آزمایشـات دام در منطقه و در اسـرع وقت انجام شـود .آزمایشـگاه
مرکـزی اداره کل تجهیـز و راه انـدازی شـد کـه دامـداران ما مجبور نباشـند برای
نمونـه گیـری بـه خـارج از منطقـه جنـوب برونـد کـه هـم زمان بـر و هـم هزینه
داشت.
حوزه آموزش عالی
در زمینـه آمـوزش عالـی مانـع ادغام دانشـگاه علمی کاربـردی و پیام نور شـدیم ،
رشـتههای جدیدی را برای دانشـگاه آزاد گرفتیم ،مجوز مرکز رشـد دانشـگاه آزاد
اخـذ شـد .انشـاهلل که بـا این مرکز رشـدی کـه در دانشـگاه راه اندازی شـده حلقه
اتصـال دانشـگاه و صنعـت نوپـای منطقـه مـا کامل بشـود و نقـش خـودش را در
توسـعه منطقـه ایفا کند.
کمیته امداد و بهزیستی
در زمینـه کمیتـه امـداد و بهزیسـتی کمکهـای خوبـی بـه ایـن منطقـه شـد
تمـام افـرادی کـه به هـر دلیلـی ازجمله تسـهیالت خود اشـتغالی که سـالهای
گذشـته دریافـت کرده بودند و مسـمتری آنها قطع شـده بود بـا رایزنی و گفتگو
 ،مسـتمری ایـن افـراد بطـور کامـل برقـرار شـده و مهمتـر از همـه مسـتمری
هـای مددجویـان کمیتـه امداد حداقل سـه برابر شـده کـه در تصویـب افزایش
مسـتمری مددجویـان کمیتـه امـداد در مجلـس نقـش تاثیـر گـذار و مهمـی
داشـتیم در بهزیسـتی هـم افـراد تحـت پوشـش و نیازمنـد  ،تحـت حمایـت
خدمـات بهزیسـتی قـرار گرفتـن پشـت نوبتی هـا و افـرادی کـه متقاضی تحت
پوشـش قرار گرفتن بودن  ،نیز با همکاری مسـئولین محترم بهزیسـتی کشـور
تحـت حمایـت قرارگرفتنـد .همچنیـن یارانههای افـرادی که قطع شـده بود را
مـورد پیگیـری قـرار دادیم و در جلسـاتی که با دکتر نوبخت و ریاسـت سـازمان
هدفمنـدی برگـزار شـد و باالخـره اکثریـت افـراد منطقـه کـه یارانـه انها به
هـر دلیلـی قطع شـده بود یارانه شـان برقرار شـده و ان شـاهلل اگر کسـی هر جا
مانـده باشـد در سـال آینـده اضافه خواهیـم کرد.
حوزه مسکن
در زمینـه بنیاد مسـکن در دو ،سـه سـال اخیر  ،سـهمیه های خاص و ویـژهای را
ویـژه پنـج شهرسـتان جنوبـی اخذ کـرده ایم که مسـئولین محترم بنیاد مسـکن
میتواننـد آمـار دقیـق تعـداد تسـهیالت را ارائـه دهنـد  ،همچنین در سـفر آقای
نوبخـت پرداخت تسـهیالت احـداث ده هـزار واحد مسـکونی ویژه جنـوب کرمان
تصویب شـد کـه انشـااهلل در سـال  ۹۸پرداخت خواهد شـد.

شرکت در مراسم استقبال از معاون پارلمانی وزیر بهداشت
در فرودگاه بین المللی کرمان

بازدید از شهرک مسکن مهر منوجان

جلسه دکتر حمزه نماینده محترم به اتفاق شهرداران حوزه انتخابیه با مهندس جمالی
نژاد معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سفر هیات رئیسه کمیسیون بهداشت به جنوب کرمان

سفر دکتر حمزه در معیت اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به قلعه گنج
جهت افتتاح پروژه های اقتصاد مقاومتی

استقرار ادارات دولتی
در شهرسـتانهای نوپـا جنـوب کرمـان بعضـی ادارات دولتـی وجود نداشـت که با
پیگیـری هـای انجام شـده  ،امـورات اسـتقرار و اسـتقالل بسـیاری از ادارات انجام
شـده کـه آخریـن آن اداره صنعـت و معـدن در فاریـاب و کمیتـه امـداد زهکلوت
بـود .و همینطـور با رایزنـی در وزارت خانه ها توانسـتیم خودروهای مختلفی برای
ادارات مختلـف مثـل ارشـاد ،راهـداری ها و بهداشـت درمـان تهیه کنیم.
تقسیماتکشوری
در حـوزه تقسـیمات کشـوری ارتقـاء چـاه دادخـدا  ،دهکهان و رمشـک به شـهر
را پیگیـری کردیـم و انشـاهلل ارتقـاء بجـگان و هـور و چـاه مرید به شـهر در آینده
نزدیک را شـاهد خواهیم بود و همچنین پیگیر هسـتیم که دهسـتان سـرخ قلعه
هـم بـه بخـش تبدیـل شـود و امیدواریـم دولت نیـز در ارتقاء شهرسـتان شـدن
زهکلـوت همـکاری الزم را ایفـا کند بـه زودی به نتیجه برسـیم.
سهم نیروهای جنوب کرمان از ادارات کل
در بحـث نیروهـای مـا در ادارات کل جنـوب کرمان در این دو سـه سـال تغییرات
چشـمگیری داشـتیم ،ادارات کل مختلف از جمل ه دامپزشکی  ،پشتیبانی امور دام
 ،مدیرکل داریم ،در جهادکشـاورزی نیرو داریم  ،در بهداشـت و درمان سـه معاونت
از بچـه هـای بومـی در حـال خدمت هسـتند در ادارات کل راهـداری و صنعت و
معـدن و ارشـاد اسلامی نیـرو داریـم ادارات کل دیگـر هـم موافقـت مدیـران کل
ی پنـج شهرسـتان را گرفتـه ایم ولی
محتـرم را جهـت اسـتفاده از نیـرو هـای بوم 
نیروهـای مـا اسـتقبال نمیکننـد در هـر صـورت مـا در حـال رایزنی هسـتیم که
تعـداد بیشـتری از نیروهـای بومی مـا در ادارات کل جنوب کرمان و اسـتان حضور
پیـدا کننـد .در خصوص سـفر به حوزه انتخابیـه با وجودی که حـوزه انتخابیه پنج
شهرسـتان جنـوب کرمان یکـی از بزرگترین حـوزه های انتخابیه کشـور با ۱۰۴۰
روسـتا میباشـد امـا با سـفرهای متعـدد تاکنون بیش از  ۸۰سـفر بصورت رسـمی
جهـت بازدیـد از روسـتاها و مناطق مختلف حـوزه انتخابیه صورت پذیرفته اسـت
همچنیـن به جـز هیات دولت  ،تاکنون اعضای محترم کمیسسـون هـای عمران ،
کشـاورزی و کمیسـیون بهداشـت درمان مجلس شورای اسلامی با اکثریت اعضا
و هیـات رئیسـه جهـت بازدید از امکانات منطقه به جنوب کرمان سـفر داشـته اند
کـه اشـنایی ایـن عزیـزان با مشـکالت ،میتوانـد در جذب اعتبـارات بودجـه ای و
رایزنـی بـا وزرا مربوط بسـیار تاثیر گذار و مهم باشـد.
تهیـه وتنظیـم :دفتر ارتباطات مردمـی دکتر احمد حمزه وباتشـکر از جناب
آقای نـادر نارویی

