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همشهری گرامی، مشترک محترم کشاورزی 
توجه توجه
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بخشـودگی مبلغ قبـض برق مصرفـی خود، پـاداش نیز دریافـت خواهید نمود. شـما نیز 
مـی توانیـد جهت بهره منـدی از این تخفیـف ویژه هم اکنـون به ادارات برق شهرسـتان 

خـود مراجعه مراجعـه نمـوده و تفاهم نامه همـکاری را امضـا نمائید.
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عمدتـاٌ بسـياري از مـا تنهـا انتظـاري كـه از مديريت شـهري 
داريـم در دو موضـوع خالصـه مـي شـود ؛آسـفالت خيابانها و 

كوچـه هـا و جمـع آوري زباله !
ايـن سـطح از انتظـارات مـردم ايـن بـاور را در ميـان مديران 
شـهري و مجموعـه شـهرداري  نيـز ايجـاد كـرده كه بيشـتر 
روي هميـن دو مقولـه مانور دهند و حال آنكه وظايف ايشـان 
چيزي بسـيار فراتر از اينهاست.شـهرداري و مجموعه مديريت 
شـهري عـالوه بـر آسـفالت و جمـع آوري زباله بايـد توجهي 
ويژه به زيباسـازي و مبلمان شـهري داشـته باشـند كه بايد با 
اسـتفاده از تفكرات خالقانه چهره شـهر را بـراي زندگي مردم 
با ايجاد امكانات مناسـب ،زيبا و بانشـاط سـازند. ضرب المثلي 
انگليسـي مـي گويد:))اگرميخواهيد احترام مديران شـهری را 
نسـبت به مردم بسـنجيد، به مبلمـان آن شـهرنگاهی بيانداز

يد.((.                    
  هـدف طراحـی شـهری و مبلمان آن ،ايجـاد محيطی خالق 
و پرورنـده بـرای مردمـی اسـت كـه در آن زندگی مـی كنند. 
مبلمـان شـهری بـه مجموعـه وسـيعی از وسـايل، اشـياء، 
دسـتگاهها،نمادها،خرده بناها،فضاهـا و عناصـری گفتـه مـی 
شـود كـه چـون در شـهر و خيابـان و در كل در فضـای بـاز 
نصـب شـده انـد و اسـتفاده عمومـی دارنـد، به ايـن اصطالح 

معـروف شـده اند.«
سـاختار برنامه ای كه ميتواند شـهر را از  دو بعد منظرشـهری 
و حركـت درشـهر سـاماندهی نمايـد بـه دو بخـش  تقسـيم 

ميشود:
الـف :طراحـی محيطی و نمای شهری:)سـيما و منظر شـهر(

شـامل : فضـا سـازی، محوطـه سـازی،كف سـازی،پياده راه 

سـازی،مرمت،نما سازی،پاكسـاز ی جداره های شهری،برنامه 
ريزی بـرای احيای بافتهای با ازرش تاريخی،فرهنگی،معماری 
و كاربردهای شـهری،آرام سـازی وايجاد گشـايش و آسـايش 

روانـی در محيط.                                                 
  ب: مبلمـان و تجهيـزات شـهری: شـامل كليـه ملزومـات و 
اثاثيـه شـهری كـه در محيـط شـهر قرارميگيرنـد. تقسـيم 
بنـدی عناصر مبلمان شـهری را ميتوان در چهـار گروه اصلی 
معرفی نمود:١-مبلمـان خيابانی2-مبلمان پاركی و تجهيزات 
زميـن بـازی كودكان3-مبلمـان ترافيكی )تابلوهـای خيابانی 
و تجهيـزات راهنمـای ترافيـک شهری(٤-سـازه هـای اطالع 
رسـانی و تبليغاتـی متاسـفانه بـا يـک نـگاه گـذرا بـه ورودي 
شـهر از سـمت كهنـوج و خروجي آن به سـمت قلعـه گنج يا 
هشـت بندي متوجه خواهيم شـد كـه خالقيت و زيباسـازي 

هيـچ جايگاهي در افكار مديران شـهري نداشـته اسـت.اينكه 
شـهرداريها از نظـر بودجـه در مضيقـه قـرار دارنـد و شـرايط 
اقتصاديشـان مناسـب نيسـت را قبـول داريـم و البتـه منكـر 
خدمـات ايشـان نيسـتيم ، ليكن برخـي كارها را مي تـوان با 
هزينـه هاي بسـيار كـم انجـام داد و شـهر را از حالت زمختي 
و بـي روحـي خارج نمود.داشـتن برنامه ريزي مناسـب در اين 
خصـوص و تشـكيل كارگروهـي ويـژه كـه بتوانـد در اجـراي 
پـروژه ي زيبـا سـازي و مبلمـان شـهري فعاليـت نمايد يكي 
از نيازهـاي اساسـي شـهر ماسـت.خودمان هم  اگـر خالقيت 
نداريـم مـي توانيـم بـا الگوبـرداري و تقليد از شـهرهاي ديگر 
در ايـن امر طرحهاي مناسـبي را اجرا نماييم و شـهري زيبا و 

بانشـاط داشـته باشيم.
جبارزارعي )تريبون جنوب(

خالقيت ،زيباسازي و مبلمان شهري سه ضلع مثلث شهري زيبا 

ميدان ۷تيرشهرمنوجان نمونه ای از مبلمان شهری کهنوج   ورودی شهرنودژ
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جماتی زیبا از امام خمینی در مورد روز » قدس«
 همه باید بدانند هدف دولت های بزرگ از ایجاد اسرائیل فقط 

اشغال فلسطین نیست آنها به دنبال
  غصب تمام کشورهای عربی هستند

اخبار کوتاه شهرستانهای جنوبی

دیدار فرماندار منوجان با خبرنگاران و روابط 
عمومی فعال ادارات

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از منوجـان محمـد محمـودی در 
ايـن نشسـت اظهار داشـت: بيشـترين مسـووليت بـر دوش خبرنگار 
اسـت چراكـه خط مقـدم مشـكالت و انتقـال درد مرد به مسـووالن 

هسـتند. خبرنگاران 
وی بـا بيـان اينكه ديـدگاه خبرنگار به اشـتراک گذاشـتن درد مردم 
با مسـووالن اسـت، افزود: رسـانه امر خطيری دارد كـه با تقدير های 
اينچنينی قابل جبران نيسـت و اينكه رسـانه بـازوی دولت و همگان 
بـا مردم بـوده و هسـتند. محمودی با بيـان اينكه خبرنـگاران بازوان 
دولـت هسـتند و از طرفـی ديگـر مشـكالت مـردم را بـه مسـووالن 
منعكس می كنند، تبيين داشـت: نبض كار خبرنگار تخريب نيسـت 
بلكـه انعـكاس درد مـردم برای رفع آنها به مسـووالن اسـت. فرماندار 
منوجـان اذعان داشـت: رسـانه بـرای من چـه در جايگاه مسـووليت 
چـه در زندگـی شـخصی قابـل احتـرام اسـت چراكه رفع مشـكالت 
مـردم بـه دسـت اصحـاب رسـانه حـل مـی شـود. وی عنـوان كـرد: 
روابط عمومی پيشـانی هر اداره اسـت و ميتواند باعث سـربلندی آن 
اداره شـود و انتظـار مـی رود خبرنـگاران نيـز بـه مـا كمـک كنند تا 
بتوانيم شـهری آباد داشـته باشـيم.نهاد ها و سـرمايه های اجتماعی 

ايفاگـر بـوده و خواهند بود.

کمک دویست ونودوپنج میلیون تومانی خیران 
منوجان به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

حسـين شكوهی نسـب  در آئين جشـن گلريزان شهرستان منوجان 
كـه همزمـان بـا مـاه ميهمانی خـدا باحضورمسـئولين شهرسـتان و 
جمعـی از مـردم برگـزار گرديـد اظهار داشـت: در حال حاضر شـش 
نفـر از محكوميـن جرائـم غيرعمـد، ديـه و مهريـه بـا مبلـغ  حـدود 
چهارصـد ميليـون تومـان  در زندان هسـتند و نيازمنـد كمک مالي 

خيريـن مي باشـند.
حسـين شـكوهی نسـب،اظهار داشـت: كمـک بـه زندانيـان مالـی 
در حقيقـت كمـک بـه عـزت ، شـرافت و كرامـت انسـانی اسـت كه 
مـورد تاكيـد آيـات و روايـات ائمـه ميباشـد. وی با اشـاره بـه انفاق و 
بخشـندگی ائمه )ص( خصوصاً وجود مقدس امام حسـن مجتبی)ع( 
گفـت: جشـن گلريزان به معنای ارادت ما شـيعيان بـه اهلبيت )س( 

اسـت كـه الگوی بـی بديل بخشـندگی می باشـند.
وييـادآور شـد:زندانيان مشـمول كمـک خيريـن وسـتاد ديه سـابقه 
شـرارت در جامعـه ندارنـد و ايـن كمكهاصرفابـه محكوميـن جرائـم 
غيرعمـدی ومحكومين مالـی تعلق ميگيرد كه به علـت عدم توانايی 
درپرداخـت ديـون خـوو درزنـدان بسـر مـی برندوبـه تعبيـری از بد 
حادثـه وارد زنـدان شـده انـد. وی با تاكيـد به اينكه بايسـتی معضل 
فرهنگـی واجتماعـی مهريه های سـنگين اصـالح شـود،گفت:امروز 
كسـانی هسـتند كـه بابـت مهريـه زنـدان هسـتند ومحكـوم بـه 
پرداخـت  اقسـاط ماهيانه مهريه شـده اند اما حتی قـادر به پرداخت  
يـک سـكه وحتـی نيـم سـكه هـم نيسـتند و روانـه زندان ميشـوند  
درحاليكهايـن چنيـن افـرادی بواسـطه تعييـن مهربه های سـنگين 
درزمـان عقدواينكـه از آثاروتبعـات حقوقـی چنيـن مهريـه هايی بی 
اطالع هسـتندواينيک آسـيب اسـت.  رئيس دادگسـتری شهرستان 
منوجـان گفـت: زنـدان جـاي نگهـداري محكوميـن مالي نيسـت و 
محـل نگهـداری كسـاني اسـت كـه مخـل نظـم و امنيـت عمومي و 
آسـايش مردم شـده اند.  وی گفت:رويكرد دسـتگاه قضائي براسـاس 
نحـوه  و  كيفري،اعسـار  دادرسـی  اسـالمي،آئين  مجـازات  قوانيـن 
محكوميـت های مالـی و طبق منويـات مقام معظـم رهبري)مدظله 
العالـی( و تاكيـدات رياسـت قـوه قضائيـه مبنـي بـر حبـس زدايي و 
كاهـش زندانيـان جرائـم  غيرعمـد اسـت. ايـن مقام قضائـی تصريح 
كرد: پسـنديده نيسـت فردی بـه علت محكوميت های ناشـی از فقر  
ونداشـتن مـال در زندان به سـر ببرد.وقتی به آمـوزه های دينی،آيات 
وروايـات معصوميـن)س( نـگاه می كنيـم می بينيم كـه هيچ عملی 

بـه انـدازه انفـاق و كمـک به نيازمندان سـفارش نشـده اسـت.

کمک  خیرین منوجانی به دانش آموز پایه هفتم 
مدرسه دخترانه نجمیه روستای حسین آباد

فاطمـه دانـش آمـوز پايـه هفتم مدرسـه دخترانـه نجميه روسـتای 
حسـين آبـاد شهرسـتان منوجان اسـت..

وی از دوران كودكـی از مشـكل مـادرزادی در ناحيه چشـم چپ رنج 
ميبـرد، در خانواده ای بسـيار فقير و پرجمعيـت زندگی می كند پدر 
كـه از ديسـک كمـر رنـج ميبرد سالهاسـت ک خانه نشـين شـده و 

توانايی كاركـردن ندارد..
آنهـا مجبورنـد در يـک اتاق كوچـک فصـل تابسـتان و زمسـتان را 
سـپری كنند بدون داشـتن هيچگونـه امكانات رفاهی بـرای زندگی..

مشـكل فاطمـه انقـدر حـاد اسـت كـه روی درس و مشـق وی تاثير 
گذاشـته اسـت و اغلـب در كالس منـزوی اسـت و بـا كسـی ارتباط 
برقـرار نميكندو از ترس اسـتهزاء و مسـخره شـدن هميشـه تنهايی 
را ترجيح ميدهد و هميشـه افسـرده و ناراحت اسـت و از درد چشـم 
مينالد.. فاطمه بهنی مدير مدرسـه فاطمه كه با پشـتكاروجلب هدايا 
وكمكهـای خيرين از هيچ كوششـيفروگذار نشـد، می گويـد:  زمانی 
كـه جريـان را برايـش گفتـم ممكـن اسـت از ايـن طريق گشايشـی 
شـود و كـور سـوی اميدی بـرای كمک بـه او باشـد هيچگونه عكس 
العملی از خود نشـان نداد و حتی شـايد در دل كوچكش نسـبت به 
خـوش بينـی من خنديـد و آرام گفت: يعنی ممكن اسـت روزی من 
هـم ماننـد بچه هـای ديگر شـاد و بانشـاط باشـم.. ازشـنيدن جمله 
اش شـرمنده شـدم و آرزو كردم كه اينبار مثه دفعات قبل نباشـد و 
الحمدهلل  همه سـنگ تمام گذاشـتنداز شـركت گهر زمين گرفته تا 
خيرين وفعـاالن گروههای اجتماعی وبرخـی ادارت همچون آموزش 
وپـرورش پيگيـری هايـی انجـام دادند. ان شـااهلل به حرمـت اين ماه 
عظيـم همـه مريضهاو اين دانـش آموز عزيز منوجانی، شـفای عاجل 

كنند. پيدا 

درمان موقتی جریمه و 
مجازات درفرهنگ سازی

جريمـه يكـی از مهمتريـن ابزارهـای 
مبـارزه با تخلفات رانندگی اسـت كه 
اسـتفاده از ان در كنتـرل بـی نظمی 
هـای ترافيكی موثر اسـت.اما انچه كه 
درايـن موردجـای بحـث دارد ميـزان 
تاثيـر گـذاری آن  دركاهـش تخلفات 
اسـت.اكثر راننـدگان ازجريمه شـدن 
مـی هراسـند ودر مـكان هايـی كـه 
مامـوران راهنمايـی و رانندگی حضور 
دارنـد از ارتـكاب كوچكتريـن تخلفی 
خـوداری مـی كننـد اما هميـن افراد 
به محض اينكه چشـم ماموران را دور 
ببيننـد بـه كلی قانون وحرمـت آن را 
فرامـوش می كننـد هميـن امـر مويد 
ايـن مطلب اسـت كـه جريمـه صرفا 
نوعـی درمـان موقتی اسـت كـه فاقد 
هرگونه تاثير فرهنگی درجريانسامان 
بخشـی بـه ترافيـک وكنتـرل آن می 
باشـد. درواقـع جريمه رابايـد واكنس 
مجريـان قانون در برابر قانون شـكنی 
دانسـت نـه ابنكـه بـرای رسـيدن به 
وضعيـت  مطلوب ترافيـک آن راچاره 
كار قلمـداد نمـود وبه آن متكی شـد.

منظـور طـرح مـوارد فـوق رد بـكار 
گيـری ابـزار جريمـه در برخـورد بـا 
متخلفين نيسـت بايـد آينده ترافيک 
را بـا طـرح هـای ميـان مـدت ودراز 
مدت آموزشـی بـه گونـه ای ديگری 
پـی ريزی كرد.ضمن صحه گذاشـتن  
ترافيـک  در  جريمـه  كاربـرد  بـر 
مسـئول سـازی همـه ادارات در امـر 
ترافيک،آمـوزش و پـرورش، نهادهای 
شـهرداری،راه  هـا،  فرهنگی،رسـانه 
وشهرسـازی و...بـا طـرح ريـزی های 
بـه  فرهنگـی   ،آموزشـی،  اجرايـی 
منظـور  ارتقـاء وپـی ريـزی ترافيک 

باشـد. فردا 
پلیس راهور شهرستان کهنوج

عامـل  هليل،مديـر  گـزارش  بـه 
از  بـرق جنـوب  توزيـع  شـركت 
مشـتركين  بـه  پـاداش  اعطـای 
كـم مصـرف در زمـان پيـک بـار 

خبـرداد.
مهندس عبدالوحيـد  مهدوی نيا 
در آئيـن تقدير از مشـتركين كم 
مصـرف سـال 97 در شهرسـتان 
بـا  عنبرآبـاد  و  جيرفـت  هـای 
گراميداشـت يـاد و خاطـره امـام 
و شـهدا و همچنيـن تبريـک ماه 
ضيافـت الهـی در محـل سـالن 
اجتماعـات فرمانـداری جيرفت با 
ابراز خرسـندی از همـكاری همه 
نهادهـا و ارگانهـای تاثيرگـذار بـر 
فرهنگ سـازی  و اسـتفاده بهينه 
انـرژی بـرق گفت:اميد اسـت اين 
رونـد در جهـت ترغيـب عمومی 
نسبت به اسـتفاده بهينه از انرژی 

بـرق ادامه داشـته باشـد.
بسـيج  پتانسـيل  از  كمـک  وی 
ادارات و پايگاهـای بسـيج را بـه 
همـراه تريبـون هـای مذهبـی از 
جملـه مسـاجد از ديگـر ظرفيت 
های برشـمرد كـه مـی توانند در 
زمـان پيـک بار بـه كمک صنعت 

بيايند. بـرق 
مدير عامل شـركت توزيع نيروی 
بـرق جنوب كرمان بسـيج ادارات 
بهبـود  در  توانمنـدی  بـازوی  را 
وضعيـت اسـتفاده ادارات در زمان 
پيک بار دانسـت و گفت:اين مهم 
مسـتلزم همـكاری و همدلـی هر 

چه بيشـتر می باشـد.
وی بـا تقديـر  از رئيـس سـازمان 
بسـيج ادارات كرمـان و فرمانـده 
مقاومـت  ناحيـه  سـپاه  هـای 

و  جيرفـت  هـای  شهرسـتان 
 ١8 كـرد:از  تصريـح  عنبرآبـاد 
خـرداد مـاه تـا اوائل شـهريور ماه 
بايـد ضمـن مصـرف درسـت ،به 
زمـان پيـک بـار و عـدم اسـتفاده 
از وسـائل پـر مصرف توجـه كرد.

مهنـدس مهـدوی نيـا بـا بيـان 
ايـن مطلب كـه »اگر چـه كنترل 
مشـتركين اداری پـر مصـرف از 
مركز اسـتان امكان پذير است:لذا 
مـی طلبـد بسـيج ادارات وسـائل 
سرمايشـی و روشـنايی را زمانـی 
كـه  ادارات تعطيـل مـی شـوند 

نمايند. كنتـرل 
وی از بكارگيـری همـه ظرفيـت 
هـاو اهرم هـا در راسـتای كاهش 
مصـرف بـرق خبـرداد و افزود:بـه 
هـزار   5 تعـداد  منظـور  هميـن 
شـده  نصـب  هوشـمند  كنتـور 
اسـت كـه  ميزان مصرفـی آنها به 
صـورت آناليـن ديـده می شـود.

مديـر عامـل شـركت توزيـع برق 
آمـار  ارائـه  بـا  كرمـان  جنـوب 
مقايسـه ای در جنـوب كرمـان با 

سـاير اسـتان ها و كشـور با ديگر 
كشـورها از برخـی اهمـال كاريها 
و تخلفـات مشـتركين به شـدت 

كرد. انتقـاد 
در  مرجـع  گـروه  اوليـن  وی 
درسـت مصـرف كـردن را جامعه 
دانـش آمـوزی دانسـت و گفت:با 
اسـالمی  ،تبليغـات  دانشـگاها 
،روحانيـون و... هماهنگـی هـای 
فرهنـگ  ترويـج  جهـت  الزم 
درسـت مصـرف كـردن صـورت 

اسـت. گرفتـه 
مهندس مهدوی نيا از مشـتركين 
زمـان  در  كـه  كـرد  درخواسـت 
پيک بار درسـت مصـرف كردن را 
مد نظر داشـته باشـند  و ازوسائل 

كم مصـرف اسـتفاده كنند.
وی دقـت بـه رتبه مصـرف انرژی 
را در زمـان خريـد وسـائل برقـی 

مـورد تاكيد جـدی قـرار داد.
مهنـدس مهـدوی بـر لـزوم نگاه 
عمـوم جامعـه به صنعت بـرق به 
عنـوان يـک كاالی ارزشـی تاكيد 
كـرد و گفت:بايـد هماننـد نـوع 

نـگاه بـه مصـرف آب ،نسـبت بـه 
بـرق نيـز نگاه هـا تغييـر كنند تا 
اينكـه در مديريت مصـرف موفق 

عمـل كنيم.
وی از اجـرای طرح مميزی انرژی 
در ادارات خبرداد و گفت: وسـائل 
ادارات  اسـتفاده در  برقـی مـورد 
كنتـرل را  مـی كنيـم كـه با يک 
سـری اقدامـات سـاده مـی تـوان 

مصـرف را كاهـش داد.
مهنـدس مهـدوی نيـا در ادامـه 
سـازمان  رئيـس  بـا  ديـدار  در 
جهـا كشـاورزی جنـوب كرمـان 
گفـت:٤3 در صـد بـرق توليـدی 
صـرف بخـش كشـاورزی و توليد 
مـی شـود كـه جـای خرسـندی 
دارد. وی افزود:اگـر مديـری دارای 
فكر توسـعه ای باشـد مشـكالت 
بـه صورت زيربنايـی حل خواهند 
شـد.  وی در ادامه ی سخنانشـان 
اسـتقبال  از  رضايـت  ابـراز  بـا 
كشـاورزان جنوب كرمـان ازطرح 
تشـويقی خاموشـی موتـور پمپ 
هـا گفت:طـی سـال گذشـته در 

از  خوبـی  اسـتقبال  راسـتا  ايـن 
طـرف كشـاورزان صـورت گرفته 
اسـت و انتظـار هسـت ايـن مهم 
در سـالجاری به مراتـب با روند رو 

به رشـدی باشـد.
مديـر عامـل شـركت توزيـع برق 
جنوب كرمان گفت:سـال گذشته 
بالـغ بر ١ ميليـاردو 200 ميليون 
تومـان از محـل طـرح تشـويقی 
كرمـان  جنـوب  كشـاورزان  بـه 

پرداخت شـده اسـت.
وی اظهارداشت:اگركشاورزان طی 
2٤ سـاعت فقـط چهـار سـاعت 
موتور پمپ هـای خود را خاموش 
نماينـد عـالوه بـر عـدم دريافـت 
بهای برق مصرفـی ،ماهيانه مورد 

تشـويق نيز قـرار مـی گيرند.
مهنـدس مهـدوی نيـا اسـتفاده 
از الكتـرو پمـپ هـای پـر بـازده 
كاهـش  راهكارهـای  از  يكـی  را 
مصـرف برق عنـوان كـرد كه 25 
تـا 30 در صـد در كاهش مصرف 

دارند. تاثيـر 
وی از نصـب 3 هـزارو ٤59 كنتور 

كشـاورزی  بخـش  در  هوشـمند 
جنـوب كرمان خبـرداد.

مديـر عامـل شـركت توزيـع برق 
اعـالم  ضمـن  كرمـان  جنـوب 
جهـاد  سـازمان  بـا  همـكاری 
راهكارهـای  ارايـه  بـا  كشـاورزی 
مـورد نياز تفاهنامه همـكاری  در 
همين راسـتا با رياسـت سـازمان 
كرمـان  جنـوب  جهادكشـاورزی 

امضـا كـرد.
آماده همکاری هستيم

در ادامـه دكتـر سـعيد برخـوری 
رئيـس سـازمان جهاد كشـاورزی 
جنـوب كرمان بـا تبيين وضعيت 
همـكاری  از  جنـوب  كشـاورزی 
در  سـازمان  مجموعـه  و  خـود 
بـرق  مصـرف  كاهـش  جهـت 

خبـرداد.
وی با ابراز خرسـندی از اسـتقبال 
كشـاورزان چـاره انديشـی بـرای 
برقـی  جهـت  را  خـرد  مالـكان 
كشـاورزی   هـای  چـاه  كـردن 

شـد. خواسـتار 
دكتر برخـوری بر لـزوم همكاری 
هر چـه بيشـتر نهادهـای ذيربط 
تاكيـد كـرد و گفت:بـرای حـل 
مشـكالت كشـاورزان جلسـه ای 
جمهـور  رئيـس  اول  معـاون  بـا 
خواهيـم داشـت كه پيشـنهادات 
بـرق  توزيـع  شـركت  نظـرات  و 

جنـوب را نيـز خواهانيـم.
خانـه  شـود:رئيس  مـی  يـادآور 
كشـاورز،مديريت آب و خـاک و 
معـاون سـازمان جنـوب كرمـان  
در راسـتای كاهـش مصـرف برق 
و  نظـرات  بـار  پيـک  زمـان  در 
پيشـنهادات خـود را ارايـه دادند.

خبر خوش مدير عامل شرکت توزيع نيروی برق جنوب به مشترکين

توصیه های شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان در مورد مدیریت صحیح مصرف برق 

برق متعلق به همه اقشار جامعه است
 از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

)بـه دنبال نشـر مطلـب و عكس نوشـته 
ای از نگارنـده در خصـوص تـراژدی دكتر 
يونـس، وعـده ای بـه خواننـدگان فهيـم 
كـه  داده شـد  آفـاق جنـوب  نشـريه ی 
برخـی از افـراد بـه نقـل از اشـخاص آگاه 
و يكـی از نشـريات و پايگاههـای خبـری 
متعـدد  زوايـای  بـه  كانالهـا  و  تحليلـی 
زندگـی دكتـر يونس پزشـک پاكسـتانی 
تبـار مقيـم قلعه گنـج پرداختنـد كه در 
واقـع قسـمت اعظمـی از نوشـته هـای 
نگارنـده را در بـر مـی گرفـت. لـذا بـه 
منظـور جلوگيری از خلـف وعده و پرهيز 
از نشـر مطالـب تكـراری بـر آن شـدم تا 
تنهـا  و  حـذف  را  تكـراری  قسـمتهای 
بـه بخشـی از آن نوشـته كـه در مطالـب 
دوسـتان نيامده بود اشـاره كنم. هر چند 
مطالـب اينجانب مفصل و بـن مايه ی آن 
افـراد آگاه و كليـپ هـای صوتـی اسـتاد 
عليرضـا دور انديـش بـود تنها بخشـی را 
از آن تـراژدی گزينـش و بـه اطالع شـما 

خواننـدگان فهيـم می رسـانم(
چنـدی پيشـتر كليپی از سـوختن مركز 
بهداشـت قلعـه گنـج در فضـای مجازی 
چگونگـی  بـه  كاری  كـه  شـد  پخـش 
سـوختن و ميـزان خسـارت احتمالـی و 
عوامـل دخيـل در سـوختن آن نـدارم اما 
آنچـه كه در خصوص اين مركز بهداشـت 
كـه چسـبيده به پاسـگاه آن روزهـا حائز 
اهميـت بـود و بهانـه ای بـرای پرداختن 
بـه تـراژدی دكتر يونس شـد، اين اسـت 
كـه روزگاری ايـن مركـز محـل طبابـت 
يـک پزشـک پاكسـتانی مسـلمان بـود 
كـه عـالوه بر طبابـت كف بينـی هم می 
كـرد! گرچـه به لحـاظ علمی كـف بينی 

هـا قابـل اثبـات و مـورد وثوق نيسـت.
ليكـن از قضـا كـف بينـی هـای دكتـر 

آمـد! از آب در مـی  يونـس درسـت 

در  مثـال  طـور  بـه 
آن روزگار كـه هنـوز 
اسـالمی  انقـالب 
ايـران رنگ پيـروزی 
بـه خـود نديـده بود 
از  پزشـكان  اكثـر  و 
پاكسـتان  و  هنـد 
بـرای مـداوای مردم 
كرمـان  جنـوب  بـه 
دكتـر  می آمدنـد 

يونس پزشـک پاكسـتانی تبـار ، به قلعه 
گنـج آمـد و در هميـن مركز بـه طبابت 
مـردم می پرداخـت و در اوقـات فراغـت 
در منـزل اكثـر مردم قلعه گنـج از جمله 
مرحـوم سـيد اكبـر حسـينی و سـايرين 
روزگار می گذرانيـد بـه طـوری كـه قرآن 
كوچـک جيبـی دكتر يونس تنهـا يادگار 
وی در خانـه مرحوم سـيد اكبر حسـينی 

هنـوز موجـود اسـت.
يكـی از اهالـی قلـع گنـج كـه نخواسـت 
نامـش فـاش شـود گفـت: آن روزگار كه 
هنـوز انقالب اسـالمی بطور صـد در صد 
تثبيـت نشـده و شـعله های جنـگ عراق 
عليـه ايران مشـتعل بـود، آقايان شـهيد 
احمـد تفضلی، شـهيد جـالل انيس، يک 
نفر ديگر و آزاده ی سـراقراز سـيد يحيی 
حسـينی هنـوز نوجوانانـی بودنـد كـه به 
جبهه اعزام نشـده بودنـد. روزی هر چهار 
نفـر كه دوسـت هـم و در منزل مـا بودند 
دكتـر يونـس كف دسـت هـر چهـار نفر 
را ديـد و بـه شـهيد تفضلی گفـت: مرگ 
بسـيار زيبايـی داری! در خصوص شـهيد 
مـرگ  بـود  گفتـه  هـم  انيـس  جـالل 
يحيـی  سـيد  بـه  و  داری  زودهنگامـی 
كـه بعدهـا اسـير و جـز آزادگان اسـت 
گفتـه بـود: در ابتـدای زندگـی راه و رنـج 
دشـواری می كشـی ولـی بعدهـا زندگی 

ات روان می شـود و در 
خصـوص آن يـک نفر 
هم كـه بعدها بـه دبی 
در  بـود:  گفتـه  رفـت 
زندگی مـادی و دنيوی 
غوطـه ور خواهی شـد!

شـهيد  كـه  بعدهـا 
احمـد تفضلی و سـيد 
يحيـی و شـهيد جالل 
انيس به جبهـه رفتند 
سـيد يحيی حسـينی اسـير و آن دو نفر 
شـهيد شـدند و آن يک نفر به دبی رفت 
و زندگـی مرفهـی به هـم زد تا كف بينی 
های دكتـر يونس درسـت از كار دربيايد!

و يـا ايـن كـه در آن روزگار كـه وضعيت 
بهداشـت و درمـان در قلعه گنج مناسـب 
نبود همسـر يكی از افراد مشـهور منطقه 
را در آن زمـان مـار نيش مـی زند، مراتب 
را بـه اطـالع دكتـر يونـس مـی رسـانند 
مـی دارد  بـر  را  طبابتـش  كيـف  دكتـر 
و بـرای مـداوای همسـر او بـه منـزل آن 
را  همسـرش  جـان  و  مـی رود  شـخص 
نجـات مـی دهـد. وی از دكتـر يونـس 
قدردانـی می كنـد و می گويـد: چيـزی از 
مـن طلـب كن دكتـر يونـس می خندد و 
می گويـد: می خواهـم كـه مرا نكشـی! او 
تعجب می كنـد و می گويـد: دكتر اختيار 
داريـد و مـزاح مـی فرماييد مـن حاضرم 
جانـم را فـدای تـو كنـم تـو زندگـی و 
حيـات دوباره ای به همسـرم بخشـيدی.

دكتـر يونس به قلعـه گنج برمی گـردد و 
بـه منزل سـيد اكبر مـی رود و می گويد: 
مـن بايـد بـه كشـورم پاكسـتان بـروم و 
عروسـی كنـم و اگـر يكـی از اتاقهـای 
منزلـت را بـه من بدهی با همسـرم برمی 

گردم.
مرحـوم سـيد اكبـر حسـينی در جـواب 

دكتـر يونـس مـی گويـد: دكتـر ، منـزل 
مـا تعلـق بـه خـودت دارد. حـدود يـک 
مـاه پـس از مـداوای آن زن، دكتر يونس 
بـا لنـدرور مركز بهداشـت قلعـه گنج به 
رانندگـی آقـای ولنديـاری اهل بـم از راه 
وسـطی قلعـه گنـج بـه منوجان كـه آن 
روزها آسـفالت نبود به منوجـان و از آنجا 
بـه قصد عزيمت بـه فـرودگاه بندرعباس 
بـرای پـرواز به مقصد كشـورش مـی رود 
تـا پـس از ازدواج مجـدداً بـه قلعـه گنج 
مراجعـه كند كه اشـتباهاً از راه دور مورد 
اصابـت گلولـه همان نفر كـه دكتر يونس 
جـان همسـرش را نجـات داد، قـرار مـی 
گيـرد تـا بار ديگر كف بينـی دكتر يونس 
درسـت از كار در بيايـد. روح دكتر يونس 
پزشـک پاكسـتانی تبار مقيـم قلعه گنج 
كـه جان بسـياری از مـردم قلعـه گنج را 

در آن روزهـا نجـات داد شـاد.
)گزيـده ای از تـراژدی دكتـر يونـس كـه 
نگارنـده آن را در زمـان آتـش گرفتـن 
مركـز بهداشـت قلعـه گنـج به رشـته ی 
تحريـر درآورد و وعـده ی پخـش آن را در 
فضـای مجـازی بـه خواننـدگان محتـرم 
داد كـه به علت نشـر پايگاههـای خبری 
تحليلـی، كانالهـا و برخـی نشـريات برای 
احتـرام بـه خواننـدگان عزيـز از مطالـب 
تكـراری و كسـل كننـده صـرف نظـر و 
تنهـا به بخشـی از كف بينی هـای دكتر 

يونـس اشـاره می شـود.
هـر چنـد هنـوز جـا دارد كـه بـه پـاس 
زحمـات دكتـر يونـس نشـريات، كانالها، 
پايگاههـای خبری و افـراد آگاه و صاحب 

قلـم بيشـتر بـه ايـن موضـوع بپردازند.
بقلم: خدامراد ميرآبادی

الزم بـه ذكـر اسـت كـه عكـس منتشـر 
شـده در ايـن خبـر متعلـق به نويسـنده 

می باشـد. مطلـب 

کف بینی های دکتر یونس پزشک پاکستانی مقیم قلعه گنج!
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سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار

 جمهوری اسامی ایران تسلیت باد.

 خبر

  پیامهای مردمی و برخی جوابیه های مدیران ذیربط

آغاز ساخت 10هزار مسکن محرومین
در جنوب کرمان

طـرح سـاخت مسـكن محروميـن درجنـوب كرمـان بـا سـاخت 
١0هـزار واحـد كليـد خـورد تـا محروميـن و كپـر نشـينان دارای 

مسـكن باشـند.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتانهای باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از كرمـان حسـن پايـدار رئيـس بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمی 
شهرسـتان منوجـان در گفتگـوی اختصاصی با باشـگاه خبرنگاران 
جـوان  گفت :طرح مسـكن محروميـن جنوب اسـتان كرمان آغاز 
شـده و مـردم مـی تواننـد از طريـق مراجعـه بـه دهيـاری هـای 
روسـتای خـود و بنياد مسـكن پرونده سـازی انجـام داده و پيگير 
باشـند. وی افـزود : در پـی سـفر چنـد مـاه پيـش نوبخـت رئيس 
سـازمان  مديريـت و برنامه ريزی كشـور به جنوب اسـتان كرمان 
و بازديـد از ايـن مناطـق طـرح مسـكن محروميـن بـه تصويـب 

. رسيد
پايـدار بيـان كـرد : ايـن طـرح در قالـب تفاهـم نامـه  بيـن بنيـاد 
مسـكن انقالب اسـالمی وسـازمان  مديريت برنامه ريزی كشـور به 
تصويـب رسـيد. رئيـس بنياد مسـكن انقالب اسـالمی شهرسـتان 
منوجـان گفـت :اين طرح جهت رفع مشـكل مسـكن محرومين  و 
بـا اعطـالء تسـهيالت ارزان قيمت و كمک بالعـوض در حال انجام 
اسـت. پايدار بااشـاره به تصويب سـاخت ١0هزار سـاخت مسـكن 
محروميـن در جنـوب كرمـان افـزود: از ايـن تعـداد 500واحـد در 

حـال حاضر بـه شهرسـتان منوجـان اختصاص يافته اسـت.
وی تصريـح كـرد : در سـفر نوبخـت  رئيـس سـازمان مديريـت 
از روسـتای  بازديـد  برنامـه ريـزی كشـور بـه جنـوب كرمـان و 
محـروم مهرآبـاد بـه عمـل آمـد تمـام كپر نشـينان اين روسـتا در 

طـرح قالـب مسـكن محروميـن صاحـب خانـه  خواهنـد شـد.
يـادآور ميشـود روسـتای محـروم مهرآبـاددارای ١20خانـوار از 
سـه طايفـه مهاجـر مـارزی بشـاكردی و رمشـكی تشـكيل و از 
توابـع شهرسـتان  منوجـان در فاصلـه 25كيلومتـری از مركز اين  
شهرسـتان در شـرق و همجـوار زيـارت فضـل ابـن عبـاس قـرار 

دارد.

آغاز برداشت گلرنگ در جنوب کرمان
 در شـرايط مطلـوب در هـر هكتـار 50 تـا 70 كيلوگـرم امـكان 
برداشـت وجـود دارد كـه  پيـش بينـی  ميشـود از سـطح زيـر 
كشـت  بيـش از 2۶0 تـن محصـول دانـه  در جنـوب كرمـان 

برداشـت شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتانهای باشـگاه خبرنـگاران جوان از 
كرمـان  فرامـرز رسـتگاری مديـر زراعت سـازمان جهادكشـاورزی 
جنـوب كرمان گفت  : در راسـتای سياسـت هـای اقتصاد مقاومتی 
و برنامـه هـای ابالغـی وزارت جهـاد كشـاورزی بـا هـدف افزايش 
ضريـب خوداتكايـی در توليـد محصوالت اسـتراتژيک از جمله دانه 
های روغنی در سـال زراعی 98-97 برنامه توسـعه كشـت گلرنگ 
پاييـزه بـا تاكيـد بـر رعايـت تنـاوب زراعـی و جايگزينـی كشـت 
مصـرف  ،بهينه سـازی  تابسـتانه  ذرت  از  پـس  گنـدم  ديرهنـگام 
آب ،اسـتفاده مناسـب از اراضـی حاشـيه ای و لـب شـور، تضميـن 
برگشـت سـرمايه در دسـتور كار سـازمان جهاد كشـاورزی جنوب 

كرمـان قـرار گرفت.
و  فنـی  مطالعـات   ، كارشناسـی  بررسـی های  برابـر   : افـزود  وی 
كاربـردی و مشـاركت كشـاورزان سـطحی معـادل ١30 هكتـار 
يافـت.  ايـن محصـول اختصـاص  بـه كشـت  در جنـوب كرمـان 
 EC(  رسـتگاری بيـان كـرد : گلرنـگ گياهـی مقـاوم بـه شـوری
كمتـر تـا 7 ( ،  خشـكی هـوا و سـرما مـی باشـد و نياز آبـی آن به 
مراتـب بسـيار كمتـر از گندم بـوده و هزينه توليـد آن نيز خيلی از 
گنـدم كمتـرو امكان اسـتفاده از گل آن به عنـوان گياهرنگ و دانه  
آن بـرای روغن كشـی و مصـرف خوراكـی ميسـر مـی باشـد. مدير 
زراعـت سـازمان جهاد كشـاورزی تصريـح كرد : گلرنـگ جايگزين 
مناسـبی پـس از كشـت ذرت تابسـتانه  در اراضـی حاشـيه ای و 

فقيـر می باشـد. 
رسـتگاری اظهـار كـرد : بـا توجـه بـه شـرايط اقليمـی و بارندگی 
زمسـتانه، بـا ٤ مرحلـه آبيـاری در مراحـل حسـاس رشـد امـكان 
توليـد محصـول اقتصـادی ميسـر می باشـد. وی گفت: در شـرايط 
مطلـوب رشـد عـالوه بـر دانـه در هـر هكتـار 50 تـا 70 كيلوگرم 
امـكان برداشـت گل قابـل دسـترس می باشـد.  رسـتگاری افزود :  
براسـاس نيـاز و تقاضـای بازار مصـرف قيمت هر كيلو گل خشـک 

حداقـل ۶00 هـزار ريـال می باشـد.
مديـر زراعـت سـازمان سـازمان حهـاد كشـاورزی جنـوب گفـت 
:برداشـت محصـول از اوايـل خردادمـاه از شهرسـتان فاريـاب آغاز 
تـا پايـان خـرداد مـاه ادامـه دارد.  وی پيـش بينـی كرد: از سـطح 
زيـر كشـت  بيـش از 2۶0 تـن محصـول دانـه  در جنـوب كرمـان 
برداشـت و عرضـه مـی  گـردد.  گفتنـی اسـت: محصـول توليدی 
دانـه توسـط شـركت غلـه و بازرگانی خريـداری و قيمـت محصول  
بـه صـورت تضمينـی  هـر كيلـو 3١هـزار وچهارصـد و بيسـت و 

چهـار   ريـال پرداخـت ميگردد.طالـب گل افشـان

مطلب یک شهروند
در مورخـه 97/09/29 دانشـگاه علـوم پزشـكی جيرفـت جهت رفع 
نيـاز هـای نيـروی انسـانی در رشـته هـای بالينـی و غيربالينـی بـا 
برگـزاری آزمـون كتبـی اقـدام  نيـرو نمـود پـس از اعـالم نتايـج 
اوليـه ی آزمـون، افـراد دعـوت شـده بـه مصاحبـه اعالم شـدند كه 
متاسـفانه شـاهد يـک سـری بـی عدالتـی هـا در حـق مـردم عزيز 

بوديم.  منوجـان 
جيرفـت  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  توسـط  شـده  اعـالم  درليسـت 
افـرادی اعالم شـده اند، كه در رشـته ی حسـابداری متوجه شـديم 
سـهميه ی اصلـی بـه افـرادی از جيرفـت  اختصـاص داده شـده 
اسـت در حاليكه فرد  مشـخص شـده آقـای عليرضا سـاالری منش 
)نيـروی بومـی شهرسـتان(خود دارای تخصص مربوطه هسـتند، اما 
بـه عنـوان نفـر سـوم بعـد از افـراد غيربومـی معرفـی شـده انـد و 
همچنيـن تعـداد زيـادی از جوانـان تحصيل كرده شهرسـتان كه در 
ايـن آزمـون شـركت كردنـه اند، كـه اين مسـئله با قانون اسـتخدام 

كشـوری مغايـرت دارد.
جوابیه: 
 با سالم 

طـی گـزارش روابط عمومی شـبكه بهداشـت و درمـان جوابيه دكتر 
مرتضـی بيانـی مقدم راجـع به موضوع عدم اسـتخدام نيـروی بومی 
دانشـگاه كـه منتشـر شـده در فضـای مجـازی را بشـرح زيـر اعالم 

نمودند:
طبـق قانـون اسـتخدامی كشـور »بومـی محـل مـورد تقاضـا« بـه 
فـردی اطـالع می شـود كـه يكـی از شـرايط ذيل را داشـته باشـد:

١- محـل تولـد داوطلـب يـا همسـر وی بـا محل مـورد تقاضـا برای 
اسـتخدام يكی باشـد.

2- همسـر و فرزنـدان كارمنـدان رسـمی و پيمانـی دولـت و يـا 
نيروهـای مسـلح ) اعـم از شـاغل و يا بازنشسـته( كـه محل خدمت 
فعلـی يـا بازنشسـتگی آنـان بـا محـل مـورد تقاضا بـرای اسـتخدام 

آنـان يكی باشـد.
3- طی شـدن حداقل چهار )٤( سـال از سـنوات تحصيلی )ابتدايی، 
راهنمايـی و يـا دبيرسـتان( داوطلـب به صـورت متوالی يـا متناوب 

در محـل مـورد تقاضا برای اسـتخدام.
٤- داشـتن حداقل چهار )٤( سـال سـابقه پرداخت حـق بيمه برای 

داوطلـب در محـل مورد تقاضا برای اسـتخدام.
5- پدر، مادر و يا همسـر داوطلب حداقل چهار )٤( سـال سـابقه پرداخت 

حق بيمه در محل مورد تقاضا برای اسـتخدام را داشـته باشـند.
بنابرايـن طـی اعتراضـی كه مـا به مديريـت منابع انسـانی و معاونت 
توسـعه دانشـگاه،راجع بـه موضـوع اسـتخدام نيروی بومـی منوجان 

داشتيم،متاسـفانه ايشـان ضمـن اشـاره بـه قانـون فوق،امتيـاز نمره 
نفـر اول كـه شـامل بنـد 5 قانـون مـی باشـد تـا نفـر سـوم را قابل 
قيـاس ندانسـته، بنابرايـن نسـبت بـه اسـتخدام نفر بومی)نفر سـوم 
ايـن امتحـان( را رد كـرده و طبـق قانون شـخص نفر اول اسـتخدام 

وزارت و ايـن دانشـگاه می باشـد.
بـا ايـن توضيح كـه طبـق قانون جديـد ديـوان عدالـت اداری بحث 
اسـتخدام بومـی منع شـده و هر فـرد بصورت دلخواه در هر اسـتانی 
ميتوانـد بـرای اسـتخدام امتحـان داده و در صـورت كسـب  امتيـاز 

باالتـر اسـتخدام آن محل باشـد.
    دکتر مرتضی بیانی مقدم
مدیریت شبکه بهداشت و درمان منوجان

رنجنامه یک خانواده شهید
سالم برشهيدان عزيز,وسالم برخانواده معظم شهدا,,,

مادربزرگـوار  پيـش  چنـدی  وتأثر,متاسـفانه  تأسـف  باهـزاران 
ايـن  بـه  وصدماتـی  واقـع  سـارقان  ,موردحملـه  شـهيداميريان 
مادردلسـوخته واردنمـوده اند,نميدانـم فـرد يـا افرادسـارق چگونـه 
دسـت ودلشـان بكارآمده كـه بخاطريک جفـت گوشـواره بی ارزش 
اندكـه حتـی گـوش هـای پيـرزن  ,چنـان خشـونتی بخـرج داده 
رامجـروح وخونيـن كـرده اندوحتـی او راموردضرب وشـتم قرار داده 

, ند, ا
بنـده آن شـب اتفاقـی بدليـل  بيماری فرزنـدم دربيمارسـتان  بودم 

و وخامت حال ايشـان راشـاهدبودم,
كاش آن سـارق بـی انصـاف لحظـه ای باخودفكرميكردكه  آسـايش 
وراحتـی امـروز او وميليونهـا نفـر ااز ايـن ملت,ثمـره زحمات وشـب 
بيداريهـای ايـن مـادر عزيـز وهمـه مادران شـهيد اسـت كـه با چه 
سـختی ومشـقاتی,فرزندان رشـيدی بـزرگ كـرده وبرای پاسـداری 
ازملـک وميهـن وراحتـی امـروز ,وی وخانـواده اش,فداكـرده اسـت 
وسـالها باغم وماتم شـهادت فرزند دلبندش روزهارابه شـب رسـانده 

است,,,
واحتـرام جـوان  قـدر  ايـن شـبهای عزيـز  احتـرام  بـه  اميدواريـم 
وسـالمتی  باصحـت  مادرعزيـز  ايـن  زودتـر  شـهيدش,هرچه 
ازبيمارسـتان مرخـص شـود,ويقين داريـم درسـايه تـالش وهمـت 
عزيـزان انتظامـی وقضايـی فـرد مرتكـب ايـن جنايـت كـه عـالوه 
حـق  كـه  كسـی  بـه  احترامـی  بـی  بـزرگ  سـرقت,جرم  برجـرم 

دارد, جامعـه  برگـردن  بسـياربزرگی 
هرچه زودترشناسـايی ومجازات شـودتامرحمی باشـدبر دل سوخته 

اين مادر بزرگوارشـهيد,,,
زحمتكـش  ازعوامـل  دارد  تشكروقدرشناسـی  بسـی  جـای  البتـه 

ايـن  رسـيدن  از  چنددقيقـه  از  پـس  بالفاصلـه  كـه  انتظامـی 
مادرشـهيدبه بيمارستان,شـخص رييس آگاهی وعـده ای ازهمكاران 
شـان حضورپيداكـرده وبـه بررسـی ماجراپرداختندكـه بـرای همـه 

شـان آرزوی توفيـق داريـم,,
ازمديرمحتـرم بنيادشـهيدوامورايثارگران شهرسـتان منوجان انتظار 
شـهيدهرچه  مادرمعظـم  ايـن  مشـكالت  رفـع  بـه  نسـبت  داريـم 
سـريعتراقدامی عاجل بـه عمل آورد.باتشـكر خانواده شـهيداميريان

يادوراه شهيدان عزيزمان همواره جاودان باد,

جوابیه مدیر محترم بنیادشـهیدوامورایثارگران شهرسـتان 
ن جا منو

عرض ادب واحترام
طی تماسـی كه اينجانب بـا مديرمحترم بنيادشـهيدوامور ايثارگران 
منوجـان داشتم،ايشـان عنـوان داشـتند بعدازمطلـع شـدن موضوع 
بعـداز نمـاز ظهـر بـه اتفـاق آقايـان مرتضـوی و رضوانـی بـه ديدار 
مـادر بزرگـوار شهيددربيمارسـتان بندرعبـاس رفتيـم كـه الحمدهلل 
اوضـاع رو بـه بهبـودی اسـت ودر اوليـن فرصت معرفی سـهميه وام 
بنيـاد دربانـک ملـی جهت حصاركشـی به ايشـان انجام خواهدشـد.

ضمـن اينكـه بدليـل دريافـت وام مسـكن معرفـی مجـدد اينگونـه 
وام بـه ايـن مـادر بزرگواربدليـل ثبـت مجدددرسـامانه امـكان پذير 

نخواهدبود.
كوه پيما مديرمسوول نشريه تريبون جنوب
پيشنهاد يک شهروند منوجانی به شهردار

پیشنهاد یک شهروند منوجانی به شهردار
#پيام_مخاطبين 

سالم خسته نباشيد طاعات و عبادات قبول
جـا دارد تشـكر كنـم از زحمت های شـهردار محتـرم منوجان اقای 
روشـناس  بابـت تـالش هـای چشـم گيـر اخيـر كـه در شـهر قابل 
رويـت اسـت امـا مهنـدس ما در شـهر هـای همسـايه نظيـر رودان 
شـاهد بريـدن درخـت های بـی ثمـر مانند  گيـش يـا كنوكارپوس 
كـه بسـيار خطرنـاک اسـت و بـرای سـالمتی مضـر اسـت هسـتيم 
و جايگزيـن آن درخـت نارنـج اسـت كـه درختـی زيبـا و نسـبت 
بـه درختـان ديگـر كمتـر بـرگ ميريـزد و زحمـت كاركنـان عزيـز 
شـهرداری راكمتـر مـی كنـد امـا متاسـفانه در بعضـی از بلـوار هـا 
شـاهد كاشـت درختانـی نظيـر گيـش و غيـره هسـتيم ماننـد بلوار 
سـيصد واحـدی) بلوار به طـرف اداره  زندان( و ...لذا خواهشـمنديم 
درختـان بـی ثمـررا  بريـده ودرخـت نارنـج يـا درخـت هـای نظير 

نارنـج جايگزيـن گردد.
 با تشكر

به گـزارش روابط عمومی معاونت 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشكی 
اصغـر  علـی  دكتـر  جيرفـت، 
اجرايـی  سـتاد  دبيـر  خيرخـواه 
كنتـرل  ملـی  بسـيج  كمپيـن 
فشـار خـون بـاال گفـت: بيماری 
فشـارخون بـاال و كنتـرل نشـده 
سـكته  در  خطـر  عامـل  اوليـن 
مغـزی، سـكته قلبـی و مرگ می 
باشـد و از هميـن رو كنتـرل آن 
اهميـت دارد. اما ايـن عامل خطر 
تا حـدود زيادی قابل پيشـگيری 
و البتـه كامل قابل كنترل اسـت.

بيمـاری  دليـل  مهمتريـن  وی 
فشـارخون را نسبت مصرف باالی 
نمـک و عدم رعايـت رژيم غذايی 

مناسـب عنـوان كرد.
بـه  اشـاره  بـا  خيرخـواه  دكتـر 
بـه  فشـارخون  بيمـاری  اينكـه 
اسـت،  تشـخيص  قابـل  آسـانی 
افـزود: متاسـفانه ميـزان آگاهـی 
مـردم از ايـن بيمـاری در سـطح 
پائينـی قـرار دارد و كمتر از نيمی 
از بيمـاران از درمـان مناسـب و 

برخوردارنـد. مسـتمر 
وی گفـت: بسـيج ملـی كنتـرل 
فشـارخون بـاال بـا هـدف ارتقای 
آگاهـی مـردم دربـاره فشـارخون 

باال، ترغيب آنـان برای مراجعه به 
مراكـز تعيين شـده جهـت اندازه 
گيـری فشـارخون و شناسـايی و 
پيگيـری افـراد دارای فشـارخون 

بـاال طراحی شـده اسـت.
بـه  كـرد:  بيـان  دكترخيرخـواه 
بهداشـت  وزارت  علـت  هميـن 
تصميـم گرفتـه اسـت، طرحی با 
عنـوان بسـيج همگانـی كنتـرل 
فشـار خون بـاال را در كشـور اجرا 
كنـد. وی بـا بيـان اينكـه طـرح 

كنتـرل  همگانـی  بسـيج  ملـی 
فشـار خون باال از 27 ارديبهشـت 
در حـال اجـرا اسـت، اظهـار كرد: 
ايـن طـرح در دو مرحلـه اجرا می 
شـود. مرحلـه ی اول چـون در ماه 
مبارک رمضان اسـت و فشارخون 
افـراد را نمی تـوان در هنگام روزه 
ثبـت  دقيـق  صـورت  بـه  داری 
كـرد، طـرح در قالـب آمـوزش و 
اطـالع رسـانی در سـطح اسـتان 
تاريـخ  تـا  بـه صـورت گسـترده 

١7 خـرداد اجـرا مـی شـود و در 
مرحلـه ی دوم كـه از ١7 خـرداد 
گـردد،  مـی  اجـرا  تيـر   ١5 تـا 
فشـار خـون افـراد در خانـه های 
بهداشـت، پايـگاه هـای سـالمت، 
تيم هـای سـيار، بيمارسـتان ها، 
هـا  آزمايشـگاه  و  هـا  داروخانـه 
چک می شـود. معاون بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـكی جيرفت 
در خصـوص گـروه هـای هـدف 
در ايـن طـرح گفـت: بـا توجـه 

بـه مطالعات علمـی انجام شـده،  
گـروه مـورد نظـر در ايـن طـرح، 
سـه دسـته هسـتند، افـرادی كه 
سنشـان 30 سـال بـه باال اسـت، 
خانـم هـای بـاردار بدون شـرايط 

سـنی و بيمـاران كليـوی.
اينكـه طبـق  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـرآورد انجـام شـده از 290هـزار 
نفـر جمعيـت بـاالی 30سـال در 
جنـوب اسـتان كرمـان، حداقـل  
بايـد  23۶نفـر  و  ١٤5هـزار 

غربالگـری شـوند، گفـت: در ايـن 
طـرح 393 خانه بهداشـت ، ١١۶ 
مركـز جامـع سـالمت شـهری و 
روسـتايی و 50ايستگاه در جنوب 
اسـتان كرمـان مشـاركت دارنـد

دكتـر خيرخـواه افزود: متأسـفانه 
در جنـوب كرمـان تعـداد زيـادی 
از افـراد بـه فشـارخون بـاال مبتال 
هسـتند و چـون از ايـن موضـوع 
هـای  عارضـه  بـه  نيسـتند  آگاه 
بعـدی دچـار مـی شـوند و يكـی 
از اهـداف مـا در ايـن طـرح، ايـن 
اسـت آگاهی مـردم را نسـبت به 

ايـن موضـوع بـاال ببريم.
دبير سـتاد اجرايی كمپين بسيج 
بـاال  ملـی كنتـرل فشـار خـون 
دانشـگاه علـوم پزشـكی جيرفت 
تصريح كـرد: از مردم تقاضا داريم 
موضوع فشارخون را جدی بگيرند 
و در كنتـرل فشـارخون پيگيزيرو 
اهتمـام جـدی داشـته باشـند و 
بـرای چک كـردن فشارخونشـان 
بـه مراكـز مربوطـه مراجعه كنند 
salamat.gov. و يـا بـه سـامانه

شـماره  كدملـی،  طريـق  از   ir
وارد  تولـد  تاريـخ  و  شناسـنامه 
شـوند و فشـارخون و اطالعاتشان 

را ثبـت كنند.

نا آگاهی برخی مردم جنوب کرمان از ابتال به فشارخون 

دربي كالت در فوتسال رمضان منوجان
فوتسال  حذفي  مرحله  در  و  شب  چهارشنبه 
جام رمضان دو تيم پر هوادار و خوب منوجان 
مرحله  اين  در  حالي  در  ميثاق  و  ،شهرداري 
مقابل هم قرار گرفتند كه سال گذشته در فينال، 
شهرداري با تجربه باالتر و بازي بهتر در ضربات 
پنالتي ميثاق را مغلوب كرده و امسال در مرحله 

قبل از فينال به هم برخورد كرده اند.
 اين بازي از اين جهت اهميت دارد كه بازيكنان 
دوتيم از بهترينهاي شهرستانند و هواداران پرشور 
دربي  را  بازي  اين  توان  و مي  دارند  فراواني  و 
كالت ناميد. هميشه و در ادوار گذشته بازيهاي 
اين دو تيم از حساسيت ويژه اي برخوردار بوده 
است و معموال نتيجه بازي از قبل قابل پيش 

بيني نبوده است. با اينكه اكثر بازيكنان دو تيم 
در بيرون از زمين با هم رفاقت دارند و حتي در 
بازيهاي فوتبال در كنار هم و در يک تيم بازي 
مي كنند اما شرايط اين بازي ،خاص و ويژه است 
و رقابت سخت و سنگيني را در زمين بوجود مي 
آورد.تنش و هيجان در سكوهاي تماشاگران به 

اوج مي رسد و اين از زيباييهاي فوتبال است.
شهرداري كه از بازيكنان باتجربه تري برخوردار 
بود و با همين تجربه و توانايي تيمي و حرفه اي 
و تمرينات منظم هميشه يكي از مدعيان اصلي 
خودرا  باانگيزه  رقيب  شد  قهرمانيست!موفق 
با اختالف يک گل شكست دهد. ميثاق اما با 
استفاده از بازيكنان جوان و باانگيزه و پرتالش كه 

مدتهاي زياديست در كنار هم بازي مي كنند نيز 
در سالهاي اخير رقيب سرسختي براي شهرداري 
شده كه در ادوار گذشته بدون رقيب قهرمان 
اينگونه مسابقات مي شد.اكنون اما شرايط فرق 
كرده و تيم ميثاق هم همانند شهرداري از بخت 
زيادي براي رسيدن به فينال و قهرماني در اين 
مسابقات برخوردار بود. اين مسابقه براي خودش 
فينالي زودرس محسوب می شد و پيروز اين 
مسابقه)شهرداری منوجان( به احتمال قريب به 
يقين قهرماني مسابقات جام رمضان را كسب 
پرسپوليس  خوب  تيم  از  كرد.هرچند  خواهد 
ماهكنگان هم نبايد غافل شد كه امسال بازيهاي 

خوبي از خود به نمايش گذاشته است.
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ليتوگرافی و چاپ: مهدوی

جناب آقاي محمد محمودي 
سرپرست محترم فرمانداري منوجان

ضمـن عـرض تبريـک مجـدد حضـور جنابعالـي الزم دانسـتم 
بعنـوان عضـوي كوچـک  از جامعـه نكاتـي را خدمتتـان عنـوان 
نمايـم و اميـدوارم ايـن چنـد خط در آينـده بتوانـد در فعايتهاي 

جنابعالـي مثمـر ثمر باشـد.
ايجـاد فضـاي مثبـت و حمايت همـه جانبه از جنابعالي از سـوي 
اقشـار مختلـف مـردم شهرسـتان منوجـان كـه بعد از يـک دوره 
،فرمانـداري بومـي را مجـددا تجربـه خواهنـد نمـود وطيفـه اي 
سـنگين را بر دوش جنابعالي قرار داده اسـت و انتظارات از شـما 

را بسـيار بـاال برده اسـت.
بـا توجـه به سـوابق شـما كـه از پاييـن تريـن رده هـا در وزارت 
كشـور ،از كارمنـد بخشـداري تـا كارشـناس سياسـي فرمانداري 
و سـپس معاونـت فرمانـداري پلـه هـاي ترقي را يكـي يكي طي 
نمـوده ايـد  و تجـارب ارزنـده اي را در كنـار فرمانـداران موفقـي 
چـون حـاج سـعيد زارعـي ، ،جهانگيـر تشـكري و عطـا ناوكـي 
كسـب نمـوده ايـد انتظار مي رود كـه با اسـتفاده از اين تجربيات 
و برقـراري ارتبـاط بـا ايشـان و نيز اسـتفاده از مشـاوران دلسـوز  
بعنـوان بازويـي قـوي در رشـد و توسـعه شـاخصهاي مختلـف 
سياسـي ،اقتصـادي ،اجتماعي و فرهنگي شهرسـتان گام برداريد 

و بـه انتظـارات بحـق مردم پاسـخگو باشـيد.
انتخـاب  ايـن  از  مـردم  اتفـاق  بـه  قريـب  اكثريـت  اينكـه  بـا 
خرسـندند و حداقـل لفظـاً آن را عنـوان مـي كنند ليكـن به هر 
روي مخالفانـي هـم وجـود دارد كـه يـا از جناح سياسـي ديگري 
هسـتند كـه بالطبع دوسـت دارنـد فـردي از جناح خودشـان در 
ايـن مسـوليت قـرار مي گرفـت  يا اينكـه نظرات و ساليقشـان با 
حضرتعالـي متفـاوت اسـت و البتـه عـده اي مغرض نيز هميشـه 
ودر هـر انتصابـي كـه در منوجـان يا جاهـاي ديگـر رخ مي دهد 

دارند. وجـود 
امـا ايـن نكته ضـروري را بايـد يادآور شـوم كه جنابعالـي بعنوان 
فرمانـدار شهرسـتان منوجـان و نماينـده عالـي دولـت در ايـن 
شهرسـتان فكـر و رويـه تـان صرفـا معطوف توسـعه و پيشـرفت 
شهرسـتان در كنـار همـه مـردم و جناح ها و كسـاني كـه قلبا و 

عمـال در فكـر آبادانـي موطـن خويـش اند ، باشـد.

پرهيـز از سياسـت بازيهـاي حاشـيه اي و جذب حداكثـري را در 
رئـوس برنامـه هايتان قرار دهيـد و با ايجـاد هماهنگي و همدلي 
ميـان مسـوالن و ارگانهـاي دولتـي و غيـر دولتي ،شـوراي اداري 
شهرسـتان ،علـي الخصـوص نماينـده محتـرم ولـي فقيـه و امام 
جمعه شهرسـتان ،دادگسـتري ،شـوراي اسـالمي شـهر و روستا، 
شـهرداري و دهيـاران ،حوزه سـتادي آمـوزش و پرورش و سـاير 

نهادهايـي كـه در حـوزه خدمـت رسـاني بـه مـردم فعاليـت مي 
كنند راه پيشـرفت و آباداني شهرسـتان را سـرعت بخشـيد.

از ديگـر نهادهايـي كـه بايـد هماهنگي ويـژه اي با ايشـان ايجاد 
گـردد معيـن اقتصادي شهرسـتان منوجان اسـت كـه فعاليتهاي 
بسـيار خوبـي را در زمينـه ايجـاد اشـتغالهاي خـرد و مبـارزه بـا 
آسـيبهاي اجتماعـي از طريق ايجاد كمپهاي تـرک اعتياد آقايان 
و بانـوان و خدمـات آموزشـي و عمرانـي در آمـوزش و پـرورش 
و سـاير فعاليتهايـي كـه فعـال مجـال توضيـح آنها نيسـت ،انجام 
داده انـد و بايـد از ايـن ظرفيتي كـه در اختيار اسـت نهايت بهره 

بـرداري را انجام داد.
حلقـه مشـاوران را گسـترده كنيـد و تـا جايـي كـه مـي توانيـد 
خودتـان هـم موضوعاتـي كـه از سـوي افـراد در زمينـه هـاي 
مختلـف بيـان مي شـود را دنبـال كنيد تـا بتوانيد بهتـر و دقيق 

تـر برنامـه ريـزي و تصميـم سـازي نماييـد.
شـما اكنـون فرمانـدار همـه مـردم ايـن شهرسـتانيد و خودتـان 
شـخصا دل در گـرو همـه مـردم داريـد و دلسـوزانه قصد خدمت 
داريـد و هيـچ گـروه ،حـزب ،جنـاح و فـردي حـق مصادره شـما 
را بعنـوان هـم جناحـي و بانـد ندارد.هرچند كه مشـي شـخصي 
شـما مشـخص اسـت ليكـن بـراي پيشـرفت شهرسـتان بايـد با 
همـه جنـاح ها چه اصالح طلـب و اصولگرا و اعتدالگـرا در تعامل 

باشيد.
شـايد عـده اي فكر كنند كه ايـن انتصاب صرفا داليـل انتخاباتي 
از سـوي مجلس داشـته باشـد و البته كه يكي از داليلش همين 
امـا شـخص دكتـر حمـزه در حضـور جنابعالـي  بحـث اسـت 
و شـهردار از شـما خواسـتند اولويـت اصلـي خـود را خدمـت 
بـه مـردم قـرار دهيـد و وقتـي مـردم خدمـات شـما را مشـاهده 
كننـد و رضايتشـان جلـب گردد نيـازي به تبليغـات و فعاليتهاي 
انتخاباتـي چندانـي نيسـت و مردم خود بهتريـن قاضي و تصميم 

گيرنـده خواهنـد بود.
مـا نيـز بعنـوان رسـانه دركنـار شـما و حاميتـان خواهيـم بود و 
هرجـا نقصـي را مشـاهده كرديـم دلسـوزانه و  رودرو و هـم در 
رسـانه هـا منعكـس ميكنيـم كه بـا كمک هـم بتوانيم بـا تعامل 

سـازنده در راه آبادانـي منوجـان گام برداريـم. 

انتظارات اصحاب رسانه منوجان از فرماندار بومی اين شهرستان 

بامدیریت سعیدساالرطلب

اطالعيه  شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان:

بـه اطـالع كليـه صاحبـان مولدهـاي صنعتـي، تجـاري، كشـاورزي 
مي رسـاند در صورتيكـه تمـام يـا بخشـي از نيـاز مصـرف خـود را از 
طريـق راه انـدازي مولـد مقيـاس كوچـک تاميـن نماينـد نـرخ خريد 
انـرژي توليـدي مولدهاي برق، گازسـوز و گازوئيل سـوز در بازه زماني 
اول تيرمـاه لغايـت پانـزده شـهريور مـاه سـال ١398 از سـاعت ١١ 
الـي١5 و ١9 الـي 23 بـه ازاي هـر كيلـو وات سـاعت انـرژي توليـدي 
مبلـغ 3000ريـال بـراي گازسـوز و ٤500 ريـال بـراي گازوئيل سـوز 

اعـالم مي گـردد.
براي كسـب اطالعات بيشـتر با دفتر مديريت مصرف شـركت 
توزيـع نيـروي بـرق جنـوب اسـتان كرمـان بـا شـماره تمـاس 

03432115622 تمـاس حاصـل نمائيـد.

روابط عمومی
 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 جبارزارعی
خبرنگار نشریه تریبون جنوب


