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آدرس: منوجان -جنب سازمان تامین اجتماعی

مشترکین محترم
شرکت توزيع نیروي برق جنوب استان کرمان

آیا می دانید؟؟؟
آبگرمکـن های خورشـیدی ، دارای مزایایی مانند :صرفـه جویی در مصرف انرژی 
الکتریکـی و سـوخت هـای فسـیلی ، بـه صرفه بـودن از لحاظ اقتصـادی ،ایمنی 
بـاالو بـی خطر بودن ،آلوده نکردن محیط زیسـت ، عمرمفید و بـازده باال، هزینه 

نگهـداری کم وبـدون آلودگی صوتی می باشـد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر نودژ به مناسبت دهه فجر

ایـن روزهـا، روزهایـی مانـدگار و فرامـوش ناشـدنی در تاریـخ 
ملـت بـزرگ ماسـت، روزهای پیـروزی انقاب اسـامی اسـت؛ 
انقابـی کـه رسـاترین فریـاد تاریـخ، یعنـی امـام امـت ، آن را 
رهبـری کـرد و بـه فرجـام رسـاند و بـرای حفـظ آن، بـا تمـام 

وجـود تـاش کرد.
دهـه فجر، فرصـت بازنگری در ارزش ها و آرمان هاسـت؛ و این 
کـه چـه بودیـم و چه می کردیـم و چه می خواسـتیم، و اکنون 

کجاییم و چـه می کنیم.
کمتریـن ثمـره این انقاب، گشـودن فصلی نـو در تاریخ معاصر 
اسـت و ایـن اتفـاق بزرگـی اسـت، اتفاقی کـه باعث سـربلندی 
ملـت بـزرگ ایران شـد و امروز انقاب اسـامی ایـران به درجه 
ای از رشـد و بالندگـی رسـیده کـه جهـان را تحـت تأثیـر خود 
قـرار داده و ملـت هـای آزادیخـواه از این انقاب بـی نظیر الهام 

مـی گیرند.
اینجانبـان ضمـن تبریـک یـوم اهلل دهـه فجـر انقاب اسـامی 
بافرهنـگ  و  مـدار  والیـت  فهیـم  مـردم  فـرد  فـرد  خدمـت 
شـهرنودژ به ویـژه خانواده معظم شـهدا و ایثارگران و همچنین 
گرامیداشـت یادوخاطر سـردار سـپاه اسام  سـپهبد حاج قاسم 
سـلیمانی،  از همـه مـردم غیور انتظار اسـت با حضور گسـترده 
خـود در راهپیمایـی باشـکوه یـوم اهلل 22 بهمن ماه امسـال بار 
دیگـر بیعـت ناگسسـتنی خـود را بـا شـهدای واال مقـام و امام 
شـهدا و فرزنـد خلف امـام، مقام معظم رهبری تجدید و سـیلی 
محکـم دیگـری را بر گونه اسـتکبار جهانی و یـاوه گویان مزدور 

داخلـی اش بزنید.
  مهندس مسلم بارخدا               مهندس ذبیح اهلل حاجب

   شهردار شهر نودژ              رئیس شورای اسامی شهرنودژ

نمایشـگاه انقـاب فاطمیـه ،دهـه فجـرو گرامیداشـت 
یـاد وخاطـر سـردار سـپاه اسـام سـپهبد حاج قاسـم 
سـلیمانی صبـح روز یکشـنبه 13 بهمـن مـاه 1398 

درمحـل   شـهرداری نـودژ افتتـاح شـد.
بـه گـزارش نشـریه تریبون جنـوب ، نمایشـگاه انقاب 
فاطمیـه ،دهـه فجـرو گرامیداشـت یـاد وخاطر سـردار 
سـپاه اسـام سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی ، با حضور 
امـام جمعـه شهرسـتان منوجان،مهنـدس میرشـکاری 
معاونـت فرمانـداری منوجان،فرمانـده ناحیـه مقاومـت 
بسـیج سـپاه پاسـداران، فرمانـده منطقـه انتظامـی و 
جمعـی ازمدیـران دسـتگاه هـای اجرایـی شهرسـتان 
منوجان، شـهردار واعضای شـورای اسـامی شهرنودژ و 
پرسـنل  شـهرداری جنب  شـهرداری نودژ افتتاح شد.

مهنـدس بارخـدا شـهردار پرتاش شـهرنودژ در گفتگو 
روزی  از  کـرد:  تصریـح  جنـوب  تریبـون  نشـریه  بـا 
کـه خبـر شـهادت سـردار دلهـا سـپهبد حـاج قاسـم 

محتـرم  اعضـای  و  ،بارئیـس  شـنیدیم  را  سـلیمانی 
هـم  شـدیم،  مصصـم  نـودژ  شـهر  اسـامی  شـورای 
بانامگـذاری یکـی از خیابانهـا بـه نام این سـردار عظیم 
الشـان و هـم بـا برگـزاری ایـن نمایشـگاه، عـرض ادب 
و ارادتـی بـه سـاحت مقـدس این شـخصیت برجسـته 
و نمـاد مقاومـت اسـامی کـه همانـا نگیـن بـی بدیـل 
محـور مقاومت محسـوب می گردد، داشـته باشـیم.وی 
هـدف از برگزاری این نمایشـگاه را آشـنایی قشـرجوان 
بـا شـهدای مدافع حرم ،دسـتاوردهای انقاب اسـامی 
و سـیره وسـلوک اهـل بیـت )ع( عنـوان کـردو افـزود: 
این نمایشـگاه در سـه بخش:مختص به شـهدای محور 
مقاومت،اهـل بیـت)ع( وایـام مبـارک دهـه فجـر  راه 
انـدازی شـده اسـت. شـهردار نـودژ در ادامـه سـخنان 
مسـابقه   برگـزاری  از  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در  خـود 
بهتریـن  دلنوشـته دربـاره سـردار دلهـا حـاج قاسـم 
سـلیمانی خبـر دادو خاطـر نشـان کـرد بـه سـه نفر از 

برگزیـدگان ، جوایـز نفیسـی تقدیـم خواهـد شـد.
شـایان ذکـر اسـت ایـن نمایشـگاه تـا پایان اسـفندماه 
برگـزاری  طـول  در  باشـدو  مـی  دایـر  جـاری  سـال 
نمایشـگاه ،برنامـه هـای فرهنگـی ومذهبـی از قبیـل : 
محفـل انـس باقران،زیارت عاشورا،جشـن هـای انقاب 
مریم)س(،مراسـم  حضـرت  قرانـی  هـای  مهـد  ویـژه 
ختـم قـران  بـه شـهدای مدافع حرم ومسـابقه نقاشـی 

باموضـوع مدافعـان حـرم در آن برگـزار مـی گـردد.
درپایـان مهنـدس بارخدا شـهردار نودژ ،ضمن سـپاس 
محتـرم  جمعـه  امـام  از  رسـانه،  واصحـاب  حضـار  از 
منوجـان ،فرمانـده محترم سـپاه پاسـداران شهرسـتان 
شـهرنودژ  اسـامی  شـورای  محتـرم  منوجان،اعضـای 
،پرسـنل خدوم شـهرداری نودژ و حوزه مقاومت بسـیج 
خواهـران حضـرت مریـم )س( کـه نهایت همـکاری را 
در برگـزاری ایـن نمایشـگاه داشـته اند،تقدیـر وتشـکر 
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مجلس است که اساس یک کشور را به صالح می کشد،
یااساس یک کشور را رو به فساد می برد.

امام خمینی)ره(

سخن سردبیر

تو کربال آوردی برای مان

بـه درونـم مـی نگرم، عمیـق و ژرف! سراسـر وجـودم ماالمـال و لبریز از 
تفکـر درباره ی توسـت.

قلمـم را بـه حرکـت در مـی آورم تـا در مـوردت چیـزی بنویسـم، امـا 
قدرتـش را نـدارم. چیزی بـه ذهنم تراوش نمی کند کـه در قلمم جاری 
کنـم تـا بگویم که تـو که بودی؟ همین قـدر می دانم که تـو یکی دیگر 
از تنهـا کسـانی در ایـن دنیـا بـودی که فکر مـی کنم نیازی نیسـت در 
مـوردت حاضران چیزی برای حاضران دیگر بگویند و بنویسـند. معموالً 
در مـورد یـک فـرد؛ خبری و چیـزی را حاضران بـرای غائبان می گویند 
کـه آن بعـِض دیگـِر غایـب، آن لحظه خـود در دیـدن آن واقعـه، غائب 
باشـند. حادث شـدن تـو در این خاک یک اسـتثنا بود. تو یـک واقعه ی 
بـی نظیـر بـودی! در مورد دیدن واقعـه ی تو تمام دنیا تـکان خورد و به 
پا ایسـتاد. همگان شـکوه زیسـتن و پرواز کشـیدنت بر فراز آسـمان ها 
را خـود بـه چشـم دل و سـر دیدنـد و عمیقاً بـه نظاره نشسـتند. بهت و 
حیـرت رسـتاخیزی کـه تو در این کـره ی خاکی به وجـود آوردی هنوز 
دنیـا را خشـکزده در جایـش نگاه داشـته اسـت. زمان ایسـتاده اسـت تا 
در ایـن سـوگ بیشـتر از تو بگویـد. زود اسـت که هنوز فراموش شـوی. 
تاریـخ تـو را فرامـوش نخواهـد کـرد. تاریخ هر چـه را به دسـت بی رحم 
فراموشـی بسـپارد، کربـا را از یـاد نخواهد بـرد! تو کربایی بـودی! پس 

فراموش شـدنی نیستی...
تـو شـبیه اربابت حسـین)ع( بودی. از هـر زاویه و بُعد که بـه تو نگاه می 

کنـم تو را در قرب و نزدیکی حسـین)ع( می بینم!
همیشـه رو داشـتی به عراق و شـامات. دسـت تقدیر و کائنات همیشـه 
تـو را بـه سـمت عـراق و شـامات    مـی کشـید. از روزی کـه از اداره ی 
آب کرمـان بیـرون آمـدی و پـای افـزار رزم پوشـیدی و عـازم جبهه ها 
شـدی، سراسـر عمـر مبارکـت جهـد بـوده و جهـاد و تـاش و از پـای 
ننشسـتن. پیـش هیـچ ظالم و گردنکشـی سـر تعظیـم فرود نیـاوردی. 
همیشـه پشـتیبان ولـی امـر ات بـودی. امـر کـردی بـه معـروف و نهی 
کـردی از منکـر. از خـاک فاصلـه گرفتـی و بـه ملکـوت رو نهـادی. تـو 
از ملکـوت بـودی کـه بـه خـاک آمـده بـودی. همـه چیـزت کربایی و 
حسـینی بـود. زندگـی کـردن ات، جهـد و جهـادت در راه خـدا، اخاق 
نیکویت، خسـتگی ناپذیـری ات. زیر بار ظلم نرفتنت. و بر سـتم تازیدن 
ات و شـهید شـدنت. اِربـاً اِربا شـدن پیکرت. همه و همـه و همه چیزت!

صـدای کوبنـده ی خطبه های زینـب ات را دنیایی از راویان و رسـانه ها 
بـه گـوش یزیدیان زمان رسـاندند تا پایه های پوسـیده ی کاخ هایشـان 
تـرک عمیـق تـری بـر دارد. میلیونها نفـر در دنیـا به فریـاد خونخواهی 
تـو لبیـک گفتند و بـه پا خاسـتند. کران تا کـران این دنیـای خاکی در 
سـوگ رفتـن تو اشـک ماتـم ریختند. همـه جا صحبـت از تـو و خوبی 
هـا و رشـادت هـای توسـت! میلیونهـا نفـر در مراسـمات تشـییع پیکر 
تـو شـرکت کردنـد. مراسـم تشـییع پیکـر مطهـرت در دیـار کریمان و 
زادگاهـت؛ شـباهت عجیبـی بـه مراسـم جهانـی اربعین داشـت که هر 

سـاله بـر پا می شـود. 
تـو رسـتاخیزی بـه پا کردی! نـه در دنیا؛ بلکـه در دل هایمـان. هر چند 
بـه ظاهـر تـو از میـان مـا رفته ای؛ امـا برای همیشـه در قلـب و جان ما 
و در اعمـاق بطـن ایـن آب و خـاک جـا داری. تـو رفتنی نیسـتی. همه 
جـا حـرف از توسـت. تازه تو را شـناخته و پیدایت کرده ایـم. تو ققنوس 
مقدسـی هسـتی که از خون فرو رفته در خاک عراق ات؛ هزاران قاسـم 
دیگـر سـر بـر آورده اسـت. مـا همه قاسـم توایم قاسـم جان. شـهادتت 

مبـارک. تو برایمان کربـا آوردی!
حسین خسروی/سردبیر

گالیه عشایر بومی وغیر بومی شهرستان منوجان 
مبنی بز قطع سهمیه آرد

*حدود هشـت سـال است سهمیه آرد اقشـار زحمت کش عشایر بومی 
وغیربومـی شهرسـتان منوجـان قطـع گردیـده و تا آنجایی کـه در نطق 
خطبـه های نماز جمعه شهرسـتان منوجان توسـط امـام جمعه محترم 
وموقـت این شهرسـتان حجت االسـام حمـزه رضوانی مطـرح گردیده 
اسـت. از مسـئولین ذیربط خواهشـمندیم چنانچه در این زمینه ادله ای 

دارنـد به مـردم اعام کنندوانتظارهسـت از این اقشـار حمایت نمایند.
*ضمـن سـپاس از زحمات شـهرداری منوجان ،خواهشـمندیم نسـبت 
بـه پرکـردن چالـه هـای مسـیر بلـوار ورودی از مـاه کنـگان بـه مرکـز 
شـهرمنوجان کـه دراثـر بارندگی هـای اخیـر ایجادشـده،اقدام نمایندتا 

حادثـه تلخـی بـرای شـهروندان رخ ندهد.
* عبـور ازتونـل بزرگ بعد از پاسـگاه معادن فاریـاب به طرف بندرعباس 
انسـان را یاد تونل وحشـت می اندازد. خواهشـمندیم اداره وشهرسـازی 
جنوب وهرکسـی متولی اسـت،فکری بـه حال این مسـیر ترانزیتی بین 

االمللی بکنـد. ممنون تریبون
*جوانـان روسـتای تیـاب از اداره ورزش وجوانـان منوجـان درخواسـت 
نصـب دروازه فوتبـال وامکانـات ورزشـی داشـته اند.امیدواریـم جنـاب 
تاجیکـی از مدیـران همیشـه پاسـخگو وفعـال، نسـبت به حل مشـکل 

مطروحـه اقـدام نمایند.
*شهر نودژ بدون زمین فوتبال چمن

ورزشـکاران نـودژ وبخـش آسـمینون با ارسـال پیام به خبرنـگار تریبون 
جنـوب پیگیـر زمیـن فوتبـال چمـن این شـهر توسـط مدیـران ورزش 

ونماینـده مجلـس دکتر حمزه شـدند
باتوجـه بـه اسـتقبال ورزشـکاران شـهر نـودژ وبخـش آسـمینون ونبود 
زمیـن چمـن فوتبال متاسـفانه امـروز یکـی از دغدغه های فوتبالیسـت 
ها شـده اسـت فوتبال روی زمین خاکی وسـنگی امکان هرگونه حادثه 

تلخ و ناگـوار را دارد.

 
ویژگی های نامزد اصلح انتخابات 

از دیدگاه ولی امر مسلمین حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای

1-از شیوه های تبلیغاتی صحیح استفاده نماید.
2-ازبداخاقی های انتخاباتی پرهیز نماید.

3-به مبانی ارزشهای اسام،انقاب واهداف ملت پایبندباشد.
۴-با مردم صمیمی باشد وخود را خدمتگزار مردم بداند.

۵-مومن با تقوی ومتوکل به خدا باشد.
۶-استکبارستیز،شجاع ومقاوم در برابر فشارهای دشمن باشد.

۷-سـاده زیسـت باشـد واز اشـرافیگری اجتنـاب کندومتصـل به 
مراکـز ثـروت وقدرت نباشـد.

8-امانتدار،پاکدامن وبه دور از فسادباشد.
9-صادق و رو راست باشد.

1۰-برای مدیریت اجرایی کشور قوی وکارآمد باشد.
11-به توانایی ها ونظریات مردم ایمان داشته باشد.

12-خستگی ناپذیر ودارای همت جهادی باشد.
13-نیازهای جامعه را بداند واز درد آنها احساس درد کند.

1۴-بصیر و هوشمند وباتدبیر وبابرنامه باشد.
1۵- اهل اجرای عدالت ومبارزه با بی عدالتی باشد.

1۶-درجهت آرمانهاوپیشرفت کشور قدم بردارد.
1۷-التزام به قانون داشته باشد.

18-پایبنـد بـه اقتصـاد مقاومتی باشـد و برای پیشـرفت نگاهش 
به بیـرون مرزها نباشـد.

نقدي بر بخشي از نطق 
دکتر احمد حمزه و جایزه 

سه میلیون دالری به قاتل ترامپ!
احمـد حمـزه نماینـده پنج شهرسـتان جنوبـي کرمـان در پایان 
نطـق میان دسـتور انقابیشـان ،کـه البته بنـده با قسـمتهایي از 
آن موافقـم و از آن دفـاع مـي کنـم گفت:))من به نیابـت از مردم 
کرمـان اعـام می کنـم کـه همـه کرمانی هـا سـرباز حـاج قاسـم 
هسـتند و اگر همه ما شـهید شـویم هیـچ ابایی نداریـم. به نیابت 
از مـردم کرمـان بـرای هـر کس که ترامپ را به قتل برسـاند سـه 

میلیـون دالر جایـزه نقـدی می دهیم.((
جنـاب آقـاي دکتـر حمـزه اینکـه ترامـپ با دسـتور به شـهادت 
رسـاندن سـردار سـلیماني جنایتي بزرگ را مرتکب شـدند و نزد 
امـت هـاي آزاده جهـان خوار و خفیف شـدند بر کسـي پوشـیده 
نیسـت و همانطور که همه مسـئولین کشـوري و لشکري همگام 
با مردم عنوان داشـتند کشـتن هیچ یک از سـردمداران آمریکا به 
اندازه کفش سـپهبد سـلیماني ارزش ندارد بنابراین این سـخنان 
از جانـب جنابعالـي و تعییـن جایزه39۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)سـي و نه 
میلیـارد تومانـي( آن هم به نیابت از مردم کرمان این سـوال را در 
اذهـان متبـادر مي کند که اگـر واقعا دسترسـي به چنین مبلغي 
وجـود دارد ایـن مبلـغ را در رفـع محرومیتهـاي منطقـه جنـوب 

کرمان هزینـه کنید .
چرا که سیاسـتهاي خصمانه ایاالت متحده نسـبت به ملت ایران 

با کشـتن ایـن دلقک کله زرد از بیـن نخواهد رفت .
جبارزارعي )یكم بهمن ماه 98(

4 پروژه مدرسه سازی در 
شهرستان منوجان کلنگ زنی شد

نماینـده  کرمـان،  اسـتانداری  عمرانـی  امـور  معـاون  حضـور  بـا 
شـورای  مجلـس  در  کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  پنـج 
اسـتان  نوسـازی  نظـارت  و  اجرایـی  معـاون  اسـامی، 
 3۰ بـا  سـازی  مدرسـه  پـروژه   ۴ محلـی  مسـئوالن  و  کرمـان 

 کاس درس در شهرستان منوجان کلنگ زنی شد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش ، ابراهیم چتـروز در 
حاشـیه مراسـم کلنگ زنـی ۴ پـروژه کـه صبـح امـروز سـه شـنبه 
8 بهمـن مـاه انجـام شـد، گفـت: در آسـتانه ایـام اهلل دهـه مبـارک 
فجـر و ایـام پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی از محـل اعتبارات 
مدرسـه   ۴ سـاخت  کلنـگ  مـدارس  نوسـازی  اسـتانی  و  ملـی 
خـورد. زمیـن  بـه  منوجـان  در شهرسـتان  درس   بـا 3۰ کاس 

او افزود: از این ۴ پروژه مدرسـه سـازی یک پروژه مدرسـه سازی 12 
کاسه در روستای حافظ دهنو و 3 پروژه مدرسه سازی ۶ کاسه در 
 شهر منوجان، روستای الریان و روستای چاه شاهی اجرا خواهد شد.

ابراهیـم چتـروز بـا اشـاره به اینکـه اعتبـار سـاخت ایـن پروژه ها از 
محـل اعتبـارات اسـتانی و ملی نوسـازی مـدارس تخصیـص یافته، 
تصریـح کـرد: برای سـاخت این مدارس بـا 3۰ کاس درس و حصار 
کشـی و محوطـه سـازی 1۵۰ میلیـارد ریال اختصاص یافته اسـت.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فرمانـداری دومین جلسـه برنامه 
حضـور  بـا  فجـر  دهـه  ریـزی 
اعضـای شـورای اداری در محـل 
فرمانـداری  اجتماعـات  سـالن 

شـد. برگـزار 
 امـام جمعه شهرسـتان منوجان 
اظهـار داشـت: دهه فجر امسـال 
بایـد در حـوزه انقـاب و با توجه 
بـه متقارن بـودن چهلمیـن روز 
شـهادت سردار سـلیمانی برگزار 

شود.
رضوانـی  امیـن  حجت االسـام 
بـا بیـان اینکـه مراسـمات دهـه 

ادامـه  بهمـن  پایـان  تـا  فجـر 
داشـته باشـد، افـزود: مراسـمات 
در روسـتاها و سـطح شـهر ادامه 

داشـته و هر روز بایـد به نمایش 
گذاشـتن یـک حماسـه باشـد.

معاون عمرانـی فرمانداری اظهار 

داشـت: دهـه فجـر امسـال بـه 
دلیـل اتفاقـات و مسـائل بوجود 
بـه صـورت خـاص  بایـد  آمـده 

برگـزار شـود.
میرشـکاری افزود: مسئله ای که 
آمریـکا را تحت الشـعاع قرار می 
داد قـدرت ایـران در منطقـه بود 
کـه در نتیجه مجبور به شـهادت 
و  سـلیمانی،  سـردار  رسـاندن 
اینکـه با ایـن کار اشـتباه بزرگی 
ایـن جلسـه   مرتکـب شـدند.در 
بـه  صادقـی  خشـنود  آقـای 
عنـوان مسـئول سـتاد دهه فجر 
شهرسـتان منوجان انتخاب شد.

جلسـه شـهرداری هـای منطقه 
محتـرم  شـهرداران  باحضـور   9
کارگـروه  باموضـوع  منطقـه 
نـوروزی  سـفرهای  اجرایـی 
ومیزبانـی  جلسـه  باریاسـت 
شـهردارمهندس مجیدمحمودی 
کهنـوج  شـهرداری  محـل  در 

برگزارشـد.

دراین جلسه شـهرداران محترم، 
جهت آمادگی شـهرهای جنوبی 
مسـافرین  از  میزبانـی  بـرای 
راهکارهـای  ارائـه  بـا  نـوروزی 
مختلـف بـه گفتگو وتبـادل نظر 

پرداختنـد. 
ایـن  موضوعـات  ازمهمتریـن 
جلسـه بـه آمـاده سـازی پـارک 

شـهرها  سـبز  وفضـای  هـا 
و  منظـم  اسـکان  محـل  ایجـاد 
ایمـن؛ ایجادفضـای اقامـه نمـاز؛ 
وبرگـزاری جشـن های شـادی و 
مراسـم تحویل سـال با اسـتفاده 

از ظرفیـت گـروه هـای هنـری 
منطقـه بـه سـبک آییـن هـای 
سـنتی و بومـی منطقـه  بـرای 
میهمانان نـوروزی و شـهروندان 
گرامـی مـی تـوان اشـاره کـرد.

فوتبـال  بودنـد،  کـه  پـور  فردوسـی  و  نـود 
نگـران  چشـمی  بودنـد  دلخـوش  دوسـتان 
مسـائل فوتبـال را دنبال می کند، فردوسـی 
پـور کـه دل و زبانـش یکـی بـود و آن چه او 
را بـه تلویزیـون کشـیده بـود فقط عشـق به 

فوتبـال بـود و بـس.
چـه بـه هنرانـی کـه بـه عنـوان مسـوول به 
عشـق شـهرت وارد ایـن عرصـه می شـوند و 
نـه تنهـا محبوبیتی کسـب نمی کننـد بلکه 
جـزو منفورتریـن مدیـران قـرار مـی گیرنـد 
و رفتنشـان نـه تنهـا کسـی را ناراحـت نمی 
کنـد بلکـه باعـث خوشـحالی می شـود، تاج 
همیـن گونـه رفـت بـه گمانـم فروغـی مدیر 

شـبکه 3 هـم همیـن گونه بـرود.
برانکـو،  روش،  کـی  رفـت،  کـه  نـود 
اسـتراماچونی و همـه مدیـران موفق خارجی 
پرانـده شـدند و کسـی نبـود کـه بگویـد چه 
خبـر اسـت و تنهـا مدیرانـی بودنـد کـه بـه 
شـیوه غیراصولـی  توپ را به میدان سـایرین 
مـی انداختنـد، نود کـه رفت بـازی های تیم 
ملـی برای رسـیدن به جـام جهانـی به وقت 
اضافـه کشـیده شـد و بعـد از چنـد سـال به 

امـا و اگـر دچار شـدیم.
نـود کـه رفـت اوضاع فوتبـال قمـر در عقرب 
شـد و کسـی نبود که بگوید پشـت پرده این 
مسـتطیل سـبز چه می گذرد و هر روز قصه 

پـر غصه ای آغاز شـد، مدیران بایـد بدانند با 
مصاحبـه حـق میزبانـی تیـم هـای ایرانی به 
دسـت نمـی آیـد، برخـی از البـی عربسـتان 
مـی گوینـد، اگر البی بـرای حل این مسـاله 
پاسخگوسـت، مدیـران کـه در البی اسـتادند 
از همـان البـی هـای داخـل در خـارج هـم 
اسـتفاده کننـد، منافـع ملی یعنـی بتوانید از 
حـق ایـران و ایرانـی دفـاع کنیـد نـه این که 

کنار بایسـتید و شـعار بدهید.

نـود کـه بـود حداقـل حـرف دل مـا را مـی 
زد، شـاید ایـن دل کمـی آرام گیـرد، رسـانه 
هـای مسـتقل مـی توانند ایـن مدیـران غیر 
پاسـخگو را بـه میـز پاسـخگویی بکشـانند و 
ایـن تنهـا هنر فردوسـی پور بود کـه در صدا 
و سـیما نـود را بـه یـک برنامـه پرطرفـدار و 

مسـتقل تبدیـل کـرده بود.
کاش نود و فردوسی پور برگردند.

توفیق رفیق راهتان باد ..

برگزاری جلسه کارگروه اجرایی  
سفرهای نوروزی شهرداریهای 

منطقه ۹به میزبانی شهرداری کهنوج

جلسه برنامه ریزی دهه فجردر منوجان 

کاش نود و فردوسی پور برگردند

پیام های مخاطبین ومطالبات مردمی

جوابیه اداره ورزش 
وجوانان منوجان درپاسخ 
به خبرنگارتریبون جنوب 

وانعكاس پیامهای مخاطبین 
با سام 

ضمـن تقدیـر و تشـکر از دغدغـه ب حق 
ورزشـکاران و جوانـان بخـش آسـمینون 
بـا توجـه بـه پیگیری هـای قبلـی ورزش 
دوسـتان آن بخـش و مشـکات کمبـود 
بودجـه اعتبـارات دولتـی کـه اولویـت بـا 
اتمـام پـروژه هـای نیمـه تمـام ورزشـی 
امـکان  برهـه  آن  ودر  بـود  شهرسـتان 
شـروع پـروژه جدیـد از طریـق ایـن اداره 
و  ورزش  اداره  زمیـن  قبـل  سـال  نبـود 
جوانـان معـروف بـه »زمیـن پتـروک« بنا 
بـه درخواسـت اعضـای محتـرم شـورای 
شـهر نودژ در اختیار آن شـهرداری جهت 
احـداث زمیـن چمـن قـرار گرفـت کـه با 
توجـه ب آخریـن اطاعـات و پیگیری در 
حـال انتقـال سـند از طریق بنیاد مسـکن 
بـه شـهرداری می بـوده کـه آن مجموعه 
انشـاءاهلل بتواننـد پیگیـری الزم را جهـت 
احـداث زمیـن چمن در آینـده ای نزدیک 

باشند. داشـته 
)روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 

شهرستان منوجان(
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 ایام اهلل  مبارک دهه ی فجر و 22بهمن سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد.

اخبار شهرستانهای جنوبی

سفر مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان به منوجان

بـه گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری مدیـر کل ورزش و جوانان 
اسـتان از پـروژه هـای نیمـه تمـام ورزشـی شهرسـتان منوجـان 

بازدیـد بعمـل آورد.
محمـد محمـودی فرمانـدار منوجـان تاکیـد داشـت: زمیـن چمن 
مصنوعـی و اسـتخر شهرسـتان نیـاز اصلـی ورزشـکاران منوجـان 
اسـت و سـالهای سـال اسـت کـه منتظـر بهـره بـرداری ایـن دو 
پـروژه مهـم هسـتند و اینکـه نیاز اسـت هر چـه زودتر ایـن پروژه 

هـا بـه اتمـام و به بـرداری برسـند.
شـایان ذکر اسـت زمین چمن مصنوعی دو هفته آینده زیرسـازی 

و تـا پایان سـال بـه بهره برداری می رسـد.
همچنیـن سـالن و کاسـه اسـتخر تـا دو هفتـه آینده بـه اتمام می 

رسد.

گرفتاري کشاورزان روستاي
 گردن کرم منوجان

کشـاورزان روسـتاي جهادآباد)گـردن کرم( منوجان بـه دلیل عدم 
وجـود راه مناسـب مجبـور شـدند پیازهـاي خـود را بـا مشـکات 

فـراوان از رودخانـه عبـور دهنـد تـا دچار ضـرر و زیان نشـوند .
بـه گفتـه عضو شـوراي روسـتاي گـردن کـرم از روزي که بارشـها 
آغـاز شـده راه روسـتاي گـردن کـرم بـه مرکز شـهر و روسـتاهاي 
اطـراف قطـع شـده و مردم بـه زحمت و با پـاي پیـاده از رودخانه 
عبـور مـي کننـد .علي رغـم اینکه سـالها مـردم این روسـتا با این 
مشـکل دسـت و پنجـه نـرم مـي کننـد هیـچ فکـري بـراي حـل 

مشـکات این مـردم محروم نشـده اسـت .
البتـه سـتاد بحـران در چنـد روز گذشـته اقامـي را ماننـد آرد 
،آبمعدنـي و برخـي اقـام مـورد نیـاز را در اختیار مردم قـرار داده 
امـا متاسـفانه مشـکات مـردم بیش از ایـن موارد اسـت و نیازمند 

پیگیري و رسـیدگي بیشـترمی باشـند.

مجهزشدن دوتقاطع اصلی 
شهر)تقاطع شهید رضوانی ومعلم( 

باهمـکاری شـهرداری بـه چـراغ راهنمایـی چشـمک زن درجهت 
تسـهیل درعبور ومرور وسـاماندهی ترافیکی وآغازسـاخت باند دوم 
پـل شـهید مبرز-که جـا دارد از شـهردارمحترم منوجـان مهندس 
روشـناس قدردانی کـرد. خداقـوت باتشـکرازتریبون جنوب پلیس 

راهـور شهرسـتان منوجان

ادامه موفقیتهای نیروی انتظامی 
منوجان درکشف کاالی قاچاق

منوجـان  انتظامـی  منطقـه  فرماندهـی  محمـودی  سـرهنگ 
درگفتگوباخبرنگارنشـریه تریبـون جنـوب گفـت :مامورین پاسـگاه 
چـاه شـاهی  و کانتـری  موفـق بـه توقیـف دو دسـتگاه خـودرو 
سـواری و کشـف۴۷2۴۰۰نخ سـیگار شـدندودرااین رابطـه یـک 

نفرمتهـم بازداشـت شـد.

سیل مهربانی و همدلی 
در مدارس منوجان! 

دانـش آمـوزان، معلمـان، اولیـاء و مسـئوالن منوجـان همـگام بـا 
سراسـر اسـتان کرمان در طرح سـیل مهربانی همکاسـی 2 برای 

کمـک بـه سـیل زدگان سیسـتان و بلوچسـتان شـرکت کردند.
شهرسـتان  پـروش  و  آمـوزش  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
منوجان،حـج االسـام امیـن رضوانی در مراسـم نمادیـن این طرح 
کـه در مدرسـه ابتدایـی دخترانه هاجر برگزار شـد گفـت: آموزش 

و پـرورش پیشـگام مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. 
وی ضمـن سـپاس از ایـن اقـدام خداپسـندانه تصریح کـرد: امروز 
دانـش آمـوزان منوجانی همگام با سراسـر اسـتان کرمـان همدلی 
و نـوع دوسـتی خـود را بـه نمایش گذاشـتند و درس نوع دوسـتی 

را پـس دادند.
مـدارس  و  کرمـان  اسـتان  سراسـر  در  اسـت:همزمان  گفتنـی 
منوجـان، بـا حضور امام جمعـه منوجان، معاون پرورشـی و تربیت 
بدنـی آمـوزش و پـرورش، کارشناسـان ایـن اداره، دانـش آموزان، 
فرهنگیـان و اولیـاء مدرسـه دخترانـه هاجـر مراسـم نمادین طرح 

سـیل مهربانـی همکاسـی 2  برگـزار شـد.
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چهارشنبه 9/11/98
 شهرداری۴ - 1 جوانان متحد

پرسپولیس نودژ2 - 1 شهدای چشمه
 نبرد9 - ۰ تجدانو 

طالقان1 - 2 پیشکسوتان 
روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان منوجان

بازدید بخشدار آسمینون
 از پروژه های دهیاری های این بخش 

حسـن طاهـری بخشـدار آسـمینون در گفتگـو بـا خبرنـگار تریبون 
جنـوب تصریـح کـرد: در معیـت معـاون اداره کل امـور روسـتایی 
اسـتانداری از پـروژه هـای دهیاری هـای این بخـش بازدید به عمل 
آمـد و یقیـن دارم بـرای عمران وآبادانیروسـتاها ان شـااهلل خبرهای 
خوبـی در راه اسـت.وی افـزود: در حاشـیه ایـن بازدیدهـا از پـروژه 
هـای سـنگ مالـون روسـتای بجـگان و زیـر سـازی معابر روسـتای 
پاتـک و همچنیـن زمیـن چمـن فوتبـال بـن مغ کنـدر نیـز بازدید 
بـه عمـل آمد. بـرای این بخشـدار جوان و سـاعی توفیـق روز افزون 

آرزومندیم.

برگزاری کارگاه آموزشی بانوان فرهنگ یار 
ترافیک در شهرستان منوجان واعطای حكم 

پلیس راهور ناجا به بانوان فرهنگی   توسط پلیس 
راهور منوجان وپلیس راه کهنوج

سـروان علـی اکبر نوروزپوررئیـس  پلیس راهور شهرسـتان منوجان 
در گفتگـو باخبرنـگار تریبـون جنـوب گفـت: در راسـتای اهمیـت 
وضـرورت آمـوزش درآگاهـی بخشـی ارتقـاء انضبـاط ترافیکـی و 
کاهـش تخلفـات وتصادفـات رانندگـی وباعنایـت بـه نقـش تاثیـر 
گـذار زنان در تربیت و فرهنگ سـازی درنظراسـت بامشـارکت های 
عمومـی در طرح»بانـوان فرهنـگ یار ترافیـک«از حظـور موثر زنان 
در امـر ترویـج فرهنـگ صحیح عبـورو مرور و پیشـگیری از تخلفات 
و تصادفـات رانندگـی بـا ارائـه آمـوزش هـای الزم از سـوی پلیـس 
راهـور ناجـا اسـتفاده گـردد. لـذا تعـداد ۵1نفـر از مدیـران مدارس 
آمـوزش پرورش شهرسـتان منوجان توسـط پلیس راهـور به عنوان 
نماینـده فرهنگـی پلیـس راهـور ناجـا تعیین وبـه آنها حکـم بانوی 

فرهنـگ یـار ترافیـک اعطـا گردید.

منوجـان،  شـهری  مدیریـت 
ایـن  خبرنـگاران  و  فرمانـدار 
شهرسـتان را از وضعیـت اجـرای 
قـرارداد. درجریـان  هـا  پـروژه 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرداری و شورای اسامی شهر 
منوجـان، بـه منظـور پیگیـری و 
نظـارت بـر رونـد اجرایـی پروژها 
فرماندارشهرسـتان  حضـور  بـا 
منوجان،رئیس شـورای اسـامی 
از  وشـهردارمنوجان  شـهر 
پـروژه هـای عمرانـی شـهرداری 
کوچـه  وزیرسـازی  ،خاکریـزی 
چشمه،زیرسـازی  محلـه  هـای 
کوچـه های محله شـهیدفوالدی 
وبازگشـایی کوچـه هـا ومتصـل 
وخیابـان  مسـلم  خیابـان  بـه 
بازدیـد  شـهیدرضوانی شـمالی  
پیشـرفت  رونـد  نزدیـک  از  و 
فیزیکـی پـروژه ها مورد بررسـی 

قـرار گرفـت.
هـدف عمـده مدیریـت شـهری 
و  شـهرداری  از  اعـم  منوجـان 
و  آسـایش  رفـاه،  ایجـاد  شـورا 
آرامـش بـرای شـهروندان اسـت 
کـه شـهردار و اعضـای شـورای 

اسـامی شـهر منوجـان ضمـن 
تحـول  اقدامـات  از  پشـتیبانی 
آفریـن، تمامـی تاش خـود را به 
کار خواهنـد گرفـت تا بـا حضور 
مسـتمر و پیگیری مداوم، هرچه 
سـریعتر ایـن پـروژه هـا را کـه 
در آبادانـی شـهر نقـش بسـزایی 
دارنـد به بهـره برداری برسـانند.

در ادامـه فرمانـدار باهیئت همراه 
از روندلوله کشـی، گازرسـانی به 

بازدیدنمودند. شهرمنوجان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

اسـامی  وشـورای  شـهرداری 
شـهرمنوجان؛ شـهردار منوجـان 
بـه همراه اعضای محترم شـورای 
شـهر،آقای کوهپیما مدیرمسوول 
نشـریه تریبون جنوب،فردوسـی 
مسـوول کانون رسانه شهرستان، 
معـاون فنی و عمرانی شـهرداری  
از پـروژه هـای عمرانی در دسـت 
اقدام شـهرداری در نقاط مختلف 
سـطح شـهر بازدیـد و از نزدیک 
پیشـرفت  میـزان  جریـان  در 
قـرار  هـا  پـروژه  ایـن  فیزیکـی 

گرفتنـد.  بر اسـاس ایـن گزارش 
زیرسـازی  پـروژه  از  ابتـدا  در 
وآماده سـازی کوچـه های محله 
چشـمه  بازدیـد شـد و در ادامـه  
بـا تعدادی از اهالـی  محله دیدار 
وازنزدیک  به بررسـی مشـکات 

پرداختند. آنهـا 
خاکریـزی،  ازپـروژه  بازدیـد   -
زیرسـازی وآمـاده سـازی کوچه 
شـهیدفوالدی  محلـه  هـای 
شـمالی  شـهیدرضوانی  وفرعـی 
از دیگـر مـواردی بـود کـه مورد 

بازدیـد شـهردار و هیئـت همراه 
قـرار گرفـت. مهندس روشـناس 
درحاشیه این بازدیدها  درگفتگو 
با خبرنگار تریبـون جنوب گفت: 
ایـام  فرارسـیدن  بـه  توجـه  بـا 
دهـه فجـر شـهرداری منوجـان 
نسـبت بـه آذیـن بنـدی بلوارها 
وخیابـان های سـطح شـهر اقدام 
نموده اسـت ودر روزهـای پایانی 
گلهـای  کاشـت  بـا  نیـز  سـال 
سـبز  فضـای  ایجـاد  و  فصلـی 
مهمانـان  از  پذیرایـی  مقدمـات 

نـوروزی ایـن شـهر رافراهـم می 
رئیـس  اوژنـد  مهنـدس  نمایـد. 
شـهرمنوجان  اسـامی  شـورای 
از  باحمایتهایبیدریـغ خـود  کـه 
بخـش  و  عمرانـی  فعالیتهـای 
از  سـپاس  ضمـن  ورزشـی 
اذعـان  شـهرداری  مجموعـه 
کـرد: خوشـبختانه تیـم فوتبـال 
باردیگـر  منوجـان  شـهرداری 
شهرسـتان  ایـن  برتـر  درلیـگ 
مقـام قهرمانـی را به دسـت آورد 
وجـادارداز عوامـل تیم، کادر فنی 
ومربیـان زحمـت کـش مراتـب 

تشـکر خـود را اعـام نمایـم.
شـهردار  روشـناس  مهنـدس 
منوجان ؛در حاشـیه ایـن بازدید  
افـزود: ان شـاءاهلل بـا حمایتهـای 
شـورای محتـرم اسـامی شـهر 
بـا  شـهری  مدیریـت  منوجـان، 
تمـام تـوان، فعالیتهـای عمرانـی 
شـهر  سـطح  در  را  خدماتـی  و 
دنبـال می کنـد و در این راسـتا 
از همراهـی و همـکاری تمامـی 
شـهروندان بـا عوامـل و کارکنان 
شـهرداری  منوجـان، تشـکر می 

. یم نما

بازدید فرماندار،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهرمنوجان و اصحاب رسانه  
از پروژهای عمرانی شهری

تاریخـی  ورود  سـالروز  مناسـبت  بـه 
حضـرت امـام خمینـی )ره( بـه  وطـن و 
آغـاز دهـه مبـارک فجـر ، زنـگ انقـاب 
بـا حضـور امـام جمعـه منوجـان، فرماندار 
 ، پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر  شهرسـتان، 
خانواده معظم شـهداء و ایثارگران و سـایر 

مدیـران ادارات و نهـاد هـای شهرسـتان و 
شـورای اسـامی شـهر و شـهردار منوجان 
آمـوز  دانـش  شـهدای  سـالن   محـل  در 
دسـت  بـه  منوجـان  پـرورش  و  آمـوزش 

مـادر شـهید پـی سـخن نواختـه شـد.
پـرورش،  و  آمـوزش  مدیـر  خیرمقـدم 

دانـش  توسـط  دکلمـه  و  سـرود  اجـرای 
اجـرای  قلعـه،  زینبیـه  مدرسـه  آمـوزان 
موسـیقی توسـط سـینا اوژنـد، سـخنرانی 
کیـک  بریـدن  و  منوجـان  جمعـه  امـام 
چهـل و یکمیـن سـالگرد انقـاب از برنامه 

هـای ایـن مراسـم بـود.

نواختن زنگ انقالب
 به دست مادر شهید پی سخن 

همـه  مشـترک  زندگـی  در 
از معصومیـن)ع( بغیـر  انسـانها 

از  عصمـت  دارد،  وجـود  خطـا 
انسـانهای  بـرای  تقریبـا  خطـا 

اسـت. غیرممکـن  معمولـی 
امـا بـا کمـی دقـت در رفتـار و 
گفتـار مـی توانیـم میـزان خطا 
را کـم کـرده، تـا دیگـر مجبـور 

بـه عذرخواهـی نشـویم.
بعضـی اوقـات دچـار خطـا مـی 

شـویم، چـکار کنیـم؟
متاسـفانه برخـی از افـراد عادت 
دارنـد به جـای پذیـرش خطای 
امـکان خطـای  تـا حـد  خـود، 

خـود را توجیـه کننـد،
فرمایـد:  مـی  امیرمومنـان)ع( 
انـکار اشـتباه،خود اصـرار بر آن 

ست ا
نـگاه  از  انسـان  اگـر  حتـی 
نشـده،بهتر  خود،مرتکـب خطـا 

مقابـل  در  اسـت 
خویـش  همسـر 
ظاهـر  مدعیانـه 
بـرای  و  نشـود، 
جلوگیـری از تنش 
مـن  اگـر  بگویـد، 
خطایـی  چنیـن 
مرتکـب شـدم عذر 

خواهـم. مـی 
برخـی  متاسـفانه 

از افـراد تـاش مـی کننـد بـه 
جـای عذرخواهـی، یـک روزنـه 
گریـز پیـدا کننـد و تقصیـر را 
بیندازنـد  دیگـری  گـردن  بـه 
کـه نـه تنها مشـکلی حـل نمی 
جدیـدی  مشـکل  بلکـه  شـود، 
همـان  کـه  شـود  مـی  ایجـاد 
بگومگوهـای بـی خودی بر سـر 

اسـت. مقصـر  تعییـن 
پیشنهاد و راه حل:

اشـتباهی  1.اگـر 
تـا  ایـم  کـرده 
را  همسـرمان 
راضـی نکـرده ایـم 

نگیریـم. آرام 
خطـای  2.اگـر 
بپذیریـم،  را  خـود 
مـا،  همسـر  قطعـا 
خشـم  مدیریـت 
خـود را بـه دسـت 
خطـا،  توجیـه  امـا  گیـرد  مـی 
طـرف مقابـل را عصبانـی تر می 

کنـد.
ضعـف  نشـانه  خواهـی  3.عـذر 
نیسـت، بلکـه مدیریـت عاقانه 

یـک اختـاف اسـت.
۴.بـه عذرخواهـی و عذرپذیـری 
هـم  کـه  چـرا  باشـیم،  پایبنـد 
تنـش را پشـت سـر گذاشـته و 
هـم به اسـتحکام روابـط، کمک 

ایم. کـرده 
۵.اگـر طـرف مقابـل بـه جـای 
از  اشـتباه  بگویـد:  عذرخواهـی 
من بـود و مقصر هسـتم، همین 
عذرخواهـی  بعنـوان  بایـد  را 

بپذیریـم.
۶. در برابـر خطاهـای همسـر با 
نگاهـی همـراه بـا حسـن ظـن 

قضـاوت کنیـم.
معطـل  عـذر  پذیـرش  در   .۷
فرمـوده  بـه  کـه  چـرا  نکنیـم، 
نپذیرفتـن  صـادق)ع(:  امـام 
عذر،نشـانه کمبـود عقل اسـت.

و سخن پایانی:
بنا به فرموده امام علی)ع(:

از  کـه  امـوری  در  انسـان  اگـر 
و  کـرده  اطاعـت  خداونـد  امـر 
انـد،  شـده  ناراحـت  دیگـران 

کنـد. عذرخواهـی  نبایـد 

عذرخواهی در زندگی مشترک

جوادحاجبی
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دهـه مبـارک فجـر، ایـام به ثمـر رسـیدن مجاهدت هـا و جان فشـانی های مـردان و زنـان آزاده 
ایـران سـرافراز و کلیـد گشـاینده درهـای فتـح و پیـروزی بـه روی ملت بـزرگ ایران اسـت که با 
رهبـری پیامبرگونـه امـام خمینـی )ره( »اسـتقال «،» آزادی « و » جمهـوری اسـامی« را بـه 
ارمغـان آورد. فرارسـیدن ایـام غـرور آفریـن و شـکوهمند چهل ویکمین سـالگرد پیـروزی انقاب 
اسـامی ایـران را بـه مقـام عظمـای والیـت و بـه همه ملت شـریف ایران و بـه ویژه مردم شـریف 
شهرسـتان منوجـان  تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نماییـم. الزم اسـت از طریـق ایـن رسـانه به 

اطـاع مردم شرسـف این شهرسـتان برسـانم،خدمتی دیگـر از امور 
آب وفاضـاب شهرسـتان منوجـان کـه باعـث افتخاربنده وپرسـنل 
خـدوم تحـت امر می باشـد، بازسـازی شـبکه توزیع آب شهرسـتان 
منوجـان بـه طـول پنـج کیلومتـر اسـتکه همـراه بازسـازی کامـل 
تعـداد 1۷۰انشـعاب خانگـی بـه نحو مطلـوب انجام شـد. امیـدوارم 
ایـن خدمـات ارزنـده مورد رضایـت درگاه الهـی و مـردم نجیب این 

شهرسـتان واقـع گردد.

برادربزرگوارامیر زارعی 
ریاست محترم بانک تجارت شعبه

 شهرستان میناب 
حسـن  حـاج  مرحـوم  عزیزتـان  عمـوی  خبردرگذشـت 
زارعـی  چنـان سـنگین و جانسـوز اسـت که به دشـواری 
حضـرت  تقدیـر  برابـر  در   ولـی  می نشـیند،  بـاور  بـه 
پـروردگار چـاره ای جـز تسـلیم و رضـا نیسـت خداونـد 
قریـن رحمتـش فرمایـد. ایـن واقعـه دردنـاک را خدمـت 

شـما،خانواده  وبسـتگان آن مرحـوم تسـلیت عـرض مـی کنیـم واز درگاه خداونـد متعال برای 
جنابعالی،خانـواده  وفرزنـدان برومنـدش، صبرو اجرجزیل مسـالت داریم مارا هـم  در غم عزیز 

از دسـت رفتـه تـان شـریک بدانیـد. 
از طرف آقایان: 
ابراهیم امیری، حسن کوه پیما،علی زارعی)محمد(، حسن پی سخن 

هـر آنچه به سـامت کـودکان تا 
سـن پانزده سـالگی مربوط است، 
متخصـص  فعالیـت  حیطـه  در 

کـودکان قـرار می گیـرد.
سـامت فیزیکی، رفتاری و روانی 
همگی در ایـن مقوله می گنجند.

مراحـل رشـد و نمـو در کـودکان 
بـا سـرعتی باالتـر و متفـاوت از 
می گیـرد.  صـورت  بزرگسـاالن 
همین طور آناتومـی و فیزیولوژی 
آنهـا به ویـژه در دوران نـوزادی با 
بزرگسـاالن فرق دارد. لذا بررسـی 
بزرگسـاالن  بـا  آنهـا  سـامت 
متفـاوت خواهد بود و بررسـی آن 

نیازمنـد دانـش ویژه اسـت.
 توفیقـی حاصل شـد تـا از طریق 
ایـن نشـریه بـه معرفـی پزشـک 
حاذق،دقیـق ودلسـوز متخصـص 
کـودکان ونـوزادان در شهرسـتان 

بپردازیم. منوجـان 

دکتـر نیمـا دانشـور از پزشـکان 
جوانـی اسـت کـه بـا دلسـوزی، 
خدمـت در شهرسـتان منوجـان 
را بـرای بخش سـامت کـودکان 
اسـت. کـرده  انتخـاب  ونـوزادان 

وی متولـد 13۵۷سـاکن کرمـان 
و اصالتـاٌ اهـل جنـوب کرمان می 
باشـد که دارای 1۵ سـال سـابقه 
خدمت در دانشـگاه علوم پزشکی 
شهرسـتان جیرفـت مـی باشـد.

وی در گفتگـو با خبرنگار نشـریه 
تریبـون جنوب تصریـح کرد:بنده 
از سـال 13۷۶تا 1383وارد رشته 
پزشـکی شـدم و مدت ده سال در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 
بـا  بـه عنـوان پزشـک عمومـی 
افتخـار خدمـت کـرده ام و بعد از 
آن دوره تخصصـی را در دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان گذراندم و 
سـپس بـرای ادامـه  خدمت خود 

در ایـن عرصه ، باتوجه به حسـن 
شـهرت مردم شـریف  شهرستان 
منوجان در اصالت،مهمـان نوازی 
وفرهنگ باال،داوطلبانه این  شـهر 

را انتخـاب کـردم .
دکتـر دانشـور درپاسـخ به سـوال 
خبرنـگار نشـریه درمـورد معرفی 
برنامـه کاری و خدمـت رسـانی 
بـه بیمـاران خـود در شهرسـتان 
پزشـک  کار  افـزود:  منوجـان   
مقـدس تر از آن اسـت کـه به آن 
چشمداشـت مالی داشـته باشـد. 
امیـدوارم لیاقت خدمـت صادقانه 
به مردم این شهرسـتان را داشـته 
رعایـت  بنـده  هـدف  و  باشـم 
کلینیـک  یـک  اسـتانداردهای 
مجهـز وبـروز  بـا مجموعـه یـک 
کادر تخصصـی و ایجـاد فضایـی 
آرام ومطمئـن بـرای کـودکان و 
والدینـی اسـت که به مـا مراجعه 

کیفیـت  بنـده  کنند.بـرای  مـی 
مهمتـر از کمیـت اسـت چـرا که 
تنهـا چیـزی کـه در ایـن دنیـای 
وانفسـا مـی توانـم بـه آن افتخار 
کنـم ،دعای خیـر بیماران اسـت.

اینکـه  بـرای  لحـاظ  بدیـن 
بتوانـم  شـرایط ایـده الـی بـرای 
داشـته  خـود  بیمـاران  پذیـرش 
تسـهیات  از  باشم،بااسـتفاده 
وام اقـدام بـه تجهیـز مطـب بـه 
امکانـات متعدد از جمله : مبلمان 
وتخـت هـای بیمـاران ،راه اندازی 
کتابخانـه واسـتفاده از پمفلـت و  
دراختیار قـراردادن بروشـورهایی 
خانـواده  راهنمایـی  موضـوع  بـا 
و  شـایع  هـای  بیمـاری  در  هـا 
سـامت کـودکان، فضـای سـبز 
بـا بـه کارگیـری پرسـتار مجرب 
کارشـناس پرسـتاری  که سرکار 
خانـم امیر محمدی  کار مشـاوره 

کـودکان  والدیـن  راهنمایـی  و 
بـه صـورت تخصصـی  را  بیمـار 

انجـام مـی دهـد.
کـردم  عـرض  کـه  همانگونـه 
مشـاوره  برایـم  مهـم  مسـئله 
اسـت و اعتقـاددارم مـردم بایـد 
فرزنـد خـود جهـت  بیمـاری  از 
معالجـه بـه صـورت علمـی آگاه 
درمـان  دوره  طـول  در  گردنـد. 
حتی سـرماخوردگی کـودکان راه 
پیشـگیری و رژیم غذایی وطریقه 
صحیـح اسـتفاده از آنتی بیوتیک 
هـا در صورت لـزوم ،آلرژی،تغذیه 
شیرمادر،رشـدوتکامل با اسـتفاده 
دوره  و  مجـرب  پرسـتار  ازیـک 
دیـده، مشـاوره هـای تخصصـی 
بیمـاری  برحسـب  نیـاز  مـورد 
توسـط  واکسیناسـیون  ماننـد: 
پرسـتار بارعایـت احتـرام وتکریم 
مـی  صـورت  وهمراهـان  بیمـار 
مطـب  در  کـه  افـرادی  گیـرد. 
مشـغول مـی شـوند فقـط آشـنا 
بـه تزریقات  عادی نیسـتند بلکه 
بایـد کسـی کـه دیـد بالینـی به 
اوضـاع وشـرایط کودک را داشـته 
باشـدو بتوانـد اگـر شـرایط ویـژه 
ای پیـش بیاید،در زمینـه احیا به 

پزشـک کمـک کنـد.
در مـورد هزینـه هـای درمانـی با 
استفاده از مصوبه وزارت بهداشت 
ودرمـان در سـال جاری عمل می 

شود.
در مورداسـتفاده از وقت همراهان 
بیمـار تـا هنگامـی کـه در صـف 
پزشـک  بـه  مراجعـه  انتظـار 
ویـژه  مجـات  و  هسـتند،کتابها 

اختیـار  در  سـالن  در  مطالعـه 
عزیـزان قـرار مـی گیـرد.

وآرام  راحـت  کامـا  فضایـی 
وتخـت  راحتـی   صندلـی  بـا 
مخصـوص بچـه ها ،اسـباب بازی 
ویـژه سـرگرمی کـودکان همـراه 
نظـر  در  بخـش  آرام  باموزیـک 

اسـت. شـده  گرفتـه 
این متخصـص کـودکان در ادامه 
گفت:مهمتریـن  خـود  سـخنان 
بیمـاری  تشـخیص  در  مسـئله 
کـودکان ،روش ارتبـاط با کودک 
هسـت کـه بـا مهربانـی کـردن و 
جلـب توجـه او بـرای کمـک بـه 

معاینه اسـت. قاعـده ی کاری من 
ایجـاد آرامش درکـودک از طریق 
ارتبـاط خـوب با کـودک اسـت . 
وی در پایـان افزود:بـه هـر حـال 
نامـه  اسـاس سـوگند  بـر  بنـده 
پزشـکی ،سـر تعظیـم فـرود می 
آورم در مقابـل اسـاتید بزرگی که 
طـب کـودکان را در محضـر ایـن 
اسـاتیدی   . آموختـم  بزرگـواران 
همچـون پروفسـور نیـک نفس و 
پروفسـور داعـی و سـایر اسـاتید 
گـروه اطفـال دانشـکده پزشـکی 
کرمـان ، کـه همـواره در اخـاق 

وطبابـت الگـوی مـن بـوده انـد.

رسـانه  ایـن  طریـق  از  دارد  جـا 
مراتـب تقدیـر وتشـکر خـود را از 
جنـاب دکتر بیانی مقدم ریاسـت 
محتـرم شـبکه بهداشـت ودرمان  
ریاسـت  و  منوجـان  شهرسـتان 
محتـرم دلسـوز بیمارسـتان امام 
بـه  کـه  منوجـان  )ع(  حسـین 
جهـت همـکاری در امـر آموزش 
پرسـنل ،تهیـه وتجهیـز ،برقراری 
اسـتا نـدارد هـای الزم در بخـش 
و کلینیک اطفـال اعام نمایم. ان 
شـااهلل خداوند متعال بـه خادمان  
دلسـوز مـردم توفیـق روز افـزون  

فرماید. عنایـت 

دکتر نیما دانشورپزشک متخصص کودکان ونوزادان در منوجان: هدف بنده رعایت استانداردهای یک کلینیک مجهز وبروز  باکیفیت باال 
با مجموعه  یک کادر تخصصی ،جهت  ایجاد فضایی آرام ومطمئن برای کودکان و والدینی است که به ما مراجعه می کنند.

گفتگوی اختصاصی نشریه تریبون جنوب با  
دکتر نیما دانشور دارای بورد تخصصی بیماری 
های کودکان ونوزادان در  شهرستان منوجان 


