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بهترین و با کیفیت ترین 
انواع مبلمان راحتی ، 

اسپرت، سلطنتی، سرویس 
خواب، میز نهارخوری ....

همراه با فروش ویژه 
اقساطی 12 ماهه 

بدون بهره.....
انواع فرش های 1200 شانه 

، 1000 شانه و 700 شانه 
از بهترین برندهای فرش 

ماشینی ایران و انواع گلیم 
فرش و موکت در 

شهر فرش منوجان 
بهترین برندهای فرش ایران 

باکیفیت عالی در
 شهرفرش منوجان

اولویت ما سالمتی مشتریان 
خود،بارعایت پروتکل های 
بهداشتی و توزیع ماسک 
رایگان ومواد ضدعفونی 

با مدیریت شایسته وروابط 
عمومی باالی  جناب آقای 

علی زارعی و کارکنان خدوم  
شهرفرش منوجان

آدرس شهرستان منوجان ، 
ابتدای بلوار شهید فوالدی- 

ساختمان شهر فرش 
تلفن های تماس: 
03443302555
03443300535 

تلفن همراه: 09131491029

مژده به مردم شریف پنج گنج جنوب کرمان
یک فرصت استثنائی  فروش ویژه اقساطی 12 ماهه مبلمان بدون بهره

از نمایشگاه بزرگ شهر فرش منوجان دیدن کنید.

شهر فرش و مبل تهران

حسین خسروی/سردبیر

* این نوشتار حاوی طنز می باشد. *
اینجا منوجان است. هیس...! پروژه ها در خوابند!

شهرستان منوجان خوابگاه پروژه هاست! اگر وقتی 
جایی، توی مسابقه ای، جشنواره ای، چه می دانم 
توی همایشی و یا حتی موقع حل جدولی در روزنامه، 
این سوال از شما پرسیده شد که خوابگاه پروژه ها 
کجاست؟ سریعاً و بدون کوچکترین تاملی بگویید 

منوجان و جایزه ی خود را دریافت کنید. 
اصوالً ما در شهرستان منوجان چندین نمونه خواب 
پروژه داریم: یکم: پروژه های کامالً به کما رفته.)این 
دست از پروژه ها فقط زندگی نباتی دارند و کسی 
امیدی به بیدار شدنشان ندارد. مثل پروژه ی استخر 
شنا در محل کانون فرهنگی با خواب ربع قرنی و یا 
پانزده  با خواب  بجگان-دهکهان  پروژه ی جاده ی 

ساله(.
دوم: پروژه های با خواب عمیق)این نوع از پروژه ها 
بالخره یک روزی از خواب بیدار می شوند ولی معلوم 
نیست کی؟! مثل پروژه ی مصلی شهرستان منوجان(. 
سوم: پروژه های با خواب نیمه عمیق)مثل پروژه ی 
بازسازی قلعه ی تاریخی منوجان و هتل کنتوکی در 

سررس و یا پروژه ی آب شرب بجگان(.
چهارم: پروژه های با خواب قیلوله ای)این پروژه ها 
معموالً چرت های کوتاه می زنند و هر از چندگاهی 

با سر و صدایی که ایجاد می شود برای لحظه ای 
چشمان خود را باز کرده و غلت کوچکی می زنند و 
دوباره به خواب می روند. مثل پروژه ی گلزار شهدای 

گمنام(.
هر از چند گاهی تصمیم گرفته می شود که پروژه 
ی به اصطالح بزرگی)البته پروژه بزرگ یعنی در حد 
یک شهرستان کوچک محروم از امکانات و نه خدایی 
نکرده پروژه های بزرگ ملی( را در این شهرستان 
کلنگ بزنند. به هنگامه ی آئین کلنگ زنی پروژه 
در  است!  دیدنی  واقعاً  زنی  کلنگ  ها، جشنواره ی 
بحبوحه و گرماگرم لحظات نزدیک به فضای داغ تنور 
انتخابات، هیأتهای متعددی از راه می رسند و پروژه 
های متفاوتی را کلنگ می زنند. کلنگ هایی که ما را 
بیشتر به یاد پول و ارز بدون پشتوانه می اندازند. بگونه 
ای که در واقع می توان بطور اقتباسی به اینها هم 

عنوان کلنگ های بدون پشتوانه داد!
 در هیاهو و چکاچاک و طنین صدای خوردن کلنگ 
ها بر زمین؛ هیأتها عکس می اندازند. رسانه ها عکس 
ها را می گیرند و بین مردم در فضاهای مجازی و 
حقیقی درج و پخش می کنند. مردم شهر عکس ها 
را می بینند و مسرور و شادمان می شوند. داستان 
کلنگ زنی ها نقل محافل است و همه جا در مجالس 
است.  زنی  از کلنگ  و کوچک صحبت  بزرگ  بین 
حرفها زده شده و افسانه ها گفته می شود! فضای گرم 
مجازی گرم تر می شود و گروهها و فعالین اجتماعی 
مجازی چند روزی را سرگرم تبادل نظر در مورد طرح 
و یا پروژه ی کلنگ خورده هستند. پیمانکار یکی دو 
تا دستگاه و چند پاکت سیمان و تعدادی شاخه ی 
آهن و مقداری مصالح مورد نیاز دیگر خود را در محل 
کارگاه پیاده می کند. هیأتها که هنوز عرق چند روز 
قبل کلنگ زنی شان خشک نشده باز هم از راه می 
رسند و دوباره در کنار سیمانها و چند میلگرد افتاده بر 
زمین عکس می اندازند تا خبر شروع بکار و عملیاتی 
شدن پروژه را به رسانه ها و گروههای مجازی برسانند. 
چاپک ها و کف زدن های زیر تصاویر ارسال شده ی 
واتساپی و اینستاگرامی از پروژه ها که همچنان به قوت 
خود باقیست باز هم زیر تصاویر جدید قرار می گیرد. 

شالوده و پی کنی انجام می گیرد. خالته ها و بتونیرها 
روشن می شود. میلگردها َعلَم می شوند. دو سه تا 

ستونی پر شده یا نه باز گروهی کت شلواری با عینک 
دودی از راه می رسند که چند عکس دیگر بیندازند 
تا خبر پیشرفت بیست و پنج صدم درصدی پروژه 
را به گوش خالیق برسانند. عکس ها به سرعت نور 
در فضاهای مجازی دست به دست می شود. بازار 
چاپک های زیر پست های اینستاگرامی و واتساپی 
باز هم همچنان داغ است و بر تعداد آنها نیز افزوده 
تر می گردد. مردم و جوانان فضای مجازی همچنان 
خوشحال اند و گل از گل شان می شکفد. چند روزی 
و چند هفته ای و نهایتاً چند ماهی می گذرد. کم کم 
صدای َور َورِ خالته ها و بتونیرها کمتر بگوش می 
رسد. پیمانکار حال و حوصله ندارد و سرحال نیست 
و دیگر با آن اشتیاق روزهای اول کار نمی کند. تعداد 
روز  دو  کار  روز  یک  است.  کرده  کمتر  را  کارگرها 
تعطیل. یک روز کار چهار روز تعطیل. یک روز کار 
یک هفته تعطیل. یک روز کار ده روز تعطیل. یک روز 
کار پانزده روز تعطیل و این سیر نزولی همینطور ادامه 
پیدا کرده تا اینکه در نهایت دستگاهها را خاموش و 

بیل و فرغون خود را در اتاقک کارگاهش نهاده و به 
شهرستان بر می گردد و دیگر خبری از آن نمی شود. 
همه ساکت اند و دیگر کسی سراغی از پروژه نمی 
گیرد. آقا شیکه های کت  شلواری دیگر پیدایشان 
نیست تا درخشندگی برق عینک آفتابی شان چشم 
نواز عابرین باشد. عابرین می مانند و عبور هر روزه 
شان از کنار پروژه ی خاک خورده ای در هیبت یک 
فونداسیون با چند ستون َعلَم شده که سایه ی بی روح 
و کمرنگش فقط مأمن و سایبانی ست برای توله ها و 
سگ های ولگرد. ... و اینگونه است که پدیده ی خواب 

پروژه ها درمنوجان تعبیر می شود. 
بعد از چندین طرح و پروژه که چندین سال است 
در منوجان راکد مانده اند و در خواب عمیق و نیمه 
عمیق به سر می برند و اکنون دیگر کسی سراغی از 
آنها نمی گیرد؛ اخیراً پروژه ی پل محمد آباد هم به 

خواب رفته است.! 
پروژه ی پل روستای محمد آباد شهرستان منوجان 
چندی پیش و قبل از انتخابات مجلس یازدهم با آب و 

تاب فراوان و بازتاب آنچنانی در رسانه ها، کلنگ خورد 
و قول داده شد که در اسرع وقت پیمانکار پروژه ظرف 
مدت ده روز کاری، مرحله ی عملیاتی پروژه را شروع 
کند و شروع هم کرد و تا اینجای کار تقریباً همه چیز 
خوب پیش رفت و در بازه ی زمانی تقریبی مشخص 
شده، طرح عملیاتی شد. اما بعد از مدت اندکی فعالیت 

به دالیلی دوباره راکد ماند. 
وقتی از مطلعین محلی و خود اهالی روستا و عابرین 
آنجا علت را می پرسیم جوابشان این است که: »دلیل 
تعطیلی پروژه اصالً برای ما مهم نیست. آنها می گویند: 
دانستن دلیل چه دردی از ما دوا می کند؟ پس از 
سالها انتظار و گذشت چند دهه که قرار است این کار 
انجام شود و اکنون که کلنگ این کار زده شده است 
مهم برای ما فقط اتمام هر چه سریع تر کار است. 
اینکه به چه دلیل و چرا پروژه متوقف شده است برای 
ما فایده ای ندارد. به هر حال ما می دانیم که بالخره 
دلیل و یا دالیلی وجود دارد که این پروژه متوقف شده 
است. ما کاری به نبود اعتبار کافی و اینجور حرفها و 

یا سایر کم کاری ها و اختالفات مرسوم و احتمالی 
پیش آمده ی بین کارفرما و پیمانکار که در هر پروژه 
ای امکان وجودش هست نداریم. ما پل میخواهیم! 
ما یک مسیر تردد می خواهیم که به وقت بارندگی 
ها و جاری شدن رودخانه بتوانیم به راحتی و بدون 
هیچگونه ترس و واهمه ای از آن به سالمت بگذریم و 
دیگر هیچگاه ساعتها و بعضاً تا یک شبانه روز، دانش 
آموزی، دانشجویی، معلمی، کشاورزی و مریض کلیه 
درد و یا زن در حال فارغی دیگر پشت آب رودخانه 
نماند تا مجبور شوند به جای آمبوالنس با تراکتور و 

لودر به آنطرف آبش برسانند.« 
اکنون اهالی روستای محمد آباد و حدود دهها روستای 
دیگر که عبورشان از این پل می گذرد در به در دنبال 
این  هستند که هر چه سریع تر این پروژه به سرانجام 

برسد تا پس از سالها مشکل تردد شان حل گردد.
فعالً که پروژه ی پل محمد آباد به خواب رفته است. 
باید دید که این خواب چه خوابی برای این پل خواهد 
بود؟ خدایی ناکرده خوابی از نوع اول که نخواهد بود!؟

هیس...! پروژه ها در منوجان خوابند!

پروژه ی پل محمد آباد هم
 به خواب رفت!
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ای خمینی ای مسیحای زمان / ای تسالی دل و آرام جاناپ
یاد تو ما را چراغ روشن است / عشق تو همواره در جان و تن است . . .

14خرداد سالروز رحلت جانسوز امام خمینی)ره(
تسلیت باد

 پیامهای مخاطبین
ادامه عملکرد موفق نیروی انتظامی منوجان در کشف 

مواد مخدر
بـه گـزارش نشـریه تریبون جنوب ،جناب سـرهنگ محمـودی فرمانده 
منطقـه انتظامـی شهرسـتان منوجـان اظهـار داشـت :ماموران پاسـگاه 
چـاه شـاهی   باپشـتیبانی  پاسـگاه انتظامـی توکهورف.ا.شهرسـتان 
میناب،هنـگام انجـام وظایف ذاتـی و کنترل خودروهـای عبوری  موفق 
بـه توقیـف  یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد و کشـف 120 کیلوگـرم مواد 
مخـدر از نـوع تریـاک شـدند و دراین رابطـه یک نفر متهم را بازداشـت 

نمودند.

درخواست سید ابوالحسن حسینی معاونت محترم 
فرماندار منوجان از دهیاران وشوراهای اسالمی 

روستاها در گفتگو با تریبون جنوب:
باسـالم،  دهیـاران و شـوراهای عزیـز توجه داشـته باشـید کـه با توجه 
بـه اینکـه امسـال خداراشـکر  بارندگـی های بسـیار خوبـی در منطقه 
داشـتیم شـاهد رویـش گیاهـان خـودرو و علفهـای هـرز شـده ایم که 
بـا گرم شـدن هوا و خشـک شـدن آنهـا احتمال بـروز آتش سـوزی در 
مراتـع و دشـتها و در ادامه شـاهد آتـش گرفتن باغها و منازل هسـتیم 
و از یـک طـرف هـم باتوجـه به اینکـه برداشـت محصوالت کشـاورزی 
بخصـوص گنـدم رو بـه اتمـام مـی باشـد و کشـاورزان جهـت آمـاده 
کـردن زمینهـا برای کشـت بعـد هسـتند وبرخی افـراد اقـدام به آتش 
زدن زمینهـا مـی کننـد،  لـذا اطـالع رسـانی کنید جهـت جلوگیری از 

هرگونـه مشـکلی، اقدامات پیشـگیرانه بعمـل آید .
نمونه آن چند روز پیش در تیاب و امروز هم شکر آباد و گنج آباد

هشدار پزشک بیمارستان منوجان درخصوص بیماری 
کروناجناب دکترشهابی درگفتگو با تریبون جنوب

سالم خدمت مردم فهیم منوجان
بـا ایـن وضعیـت تردد در سـطح شـهر و اجتماعـات و عدم اسـتفاده از 

هیچگونـه تجهیـزات بهداشـتی مراقبتی و پیشـگیری 
امـاده وقـوع یـک فاجعـه انسـانی در جنـوب کرمـان مشـابه وضعیـت 

شـهرهای شـمالی و قـم در اوایـل کرونـا در منوجـان باشـید
در همیـن لحظـه هـم شـاهد افزایش مـوارد بیمـاری های تنفسـی در 
افـرادی کـه هیچگونه سـابقه ای ندارند و کامال سـالم بوده اند هسـتیم

زحمات پرسـنل بهداشـت درمـان هدر ندهیم و شـاهد فقـدان عزیزان 
خود نباشـیم.

باز هم آتش سوزی در باغ ها و مزارع منوجان
 2۹ دوشـنبه  ظهـر  بعـداز  از  جنـوب  تریبـون  نشـریه  گـزارش  بـه 
اردیبهشـت ماه۹۹ آتش سـوزی در بـاغ ها و مزارع کشـاورزی منوجان 
محـدوده هـای روگل،شـکرآباد و دهنـو بـه سـمت مـاه کنـگان آغـاز 
شـده و باپیگیـری هـای معاونین فرمانداری ماشـین های آتش نشـانی 
ازشـهرهای منوجـان ونـودژ،و لودربخشـداری، درمنطقه حضـور دارند. 
فـوالدی یکـی از ماموریـن آتش نشـانی شـهرداری منوجـان درگفتگو 
باتریبـون جنـوب گفت:بـا حضوربـه موقـع ماشـین آالت آتش نشـانی 
شـهرداری منوجـان ونـودژ امیدواریـم آتـش سـوزی بـه صـورت کامل 
مهـار گـردد. انتظـار مـی رود باتوجه به وسـعت شهرسـتان دردوبخش 
مرکزی و آسـمینون ،نسـبت به افزایش ماشـین آالت آتش نشـانی در 
شـهرداری هـای منوجـان و نودژ اقـدام گرددتـا جوابگوی حـوادث این 

چنینی و وسـیع درسـطح شهرسـتان باشـیم.

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان منوجـان بـه همـراه جمعي از مسـئوالن 
انتظامي شهرسـتان با خانواده هاي معزز شهیدان«بختیارعیسائي،عباس 
کرمي، اسـحق دلشـادي، گل محمد عیسـایی و نوراهلل سـهرابي«دیدار 

کرد.
سـرهنگ محمودی در این دیدارها اظهار داشـت: خانواده شـهدا کمتر 
از شـهدا نیسـتند و خدمـت بـه خانـواده هاي شـهدا براي مـا افتخاري 

بزرگ اسـت.
گفتنـي اسـت شـهید بختیـار عیسـائي در تاریـخ 73/06/18در تاریـخ 
عنبرآبـاد- در شهرسـتان  مـواد مخـدر  قاچاقچیـان  بـا  در درگیـري 

مردهک،شـهید نـوراهلل سـهرابي در تاریـخ 71/07/25در درگیـري بـا 
اشـرار مسـلح در شهرستان عنبرآباد ، مردهک، شـهید اسحاق دلشادي 
در تاریخ 88/04/23در درگیري با اشـرار مسـلح در شهرسـتان میناب-
چـراغ آبـاد، شـهید عبـاس کرمـي در تاریـخ 77/12/03در درگیـري با 
اشـرار مسـلح در شهرسـتان رودبـار و شـهید گل محمـد عیسـایی در 
تاریـخ 80/06/06در درگیـري با اشـرار مسـلح در شهرسـتان منوجان-

گشـولک بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل آمدند. 

انحراف چشم چرانی یک آسیب  اجتماعی
ترین  شایع  از  یکی  چرانی  چشم 
توده  در  که  است  انحرافات جنسی 
هر صنفی  در  و  مردم  و  اجتماعات 
وجود دارد و حتی در اشخاص مطرح 
جامعه هم بعضا انحراف چشم چرانی 

وجود دارد.
اما چشم چرانی برای مردم و اجتماع، 
نسبت به بقیه انحرافات ضرر کمتری 

دارد.
انسان ها در روابط اجتماعی خود با 

دیگران)چه جنس مخالف، چه جنس موافق( به طور طبیعی با آنها، هم 
ارتباط کالمی و هم ارتباط حضوری دارند، و به آنها نگاه می کنند، این نوع 
نگاه به هیچ وجه در آن، بحث تحریک شهوت و لذت جنسی نیست، و به این 
نگاه نمی شود گفت چشم چرانی، متاسفانه بعضی نگاهها، ادامه دار هستند و 
با انگیزه لذت جنسی انجام می شود، نتیجه آن تحریک شدن غریزه و میل 
جنسی است، یقینا این نوع نگاه، تحت عنوان »چشم چرانی« تعبیر می شود، 
از نظر روانشناسان هنگامی که چشم چرانی بصورت یک عادت مزمن در می 

آید، یک بیماری روانی تلقی می شود. 
بیماری چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است، خودنما، فردی 
است که خود را در معرض دید دیگران قرار می دهد و چشم چران، کسی 

است که از تماشای جنسی دیگران لذت می برد.
خودنمایی به نسبت در زن ها بیشتر دیده می شود، از طرفی چشم چرانی 
در مردها بیشتر است. این انحراف هنگامی رخ می دهد که فرد چشم چران، 
رضایت جنسی خود را بوسیله دیدن دستگاه جنسی سایر افراد اعم از زن 

و مرد)مخصوصا زن( به دست می آورد و با این نگاه کسب لذت می نماید.
قباحت عمل غیر عادی این گونه افراد، با عفت عمومی و اخالق حسنه 
اجتماعی منافات بسبار دارد. کسانی که مرتکب »انحراف چشم چرانی« 
انحراف خودنمایی، خطری برای اجتماع  هستند، هم مانند مبتالیان به 
ندارند، چرا که عالقه به نظاره اعمال جنسی دیگران به قدری بین افراد بشر 
شایع است که به راحتی نمی توان، صرف دارا بودن این میل، آن را انحراف 
دانست، مگر آن که لذت نگاه کردن، جانشین لذتی شود که فرد چشم چران 

از تماس عادی جنسی با جنس مخالف بر می گیرد. 
افراد چشم چران، معموال برای مشاهده دیگران، دارای میل شدید و غیرقابل 
کنترل هستند و شاید هم این میل غیر عادی، تا حد ارتکاب جرم به پیش 
برود. عمل فردی که به انحراف چشم چرانی دچار شده، موقعی منجر به 
ارتکاب جرم می شود که برای یافتن موردی که باعث لذت می شود به تکاپو 

و فعالیت می پردازد و خود را به آب و آتش می زند.
امیر مومنان)ع( می فرماید: نابینا بودن بهتر از نگاههای نامشروع است.

پس فاصله گناه و نگاه اندک است.
برای رهایی از این انحراف که مشکالت جدی را در پی دارد، ضرورت دارد 

تماس نامشروع با نامحرمان کنترل و محافظت شود.
و جمله معروف حضرت علی)ع( را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم، که می 
فرمایند: چیزی در بدن کم سپاس تر از چشم نیست، خواسته اش را ندهید 

که شما را از یاد خدا باز می دارد.
جواد حاجبی عضو شورای مصلحین شهرستان منوجان

پیامهای مخاطبین صرفاٌ دیدگاه این عزیزان می باشدو به منظور 
گردیده  ذیربط،جهت رسیدگی عاجل درج  به مسئولین  انعکاس 

است.
باسالم و خداقوت خدمت عوامل تریبون جنوب

به استحضار می رساند حدود یک ماه پیش تعداد 8 سرعت گیر)سرعتکاه (در 
مسیر چاه آموزی احداث شد البته تحت عنوان سرعت گیر وگرنه شباهتی به 

سرعت گیر ندارد و مطالبی را در این رابطه میخواستم مطرح کنم 
 1. در بعضی از این نقاط نیاز به احداث سرعت گیر در خیابان اصلی نبود 
میتوانستند در فرعی مربوطه احداث کنند تا وسایل نقلیه علی الخصوص 

موتوری ها که از فرعی می آیند یکباره وارد خیابان اصلی نشوند
2.چند شب پیش یکی از اقوام دچار مارگزیدگی شده بود ساعت 2شب 
به  تا  برسانیم خیلی طول کشید  بیمارستان  به  را  فرد  این  میخواستیم 

بیمارستان رسانده شد.
 3.در آتش سوزیهای که چندی پیش در روستای چاه آموزی و روستاهای 
همجوار اتفاق افتاد،بیش از نیم ساعت طول کشید تا ماشین آتش نشانی 

برسد!
 لذا تقاضا داریم شورای ترافیک مجدداً از نقاط مورد نظر بازدید و نسبت به 

اصالح آنها  اقدام کند.باتشکرعبدالرضا کریمی
قابل توجه شرکت گاز درمنوجان

الزم  تذکرات  پیمانکارتان  مردم،به  به  خدمت  درجهت  خواهشمندیم 
درمواردزیر را بدهید:لزوم تسریع شکستگی های لوله های آب شهری جهت 
جلوگیری ازهدررفت آب و بازگشایی معابر به خصوص کوچه شهیدفوالدی5
با توجه به اعالمیه قطعی برق در روزجمعه ۹خرداد ماه تعدادی از همشهریان 
عزیز منوجانی از طریق پیامک یا تماس از تاخیر یک ساعتی برق گالیه مند 
بودند که علت را از مهندس مسعودی مدیر محترم برق منوجان جویا شدیم.
ضمن اینکه انتظار می رود در برنامه ریزی واطالع رسانی درجهت رعایت 

حقوق شهروندی دراین موارد دقت بیشتری در آینده صورت پذیرد.
پاسخ مدیر برق منوجان درخصوص گالیه مخاطبین از تاخیر در وصل برق

تریبون  ازنشریه  وباتشکر  منوجان  وشریف  فهیم  مردم  خدمت  سالم 
جنوب،خاموشی روز جمعه در پست فوق توزیع  کهنوج و به در خواست 
برق منطقه ای استان کرمان جهت اصالح و بهینه سازی اعمال شده و عالوه 
بر مرکز شهرمنوجان ، شهرستان قلعه گنج هم بی برق بوده است وکلیه در 
خواست های  امور برق منوجان طبق برنامه و با حداقل تاخیر اعمال شده 
است. ازصبرو حوصله شما سپاسگزاریم وان شااهلل در برنامه های آینده دقت 

بیشتر مدنظر خواهدبود.
سالم بر عوامل نشریه تریبون جنوب:کوچه خلیج فارس 18 ماهکنگان چند 
ساله  فاقد روشنایی است وچند ماهه به اداره برق مراجعه می کنیم و پاسخی 

نگرفته ایم.لطفا پیگیری کنید.تشکر از شما جداوی
سالم لطفا پیگیری کنید به چه  دلیل کوچه خلیج فارس18 ماهکنگان جنب 
نانوایی امیری با گذشت چندین سال هیچ اقدامی نمی شود آسفالت پیش 
کش حداقل با گریدر صافش کنند که بتوانیم ماشین هایمان را داخل حیاط 
ببریم جای تاسف است  که در ورودی شهر شاهد همچین وضعیتی باشیم.  

باتشکر جداوی از ماهکنگان
سالم ودرود

 از شهرداری منوجان تقاضامندیم ، آسفالت کوچه ها وخیابانهای محدوده 
شهرک 65هکتاری را در دستور کار قراردهد باسپاس. محمودی

دست های خدا باشیم
انسـانی  رویـای  بـرآوردن  بـرای 

دیگـر
این قانون کائنات است

که هرگاه
معجزه زندگی دیگران باشیم

بی شک کس دیگری
معجزه زندگی ما خواهد بود...

توفیقـی حاصـل شـد تـا گـزارش 
کوتاهـی را از یـک کارگاه تولیـد 
شهرسـتان  در  دیگـر  ماسـک 
منوجـان تهیه کرده وتقدیم شـما 

عزیـزان نماییـم.
گـروه جهـادی دسـتهای مهربـان 
در مـاه کنـگان منوجـان باعده ای 
از جوانـان گمنام و عاشـق خدمت 
بـه مـردم ،اینجا گرد هـم آمده اند 

تـا با نیـت خیر خـود گامـی بلند 
در جهـت نجـات همنوعـان خـود 

بردارند.
آقـای مجیـد زارعـی از متولیـان 
ایـن گـروه  کـه در تولید ماسـک 
مـردان  پشـتوانه  بـا  ای  پارچـه 
وزنـان فـداکار و همـت عزیزانـی 

همچـون جناب دکتـر بیانی مدیر 
شـبکه بهداشـت ودرمان منوجان 
ومهنـدس کیخـواه از کشـاورزان 
منوجـان،  شهرسـتان  نمونـه 
درجهـت تهیـه پارچـه مـورد نیاز 
همـکاری  ،نهایـت  کارگاه  ایـن 
رادارنـد، تصریح کرد:از 2۹ اسـفند 

ماه سـال ۹8 ایـن کارگاه کار خود 
را شـروع کـرده اسـت، تادرجهـت 
تامیـن ماسـک موردنیارشـهرمان 
گامـی هرچنـد کوچـک درجهت 
رضای خدا برداشـته باشـیم.دراین 
وبزرگـواری  خیـر  افـراد  کارگاه 
فعالیـت دارنـد کـه حاضر بـه ذکر 

نام خود نیسـتند و فقـط ازخداوند 
طلـب اجروثـواب دارنـد.

پاسـی  تـا  کـه  ومردانـی  زنـان 
ازشـب،بدون هیـچ چشمداشـتی 
نهادی،روزانـه  یـا  کسـی  از 
پارچه  باتولید800تا1000ماسـک 
خـودرا  تولیـدی  محصـوالت  ای 

رایگان به مرکز بهداشـت منوجان 
اهـدا مـی نماینـد.

ضمـن اینکه اکنـون پارچـه مورد 
کارگاه  ایـن  ماسـک  تولیـد  نیـار 
روبـه اتمام اسـت و تقاضای کمک 

خیریـن را دارنـد.
محتـرم  خیریـن  امیدواریـم 
تامیـن  درجهـت  وبزرگـواران 
پارچـه مـورد نیـاز ایـن کارگاه بـا 
متولیان،نهایت همکاری را داشـته 

باشـند.
باسـپاس از بـرادران: مجیدزارعی، 
محسـن پـورزاد و بـرادر بزرگـوار 
عزیزانـی  وسـایر  ناصـری  طاهـر 
کـه درتهیـه ایـن گـزارش بـا مـا 

کردنـد. همـکاری 
آجرکم اهلل

حجـه االسـالم رضوانـی امام جمعـه  منوجان 
در نمـاز جمعه مـورخ نهم خرداد مـاه  ماه ۹۹ 
گفـت: مجلس یازدهم  اولین مجلس چله دوم 
انقـالب بـا رویکـرد گام دوم  انقـالب اسـالمی 
اسـت و از این منظر ،جهتگیـری ها ،رویکردها 
و عملکـرد ایـن مجلـس سـنگ بنایـی بـرای 
مجالـس دیگـر در گام دوم انقالب می باشـد. 
حجـه االسـالم رضوانی در  خطبـه اول ضمن 
توصیـه بـه تقـوای الهـی بـا بـه بیـان حدیثی 
از پیامبـر اکـرم )ص( بـه ضرورت بصیـرت در 
جامعـه بیـان داشـتند  :   نبـی مکـرم اسـالم 
نابینـای واقعـی کسـی   : )ص( مـی فرمایـد 
نیسـت که چشـم ندارد بلکه کسـی اسـت که 
بصیـرت نداشـته باشـد. ضـروری تریـن  نیـاز 
جامعـه اسـالمی  بینـش و بصیـرت اسـت که 

ثمـره آن تشـخیص حـق  اسـت ..
در دین اسـالم مصادیق زیـادی از بی بصیرتی 
هـا دیـده می شـود . خـوارج  از ایـن مصادیق 
مـی باشـند کـه بـه فرمـوده امیـر المومنین : 

تیرهایی بودند در دسـت شـیطان.
مومن نادان  وسـیله و ابزاری اسـت در دسـت 
شـیطان زیرک و مصـداق امروز خـوارج همان 
وهابیـت و سـعودی  منحرفی هسـتند  که به 
فرمـوده امیـر المومنیـن  اینهـا تـا روز قیامت 
مایـه اختالف و انحـراف مومنین می باشـند.

ایشـان در پایـان خطبـه دوم ابـراز داشـتند 
:افضـل تریـن شـهادت مجاهـدت و شـهادتی 
اسـت کـه در  راه مبـارزه بـا ایـن بـی بصیرتی 

هـا  بـه شـهادت رسـیده باشـد.

حجـه االسـالم رضوانـی در خطبـه دوم  بـا 
یـادآوری یازدهـم  خرداد سـالروز تخریب بقاع 
متبرکـه بقیـع توسـط و هابیـون بـه سـخنان 
مقـام معظـم رهبـری در  خصوص ایـن اقدام 
اشـاره کردنـد و بیـان داشـتند :  »از تلخـی 
روزگار ایـن اسـت کـه در میـان امت اسـالمی 
کسـانی پیـدا شـوند و با افـکار پلیـد منحرف 
کـه تجلیـل از چهرهـای نورانی صدراسـالم را 
شـرک بداننـد ایـن مصیبـت اسـت«. شـرک 
آن اسـت کـه مسـلمانان ابزار دسـت بیگانگان 
باشـندو طاغـوت زنـده تعظیـم کنـد و دنیای 

اسـالم را  آلـوده بـه بحـران تفکیـر نمایند .
ایشـان در ادامـه خطبـه  دوم  بـا یـادآوری 
رخـداد 15 خـرداد 42 فرمودنـد: 15 خـرداد 
خمیـر مایه نهضت مبـارک ملت بـزرگ ایران  
اسـالمی ماسـت  بـزرگ  انقـالب  بـذر  روز  و 
کـه بایـد ملـت عزیـز ایـن خمیـر مایـه  را در 
عصـر عاشـورایی 61 قمـری جسـتجو به ثبت 
رسـانند؛  در 15 خرداد 42 پهلـوی و هواداران  
آنهـا گور خود را کندند و سـقوط و ننگ ابدی 

را بـرای خـود بـر جای گذاشـتند.
یـاد  داشـت  گرامـی  یـا  همچنیـن  ایشـان 
امـام )ره( گفتنـد : 14خـرداد1368 سـالروز 
ارتحـال ملکوتـی امام اسـت ،بنیانگـذار نظام 
جمهـوری اسـالمی ،کـه بـه فرمـوده مقـام 
معظـم رهبـری: مکتـب  امام  مـا را در طول 
ایـن سـالها از گردنـه هـای خطرناکـی عبور 
ایـران  ملـت  عـزت  و  نجـات  و  اسـت  داده 
عقالنیـت،  مکتـب  ایـن  از  کـردن  پیـروی 

اسـت.  معنویت،وعدالـت 
حجـه االسـالم رضوانـی بـا توجه به شـروع به 
کار مجلـس یازدهـم ابـراز داشـتند :مجلـس 
یازدهـم  اولیـن مجلـس چلـه دوم انقـالب بـا 
رویکـرد گام دوم  انقـالب اسـالمی اسـت و 
از ایـن منظـر ،جهـت گیـری هـا ،رویکردهـا 
و عملکـرد ایـن مجلـس سـنگ بنایـی بـرای 
مجالـس دیگـر در گام دوم انقـالب می باشـد. 
در ادامـه خطبـه دوم ایشـان با تاکید بـر ورود 
ایـران بـه عرصه قدرتهـای دنیا  عـرض کردند  
امـروز فصـل جدیـد یدر منطقـه و جهـان در 
حـال رقم خوردن اسـت حرکت کشـتی های 
نفتـی ایرانـی بـا پرچم بر افراشـته ایـران عزیز 
و دسـتگاه هـای روشـن جهـت یابـی )رادار( 
به سـمت دریـای کارائیـب و پهلو گیـری آنها 
وضعیـت  یـک  اعـالم  ونزوئـال   سـواحل  در 
جدیـد در دنیـا اسـت وضعیتـی کـه جهـان 
غرب وکشـورهای منطقـه بایـد آن را بپذیرند 
وضعیتـی با این جملـه خبـری )ورود ایران به 
جرگـه ابرقدرتـی (  یعنـی دارا بـودن وضعیت 
ممتـاز در  روابـط بیـن المللی و تاثیـر گذاری 

در  رخدادهـا  در قیـاس جهانـی.
قطعـا تبدیـل شـدن  بـه یـک قـدرت جهانی 
مسـتلزم تقویـت بنیـه اقتصـادی ،فرهنگـی و 
اجتماعی  و تربیت نسـلرۀینده سـاز که الزمه 
آن تشـکیل دولت جوان حـزب الهی و انقالبی 
بـا معیارهـای منطبق بـا منویات مقـام معظم 
رهبـری و ایـران قدرتمنـد با صالبـت و اقتدار 

در جهان اسـت.

مجلس یازدهم  اولین مجلس چله دوم انقالب با رویکرد گام دوم  انقالب اسالمی است

پیام مخاطبین

شـکراللهی،  آقـای   جنـاب 
در  مـردم  محتـرم  نماینـده 

اسـالمی شـورای  مجلـس 
بـه  متعـال  خداونـد  کـه  اکنـون 
حضرتعالـی تفضل فرموده سـکان 
هدایت و مدیریت پنج شهرسـتان 
جنوبـی را بـه دسـت توانای شـما 
سـپرده اسـت برابـر بـا اصـل 84 
قانـون اساسـی مکانیـزم تعامـل و 
ارتبـاط بین وکیـل و موکل چنین 
ایجـاب مـی نماید کـه نکاتی مهم 
را بـرای اقدام و پیگیری در مجلس 
شـورای اسـالمی به عرض برسانم.

قلعـه  کـه  نیسـت  1-تردیـدی 
گنـج از زمـان زمامـداری طاغـوت 
تابـه امـروز محـروم بـوده و فقـر و 
تنگدسـتی در زندگی مردمان این 
دیار واژه ی غریبی نیسـت و ریشه 
در اصالـت تاریـخ دارد امـا قبـول 
فرمائید که خورشـید طلوع اسـالم 
و انقـالب نویـد بخـش عدالـت و 
توسـعه بـود و مردم این سـرزمین 
هـم مثل همـه جـای دیگـر ایران 
همـواره چشـم انتظـار محرومیت 
زدایـی بـوده انـد. لـذا اکنـون بعد 
از  بـر 40سـال  بالـغ  گذشـت  از 
پیـروزی انقـالب بایـد دیـد موانع 
زدایـی چـه هسـتند  محرومیـت 
و چـه عواملـی سـد راه توسـعه و 
پیشـرفت ایـن سـرزمین حاصـل 
خیـز بـوده اند.یکـی از نکاتـی که 
عـالوه بر امکانات اعتبـاری  و مالی  
کـه به ذهـن  این بنـده حقیر می 
رسـد و انصافـاٌ تاثیر عمیقی هم در 
توسـعه یافتگـی قلعه گنج داشـته 
اسـت مسـئله ی مدیریت کار آمد 
و بهـره وری از افراد الیق ،متعهد و 

متخصـص می باشـد .

در  2-اینـک 
قلعـه  شهرسـتان 
انـدازه  بـه  گنـج 
جوانـان  کافـی  ی 
،تحصیل  بااستعداد 
کرده ،موفـق ،الیق 
متعهـد هسـتند  و 
گیـری  بهـره  کـه 
هـای  ظرفیـت  از 
انسـانی فـوق مـی 

تواند چرخ توسـعه را در شهرستان 
دلسـوزانه  و  سـریعتر  بسـا  چـه 
تـر بچرخانـد .متاسـفانه از دیربـاز 
اسـتقالل  زمـان  از  خصوصـا  و 
شهرسـتان قلعه گنج ،ما شـاهد به 
کارگیری از نیروهـای غیربومی در 
عرصـه های مختلفی بـوده ایم.این 
موضـوع فـی نفسـه هیچ اشـکالی 
نـدارد امـا هنگامـی کـه به انـدازه 
ی کافـی نیـروی انسـانی مجـرب  
وجـود دارد بهره گیری از نیروهای 
غیربومـی غیرقابـل توجیـه به نظر 

مـی رسـد
از  گنـج  قلعـه  شهرسـتان   -3
نظـر منابـع زیـر زمینـی و معادن 
باشـد  مـی  مسـتعدی  سـرزمین 
بخـش  در  گـذاری  سـرمایه  لـذا 
اکتشـاف واسـتخراج معـادن مـی 
توانـد از جمله مـواردی ذکر گردد 
که در توسـعه ی شهرسـتان نقش 
ایـن  بسـزائی خواهـد داشـت در 
خصـوص عالوه بر سـرمایه گذاری 
دولتـی از بخـش خصوصـی هـم 

حمایـت الزم بعمـل آیـد.
4- شهرسـتان قلعـه گنـج از نظـر 
اسـتراتژیکی و اقتصـادی موقعیت 
ممتـازی دارد و قرارگرفتـن ایـن 
شهرسـتان درسـرراه سـه اسـتان 

کرمان،هرمـزگان 
و  سیسـتان  و 
بلوچستان به نوعی 
بـرای  توانـد  مـی 
گـذاری  سـرمایه 
در بخـش ترانزیـت 
ی   توسـعه  و  کاال 
توجیـه  صـادرات  
داشـته   اقتصـادی 
باشـد.و همان گونه 
کـه اسـتحضار دارید در ایـن مورد 
راه سـازی حـرف اول را مـی زند و 
سـرمایه گـذاری در این بخش می 
تواند شـکوفایی اقتصـاد منطقه را 

تسـهیل و تسـریع نمایـد.
5-پیشـنهاد می گـردد در مورد به 
کارگیـری از تسـهیالت و اعتبارات 
اعطائی به افـراد حقیقی و حقوقی 
از طریـق نهادهای ذیربـط نظارت 
بیشـتری صـورت گیـرد .اینجانب 
در ایـن خصـوص مـوارد متعددی 
را دیـده و شـنیده ام کـه نـه تنهـا 
اعتبـارات در محـل تعییـن شـده 
بـه کار گرفتـه نشـده انـد بلکه به 
نوعی از نظر اقتصادی مشکالتی را 
بـه وجـود آورده انـد و اینجا ضمن 
احتـرام به همـه ی نهادهای  مالی 
ذیرربـط  اسـتدعا دارم از طریـق 
انتصـاب مدیـران الیـق و متعهـد 
راه  توسـعه ی شهرسـتان را هموار 

سازید.
6-در مبحث تشـکیل یک اسـتان 
مسـتقل در جنوب اسـتان کرمان 
اسـتدعا داریـم کـه عوامل مختلف 
تاریخـی و فرهنگـی را عـالوه بـر 
اقتصـادی  و  سیاسـی   مسـائل 
نظـر  دقـت  و  مـورد مالحظـه  را 
قـرار دهید.حضرتعالـی اسـتحضار 

هـای  شهرسـتان  کـه  داریـد 
کهنوج،رودبار،قلعـه گنج، فاریاب و 
منوجـان از نظـر گویـش ،فرهنگ 
،تاریـخ و آداب ورسـوم اشـتراکات 
فراوانـی دارد .ضمن اینکه باالترین 
هـم  اسـتان  جنـوب  جمعیـت 
متعلـق بـه همین پنج شهرسـتان 
اسـت لذا مستدعی اسـت ترتیبی 
در مجلس شـورای اسـالمی اتخاذ 
فرمائیـد تادرمورد مرکزیت اسـتان 
کهنـوج  شهرسـتان  بـا  جنوبـی 
بـی  علمـی  بررسـی  و  مطالعـه 
غرضـی صورت پذیـرد و مردم این 
شهرسـتان هـا چشـم انتظارنـد تا 
در دوره ی خدمـت جنابعالی اتفاق 
مهـم و میمونـی صـورت گیـرد و 
ایـن یـادگار از شـما در اذهان باقی 

ند بما
7-شهرسـتان قلعـه گنـج از نظـر 
کشـاورزی بطور بالقـوه از ظرفیت 
هـای فراوانـی برخوردار می باشـد 
که هرسـاله هـزاران هکتـار زمین 
زیـر کشـت گنـدم و ذرت و انـواع 
غـالت و تـا حـدودی محصـوالت 
جالیزی هسـتند یکی از مهمترین 
شهرسـتان  ایـن  محصـوالت 
خرماسـت کـه با کیفیـت مطلوبی 
تهیـه مـی شـود کـه متاسـفانه از 
نظـر بسـته بنـدی و نـرخ گـذاری 
که بیشـتر توسـط دالالن منفعت 
مـی  جوصـورت  سـود  و  طلـب 
گیـرد  معضـالت متعـددی وجود 
دارد.تاسـیس تعاونـی هـای خرید 
محصوالت و حمایـت دولت از این 
تعاونـی هـا می توانـد نقش مهمی 
در توسـعه ی کشاورزی ایفا نماید.
باتقدیم احترام
درویش محمودی

درخواستها و پیشنهادات شهروند قلعه گنجی از نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم

گزارش اختصاصی تریبون جنوب از فعالیتهای یکی دیگر از کارگاههای تولید ماسک در شهرستان منوجان-ماه کنگان 
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قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی
 را در هم شکست و افسانه ها 

و افسون ها را باطل کرد.

 خبر

شـکرالهی نماینـده پنـج گنج )کهنـوج، رودبار، منوجـان، فاریاب و 
قلعـه گنـج(و دکتـر اعظمي نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآباد با 
وزیـر جهاد کشـاورزی )دکتر خـاوازی(، مالقات و در مورد مسـائل 

و موضوعـات مربـوط به کشـاورزی هفـت گنج گفتگـو نمودند. 
محصـوالت  صـادرات  موانـع  رفـع  موضـوع،  مالقـات،  ایـن  در 
کشـاورزی، تسـهیالت الزم جهـت افزایـش سـهم احـداث گلخانه 
هـا، ایجـاد و توسـعه صنایـع جانبـی و تبدیلی کشـاورزی از جمله 
سـورتینگ، کارخانـه هـای فـراوری خرمـا، و غیـره، برنامـه ریـزی 
جهـت تثبیـت الگوی کشـت منطقـه از جمله سـیب زمینـی، پیاز 
و سـایر محصـوالت گلخانـه ای و نیـز بعضـی از مسـائل مربوط به 
دامداران و عشـایر همانند رایگان شـدن واکسـن تـب برفکی برای 
دام هـای سـبک و سـنگین منطقـه جنـوب کرمان مطـرح و مورد 
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. در خصـوص مـوارد بـاال وزیـر قـول 
مسـاعد و همـکاری دادنـد. ضمنـا مقـرر شـد وزیـر محتـرم جهاد 
کشـاورزی در فصـل زراعـی اینـده از منطقه جنوب کرمـان بازدید 

یند. نما
 

مهندس ور ناصری معاون فنی سازمان نوسازی 
مدارس کشور از پروژه های در دست احداث 

شهرستان بازدید نمود

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره آمـوزش و پـرورش :مهنـدس 
ورناصـری معـاون فنـی سـازمان نوسـازی مـدارس کشـور طـی 
بازدیـدی کـه از پـروژه های نیمه تمام شهرسـتان منوجان داشـت 
عنـوان نمود:بـا توجـه بـه اینکـه مقـرر شـده اسـت مـدارس در  
سـال تحصیلـی 400-۹۹ زودتـر از سـال های گذشـته بازگشـایی 
گردنـد ،سـعی مـا هـم بـر ایـن خواهـد بـود کـه تـا حـد امـکان 
بتوانیـم ایـن مـدارس را تـا قبـل از بازگشـایی مدارس آمـاده بهره 
بـرداری بکنیـم.. مهنـدس ورناصـری افزود:طـرح هـای در دسـت 
اجـرا ،مدارسـی هسـتند کـه در بارندگـی هـای زمسـتان گذشـته 
دچـار آسـیب جدی شـده اند و الزم اسـت ایـن مدارس بازسـازی 
گردنـد.  بـه گـزارش روابـط عمومـی در ایـن بازدیـد کـه مهندس 
واعظی ،رئیس اداره کل نوسـازی مدارس اسـتان حضور داشـت به 
همـراه حجت االسـالم رضوانی امـام جمعه شهرسـتان و همچنین 
محمـد محمـودی فرمانـدار و ابراهیم چترروز رئیـس اداره آموزش 
و پـرورش شهرسـتان از پـروژه های در دسـت احداث روسـتاهای 
عبـاس آبـاد و دهنو و همچنین مدرسـه شـهداء قلعه و مدرسـه در 

حـال احـداث شـهرک بنیـاد مسـکن بازدیـد بعمـل آمد.

فوت بیمار کرونایي منوجان!

بـه گزارش خبرنگار پایگاه خبري تـوار از منوجان ، یکي از بیماران 
مثبـت کرونـا اهل روسـتاي پاتک بخش آسـمینون منوجـان که از 
دوهفتـه پیـش در بیمارسـتان امـام خمینـي جیرفت بـه کما رفته 

درگذشت. بود، 
دکتـر بیاني رئیس شـبکه بهداشـت منوجان در گفتگـو با خبرنگار 
تـوار ،ضمـن اعـالم ایـن خبـر و تسـلیت بـه خانـواده مرحـوم ، از 
مـردم خواسـت بیمـاري کرونـا را جـدي بگیرند و بدون ماسـک از 

منـزل خارج نشـوند.
تسـت کرونـاي یـک مـورد جدیـد  اهـل روسـتاي پاتـک بخـش 

آسـمینون نیـز دیشـب مثبـت اعـالم شـده بـود.
بـه  شهرسـتان  ایـن  در  کرونـا  آمـار  ،تعـداد  ذکراسـت  شـایان 

اسـت. 15نفررسـیده 

جای خالی پزشکی قانونی در پنج شهر جنوبی کرمان

مشکلی که همه باید درجنوب 
کرمان آن رایکصدا  فریاد بزنیم!!

پنــج شهرســتان جنوبــی کرمــان یعنــی کهنــوج، فاریــاب، قلعــه 
گنــج، منوجــان و رودبــار جنــوب دارای مشــکالت و محرومیــت 
ــن  ــی تری ــود ابتدای ــه  نب ــتند ک ــیاری هس ــی بس ــای تاریخ ه
ــردم  ــرای م ــه مشــکالت بیشــماری را ب ــن منطق ــات در ای امکان
خونگــرم، نجیــب، شــهید پــرور و وفــادار به انقــالب بوجــود آورده 

اســت. 
مردمــان دیــار ســرداران شــهیدی چــون شهسواری،یوســف زاده، 
ــا  ــر ب ــام دیگ ــهید واال مق ــا ش ــی و صده ــم افغان ــک، میث تاجی
ــات اداری و خدمــات  ــادی در بخــش کمبــود امکان مشــکالت زی

ــرو هســتند. ــی روب دولت
یکــی از عمــده مشــکالت مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی کرمــان 
ــی  ــک قانون ــود پزش ــر، نب ــزار نف ــر500 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ب
ــی ماننــد  ــار جنــوب خدمــات جزئ اســت )شــهر کهنــوج و رودب
صــدور جــواز فــوت صــادر مــی شــود( کــه ایــن امــر ســبب شــده 

عــالوه بــر اینکــه مــردم بــرای انجــام امــور خــود
آواره شهرســتان های مجــاور شــوند، هزینه هــای بســیاری را نیــز 

ــوند. متحمل ش
ــان  ــی کرم ــای جنوب ــتان ه ــی در شهرس ــکی قانون ــود پزش  نب
مشــکالت و دردســرهای زیــادی را بــرای مراجعــان بــه پزشــکی 
ــکل  ــه مش ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب ــود آورده ک ــی بوج قانون
ــردم  ــه م ــل چشــم پوشــی نیســت؛ چــرا ک ــن اســت و قاب آفری
ایــن شهرســتانها بــرای هــر کاری در رابطــه بــا پزشــکی قانونــی 
و یــا صــدور جــواز فــوت و کالبــد شــکافی بایــد بــه شهرســتان 
ــای  ــرده و کاره ــافرت ک ــوار مس ــم ج ــهرهای ه ــا ش ــت ی جیرف
ــه  ــت و هزین ــه مســتلزم صــرف وق ــد ک ــام دهن ــه را انج مربوط
بــوده و بــه دور از خطــرات احتمالــی رفــت و آمــد در مســیرهای 

ــرون شــهری نیســت. ب
ــگار اســتدالل  ــه خبرن ــاب ب ــادر تاجیــک شــهروند ســاکن فاری ن
گفت:مــردم ایــن شهرســتان بــه دلیــل نبــود پزشــکی قانونــی و 
مــوارد مربــوط بــه آن ماننــد فــوت، مصدومیــت و کالبــد شــکافی 
و  دیگــر امــور مجبورنــد بــه شهرســتان جیرفــت مســافرت کننــد 
ــیار  ــه بس ــتان همیش ــن شهرس ــردم ای ــرای م ــر ب ــن ام ــه ای ک

ــد.  ــی باش ــکل آفرین م ــوار و مش دش
ــل  ــت: حداق ــوب گف ــار جن ــهروندان رودب ــری از ش ــدی بام مه
ــی از مســوولین، وجــود  خواســته مــردم  پنــج شهرســتان جنوب
پزشــکی قانونــی در شهرســتان هــای خــود یــا حداقــل کهنــوج 
اســت کــه بتوانــد حداقــل نیازهــای آنهــا را برطــرف نمایــد کــه 
نبــود پزشــکی قانونــی در ایــن شهرســتان هــا بــا جمعیــت چنــد 
صــد هــزار نفــری ســبب ســرگردانی اداری مــردم در شهرســتان 

ــد. ــم می زن ــان را رق ــن اموات ش ــرای دف ــوار ب ــای همج ه
علیــزاده شــهروند منوجانــی در ایــن رابطــه  افــزود: بــرای 
رســیدگی بــه حــق و حقوقــات قانونــی در نــزاع هــا و تصادفــات 
بایــد بــه شهرســتان جیرفــت مراجعــه کــرد کــه ســرگردانی در 
دیگــر شــهرها را باعــث مــی شــود کــه همیــن امــر ســبب مــی 
ــر  ــرف نظ ــان ص ــوق خودش ــق و حق ــی ح ــردم از بعض ــود م ش

ــد. کنن
وی ادامــه داد : پیمــودن مســافت رفــت و برگشــت چنــد صــد 
کیلومتــری مــردم بــرای انجــام امورپزشــکی قانونی)کالبــد 
شــکافی( بــه جیرفــت بــرای ایــن شهرســتان و ســایر شــهرهای 
جنوبــی درخــور شــان مــردم، ایــن ولــی نعمتــان انقــالب نیســت.

ــک  ــاد پزش ــتار ایج ــه خواس ــی ک ــهروندان کهنوج ــی از ش یک
قانونــی بــا ارائــه تمــام خدمــات در شهرســتان بــود بیــان داشــت: 
بــه دلیــل عــدم انجــام کالبــد شــکافی و ســایر خدمــات در اداره 
ــرای  ــد ب ــردم مجبورن ــوج، م ــی کهن ــکی قانون ــالح پزش باصط
انجــام امــور مربــوط بــه پزشــکی قانونــی بــه شهرســتان جیرفــت 
مراجعــه کننــد و ایــن موضــوع بعضــا موجبــات تصــادف در جــاده 

هــا شــده و تلفــات جانــی قابــل توجهــی نیــز داشــته اســت. 
وی مــی گوید:نبــود پزشــکی قانونــی کــه بتوانــد همــه خدمــات 
را ارائــه دهــد در کهنــوج نگرانــی مــردم را بــه دنبــال داشــته و از 

وضعیــت موجــود بشــدت معتــرض هســتند.
شــهروند قلعــه گنجــی درتمــاس تلفنــی بــه خبرنــگار اســتدالل 
گفــت : محــروم بــودن ایــن شهرســتان از پزشــکی قانونــی ســبب 
ــه از  ــای مربوط ــام کاره ــرای انج ــه ب ــن منطق ــردم ای ــده م ش
ــری، صــدور  ــات ناشــی از حــوادث و درگی ــه گواهــی صدم جمل
جــواز دفــن و غیــره مجبــور بــه ســفر بــه شهرســتان جیرفــت و 
کهنــوج شــوند کــه ایــن امر مشــکالت عدیــده ای بــرای مــردم از 

جملــه تحمیــل هزینــه هــای زیــاد بوجــود آورده اســت.
وی افــزود: در همیــن ارتبــاط در مــاه هــای قبــل بــر اثــر تصــادف 
یکــی از بســتگانم را از دســت دادیــم کــه بــرای مجــوز دفــن بــه 
شهرســتان جیرفــت مراجعــه کردیــم کــه بــا ســرگردانی دو روزه 

در ایــن شهرســتان مواجــه شــدیم. 
ــتانی  ــتانی و اس ــوولین شهرس ــه از مس ــا گالی ــهروند ب ــن ش ای
ــج  ــه گن ــی در قلع ــکی قانون ــتقرار پزش ــدم اس ــه ع ــه ب ــا توج ب
یاداورشــد: ســرگردانی در جیرفــت و انتقــال جســد از طرفــی و 
ــا را  ــو، مشــکالت م ــر س ــزاف از دیگ ــای گ ــه ه ــن هزین پرداخت

ــت. ــرده اس ــدان ک دوچن
ــی  ــکی قانون ــعب پزش ــی در ش ــات جزئ ــی خدم ــه برخ ــر چ گ
ــده  ــی عم ــرد ول ــی گی ــورت م ــوب ص ــار جن ــوج و رودب کهن
ــتان  ــد در شهرس ــی بای ــتان جنوب ــج شهرس ــردم پن ــای م نیازه
جیرفــت انجــام شــود کــه هزینــه هــای گزافــی را عــالوه بــر درد 
ســرهای موجــود بــرای مراجعیــن بویــژه خانــواده هــای داغــدار 

ــزادار دارد.  و ع
امیــد کــه متولیــان امــر صــدای مــردم ایــن منطقــه را بشــنوند و 
در راســتای رفــع ایــن مشــکل اقدامــات کافــی را انجــام دهنــد. 
بهروز محمدی

تریبـون  نشـریه  گـزارش  بـه 
بـا  مراسـمی  ،طـی  جنـوب 
رعایـت پروتـکل های بهداشـتی 
ناحیـه  فرمانـده  وباحضـور 
مقاومت بسـیج سـپاه پاسـداران 
منوجان،پرسـنل  شهرسـتان 

وفرماندهـان  پاسـداران  سـپاه 
پایگاههـای مقاومـت بسـیج این 
شهرسـتان از زحمات فرماندهان 
مقاومـت  هـای  حـوزه  سـابق 
شـهید مطهری و شـهید چمران 
درمحـل نمازخانه ناحیه مقاومت 

بسیج سـپاه پاسـداران منوجان، 
تجلیل شـدو آقایـان عبدالحمید 
طاهـری و روح اهلل جـداوی بـه 
فرماندهـی  مسـئولیت  ترتیـب 
حـوزه مقاومت شـهیدمطهری و 
شـهیدچمران را عهده دار شدند.

نشـریه تریبـون جنـوب ضمـن 
تبریـک انتصاب ایـن عزیزان که 
ازجوانـان بومـی و ارزشـی ایـن 
شهرستان محسـوب می گردند، 
برایشـان از خداونـد منان آرزوی 

افـزون دارد. توفیـق روز 

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه فرمانده
حوزه های مقاومت بسیج درمنوجان

چرا پروژه مصالی منوجان همچنان، راکد است؟ 

نمـاز عید سـعید فطر درشهرسـتان منوجان 
بـا رعایـت فاصلـه گـذاری فیزیکـی هرچنـد 

باتاخیـر درشهرسـتان منوجان برگزارشـد. 
متاسـفانه باوجـود اینکه مصالی شهرسـتان 
منوجـان سالهاسـت همچنـان مـورد بهـره 
تازمـان  وگویـا  اسـت  قرارنگرفتـه  بـرداری 
بهـره بـرداری آن همچنان باید بعداز 7سـال 

درصـف انتظـار بمانیـم مصالی جنـب گلزار 
شـهدای منوجان هم مشـکالت خـاص خود 
رادارد. باتوجـه بـه اطالع رسـانی سـتاد نماز 
جمعـه منوجـان و اصحـاب رسـانه مراسـم 
برگـزاری نمازعیدفطـر بایـک سـاعت تاخیر 
بدلیـل مجهـز نبـودن ایـن مـکان بـه بـرق 
،آغازشـد و موجبـات گله مندی نمـاز گزاران 

رافراهـم کـرد. امیدواریـم متولیـان بزرگـوار 
باهماهنگی دسـتگاههای فرهنگی شهرستان 
نسـبت بـه تامیـن برق مـورد نیاز ایـن مکان 

پیگیـری هـای الزم را انجـام دهنـد. 
محتـرم  شـهرداری  تالشـهای  جـادارداز 
تقدیـر  شـهری  واحدخدمـات  و  منوجـان 

نمائیـم. وتشـکر 

اطالعیه
امـور آب و فاضـالب شهرسـتان 
منوجـان بابـت مشـکالت پیش 
در  عزیـز  مـردم  بـرای  آمـده 
ویـژه  بـه  آسـمینون  بخـش 
توضیحاتـی  بجـگان  روسـتای 

داد. ارائـه 
اسـت   آمـده  اطالعیـه  ایـن  در 
پـس از ادغـام شـرکت های آب 
و فاضالب روسـتایی و شـهری و 
بـا گذشـت 40 روز از این اقدام، 
فرایندهـای مطالعاتـی بـر روی 
آبرسـانی  هـای  شـبکه  تمامـی 
شهرسـتان  در  روسـتا  و  شـهر 
و  اسـت  انجـام شـده  منوجـان 

از  معایـب  و  مشـکالت  تمامـی 
هـا  بررسـی  و  مطالعـات  ایـن 
نهایتـا  و  اسـت،  آمـده   بدسـت 
منتـج بـه اولویـت بنـدی امـور 
آب و فاضالب در رفع مشـکالت 
آب شـرب روسـتای بجگان شد 
کـه دارای فراوانـی جمعیتـی و 
کـم بـودن ظرفیـت تولیـد آب 
اسـت، و بـر این اسـاس پروسـه 
ی دریافـت مجـوز بـرای حفـر 
چـاه جدیـد انجـام شـده، و بـه 
زودی پـروژه حفـره چـاه آغـاز 

شـود.  می 
اخیـر  اتفاقـات  خصـوص  در  و 

تشـنج  ایجـاد  بـه  منجـر  کـه 
ناراحتـی  و  در فضـای مجـازی 
مـردم شـریف بجـگان گردیـده 
میرسـاند،  اطـالع  بـه  اسـت، 
بعلـت معیوب بـودن لولـه های 
داخـل چاه  پشـته بجـگان بوده 
اسـت کـه با تالش شـبانه روزی 
همـکاران امـور آب و فاضـالب 
شهرسـتان منوجـان و حمایـت 
سیسـتم ستادی در مرکز استان 
و فرمانـداری محترم شهرسـتان 
وقفـه  بـی  همـکاری  نیـز  و 
شـورای اسـالمی بجگان مشکل 
از  تاقبـل  انشـاهلل  کامـل  بطـور 

میگـردد.   رفـع  امـروز  بامـداد 
بـه برکـت خـون شـهدا و نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی بـا 
اجـرای پـروژه هـای زیربنایی و 
بنیـادی تـا سـال آینـده حجـم 
عظیمـی از مشـکالت بـه طـور 
کامـل رفـع می گـردد. در پایان 
بـا  رسـاند،  مـی  اسـتحضار  بـه 
زمانبـر  باعـث  کـه  اشـخاصی 
شـدن فراینـد تامیـن آب مردم 
گرانقـدر روسـتای بجگان شـده 
انـد، در حوزه بخش آسـمینون، 
برخـورد قاطـع و اعمـال فرایند 
هـای قانونـی انجام خواهد شـد.

ترجمـه کتـاب بـازی درمانـی )یـک 
بـرای  فعـال  و  قدرتمنـد  تکنیـک 
درمـان اختـالالت دوران کودکـی ( 
نوشـته خانم کلیـر ملنتیـن. کودک 
در  ناگسسـتنی  یـار  دو  بـازی  و 
دو  بشـریت هسـتند،  تاریـخ  طـول 
همـزاد کـه جـدای از یکدیگـر معنا 
و مفهومـی ندارنـد؛ بـازی درمانی از 
گذشـته تـا کنـون بـه یـاری درمان 
گـران  آمـده اسـت تـا کـودکان بـا 
شـور و نشـاط وارد اتـاق بازی شـده 
و بـرای درمـان مشـتاق تـر گردنـد. 
پیشـکش به دانـش آموزان گذشـته 

و آینـده مـان.
مترجمیـن )محمـد رضـا سـاالری ، 
افشـین ازادی، مجتبی فوالدی زاده(



صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما 
تلفن:0۹1334۹23۹0

زیرنظرشورای نویسندگان
سامانه پیام کوتاه:50002347012

پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ایتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهیدفوالدی 
تلفن:034433000۹5

گستره توزیع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی تلفن:0۹1324۹7۹47

شماره مجازی : 0۹3851577۹2
مدیران اجرایی: فاطمه کوه پیما و راضیه کامشاد 

دبیر سرویس خبر: محسن صالحی نودژ
نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی

شهرستان کرمان: علی نقی 0۹132418781
ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:0۹137256015 

وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 
تلفن0۹1334۹685۹

هدایت موالیی درشهرستان کهنوج 
تلفن:0۹131481233

محسن صالحی نودژ: بخش آسمینون وشهر 
نودژ0۹1۹5264614

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

*پرداخت آنالین
*پرداخت کارت به کارت

*پرداخت درب منزل
* فروش اقساطی 

*ارسال رایگان
*ضمانت بازگشت کاال 24ساعت
*دریافت سفارش کاالهای خاص

درخانه بمانید از خرید لذت ببرید. 
 

اولنی فروشگاه اینرتنیت منوجان با قابلیت 
پرداخت انالین راه اندایز شد، شما یم 

توانید در خانه بمانید با قیمیت ارزانرت خرید 
کنید و درب منزل تحویل بگریید.

از مزایای فروشگاه جی کا شاپز
)فروشگاه اینترنتی جنوب کرمان(:

/http://jkshops.ir 
سروان سجاد ساالری

با سالم و احترام؛
خدمـت بـی منـت بـه مردمـی شـریف، 
نجیـب و ارزش مـدار که از حریـم آرمان 
هـای انقالب اسـالمی و والیـت به زیبایی 
حراسـت مـی کننـد، نعمتـی اسـت کـه 
چنیـن  خادمـی  بـه  شایسـتگان،  فقـط 
مردمـی نائل مـی گردند و حال که شـما 
بـرادر ارجمنـد وبومـی ایـن منطقـه  بـه 
عنـوان رئیـس پلیـس فتـای شهرسـتان 
منوجـان منصـوب شـده ایـد ، انتصاب به 
جـا و شایسـته جنابعالی کـه بیانگر تعهد 
،کارآمـدی ،لیاقـت و شایسـتگی  هـای بر 
جسـته شـما می باشـد را تبریـک عرض 
نمـوده و از خداوند متعـال توفیق خدمت 
صادقانه شـما را در این مسـئولیت خطیر 

خواستاریم.
مدیر مسوول،سردبیر وتحریریه
 نشریه تریبون جنوب منوجان

برادر عزیز وارزشی
سروان عبدالحمید طاهری

انتصـاب جنابعالـی را به سـمت فرمانـده حوزه 
منوجـان  مطهـری  شـهید  بسـیج  مقاومـت 
تبریـک عـرض نمـوده،از قـادر متعـال توفیـق 
نظـام  بـه  تـداوم خدمـت  در  را  روزافزونتـان 
از  صیانـت  اسـالمی،  جمهـوری  مقـدس 
دسـتاوردهای برآمده از خون شـهدای واالمقام 
و تعالـی اهداف بسـیج  تحت تدابیـر حکیمانه 
مقـام معظم رهبری حضرت آیـت اهلل العظمی 
امـام خامنـه ای )مدظلـه العالـی( مسـئلت می 
نمائیم.همچنیـن ضمـن قدردانـی از زحمـات 
بـرادر ارزشـی علیرضـا زارعـی، مراتب سـپاس 
و  بیدریـغ  از زحمـات  را  و بسـیجیان   خـود 
دلسـوزانه ایشـان در طـول دوران خدمـت در 
حـوزه بسـیج شـهید مطهـری منوجـان ابـراز 
نمـوده و امیدواریـم تمامـی دوران زندگیتـان 

پربارتـر و بـا نشـاط تـر از گذشـته باشـد.

فرمانده وبسیجیان  پایگاه مقاومت 
شهید فوالدی منوجان

سـرهنگ امیـن یادگارنژادرئیس 
کرمـان  اسـتان  فتـای  پلیـس 
باحضـور درشهرسـتان منوجـان 
از راه انـدازی چهاردهمیـن مرکز 
دیگـر پلیـس فتـا در شهرسـتان 
های اسـتان کرمان خبـر داد وی 
درگفتگو باخبرنگارنشریه تریبون 
جنوب منوجـان، هدف از این کار 
را ارتقـاء اعتمـاد مردمـی ، مقابله 
با جرایـم اینترنتی و جلوگیری از 
آسـیب های اجتماعی و فرهنگی 
فضای مجـازی در جامعـه عنوان 

کرد. 
 ایـن مقـام انتظامـی با اشـاره به 

ارتقاء توسـعه پلیس فتا در کلیه 
شهرسـتان هـای اسـتان کرمان 
بـه خصـوص در مناطـق محروم 
 : افتـاده ، اظهـار داشـت  و دور 
سـایبری  پلیـس  مراکـز  کلیـه 
پایـش  و  رصـد  انجـام  ،ضمـن 
فضـای مجازی ، ارایـه خدمات و 
پیگیری شـکوائیه هـای ارجاعی 
، ایجاد فرصت آموزشـی و اطالع 
رسـانی از آسـیب هـا ، تهدیدات 
و فرصـت های فضـای مجازی را 
در راسـتای پیشـگیری از جرایم 
حوزه سـایبردر دسـتور کار خود 

دارند.

سـردار عبدالرضـا ناظری فرمانده انتظامی اسـتان کرمـان باحضورامام 
جمعه،دادسـتان،فرماندار و تعدادی از مسـئولین شهرسـتان منوجان، 

سـاختمان پلیـس فتا دراین شهرسـتان را افتتـاح نمود.
وی در گفتگـو بااصحـاب رسـانه شهرسـتان منوجـان ضمـن تشـریح 
اقدامـات پلیـس فضـای تولیـدو تبـادل اطالعات)فتا(تصریـح کرد:این 
پلیس باهدف پیشـگیری و مبارزه باجرائم درفضای مجازی و سـایبری 
بـه منظور تامین امنیـت و حفظ حریم خصوصی شـهروندان منوجانی 
راه انـدازی شـده است.سـرهنگ امیـن یادگارنـژاد رئیـس پلیس فتای 
اسـتان کرمـان نیز درگفتگو بـا خبرنگار نشـریه تریبون جنـوب اظهار 
داشت:شـهروندان منوجـان قبـال پیگیـری جرائـم سـایبری را بـا طی 
مسـافت ازطریـق پلیـس فتـای کهنـوج انجـام مـی دادنـد وازایـن به 

بعدازطریـق پلیـس فتـای منوجـان قابل پیگیری اسـت.
شـایان ذکراسـت سـروان سـجاد سـاالری از جوانـان بومـی منوجان 

بعنـوان رئیـس پلیـس فتـای ایـن شهرسـتان معرفـی گردید.

پلیس فتای شهرستان منوجان آغاز بکار کرد

راه اندازی چهاردهمین مرکز پلیس فتای استان در شهرستان منوجان


