
نشریه فرهنگی واجتماعی استان کرمان                   گستره توزیع: استان کرمان، جنوب کرمان                    سال چهارم/ شماره 50/قیمت 1000 تومان/دوشنبه  9 تیرماه 1399 

درخواست اصحاب رسانه 
جنوب کرمان جهت 

تجهیزواستقرار یک بیمارستان 
مجهزسیاراز فرمانده سپاه 

ثاراهلل استان کرمان
............................................................. صفحه 2

نماینده پنج گنج در مجلس یازدهم: 
توسعه سردخانه های نگهداری 
محصوالت کشاورزی در جنوب 
استان کرمان باید در اولویت 

قرار گیرد.
............................................................. صفحه 2

نشست خبری رئیس 
دادگستری و دادستان منوجان  

با اصحاب رسانه برگزارشد 
............................................................. صفحه 3

کرونا معلم فداکار 
منوجانی را قربانی 

خودکرد
............................................................. صفحه 3

معاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی آموزش و پرورش 
شهرستان کهنوج از ثبت 

سفارش کتب درسی پایه های 
اول ، هفتم و دهم خبر داد

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

صفحه 3

جناب آقای سید ابوالحسن حسینی
معاونت محترم سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان منوجان

هم اینک که مشیت الهی بر آن قرار گرفت تا   از نعمت برادری دلسوز ، فداکار و 
مومن محروم شوید ، اینجانبان به مصداق کل نفس ذائقه الموت ثم الیها ترجعون 
ضایعه ی درگذشـت برادر ارجمند تان مرحوم سـید مهدی حسینی را خدمت 
شـما و سـایر بازماندگان تسـلیت گفته و برای شـما صبر جمیل و اجر عظیم و 
 برای آن عزیز سـفر کرده از درگاه ذات اقدس الهی علو درجات را مسـئلت داریم . 

 ما را نیز در غم خود شریک بدانید.
مهندس وحید روشناس شهردارمنوجان
مهندس حسین اوژندرئیس شورای اسالمی شهرمنوجان

آنهایـی کـه بـا زمیـن و مسـکن بیشـتر سـر و 
کار دارنـد، در طـول ایـن چنـد سـال، بحثهای 
دانسـته یا  حاال یـا  را  قضاوتهایـی  و  متعـدد 
ندانسـته در ارتبـاط بـا دخیل بودن مسـئولین 
اسـبق در خصـوص واگـذاری زمین هـای مردم 
شـهر منوجان به اداره ی مسـکن و شـهر سازی 

بـر سـر زبانهـا انداختـه اند.
حسـین محمـد علـی زابلـی بعنـوان فرمانـدار 
شهرسـتان منوجان با شروع مسـئولیت در این 
جایـگاه از تاریخ ۱3۸۴/۱۰/2۷ تـا ۱3۸۷/۸/۱3 
و جهانگیر تشـکری با شروع مسـئولیت در این 
منصـب از تاریـخ ۱3۸۷/۸/۱3 تـا ۱3۹3/3/۱3 
بعنوان دومین و سـومین فرمانداران شهرسـتان 
منوجـان هـم بـا صبـر و حوصلـه ی کافـی در 
جهـت تنویـر افـکار عمومـی و پاسـخگویی بـه 
شـایعات واگـذاری زمیـن هـای ایـن شـهر بـه 
مسـکن و شهرسـازی اقدام کرده اند که در این 
صفحه ی نشـریه و صفحات بعـد به طور مفصل 

و مسـتند بـه آن پرداخته شـده اسـت.
شـایعاتی از قبیـل: زمیـن هـای شـهر منوجان 
را بـه مسـکن و شهرسـازی واگـذار کردنـد و 
پیرمـرد کشـاورزی کـه آه و نالـه اش را نثار این 
و آن مـی کنـد، بـی آنکـه سـر از ایـن معمـای 
عجیب در بیاورد و توانایی کشـف حقایق را هم 
داشـته باشـد! و شـایعاتی دیگـر از این دسـت... 
شـایعاتی کـه طـی ایـن سـالها همچنـان ادامه 
داشـته تـا اینکه اخیـراً نیز در یکـی از گروههای 
فضـای مجـازی منوجان کـه فعاالن رسـانه ای 
و اجتماعـی و صاحـب نظـران آگاهـی در آن 

وجـود دارد، مجـدداً ایـن قصه ی پرغصـه را می 
گشـایند. مسـئولین اسـبق به گـروه دعوت می 
شـوند و توضیحـات ادامـه می یابـد تـا اینکه به 
اصـل ماجـرا و معایـب و مزایـای کار پرداختـه 

شود. 
زابلـی فرماندار اسـبق منوجان که فعاٌل ریاسـت 
دفتـر نماینـده پنج گنـج را هم عهده دار اسـت 
و بـه اذعان خودش بارها منتظر پاسـخگویی به 
ایـن شـبهات بـوده اسـت، به گـروه دعـوت می 
شـود. وی مـی گویـد: »متاسـفانه برداشـتهای 
بـدی درایـن خصـوص بـه مـردم تفهیم شـده 
اسـت و تمام تالشـها فقط برای نفـع مردم بوده 
اسـت و بـس! زمینهایـی کـه طبق قانـون جزء 
اراضـی ملـی بـوده و یا بایـد به منابـع طبیعی، یا 
مسـکن و شهرسـازی و یا بنیـاد مسـکن واگذار 
بـرای  بایـد آسـانترین راه  اینجـا  مـی شـد و 
تسـهیل واگـذاری به مـردم انتخاب مـی گردید 
و هـر فرمانـداری هـم بود، بایـد راه سـاده ای را 
با اسـتقرار مسـکن و شهرسـازی در شهرسـتان 
متبـوع خـود می یافـت. وی نیـز مـی گویـد: 
مجـددا بایـد بـه عـرض برسـانم کـه : داسـتان 
واگـذاری زمیـن هـا بـه مسـکن و شهرسـازی 
در شهرسـتان هـای قلعه گنـج و رودبـار هم بر 
همیـن منـوال بوده امـا بـدون شـایعه پراکنی! 
کاری کـه مـا انجـام دادیـم کامـاًل برابـر مـواد 
جهـت  قانونـی  راهکارهـای  امـا  بـود  قانونـی 
تسـهیل واگـذاری به مـردم بـا ارزانترین قیمت 

را نیـز طراحـی کردیـم. در ایـن ارتباط:
۱-صورتجلسه ای دروزارت مسکن و شهرسازی 

در تهـران و با حضور فرماندار،،مدیرکل مسـکن 
وشهرسـازی اسـتان کرمـان ومدیـر کل امالک 

زمین ومسـکن کشـور امضاء شد.
2- صورتجلسـه ای تحـت عنوان تقسـیم زمین 
به قیمت سـالهای قبل)حدود 3۰ سال قبل( در 
اداره دارایـی تنظیـم کردیم تا با نازلترین قیمت 

سـند بـه مردم واگـذار گردد. به عنـوان مثال :
پاسـاژ آقـای امیـری کـه حـدود ۱2۰میلیـون 
تومـان از طـرف مسـکن و شهرسـازی ارزیابـی 
شـده بود، بـا کمتریـن هزینه کـه فکرمی کنم 
حـدود ۱۰ میلیـون تومـان بـرآورد شـد سـند 
صـادره گردید. و انتظار هسـت بـا پیگیری های 

مجـدد بـه نتیجه مطلـوب دسـت یابد.
اراضـی از سـالها قبـل ملـی و متعلـق بـه منابع 
طبیعـی بودنـد ؛فرمانـداری و همـه ی نهادهای 
دسـت انـدرکار زمیـن از اسـتان تـا شهرسـتان 
منوجـان طی صورتجلسـه ای منابـع طبیعی را 
موظـف کردنـد کـه زمینهـا را به نام مسـکن و 
شهرسـازی بزنـد تا بتوانـد به مـردم واگذار کند 
و سـند بـه آنها بدهـد. چون طبق قانـون، منابع 

طبیعـی حـق واگـذاری زمین درمحدوده شـهر 
را نـدارد! تاکیـد مـی کنـم اداره منابـع طبیعی 
حق واگـذاری زمیـن در محدوده شـهر راندارد.
بهتـر اسـت بدانیـم: چه فرمانـداری ایـن زمین 
هـا را بـه مسـکن و شهرسـازی واگـذار می کرد 
و چـه نمـی کـرد؛ زمینها از سـالها قبـل باز هم 

ملـی بـوده و در تملـک منابع طبیعـی بود.
مهـم ملـی تشـخیص دادن امـالک هسـت، نه 
واگـذاری از نهـاد دولتـی بـه نهـادی دیگـر. در 
واقـع گام اول را منابع طبیعی برداشـته که ملی 
اعـالم کـرده و گرنـه واگـذاری های بعـدی هم 
تاثیـری نـدارد. البتـه مسـکن هـم اکنـون می 
توانـد بـا نـرخ کمـی بـه خـود مـردم برگرداند 
که نقش فرمانداری و سـایر مسـئولین فعلی در 
ایـن امر مهم اسـت. ضمنـا در حـال حاضر این 
معضل مخصوص منوجان نیسـت و در رودبار و 
قلعـه گنج هـم دقیقاً همیـن طور اسـت و باید 
ان شـاءاهلل ایـن موضـوع پیگیـری و حـل گردد 
ولـو اینکـه نیازمند وضـع قانونی خـاص در این 

شـهرها باشد.

در اوایـل انقـالب خـالء قانونـی وجود داشـت و 
بخشـداران بـرای اینکـه زمینهـا توسـط زمین 
خـوران تـاراج نشـود، زمینها را بصورت سـلیقه 
ای و بـدون پشـتوانه قانونـی و مسـتند حفـظ 
کـرده وبه افـراد با یک قـراداد عـادی واگذار می 

کردند.
بـه سـبب آنچـه گفتـه شـد از همـگان، بویـژه 
آنـان که تریبون و رسـانه ا ی و میز و مسـئولیت 
و عنوانـی دارنـد، انتظـار مـی رود به بهانـه وقوع 
امـری خـدا پسـندانه که چنـدان اطـالع کافی 
ندارند یـا هرگونه رخدادی )هر چند خوشـایند یا 
و  رسـیدگی  و  پیگیـری  قابـل  و  ناخوشـایند 
اصـالح...( سـیمای مسـئولین و خادمـان مردم 
خـود را مخـدوش نسـازند و اقتدار و شـان افراد 
خـدوم و ایثارگـر را در ذهن جامعه فرو نکاهند. 
همـه ما بایـد بدانیم که فرق بسـیار اسـت بین 
انتقـاد سـازنده و تخریب مغرضانـه، باید مراقب 
بـود که آگاهانـه و ناآگاهانـه به نام اولـی در دام 

دومـی فـرو نغلتیم.«
ضمـن تشـکر از فرمانـداران اسـبق شهرسـتان 
منوجـان در جهـت پاسـخگویی بـه شـبهات 
جنـاب  امیدواریـم،  زمینهـا  واگـذاری  شـایعه 
در  گنـج  پنـج  محتـرم  نماینـده  شـکراللهی 
مجلس یازدهـم نیـز در حـل و فصـل نهایـی 
ایـن ماجرا بـه مردم سـرزمین خویـش عنایتی 
ویـژه داشـته باشـد. در خصـوص نقـش دوره ی 
سـوم شـورای اسـالمی شـهر در این ماجـرا که 
گفتـه شـده اسـت شـورای شـهر آن موقـع هم 
بـا امضـاء ویـا تصویـب صورتجلسـه ای در این 

واگـذاری دخیل بـوده اسـت؛ضمن تکذیب این 
مدعـا، با بررسـی های صـورت گرفتـه فعلی در 
صورتجلسـات شـورای اسـالمی شـهر منوجان 
درخصـوص موارد فوق، اظهارات رئیس شـورای 
اسـالمی شـهرمنوجان هم،گواه این مدعاسـت. 
طبـق اعـالم آقـای حسـین اوژند)علـی( رئیس 
فعلی شـورای اسالمی شـهر منوجان، هیچگونه 
مدارکـی دال بر تایید هیچکـدام از اعضای دوره 
سـوم شـورای اسـالمی شـهر منوجان از رئیس 
شـورا گرفته تـا بقیه ی اعضـاء، مبنی بـر امضاء 
چنیـن صورتجلسـه ای کـه عـده ای آن را بـر 
نفـع مـردم و عـده ای بـر ضـرر مـردم قلمـداد 
مـی کننـد، وجـود نـدارد و اگـر هم بـوده قبل 
از دوره ی سـوم شـورای اسالمی شهر منوجان و 
ظاهـراً مـورخ ۱3۸۵/۷/2۱ بـوده بـا این توضیح 
کـه دوره سـوم شـورا از اردیبهشـت مـاه ۱3۸۶ 
آغـاز بـه کار کـرده اسـت. بـه نظـر می رسـد با 
بررسـی درسـت و قضاوتهـای عادالنـه تـر مـی 
تـوان بـه راحتـی حقایـق را بـه اقشـار مختلف 

بازگـو کـرد و از فرافکنـی پرهیـز نمود.
فرامـوش نکنیـم بـا شـاخ و بـرگ دادن و بزرگ 
 نمایی یـک امـر مهـم از روی غـرض، در اذهـان 
عمومی که اطالع دقیق و کارشناسـی شـده ای 
از آن نداریـم، نـه تنهـا سـیمای کسـی تخریب 
نمی شـود، بلکـه امنیت روانـی و اعتماد عمومی 
جامعـه هم رو به کاهـش و زوال می رود و باعث 
دلسـردی مسـئولین و خادمیـن دلسـوز نیز که 
بـرای مـردم و دفاع از حقوق مـردم تالش کرده 

اند، مـی گردد. 

روشنگری فرمانداران اسبق منوجان، 
درخصوص شایعه ی واگذاری زمین ها به مسکن و شهرسازی

همه گیری یا اپیدمی های بزرگ 
در طول تاریخ و درس هایی

که از آن باید گرفت

همکار گرامی جناب
  آقای سید ابوالحسن حسینی

معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری منوجان

بـا نهایـت تاثـر و تاسـف درگذشـت بـرادر گرامیتان را تسـلیت 
و تعزیـت عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالی بـرای آن 
مرحـوم علـو درجـات و رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و بردبـاری مسـئلت دارم.
 محمد محمودی
فرماندار شهرستان منوجان

 اِّن لّل وَ اِّن اِلَيْهِ راجِعوُن
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من ماسک می زنم
 هرخانه یک پایگاه سالمت 

 خبر

برگزاری شورای اداری قلعه گنج با حضور 
شکراللهی نماینده مردم  پنج شهرستان جنوبی 

در مجلس
جلسـه ی شـورای اداری قلعه گنج با حضور منصور شکرالهی نماینده 
ی محتـرم مـردم شـریف پنج شهرسـتان جنوبی و با ریاسـت مهدی 
شهسـواری فرمانـدار  قلعه گنـج و مرادی جانشـین ناحیه ی مقاومت 
بسـیج و جمعـی از مدیـران ادارات قلعـه گنـج در سـالن اجتماعـات 

فرمانـداری قلعه گنج از سـاعت ۹:۰۰ برگزارشـد.
در ایـن جلسـه مدیـران ادارات به بیان مسـائل و مشـکالت موجود در 
حـوزه ی مدیریتـی خـود  پرداختنـد. ادیـب حیـدری خبرنـگار قلعه 

گنج

درخواست اصحاب رسانه جنوب کرمان جهت 
تجهیزواستقرار یک بیمارستان مجهزسیاراز 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان
سردار معروفي 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان
با سالم و تحیات

همانگونـه که مسـتحضرید جنـوب کرمان بخصوص پنج شهرسـتان 
جنوبـي کهنـوج، منوجـان ، قلعـه گنـج ، رودبـار و فاریاب در شـرایط 

بحرانـي شـیوع کرونا قـرار گرفتـه اند .
ظرفیت دو بیمارسـتان پایلوت درمان و نگهـداري بیماران کرونایي در 
جیرفـت و کهنوج بنا به گفته رییس دانشـگاه علوم پزشـکي جیرفت 
تکمیـل شـده اسـت و از شـبکه هـاي بهداشـت و درمان درخواسـت 
شـده که بیمـاران را در بیمارسـتانهاي شـهرهاي خودشـان بسـتري 
نماینـد .حال آنکه در بیمارسـتانهاي منوجان ، قلعه گنـج ، و رودبار نه 
امکانـات درمانـي کافي وجود دارد نه پزشـکان متخصـص و نه نیروي 

پرسـتاري کافي !
کیـت ازمایشـگاهي بـه انـدازه کافـي در اختیـار مراکز بهداشـتي قرار 
نمـي گیـرد و تنها راه حلي که پیشـنهاد مي شـود قرنطینه خانگي و 

درمانهاي حداقلي اسـت . 
با توجه به شـرایط پیش گفته از مجموعه سـپاه پاسداران که همیشه 
در بحرانهـاي مختلـف یـار و یاور مردم محـروم بوده اسـت انتظار مي 
رود بـا توجـه بـه دراختیـار داشـتن ظرفیتهـاي گسـترده نسـبت به 
تجهیز یک بیمارسـتان سـیار در یکي از پنج شهرسـتان جنوبي اقدام 
شـود تا از یک فاجعه انسـاني در جنوب کرمان جلوگیري بعمل اید .
پیـش تـر سـردار سـالمي از راه انـدازي ده بیمارسـتان سـیار توسـط 
سـپاه پاسـداران براي مقابله با بیماري کرونا خبـر داده بود که قابلیت 

انتقـال به مناطق مختلـف کشـور را دارا بودند . 
امیـد اسـت با توکل به خداوند  و توسـل به ائمه اطهـار)ع( و با حضور 
نیروهاي خدوم و همیشـه در صحنه سـپاه پاسداران در جنوب کرمان 

شـاهد افزایش خدمات درماني به این قشـر محروم باشـیم . 
جمعي از اصحاب رسانه جنوب کرمان

درس هایی که کرونا به ما آموخت
شـاید کسـی گمان نمی کرد که انسـان قرن بیسـت و یکـم که تمام 
هـم و غـم خود را متوجه پیشـرفت های علمی شـگرف کرده اسـت و 
بـه فکـر دسترسـی به سـیارات و کرات دیگر می باشـد و تور سـفر به 
کره ماه و مریخ را در سـر می پروراند و حتی به فکر ایجاد سـکونتگاه 
در سـایر سـیارات اسـت تا مـازاد جمعیت زمین را بـه آن منتقل کند 
و همچنین درصدد سـاخت انسـان مصنوعی و غیر بیولوژیکی اسـت، 

چنین گرفتار و درمانده شـود.
واقعیـت ایـن اسـت کـه انسـان آنقـدر مغـرور شـده بـود که خـود را 
و آفریـدگار خـود را فرامـوش کـرده بـود و بـه جـای خداگونه شـدن، 
ادعـای خدایـی مـی کـرد. شـعر اسـتاد سـخن سـعدی کـه فرمـوده 
بـود: رسـد آدمـی بـه جایی که بجـز خدا نبینـد؛ تعبیـری دیگر گونه 
یافتـه بـود و بـا سـاخت ابزارهایی که قابلیـت های خلقت بـه او اجازه 
می دهـد، مدعـی خلق بود تا اختراع و اکتشـاف و در چنین شـرایطی 
حتمـاً نیازمنـد یـک تلنگر بود. تلنگـری که خداوند به وسـیله همین 
طبیعـت ابزار شـده در دسـت بشـر به انسـان داده شـد. بـا موجودی 
بسـیار ریـز و نادیدنـی تا یـادآوری کند که خلقت مالکـی دارد فراتر از 
انسـان کـه همـه موجودات هسـتی مخلوق او هسـتند و هـر آنچه در 
خلقت هسـت، محترم اسـت و باید به قوانین هسـتی احترام گذاشت.

کرونـا بـه ما آموخت کـه انسـان در مقابل عظمت هسـتی و آفرینش 
خداونـدی بایـد درس هـای زیـادی را بیامـوزد و در طـی تمـام ایـن 
مراحـل، نـگاه بـه خالـق را فرامـوش نکنـد کـه اگـر عنایـت و لطـف 
خداونـدی لحظـه ای از هسـتی برداشـته شـود، انسـان با تمـام کبر و 
نخـوت خـود درمانـده ای بیش نیسـت و لـذا باید پیوسـته دعا کنیم 

کـه خداونـد مـا را آن ده کـه آن به.
کرونـا بـه یادمـان آورد کـه در طـی سـالیان درازی، منیـت انسـانها، 
مرزهـا و فرهنگ هـای مختلفـی را سـاخته اسـت و او را بـه سـوی 
خـود برتربینـی کاذب سـوق داده اسـت. حـال آنکه تمامی انسـان ها 
سرنوشـت مشـترکی دارند و زندگی آنها با توجه به توسـعه ارتباطات 
بین المللـی بـه همدیگر گـره خورده اسـت، لذا وقتی انسـان قدرتمند 
خواهـد شـد کـه من خـود را فرامـوش کند و به مای انسـانی برسـد. 
دیگـری را از خـود بدانـد حیـات خـود را به سـالمت دیگری وابسـته؛ 
دردهـای مشـترکی هسـتند کـه مـداوای آنهـا نیازمنـد تـالش همه 

انسانهاست.
مـا فهمیدیـم کـه برخـالف تصور رایـج، پیشـرفت های کنونـی، تنها 
تامیـن کننده امنیت نیسـت. تهدید فقـط آنچه می پنداریم نیسـت، 
بلکـه، آنچـه امنیـت جمعی انسـان هـا را تهدید مـی کند، مـی تواند 
چیزهای دیگری باشـد؛ همچون ویروس کرونا و آلودگی های زیسـت 
محیطی و ... باشـد، لذا انسـان امروز باید به جای اندیشـیدن به سلطه 
و قـدرت غلبه، بایسـتی به فکر خود انسـانی و موجودیت نسـل بشـر 
باشـد و بـا درک ایـن مهـم کـه بـا همـه انسـان های دیگر سرنوشـت 

مشـترک دارد، بـه امنیـت و آبادانی همه انسـان هـا فکر کند.

نماینـده  شـکرالهی  منصـور 
پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان 
گفـت:  مجلـس  در  کرمـان 
توسـعه سـردخانه های نگهداری 
محصوالت کشـاورزی در جنوب 
اسـتان کرمـان بایـد در اولویـت 
شـکرالهی  گیرد.منصـور  قـرار 
مشـکالت  پیگیـری  جلسـه  در 
کشـاورزان و طرح هـای نیـاز بـه 
تسـهیالت بانـک کشـاورزی بـا 
نماینـدگان  از  تعـدادی  حضـور 
مردم اسـتان کرمـان در مجلس 
خدارحمـی  اسـالمی،  شـورای 
کشـاورزی  بانـک  مدیرعامـل 

موسـوی  آیت اللهـی   و  کشـور 
معـاون امـور عمرانی اسـتانداری 
کرمان برگزار شـد اظهار داشـت: 
جنـوب اسـتان کرمـان یکـی از 
قطب هـای کشـاورزی در کشـور 
اسـت و بیـش از ۴.۵ میلیون تن 
انـواع محصـوالت کشـاورزی در 
جنـوب اسـتان تولیـد می شـود.

نماینـده پنج شهرسـتان جنوبی 
مجلـس  در  کرمـان  اسـتان 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکه 
تامیـن  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
کننده مواد غذایی کشـور اسـت 
گفـت: تامین سـرمایه در گردش 

کشـاورزی  تبدیلـی  صنایـع 
دارد. ضـرورت 

امهـال  اینکـه  عنـوان  بـا  وی 
تسـهیالت کشـاورزی بـه مـدت 
پنـج سـال کـه مصوبـه شـورای 
کشـور  اعتبـار  و  پـول  عالـی 
اسـت در بخش زیـادی عملیاتی 
نشـده اسـت افزود: برقـی کردن 
چاه هـای آب کشـاورزی ضرورت 
اسـتان کرمان اسـت که نیازمند 
بانـک  همـکاری  و  تسـهیالت 

اسـت. کشـاورزی  تخصصـی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـکرالهی 
توسـعه سـردخانه های نگهداری 

محصوالت کشـاورزی در جنوب 
اسـتان  اولویت هـای  از  اسـتان 
کرمان اسـت بیان کـرد: اگر این 
سـردخانه ها توسـعه پیـدا کنـد 
نیـازی نیسـت کشـاورز محصول 
خـود را بیرون بریـزد و یا حاصل 
دسـترنج آنها دسـت دالل بیفتد.
در ایـن جلسـه موضـوع امهـال 
وام هـای کشـاورزی و نیـز ایجاد 
کشـاورزی  حـوزه  در  اشـتغال 

اسـتان بررسـی شد.
خـدا رحمـی مدیرعامـل بانـک 
کشـاورزی هـم گفـت :سیاسـت 
دادن  مهلـت  کشـاورزی  بانـک 

تولیـد  بویـژه  کشـاورزان  بـه 
کنندگانی اسـت که محصولشان 
بـه ثمردهـی الزم نرسـیده و بـا 
مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار و 

همچنین سیاسـت تعاملی بانک 
کشـاورزی با دریافت یک قسـط 
داده  مهلـت  کشـاورزان  وام  بـه 

شـود.  می 

نماینده پنج گنج در مجلس یازدهم: 
 توسعه سردخانه های نگهداری محصوالت کشاورزی 

در جنوب استان کرمان باید در اولویت قرار گیرد

ــکار  ــر اف ــنگری و تنوی ــت روش در جه
ــان  ــدار منوج ــومین فرمان ــی س عموم
جهانگیــر تشــکری هــم توضیحاتــی 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــه دادک ــل ارائ کام
ــم  ــه ه ــده اســت:این نکت منتشــر گردی
قابــل ذکــر اســت کــه در موضوع اســناد 
ــی  ــان کس ــهری در منوج ــت ش مالکی
ــرده  ــدای ناک ــا خ ــدارد و ی ــری ن تقصی
قصــد اشــکال تراشــی بــرای مــردم 
ــد  ــدود کنن ــن مح ــه قوانی ــته بلک نداش

ــد. ــوده ان ب
ثانیــا هرگــز ســعی نکــرده و ســعی 
نــدارم کــه خــود را مبــری از هــر 
ــا و  ــه خط ــذا چنانچ ــم، ل ــکالی ببین اش
ــت  اشــکال و اشــتباهی در دوران مدیری
داشــته ام اوال از محضــر خداونــد متعــال 
و بعــد هــم از شــما همشــهریان عزیــزم 
ــات  ــرای اثب ــم وب ــی کن ــی م عذرخواه
اشــکاالتم توســط همشــهریانم به کســی 
جایــزه نمــی دهــم چــون حتما قصــور و 

ــت. ــوده اس ــکاالتی در کارم ب اش
ــق  ــاق ح ــرای احق ــت ب ــا الزم هس ثانی
خــود و قضــاوت در خصــوص عملکــرد 
یــک نفــر چــه خــوب و چــه بــد مــالک 
مــان قانــون باشــد زیــرا بســیاری از 
ناحقــی هــا و نــا بســامانی هــا و قضــاوت 
ــدم  ــا ع ــی و ی ــم اطالع ــا ناشــی از ک ه

ــون مــی باشــد. ــه قان توجــه ب
ــی  ــر قانون ــود ه ــی ش ــه م ــا گفت ثالث
حــرف  ایــن  اگــر  دارد،  ای  تبصــره 
ــت  ــد نادرس ــون باش ــرای دور زدن قان ب
ــن  ــرای قوانی ــرای اج ــر ب ــا اگ ــت ام اس
ــون  گفتــه مــی شــود کــه شــاید در قان
تبصــره ای دیــده شــده کــه بــه حــق و 
حقوقمــان دســت بیابیــم درســت اســت 
امــا بایــد توجــه کــرد قانــون را بــا تبصره 
ــن  ــم و آیی ــذار تنظی ــون گ ــش قان های
نامــه هــای آن را هــم بــه موجــب 
ــم و جهــت  ــت تنظی ــات دول ــون هی قان
اجــرا بــه دســتگاه هــای اجرایــی ابــالغ 
مــی نمایــد. لــذا مجــری قانــون نــه مــی 
توانــد بــه آن تبصــره ای اضافــه کنــد یــا 
آن را بــه دلخــواه خــود اجــرا کنــد و راه 
ــم  ــه ه ــن نام ــون و آیی ــالح آن قان اص
ــد و  ــی کن ــد ط ــودش را بای ــیر خ مس
توضیــح آن در ایــن مجــال نمــی گنجد.

بــرای  شــده  ایجــاد  مشــکل  رابعــا 
همشــهریان عزیــزم مربــوط بــه قوانینی 
اســت کــه اقدامات آن از ســال۵3 شــروع 
ــوص دو  ــن خص ــه در ای ــت ک ــده اس ش
ــه  ــی اینک ــت یک ــر اس ــل ذک ــه قاب نکت
ــان  ــی منوج ــهر فعل ــری ش ــکل گی ش
ــری  ــت. دیگ ــوده اس ــالب ب ــد از انق بع
انســان شــریف  همــه  ایــن  اینکــه 
ــوده اســت  ــع نب ــرده و مطل ــل ک تحصی
کــه اقدامــات قانونــی بــه موقــع جهــت 
احقــاق حقــوق شــان را بعمــل بیاورنــد 
. لــذا بیشــتر اقدامــات عمدتــا انقالبــی و 
کمتــر توجــه بــه مفــاد قانونــی اخــذ می 
شــد ه اســت نمونــه آن اقــدام بخشــدار 
طباطبایــی بــرای شــکل گرفتــن هســته 

ــی باشــد . ــه شــهر منوجــان م اولی
ــردم از  ــروز م ــاری ام ــا منشــا گرفت و ام
اینجــا شــروع شــده اســت که: در کشــور 
ــع  ــت و توزی ــل مدیری ــه چه ــا از ده م

عادالنــه اراضــی و تامیــن منافــع عمــوم 
ــه نحــو جــدی و گســترده ای شــکل  ب
گرفتــه اســت و قوانیــن مختلــف و آیین 
نامــه هــای اجرایــی آن در محــدوده 
ــا  ــم آنه ــی خــارج از حری شــهرها و حت
ــی را  ــد، ادوار مختلف ــام من ــورت نظ بص

طــی نمــوده اســت.
وامــا رونــد کار در منوجــان بدیــن 

منــوال بــوده اســت:
۱-درخصــوص ملــی شــدن اراضــی 
پــالک  تحــت  شــهرمنوجان  حــوزه 
۹2۰ موســوم بــه حمیــد آباد:اعــالم 
مــی دارد براســاس بــرگ تشــخیص 
ــالب  ــل ازانق ــه ۱3۵3/۰۸/۰۸ قب مورخ
اســالمی ودراجــرای قانــون ملــی شــدن 
ســال ۱3۴۱توســط جنگلــدار وقــت 
ــپس  ــده وس ــالم ش ــی اع ــت مل جیرف
باتبدیــل کروکــی بــه نقشــه و رای 
مــاده  کمیســیون  ســال۱3۸3قاضی 
ــوج  ــت کهن ــی وق ــع طبیع ــده مناب واح
کــه مجموعــا« حــدود ۸۶۰ هکتــار مــی 

ــد. باش
زمیــن  قانــون  مــاده ۱۰  2- طبــق 
قانــون  تصویــب  تاریــخ  شــهری:از 
ــه  ــوب۱3۶۰ کلی ــهری مص ــی ش اراض
ــا و  ــه ه ــه وزارتخان ــق ب ــای متعل زمینه
نیروهــای مســلح و مؤسســات دولتــی و 
بانکهــاو ســازمانهای وابســته بــه دولت و 
مؤسســاتی کــه شــمول حکــم مســتلزم 
ذکــر نــام اســت و کلیــه بنیادهــا و 
انقالبــی در اختیــار وزارت  نهادهــای 
ــرد.  ــرار میگی ــازی ق ــکن و شهرس مس
ــون  ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 2۰ آئی وم
زمیــن شــهری: (کلیــه دســتگاههای یاد 
ــد  ــون موظفن ــاده  ۱۰  قان ــده در م ش
زمینهــای خــود را در اجــرای مــاده  
۱۰  قانــون در اختیــار وزارت مســکن 
ــرار دهنــد. ادارات ثبــت  و شهرســازی ق
ــالم وزارت مســکن  ــس از اع ــد پ مکلفن
ــه ثبــت انتقــال  و شهرســازی نســبت ب
صــدور  و  امــالک  دفاتــر  در  ملــک 
ســند مالکیــت بــه نــام دولــت بــا 
نمایندگــی وزارت مســکن وشهرســازی 
یــا دســتگاههایی کــه وزارت مزبــور 
معرفــی مــی کنــد، اقــدام نماینــد. هــر 
یــک از کارکنــان دســتگاههای یاد شــده 
کــه در تحویــل زمینهــای مذکــور و 
صــدور اســناد مالکیــت آنهــا بــه شــرح 
ــکنی  ــا کارش ــامحه ی ــاده، مس ــن م ای
ــون  ــاده )۱۶( قان ــرای م ــد در اج نماین
ــالم  ــا اع ــده و ب ــوب ش ــف محس متخل
مــورد  شهرســازی  و  مســکن  وزارت 
ــت  ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــرد قانون پیگ
ــکن  ــت وزارت مس ــخ درخواس .و از تاری
ــاه  ــرف دو م ــه ظ ــازی چنانچ و شهرس
ــناد و  ــن و اس ــل زمی ــه تحوی ــبت ب نس
مــدارک آن اقــدام ننماینــد، ادارات ثبــت 
مکلفنــد بــه درخواســت وزارت مســکن 
و شهرســازی ســند مالکــی جدیــد 
ــی وزارت  ــه نمایندگ ــت ب ــام دول ــه ن ب
مســکن و شهرســازی یــا دســتگاههایی 
ــد،  ــی کن ــی م ــور معرف ــه وزارت مزب ک
ــهرها  ــوزه ش ــه در ح ــد. ک ــادر نماین ص
متولــی اراضــی را قانــون گــذار مســکن 
و شهرســازی و در روســتا هــا هــم 

ــه  ــد و عرض ــون تولی ــاده ۴ قان ــق م طب
ــاد مســکن مــی  مســکن روســتایی بنی
باشــد وایــن قانــون کــه سراســری اســت 
مربــوط بــه همــه شــهرهای کشــور مــی 
باشــد وشهرســتانهای جنوبــی از جملــه 
منوجــان هــم مســتثنی نمــی باشــد، بر 
همیــن اســاس و همچنیــن صورتجلســه 
ــدار وقــت منوجــان ( ــی مابیــن فرمان ف
ــت  ــرکل وق ــا مدی ــی ) ب ــا زابل ــاج آق ح
ــان و  ــتان کرم ــازی اس مســکن وشهرس
مدیرعامــل وقــت ســازمان ملــی زمین و 
مســکن کشــور در خصوص نحــوه انتقال 
ــردم  ــه م ــی ب ــذاری اراض ــناد و واگ اس
تصمیماتــی اتخاذ کــه ازجملــه مصوبات 
ــا در نظــر  ــه تراکــم شــهری ب ــوط ب مرب
ــذ  ــذاری واخ ــاب واگ ــد نص ــن ح گرفت
قیمــت ارزان (قیمــت دولتــی زمــان 
واگــذاری کــه مبلغــی انــدک مــی شــد 
) بــا ســهل تریــن روش ، مشــکل اســناد 
مــردم مرتفــع گــردد. الزم بــه ذکــر 
اســت در زمــان تنظیــم این صورتجلســه 
همــان طــور کــه در بــاال اشــاره گردیــد 
ــالب  ــل از انق ــهر قب ــوزه ش ــی ح اراض
ــم  ــدون تنظی ــه ب ــد ک ــی شــده بودن مل
ایــن صورتجلســه ویــا هــر صــور تجلســه 
ــدارد  ــی ن ــل قانون ــه محم ــر ک ای دیگ
ــواد ۱۰  ــی بایســت در اجــرای م هــم م
و 2۰ قانــون زمیــن شــهری بــه مســکن 
و شهرســازی اســناد انتقــال مــی یافتند.
علیهــذا حســب درخواســت مســکن و

ــی  ــع طبیع ــل مناب ــازی و تحوی شهرس
کــه هــر دو ایــن ادارات در آن زمــان 
در کهنــوج مســتقر بــوده و در شــهر 

ــد. ــده بودن ــر نش ــان دای منوج
در تاریخ۱3۸۵/۰۷/22طــی دو پــالک33 
و3۴ فرعــی بــه ترتیــب 2۹۸ و ۱۶2 
ــدوده  ــه از مح ــار ک ــا ۴۶۰ هکت وجمع
خیابــان امــام بــه ســمت کوهــای 
دســتکرد و باحــد فاصــل خیابان مســلم 
تــا خیابــان بعــد از جهــاد کشــاورزی می 
ــدود ۴۰۰  ــی ح ــی اراض ــد ، و مابق باش
هکتــار دیگــر همچنــان در تملــک منابع 
ــان  ــود؛ (از خیاب ــده ب ــی مان طبیعــی باق
ــان  ــرق و از خیاب ــروگاه ب ــا نی ــلم ت مس

ــه ــا محل ــاد کشــاورزی ت ــد از جه بع
ــی  ــن اب ــی اب ــدان عل ــمه و از می چش
طالــب (ع)خیابــان امــام بــه ســمت قلعه 
تــا کموکیــن. مســتندات در اداره منابــع 
طبیعــی منوجــان  موجــود مــی باشــد.
ــر  ــوق الذک ــرایط ف ــه ش ــه ب 3 - باتوج
ــی  ــی متصرف ــناد اراض ــکالت اس و مش
اهالــی کــه مکررا بــه فرمانــداری و ادارات 
ــد  ــی نمودن ــه م ــر مراجع ــط دیگ ذیرب
و در راســتای ادامــه پیگیــری هــای 
ــرای حــل  ــب ب ــی اینجان ــا زابل حــاج آق
ــات و  ــی و مکاتب ــا رایزن ــل ب ــن معض ای
ــه وزارت  ــکاس ب ــرداری و انع ــر ب تصوی
راه و شهرســازی و چندیــن ســفر و 
ــه  ــن مربوط ــر و معاونی ــا وزی ــات ب مالق
در  هیئتــی  اعــزام  آن  نتیجــه  کــه 
ــی  ــازمان مل ــخ ۱3۹۱/۱۰/2۷ از س تاری
زمیــن ومســکن کشــور بــه منطقــه و از 
جملــه منوجــان کــه از نزدیــک بازدید و 
ــه تاریخــی قدمــت  ــاالی قلع ــی از ب حت
و وضعیــت تصرفــات و امــالک قدیمــی 

ــا  ــه ب ــد و در ادام ــریح گردی ــردم تش م
ــا حضــور شــهرداران  تشــکیل جلســه ب
منوجــان ،قلعــه گنــج ،رودبــارو مقامــات 
و  و شهرســازی جنــوب  راه  کل  اداره 
مســئولین شهرســتان منوجــان در محل 

ــر ــادل نظ ــث و تب ــداری بح فرمان
ــا  ــم صورتجلســه ای ب ــه تنظی ــر ب منج

ــه : ــرایطی از جمل ش
ــی  ــرای اراض ــند ب ــه س ــنهاد ارائ - پیش
شــهرداری  و  بخشــداری  واگــذاری 
ــی  ــی تصرف ــر و اراض ــقف 3۰۰ مت تاس
بــدون واگــذاری بخشــداری و شــهرداری 
بــا رعایــت حــد نصــاب تفکیکــی شــهر 
ــذاری و  ــان واگ ــی زم ــت دولت ــا قیم ، ب
مــازاد آنهــا هــم بــا قیمــت کارشناســی 
و  واگــذاری  و  تصــرف  زمــان  روز 
و  تجــاری  اماکــن  بــرای  همچنیــن 
ــد  ــن گردی ــم شــرایطی تدوی ــی ه دولت
ــب  ــس از طــرح و تصوی ــرر شــد پ و مق
آن در شــورای زمیــن و مســکن کشــور 
ــس  ــه پ ــردد ک ــالغ گ ــرا اب ــت اج جه
از ابــالغ مصوبــه نهایــی علــی رغــم 
تاکیــد مــا بــر قیمــت دولتــی روز زمــان 
ــغ اندکــی مــی شــد  واگــذاری کــه مبل
ــال اخــذ  ــه دنب مســکن و شهرســازی ب
ــن  ــود و همی ــی روز ب ــت کارشناس قیم
امــر مــورد اعتــراض قــرار گرفــت، و 
پــس از اعتــراض در تاریــخ۱3۹2/۰۸/2۷ 
ــالک  ــاون ام ــور مع ــا حض ــه ای ب جلس
ــوب  اداره کل مســکن و شهرســازی جن
وریاســت دادگســتری و دادســتان و 
ــتانی  ــط شهرس ــئوالن ذیرب ــایر مس س
تشــکیل و صورتجلســه جداگانــه ای 
تنظیــم و مقــرر شــد مبنــای محاســبه 
ــرف  ــان روز تص ــی زم ــت کارشناس قیم
و واگــذاری باشــد. کــه بــه همشــهریان 
اطــالع رســانی جهــت پیگیــری از طریق 
مســکن وشهرســازی گردید.(مســتندات 

ــان ) ــداری منوج ــود در فرمان موج
۴- موضــوع دیگــری کــه در زمــان 
در  طبیعــی  منابــع  اداره  اســتقرار 
شهرســتان و بــه خصــوص در زمــان 
جــد  بــه  آزادی  آقــای  مســئولیت 
ــی  ــکل اراض ــل مش ــری ح ــرای پیگی ب
ــت  ــام گرف ــال و انج ــهر دنب ــوزه ش ح
ــیدگی در  ــردم ورس ــات م ــذ اعتراض اخ
کمیســیون مــاده واحــده بود کــه در کل 
شهرســتان بیــش از ۴۰۰ مــورد پرونــده 
و درحــوزه شــهر هــم بالــغ بر حــدود ۷۰ 
مــورد از پرونــده های معترضین بررســی 
و توســط قاضی محترم کمیســیون حاج 
آقــا شــکوهی نســب رای بــه نفــع مــردم 
صــادر گردیــد که بــه عنوان مســتثنیات 
آنهــا لحــاظ و امــکان اخذ ســند مالکیت 
ــد طــی سلســله  ــی توانن ــه م فراهــم ک
ــی اســناد اراضــی خــود را  ــب قانون مرات
دریافت کنند.(لیســت ،اســامی ،و سوابق 
ــان  ــی منوج ــع طبیع ــا در اداره مناب آنه
موجــود مــی باشــد ) مطلــب قابــل ذکــر 
ایــن اســت کــه  علیرغــم اطــالع رســانی 
هــای گســترده در آن زمــان از تریبــون 
نمــاز جمعــه ، صــدور اطالعیــه و فضــای 
مجــازی و توجیــه در جلســات مختلف و 
از آنجــا کــه تنهــا راه قانونــی رســیدگی 
بــه اعتراضــات مردمــی بــه ملــی بــودن 

اراضــی آنهــا جهــت صــدور رای قانونــی 
ــتقبال  ــا اس ــود ام ــتثنیات ب ــرای مس ب

ــت. ــی صــورت نگرف چندان
۵- یکــی دیگــر از موضوعات قابل اشــاره 
ایــن اســت کــه همــه شــما همشــهریان 
اســتحضار دارید شــهر منوجــان از همان 
ابتــدا از ماهکنــگان تــا قلعــه بــوده و بنــا 
بــه بررســی هــا و اطالعــات واصلــه 
ــق  ــدن از طری ــهر ش ــان ش ــل از زم قب
مســئولین مطلــع بــه قوانیــن از جملــه 
آقــای آزادی کــه مســئول امــور اراضــی 
بــود راهنمایــی الزم بــرای پیگیــری 
و انتقــال اراضــی بــه بنیــاد مســکن 
ــام  ــوده انج ــی ب ــان متول ــه در آن زم ک
ــورای  ــگان و ش ــی ماهکن ــه و اهال گرفت
اســالمی وقــت در آن محــل (ماهکنــگان 
) اســتقبال و اراضــی بــه بنیــاد مســکن 
تحویــل و اکنــون مســیر انتقــال اســناد 
ــا در  ــد ام ــی باش ــانتر م ــردم آس ــه م ب
قلعــه شــوراهای اســالمی وقــت و بعضــا 
اهالــی بــا همیــن تفکــر کــه اراضــی آبا و 
اجدادیمــان اســت حاضــر بــه انتقــال بــه 
بنیــاد مســکن آن زمــان نشــده تــا اینکه 
بعــد از شهرســتان شــدن طبــق قوانیــن 
فــوق االشــاره بــه مســکن و شهرســازی 
انتقــال یافــت و مشــکالت موجود ناشــی 

ــت. از آن اس
اشــاره  مــورد  موضــوع  ۶-آخریــن 
ــذاری  ــوع واگ ــد مجم ــرض ش ــه ع اینک
ــا محــدوده  ــه مســکن و شهرســازی ب ب
ــار  ــد ۴۶۰ هکت ــوان ش ــه عن ــی ک های
وباقــی مانــده اراضــی در محــدوده هایــی 
ــاز هــم اعــالم شــد بــه مســاحت  کــه ب
۴۰۰ هکتــار بــه مســکن و شــهر ســازی 

ــد. ــل نگردی تحوی
ــه  ــود : ک ــی ش ــوال مطــرح م ــن س ای
ــی  ــه اراض ــی ک ــدوده های ــا در مح آی
بــه مســکن و شهرســازی تحویــل 
نشــده مشــکل اســناد ســاکنین حــل 
شــده اســت ؟ و فقــط همــان محــدوده 
تحویــل بــه مســکن و شهرســازی 
ــی  ــد؟ در حال ــی باش ــکل م دارای مش
کــه جــواب ایــن ســوال روشــن اســت 
ــدوده هــای  ــان مح ــرا هم ــر! زی خی
باقــی مانــده هــم منــع قانونــی دارد و 
امــکان انتقــال ســند از منابــع طبیعــی 

ــد.  ــی باش ــردم نم ــه م ب
عزیــزان و همشــهریان بزرگوار مشــکالت 
موجــود بــر روی اراضــی شــهرهای 
جملــه  از  کرمــان  جنــوب  محــروم 
منوجــان دغدغــه ای اســت کــه ســالها 
ــئولیت  ــی مس ــه نوع ــه ب ــا ک ــه م هم
ــی داشــته و تالشــهایی هــم انجــام  های
گرفتــه گرچــه بــه نتیجــه مطلــوب 
ــا  ــون بایدب ــا اکن ــم ام ــه ای دســت نیافت
همدلــی و جمــع آوری همــه مســتندات 
و همــت و کمــک همــه مســئوالن 
ــتکار و  ــا پش ــال وب ــابق و ح ــع س مطل
درایتــی کــه در نماینــده محتــرم حــاج 
آقــا شــکر اللهــی ســراغ داریــم ان شــااهلل 
تــالش کنیــم ایــن معضــل در منوجــان 
ــه  ــوزه انتخابی ــتانهای ح ــه شهرس و هم
کــه گریبانگیــر مــردم اســت از مبــادی 

ــردد. ــل گ ــی ح قانون
من اهلل توفیق

پاسخ به شایعات واگذاری زمین به مسکن وشهرسازی در منوجان 
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والدت هشتمین 
اختر تابناک امامت و والیت

حضرت امام رضا )ع( مبارک باد.

  خبر

بازدید فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان
 و رئیس شوراي شهر از روند 

آماده سازي  زمین چمن
بـه گـزارش پایـگاه خبري تـوار ، طـي بازدیدي کـه از روند احداث 
و آمـاده سـازي زمیـن چمـن اداره ورزش و جوانـان انجـام شـد 
،محمـودي فرمانـدار منوجـان ضمـن تماس بـا مدیـرکل ورزش و 
جوانـان اسـتان از ایشـان خواسـت بـراي تسـریع در آماده سـازي 

ایـن زمیـن اقدامـات الزم را بعمـل آورند .
در ایـن بازدیدکـه  حسـین اوژند رئیس شـوراي شـهر نیـز حضور 
داشـت گفـت : بـا توجـه به اینکـه پیمانـکار در تهیه دسـتگاههاي 
مخصـوص زیر سـازي با مشـکل مواجه بود ، دو دسـتگاه غلطک و 
گریـدر از طریـق شـهرداري  در اختیـار پیمانکار قـرار گرفته و کار 
تسـطیح و زیرسـازي زمیـن امـروز بطـور کامل انجام خواهد شـد .

تاجیکـي رئیـس اداره ورزش و جوانـان نیـز گفـت پـس از پایـان 
عملیـات زیرسـازي طـي روزهـاي آینـده بـا حضـور ناظریـن اداره 
کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان و پـس از تاییـد زیرسـازي،  
عملیـات نصـب چمـن مصنوعـي این زمین ،توسـط شـرکت آسـیا 

چمـن انجـام خواهد شـد .

رفع تصرف 5هزار مترمربع از اراضی ملی 
درمنوجان

رئیـس پاسـگاه ویژه حفاظـت از منابع طبیعی شهرسـتان منوجان 
گفـت: ۵هـزار مترمربـع از اراضی ملی روسـتای تـم زردان از توابع 
بخش مرکزی شهرسـتان منوجان از دسـت متجاوزین خارج شـد.

تـورج سـاالری رئیـس پاسـگاه ویـژه حفاظـت از منابـع طبیعـی 
ملـی  اراضـی  از  مترمربـع  ۵هـزار  گفـت:  منوجـان  شهرسـتان 
روسـتای تـم زردان از توابـع بخـش مرکزی شهرسـتان منوجان از 

دسـت متجاوزیـن بـه ایـن عرصه هـا خـارج شـد.
او افـزود: مـردم طبیعت دوسـت می تواننـد در تمـاس بـا »شـماره 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  مرتـع  و  جنـگل  امـداد  کـد   ۱۵۰۴
در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا  کرمـان«  جنـوب  آبخیـزداری 
و  تخریـب  طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  آتش سـوزی  خصـوص 
تصـرف اراضـی ملی، قاچـاق گیاهان دارویـی، حفر چـاه غیر مجاز 
در اراضـی ملـی و ... اطالع رسـانی کنند. سـاالری با اشـاره به آتش 
سـوزی های چنـد روز اخیـر در شهرسـتان منوجـان گفـت: مـردم 
طبیعـت دوسـت از روشـن کـردن آتـش در دامـن طبیعـت خـود 
داری کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای 
مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود در چنـد روز گذشـته شـاهد 
آتـش سـوزی در قسـمت های از منابـع طبیعـی شهرسـتان بودیم 
کـه بـا توجه به فصـل گرما ایـن می تواند بسـیار خطرآفرین باشـد.

کرونا،معلم فداکار منوجانی را قربانی خود کرد
خانـم مریـم سـاجدي )خواسـتگاري( از همکاران فرهنگـي و معلم 
دبسـتان آیـت اهلل خامنـه اي و هاجـر قلعـه منوجـان طبـق اعالم 
مدیـر شـبکه بهداشـت ودرمـان منوجـان، در اثـر ابتـال بـه کرونـا 
جـان خـود را از دسـت داد. مرحومـه دارای بیمـاری زمینه ای هم 

اسـت.  بوده 
سـواد  نهضـت  )خواسـتگاری(ازطریق  سـاجدی  مریـم  مرحـوم 
آمـوزی جـذب آمـوزش وپرورش شـد. شـخصیتی عفیـف و نجیب 
کـه همـواره در اذهـان همـکاران ودانـش آمـوزان خود،مانـدگار 

خواهدبـود.
خبردرگذشـت همکارمان چنان سـنگین اسـت که به دشـواری به 
بـاور می نشـیند، ولـی در برابـر تقدیـر حضـرت پـروردگار چاره ای 
جـز تسـلیم و رضا نیسـت  خداونـد قرین رحمتش فرمایـد. عوامل 
نشـریه تریبـون جنوب با تسـلیت ایـن مصیبت جانکاه بـه خانواده 
داغـدارش وجامعـه فرهنگـی منوجان،علـو درجات واسـعه ی الهی 

را از خداوند منان برایشـان مسـئلت دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و 
پرورش شهرستان کهنوج از ثبت سفارش کتب 

درسی پایه های اول ، هفتم و دهم خبر داد
بـه گـزارش روابـط عمومـی آموزش و پـرورش شهرسـتان کهنوج، 
»علـی کوهسـتانی« بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: ثبت نـام کتاب های 
درسـی دانش آمـوزان پایـه اول ابتدایـی، هفتم و دهم متوسـطه از 
۸ تیرمـاه ۹۹ آغـاز می شـود و همچنیـن امـکان اصـالح و ویرایش 
ثبـت سـفارش کتاب هـای درسـی بـرای دانش آموزان فراهم شـده 

است.
وی افـزود: در ایـن بـازه زمانـی مـدارس بـه صـورت گروهـی و یـا 
دانش آمـوزان بـه صـورت انفـرادی می تواننـد از طریـق ورود بـه 
 www.irtextbook.com یا  www.irtextbook.ir سـامانه

ثبـت سـفارش انجـام دهند.
 

هشدار جدی دکترشهابی متخصص داخلی بیمارستان امام 
حسین)ع(منوجان:

در حال رخداد فاجعه در منوجان هستیم
مـردم منوجـان بگـوش باشـید کرونـا بـا شـدت و قـدرت در حال 

اسـت تاختن 
 icu دو مریـض بدحـال در دو روز اخیـر منجـر بـه اعـزام جهـت 
شـده اسـت. ایـن موضـوع، خبـر از روزهـای سـخت در روز هـای 
پیـش رو مـی دهـد... عزیـزان رسـانه ای منوجـان خواهـش مـی 
کنـم، اطـالع رسـانی کنیـد... مسـئوالن چـاره ای بیندیشـید تـا 

دیرتـر از ایـن نشـده
 مردم به خاطر خود و عزیزانتان رعایت کنید...

باتشکر از نشریه تریبون جنوب

چنانچـه در منابـع تاریـخ پزشـکی آمده 
طاعـون  بـزرگ  اپیدمـی  اولیـن  اسـت 
ژوسـتینین بـود کـه حـدود سـال هـای 
از میـالد مسـیح در  ۵۴۱- ۵۴2 پـس 
امپراطـوری بیزانـس و قسـمت هایـی از 
امپراطـوری ساسـانی بروز کـرد که جان 

2۵ میلیـون انسـان را گرفـت.
مـی گوینـد طاعـون ژوسـتینین در اوج  
خـود درقـاره اروپـا روزانـه ۵۰۰۰ تلفات 
داشـت کـه طـی ۱2 ماه نصـف جمعیت 

قـاره اروپـا از بیـن رفت.
مرکـز  کـه  قسـطنطنیه  شـهر  فقـط 
امپراطـوری بیزانـس شـرقی و یک کالن 
شـهر بود در اثـر طاعون ژوسـتینین ۴۰ 
درصـد از جمعیت خـود را از دسـت داد!

دومیـن همـه گیـری طاعـون، طاعـون 
خیارکـی یـا طاعـون سـیاه بـود کـه در 
قـرن ۱۴ میـالدی یعنـی بیـن سـالهای 
در  را  اروپـا  میـالدی  تـا ۱3۵۱   ۱3۴۷

نوردیـد.
جالـب اسـت بدانیـد طاعـون سـیاه هم 
اولیـن بـار در سـال ۱33۴ میـالدی در 
اسـتان هویـی چین پیدا شـد و بوسـیله 
دریانـوردان و موش هایی که در کشـتی 
هـای باربـری بـود بـه اروپـا راه یافـت. 
برخـی منابـع نوشـته انـد طاعون سـیاه 
توسـط تاتارهـا از شـرق به غـرب و اروپا 
رسـید. در هـر حـال بیـن سـال هـای 
۱3۴۷ تـا ۱3۵۱ میـالدی طاعون سـیاه 
میلیـون کشـته  تـا 2۰۰  اروپـا ۷۵  در 
بجـای گذاشـت کـه معـادل 3۰ تـا ۶۰ 
درصـد جمعیـت اروپـای آن روزگار بود! 
طاعون سـیاه کـه عامل آن یـک باکتری 
میلـه ای شـکل یـا باسـیل بـود زخـم 
هـای سـیاه رنـگ و هراسـناکی بـر روی 

پوسـت ایجاد می کرد کـه بیمار چهره و 
پوسـت بدنش وحشـتناک می گردید به 
همیـن لحـاظ کلیسـای آن زمـان و علم 
پزشـکی در قرون وسـطای اروپا آن را به 
جادوگـران! نسـبت مـی داد. طـی همـه 
گیری طاعون سـیاه کلیسـا و کشیشـان 
خشـک مغـز آن هزاران انسـان بـی گناه 
را بـه عنـوان جادوگـر و عامـل طاعـون 

سـیاه زنـده زنـده در آتش سـوزاندند! 
عـده ای از مورخـان و جامعـه شناسـان، 
طاعون سـیاه را سـر منشـاء رنسـانس و 
دوران روشـنگری در اروپـا می دانند چرا 
کـه کلیسـای کاتولیـک کـه تـا آن زمان 
مدعـی بود بـه همه سـواالت و معضالت 
بشـری جـواب دارد در مقابـل طاعـون 
سـیاه مسـتأصل گردید. چنانکه بسیاری 
از مومنیـن کاتولیـک بـه توانایـی هـای 
کلیسـا و مذهـب کاتولیک شـک کردند! 
سـومین همـه گیـری جهانی یـا پاندمی 
آنفوانـزای اسـپانیایی بـود کـه در جنگ 
جهانـی اول کـه در سـال هـای ۱۹۱۴ 
تـا ۱۹۱۸ بـه وقـوع پیوسـت در شـرایط 
خـاِص جبهه هـای اروپا که سـربازان در 
هـوای بسـیار سـرد اروپا و بطـور متراکم 
در سـنگرهای کانـال مانند؛ هفتـه ها در 
شـرایط سـخت بسـر  مـی بردنـد؛ پیـدا 

. شد
کـه   ۱۹۱۸ در  جنـگ  پایـان  از  پـس 
اروپـا  بـه شـهرهای خـود در  سـربازان 
برگشـتند ویـروس آنفلوانزا را به شـهرها 
بردنـد و گویا از اسـپانیا شـروع و سـپس 
کل اروپـا را گرفـت. سـپس قـاره هـای 
دیگـر را هـم درنوردیـد و تا شـرق آسـیا 
و آمریکا رسید.شـواهدی در دسـت است 
کـه صـد سـال پیـش حتـی بـه جنوب 

اسـتان کرمـان هـم رسـیده اسـت!
برخـی منابع تاریخ پزشـکی تلفـات این 
همـه گیـری جهانـی را بین ۵۰ تـا ۱۰۰ 

میلیـون ذکر مـی کنند! 
اسـپانیایی  آنفلوانـزای  پاندمـی  تفـاوت 
بـا آنفلوانـزا هـای قبلـی در ایـن بـود که 
و  بزرگسـاالن  اسـپانیایی  انفلوانـزای  در 
جوانـان هـم تلفات مـی دادنـد در حالی 
کـه در انفلوانـزای معمولـی کـودکان و 

سـالخوردگان در خطـر بودنـد.
همچنیـن در ۱۹۵۶ انفلوانـزای آسـیائی 
اپیدمـی شـد که جـان حـدود 2 میلیون 

نفـر را گرفت.
از دیگـر پاندمـی های تاریخـی پر تلفات 
مـی تـوان از ایـدز یـا HIV نـام بـرد کـه 
در   ۱۹۷۰ دهـه  اواخـر  در  بـار  اولیـن 
آفریقـا دیـده شـد و بعد در سـال ۱۹۸۱ 
در آمریکا گسـترش یافـت و تقریبا همه 
 HIV جهـان را آلـوده سـاخت. ایـدز یـا
تـا کنـون بالغ بـر 3۶ میلیون تلفـات در 

جهان داشـته اسـت.
و امـا پاندمـی یـا همـه گیـری جهانـی 
کرونـا یـا کوویـد-۱۹ که هـم اکنون کل 

کـره زمین با آن دسـت و پنجـه نرم می 
کنـد یـک همه گیـری جهانی سـت که 
در نـوع خـود منحصر بفرد بـوده زندگی 
اقتصـادی اجتماعـی و سیاسـی بشـر را 

تحـت تاثیر قـرار داده اسـت.
بـه گفتـه اکثـر صاحـب نظـران حـوزه 
علـوم اجتماعـی دیگر شـکی نیسـت که 
کرونـا یـک نقطـه عطـف در تاریخ بشـر 
محسـوب خواهـد شـد و از ایـن پـس 
زندگـی اجتماعـی اقتصـادی و سیاسـی 
بشـر بـه قبـل از کرونـا و بعـد از کرونـا 

تقسـیم بنـدی مـی شـود.
امـا آنچـه در اولویـت فوری و فوتـی قرار 
دارد مقابلـه و مبـارزه با ایـن همه گیری 

جهانی سـت. 
در مقابلـه بـا ایـن همـه گیـری جهانـی 
دو نـوع مسـئولیت وجـود دارد. بخـش 
اول مسـئولیت حاکمیـت های سیاسـی 
و نحـوه تدبیـر حکومـت هـا از جملـه 
کـه  اسـت  حاکمیـت کشـور خودمـان 
بحثـی جداسـت و فعـال وارد آن حیطـه 
مسـئولیت  دوم  بخـش  شـویم.  نمـی 
اجتماعی شـهروندان جامعه و مسئولیت 
پذیـری آنـان اسـت. اگر در همـه گیری 
طاعـون سـیاه یـا انفلوانـزای اسـپانیایی 
تلفـات زیاد پیـش آمده بدلیـل نا آگاهی 
عمومـی و محـدود بودن اطالع رسـانی و 
آگاهـی بخشـی در آن دوران بـود. امروزه 
کـه دسترسـی عمومـی بـه رسـانه های 
گوناگـون اجتماعـی و بین المللی سـهل 
و آسـان است مسـئولیت شـهروندان در 
رعایـت توصیـه هـای بهداشـتی کـه از 
طـرف مراجـع معتبر بهداشـتی ارائه می 

شـود بسـی مهم اسـت.
امـروزه بـر اسـاس مشـاهدات بـه نظـر 

مـی رسـد شـهروندان از رعایـت توصیه 
بـی  دیگـر  و  خسـته  بهداشـتی  هـای 
کـه  صورتـی  در  انـد.  گردیـده  تفـاوت 
هـای  توصیـه  رعایـت  شـهروندان  اگـر 
بهداشـتی را نکننـد ایـن بیماری سـالها 
ادامه خواهد داشـت. چنانکـه در اپیدمی 
طاعـون ژوسـتینین می گوینـد آن همه 
گیـری دو قـرن کمابیـش ادامـه داشـته 
کـه بـه علـت ناآگاهـی مـردم و حاکمان 
بـوده اسـت. اما امـروزه همه شـهروندان 
حاکمـان  انـدازه  بـه  گفـت  تـوان  مـی 
مسـئولیت دارنـد. چـرا که آگاهـی دارند 

و آگاهـی مسـئولیت مـی آورد.
بیاییـد در ایـن موقعیت خـاص و خطیر 
به مسـئولیت اجتماعی خـود عمل کرده 
و در یـک حرکت عمومی بـرای مقابله با 

بکوشیم.  کرونا 
همـه بـا هـم توصیـه هـای بهداشـتی را 
جـدی بگیریـم و از بیـرون رفتـن غیـر 

ضـروری اجتنـاب ورزیـم .
ماسـک زدن و رعایـت فاصله اجتماعی و 
عدم شـرکت در مراسـم و تجمعات مثل 
مراسـم ختـم و عروسـی هـا گامـی مهم 
برای سـالمتی خودمان و دیگران اسـت. 
از یـاد نبریم که سـالمت همه مـا به هم 
وابسـته اسـت بـی تفاوتی سـالمت همه 
مـا و فرزندانمـان را بـه خطر مـی اندازد. 
ارتباطـات گسـترده فیزیکـی و فرهنگی 
مثـل یـک شمشـیر دو لبـه عمـل مـی 
کنـد اگر توصیه های بهداشـتی را جدی 

نگیریم.
مـا کرونا را شکسـت می دهیم به شـرط 
آنکه شـهروندانی مسـئولیت پذیر و آگاه 

باشیم.
موفق و تندرست باشید.

تحقیق و نگارش
دکتر سعید دوراندیش 

همه گیری یا اپیدمی های بزرگ در طول تاریخ و درس هایی که از آن باید گرفت

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دادگسـتری شهرسـتان منوجان 
نشسـت خبـری اصحـاب رسـانه 
بارئیـس دادگسـتری و دادسـتان 
روز  ظهـر  شهرسـتان  ایـن 
شـنبه هفتـم تیرمـاه در محـل 
و  برگـزار  منوجـان  دادگسـتری 
دراین نشسـت رئیس دادگستری 
شهرسـتان منوجان گفت : هدف 
از برگـزاری نشسـت خبـری این 
اقدامـات  از  مـردم  کـه  اسـت 
قضایی دادگسـتری مطلع شـوند 
کار  در  دادگسـتری  چنانچـه  و 
مـردم  دارد  معایبـی  و  َمحاسـن 
ومـا  کننـد  بازگـو  را  معایبمـان 
هـم از انتقـادات مـردم اسـتقبال 
خواهیـم کـرد و افـزون بـر ایـن 
تـالش  بایـد  خبرنـگاران  شـما 
کنیـد تا بـه دنبال اطالع رسـانی 
باشـید و سـعی کنیـد  صحیـح 
کـه بـه عواقـب اخباری کـه درج 

باشـید  داشـته  توجـه  میکنیـد 
برابـر اخبـاری کـه  زیراشـما در 
نشـر میدهیـد مسـئول هسـتید. 
اینکـه دانـش  بـه  بـا شـاره  وی 
حقوقی افـراد در کاهـش ورودی 
پرونده هـا بـه دسـتگاه قضائـی را 
بـه دنبـال دارد گفـت: رسـانه ها 
حقوقـی  دانـش  می تواننـد 
شـهروندان را افزایـش دهنـد که 
ایـن کمـک بـزرگ و موثـری در 

حـوزه قضایـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت 

اسـت  تحـول  قضایـی  دسـتگاه 
اظهـار داشـت: یکـی از تحولهای 
مهـم کاهش پرونده ها اسـت که 
کاهـش ایـن ورودی هـا نیازمنـد 
همـت و همکاری همگانی اسـت.

اوقـات   : افـزود  درادامـه  ایشـان 
دادرسـی در دادگاه منوجـان بـه 
روز اسـت و کمتـر از ده روز مـی 

. شد با
همچنیـن  افشـارمنش  سـامان 
از کاهـش ورودی پرونده هـا بـه 
محاکـم قضایی درسـال گذشـته 

خبـر داد و گفـت: آمـار پرونـده 
هـاي ورودي بـه دادگسـتري در 
سـال گذشـته نسـبت بـه سـال 
وی  اسـت.  داشـته  کاهـش   ۹۸
در ادامـه افزود : درسـال گذشـته 
تعـداد 22۸۶ پرونـده در شـعبه 
اول دادگاه و تعـداد 3۴۶2 پرونده 
وتعداد2۶۹2پرونـده  دادسـرا  در 
نیـزدر شـوراهای حـل اختـالف 

مختومـه شـده اسـت.
درادامـه  قضایـی  مقـام  ایـن 
تـالش  بـا   : کـرد  خاطرنشـان 

اعضـای شـوراهای حـل اختالف 
پرونـده  از  پرونـده   ۸۶۰ تعـداد 
هـای وارده بـه شـوراها درسـال 
گذشـته منجـر به سـازش شـده 

اسـت.
وی مهـم تریـن علـل طـالق را 
کاهش آسـتانه تحمـل زوجین و 
اعتیاد به موادمخدر برشـمرد و از 
رسـانه هـا خواسـت تـا از تمامی 
ظرفیـت های خود بـرای فرهنگ 

سـازی صحیح اسـتفاده کنند.
رسـانه ها  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

حقوقـی  دانـش  می تواننـد 
شـهروندان را افزایـش دهنـد که 
ایـن کمـک بـزرگ و موثـری در 
حـوزه قضایی اسـت تصریح کرد: 
نبایـد اجـازه داد فرهنـگ خـوب 
بـرود  بیـن  از  سـازش  و  صلـح 
وبایسـتی از ظرفیـت بـزرگان و 
ریش سـفیدان در جامعه استفاده 
ورودی  تاشـاهدکاهش  شـود 

پرونـده هـا باشـیم.
وی با بیان اینکه در سـال جهش 
تولید قـرار داریم تصریـح کرد: از 
منطقـه  ایـن  در  سـرمایه گذاران 
بـا تمـام تـوان حمایـت می کنـم 
آنهـا  بـرای  نمی دهیـم  اجـازه  و 

مشـکلی پیـش آید.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد : 
حـق الناس بایـد در همـه زمینه 
هـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه و 
رعایـت شـود تـا حقـی از کسـی 

نشـود. ضایع 

نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان منوجان  با اصحاب رسانه برگزارشد

پـای  سـلطه  کـه  روزگاری  در 
تـا  نهـاده  انسـانیت  گلـوی  بـر 
خفـه کنـد نفـس هـای حقانیت 

بشـریت رادرگلـوی 
وجهانـی کـه بـه تمسـخر گرفته 
اسـت حقانیـت را طومـار حقـوق 

ش بشر
دربیـگاه زمانـی کـه آدمـی غـرق 
در افـکار دانـی دنیـای خویـش، 
پـای نهـاده براصل انسـانیت و بی 

خبـراز احـوال روحانـی اش...
نـاگاه سـفیری قدعلـم مـی کند 
بـی جان ،تـا فریـاد بـی صدایش 
را درسـکوتی کـه برجـان جهـان 
حاکـم کـرده، بـر گـوش خاکیان 

بکوباند  مدعیـش 
گوئیـا میخواهد به اثبات برسـاند 
کـه این نفـس باقی نیسـت آنچه 
نفس)ذات(اعمـال  اسـت  باقـی 

ست ا
آری...

بنگر چگونـه موجـودی که حتی 
باچشـم هـم دیـده نمـی شـود 
زندگـی و اعتبـارش رابه تمسـخر 

اسـت گرفته 
اعتبارخوانـده هرآنچـه جـز  بـی 
حـق اعتباراسـت برایـن زندگـی
وفـوج فـوج آدمیانی کـه به خاک 
برایـن  اسـت  گـواه  می کشـاند 

ادعایـش 
بنگر چگونـه زمینیـان را درمانده 

کرده!..
 نـه ثـروت سـالطینش بـکار آید 
و نـه زور بازو....ونـه حتـی بمـب 

وسـالح هسـته ای.
گوئیـا میخواهـد بـه رخ بکشـاند 
قـدرت خالق جـان بـی جانش را
بـا  جهـان  برجـان  نهیبـی  آری 
موجـودی بـی جـان خوداثباتـی 

اسـت بـر ربوبیـت ذات حـق
شـاید که خاکیان به خـود آیند...

به خود
از  کننـد  عـروج  دیگـر  وبـاری 
شبسـتان تاریـک روح به سـمت 
وعدالـت.... حقانیـت  روشـنایی 
وآنچـه کـه نامش سـعادت اسـت 

در پایـان ایـن زندگـی..
آری

هـر حادثه ای حرفـی برای گفتن 
دارد کافیسـت بـه صدایش گوش 

دهی ..کافیسـت تأمل کنی
باشـد کـه خداونـد منـان بانظـر 
ایـن   در  راهـی  عنایـت خویـش 

بگشـاید... بیراهـه 
آمین

مکالمه ای داشـتم بـا بنده خدایی 
بـر سـر چنـد موضـوع مختلـف 
را  متعدد،جمالتـش  وشـایعات 
ایـن جـوری آغاز مـی کـرد :توی 
اینسـتاگرام و فضای مجازی دیدم 
و در ادامـه بـرای اثبـات عقیده ای 
کـه به روشـنی روز برایش مسـلم 
بود که از خودش هسـت ،نه کس 
دیگـه ای  پسـت اینسـتاگرامی و 
توئیتر فالن شـخصیت معـروف را 
شـاهد می آورد و بیشـترین کلمه 
ای کـه بـه کار مـی بـرد فضـای 

مجازی بـود ،
خالصه سـرتان درد نیـاورم ،بهتر 
اسـت درمـورد مطلبـی یاشـنیده 
آن،  واقعیـت  کشـف  بـدون  ای 
هیچگونه قضاوتـی نکنیم،چرا که 
آبـروی مومن احترامی بسـیار واال 

دارد...
بـه مغزمـان فشـار  آنکـه  بـی  و 
بیاوریـم با یک میانبر از راه چشـم 

خیلی سـریع تر به باور می رسیم 
بـاوری که خدا میدانـد فاصله اش 

بـا واقعیت چقدر اسـت؟
تکیـه به مبـل راحتیمان میدهیم 
و تـوی صفحـات مجـازی کامنت 
میکنیـم با این شـعار کـه نظر هر 

کس محتـرم اسـت و خالص!
راه تنفسـمان بـاز میشـود کـه در 
اینجـا هـر کـس یعنی فقـط ما و 

نـه هیچ کـس دیگـه ای!
 بمانـد آن وقـت هایـی را کـه بی 
آنکـه بـه خـود زحمتـی بدهیـم 
،،ترویـج  خیـری  راه  در  عمـال  و 

فرهنـگ و اندیشـه ای گام عملی 
برداریـم،

و از اینکه فعال اجتماعی هستیم، 
شـب راحـت سـر بـه بالیـن مـی 
گذاریـم مـن فکـر می کنـم موج 
سـواری هـای اغلـب ما تا قبـل از 
ورود بـه صحنـه، پیش مـی رود و 
همانجا رها میشـود و بـرای یکبار 
هم که شـده نمی ایسـتیم تا آخر 
جریانی که بـه راه افتاده را ببینیم

،،تـوی ایـن چنـد سـال کـه در 
فضـای مجـازی بـودم، مـوج های 

زیـادی دیـدم 
مـرده پرسـت ها،،زنـده بـه گـور 
بسـازها،،آبرو  ،قهرمـان  هـا  کـن 
بـر هـا ،،مثبـت اندیشـان فـراری 
از واقعیت)کـه میشـود بـه اغلـب 
گفـت  هـا  گـروه  ایـن  اعضـای 

طرفدارهـا(  نـه  مقلدهـا 
و همچنیـن وادار کن ها به عقیده 

خودشان!!! 

فضای مجازی و اینستاگرام
جواد شیری پورخبرنگار تریبون جنوب

نهیبی برجان جهان
زاهده خاکساری از منوجان



صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما 
تلفن:۰۹۱33۴۹23۹۰

زیرنظرشورای نویسندگان
سامانه پیام کوتاه:۵۰۰۰23۴۷۰۱2

پست الکترونیک:
triboonjonoob@gmail.com

کانال تلگرامی،سروش،ایتا: 
@triboonjonoob

دفترمرکزی منوجان،بلوارشهیدفوالدی 
تلفن:۰3۴۴33۰۰۰۹۵

گستره توزیع: استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی  تلفن:۰۹۱32۴۹۷۹۴۷

شماره مجازی : ۰۹3۸۵۱۵۷۷۹2
مدیران اجرایی: فاطمه کوه پیما و راضیه کامشاد 

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

شهرستان کرمان: علی نقی ۰۹۱32۴۱۸۷۸۱
ایوب امیری: شهرستان جیرفت تلفن:۰۹۱3۷2۵۶۰۱۵ 

وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج 
تلفن۰۹۱33۴۹۶۸۵۹

هدایت موالیی درشهرستان کهنوج 
تلفن:۰۹۱3۱۴۸۱233

محسن صالحی نودژ: بخش آسمینون وشهر 
نودژ۰۹۱۹۵2۶۴۶۱۴

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

توصیه های رئیس پلیس 
راهور شهرستان منوجان

باتوجـه به اینکه بیشـتر سـوانح رانندگی سـال 
۱3۹۸و امسـال بعلـت سـرعت زیـاد، انحراف به 
چـپ، عـدم اسـتفاده ازکاله ایمنی وعـدم توجه 
بـه جلـو رخ داده اسـت، راننـدگان عزیـز بـرای 
ارتقـاء سـطح فرهنـگ ترافیک وکاهش سـوانح 
رانندگـی بـه سـالمتی خـود ودیگـران اهمیت 
رعایـت  را  رانندگـی  ومقـررات  قوانیـن  داده 

یند. نما

رئیس پلیس راهور شهرستان منوجان 
سروان علی اکبر نوروزپور

خبر در گذشت همکار محترم و معلم فداکار شهرستان منوجان؛ خانم مرحومه؛ مریم ساجدی)خواستگاری( 
کـه سـالهای عمـر شـریف خـود را؛ صـرف تعلیـم و تربیـت؛ فرزنـدان ایـن دیـار نمود.سـخت و جانـکاه اسـت؛ 
اینجانبـان؛ ایـن مصیبـت را بـه خانـواده داغدارو جامعـه فرهنگی شهرسـتان منوجان؛ علی الخصـوص همکاران 
گرانقدرمـان ؛سـرکار خانـم آمنـه، وفاطمـه سـاجدی تسـلیت گفتـه؛ واز خداونـد منـان بـرای آن مرحـوم علـو 

درجـات و بـرای بـاز مانـدگان صبر واسـعه الهی را خواسـتاریم.
حسن کوه پیما مدیر مسوول 
وحسین خسروی سردبیرنشریه تریبون جنوب

مژده به مردم شریف پنج گنج جنوب کرمان
یک فرصت استثنائی  فروش ویژه اقساطی 

۱2 ماهه مبلمان بدون بهره
از نمایشگاه بزرگ شهر فرش منوجان دیدن کنید.

شهر فرش و مبل تهران
بهترین و با کیفیت ترین انواع مبلمان راحتی ، 

اسپرت، سلطنتی، سرویس خواب، میز نهارخوری ....
همراه با فروش ویژه اقساطی ۱2 ماهه بدون بهره.....

انواع فرش های ۱2۰۰ شانه ، ۱۰۰۰ شانه و ۷۰۰ 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

عملکرد در بخش مرکزی 
۱-   مـاه کنـگان:  بـا توجـه به کمبـود آب در 
چنـد مـاه گذشـته، با تعویـض الکتـرو پمپ و 
افزایـش تـوان الکتروپمـپ و اصالح بخشـی از 
شـبکه توزیع و نصب شـیرآالت تنظیم فشـار 
آب مشـکل کـم آبـی و افت فشـار حل شـده 

است.
2- مجتمـع حسـین آبـاد:  تعویـض و تقویت 
الکتروپمـپ و افزایـش دبـی از 2۰ لیتر به 2۸ 

لیتر بـر ثانیه
3- چاه آمـوزی :تعویض و تقویت الکترو پمپ 
و تعویـض لوله های فرسـوده آبـده چاه مذکور 

و افزایـش دبـی ۱2 لیتر بـه 2۰ لیتر بر ثانیه 
۴- ریـگ زریـز: رفـع نقایض شـبکه بـا اجرای 
قسـمتی از شـبکه توزیـع و نصـب شـیرآالت 
تنظیـم فشـار و رفـع مشـکل کـم آبـی 2۰۰ 

ک مشتر
تقویـت  و  تعویـض  اسـتیج:  مهاجریـن   -۵ 
الکتروپمـپ و افزایـش دبـی از ۱۰ لیتر به 2۰ 

لیتر
۶- سـرراس: اجرای بخشـی از شـبکه توزیع و 
نصب شـیرآالت جهت تنظیم فشـار آب ، رفع 

مشـکل بی ابی ۱2۰ مشـترک 

(: اصـالح  ابراهیمـی  ۷- گلدشـت )شـهرک 
کامـل شـبکه توزیـع و اجـرای خط انتقـال و 

آبرسـانی بـه ۱۷۰ مشـترک 
حوزه شهری

۱- اجـرا و اصـالح شـبکه توزیـع بـه طـول 
متـر  ۱۵۰۰

بخش آسمینون:
۱- بجـگان : تعویـض و تقویـت الکتروپمـپ 
شـناور و تعویـض کامـل لولـه هـای آبکـش و 

افزایـش دبـی از ۱۵ بـه 22 لیتـر برثانیـه
2-پاتک: تعویض و تقویت الکتروپمپ و رفع 

- حفر چاه روستای سرگرو
۷- حفـر چـاه و اجـرای خط انتقال و سـاخت 
مخـزن بـرای روسـتای نورابـاد چـاه شـاهی و 

گدارتخت
۸- تجهیـز و راه انـدازی چـاه آب شـرب چـاه 

ر شو
- خالـق ابـاد : رفـع نقایـض شـبکه و نصـب 
بوسـتر پمـپ جهـت افزایـش فشـار آب بـه 

مناطـق بـاال دسـت روسـتا
۴- الریـان: رفع نقایض شـبکه با اجرای نصب 

شیراالت تنظیم فشار
پـروژه هـای در دسـت اقدام امـور اب و 

منوجان فاضـالب 
۱-حفر چاه شـماره 2 شـهرک صنعتی جهت 
تامیـن آب شـرب حـوزه شـهری،اجرای خـط 
انتقال آب شـهر کـه در حال حاضر ۵ کیلومتر 
انجام شـده اسـت،به علـت عدم تامیـن اعتبار 
۴ مـاه راکـد بـوده و بـا پیگیری هـای نماینده 
محتـرم آقای شـکرالهی و مدیرعامـل محترم 

پروژه فعـال گردید.
روسـتاهای  در  فرسـوده  شـبکه  اصـالح   -2
ابـاد  اسـالم  کوهشـهری،  بنـک  سـرراس، 
کیلومتـر طـول ۱۱  بـه  الریـان  و  شـیبکوه 
3- اصـالح خط انتقال آب شـرب به روسـتای 

چاه غالمحسـین بطول 3 کیلومتـر که اکنون 
در حـال انجام می باشـد

۴- تجهیـز و راه انـدازی چاه آب شـرب زیارت 
بی بـی طیبه

۵- پـروژه سـاخت مخـزن نـودژ ۶۰ درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی 

باتشـکر از مدیـر خـدوم وپرتـالش اداره آب 
جنـاب  و  منوجـان  شهرسـتان  وفاضـالب 
زارعـی روابـط عمومی ایـن اداره کـه درجهت 
اطـالع رسـانی و رفـع مشـکالت ،که همیشـه  
پاسـخگوی اصحاب رسـانه و مطالبات مردمی 

. هستند

گوشه ای از عملکرد  اداره آب و فاضالب شهرستان منوجان درسه ماهه اول سال 1399

بازگشت همه بسوی اوست

سرکار خانم آمنه ساجدی 
بـا کمـال تاسـف و تالـم درگذشـت خواهـر عزیزتـان و همـکار بزرگوارمان 

مرحومـه مریـم سـاجدی را تسـلیت می گویم.
از خداونـد یکتـا رفعـت درجـات آن بزرگـوار در بهشـت أعـال و مزید فضل 
و رحمـت پـروردگار بـی همتا برایشـان و طول عمر بازمانـگان آن مرحومه 

همراه با سـالمتی و حسـن عاقبتشـان خواهانم.
تسلیت من را پذیرا باشید.

ابراهیم چترروز
مدیر آموزش و پرورش شهرستان منوجان


