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خواسته های تنها داورمنوجانی فوتبال ،در لیگ های کشوری را دریابید!
مقدمـه :داور در بـازی فوتبـال ،فـردی
اسـت که بـر روند اجـرای قوانیـن فوتبال
نظـارت میکنـد بـه عبارتـی دیگـر داور ،
فـردی اسـت کـه در زمیـن بـازی فوتبال
 ،عدالـت را برقـرار مـی کنـد  .او مجـری
قانـون اسـت و تمـام تلاش خـود را بـر
صحیـح انجـام دادن ایـن امـر بـکار مـی
بنـدد و میتوانـد بـا افـراد خاطـی بـر
اسـاس قوانین بازی فوتبـال برخورد کند.
کار داور بسـیار سـخت و مشـکل اسـت .
یـک داور ابتـدا بایـد یـک روانشـناس
خـوب باشـد تـا بتوانـد بـازی را در طـول
 90دقیقـه متعـادل نگـه داشـته و اداره
کنـد .علاوه بـر داور وسـط ،دو کمـک
داور نیـز او را در ایـن راه یـاری میکننـد.
شناسـایی اسـتعداد هـای داوری برعهـده
متولیـان امـر ورزش فوتبال اسـت باتوجه
بـه کار رسـانه ای خـود بـه سـراغ یکـی
از داوران بـی حاشـیه و خـوش اخلاق
شهرسـتان منوجـان رفتیـم تـا پـای
صحبتهـای ایشـان نشسـته و ایـن چهره
ورزشـی گمنـام را معرفـی کنیم.آقـای
مصطفـی زارعی ضمن سـپاس از نشـریه
تریبـون جنـوب بـه سـواالت خبرنگارمان
بـا صبر وحوصله پاسـخ داد کـه امیدواریم
مسـئولین کشـوری ،اسـتانی وشهرستان
نسـبت بـه رفـع مشـکالت داوران ایـن
عالـی جنـاب هـای مسـتطیل سـبز ،در
شهرسـتانهاعنایت ویـژه را مبذول داشـته
و در رفـع آنهـا بکوشـند.

لطف ٌاخودتان را معرفی نمایید؟
مصطفـی زارعـی هسـتم  35سـاله و
دارای مـدرک درجـه یـک فوتبـال کـه از
سـال 1389داوری را شـروع کـردم و از
سـال  1391بـه صـورت حرفـه ای جهـت
قضاوت در مسـابقات فوتبال استان کرمان
حضوریافتم و از سـال 1397جهت قضاوت
در مسـابقات کشـوری معرفی شـدم و هم
اکنـون نیـز مشـغول قضـاوت در لیگهـای
پایـه و لیگ سـوم فوتبال کشـور هسـتم .
مشـوق شـما در امـر روی آوردن بـه
قضـاوت فوتبـال چـه کسـی بود؟
مسـئول وقـت کمیتـه داوران شهرسـتان
منوجـان آقـای علـی زارعـی
مشـکالت پیش روی شـما چیسـت
واز مسـئولین چـه انتظـاری دارید؟
اساسـی ترین مشـکل نبود پیست تمرینی
دوومیدانیه،شهرسـتان منوجـان بـا وجـود
این همه ورزشـکار،فاقد پیست دوومیدانی
اسـت و متاسفانه پیسـت دور زمین چمن
ماهکنـگان ،چنـد سـال پیش شـن ریزی
شـده و مسـطح نیسـت،و اصلا مناسـب
تمریـن کردن نیسـت.
زمیـن چمـن قلعـه کـه اصلا پیسـت
نداره،چمـن مصنوعـی جدیـد هـم کـه
هنـوز به بهـره برداری نرسـیده،از شـواهد
پیداسـت کـه قـراره همینجـوری خاکـی
باقـی بمونه ،در بحث تجهیـزات داوری،که
جهـت حضـور در مسـابقات کشـوری باید
بـروز باشـیم ،نیاز مبرم به سیسـتم ارتباط

بـی سـیم داریـم کـه متاسـفانه هزینـه
برهسـت وقـادر بـه تهیـه آن نیسـتیم و
نیاز،بـه همـکاری ازطـرف مسـئولین
شهرسـتان داریـم.
الزم بـه ذکراسـت که تمامی وسـایل مورد
نیاز داوری در مسـابقات کشـوری را خودم
وباهزینه ی شـخصی تهیـه کرده ام
وکمتریـن توقـع بنـده از،مسـئولین
شهرسـتان این هسـت ،کـه در هـر زمینه
ای جهت تشـویق به ادامـه ی کار وروحیه
باال،نیـاز بـه حداقـل تقدیـر از طـرف
مسـئولین و حضورآنها در جلسات تمرینی
هسـت که باعـث می شـود ،روحیـه ی ما
در کار داوری دوچنـدان شـود.
حـدود دوسـال هسـت کـه بنـده بعنـوان
تنهـا نماینـده ی پنـج شهرسـتان جنوبی
درمسـابقات کشـوری هسـتم،اما تنهـا
حمایـت کننـده ی بنـده فقط آقـای اوژند
ریاسـت محترم هیـات فوتبال شهرسـتان
بوده،ودیگر مسـئولین شـاید از وجود بنده
هـم بی خبـر باشـند!!!
در روزگاری که برخی فوتبالیسـتها
میلیاردی پـول میگیرنـد ،همچنان
داوران چنـدان خـوب دیـده
نمیشـوند،چرا؟
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه داوران تنهـا
عنصـری هسـتند کـه در ورزش پیـدا
نیسـتند .در حالیکـه بـازی بـدون داور
معنـا پیدا نمیکنـد .از همان ابتـدا حقوق
داوران کـم بـوده اسـت ولـی آنهـا واقعـا

عاشـق کارشـان هسـتند .پول خیلی برای
داوران معنـا نـدارد ،البتـه اکنـون شـرایط
داوری بهتـر از قبـل شـده اسـت ولـی
مشـکالتی هنـوز وجـود دارد.
سـخت تریـن قضـاوت داوری شـما
کـدام بـازی بود؟
لیگ فوتبال جوانان کشـور ،دیـدار جوانان
فجـر شـهید سپاسـی شـیراز و جوانـان
پـارس جنوبـی جـم کـه تیـم میزبـان در
دقیقـه 20یـک اخراجـی داشـت و بـازی
پربرخـورد وخشـن بـود که بـا کادر داوری
مدیریـت کردیـم وبـه خیرگذشـت.
چـه چیزهایـی میتوانـد از عمـر
داوری کـم کنـد؟
تماشـاگران هیـچ وقـت طرفدار مـا داوران
نیسـتند و طرفدار سـتارهها و مربیانشـان
هسـتند و اگـر مـا بـه موضوعـی واکنـش
نشـان دهیـم ،قطعـا واکنـش هـواداران
علیـه مـا خواهد بـود و همین عمـر داوری
را کـم میکنـد .اینهـا مـوارد حرفـهای
هستند که متاسـفانه برخی داوران رعایت
نمیکننـد و میبینیـم خیلـی از داوران
بـا وجـود اینکـه توانمنـد هسـتند ،اسـیر
حواشـی میشـوند و خیلـی زود داوری را
کنـار میگذارنـد.
بـا آرزوی موفقیت ایـن داور عزیز ان
شـااهلل در شـماره های آتی نشـریه،
مجـددا ٌ از نتیجـه ایـن گـزارش،
شـما عزیـزان ومخاطبین نشـریه را
انعـکاس خواهیـم داد..

گزارش خبری دیدار
نماینده پنج گنج از حوزه
انتخابیه منوجان وکهنوج
 .............................................................صفحه 2

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

لزوم حمایت جدی دولت
از کشاورزان خسارت
دیده جنوب کرمان
 .............................................................صفحه 3

فرماندار منوجان :

پليس راه منوجان در هفته
دولت افتتاح مي شود
 .............................................................صفحه 3

افتتاح دادگاه یک کیفری در
شهرستان کهنوج

تنها دادگاه یک
کیفری در پنج گنج
جنوبی
 .............................................................صفحه 3

فاز نخست طرح
آبرساني به شهر منوجان
به بهرهبرداری رسید
 .............................................................صفحه 3
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درود بـر هنرمندانـی کـه حرمـت قلـم و دانسـتن را گرامـی مـی دارنـد و قـدرت اندیشـه،توان نوشـتن و مجـال گفتـن را جز در مسـیر حق و
حقیقـت بـه کار نمـی گیرند.
قشـر فرهیختـه ای کـه بـه پاس حرمـت و ارزش و اهمیت واالی کار خبر و پیام رسـانی ،همواره از شـأن و منزلت رفیعـی در نزد افکار عمومی
برخـوردار بـوده و شایسـته ارزشـمند ترین تکریم و قدر شناسـی می باشـد و حقیقتـاً در این روزهای سـخت مقابله با بیمـاری منحوس کرونا
دوشـا دوش کادر پزشـکی و درمانـی تلاش مـی کننـد و با آگاهی بخشـی بـه جامعه ،مـردم را به صحنه آورده و همراه دسـتگاه هـای اجرایی
توفیقاتـی را کسـب کردند.باعـرض تبریـک عید سـعید امامت ووالیت ،عیـد غدیر خم به همه مسـلمانان جهان ،
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای اصحـاب رسـانه به ویژه شـهید محمـود صارمی و تبریـک ایـن روز به همه خبرنـگاران،
عکاسـان ،اصحـاب رسـانه و خانـواده بـزرگ مطبوعـات و فعاالن عرصه اطالع رسـانی در اسـتان کرمان خصوصا شهرسـتان منوجـان ،از توجه
و اهتمـام ویـژه اصحـاب رسـانه در انعـکاس اخبـار  ،اطالعرسـانی فعالیتهـا ،خدمات دولت و نظامتشـکر و قدردانـی نمـوده ،از درگاه خداوند
متعـال بـرای همـگان سلامتی و توفیق روز افزون مسـئلت مـی نمایم.
محمد محمودی/فرماندارشهرستان منوجان

همکار ارجمند وگرامی
جناب آقای منصورزارعی
خبـر درگذشـت اندوهبار فرزنـد دلبندتان ،باعث تأسـف و تأثر همکاران شـهرداری منوجان
شـد .امیـد کـه با یاد خـدا اندکی از بـار این غم سـترگ را بکاهد و روح مرحـوم در پناه حق
آرامـش گیـرد .ضمـن عرض تسـلیت ایـن مصیبـت جانـکاه،از خداوندمتعال بـرای آن عزیز
سـفرکرده غفـران واسـعه ی الهـی وبرای بازمانـدگان صبروشـکیبایی دربرابر ایـن غم بزرگ
آرزومندیم.
مهندس وحید روشناس
شهردار منوجان

مهندس حسین اوژند(علی)
رئیس شورای اسالمی شهرمنوجان

جناب آقای حاج اسالم طاهری
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان قلعه گنج
حضـور پرشـور اعضـاء محتـرم اتـاق اصنـاف و حساسـيت تک تـک آنـان به عنوان قشـري
فرهيختـه و متخصـص در تصميـم گيري ها و تعيين سرنوشـت خود ،صفحـه زريني را براي
اتاق اصناف این شهرسـتان ايجاد نمود .بدون شـک حضور مسـووالنه و چشـمگير در عرصه
انتخاباتـي بـي نظيـر و با رقابتي پرشـور ،مسـووليت سـنگيني را براي اعضاي هيات رييسـه
جديـد ايجـاد نموده تـا با اسـتفاده از اعتماد جامعه بـزرگ اصناف و بازاريـان  ،ظرفيت هاي
نهفتـه موجـود را تبديـل بـه عرصـه خدمتگـزاري خـود نماينـد و جوابگوي اين مسـووليت
گذاري سـنگين باشد.
جـا دارد انتخـاب شایسـته جنابعالی را به عنوان ریاسـت اتاق اصناف شهرسـتان قلعه گنج،
کـه در فرآينـدي سـالم بـه عنـوان عصـاره و برگزيدگان
بزرگتريـن تشـکل صنفـي شهرسـتان انتخاب شـده اید،
تبريـک عـرض نمـوده و بـراي شـما آرزوي توفيـق روز
افـزون در پيشـبرد اهـداف عاليه را مسـئلت دارم.
مهندس وحید روشناس
شهردارمنوجان

خبرنگار باید بداند و میداند
که آن کس که آگاهتر است
مسؤولتر است

یادداشت

منوجان را بهتر بشناسیم

تهیه کننده وگرداوری :محدثه چترروز
دانشجوی کارشناسی رشته باستان شناسی از شهرستان منوجان

شهرسـتان منوجـان بـا مسـاحت  7000کیلومتر مربـع در جنوب
غربـی کرمـان واقـع شـده اسـت .قرارگیـری ناحیـه منوجـان ،در
جـاده ارتباطـی مرکـز فلات ایـران به جنوب شـرق ،شـرق ،هرمز
و سـواحل دریـای عمـان ،بـه گسـترش مراکز شـهری آن در صدر
اسلام و سـده هـای میانی اسلامی منجر شـده اسـت .سـرزمین
ایـران بـا موقعیـت خـاص جغرافیایـی خـود ،پیوسـته دسـتخوش
تهاجمـات ،لشـکر کشـی هـا و جنـگ هـا بـوده اسـت و ناحیـه
کرمـان و نواحـی پیرامـون آن ،بـه دلیـل قـرار گیـری بـر مسـیر
راه هـای خراسـان و سیسـتان و مرکـز ایـران ،از پایگاههـای ثابت
راهزنـان بـوده اسـت و سـاختار بسـیاری از ارگ هـا و قلاع در
جهـت تأمیـن امنیت ایـن راه ها کارکـرد امنیتی و دفاعی داشـته
اسـت .اهمیـت نظامی قلاع کرمان ،همـواره مورد توجـه حاکمان
محلـی کرمـان بـوده اسـت و آنهـا در طـول تاریـخ ،به بازسـازی و
تعمیـر ایـن بناهـا اقـدام نمـوده انـد .یکـی از ایـن قلعـه هـا ،قلعه
منوجـان اسـت کـه در کنار مسـیر ارتباطـی کاروان هـای تجاری
ایـن سـرزمین ،بـر سـر راه کاروان هـای تجـاری کـه از دریـا بـه
شـرق و شـمال شـرق بـه کرمـان و بالعکـس ،در تـردد بـوده انـد،
قـرار داشـته اسـت.قلعه منوجان:قلعه منوجـان (منوقـان ) یکی از
اسـتحکامات دفاعی و مهم قبل از اسلام در اسـتان کرمان اسـت
کـه در قـرون سـوم و چهارم هجـری از اهمیت ویـژه ای برخوردار
بـوده اسـت .نویسـندگان و مورخـان متعـددی نظیـر ابـن حوقل،
اصطخـری مقدسـی و ...در کتـب خـود بـه موقعیـت جغرافیایی و
تاریخـی ایـن منطقـه و بـه قلعـه نیـز اشـاره کـرده اند و بـه دلیل
موقعیـت تجـاری مطلـوب ،بـه بصـره کرمان معـروف بوده اسـت.
آثـار باسـتانی هـر شـهر پیشـینه تاریخـی آن شـهر محسـوب
مـی گـردد و ایـن آثـار دارای ارزش و اهمیـت فراوانـی هسـتند.
شناسـنامه هـر شـهری آثار باسـتانی و میـراث فرهنگی آن اسـت.
آثار باسـتانی اسـت کـه قدمت و تمدن هر سـرزمینی را مشـخص
مـی کنـد .پـس حفاظـت و حراسـت از آن ها امری ضروری اسـت
و نسـل هـای مختلف چون پیشـینیان باید از این میـراث اجدادی
بـه خوبـی پاسـداری کنند.
نخسـتین نکتـه ای کـه در امـر تعمیر بناهـای باسـتانی پیش می
آیـد آن اسـت کـه از نظـر اسـلوب و شـیوه چـه رویـه ای را بایـد
پیـش گرفـت .در هنـگام تعمیـر یـک اثـر باسـتانی بایـد در نظـر
داشـت کـه آنچـه در معـرض انهـدام قـرار گرفتـه اسـت هماننـد
آنچـه بـه هنـگام آبادانـی درآن بنـا بـه چشـم میخـورده اسـت؟
بایـد عرضه خدمات شـهری یک شـهر بـا بافت و سـاختار تاریخی
یـک شـهر تناسـب داشـته باشـد .تـا چندیـن متـر از حریـم قلعه
نبایـد فضـای سـبز ایجـاد کننـد .و اگـر مـی خواهند فضای سـبز
ایجـاد کننـد از نظـر سـاختاری بـا فضـای قلعـه مطابقـت داشـته
با شد .
قلعـه منوجـان قلعـه ای اسـت کـه اگـر بازسـازی هایـی روی آن
انجـام شـود به یکـی از باشـکوه ترین قلاع ایران تبدیل میشـود
و میتوانـد تعـداد گردشـگران ایـن منطقه بـه طور قابـل مالحظه
ای افزایـش دهـد هـر چند تـا همین اواخـر توجه چندانـی به این
قلعـه نشـده بـود امـا مطمئنـ ٌا ایـن قلعـه بعـد از احیـا مـی تواند
دیدنی و باشـکوه شـود.
ایـن قلعـه مـورد بی مهری مسـولین قـرار گرفته اسـت و اگر رونق
بگیـرد باعث اشـتغال زایی می شـود.
افزایش رفاه:در بسـیاری از شـهر های توریسـتی دیده شـده اسـت
کـه بـه واسـطه گردشـگری بـودن منطقـه ،سـطح رفـاه مردمـان
بومـی هـم بیشـتر شـده اسـت .ایـن رفـاه شـامل خدمـات حمـل
و نقـل و بهداشـت و .....مـی شـود ،کـه ایـن امـر هـم باعـث مـی
شـود کـه مـردم خودجـوش خواهـان حفـظ آثـار باسـتانی شـهر
خود شـوند.
صنعت گردشـگری:به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم باعث اشـتغال
زایـی در شـهر مـی شـود و بـرای بومیـان و اقتصـاد محلـی مفید
اسـت و باعـث کاهـش نـرخ بیکاری مـی شـود .رونق گردشـگری
باعـث به وجـود آمدن روش های جدید درآمـد زایی و بهره مندی
از نیروهـای غیرمتخصـص می شـود و مـی تواند از صنایع سـنتی
تحت فشـار مالی حمایت کند .شـکوفایی صنعت گردشـگری یکی
از ابزارهـای کسـب شـهرت و ارتقـای جایـگاه سیاسـی و فرهنگی
محسـوب مـی شـود .رونـق ایـن صنعت بـه مردمان بومـی فرصت
مـی دهـد تـا آداب و رسـوم ،سـنت ها و سـبک زندگـی و فرهنگ
غنـی خودشـان را بـه مـردم جهان معرفـی کنند.
گردشـگری منطقـه ای باعـث افزایـش اعتمـاد به نفـس و بازیابی
هویـت بومـی مـردم محلـی می شـود و موجب می شـود کـه آنها
بـه شـناخت تاریـخ و مـکان های باسـتانی شـهر خودشـان عالقه
بیشـتری نشـان دهند.
از آنجایـی کـه شـهر منوجـان بـا وجـود داشـتن چنیـن سـرمایه
هایی که از لحاظ باسـتانی می تواند یک شـهر توریسـتی باشـد و
ماننـد شـهرهای باسـتانی دیگر با داشـتن مـکان باسـتانی ،منطقه
توریسـتی محسـوب شـود و گردشـگران زیـادی را به خـود جذب
کند،بـه طوریکـه باعث توسـعه شـهر منوجان شـود.
از شـما همشـهری هـای عزیـز خواهشـمندم کـه برای حفـظ این
آثـار باسـتانی از تـردد وسـایل نقلیـه از قبیـل موتـور سـیکلت بر
روی ایـن بنـا ترجیحـا خودداری شـود.
و همچنیـن ما می توانیم شـاهد پیشـرفتها و توسـعه هـای زیادی
در شـهر منوجـان شـویم پـس بیاییـم بـا یـاری یکدیگر توسـعه و
آبادانـی را روز بـه روز بیشـتر کنیم.
به امید آبادانی بیشتر
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حضور نماینده پنج گنج در جلسه شورای اسالمی شهرنودژ

بـه گـزارش خبرنـگار تریبـون
جنـوب دربخـش آسـمینون
،جلسـه  ۹۹/۰۵/11شـهردار
و اعضـای شـورای اسلامی
شـهر نـودژ در محـل شـهرداری
نـودژ بـا حضـور نماینـده پنـج
شهرسـتان جنوبی جنـاب آقای
شـکرالهی در خصـوص طـرح
برخـی از مشـکالت و معضلات
شـهر برگزارشـدودراین جلسـه
،پـس از قرائـت قـران و عـرض
ریاسـت
خیرمقدم،توسـط
شـورای شـهر نـودژ جنـاب
آقـای حاجـب عمـده مشـکالت
شـهرادی و شـورای اسلامی
شـهر نودژ به شـرح ذیـل مطرح
گردیـد:
 -۱ضـرورت توجـه بـه حـوزه
بهداشـت و درمـان شـامل
راه انـدازی آزمایشـگاه ،اتمـام

زایشـگاه ،تجهیـز خانـه هـای
بهداشـت سطح شـهر  -۲تامین
اعتبـار بـرای خـط انتقـال بـرق
و چـاه هـای آب حفـر شـده
 -۳تسـریع در سـاخت پـروژه
هـای نیمـه تمـام  -۴پیگیـری

امـورات بـرق شـهری و رفع افت
ولتـاژ  -۵ضـرورت روشـنایی
معابـر و بلـوار هـا  -۶تقاضـای
حـل مشـکل مالکیـت زمیـن
ورزشـی شـهر نـودژ و انتقـال
مالکیـت آن از بنیـاد مسـکن به

شـهرداری  -۷بیان مشـکالت و
معضلات حوزه آموزشـی شـهر
 -۸پیگیـری مجتمـع آموزشـی
کـه سـال گذشـته توسـط
آقـای رخشـانی رئیس سـازمان
نوسـازی مدارس گلنـگ آن زده

شـده بـود  -۹بیـان مشـکالت
در حـوزه مخابـرات و تقاضـای
توسـعه شـبکه تلفـن ثابـت و
همچنین حـل مشـکل اینترنت
شهر
پـس از آن شـهردار نـودژ

مهنـدس بارخـدا برخـی از
مشـکالت شـهر در حـوزه
مدیریـت و عمـران شـهری را
بیـان کردنـد.
شـهردار نـودژ افـزود :آسـفالت
خیابانهـا و معابـر مهمتریـن و
اصلـی تریـن موضـوع و مشـکل
در حوزه عمران شـهرداری نودژ
اسـت که متأسـفانه نبـود اعتبار
کافـی سـبب افزایش مشـکالت
مـا در ایـن زمینه شـده اسـت.و
مـا تلاش مـی کنیـم به شـکل
جـدی بـه ایـن موضـوع اهمیت
ی کـه امـکان
بدهیـم و تـا جائـ 
پذیر باشـد ،نسـبت به آسـفالت
معابـر و خیابانهـای شـهر اقدام
کنیم .
محسن صالحی
خبرنگارتریبون جنوب
در بخش آسمینون

ديدار شكرالهي
نماينده پنج شهرستان جنوبي
با پرسنل ناجا منوجان
منصـور شـكرالهي نماينـده مـردم پنج
شهرسـتان جنوبـي كرمـان بـا حضـور
در سـتاد فرماندهـي نيـروي انتظامـي
شهرسـتان منوجـان بـا فرمانـده و
پرسـنل ناجـا ديـدار و گفتگـو كـرد .
در ايـن ديـدار سـرهنگ محمـودي
فرمانـده ناجـا منوجـان ضمـن ابـراز
خرسـندي از حضـور نماينده مـردم در
ميان پرسـنل نيروي انتظامي گزارشـي
از وضعيـت امنيتـي و مشـكالت موجود
در شهرسـتان منوجـان ارائـه نمودنـد .
سـرهنگ محمـودي در ايـن نشسـت
از لـزوم افزايـش بودجـه بـراي تاميـن
امنيـت بـا توجه به وسـعت شهرسـتان
منوجان گفت و افزود زيرسـاختها براي
پاسـگاه گردنـه گنـو بايـد فراهـم شـود
تـا بتوانيـم امنيـت حـوزه گشـميران را
تاميـن نماييم.
وي همچنيـن بـر لـزوم اختصـاص
بودجه بـراي تاميـن دوربينهـاي پايش

تصويـري و خودروهـاي گشـتي تاكيـد
كردنـد .
فرمانـده انتظامـي منوجـان از منصـور
شـكرالهي خواسـت نسـبت بـه افزايش
بودجـه بـراي خدمـات رفاهـي بـا
توجـه بـه سـختي كار نيـروي انتظامي
رايزنيهـاي الزم را انجـام دهنـد .
منصـور شـكرالهي نماينـده مـردم در
مجلـس ضمـن قدردانـي از نيروهـاي
خـدوم انتظامـي ،امنيت پايـدار منطقه
را مرهـون تالشـهاي ايشـان دانسـتند
و افزودنـد بـراي رفع مشـكالت ايشـان
طـي جلسـه اي كـه چنـد روز قبـل بـا
فرمانده نيروي انتظامي كشـور داشـتند
رايزنيهايـي را انجـام داده اند تـا بتوانند
بـا توجـه بـه وسـعت و محروميـت
منطقه بخشـي از مشـكالت لجستيكي
و نيـز رفاهـي كاركنـان ناجـا را مرتفـع
نما يند .
ايشـان ايجـاد امنيـت را از مهمتريـن

مولفـه هاي توسـعه منطقه دانسـتند و
گفتنـد بـا تعامل بـا شـركتهاي صنعتي
گل گهـر و گهـر زميـن سـيرجان و
معـادن كروميـت منوجـان و فاريـاب
بخشـي از مشـكالت در حـوزه هـاي
امنيتـي را رفـع خواهيـم كـرد.
پـس از سـخنان شـكرالهي  ،چنـد تـن

ديدار فرمانده سپاه منوجان با
شكرالهي نماينده پنج گنج

فرمانده سپاه منوجان در ديدار
با منصور شكرالهي نماينده پنج
شهرستان جنوبي  ،بر عزم سپاه
براي كمك به رفع مشكالت
شهرستان منوجان تاكيد كرد و
گفت ناحيه مقاومت سپاه آمادگي
دارد در تمام حوزه هاي اقتصادي
 ،فرهنگي و مشكالت معيشتي و
امنيتي با همه دستگاهها همكاري
نمايد .به گزارش نشریه تریبون
جنوب ،درگفتگو با فرمانده
محترم سپاه پاسداران شهرستان
منوجان در جلسه اختصاصی
ایشان با نماینده پنج گنج ،مسائل
و مشکالت شهرستان در زمینه
های مشروحه ذیل مطرح و بحث

و تبادل نظرشد:پیگیری مطالبات
مردم درخصوص مشکالت آب
،برق واینترنت،مشکالت تجهیز
امکانات فضاهای ورزشی (تسریع
در راه اندازی زمین چمن و رفع
مشکل سالن های ورزشی)،تکمیل
پروژه های نیمه تمام شهرستان
،ایجادفضاهای فرهنگی وتفریحی
،تقویت بنیه دفاعی شهرستان
منوجان ،لزوم راه اندازی اداره ثبت
و اسناد و تعیین تکلیف و تغییر
کاربری زمینهای کشاورزی و رفع
مشکل اسناد بخشی از زمینهای
شهرداری و مسکن و شهرسازی
مورد بحث قرارگرفت و درادامه
،سرگرد اسالم حيدري كيا فرمانده

ناحيه مقاومت بسيج سپاه منوجان
در ديدار با منصور شكر الهي اذعان
داشت اگر هريك از دستگاهها به
وظايفشان به درستي عمل كنند
بسياري از مشكالت مردم كم
خواهد شد و سپاه نيز در كنار
آنان قرار خواهد گرفت و اميد و
اطمينان را در ميان مردم افزايش
خواهد  .حاج منصور شكرالهي با
تقدير از عزم جهادي سپاه در رفع
مشكالت مردم اين نهاد مقدس
را همواره بعنوان بازوي پر توان
دستگاههاي اجرايي دانست كه
هرجا حضور يافته منشا خدمات
گسترده اي براي مردم و نظام
اسالمي بوده است.

از پرسـنل ناجـا مشـكالت حـوزه خـود
از جملـه نداشـتن سـاختمان اداري
مناسـب و نيز مشـكل مسـكن پرسـنل
را بـا نماينـده مـردم در ميـان نهادنـد
كـه ايشـان قـول دادنـد موضوعـات را
پيگيـري نماينـد.
نماينـده مردم پنـج شهرسـتان جنوبی

در مجلـس در پايـان بـا قدردانـي از
پرسـنل ناجـا از سـرهنگ محمـودي
خواسـتند مسـائل و مشـكالت را جهت
پيگيري بـه دفتر ايشـان انعكاس دهند
تـا در جلسـات بعـدي با مسـئوالن ناجا
در اسـتان و كشـور پيگيـري و رفـع
شو ند .

اگر کار برای خدا باشد
پیشرفت حاصل می شود

منصـور شـکرالهی نماینـده
مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی
در دیـدار بـا اعضـای شـورای
اسلامی شـهر و شـهردار
کهنـوج گفت:مدیریـت شـهری
باشماسـت و بـرای انجـام کارها
برنامـه هـای مـدون داشـته
باشـید و اولویـت هـای کاری را
مشـخص کنیـد و بـرای مـردم
شـبانه روز نشناسـید ،اگـر
کار بـرای رضـای خـدا باشـد
پیشـرفت حاصـل میشـود.
نماینـده پنج شهرسـتان جنوبی
افزود:همیشـه سـوال و مطالبـه
مـن از مسـئولین کشـوری و
اسـتانی ایـن اسـت کـه دلیـل

عقـب ماندگی منطقه مـا با این
موقعیـت اسـتراتژیک نزدیکـی
بـه آبهـای آزاد و کریـدور
مواصالتـی و در مسـیر ترانزیـت
و قطـب کشـاورزی و معـادن
چیسـت ؟
عضو کمیسـیون انـرژی مجلس
شـورای اسلامی گفت :ما نباید
درگیر مسـائل جرئی و سیاسـی
باشـیم و اگـر جنـاح بـازی و
سیاسـت بـازی کنیـم باخته ایم
و آینـدگان در مـورد عملکـرد
امـروز مـا قضـاوت خواهند کرد.
شـکرالهی با توجه به مشـکالت
شـهر کهنـوج اظهـار داشـت :
در حـال رایزنـی بـرای پـادگان

ارتـش هسـتیم کـه بـا سـاخت
پـادگان و اسـتقرار نیروهـا
وضعیت شـهر کهنـوج دگرگون
خواهـد شـد و همچنیـن در
بحـث قیـر رایـگان طـرح دو
فوریتـی در مجلـس تصویـب
شـد کـه بـا ایـن طـرح کمـک
هـای خوبـی بـه شـهرهای مـا
خواهـد شـد.
در ابتـدای ایـن دیـدار آقایـان
عبـاس عطاپـور وزیـری رئیـس
شـورای شـهر کهنـوج و مجیـد
محمـودی شـهردار کهنـوج
مشـکالت و مطالبـات مـردم
بویـژه در حـوزه شـهری و
شـهرداری را مطـرح کردنـد.

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در حدیثی
فرموده است« :حق را بگو و در راه خدا از
مالمت هیچ مالمت گری نهراس»
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بزرگترین کارگاه تولید ماسک شهرستان منوجان در گمنامی!

اینجا پویش همدلی و دستهای مهربان همچنان موج می زند...

بـه گـزارش نشـریه تریبـون
جنـوب منوجـان ،کارگاه
تولیـدی پوشـاک کاریزمـا در
شهرسـتان منوجـان بـه همـت
یکـی از جوانـان خیـر نیکـوکار
منوجانـی درمحـل خیابـان
شـهید سـهراب ترکـی زاده
،واقـع گردیـده اسـت.
حسـن زارعـی در گفتگـو بـا
خبرنـگار نشـریه تریبون جنوب
تصریـح کرد:ایـن کارگاه
باهمـکاری مرکـز نیکـوکاری
اندیشـه ظهـور راه اندازی شـده
و در ایجاد کارآفرینی و اشـتغال
بـه کار تعـداد ۲۰نفرازخیاطـان
ماهـرو باتجربه با حقـوق مکفی
کار خـود را آغـاز نمـوده اسـت.
ایـن واحد تولیدی در مسـاحتی

بـه طـول ۸۰مترمربـع دارای
کف سـرامیک و سیسـتم تهویه
مناسـب از وضعیـت بهداشـتی
اسـتانداردی برخـوردار اسـت.
وی افزود:ایـن کارگاه از
فروردیـن  ۹۹بـا تعـداد ده
چـرخ خیاطـی و بیسـت نفـر
از خیاطـان خانـم راه انـدازی

لزوم حمایت جدی دولت از کشاورزان
خسارت دیده جنوب کرمان

شـده اسـت و باظرفیـت تولیـد
روزانـه ۳۵۰۰ماسـک بخـش
عظیمـی از نیـاز داروخانـه های
سـطح شهرسـتان منوجـان را
تامین مـی کند.زارعـی درادامه
افزود:تمـام ماسـکهای تولیـد
شـده درایـن کارگاه بـا رعایـت
پروتـکل هـای بهداشـتی و

تحـت نظـارت شـبکه بهداشـت
ودرمـان منوجـان بـه داروخانه
هـای سـطح شـهرباقیمت
مناسـب تحویـل مـی گـردد
و مـازاد آن بـه شهرسـتانهای
همجـوار ارسـال مـی شـود.
باتوجـه بـه اینکـه اسـتفاده از
ماسـک به عنـوان اقدامی ارزان

قیمـت بـه همراه رعایـت فاصله
گـذاری اجتماعـی  ،تنها راهکار
مناسـب تـر جهـت متوقـف
کـردن شـیوع ایـن ویـروس
منحـوس شـناخته می شـود از
مسـئولین شهرسـتان منوجـان
انتظـار اسـت ،ضمـن سرکشـی
منظـم و رفـع مشـکالت کمبود

مـواد اولیـه آن اقدامـات الزم را
بـه عمـل آورند.
باتوجـه بـه اجبـاری بـودن
ماسـک در اماکـن عمومـی بـه
عنـوان مهمتریـن ابزارشـناخته
شـده درجهـت جلوگیـری از
همـه گیـری ایـن ویـروس بـه
منظـور خودکفایـی چنیـن
کارگاههایـی ،نقـش پررنـگ
تری داشـته باشـند تـا در قطع
زنجیـره کرونـا و کاهـش تلفات
انسـانی خـدای ناکـرده هیـچ
گونـه کوتاهـی صـورت نگیـرد.
حسن کوه پیما
مدیر مسئول نشریه
تریبون جنوب
شنبه ۴مردادماه۱۳۹۹

نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کهنوج
برگزار شد

اخبار کوتاه

فرماندار منوجان :

پليس راه منوجان در هفته دولت
افتتاح مي شود

بـه گـزارش پايـگاه خبـري تـوار  ،محمـد محمـودي فرمانـدار
منوجـان  ،از راه انـدازي پليـس راه منوجـان خبـر داد.
محمـودي در گفتگـو با جبار زارعـي افرود :در پي افزايش سـوانح
رانندگـي در حـوزه راههـاي شهرسـتان منوجـان و بـا هماهنگـي
بـا سـردار ناظـري فرمانـده انتظامـي اسـتان كرمـان  ،پليـس راه
منوجـان پـس از تجهيـز بـا امكانـات الزم  ،در هفتـه دولـت در
محـل سـه راهي سـرراس منوجان بـه بهره برداري خواهد رسـيد
.
افتتاح دادگاه یک کیفری در شهرستان کهنوج

تنها دادگاه یک کیفری در پنج گنج جنوبی

سـاالری رییس دادگسـتری کهنـوج از افتتـاح دادگاه یک کیفری
شهرسـتان کهنـوج به مناسـبت عید غدیر خـم خبر داد
بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما ،سـاالری رییس دادگسـتری
کهنـوج ضمـن تبریک عیـد غدیر خم گفـت :دادگاه یـک کیفری
در راسـتای دسـتورالعمل ها و اهداف ریاسـت محترم قوه قضائیه
حضـرت آیـت اهلل رئیسـی در جهـت حفـظ حقـوق شـهروندی و
تکریـم اربـاب رجـوع ،و آز انجایـی کـه پنـج شهرسـتان جنوبـی
اسـتان کرمـان فاقـد دادگاه کیفـری یـک بودنـد در شهرسـتان
کهنـوج افتتاح شـد
وی افـزود :مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان جهت
رسـیدگی به پرونـده هایی کـه در صالحیـت دادگاه مذکور بودند
بـه ناچـار مـی بایسـت از دورتریـن نقطـه اسـتان بـه شهرسـتان
جیرفـت تـردد مـی کردنـد کـه با پیگیـری هـای مجدانـه رییس
کل دادگسـتری اسـتان آقـای دکتـر موحـد و الطـاف کریمانـه
ریاسـت محتـرم قـوه قضائیـه حضـرت آیـت اهلل رئیسـی دادگاه
کیفـری یـک در چـارت تشـکیالتی ایـن دادگسـتری تصویـب و
امـروز بـا حضـور فرماندار کهنـوج ،جمعـی از قضـات و روحانیون
راه انـدازی شـد .

فاز نخست طرح آبرساني به شهر منوجان به
بهرهبرداری رسید

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت  :کشـاورزان
خسـارت دیـده جنوب کرمـان برای تولیـد محصول در سـال جاری
نیازمنـد دریافـت تسـهیالت از طـرف دولـت هسـتند.به گـزارش
روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان دکتـر
سـعید برخـوری رئیـس سـازمان در گفتگـوی ویژه خبری سـیمای
اسـتان کرمـان پیرامـون بررسـی وضعیـت کشـاورزی و تسـهیالت
اعطایـی و حمایـت دولـت از کشـاورزان جنوب کرمان کـه با حضور
دکتـر کالنتـری مدیر شـعب بانک کشـاورزی جنوب کرمـان برگزار
شـد ،بـا اشـاره به مسـائل و مشـکالت پیش آمـده در بحـث کاهش
تقاضـا و صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـه دلیـل مواجه با شـیوع
بیمـاری کرونـا اظهار داشـت  :بـا توجه به متضرر شـدن کشـاورزان
جنـوب کرمـان نیـاز بـه حمایتهای جـدی دولت در بخـش اعطای
تسـهیالت مـی باشـد تـا بتواننـد بـرای کشـت سـال آینـده اقـدام
کننـد .وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه پیگیری هـای زیـادی از طرف
وزارت جهـاد کشـاورزی پیرامـون حمایـت از کشـاورزان خسـارت
دیـده جنـوب کرمـان صورت گرفتـه و با سـفر مهنـدس خدارحمی
مدیرعامـل بانـک کشـاورزی کشـور بـه اسـتان کرمان مقـرر گردید
کـه کشـاورزان جنـوب کرمـان را در بحـث تسـهیالت سـرمایه در
گـردش حمایـت نماینـد ،امـا آنچه کـه در حال حاضر مشـخص می
باشـد در بحـث تسـهیالت بنـد الـف تبصـره  ۱۸رقـم  ۱۱۷میلیارد
تومـان اعتبـار میباشـد کـه کشـاورزان از طریـق سـامانه مخصوص
جهـت دریافـت تسـهیالت معرفی می شـوند و همچنین تسـهیالت
سـرمایه در گـردش تکلیفـی بـا اعتبـار  ۲۴۲میلیـارد تومـان مـی
باشـد کـه بـر عهـده بانـک کشـاورزی مـی باشـد.وی بـا اشـاره بـه
اینکـه بخشـی از تسـهیالت پرداختـی مربـوط بـه آسـیبدیدگان از
کرونـا مـی باشـد که در ابتدا بخش کشـاورزی در سـامانه کارا لحاظ
نشـده بـود و بـا توجه به خسـارت و ضـرر و زیان کشـاورزان جنوب
کرمـان ،ایـن امـر مهـم پیگیـری شـد تـا علاوه بـر کارگاههایی که
کـد کارگاهـی دارنـد سـایر کارگاه هـای تولیـدی فاقـد کدکارگاهی
نیـز بتواننـد از تسـهیالت خسـارت دیـدگان کرونـا بهرهمند شـوند.
وی افـزود :خسـارت دیـدگان ناشـی از کرونـا در بخـش کشـاورزی
شـامل دو گـروه مـی باشـند که یک گـروه ماننـد برخـی گلخانه ها
کـه دارای کـد کارگاهـی هسـتند کـه طی ثبت نـام در سـامانه کارا
بـه ازای هرکارگـری مبلـغ  ۱۲میلیون تومان تسـهیالت دریافت می
کننـد و گـروه دوم خسـارت دیدگانـی کـه فاقـد کـد کارگاهـی می
باشـند کـه بـا پیگیری هـای انجام شـده این گـروه نیـز میتوانند از
طریق سـامانه ذکر شـده از تسـهیالت بـه ازای هر کارگـر  ۶میلیون
تومـان بهرهمنـد شـوند.در ادامه گفتگـو دکتر کالنتری مدیر شـعب
بانـک کشـاورزی جنـوب کرمان گفـت :در بحث پرداخت تسـهیالت
مربـوط بـه بنـد الف تبصـره  ۱۸هیچگونـه اتالف وقتی صـورت نمی
گیـرد و در اسـرع وقـت تسـهیالت پرداخـت میشـود و علاوه بـر
آن تسـهیالت سـرمایه گـردش نیـز بـرای شـروع کشـت آینـده بـه
کشـاورزان متقاضـی در جنوب کرمـان پرداخت میگـردد .کالنتری
در پاسـخ بـه انتقـاد در خصـوص بـاال بـودن نرخ سـود تسـهیالت و
نحـوه بازپرداخـت آنهـا اظهـار داشـت  :بانـک کشـاورزی یـک بانک
دولتـی مـی باشـد که سـود تسـهیالت بـر اسـاس مصوبات شـورای
پـول و اعتبـار مـی باشـد و هرگونه تعییـن تکلیـف در خصوص نرخ
و نحـوه پرداخـت تسـهیالت صرفـاً بر اسـاس مصوبات شـورای پول
و اعتبـار و زیـر نظـر سـازمان هـای نظارتی می باشـد که شـرایط و
ضوابـط تعییـن تکلیـف و نحـوه پرداخت تسـهیالت توسـط سـامانه
هـای مرتبـط بـا دسـتگاههای نظارتـی نیز بررسـی مـی گردند.

بـا حضـور امـام جمعـه ،نماینـده پنـج
شهرسـتان جنوبـی ،فرمانـدار و معاونیـن
فرمانـدار و اعضـاء شـورای اداری ،جلسـه
کمیتـه برنامـه ریـزی شهرسـتان کهنوج در
محـل فرمانـداری شهرسـتان تشـکیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت
جهـاد کشـاورزی کهنوج مهنـدس علیرضا
حیـدری مدیـر جهـاد کشـاورزی کهنـوج
در ایـن نشسـت خطـاب بـه مسـئولین
حاضـر گفـت :در سـالی کـه به نـام جهش
تولیـد از طرف مقـام معظم رهبـری مزین
شـده اسـت ،جهـاد کشـاورزی بیـش از
پیـش بـه ایـن مهـم توجـه خواهد داشـت
و برنامـه ریـزی مسـئولین باالدسـتی و
ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب

کرمـان نیـز بـر همیـن اسـاس تدویـن
شـده اسـت.حیدری اظهـار داشـت :در
برنامـه ریـزی و تخصیـص اعتبـارات بیـن
مدیریـت هـا و ادارات باید بـه این موضوع
توجـه کـرد کـه مجموعـه جهادکشـاورزی
صرفـا یـک سیسـتم خدماتـی اسـت کـه
همـه امـور بهـره بـرداران ایـن بخـش که
جمعیـت زیـادی را شـامل میشـود ،بدون
کمتریـن هزینـه ای انجـام داده در حالـی
کـه مدیریـت هـا و اداراتـی هسـتند کـه
درآمـدزا هسـتند ،بنابرایـن انتظـار داریـم
ایـن موضـوع در تخصیـص اعتبارهـا
منظـور گـردد.
وی اضافـه کرد :کشـاورزان و مجموعه جهاد
کشـاورزی باعـث تولیـد ،ارز آوری ،اشـتغال

حضور نماینده پنج گنج در بخشداری

آسمینون و بازدید از روستاهای
این بخش

زایـی و دوام و قـوام روسـتاها هسـتند ،بـه
طـوری کـه اگـر کشـاورزی رونـق نداشـته
باشـد ،مهاجرت به شـهرها صـورت گرفته و
روسـتاها خالـی از تولیـد کننده می شـوند.
وی افـزود :توجـه بـه مقولـه کشـاورزی بـا
توجـه بـه شـرایط منطقـه ،یـک امـر مهم و
اجتنـاب ناپذیر اسـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کهنـوج در ایـن
جلسـه بـه گوشـه ای از خدمـات بخـش
کشـاورزی از جملـه آبیـاری تحـت فشـار،
توسـعه گلخانـه ها و  ...اشـاره کـرد و گفت:
بـا توجـه بـه ایـن کـه ارائـه برخـی خدمات
بـه ایـن قشـر ،مسـتلزم اعتبـار مـی باشـد
 ،خواسـتار توجـه بیشـتری بـه تخصیـص
اعتبـارات در ایـن بخـش شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی امـور آب و فاضلاب شهرسـتان
منوجان،مصطفـی شـیخ سـامانی سرپرسـت آبفـا شهرسـتان
منوجـان بـا اعلام ایـن خبـر گفـت : :پـس از ادغام شـرکت های
آب و فاضالب شـهری و روسـتایی طرح اتصال شـبکه آب شـرب
روسـتای زنبـوری بـه شـبکه آب شـهر منوجـان در اولویـت قـرار
گر فت .
وی افـزود :علیرغـم مخالفـت هایـی کـه از سـوی برخـی اهالـی
صـورت گرفـت بـا ورود و حمایـت نماینده مردم شـریف پنج گنج
در مجلس شـورای اسلامی و مسـؤلین ارشـد شهرسـتان کارهای
اجرایـی ایـن پروژه شـامل اجـرای 4کیلومتر خط انتقـال لوله پلی
اتیلـن  400و تعویـض الکتـرو پمـپ شـناور و لوله هـای آبده چاه
و نصـب چندیـن فقره شـیرآالت صـورت گرفت.
شـیخ سـامانی در ادامـه بیـان داشـت :بـا بهـره بـرداری از ایـن
طـرح 25لیتـر بـر ثانیه به حجـم آب ورودی به مخـزن 3000متر
مکعبـی شـهر منوجـان افـزوده و آب شـرب مـورد نیـاز 3000
اشـتراک تأمین شـد.
سرپرسـت امـور آبفـا شهرسـتان منوجـان افـزود :ایـن پـروژه
بخشـی از پـروژه بـزرگ آبرسـاني بـه شـهر منوجـان اسـت که به
طول25کیلومتـر از شـهرک صنعتـی منوجان تا شـهر منوجان در
حـال اجراسـت و بـه حـول قـوه الهی بـه زودی بـه بهره بـرداری
خواهد رسـید.

منصور شکرالهی با آرای قاطع به عنوان نائب
رئیس فراکسیون سازمان های مردم نهاد
مجلس شورای اسالمی انتخاب شد

 14مـرداد ،بـا حمایـت مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در
مجلـس شـورای اسلامی و رای قاطـع اعضای سـازمانهای مردم
نهـاد مجلـس ،منصور شـکرالهی نماینـده مردم کهنـوج ،منوجان،
رودبـار جنـوب ،قلعـه گنـج و فاریـاب بـه عنـوان نائـب رئیـس
فراکسـیون سـازمانهای مـردم نهـاد مجلـس شـورای اسلامی
انتخاب شـد.

مسجد تازه تاسیس حضرت ابوالفضل(ع)
روستای شاه مردان در شهرستان منوجان
مورد بهره برداری قرار گرفت

حسـن طاهـری بخشـدار آسـمینون درگفتگـو بـا خبرنـگار نشـریه
تریبـون جنـوب گفت:شـکراللهی نماینـده منتخـب مـردم پنـج
گنـج در مجلـس یازدهـم بـا حضـور در بخشـداری ایـن بـه بخـش
از نزدیـک در جریـان مسـائل و مشـکالت روسـتاها قرارگرفـت.
وی افزود:شـکراللهی درمعیـت مسـئولین ایـن بخـش در روسـتاهای
پاتک،بجـگان و کنـدر نیـز حضـور یافـت ودرگلزارشـهدای بجـگان
باخانـواده هـای شـهدا نیزدیـدار کرد.

آئیـن بهره برداری از مسـجد تازه تاسـیس حضـرت ابوالفضل (ع)
روسـتای شـاه مـردان شهرسـتان منوجان ،امـروز صبح بـا حضور
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین شـیخ امیـن رضوانـی امام
جمعـه ی شهرسـتان ،محمد محمـودی فرماندار و تعـداد دیگری
از مسـئولین شهرسـتان بـه همراهی اعضـاء هیات امناء مسـجد و
نیـز تعـدادی از معتمدیـن محلی این روسـتا برگـزار گردید.
آغـاز عملیاتـی ایـن بنـا بـا متـراژ و زیـر بنـای ۳۵۰متر مربـع ،از
نیمـه ی دوم سـال ۹۷بـوده اسـت کـه تمامی هزینه هـای مربوط
خیـر
بـه سـاخت بنـا بـه مبلـغ  ۶۱۰میلیـون تومـان بـا همـت ّ
نیکـوکار؛ حـاج حسـین عیسـائی-یکی از اهالی و بانیان مسـجد-
جمـع آوری و تامیـن اعتبـار شـده اسـت .اهالـی روسـتا؛ از جمله
جوانـان؛ نقـش بسـیار پر رنگـی در جهـت همکاری برای سـاخت
ایـن بنـا ایفـا کرده اند .هیات مذهبی روسـتای شـاه مـردان ،یکی
از هیـات هـای فعـال مذهبـی شهرسـتان منوجان می باشـد.

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

دفترمرکزیمنوجان،بلوارشهیدفوالدی
تلفن03443300095:
گستره توزیع :استان کرمان وجنوب کرمان
سردبیر:حسین خسروی تلفن09132497947:
شماره مجازی 09385157792 :
مدیران اجرایی :فاطمه کوه پیما و راضیه کامشاد
دبیر سرویس خبر :محسن صالحی نودژ
نمایندگان نشریه درکرمان و شهرستانهای جنوبی

شهرستان کرمان :علی نقی 09132418781
ایوب امیری :شهرستان جیرفت تلفن09137256015:
وحید کرمی درشهرستان قلعه گنج
تلفن09133496859
هدایت موالیی درشهرستان کهنوج
تلفن09131481233:
محسن صالحی نودژ :بخش آسمینون وشهر
نودژ09195264614

ویراستاران :عبداهلل سراجی نودژ،بهزاد فردوسی
پور،نعیمه شیخی
خبرنگاران :وحیدفوالدی،روح اهلل راوند،
طالب محمودی،محمد کرمی
مطالب دریافتی درج شده در نشریه،
دیدگاه نویسنده است.
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی

محمودی فرماندار منوجان:

از سرمایه گذاری درشهرستان منوجان به طورویژه حمایت می کنیم

سخن فرماندار
شهرستان منوجان یکی از شهرستانهای جنوبی استان کرمان می باشد که با آمار
جمعیتی 70هزار نفرجمعیت  ،دارای دو بخش مرکزی و آسمینون می باشدو در
مجاورت استان هرمزگان قرار دارد این شهرستان از قابلیت ارتباطی بسیارویژه ای
برخوردارمی باشد.شهرستان منوجان با توجه به قابلیتهایی که دارداز نظر کشاورزی
،سیستم آبیاری قطره ای وگلخانه ای وجهش اقتصادی بعد از جیرفت از پتانسیلهای
باالیی دراستان کرمان برخورداراست وروز به روز گامهای توسعه و مکانیزه کردن
کشاورزی دراین شهرستان راشاهد هستیم  .دربحث اقتصادی شهرک صنعتی
منوجان فعال و دارای چند کارخانه می باشد .الزم است در همین جا از فعالین بخش
اقتصادی(بخش خصوصی )جهت سرمایه گذاری دعوت نمایم تا دراین شهرستان
حضوریافته و با کمک بخش دولتی
و با سهولت درکمترین زمان ممکن آمادگی خود را اعالم نموده واز هرگونه کمک
ومساعدتی که الزم باشد،دریغ نخواهیم کرد.
مهمترین اقدامات انجام شده وموثر در ارتباط با مدیریت مقابله با ویروس
کرونا در شهرستان منوجان
-1سازماندهی فعالیتهای مدیریت و مقابله با کرونا در قالب تشکیل ستاد کرونا
تمامی فعالیتهای مرتبط مقابله باکرونا ،تحت مدیریت وفرماندهی واحد درقالب
ستاد،اجرا می گردد.
-2خدماتی از قبیل :گندزدایی فضاهای شهری و روستایی ،تهیه وتوزیع ماسک و
مواد ضدعفونی ،توزیع اقالم بهداشتی برای نیازمندان وتمهیدات ویژه ،تحت نظارت
ستاد مقابله با کرونا انجام گرفته است.
 -3دریافت و کسب اطالعات به موقع ،تحلیل صحیح علمی وآماری وجمع آوری
داده ها قبل از اعالم رسمی
شایان ذکر است فرمانداری شهرستان منوجان باشناخت به موقع تهدید بیولوژیک
ویروس کرونا ،راههای انتقال آن وناقلهای احتمالی ،مسدودنمودن ارتباطات مضر و
زیان آور ،توانست شهرستان را به طورنسبی از شیوع ویرو کرونا مصونیت بخشد.
-4اطالع رسانی عمومی سریع وگسترده ،تبدیل تهدید به فرصت ،آگاه سازی
عمومی ،مانع از تعطیلی بخشهای اقتصادی شد.
نمونه بارز آن معدن کرومیت فاریاب بخش آسمینون که بالغ بر1400نفرپرسنل دارد
باتاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی توانستیم هم معدن را سرپا نگه داریم و هم
مجموعه کارگری در زمان قرنطینه با مشکل مواجه نشدند.
-5جلب همکاری فعاالن فضای مجازی و رسانه های شهرستان منوجان درجهت
تشویق مردم به خودداری از تردد های ضروری که جا دارد از اصحاب رسانه و مردم
عزیزمان ،مراتب تقدیر وتشکر خود را اعالم نمایم.
-6سازماندهی کمیته های مردمی و تشکیل گروه خدمت رسان با نام کمیته های
مردمی در شهروروستا ها
 -7همکاری خیرین بی نام ونشان ،یاران بی ادعای مبارزه با ویروس کرونا و جمع
آوری کمکهای نقدی جهت مبارزه با ویروس کرونا
-8توجه جدی به بخش اقتصادی شهرستان آنچه که در وضعیت کرونا در منوجان
مشاهده نشد(،بازارومعدن کرومیت فاریاب آسمینون )بودودراین زمینه مشکلی
دراین بخشها به وجود نیامد.
-9ابداعات وابتکارات منحصربه فرد در شهرستان منوجان با ایجاد گیت ها،تونلهای
ختصاصی ضدعفونی و...
-10پیشگامی ائمه محترم جمعه بخش مرکزی ،آسمینون و طالب منوجان درمقابله
باشیوع کرونا (محوریت تعطیلی اجتماعات مذهبی ،زیارتگاهها و اماکن مذهبی
-11غربالگری صد در صدی جمعیت شهرستان از طریق حضوری وتلفنی
-12ابتکار تشکیل کمیته های روستایی در روستاها درقالب تیم اعم از
دهیار،بهورز،شورا،فرمانده پایگاه مقاومت بسیج محله وبسیجیان
-13تعطیلی واحدهای صنفی پرخطر و محدودیت برای مشاغل خدماتی
-14ایجاد پایگاههای بیماریابی و سنجش وکنترل بیماری بیش از65هزارنفرجمعیت
شهرستانمنوجان
اقدامات تکمیلی :
-1تهیه وتولید ماسک بهداشتی از طریق راه اندازی کارگاههای تولیدی توسط معین
اقتصادی منوجان و خیریه ها به صورت رایگان وکم بها
-2تهیه وتوزیع اقالم بهداشتی و معیشتی برای خانوارهای نیازمند توسط خیرین
،هالل احمر وبسیج
-3تهیه وتوزیع غذای پایگاههای کنترل سالمت توسط معدن فاریاب ودهیاران
شهرستانمنوجان
گوشه ای از عملکرد فرمانداری منوجان و اقدامات انجام شده جهت
پیشگیری از بیماری کرونا
از آنجایی که برای نظارت  ،تشخیص تخلف و نحوه برخورد با عدم رعایت
دستورالعمل های بهداشتی چک لیست هایی تهیه شده در صورت رعایت نکردن
پروتکل های بهداشتی نظارت و برخورد با ادارات بر عهده بازرسی فرمانداری ،نظارت
و برخورد با سایر صنوف بر عهده اداره صمت  ،نظارت بر اماکن مذهبی با سازمان
تبلیغات  ،برخورد با ادارات خدمات رسان ( شهرداری ها ،بانک ها ،آب  ،برق و)..
با گروهی مرکب از دستگاه قضایی ،شبکه بهداشت و با مسئولیت دفتر بازرسی
فرمانداری انجام می گیرد
برگزاری هرگونه مراسم اعم از عروسی و  ...تا پایان مردادماه منوط به اخذ مجوز از
ارشاد ،نیروی انتظامی وشبکه بهداشت انجام میگیرد
ورودی از سمت هرمزگان تا دوهفته (تا پایان خرداد ) کنترل شد
تا پایان خرداد مدیران ادارات و بانک ها برای کاهش ازدحام مردم و مراجعین از
طریق کاهش با یک سوم کارمندان ،عدم ارائه خدمات غیر ضروری  ،به مدت دو
هفته اقدام کردند.
دانشگاه های آزاد اسالمی امتحانات را پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه
 ،بصورت آنالین ومجازی برگزار نمودند.
دهیاران در بحث ضدعفونی روستاها اقدامات الزم را انجام دادند که در چندین مورد
در همه روستاها ضدعفونی انجام شد و همچنین نصب بنر با مضمون (:از ماسک
استفاده کنیم) در همه روستاها
شهرداران دوشهرمنوجان ونودژ با همکاری صنف نسبت به ضدعفونی کردن معابر و

بازار بیشتر از بیست بار اقدام الزم را انجام دادند.
مکاتبه از جانب آموزش وپرورش به فرمانداری در خصوص تامین ملزومات بهداشتی
برای برگزاری امتحانات دانش آموزان انجام گرفت و این موضوع توسط فرمانداری از
طریق شرکت گهر زمین پیگیری و ملزومات تهیه گردید.
با همکاری اداره صنعت واتاق اصناف به صنوف مختلف اعالم نمودند جهت اهتمام
به سالمتی همشهریان وقطع زنجیره کرونا به شهروندانی که از ماسک استفاده نمی
کنند ،هیچ گونه خدماتی ارائه نشود.
بازدیدهای هفتگی توسط ستاد مبارزه با کرونای شهرستان درمورد رعایت پروتکلهای
بهداشتی در سطح شهر و ادارات انجام می شود.
درکلیه بانکها و ادارات شهرستان به افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند خدمات
ارئه نمی شود
جهاد کشاورزی با توجه به اینکه فصل کشاورزی می باشد کشاورزان مکلف به رعایت
پروتکل های بهداشتی و آموزش شدند.
با همکاری مجمع امور صنفی در روزهای چهارشنبه ،پنج شنبه وجمعه با توجه به
تعطیلی رسمی در کشور بازار شهر به غیر از سوپرمارکتها و میادین تره بار تعطیل
شد.
توسط ائمه جمعه منوجان و نودژ از تریبون خطبه های نماز جمعه هشدار جدی
جهت پیشگیری از بیماری کرونا به مردم داده می شود.
دستور به دهیاران و بهورزان در خصوص مراسمات عروسی و عزا تعطیل ودر صورت
انجام گزارش به نیروی انتظامی داده تا از برگزاری مراسم جلوگیری شود.
در رستوران ها نیز با رعایت پروتکل های مربوطه صادر شده توزیع غذا فقط بصورت
بیرون بر انجام میشود.
برپایی  7پست غربالگری کرونا در سطح شهرستان ورودی های استان کرمان ،انجام
تب سنجی،توزیع برشورونصب بنر،ضدعفونی معابر و اماکن عمومی
برقراری ارتباط تلفنی همکاران با کشاورزان چه از سوی خود آنها چه از طریق
کارشناسان جهت عزیمت به شهرستان جیرفت برای دریافت بذر پیاز رعایت حریم
خصوصی و فاصله گذاری در شهرداری
تهیه و پخش ماسک در بین کلیه پرسنل ادارات و الزام به استفاده در ساعات ادارینصب مخزن حاوی محلول ضدعفونی کننده در ورودی ساختمان اداری
نصب پوستر مبنی بر عدم روبوسی و دست دادن در هنگام مراجعه ارباب رجوع و
شهروندان جهت رعایت نکات بهداشتی
ضدعفونی کردن ادارات به طور مستمر در طول هفتهضدعفونی کردن نقاط پر تردد توسط شهرداری با کمک پرسنل آتش نشانی ضدعفونی کردن ادارات توسط شهرداری در بانکها و سایر نقاط پر ازدحام نصب بنر در سطح شهر جهت کنترل و عدم شیوع بیماریتامین هزینه های خوراکی گیت های ایست بازرسی توسط شهرداری
راه اندازی کلینیک غربالگری بیماران دارای مشکالت تنفسی جهت مراجعه کمتر
و تجمع بی مورد در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی برای جلوگیری از عفونی
شدن محیط های فوق و کاهش زنجیره انتقال.
.آموزش تک به تک خانواده ها جهت استفاده صحیح از ماسک علی الخصوص
خانواده های با موارد مشکوک و مثبت قطعی و افراد در معرض تماس.
.قرنطینه کامل افراد خانواده های تحت پوشش جمعیتی روستای با مورد مثبت
قطعی و پیگیری افراد روزی دو بار تا  14روز توسط تیم سالمت.همچنین تعطیلی
موقت تا دو هفته مغازه های افراد خانواده با مورد مثبت قطعی.
تمامی اقدامات انجام شده برای افراد مشکوک مانند فرد مثبت حتی با منفی شدن
جواب آزمایش می باشد و این افراد و خانواده هایشان تا دو هفته قرنطینه شده و
توصیه های الزم جهت رعایت موازین بهداشتی و مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی
با ماسک و حفاظ فردی در صورت مشاهده اولین نشانه های بیماری.
.بازدید مستمر و آموزش پرسنل معدن آسمینون در بحث بیماریابی و رعایت موازین
بهداشتی با همکاری بهداشت محیط.
 .هشدار وضعیت خطر به همراه آموزش مردم به صورت مستمر در سطح شهرستان
انجام می شودواطالع رسانی از طریق خودرو وبلندگو
تشکیل دو جلسه مشترک با مسئولین شهرستانهای همجوار با استان هرمزکان
(میناب  -رودان ) در خصوص همکاری جهت کاهش رفت و آمدها پست های
قرنطینه ورود و خروج به استان از سمت شهرستان منوجان جهت جلوگیری از
شیوع بیماری کرونا
 600سبد غذایی هر سبد به میزان  250هزارتومان توسط معین اقتصادی خریداری
و در اختیار قشر آسیب پذیر قرار گرفت
فعالیت جهادی توسط معین اقتصادی و بسیج مردمی از سه تولیدی روزانه 3000
ماسک و 1000تا گان تهیه و در اختیار مرکز بهداشت گذاشته شده
.مکاتبه و آموزش حضوری در تمامی ادارات و مجتمع آسمینون به همراه تحویل
دستورالعمل های بهداشتی.
پیگیری چاپ و توزیع  40هزار پمفلت آموزشی پیشگیری از کرونا در بین جمعیت
تحت پوشش وایستگاه های غربالگری ورودی شهر.

.برپایی ایستگاه اطالع رسانی در سطح شهر و ایستگاه های غربالگری در ورودیهای
شهر.
.آموزش رعایت موازین بهداشتی،پیشگیری و ضدعفونی و گندزدایی محیط و فضای
کمپ های ترک اعتیاد انجام شد که با رشد صعودی مبتالیان به کرونا و به دلیل
تجمع باال در اماکن فوق کمپ های ترک اعتیاد تعطیل شدند.
.تشکیل تیم عملیاتی و سوپروایزر جهت نظارت بر عملکرد و مدیریت بحران کرونا
در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری متشکل از کارشناسان ستاد شهرستان
.هشدار وضعیت خطر به همراه آموزش مردم به صورت مستمر در سطح شهرستان
انجام می شود
راه اندازی کلینیک غربالگری بیماریهای واگیردرمرکز قلعه ازابتدای اسفندماه
ارائه خدمات و ویزیت افرادمشکوک به بیماری کووید 19درکلینیک غربالگریمرکزقلعه ازساعت  24-8به صورت روزانه توسط پرسنل تیم سالمت همه ی مراکز
خدمات جامع سالمت شهرستان منوجان
بازدیدروزانه ناظرین اجرایی ستادی ازکلینیک غربالگری جهت نظارت روندپیگیری
وارجاع
مدیریت غربالگری مرحله اول ودوم کووید19توسط بهورزان ازجمعیت تحتپوشش جهت ثبت درسامانه یکپارچه سیب

راه اندازی مرکز16ساعته واقع درمرکز خدمات جامع سالمت نودژجهت کاهشبارمراجعات به بیمارستان
ارسال روزانه آمارافرادمشکوک به کووید19بستری شده دربیمارستان وعملکردروزانه واحدهای ستادی به معاونت بهداشتی
انجام مکررر بازدید ازمراکز تهیه وتوزیع موادغذایی به تعداد  1511بازدید طی این
مدت
انجام  854بازدید ازاماکن پرخطر
درتمام مراکز واماکن فاصله گذاری اجتماعی انجام گردید
توزیع پودرپرکلرین و وایتکس برجسب نیازبین تمام مراکز بهداشتی درمانی وخانه
های بهداشت سطح شهرستان وخریداری پمپ سم پاش برای این مراکز
پلمپ  31مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی
وفاصاله گذاری اجتماعی
بازدید  810کارگاه بهداشت حرفه ای
بازدید از معدن اسمینون وآموزش وپیگیری انجام موازین بهداشتی
178بسته مواد غذایی توسط موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به مردم بی بضاعت
داده شده
کمکهای نقدی به مددجویان خیریه آبشار عاطفه ها
خریددوچرخه به کودکان بی سرپرست
واریز پول به حساب مددجویان خیریه آبشار عاطفه ها
اهدای  5سری جهیزیه شامل کولر آبی -چراغ گاز  -سرویس دیگ  -فرش به مدد
جویان خیریه آبشار عاطفه ها
 22مورد پوشاک به خانواده های بی بضاعت
 7عدد یخچال  8عدد آبگرمکن  3تخته فرش  2عدد تلویزیون هدیه به مددجویان
خیریه آبشار عاطفه ها
 172بسته مواد غذایی به ارزش هربسته غذایی 3500000ریال به مدد جویان
خیریه آبشار عاطفه ها
اهدای  31جفت دمپایی به مدد جویان خیریه آبشار عاطفه ها
توزیع  4600کیلو مرغ به مددجویان بهزیستی
توزیع  50بسته بهداشتی به مددجویان بهزیستی
توزیع  200سبد کاال به مددجویان بهزیستی
تجلیل  43نفر از آزادگان به مناسبت هفته آزادگان توسط شرکت گهر زمین همراه
با هدایای نفیس
تهیه  400لیتر مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت گهر زمین به شبکه بهداست
به ارزش  18000000تومان
تهیه 242000عدد ماسک به داروخانه ها تحویل داده شده توسط شرکت گهر زمین
تهیه 127000عدد ماسک به مرکز بهداشت و ادارات توسط شرکت گهر زمین
تهیه  850عدد گان  150عدد روتختی به اورژانس توسط شرکت گهر زمین
طی بازدید مشترک صورت گرفته توسط فرماندار ،معاون سیاسی امنیتی  ،کارشناس
اجتماعی  ،فرمانده سپاه جانشین نیروی انتظامی نماینده شبکه بهداشت رئیس دفتر
نماینده پنج گنج در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از
بیماری کرونا از ادارات هالل  -اداره راهداری  -بیمارستان  -فنی حرفه ای  -دفتر
پیشخوان و پست مشاهده گردید  :عملکرد بعضی از ادارات رضایت بخش بوده که
مورد تمجید قرار گرفته و سایر اداراتی که موارد را رعایت ننموده اند تذکرات الزم
داده شده و مقرر گردید  :در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند.

تقدیر از بانوان فرمانداری و زنان کارآفرین شهرستان توسط فرماندار

جشن میالدحضرت معصومه (ع) در روستای سراس  -روستای چاهشاهی و شهدای
گمنام توسط بسیج خواهران

پیاده روی  -تقدیر از خانواده شهدا  -پذیرای توسط بنیاد شهید امور ایثارگران

زیارت عاشورا توسط خانواده های شهدا

اقدامات انجام شده پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
جلسات شورای اجتماعی  6جلسه
جلسات کارگروه اجتماعی  6جلسه
جلسات شورای سالمت 10جلسه
جلسات شورای ورزش و جوانان  6جلسه
جلسات شورای آموزش و پرورش  6جلسه
جلسات شورای سالمندان  4جلسه
جلسات شورای پشتیبانی و سواد آموزی  6جلسه
نشست خیریه دارالکرام  2نشست
جلسات شورای اداری  10جلسه که چندین مورد در خصوص پیشگیری از کرونا
بوده است
جلسات ستاد مبارزه با بیماری کرونا  29جلسه
جلسات شورای برنامه ریزی پیوند عاطفی یک جلسه
بازدید ادارات شهرستان هر ماه در حوزه پیشگیری از بیماری کرونا و ستاد صیانت از
حقوق شهروندی و عفاف و حجاب
کالسها و کارگاهای آموزشی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( اعتیاد طالق
 خودکشی )گزارش عملکرد آسیبهای اجتماعی هر سه ماه یک بار به استان
تکمیل شناسنامه اجتماعی هر شش ماه یکبار
تکمیل طرح تحرک حوزه بانوان هر  3ماه یکبار
عملکرد حوزه بانوان فرمانداری منوجان درقالب تصاویر

سفرسرکارخانم حسینی به شهرستان منوجان -بازدید از نمایشگاه صنایع دستی -
دیدار با خانواده شهدا  -بازدید از کمپ بانوان  -وحضور درجشن انقالب
بازدید مشترک ستاد کرونا از ادارات شهرستان منوجان در خصوص رعایت
پروتکل های بهداشتی.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری منوجان گشت مشترک ستاد کرونا متشکل
از فرماندار،سید ابوالحسن حسینی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ،بازرسی
فرمانداری ،فرمانده سپاه ،جانشین نیروی انتظامی ،کارشناس دفتر اجتماعی
فرمانداری ،رئیس دفتر نماینده پنج شهرستان جنوبی و نماینده شبکه بهداشت
از پایگاه هالل احمر ،اداره راهداری ،فنی حرفه ای ،بیمارستان ،دفتر خدمات پیش
خوان دولت و اداره پست شهرستان در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی
بازدید بعمل آوردند.
در بازدید ها برخی از اداراتی که رضایت بخش بود مورد تمجید قرار گرفت و سایر
اداراتی که موارد بهداشتی را رعایت ننموده اند تذکرات الزم داده شد و مقرر گردید
در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند.

