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مديركل پزشكي قانوني:

صداي مردم جنوب كرمان 
را شنيدم  

گهس استخدام  آ
شـرکت معدنـی آهـک کاوه قلعـه گنج بعنـوان یکی شـرکت های تابعه بنیاد مسـتضعفان )هلدینگ صنایـع معدنی کاوه پارس( در راسـتای توسـعه و اشـتغال پایدار در شهرسـتان قلعه گنج 

واقـع در جنـوب اسـتان کرمـان از میـان آقایان بومی )شهرسـتان هایقلعه گنـج و منوجان( واجد شـرایط در ردیف شـغلی های زیر ازطریـق آزمون کتبـی و مصاحبه جهت اسـتخدام در این 

شـرکت، دعوت بـه همکاری مـی نماید.

حوزه 
مقطع رشته های تحصیلیعنوان شغلکاری

قهتحصیلی
مقطع رشته های تحصیلیعنوان شغلیحوزه کاریساب

قهتحصیلی
ساب

ت
 حوزه مدیری

مسئول دفتر مدیرعامل و روابط 
عمومی 

مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-
 2فوق دیپلمامور اداری  

بهره برداری 

3لیسانسمدیریت صنعتی-مهندسی مکانیکرئیس تولید

3لیسانسمهندسی مکانیک- مهندسی برق  مسئول خدمات فنی و تعممیرات  3فوق دیپلم شیمی-متالوژیمسئول کنترل کیفیت 

3فوق دیپلمبرق تکنسین تعمیر و نگهداری برق 3فوق دیپلم مدیریت دولتی-علوم ارتباطاتمسئول حراست وانتظامات 

مالی و اداری

 3فوق دیپلممکانیکتکنسین تعمیر و نگهداری مکانیک2لیسانسامور مالی و حسابداری کارشناس مالی 

امور اداری-مدیریت دولتی-علوم کارشناس اداري وتوسعه و پشتیبانی
مهندسی کامپیوتر)نرم افزار- کارشناس 2ITلیسانساقتصاد 

3لیسانسسخت افزار(  

کاردان فنی تولید صنعتی- فوق تکنسین تولید1فوق دیپلمکاردانی بهداشتحرفهایکاردان بهداشت حرفه اي 
1فوق دیپلمدیپلم مکانیک

کارگر امور عمومی خدمات و فضاي 
1دیپلمدیپلمکارگر تولید1  دیپلم دیپلم سبز 

1فوق دیپلمبرق-مکانیک-الکترونیکاپراتور اتاق کنترل1  دیپلم  دیپلم فنی و حرفه ای  اپراتور باسکول 

بازرگانی 

  کارشناس بازاریابی و فروش
 MBA مدیر بازرگانی- مدیریت
مدیریت صنعتی-صنایع-مدیریت 

اجرایی 
2 لیسانس 

بهره برداری 

2لیسانسمهندسی معدن  استخراج و ایمنی معدن

 2دیپلم  دیپلم اپراتور سنگ شکن 2 لیسانس  حقوق قضاییکارشناس امورحقوقیوقراردادها

2 فوق دیپلمبازرگانی- مالی کارپرداز

ت
انتظاما

مامور حفاظت و 
1دیپلم دیپلم انتظامات وآتشنشانی  

 برنامه ریزی و 
انبارهای        

مهندسی صنایع-مدیریت صنعتی-کارشناس برنامه ریزي و انبارها  
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اشیاء تاریخي قلعه تاریخي منوجان کجاست؟ 

مدیر میراث فرهنگی کهنوج ومنوجان پاسخ می دهد...
پاسخی که افکارعمومی منوجان  را  اقناع، نکرد!

درحالـي کـه ٨ بهمـن سـال گذشـته 
فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر   ،
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
کرمـان از مرمـت اشـیا تاریخـی قلعه 
منوجـان و قابلیـت نمایـش آنهـا در 
گذشـت  بـا   ، بـود  داده  خبـر  مـوزه 
حـدود یکسـال از ایـن موضـوع هنوز 
خبـري از نمایـش ، 4٠ قطعـه شـي 
نتیجـه  تاریخـي کـه در  و  فرهنگـي 
کاوش هـاي باستانشناسـي به دسـت 

آمـده بـود ، نیسـت!
موضـوع  شـدن  ای  رسـانه  پـی  در 
اشـیا تاریخـی قلعـه منوجـان کـه بـا 
میـراث  شناسـی  باسـتان  کاوشـهای 
گرفت،ابراهیمـی  انجـام  فرهنگـی 
فرهنگـی  میـراث  اداره  رئیـس 
ومنوجـان  کهنـوج  شهرسـتانهای 
جوابیـه ای بـه شـرح ذیـل به نشـریه 

کـرد: ارسـال  جنـوب  تریبـون 
 در پاسـخ به مطلـب مندرج در فضای 
مجـازی  و بـه منظـور روشـن نمودن 
چنـد  نکاتـی  ذکـر  عمومـی  اذهـان 

ضـروری اسـت کـه به شـرح ذیـل به 
آگاهـی می رسـد:

 پـروژه مطالعـه، مرمـت و احیـا قلعـه 
 13۹۶ سـال  دیمـاه  از  منوجـان 
خورشـیدی آغـاز و فـاز نخسـت آن 
تـا مهرمـاه 13۹٨ بـه طـول انجامید. 
همزمـان بـا پـروژه یـاد شـده، یـک 
بـا  شناسـی  باسـتان  کاوش  فصـل 
هدف آگاهـی از ادوار اسـتقراری قلعه 
منوجـان بـه انجـام رسـید؛ کـه نتایج 
ارزشـمندی از این کاوش حاصل شـد 
.شـناخت الیـه هـای فرهنگـی ادوار 
مختلف اسـامی از سـده های نخست 
تـا دوره صفـوی و حتـی بعـد از آن از 

مهمتریـن ایـن دسـتاوردها بـود.
در طـی کاوش یـاد شـده اشـیا اغلب 
ایـن  از  سـالم  مـواردی  در  و  ناقـص 
کاوش هـا حاصل شـد که اشـیا ناقص 
در محل دفتر پروژه در شـهر منوجان 
مرمـت شـد .هـر چنـد هنـوز مرمـت 
کامـل و نهایی اشـیا به انجام نرسـیده 
اسـت.قوانین و ضوابط ناظـر بر کاوش 

هـای باسـتان شناسـی الـزام دارد تـا 
تـا هنگامـی  از کاوش  اشـیا حاصـل 
کـه مـورد پژوهـش و مطالعـه قـرار 
میگیـرد در دسـت باسـتان شـناس و 
با اتمـام پژوهش، تحویـل امین اموال 
فرهنگـی تاریخی در میـراث فرهنگی 

گردد. 
یکـی از اهدافـی کـه پـروژه مرمـت و 
احیـا قلعـه منوجـان بـه جـد دنبـال 
مـی کـرد احـداث مـوزه ای هـر چند 
فضاهـای  از  یکـی  درون  کوچـک 
حاصـل از کاوش قلعـه بـود که بخش 
انجـام  بـه  نیـز  از آن  قابـل توجهـی 

رسـیده اسـت.
بدیهـی اسـت بـا آماده شـدن مـوزه ، 
چـه در درون قلعه و یاخـارج از قلعه ، 
اشـیا مورد نظر دوسـتان نیـز  از امین 
فرهنگـی  میـراث  فرهنگـی  امـوال  
تحویـل گرفتـه و درون ویتریـن های 

مـوزه قـرار خواهـد گرفت.
باتشکراز رسانه های دلسوز وپیگیر 
جنوب کرمان
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این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر
و این جمهوری اسالمی محتاج به حفظ و نگهداری 

است. امام خمینی )ره(

  خبر

طی تماس تلفنی فرماندار صورت گرفت
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محمـودی  محمـد  فرمانـداری 
طـی تمـاس تلفنـی بـا مدیر کل 
و کارشناسـان مربوطـه راهـداری 
خصـوص  در  اسـتان  جنـوب 
یکسـری پروژه های راه روستایی 
خواسـتار تسـریع در کار تعریض 
جـاده  پاتـک،  روسـتای  پلهـای 
بجـگان به دهکهـان و جاده کندر 

در بخـش آسـمینون شـد.
و همچنیـن در نشسـت بـا پیمانکار خواسـتار تسـریع در کار پل دوم 
ورودی شهرسـتان )سـرراس( ، پـل محمـد آبـاد، جـاده چغوکـی بـه 
زیـارت فضـل ابن عبـاس )ع(، جـاده آباد بی بی به کهـور ریس عباس 
و روکش آسـفالت خروجی شـهر به حسـین آباد و قلعه گنج و سـایر 

پروژه هـای عمرانی راه شـد.
شـایان ذکـر اسـت با پیگیـری هـای فرماندار سـه دهنه دیگـر به پل 
محمـد آبـاد اضافه مـی گردد و عملیـات کاری آن که راکـد مانده بود 

تـا قبـل از پایان سـال مجدد شـروع به کار خواهد شـد.
همچنیـن جاده جغوکی بـه زیارت فضل ابن عبـاس )ع( و جاده کهور 
ریـس عبـاس بـه مناقصـه رفته و تا قبـل از پایان سـال عملیـات آنها 

اجرایی خواهند شـد.

۶ســری  اهــدای  مراســم 
جهیزیــه بــه زوج هــای نیازمنــد 
ــان  ــتان منوج ــروم شهرس و مح
بــه  کاال  ســبد  و5٠٠بســته 
مناســبت نخســتین ســالگرد 
شــهادت شــهید ســپهبد قاســم 

ســلیمانی  برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســپاه  مجــازی  فضــای  و 
ــم  ــان ، مراس ــتان منوج شهرس
جهیزیــه  ۶ســری  اهــدای 
و  نیازمنــد  زوج هــای  بــه 
محــروم شهرســتان منوجــان 
بــه  کاال  ســبد  5٠٠بســته  و 
مناســبت نخســتین ســالگرد 
شــهادت شــهید ســپهبد قاســم 

شــد.  برگــزار  ســلیمانی 
علیرضــا  پاســدار  ســرگرد 
ناحیــه  جانشــین  رســتاخیز 

ســپاه  بســیج  مقاومــت 
اظهــار  منوجــان  شهرســتان 
ــازی  ــه نی ــه ب ــا توج ــد:  ب کردن

کــه احســاس کردیــم خصوصــا 
ــث  ــان بح ــتان منوج در شهرس
ازدواج و تهیــه جهیزیــه بــود که 

بــه  مناســبت ســالگرد شــهادت 
شــهید ســپهبد قاسم ســلیمانی 
بــا شناســایی زوج هــای نیازمنــد 

اقــام  شهرســتان  ســطح  در 
ــرای ۶ زوج  ــه ب ضــروری جهیزی
جــوان مهیــا شــد.  وی تصریــح 

ــبد  ــر س ــی ه ــرد : ارزش ریال ک
جهیزیــه را بیــش 2٠٠ میلیــون 
رالــد و ارزش کل اقــام اهدایــی 
ــارد  ــش را 1 میلی ــن رزمای در ای
ــت  ــش  اس ــون رال و 2٠٠ میلی
کــه  12قلــم کاال در ایــن ســبد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق جهیزی
کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ــام  ــامل اق ــل ش ــه کام جهیزی
مــورد نیــاز خانــه )یخچــال، 
ماشــین لباسشــویی،چراغ گاز، 
آشــپزخانه  تلویزیون،ســرویس 
ــی  ــت،فرش و...( م ــرخ گوش چ
ادامــه  در  نامبــرده  باشــد. 
ــد.در همیــن راســتا 5٠٠  افزودن
بســته غذایــی  بیــن نیازمنــدان 
ــون  ــه ارزش 15٠میلی ــا ب جمع
منوجــان  در شهرســتان  رال  

توزیــع گردیــد.

اهداء جهیزیه و بسته های معیشتی در راستای ترویج فرهنگ شهید سلیمانی
 در جامعه است

سرور ارجمند  جناب سرهنگ پاسدار اسالم حیدری 
فرمانده محترم  ناحیه مقاومت بسیج سپاه منوجان

از  نشـان  کـه  را  دومـی  سـرهنگ  درجـه  بـه  عالـی  حضـرت  ارتقـاء  و  ترفیـع 
تعهد،لیاقت،شایسـتگی و توانایـی جنـاب عالـی دارد،صمیمانـه تبریـک و تهنیـت 

عـرض مـی نماییـم 
امیـد اسـت ایـن افتخـار و ارتقـا درجـه شایسـته ،  بیـش از پیـش منشـاء برکت و 
خدمـت بـه مـردم شـریف شهرسـتان منوجـان باشـد. از خداونـد سـبحان توفیـق 
روزافزون حضرت عالی  را در راه پاسـداری از دسـتاوردهای انقاب و تحقق اهداف 

عالـی نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایـران مسـئلت داریم.
مهندس مسلم بارخدا شهردار،
رئیس و اعضای محترم  شورای اسالمی شهر نودژ

و  کشـور  وزارت  اعـام  بـا 
فرمانداری هـا مبنـی بـر دریافـت 
سوءپیشـینه افـرادی کـه قصـد 
کاندیداتوری در شـورای اسـامی 
عمـًا  دارنـد  را  روسـتا  شـهرو 
اسـتارت انتخابـات در کشـور زده 

خواهدشـد.
از آنجـا کـه اسـتان کرمـان، در 
زمینـه انتخابات همیشـه جلودار 
بـوده اسـت، در ایـن میـان نیـز 
مدت ها قبل شـاهد نشسـت های 

بوده ایـم. انتخاباتـی 
نشسـت هایی کـه در آن هـا نـگاه 
انـدازه  تـا  قومیتـی  و  طایفـه ای 
زیـادی حاکـم اسـت. در این بین 
فعـاالن سیاسـی چـپ و راسـت 
نیـز بـه دنبـال معرفی لیسـتی از 
جریـان خـود هسـتند تـا بتوانند 
سـکان شـوراهای شـهر ووروستا 
به دنبال آن شـهرداری ودهیاری 

هـا را در دسـت بگیرنـد.
هرچنـد بـا کمـی کنـد و کاو بـه 
سیاسـی  جریان هـای  انتخـاب 
مهـم  نکتـه  ایـن  بـه  پـی  نیـز 
و  خروجـی  کـه  بـرد  خواهیـم 

ماحصـل نتیجـه کار آنهـا نیز در 
بیشـترموارد، قومیتی خواهد بود. 
نـگاه به تعـداد افراد طایفـه، قوم، 
دوسـتان و همه و همه دسـت به 
دسـت هـم می دهد تا افـرادی به 
عنـوان گزینه از سـوی عده ای که 
قـرار اسـت تصمیم گیـری کنند، 

شـود. معرفی 
بـه نوعـی بایـد گفـت تنهـا ایـن 
در  کـه  نیسـتند  شـاخصه ها 
معرفـی افـراد، نقـش کلـی دارند 
بلکـه مهمتریـن شـاخصه، تعداد 
فـرد معرفـی  اقـوام و خویشـان 
شـده اسـت و این در بین تمامی 
جریان هـا و نـه فقط یـک جریان 
برقرار اسـت.وآنچه که باید ماک 
عمل قرارگیرد،شایسـته ساالری، 
مبـارزه بـا رانت خـواری ومنفعت 
طلبـی و عدالـت محـوری افـراد 
نیز،مـاک عمل باشـد. اما شـورا 
چیسـت، وظیفه شـورا چیست و 
هدف از رفتن به شـورا چیسـت؟

قصـد  کـه  فـردی  آیـا  اینکـه 
کاندیداتـوری دارد درچه  صورتی  
می توانـد موفـق باشـد و مهم تـر 

از همـه افـرادی کـه ایـن روزهـا 
خـود را به عنـوان کاندیدا معرفی 
می کننـد چه شـاخصه هایی را در 
خـود می بیننـد کـه خـود را بـه 
عنـوان یک کاندیـد معرفی کنند 

مطلـب بسـیار مهمی اسـت.
خـود  از  کاندیداهـا  آیـا  اینکـه 
سـوال کـرده اند چه شـاخصه ای 
در خـود می بیننـد، کـه می تواند 
در یـک شـهر تأثیر گـذار باشـد 

خـود جـای سـؤال اسـت.
طـول  در  مـردم  بپذیریـم  بایـد 
نمونه هـای  گذشـته  سـالیان 
مختلفی از لیسـت های انتخاباتی 
قومیتـی تا لیسـت های بـه ظاهر 
را  سیاسـی  و  فکـری  خطـی، 
انتخـاب کرده انـد. انقابـی گـری 
،والیت پذیـری، بـا مـردم و بـرای 
مـردم بـودن، داشـتن اطاعـات 
جدیـد،  اندیشـه های  روز، 
عمل گرایـی، خـدا تـرس بـودن، 
انجـام کار  بیـان، صداقـت،  فـن 
گروهـی نـه تـک روی می توانـد 
یـک  شـاخصه های  از  بخشـی 
شهروروسـتا  شـورای  کاندیـدای 

باشـد.
چـه  بداننـد  بایـد  کاندیداهـا 
می بیننـد  خـود  در  شـاخصه ای 
کـه آنهـا را ترغیـب می کنـد که 
در شـورا حضـور داشـته باشـند.
کرده انـد،  سـؤال  خـود  از  آیـا 
شـاخصه برتـری مـن نسـبت به 
باشـد.. می توانـد  چـه  دیگـران 
ویافقـط دنبال نام وآوازه وکسـب 
وحقوقـی  اجتماعـی  پایـگاه 

؟ هسـتند
اینکـه جوانان عاقمند بسـیاری 
در انتخابـات ورود می کنند و باید 
پذیرفـت کـه ایـن امـر مبارکـی 
اسـت کـه شـاهد حضـور همـه 
اقشـار در پـای صندوق هـای رأی 
هسـتیم،  جوانـان  بـه خصـوص 
امـا آنچـه ایـن روزهـا می توانـد 
و  بـاال  تعـدد  باشـد  آزاردهنـده 
معنـادار ایـن افـراد در دورهـای 

مختلـف  اسـت.
حـال فـارغ از تمـام ایـن مسـائل 
بایـد  کـه  هسـتند  مـردم  ایـن 
از  و  باشـند  تصمیم گیرنـده 
بیـن افـرادی کـه همه احسـاس 

تکلیـف کرده انـد گزینه هایـی را 
انتخـاب کنند کـه بتوانند در یک 

باشـند. تأثیرگـذار  مجموعـه، 
تجربه هـای گذشـته نشـان داده 
اسـت، وقتـی مـردم به لیسـت ها 
رأی می دهند شـاهد آن هسـتیم 
و  اکثریـت  دچـار  شـوراها  کـه 

می شـوند. اقلیـت 
تجربه درکشور، نشـان داده است 
بـه خاطـر  اقلیت هـا  و  اکثریـت 
 ... و  حزبـی  و  شـخصی  منافـع 
دچار اختاف می شـوند و آسـیب 

آن متوجـه مـردم می شـود.
مردمـی کـه انتظـار دارند شـورا 
بـه  باشـد  مشکل گشـا  بتوانـد 
یکباره مشـاهده می کننـد، خود 
شـورا در حالـی کـه بایـد بـاری 
و  شـهری  مشـکات  روی  از  را 
جامعـه کـم کنـد، خـود بـاری 
بـر روی دیگـر مشـکات جامعه 

می شـود.
مردم بایـد بتوانند با حضورشـان 
را  افـرادی  انتخابـات  در صحنـه 
انتخـاب کنند که بـرای پیگیری 
منافع مردم وارد شـده باشـند، نه 

اینکـه منافـع شـخصی و حزبـی 
باشند. داشـته 

و در پایـان بایـد گفت ایـن روزها 
کـه  افـرادی  کـرد  دقـت  بایـد 
دارنـد چـه  کاندیداتـوری  قصـد 
بـر چـه  و  دارنـد  شـاخصه هایی 
اساسـی برخـود احسـاس تکلیف 
کرده انـد کـه قصـد ورود دارنـد.
و به کاندیداهای محترم احتمالی 
آینده ، اشـاره شـده، بـه جایگاه و 
اهمیـت قانـون اساسـی شـوراها 
توجـه کنند کـه  بر اسـاس اصل 
یکصدم قانون اساسی در کارهای 
اقتصـادی،  فرهنگـی،  عمرانـی، 
اجتماعـی و سـایر امـور رفاهـی 
مردم اجـازه نظارت، ارائـه راهکار 

و پیشـنهادات را دارد .
امـا ویژگـی دیگـری کـه در بین 
اسـامی  کاندیداهـا  خـود نمایی 
مـی کنـد بیـکاری بعضـی از این 
جوانان اسـت  و چنان که بیکاری 
دلیلی شـده که شـورا را به عنوان 
شـغل نگاه کننـد و مـی خواهند 
بـرای آن در انتخابات بجنگندکه  
باید بسـی تاسـف خـورد که آفت  

ایـن نـگاه، کمتـر از آفـت  دالیل 
دیگر نیسـت.

القصـه باید گفت که برا رسـیدن 
هـم  آبـاد  روسـتایی  بـه شـهرو 
مـردم بایـد رای فکـری بدهند و 
هم کاندیدا ها با هدف پیشـرفت 
شهروروسـتا در کار زار انتخاباتی 
حضـور پیـدا کننـد در غیـر این 
شهروروسـتایی  انتظـار  صـورت 
آبـاد را نداشـته باشـیم.البته در 
ناسـالم  رقابتهـای   ، مـا  اسـتان 
اسـت  کمرنـگ  نداردیـا  وجـود 
ولـی دربرخی جاها مشـاهده می 
شـود شـخص بـه جـای اینکـه 
بـه بیـان برنامـه های خوداشـاره 
کند،باترفندهـای مختلف سـعی 
رقبـای  وحـذف  تخریـب  در 
احتمالـی خـود از طـرق مختلف 
سـاده  افـراد  از  اسـتفاده  مثـا 
لـوح ، جهـت تخریـب در فضای 
مجـازی یـا جلسـات مـی کنـد 
کـه ایـن دور از اخـاق انتخاباتی 
و درواقـع شـخصیت و رای خـود 
را بـه بـاد مـی دهـد وبـس. بـه 
هرحـال اگـر بـه هردلیـل ،مردم 

را  اصلـح  کاندیداهـای  نتواننـد 
شهر،روسـتا  امـور  اداره  بـرای 
انتخـاب کننـد،  و کشـور خـود 
خودشـان ضـرر خواهنـد کـرد و 
از داشـتن نمایندگانـی خدمـت 
گـذارو واقعـی  محـروم خواهنـد 
مانـد. انتخابات بر اسـاس قومیت 
گرایـی و طایفـه گری و سیاسـی 
کاری در شـوراها می تواندخدای 
ناکـرده، باعـث ورود افـراد ناالیق 
و ناسـالم بـه ایـن نهـاد مردمـی 
باشـد. انتخابـات یـک حـق برای 
مـردم و یـک فرصت بـه نامزدها 
،بـرای خدمـت بـه شهروروسـتا 
اسـت بنابرایـن بایـد بـا انتخـاب 
و  شـهر  دار،  صاحیـت  افـراد 
کشـور خود را در مسـیر توسـعه 
رای خـود  بـرای  و  قـرار دهنـد 
ارزش قائـل باشـند. با حاشـیه یا 
بی حاشـیه ،  برگـزاری انتخاباتی 
شـفاف ، اخاق مدارانـه و خوش 
آتیـه، آرزوی هر شـهروند منصف 
و قانـون مداری سـت کـه جز در 
فضایـی عقانی ، قانونـی و برابر، 
بـرای همه ، محقق نخواهد شـد.

وقتی همه احساس تكليف می كنند كه كانديد شوند

از نقش احزاب تا طايفه ها و فراموش شدن شاخصه ها
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مژده ای دل ماه بهمن آمده
روز آزادی میهن آمده

مژده ای دل فجر آزادی دمید،
ناجی مستضعفان از ره رسید

 خبر

بازدید شهردار کهنوج و رئیس پلیس راهور این 
شهرستان از نقاط پرترافیک

مهندس محمودی شـهردارمحترم کهنوج، مهنـدس رزاقپورمعاونت 
محتـرم فنـی شـهرداری باحضـور جنـاب سـروان سـنجری رئیـس 
محتـرم پلیس راهور کهنـوج از نقاط پرترافیک و پرترددشـهر جهت 
بررسـی طـرح هـای جدیـد ترافیکـی و اتخاذتصمیمـات الزم دراین 
زمینـه بازدیـد نمودنـد. قابـل ذکراسـت بعداز بررسـی هـای دقیق ، 
بـزودی  تصمیمات اتخاذشـده شـورای ترافیک جهت مسدودشـدن 
برخـی از تقاطـع هـا یاخیابانهـا و بازگشـایی ودوطرفه شـدن برخی 

کوچـه وخیابان هـا اجرایی خواهدشـد.

قاچاق دام زنده با اتوبوس مسافربری
 به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي شهرسـتان«منوجان« از کشـف 4٠ رأس گوسـفند 
قاچـاق از 4 دسـتگاه اتوبـوس عبـوری از این شهرسـتان خبر داد. 

سـرهنگ«منوچهر نـوري«در گفـت و گو بـا خبرنگار پایـگاه خبري 
پلیـس، در تشـریح ایـن خبـر عنـوان کـرد: مأمـوران پلیـس ایـن 
شهرسـتان هنـگام کنتـرل خودروهـاي عبـوري محـور »کهنـوج-
بندرعبـاس« 4 دسـتگاه اتوبـوس عبـوری را جهـت بررسـی متوقف 
کردنـد. وی افـزود: در بازدیـد از ایـن اتوبوس ها در مجمـوع 4٠راس 
گوسـفند قاچـاق و فاقـد مجـوز کشـف و در ایـن رابطـه اتوبـوس ها 
توقیـف و 4 متهـم نیز دسـتگیر شـدند. سـرهنگ نوري بـا تأکید بر 
اینکـه ارزش دام قاچـاق کشـف شـده بنا بـه نظر کارشناسـان ٨٠٠ 
میلیـون ریـال بـرآورد شـده اسـت؛ افـزود: دام کشـف شـده تحویل 
اداره دامپزشـکي و متهمان پس از تشـکیل پرونده به مراجع قضائي 

معرفي شـدند.

کار جالب نیروی انتظامی منوجان باتوزیع 
بنرهای آگاه سازی شهروندان در اصناف

انتظامـی  منطقـه  محتـرم  فرمانـده  نـوری  منوچهـر  سـرهنگ 
شهرسـتان منوجـان در گفتگـو بـا تریبون جنـوب ،تصریح کـرد:در 
راسـتای پیشـگیری از وقوع جرائم ،توجیه و آگاه سـازی شـهروندان 
و اصناف،مبنـی بـر حفاظـت وحراسـت از اموال شـخصی و توجه به 
هشـدار هـای پلیـس یکسـری بنرهـای هشـدار دهنده  که توسـط 
معاونـت اجتماعی پلیس اسـتان کرمان تدارک دیده شـده و قابلیت 
نصـب در اماکـن رادارند،باحضـور مسـئول عقیدتی سیاسـی نیروی 
انتظامی،پلیـس امنیـت ،روابط عمومـی نیروی انتظامـی ،خبرنگاران 
صداوسـیما ونشـریه تریبـون جنـوب ،در بیـن اصنـاف شهرسـتان 

منوجـان توزیـع شـد. پنـج شـنبه 25 دی مـاه 13۹۹

بازدیـد دکتـر خزایـی رئیـس دفتـر ارتباطـات مردمی نماینـده پنج 
شهرسـتان جنوبـی بـا اتفاق جناب مهنـدس مقبلی معاونـت فنی و 
اجرایی سازمان راهداری کشور بهمراه مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
 جنوب کرمان از پروژه های در دست اقدام راهداری شهرستان کهنوج
در ایـن بازدیـد دکتـر خزایی رئیس دفتـر ارتباطـات مردمی منصور 
شـکرالهی نماینده پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان، خواسـتار 
تخصیـص اعتبـار جهت تعریض و بهسـازی محـور کهنـوج ،فاریاب 

)زه( و تسـریع در رونـد تکمیـل پـل نورآباد نیز شـد.

جنوب کرمـان یکی از غنی ترین مناطق 
اسـتعداد های علمی و فرهنگی اسـتان و 
شـاید در کشـور اسـت که اگر هم نباشد 
کمتـر آنها نیسـت امـا متاسـفانه بخاطر 
عـدم حمایـت برخـی از اسـتعداد هـای 
درخشـان علمـی و فرهنگـی این منطقه 
چـه در عرصـه علمـی و چـه در عرصـه 
فرهنگـی خامـوش باقی مـی مانند و این 
اسـتعداد هـای بکر و دسـت نخـورده  از 
بیـن می رونـد گرچه بعضـی از این افراد 
بـا حمایـت هـای همـه جانبـه خانـواده  
و برخـی مسـئولین دلسـوز و فرهنـگ 
دوسـت بومـی پـای، در رقابـت علمی  و 
فرهنگـی در عرصه آکادمیک می گذارند 
اما سرنوشـت مابقی چیست؟برخی افراد 
بـر ایـن باورنـد جنـوب کرمـان از جمله 
فاریـاب  گنج؛کهنـوج؛  منوجان؛قلعـه 
و رودبـار بـا فقـر فرهنگـی دسـت بـه 
گریباننـد این در حالی اسـت کـه باوری 
اشـتباه را درفکـر خـود مـی پروراننـد، 
اگـر نخبگان و اسـتعداد های درخشـان، 
شـکوفا گردنـد،ودر ایـن منطقـه مـورد 
در  تواننـد  مـی  شـوند،  واقـع  حمایـت 
کشـور و شـاید هـم در جهـان حرفـی 
بـرای گفتن داشـته باشـند. بـار دیگر به 

جنـوب کرمـان اشـاره می کنیـم که در 
شهرسـتان منوجانش نخبـه ای فرهنگی 
را در خـود پرورانده که همـه از وجودش 
غافلند آقای فرهاد سـاالری نودژ از نخبه 
ای از نخبـگان پژوهشـگر و فرهنگی این 
خطـه اسـت کـه در عرصـه هـای علمی 
و فرهنگـی ریزنمـره قابـل قبولـی را از 
خـود درجامعـه علمـی و فرهنگی هنری 
جنـوب کرمـان خلق کرده اسـت که می 

تـوان بـه مهمتریـن آنها:                                                                                                                                  
1- حضـور در اجـاس نخبگان فرهنگی 

اسـتان در کرمان                                                                              
2- حضـور در جلسـه دیـدار نخبـگان 
علمـی و فرهنگی کشـور با مقـام معظم 

رهبـری در بیـت رهبـری                           
3- حضـور در اجاس نخبگان روسـتایی 

کشـور در مشهد مقدس                                                             
4- حضـور در اولین کنگره آسـیب های 

نوپدید کشـور در وزارت کار                                                                
5- حضـور در کنگـره  بررسـی جایـگاه 
زن در خانواده اسـامی در دانشـگاه بین 

المللی قشـم                                     
۶- حضـور در اولیـن کنگـره اقتصاد هنر 

ایران در شـیراز                                                                          
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فروپسـیکولوژی ایـران در دانشـگاه خوار
زمـی                                                           

٨- حضـور در کنگـره مدیریـت آسـیب 
های اجتماعی در دانشـگاه آزاد چابهار با 
دریافت گواهی چاپ؛ و تایید از موسسـه 

انگلستان                                                                                                               یوروسانس 
۹- ارائـه وچـاپ مقالـه اعتیـاد و طـاق 
در منوجـان شهرسـتانی در کرمـان در 
کنگـره پژوهـش در علـوم اجتماعـی که 
بـه میزبانـی دبـی کشـور امـارات برگزار 
شـد و از کشـور اسـترالیا گواهـی تاییـد 

کرد                                    دریافـت 
1٠- ارائـه و چـاپ مقالـه نسـل جـوان 

وفضـای مجـازی در دانشـگاه فرانکفورت 
کشـور آلمان بـا دریافت گواهـی تایید از 

دانشـگاه بـی تـی آی کانادا                                                                                                          
11- ارائـه و چـاپ مقالـه نسـل جـوان 
وفضـای مجـازی درپاریـس فرانسـه بـا 
آکسـفورد  دانشـگاه  از  تاییـد  گواهـی 

انگلسـتان
12- چـاپ اولیـن کتاب تخیلـی کودک 
بـا  و هرمـزگان  میانـه جنـوب کرمـان 
عنـوان کاشـفان جزیـره گمشـده کـه از 
معـدود کتـاب هـای سـه عنوانی کشـور 

نیـز محسـوب می شـود                                                                            
13- منتشـر شـدن کتـاب دومـش بـا 

عنـوان هانـا در دی مـاه                                                                          
اشـاره کـرد در بخـش فرهنگـی عناوین 
زمـان  کردنشـان  عنـوان  دارد  زیـادی 
زیـادی مـی خواهـد اکـه بـه مهمترین 
داسـتان  کتـاب  از  تـوان  مـی  آنهـا 
امپراراطـور آسـمان در بخـش کودک و 
نوجـوان و کتـاب هـای پیک سرنوشـت 
و سـفیران اقتـدار یـاد کـرد کـه بخاطر 
مشـکات مالـی چـاپ نشـده انـد نکته 
جالبـی کـه وجـود دارد اینجاسـت کـه 
وی مـی توانـد در عـرض چنـد دقیقـه 
بـا موضوعـی کـه  شـما مـی خواهیـد 

در  و  کنـد  پـردازش  داسـتان  برایتـان 
عـرض کمتـر از 2٠ دقیقـه بـه داسـتان 
تبدیـل کند بخاطـر همیـن توانایی اش 
سـال 13۹4پیشـنهاد  قلـم  عرصـه  در 
وسوسـه برانگیـز اقامـت فرانسـه را بـه 
او دادنـد امـا از پذیـرش آن امتنـاع کرد 
پیشـنهاد  ایـن  نپذیرفتـن  دلیـل  وی 
را ریشـه در ایـن خـاک داشـتن؛ دینـی 
کـه شـهدا بـر دوش او در جبهـه قلـم 
جنـگ نـرم گذاشـته انـد و عشـقش به 
مقـام معظم رهبـری را عنـوان می کند 
در نتیجـه مسـئولین محتـرم ایـن نکته 
را بایـد پذیرفـت کـه عـاوه بـر نخبگان 
علمـی نخبـگان فرهنگی مـا را نیز رصد 
مـی کننـد؛ امـا نکتـه تاسـف برانگیزی 
کـه وجـود دارد چنیـن جـوان خـوش 
ذوقـی بیـکار اسـت جـواب ایـن سـوال 
کرمـان  جنـوب  مسـئولین  از  بایـد  را 
پرسـید؛ دوسـتان ایـن عادالنـه نیسـت 
کـه بخاطر بیـکاری زندگـی اش قربانی 
شـود چـرا که با دو بچه خانـواده اش در 
حـال فروپاشـی اسـت حـال قضـاوت با 
خودتان ،پس مسـئولین وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی این فرزند خوش ذوق 

جنـوب کرمـان را دریابیـد.                                                             

نامه وارده

مسئولین جنوب کرمان، فرزندان خوش ذوق وهنرمند جنوب کرمان 
را دریابید!

برگزاری جلسه کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه فجر
سـعید سـتوان مدیر جدید اداره 
بـا  منوجـان  وجوانـان  ورزش 
برگـزاری اولین جلسـه ورزشـی 
تشـریح  خود،بـه  متبـوع  اداره 
کاری،پرداخـت  هـای  برنامـه 
مسـئولین  از  دعـوت  بـا  وی 
کمیتـه هـای مختلـف ورزشـی 
و هیئتهـای متعـدد زیرمجموعه 
ی ورزشـهای همگانی در فضایی 
بـاز وبارعایـت شـیوه نامـه هـای 
زمیـن  محـل  ودر  بهداشـتی 
ورزشـی مصنوعی فوتبال برگزار 

. د کر
وجوانـان  ورزش  اداره  رئیـس 
جلسـه  آغـاز  در  منوجـان 
فاطمیـه  ایـام  تسـلیت  بـا 
سـردار  یـاد  گرامیداشـت  و 
بـه  مقـدم  خیـر  دلها،ضمـن 
جلسـه  ومهمانـان  حضـار 
مسـاعدتهای  و  تاشـها  ،از 
رئیـس  و  فرماندار،شـهردار 
شـورای اسـامی شـهر منوجان 

در جهـت رفـع مشـکات زمین 
چمن مصنوعی درمرکز شـهر از 
مسـئولین کمیته هـای مختلف 
ورزشـی شهرسـتان خواسـت تا 
بـا  تعامـل  و  همـکاری  نهایـت 
راداشـته  منوجـان  ورزش  اداره 

باشـند.وی در گفتگـو با نشـریه 
انـدازی  راه  از  جنـوب  تریبـون 
نیـاز  مـورد  ورزشـهای  سـایر 
ازجمله:سـوار  درشهرسـتان 
کاری،تیرانـدازی ،اتومبیـل رانی 
وتصریـح  داد  خبـر  اسـکیت  و 

هـای  رشـته  در  کرد:منوجـان 
مختلـف ورزشـی اسـتعدادهای 
باایجـاد  بایـد  زیـادی دارد کـه 
وشـادمانی  نشـاط  روحیـه 
صـورت  بیشـتری  ،فعالیتهـای 

پذیـرد.

کمیتـه  ،مسـوولین  ادامـه  در 
هـای ورزشـی به بیان مشـکات 
فـراروی خـود در آسـتانه دهـه 
پرداختنـد.وی  فجـر  مبـارک 
درپاسـخ بـه مطالبـات مردمـی 
لـزوم  درجهـت  ای  ورسـانه 

اسـتاندارد سـازی زمیـن چمـن 
بـر  نظـارت دقیـق  و  مصنوعـی 
منظـور  بـه  پیمانـکار  عملکـرد 
شـااهلل  نواقص،افـزود:ان  رفـع 
درجهـت  را  خـود  تـوان  تمـام 
بـرداری  بهـره  و  نواقـص  رفـع 
در  فوتبـال  زمیـن مصنوعـی  از 
دهه مبـارک فجر امسـال به کار 
خواهیـم گرفت.حجـت االسـام 
پور اسـامی رئیس اداره سازمان 
تبلیغـات اسـامی منوجـان بـه 
جلسـه،بااعام  مهمـان  عنـوان 
اداره  بـا  همـکاری  آمادگـی 
منظـور   بـه  وجوانـان  ورزش 
سـرگرمی جوانـان درجهـت رفع 
آسـیبهای اجتماعـی و تشـویق 
بابرگـزاری  ورزش   بـه  جوانـان 
مسـابقات ورزشـی دررشته های 
مختلف،خواسـتار توجـه بیشـتر 
بـه مقولـه ی ورزش شد./نشـریه 
مـاه  دی   21 جنـوب  تریبـون 
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مدیرکل پزشکي قانوني:

 صداي مردم 
جنوب کرمان را 

شنیدم 
پس از انتشار اعتراض مردم و رسانه ها : 

روابط عمومي اداره کل پزشـکي قانوني اسـتان 
کرمان پس از انتشـار خبر مربوط به مشـکات 
پزشـکي قانونـي در جنـوب کرمـان در پایـگاه 
خبـري توار و کهنوجیها گفت : پنجشـنبه این 
هفتـه نماینـده اي )یکـي از معاونین( از سـوي 
مدیر کل پزشـکي قانوني اسـتان کرمان ضمن 
سـفر به جنـوب کرمان بـا خبرنـگاران دیدار و 
گزارشـي از وضعیـت موجـود ارائه و مشـکات 

ایـن حـوزه را پیگیري خواهنـد کرد .
در  مـردم  معطلـي  پـي  در  گذشـته  روز 
فضـاي  فعالیـن  جیرفـت،  قانونـي  پزشـکي 
کانـال  و  تـوار  خبـري  پایـگاه  در  مجـازي 
خبـري کهنوجیهـا بـه ایـن موضـوع اعتراض 
کـرده بودنـد کـه بعـد از اطـاع مدیـر کل 
مقـرر   ، اعتـراض  ایـن  از  قانونـي  پزشـکي 
گردیـد پنجشـنبه ایـن هفتـه نماینـده اي از 
سـوي اداره کل پزشـکي قانونـي اسـتان بـه 

. کنـد  سـفر  کرمـان  جنوبـي  شـهرهاي 

کلیپــي از معطلــي مــردم در جلــوي درب پزشــکي 
ــان  ــه نش ــید ک ــا رس ــت م ــت بدس ــي جیرف قانون
مــي داد کــه محرومیــت و مظلومیــت مــردم مــا ، 
حتــي بعــد از مــرگ عزیزانشــان هــم بایــد خرخــره 

آنهــا را چســبیده باشــد.
ــازه( در  ــل جن ــس )حام ــتگاه آمبوالن ــار دس چه
ــي از  ــا انبوه ــت ب ــي جیرف ــکي قانون ــوي پزش جل
آدمهایــي کــه داغــي ســنگین بــر ســینه داشــتند 
ــان  ــي ج ــر ب ــل پیک ــراي تحوی ــد ب ــاال بای و ح

ــوند  ــل ش ــه روز معط ــم دو س ــان ه عزیزش
بــه گــزارش پایــگاه خبــري توار ، ســازمان پزشــکي 
ــوه قضاییــه  ــي نهادیســت کــه تحــت نظــر ق قانون
قــرار دارد و بــا همکاري وزارت بهداشــت پزشــکاني 
جهــت انجــام وظایــف ایــن دســتگاه تعییــن مــي 
ــه صــورت  ــن حــوزه را ب ــه مشــکات ای شــوند ک

تخصصــي بررســي نماینــد.
ــا  ــفانه ب ــان متاس ــي کرم ــتان جنوب ــج شهرس پن
وجــود جمعیــت بــاال و گســتره جغرافیایــي از 
ــد  ــي کــه بتوان داشــتن یــک مرکــز پزشــکي قانون
ــوع  ــع و رج ــه را رف ــن منطق ــردم ای ــکات م مش
نمایــد، بــي بهــره مانــده اســت و مــردم مجبورنــد 
ــا  ــت را ب ــا جیرف ــري ت ــا3٠٠ کیلومت ــه گاه ت فاصل
هزینــه هــاي گــزاف بپردازنــد و بــا داغــي کــه بــر 

ــت  ــي جیرف ــکي قانون ــت در پزش ــد پش دل دارن
ــوند . ــار ش گرفت

متاســفانه طــي ایــن ســالها علــي رغــم اینکــه ایــن 
ــه گــوش مســئولین پنــج شهرســتان  مشــکات ب
ــک  ــدازي ی ــر راه ان ــي ب ــا اراده اي مبن رســیده ام
واحــد پزشــکي قانونــي در یکــي از شــهرهاي 

ــد . ــان نداشــته ان ــي کرم جنوب
البتــه کــه ایــن مشــکاتي کــه بــراي عامــه مــردم 
محــروم در ایــن حــوزه پیــش مــي آیــد، بواســطه 
ــراي مدیــران  داشــتن پارتــي و زدن یــک تلفــن ب
ــا  ــد ام ــش نیای ــي پی ــي و فعل ــدگان قبل و نماین

ــکي  ــواده ي رمش ــا آن خان ــي ی ــوچ زهکلوت آن بل
کــه از پرداخــت هزینــه خــوراک خــود نیــز 
ــه مــي توانــد هزینــه آمبوالنــس و  درمانــده چگون
کارشناســي جنــازه عزیــزش را بپــردازد و وي را تــا 

ــاند؟ ــت برس جیرف
مدیــران مــا اگــر مردمــي بودنــد و در کنــار مــردم 
ــد و  ــي فهمیدن ــردم را م حضــور داشــتند ، درد م
ــت یــک  بعــد از ســالها حضــور در کســوت مدیری
شهرســتان و نمایندگــي مــردم قطعــا ایــن مشــکل 

را حــل مــي کردنــد.
ــوب  ــد چ ــي بای ــا ک ــوب ت ــردم جن ــا م ــا م واقع
و  مدیــران  ناکارآمــدي  و  کاري  محافظــه 

بخوریــم!؟  را  مســئوالنمان 
ــوده و  ــدي نب ــس اب ــچ ک ــراي هی ــا ب ــن میزه ای

ــود ــد ب ــم نخواه ــما ه ــراي ش ب
صداي مردمتان باشید 

چــرا بــا وجــود داشــتن پزشــکي قانونــي در 
کهنــوج کــه اتفاقــا برخــي تجهیــزات را هــم دارد، 
ــرگردان  ــان س ــت و در خیاب ــا در جیرف ــردم م م

ــند ؟  باش
اگــر واقعــا توانایــي حــل مشــکات مــردم را 
ــپارید. ــش بس ــه اهل ــمت  را ب ــز و س ــد می نداری

جبارزارعي/پایگاه خبري توار

محرومیت مردم جنوب کرمان تا پس از مرگ
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لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

ــت کار  ــه وق ــوب: از چ ــون جن تریب
ــروع  ــم را ش ــرآن کری ــت ق کتاب

ــد؟ کردی
ــه  ــت ک ــال اس ــب ۶ س ــوی: قری مرتض
ــرده ام  ــم را شــروع ک ــرآن کری ــت ق کتاب
البتــه کارم بــه شــکل مــداوم نبوده اســت.

ــد  ــون چن ــوب: تاکن ــون جن تریب
ــرده  ــت ک ــم کتاب ــرآن کری ــد ق جل

ــد؟ ای
مرتضــوی: ایــن دومیــن قرآنــی اســت که 

ــت مــی کنم. کتاب
 تریبــون جنــوب: چــه زمــان کتابت 
قــرآن کریــم بــه پایــان می رســد؟

مرتضــوی: بــا دعــای خیــر پــدرم، اکنــون 
جــزء 23 قــرآن را کتابــت مــی کنــم و ان 
شــاءاهلل تــا پایــان بهمــن ماه13۹۹کتابت 
قــرآن تمــام مــی شــود.و آن را بــه مــوزه 
ســردار دلهــا تقدیــم خواهــم کرد.ضمــن 
اینکــه جلــد اول مصحــف شــریف در 
ــده  ــال ش ــی ارس ــت صحاف ــران جه ته

وبــه آســتان قــدس رضــوی تقدیــم مــی 
گــردد.

ــم را  ــرآن کری ــوب : ق ــون جن تریب
ــی  ــت م ــی کتاب ــوع خط ــه ن ــا چ ب

ــد؟ کنی
مرتضــوی: بــا توجــه بــه ایــن کــه کتابــت 
قــرآن کریــم، نســخ قرآنــی اســت، کتابت 
ــی از  ــورت تلفیق ــه ص ــم را ب ــرآن کری ق
نســخ عربــی - عثمانــی و نســخ نیریــزی 

انجــام مــی دهــم.

تریبــون جنــوب: از چــه اســاتیدی 
الهــام گرفتید؟

مرتضــوی: از اســتاد احمــد نیریــزی 
ــی  ــزرگ خوشنویس ــاتید ب ــی از اس یک
ایــران کــه قریــب 3٠ جلــد قــرآن کریم 
را کتابــت کــرده اســت و از اســاتید 
عــرب کــه در بغــداد مشــهور هســتند، 
ــت  ــق کار کتاب ــم و از تلفی ــو گرفت الگ
ــرآن  ــت ق ــال کتاب ــاتید در ح ــن اس ای
ــا  ــن ج ــادارد همی ــتم.و ج ــم هس کری
اعــام کنــم از جوانــان بااســتعداد و 
خطــاط منوجــان ،همچون،غامرضــا 
زارعی،محمدجــواد ســاالری وحمیــد 
زارعــی هــم بایــد مســئولین ومتولیــان 
فرهنگــی بیشــتر حمایــت کنندتــا هنــر 
ــده  ــه تصویرکشــند. بن ــر ب خــود را بهت
توقــع چندانــی از دســتگاههای فرهنگی 
بــه دلیــل تنگناهــای اقتصــادی نــدارم.و 
امیــدوارم بتوانــم تــا آخــر ایــن مصحــف 

ــم. ــت کن ــریف را کتاب ش
تریبون: مشوق های شما؟

امیــری نماینــده  آقایــان  مرتضــوی: 
ــی در  ــج جنوب ــج گن ــردم پن ــابق م س
اســتاد  اســامی،  شــورای  مجلــس 
حجــت  مــؤدب،  الدیــن  جمــال 

ــی رحمــت اهلل  االســام حســین رضوان
ــی ورســانه  علیــه  وحــاج  امیــن رضوان
هــای رودبــار زمین،تریبــون جنــوب 
ــد. ــده بودن ــوقان بن ــتان، از مش وشبس

تریبون: انگیزه و هدف شما؟
بــا  بازنشســتگی  از  بعــد  مرتضــوی: 
تشــویق هــای دوســتان تصمیــم گرفتــم 
ــتان  ــه آس ــرده و ب ــت ک ــی را کتاب قرآن
مقــدس علــی بــن موســی الرضــا علیــه 
الســام، هدیــه کنــم تــا یــک اثــر 
هنــری ارزشــمند را از خــود بــه یــادگار 

ــذارم. بگ
اســتاد  تنهــا  شــما  تریبــون: 
ــان  ــوب کرم ــنویس در جن خوش
هســتید کــه کتابــت قــرآن کریــم 

ــد؟  ــی ده ــام م را انج
مرتضــوی: خیــر، در جنــوب کرمــان 
بنــده و اســتاد شــریفی رئیــس انجمــن 
ــت کار  ــتان جیرف ــان شهرس خوشنویس
کتابــت انجــام مــی دهیــم،  اســتاد 
ــد قــرآن  شــریفی تاکنــون حــدود2 جل
ــت  ــتعلیق کتاب ــط نس ــا خ ــم را ب کری

ــت. ــرده اس ک
ــالب  ــا در دوران انق ــون: آی تریب
ــاع  ــال دف ــت س ــالمی و هش اس

ــد؟  ــته ای ــت داش ــدس فعالی مق
ــل  ــی از آن دوران نق ــره های خاط

ــد: کنی
قلــم  ســر   قیچــی  بــا  مرتضــوی: 
خوشنویســی را چیــده و روی موزائیــک 
ــای  ــه ه ــر اعامی ــائیدیم و اکث ــی س م
حضــرت امــام خمینــی رحمــت اهلل 
علیــه را بــا همیــن قلــم مــی نوشــتیم و 
از آنجــا کــه در دوران جنــگ در بنیــاد 
شــهید فعالیــت مــی کــردم، نامــه هــای 
ــس  ــدگان را پ مخصــوص وصیــت رزمن
از طراحــی خوشنویســی کــرده و بــرای 

ــم. ــی کردی ــال م ــدگان ارس رزمن
تریبون جنوب سخن پایانی؟

جنــاب  برادرعزیــزم  از  مرتضــوی: 
حســن کــوه پیمــا، صاحــب امتیــاز 
تریبــون جنــوب ،یکــی از نشــریه هــای 
وزیــن  جنــوب کرمــان کــه در آغازیــن 
ــم  ــرآن کری ــت ق ــروع کتاب ــای ش روزه
ــورد لطــف  ــران  را م ــادم کوچــک ق خ
را  قــرآن  کتابــت  وخبــر  داده  قــرار 
منتشــر کردند،واکنــون هــم در کتابــت 
ایــن رســانه  بــاردوم  قــران مجیــد 
ــراوان  ــپاس ف ــوده، س ــده ب ــی بن حام
ــید. ــران ماجورباش ــا ق ــااهلل ب دارم.ان ش

کتابت دومین جلد قران کریم، توسط استاد خوشنوسی منوجانی
فرزنـد  مرتضـوی  حسـین  اسـتادغالم 
محمـد از اهالـی و سـاکنین شهرسـتان 
منوجان  اسـت.او متولد 1338روسـتای 
چـاه حسـن در بخـش مرکـزی منوجان 

. ست ا
بنیـاد شـهید و یکـی  بازنشسـته  وی، 
از قدیمـی تریـن خوشنویسـان جنـوب 

کرمـان اسـت.
غـالم حسـین مرتضـوی، چندین سـال 
قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی وارد 
عرصـه خوشنویسـی می شـود و از آنجا 
کـه در آن دوران اسـتاد خوشـنویس در 
جنـوب کرمـان نبـوده، ایـن کار را بدون 
کمک اسـتاد خوشنویسـی  شـروع می 

. کند

بعدهـا کارمند بنیاد شـهید می شـود و 
از محضـر اسـتاد مؤدب خوشنویسـی را 
فـرا گرفتـه و دوره عالی را مـی گذراند، 
بعـد از یـک دوره توقـف بسـیار طوالنی 
در خوشنویسـی، فعالیت خوشنویسـی 
خود را با پارچه نویسـی در بنیاد شـهید 

کند. می  شـروع 
بـا مجـوز انجمـن خوشنویسـان کرمان، 
قریـب 13 سـال در شهرسـتان کهنـوج 
کـه در آن دوران منوجـان، قلعـه گنـج، 
از  بخشـی  فاریـاب  و  جنـوب  رودبـار 
ایـن شهرسـتان بودنـد، بـه هنرجویان، 
خوشنویسـی یاد می دهد، بعـد از ارتقاء 
ایـن شـهرها  بـه شهرسـتان، در سـال 
1385 بـه ریاسـت بنیاد شـهید منوجان 

منصـوب مـی شـود. از آن زمـان به بعد 
چند تا از اسـاتید خوشنویسـی از جمله 
مختاری، شـریفی، اسـفندیاری، بهرامی 
کـه از اهالی جنـوب کرمـان و هرمزگان 
هستند، آشـنا می شـود و از محضر آنها 

نیـز بهـره مند می شـود.
این اسـتاد خوشـنویس جنـوب کرمانی 
در رشـته نسـتعلیق  فعالیت مـی کند و 
هم اکنـون مشـغول کتابت قـرآن کریم 

. ست ا
مصاحبـه  از  ای  چکیـده  ادامـه،  در 
تفصیلـی » غـالم حسـین مرتضـوی « 
کاتـب قرآن کریـم در جنوب کرمـان، را 
با مدیرمسـوول نشـریه تریبـون جنوب 

خوانیم: مـی 

حّجتی پورنماینـده معین اقتصادی 
شهرسـتان منوجان در دیداربا آقای 
عسکری پورمدیرشـعب بانک قرض 
الحسـنه رسـالت اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه ضـرورت اجرای سیاسـت 
ویـژه  بـه  اقتصادمقاومتـی  هـای 

درمناطـق محـروم عنـوان کرد:
اسـنادتعیین  ازمهم تریـن  یکـی 
رهبرمعظـم  ازسـوی  کننـده 
اقتصـاد  بـه  انقاب،پرداختـن 
مقاومتـی و اجـرا کـردن سیاسـت 
باتأکیـد  آن  وکان  خـرد  هـای 
اسـت. مـردم  برتوانمندسـازی 

هـای   ظرفیـت  شناسـایی  وی 
موجـود وبرنامـه ریـزی در خصوص 
آموزش مهـارت هـای فنی،خاقیـت 
وکارآفرینـی بـا تکیـه برتـوان بومی 
منطقه و اسـتفاده از ظرفیت نهادها، 
اجرایی،موسسـات  هـای  دسـتگاه 
وبانـک هـارا مهمترین اصـول کاری 
و  دانسـت  هـا  برنامـه  اجـرای  در 
گفـت: قطعـا« بـا همراهـی و هـم 
افزایـی کـه در ایـن خصـوص ایجاد 
و تقویـت خواهد شـد،اتفاقات خوبی 

را شـاهدخواهیم بـود.
وی در ادامـه ضمـن تقدیـر ازنـگاه 
مثبـت مدیریت شـعب بانـک قرض 
الحسـنه رسـالت به مناطـق محروم 
بـه ویژه شهرسـتان منوجـان عنوان 

کرد:
امیـد اسـت بـا همراهـی و تعامـل 
موجـود،در زمینـه ی رشـدو رونـق 
اعطـای  و  خردخانگـی  مشـاغل 
تسـهیات بانکـی،گام هـای موثری 

شـود. برداشـته 

نشست صمیمی *نماینده 
معین اقتصادی* شهرستان 

منوجان با *مدیرکل آموزش 
و پرورش* استان کرمان:

نماینـده  پـور*  حجتـی  *محّمـد 
معین اقتصادی شهرسـتان منوجان 
بـا احمد اسـکندری نسـب مدیرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
دیـدار وضمن *بررسـی راهکارهای 
کیفیـت بخشـی بـه آمـوزش دانش 
امـور  کرونـا،  شـرایط  در  آمـوزان 
هـای  کاس  تـداوم  بـه  مربـوط 
تقویتـی و آمادگی کنکور سراسـری 
را نیـز مـورد بحـث و تبـادل نظـر* 

دادند. قـرار 
ایـن  ی  حاشـیه  در  پـور  حجتـی 
بـا  تعامـل  و  *ارتبـاط  دیـدار، 
مدیـران ادارات، نهادهـا، ادارات کل 
از  را  گوناگـون*  هـای  سـازمان  و 
اولویـت هـای خـود در  مهمتریـن 
مدیریـت اجرایی شـرکت گهرزمین 
در شهرسـتان منوجان عنوان کرد و 
افـزود: *معتقدیم کـه روند خدمت 
خانـواده  توانمندسـازی  و  رسـانی 
هـای نیازمند باید شـتاب بیشـتری 
بـه خـود بگیـرد کـه ایـن مهـم در 
وحلـه ی اّول بـا برقـراری ارتباطات 
بـا مدیـران*  اثربخـش  دوسـویه و 

محّقـق خواهـد شـد.
از  تقدیـر  ضمـن  ادامـه  در  وی 
دغدغـه  و  خیرخواهانـه  *نـگاه 
وپـرورش  آمـوزش  خاطرمدیـرکل 
وتربیـت  تعلیـم  دربحـث  اسـتان* 
منوجانی،ابـراز  آمـوزان  دانـش 
امیـدواری کردکـه بـا *برنامـه های 

دردسـت اقـدام* ، اتفاقـات خوبـی 
پذیـرد. صـورت  زمینـه  درایـن 

نماینده معین اقتصادی 
منوجان دردیدار با مدیرکل 

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری استان کرمان:

فرهنگ غنی منوجان بایدبه 
جهانیان معّرفی شوند

معیـن  پورنماینـده  حجتـی 
منوجـان  شهرسـتان  اقتصـادی 
مدیـرکل  *فعالـی  دیداربـا  در 
دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث 
بـا  اسـتان کرمـان*  و گردشـگری 
اشـاره به وجود اسـتعدادهای بالقّوه 
وتعـّدد زیرسـاخت هـای فرهنگـی 
وهنـری در ایـن شهرسـتان عنـوان 

کـرد:
غنـی  منوجان،آنقـدر  فرهنـگ 
دارد  ضـرورت  کـه  وپربارهسـت 
کشـف  زمینـه  در  تـوان  تمـام  بـا 
اسـتعدادها،اقدامات  وپـرورش 
عملیاتـی واجرایـی صـورت پذیـرد.

وی درادامـه بااشـاره بـه اینکه رونق 
گردشـگری،ترمیم و بازسازی هرچه 
سـریعترقلعه تاریخی وتداوم فعالّیت 
موثـر کارگاه هـای صنایـع دسـتی 
اقتصـادی  کارمعیـن  دردسـتور 
داشـت:قطعا«دراین  قراردارد،اظهـار 
مسـیرنیازمند پشـتیبانی مدیـرکل 
صنایع دسـتی وگردشـگری اسـتان 
مدیـران  همـکاری  وهمچنیـن 
دستگاه هاودلسـوزان وعاقه مندان 

بـه این حـوزه هسـتیم.
درایـن جلسـه همچنیـن مدیـرکل 
میـراث فرهنگـی اسـتان نیـز ضمن 

هاودغدغـه  ازپیگیـری  قدردانـی 
معین اقتصـادی منوجـان،از تدوین 
برنامـه هایـی بـرای تقویـت وکمک 
فرهنگـی،  هـای  زیرسـاخت  بـه 
هنـری و تاریخـی وهمچنین بازدید 
درایـن شهرسـتان خبـر  حضـوری 

داد.
راه اندازی اولین کارگاه 

آموزش قالی بافی در روستای 
عباس آباد منوجان

حجتـی پور مدیـر اجرایی گهرزمین 
درمنوجـان ضمـن بازدیـداز کارگاه 
آمـوزش قالـی بافـی دراین روسـتا، 
بـا اعام خبـر فوق،تصریـح کرد:این 
کارگاه بـرای اولیـن بار در روسـتای 
عبـاس آبـاد باهـدف ایجـاد شـغل 
گردیـده  انـدازی  راه  کارآفرینـی  و 

ست. ا
مدیریـت  بـا  کارگاه  افزود:ایـن  وی 
نفـر   1٨ بـا  پـور  سـهرابی  خانـم 
متقاضـی آمـوزش دوره هـای قالـی 
بافـی کار خـود را آغـاز کـرده وبعد 
از دومـاه طـی دوره هـای آموزشـی 
،متقاضیـان جدیـد ثبت نام شـده و 
دوره هـا را مجـددا فـرا مـی گیرند.

کلیـه  بـه  اسـت  ذکـر  شـایان 
دوره  باموفقیـت  کـه  متقاضیانـی 
هـای آموزشـی راطـی کننـد،کارت 
مهـارت باتاییـد مرکز فنـی وحرفه ا 
ی تحویـل مـی گرددکه مـی توانند 
و...بـه  وام  تسـهیات  از  بااسـتفاده 
صـورت خودکفـا بـا ایجـاد مشـاغل 

خانگـی اقـدام کننـد.
گهر زمین پای کار است

نماینـده   پـور«  حجتـی  »محمـد 

معین اقتصادی شهرسـتان منوجان 
در گفـت و گـو با ایسـنا، ضمن ابراز 
خرسـندی از فراهـم شـدن زمینـه 
اشـتغال و رونـق اقتصـادی خانوارها 
معیـن  گفـت:  شهرسـتان  ایـن  در 
از  منوجـان  شهرسـتان  اقتصـادی 
گهـر  شـرکت  آن  سـنگ  طـرف 
زمیـن ماموریـت یافـت تـا نسـبت 
بـه  طراحـی و اجـرای پـروژه هایی 
بـه منظـور توسـعه، عمـران، ایجـاد 
اشـتغال پایـدار و رونـق اقتصـادی 
بـا هزینـه ای بالـغ بـر 3٠٠ میلیارد 
ریـال طـی چهـار سـال در بخـش 
هـای اجتماعی، اشـتغال، آموزشـی 
و فرهنگـی، کشـاورزی، دامپـروری، 
گردشـگری،  درمانـی،  مـددکاری، 
خانگـی،  مشـاغل  دسـتی،  صنایـع 
خدمـات  معیشـتی  و  حمایتـی 
ایـن  در  را  مانـدگاری  و  زیربنایـی 

خطـه انجـام بدهـد.
وی مرمـت و بازسـازی قلعه تاریخی 
منوجـان را بـه عنوان نمـاد تاریخی 
و فرهنگـی بـا صـرف اعتبـاری بالغ 
ایجـاد  و  ریـال   میلیـارد   25 بـر 
از  نفـر   5٠ بـرای  اشـتغال  زمینـه 
جملـه اقدامـات قابـل توجـه معین 
عنـوان  شهرسـتان  ایـن  اقتصـادی 
کـرد. حجتـی پـور در بخـش پایانی 
ایـن گفـت و گـو از فعالیـت معیـن 
بخـش  در  منوجـان  اقتصـادی 
مـددکاری و تامین زیرسـاخت های 
مختلـف در بخـش های متعـدد در 
سـطح شهرسـتان نیز سـخن گفت 
و افـزود: همـه آنچـه بیـان شـد بـا 
همراهـی و همدلی مـردم و حمایت 

مسـئوالن سـنگ آهـن گهرزمیـن 
محقـق شـده کـه رونـق اقتصـادی 
خانوارهـا و اسـتقبال مردمی موجب 
ایجـاد انگیزه  بـرای معین اقتصادی 
و تعریـف راهبردهـای بلنـد مـدت 

بـرای منوجـان شـده اسـت.
نماینده معین اقتصادی 

شهرستان منوجان در دیدار با 
کارشناس مسئول دفتر سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان 

کرمان:
اصولی و با برنامه حرکت 

خواهیم کرد.
حجتی پـور نماینده معین اقتصادی 
بـا  دیـدار  در  منوجـان  شهرسـتان 
*بهنام سـعیدی کارشناس مسئول 
برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  دفتـر 
ریـزی اسـتان کرمـان* از تهیـه و 
تدویـن برنامـه ی سـاالنه و تعریـف 
چشـم انـداز بـرای تمامـی اهـداف، 
برنامـه هـا و ظرفیـت هـای موجود 
در معیـن اقتصـادی این شهرسـتان 
خبـر داد و گفـت: بـا رصـد وضعیت 
نیازهـا،  تمامـی  بـرآورد  و  موجـود 
ظرفیـت هـا و کمبودهـای موجـود، 
و همچنین مشـورت با کارشناسـان 
خبـره و توانمند در حـوزه ی برنامه 
ریـزی، تهیـه ی برنامـه ی سـاالنه 
در دسـتور کار قـرار دارد تـا شـاهد 
بـه  نظـم دادن  و  کیفیـت بخشـی 
فعالیـت هـای مدنظـر و در دسـت 

باشـیم. اقدام 
و  امکانـات  و  منابـع  وی هدررفـت 
نیـروی  فرسـوده شـدن  همچنیـن 
انسـانی در بسیاری از موارد را ناشی 

و  برنامـه ی مـدّون  ازعـدم وجـود 
هدفمنـد دانسـت و ابراز امیـدواری 
کـرد کـه بـا برنامـه ریـزی و تعریف 
انـداز دقیـق و اصولـی، بـر  چشـم 
اثربخشـی  و  هـا  طـرح  کیفیـت 

اقدامـات افـزوده خواهـد شـد.
نماینده معین اقتصادی 

منوجان دردیدار بامدیرکل 
دفتراقتصادی

 استانداری کرمان:
ازتمامی ظرفیت هابرای 

پیگیری سیاست های 
اقتصادمقاومتی درمنوجان 

استفاده خواهیم کرد.
معیـن  پورنماینـده  حجتـی 
دردیـدار  منوجـان  اقتصـادی 
باعلیار اسـکندری نسب مدیرکل 
اسـتانداری  اقتصـادی  دفتـر 
کرمـان ضمن اشـاره بـه اهمیت 
اقتصاد وتصمیم سـازی مناسـب 
بـه  باتوجـه  بخـش  ایـن  در 
ظرفیـت های بومـی ومنطقه ای 
انقاب  اظهار داشـت:رهبرمعظم 
درچنـد سـال گذشـته براسـاس 
اقتضـای مملکت،بحـث اقتصـاد 
نمودندتـا  انتخـاب  را  مقاومتـی 

با بسـیج تمـام نیرو هـا وظرفیت 
درایـن  موثـری  هـای  هـا،گام 

شـود. راستابرداشـته 
معیـن  اصلـی  رسـالت  وی 
بنـگاه  ایجـاد  را  اقتصـادی 
هـای اقتصـادی خـردوکان بـا 
بازدهـی کوتـاه مدت،میان مدت 
وبلنـد مـدت وهمچنیـن هزینـه 
درمسیرشناسایی،رشـد  کـرد 
اسـتعدادهای  شـکوفایی  و 
بالقـوه  بارویکـرد ایجاداشـتغال 
بـه  مـردم  سـازی  وتوانمنـد 
ویـژه جوانـان سـاکن در مناطق 
روسـتایی،محروم وکـم برخوردار 
بـا  تـا  برآنیـم  وگفـت:  دانسـت 
مردم،درمسـیر  خـود  همراهـِی 
گام  مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق 

برداریـم.
دفتـر  دیدار،مدیـرکل  ایـن  در 
قـول  اسـتانداری،  اقتصـادی 
مسـاعد جهـت حمایـت از طرح 
بـا  درآمـدزا  و  اقتصـادی  هـای 
درمنوجـان  مـردم  محوریـت 
معیـن  عمومـی  روابـط  داد.  را 
منوجـان شهرسـتان  اقتصـادی 

عزم راسخ مدیر جدید اجرایی گهرزمین در توسعه ی فعالیتها                      نشستهای حجتی پوربا مسئولین استانی و مشروح مذاکرات 

نماینده معین اقتصادی شهرستان منوجان:

راه توسعه واقعی وماندگار ،تکیه برتوان مردم است


