تکذیب شایعه ی واگذاری
اراضی به مسکن وشهرسازی
در دوره سوم شورای اسالمی
شهر منوجان
نشریه فرهنگی واجتماعی استان کرمان

گستره توزیع :استان کرمان ،جنوب کرمان

صفحه 3
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لزوم حمايت از ورزشكاران و قهرمانان منوجان ،از سوي مسئولين

آرويـن سـاالري و حميد درويشـي
دو تن از ورزشـكاران رشـته پرورش
اندام ،شهرسـتان منوجـان تا كنون
توانسـته انـد با حضور در مسـابقات
کشـوری در قم،بوشـهر وتهـران،
افتخاراتـي را بـراي شهرسـتان
منوجـان بـه ارمغـان آورند.
در آخريـن مـورد ،حضـور ایـن
عزیـزان در مسـابقات جايزه بزرگ
بوشـهر بـود كـه آرويـن سـاالري
توانسـت بـه قهرمانـي مسـابقات
دسـت يابـد.و حمیـد درویشـی
نایـب قهرمـان ایـن بازی هاشـد.در
مسـابقات اسـتان تهـران نیز،آروین

مقـام سـوم را از آن خودکـرد.
درگفتگـو
آرویـن
باخبرنگارتوارتصریـح کـرد :بـراي
حضـور در مسـابقات آينـده كـه در
تهـران  ،اصفهـان و كيـش برگـزار
مـي شـود  ،مشـغول آمـاده سـازي
هسـتم و اميـدوارم كـه بتوانـم بـا
آمادگـي الزم و حضـور مقتدرانه در
ايـن مسـابقات بـاز هم براي شـهرم
افتخـار آفرينـي كنـم .
آرویـن سـاالری فرزنـد منوچهـر
و حمیـد درویشـی فرزنـد مرحـوم
محمـد از جوانـان جویـای نـام
سـاکن مرکز شـهر منوجان هستند

که به هنگام بازگشـت از مسـابقات
به سـاحت مقدس شـهدای گمنام
منوجـان ،ادای احتـرام کردند.برای
ایـن دو جـوان عزیـز در مسـابقات
آتـی آرزوی توفیـق داریم.حضـور
فعـال ایـن عزیـزان در رقابتهـای
کشـوری در باورهمشـهریان
منوجانـی بـه مثابـه یـک پیـروزی
بـزرگ اسـت کـه قابـل سـتایش
اسـت .
باپیگیریهـای نشـریه تریبـون
جنـوب ،از ریاسـت محتـرم اداره
ورزش وجوانـان منوجان بـه عنوان
متولی ورزش هم درخواسـت شـد،
در حمایت از این دوجوان ورزشـکار
هیـچ کوتاهـی صـورت نگیرد.ضمن
اینکـه وی اظهارکرد:متاسـفانه
درهنـگام ورود ایـن عزیـزان
درمحـل شـهدای گمنـام هیچگونه
هماهنگـی واطلاع قبلـی نداشـته
تـا در جهـت اسـتقبال ازقهرمانـان
ورزشـی منوجـان برنامـه ریـزی
شـود .وی آمادگـی خـودرا درجهت
حمایـت همـه جانبـه از قهرمانـان
ورزشـی شهرسـتان منوجان ،اعالم
کـرد/ .تریبـون جنـوب

فوتبال در منوجان جان
تازه ای گرفت
 .............................................................صفحه 2

بازدیدمهندس محمودی
شهردارمحترم کهنوج
از رونداجرای پیاده راه
شهربازی کهنوج
 .............................................................صفحه 3

شروع طرح سند دار
کردن اماکن دولتی
درشهرستان منوجان
 .............................................................صفحه 3

مسئول بسیج سازندگی منوجان خبرداد:

توزیع  400سبد معیشتی
در بین 30گروه جهادی
فعال شهرستان منوجان
 .............................................................صفحه 3

قطار پارلمان
شهرنودژ
درایستگاه ششم
 .............................................................صفحه 4

تقدیروتشکرمردیم از مدیر عامل سنگ آهن گهرزمین
در حوزه ی مسئولیتهای اجتماعی

افتتاح بزرگترین مرکز بازی های
سرگرمی وگیم نت در منوجان

گیم نت بازینو در مکانی
مناسب و فضایی آرام
وجذاب افتتاح شد
با بازیهای بروز و مفرح
ویژه نوجوانان وجوانان

در آستانه سال جدید وتعطیالت نوروز،

فرصتی مناسب برای پرشدن اوقات فراغت

بارعایت شیوه نامه های بهداشتی
Ps5
Spiderman
Pes2021
Call of duty
Assassins creed
Fifa2021
Mortal kombat
Man eater
Control
Demons souls
بازی های شبیه ساز رانندگی()drivingsimulator
بامدیریت شایسته وتوانمند  :جناب آقای سعید ساالرطلب
آدرس :شهرستان منوجان -بعداز میدان هفت تیر
جنب شهرداری منوجان -چهارراه شاهد-طبقه ی
فوقانی فروشگاه رفاه

روزهای سه شنبه ویژه دختران در نظر گرفته
شده است.
تلفن هماهنگی09380974455:آرمان فرزین فر

با سالم و تحیات
بیشـک فضلالهـی و زحمـات بـی شـائبه هیئتمدیـره ،مدیرعامـل و کارکنـان خـدوم و پرتالش شـرکت سـنگ آهن
گهـر زمیـن ،عامـل توفیقـات روز افـزون و پرافتخـار امروز اسـت .امیدواریم ایـن توفیقات ،پایـه اقدامـات و موفقیتهای
بعدی شـرکت معدنی گهرزمین باشـد.تالش بی شـائبه شـما بزرگواران در حوزه ی مسـئولیت های اجتماعی و کمک
بـه دانـش آمـوزان بی بضاعت،اشـتغالزایی و تجهیـز کارگاه خیاطی منوجان بـه چرخ خیاطی های جدید و دسـتگاههای
موردنیـازو توسـعه ی خدمـات در شهرسـتانهای کهنوج،منوجان،فاریـاب و رودبـار درجهـت ارتقـاء سـطح آموزشـی این
شهرسـتانها ،قابل سـتایش است.
مطمئنـاً در سـایه الطافالهـی ،تالشهـای شـبانه روزی و تعهـد مدیـر عامـل و هیئـت مدیـره ،مجموعه گهـر زمین در
کنـار توانمنـدی و تخصـص کارکنان دلسـوز و خدوم این شـرکت همچنان برسـکوی افتخارات خدمت رسـانی صادقانه
بدرخشد.
اینجانبـان برخـود الزم مـی دانیـم بـه نوبه ی خود ضمـن تقدیر و تشـکر از همه کارکنـان ،مدیـران ،مدیرعامل ،هیئت
مدیـره و کلیـه دوسـتان همـراه و همـدل ایـن مجموعـه درایـن شهرسـتان هـا ،به ویـژه معیـن اقتصـادی منوجان که
بـرای خدمـت رسـانی مضاعـف شـرکت ،تالش نمودند تقدیر و تشـکر نمائیـم و از خداونـد منان عزت و سـربلندی همه
تالشـگران در مجموعـه گهرزمین را مسـئلت داریم.
جمعی از اولیای دانش آموزان ،اصحاب رسانه وفرهنگیان شهرستان های جنوب استان کرمان

مقام معظم رهبری :مردم باید افرادی با چنین ویژگیهایی را بشناسند
و به آنها رأی دهند اما اگر خودشان نمیتوانند به شناخت برسند ،از
راهنمایی و مشورت افراد بصیر و مورد اعتماد استفاده کنند بنابراین
هیچ کسی نباید بگوید چون افراد را نمیشناسم رأی نمیدهم.

فوتبال در منوجان جان تازه ای گرفت

آگهی فقدان
سندمالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای عـادل
اوژنـد فرزنـد غالمرضا به شـماره
شناسـنامه 40وشـماره ملـی
6089884431صادره از منوجان
مالـک ششـدانگ یـک بـاب
خانـه دارای پلاک 536فرعـی از
-2956اصلی واقع در شهرسـتان
منوجـان ماهکنـگان قطعـه پنج
بخـش  46کرمـان کـه سـند
مالکیـت آن بـه شـماره چاپـی
627317سری ب سـال،96صادر
وتسـلیم گردیده ضمن تسلیم دو
بـرگ استشـهادیه محلی تصدیق
شـده اعلام نمـوده کـه سـند
مالکیـت پالک فوق ،مفقود شـده
و درخواسـت سـندالمثنی نموده
اسـت،لذا باسـتناد تبصـره یـک
اصالحـی مـاده 120آییـن نامـه
قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت
آگهی می شـودتا چنانچه کسـی
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به
ملـک فـوق الذکـر یا وجودسـند
مالکیت نزد خود می باشـد،ظرف
مـدت ده روز از انتشـار آگهـی به
اداره ثبـت واسنادشهرسـتان
کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود
را ضمـن ارائه اصل سـندمالکیت
یاسـندمعامله تسـلیم نمایـدو اال
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به
صدورسـند مالکیت المثنی اقدام
خواهدگردیـد.
اصغرنارویی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک
شهرستانکهنوج
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بـا بهـره بـرداری از زمیـن چمـن مصنوعـی اداره ورزش
وجوانـان منوجـان ،بعـد از چهـل سـال شـاهد حضـور
جوانان،نوجوانـان و پیشکسـوتان در محـل زمیـن و انجـام
فعالیتهـای ورزشـی هسـتیم.
پنـج شـنبه 30بهمـن مـاه  1399بـازی دوسـتانه بیـن
تیمهای پیشکسـوتان منوجـان ومیناب برگزار شـد که این
بـازی در فضایـی صمیمـی و مناسـب یـادآور روزهـای اوج
فوتبـال امثـال مصطفـی دال خـال و فتحعلـی موحدی پور
وسـایر دوسـتان بود.ایـن بازی با نتیجه تسـاوی سـه برسـه
خاتمـه یافت.

حضـور پیشکسـوتان و جوانان باعث تجدیـد خاطرات دراین
زمیـن و درآن سـالهای دور اسـت .سـالهای زمیـن خاکـی
و حضـور تماشـاگران خونگرمـی همچـون عیسـی شـیخی
و مسـابقات تیمهـای نخلستان،بخشداری،اسـتقالل،جوانان
متحد و...
یـادش بخیـر تـب فوتبـال چـه داغ بـود و وحـدت وهمدلی
چـه پررنگ...
امـا آنچـه کـه حائـز اهمیـت اسـت لـزوم مراقبـت از زمین
فوتبـال کـه جـز یکـی از سـرمایه هـای ورزشـی ایـن
شهرسـتان محسـوب می شـودوامیدواریم مثـل زمین چمن

مصنوعـی چشـمه کـه درسـال  ۱۳۸۷مـورد بهـره بـرداری
قرارگرفـت واکنـون حصـار جالیـزی سـوراخ شـده آن باقی
مانـده وبس،رهـا نشـود...که اخیرا طی بازدیـد رئیس محترم
جدید اداره ورزش وجوانان منوجان در دسـتورکار بازسـازی
قرارگرفته اسـت.
برگـزاری بازی دوسـتانه پیشکسـوتان منوجان وشهرسـتان
مینا ب
بـه گـزارش تریبـون جنوب پنج شـنبه۳۰بهمن مـاه ۱۳۹۹
تیمهـای فوتبـال پیشکسـوتان منوجـان و مینـاب در زمین
ورزشـی تـازه افتتاح شـده این شهرسـتان روبـروی هم قرار

ردیف

نام فروشگاه

آدرس

تلفن

درصد تخفیف

25

1

مرکز دندانپزشکی

ساختمان پزشکان مهر جنب بانک کشاورزی

03443300970دوراندیش
03443301655توکلی

5درصد

26

2

داروخانه دکتر فقیه

ساختمان پزشکان مهر جنب بانک کشاورزی

09335110696

5درصد

27

بوتیک امیرعلی

3

عینک سازی چشمان

خیابان اورژانس جنب بانک صادرات روبروی
گردان امام حسین (ع)

03443300103

5درصد

28

پارچه سرای آیسان

4

سوپر مارکت شبانه روزی

قلعه ،جنب بانک ملی پاساژ امیری

09139509620

4درصد

29

5

شی.اف مارکت امیدوار

جنب نمایندگی ایران خودرو

09177654540

4درصد

6

هایپر مارکت طالیی

خیابان شهید فوالدی جنب بیمه ایران

09215977381

3درصد

7

سوپر مارکت ستاره

قلعه ،جنب عکاسی امید

09338848206

3درصد

8

سوپر مارکت زارعی

قلعه ،روبروی مخابرات

09137051533

4درصد

9

سوپر مارکت حامد

ماه کنگان نبش کوچه مسجد امام حسین (ع)

09302605940

4درصد

10

سوپر مارکت حسین پورزاد

ماه کنگان جنب نانوایی عیسی زارعی

09304145462

4درصد

11

هایپر مارکت نیاز

ماه کنگان جنب میدان

09010457785

3درصد

12

میوه فروشی پسرخاله ها

ماه کنگان جنب عابربانک انصار

09025536300

4درصد

13

میوه فروشی جعفری

قلعه ،روبروی بانک ملی

09020927019

5درصد

14

عطاری عالی

قلعه ،درب پاساژ امیری

09136325685

10درصد

15

عطاری کیمیا

شعبه 1قلعه جنب ورودی بازارچه دست فروشان
شعبه 2قلعه خیابا ن شهید فوالدی جنب بیمه آسیا

09176932812

8درصد

16

کبابی بیست

قلعه ،روبروی خدمات کشاورزی

09039445316

5درصد

17

نمایشگاه فرش صالحی

قلعه ،خیابان شهید فوالدی

09132498084

7درصد

18

فروشگاه ورزشی پاریس

کوچه پارک قلعه

09133499244

15درصد

19

جهان اسپرت

قلعه ،روبروی مخابرات

09132487478

10درصد

20

مزون لباس عروس پارمیدا

قلعه ،میدان امام ،پاساژ نگین طبقه باال انتهای راهرو

09399662997

20درصد

21

کابینت سازی ارگ

قلعه ،ابتدای خیابان شهید فوالدی

09398141546

30

کیف و کفش مهدی
مانتو سرای یاقوت

موبایل مسلم ارائه تمام خدمات نرم
افزاری(،ریجستری،بروزرسانی،فلش،
بازکردن قفل بدون حذف اطالعات)
آچارچی ارائه تمام خدمات نرم
افزاری(،ریجستری،بروزرسانی،فلش،
بازکردن قفل بدون حذف اطالعات)

گرفتندکـه درنهایـت ایـن بـازی بـا تسـاوی سـه برسـه بـه
پایان رسـید.
اسـامی پیشکسـوتان منوجـان بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:
محمـد رمضانـی
حبیـب احمـدی پـور ،یعقـوب عمرانـی ،جهانگیـر زارعـی،
عبـداهلل سـلیمی ،اسـحق صابـری ،داریـوش داونـد،
منصورزارعـی ،فتحعلـی موحـدی ،اسـدزارعی ،وحیدزارعی،
جعفررونمـا ،جعفرشـجاعی ،ابراهیـم آریانفـر ،مصطفـی دال
خـال ،ناصرجمعـه زاده ،قاسـم سـلیمی ،منصور اسـکندری،
حمـزه جوشـن پـورو حسـن بیـت الهـی

کوچه بانک ملی  ،پاساژ امام حسن (ع)

09392587607

15درصد

پاساژ امام رضا (ع) الین دوم

09308276089
09913814480

10درصد

پاساژ امام رضا (ع)

09361448459

15درصد

بازار بزرگ منوجان

09223085506

15درصد

کوچه بانک ملی پاساژ امام حسن (ع)

09023458828

30درصد

روبروی بانک کشاورزی

09301103210

30درصد

31

فروشگاه رسالت

ماه کنگان ،چهار راه شهید ترکی زاده

09138481900

10درصد

32

بوتیک آی تک

کوچه بانک ملی پاساژ امام حسن (ع)

09392410725

15درصد

33

فروشگاه لوازم یدکی و موتور
سیکلت برادران زارعی

شعبه 1ماهکنگان جنب میدان
شعبه  2قلعه  ،بعد از بانک صادرات

09176300543

یدکی 5درصد
موتور 8درصد

34

اپیالسیون ماه و ستاره

قلعه ،روبروی مخابرات

09165390090

15درصد

35

سالن زیبایی ماه و ستاره

قلعه ،روبروی مخابرات

09132482538

15درصد

سالن زیبایی هدیه (لیفت مژه و ابرو،
بوتاکس،لمینت،تینت)
نقره جات ،بدلیجات و ساعت
مروارید

قلعه ،روبروی اورژانس

09179186965

10درصد

کوچه بانک ملی پاساژ امام حسن (ع)

09390558773

10درصد

38

فروشگاه لوازم خانگی صابر

قلعه ،جنب پاساژ امام رضا (ع)

09365299424

39

لوازم خانگی محمودی

قلعه ،روبروی مخابرات

09133491120

40

لوازم قنادی گلها

کوچه پارک قلعه

09339511289

3درصد

41

لوازم قنادی هوگون

قلعه ،جنب فضای سبز بانک کشاورزی

09391992602

2درصد

42

صنایع چوب خلیل

قلعه ،جنب عکاسی اعتماد

09132497085

15درصد

43

فروشگاه لوله و اتصاالت آذین

قلعه ،جنب میدان – ایستگاه ماه کنگان

09173696340

4درصد

44

گیم نت بازینو

قلعه ،چهار راه شاهد طبقه فوقانی فروشگاه رفاه

09132483041

10درصد

5درصد کابینت
5درصد یراق
10درصدهود ،گاز،
سینک،فر

45

الکتریکی زارعی

خیابان شهید فوالدی روبروی شهر فرش

09335109815

2درصد

46

ابزار فروشی ایرانیان

قلعه ،روبروی پیتزا طالیی

09134481275

6درصد

47

ابزار فروشی ذبیح اهلل مارزی

قلعه ،روبروی مخابرات

09132487424

5درصد

22

لوازم التحریر باقرالعلوم

قلعه ،روبروی بانک صادرات

09132497636

5درصد

23

لوازم التحریر امین

شعبه 1جنب بانک ملی پاساژ امیری
شعبه 2روبروی بازار بزرگ

48

خدمات کامپیوتری خاکساری

قلعه ،جنب فضای سبز بانک کشاورزی

09139508045

15درصد

09388052530

5درصد

49

باتری فروشی جعفری

روبروی فروشگاه پمپ و لوله سی منی

09135001928

2درصد

24

لوازم آرایشی عروس دریا

قلعه  ،جنب پاساژ امام رضا (ع)

09371267437

10درصد

50

سیسمونی وحید

جنب بانک کشاورزی

09379031075
09017819006

5درصد

36
37

ظروف5درصد
برقی2درصد
لوازم
درشت5درصد
خرده وریزه2درصد

مقام معظم رهبری :هرکس ایران عزیز ،امنیت میهن و
آبروی وطن را دوست دارد و در پی حل مشکالت است،
باید در پای صندوق رأی حضور یابد تا عزم و اقتدار ملی
ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد.

سال چهارم /شماره /58دوشنبه  4اسفندماه 1399

گروههای جهادی منوجان زیر چتر حمایتی بسیج سازندگی سپاه شهرستان منوجان

توزیع  400سبد معیشتی در بین 30گروه جهادی فعال شهرستان منوجان

ایـوب طاهـری مسـئول محتـرم
بسـیج سـازندگی ناحیه مقاومت
بسـیج سپاه شهرسـتان منوجان
در گفتگـوی کوتـاه بـا نشـریه
تریبـون جنـوب از فعالیـت هـای
گروههـای جهـادی شهرسـتان
منوجـان تقدیـر کـرد و اظهـار
داشـت:باکمک ایـن عزیـزان
تاکنـون تعداد 15واحد مسـکونی
بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد
احـداث ومـورد بهـره بـرداری
قرارگرفتـه اسـت.درهمین راسـتا
اقدامـات چشـمگیری همچـون
؛سـاخت خانـه عالـم روسـتای
شـکرآباد ،سـاخت مسـجد
روسـتای گـداری انجـام شـده
کـه بـه تدریـج فعایتهـای ایـن
عزیـزان پـس ازدریافـت ،اطلاع
رسـانی مـی گردد.ضمـن اینکه ،
تعداد400بسـته معیشتی در بین
30گروه جهادی فعال شهرسـتان
منوجـان جهـت توزیـع بیـن
نیازمنـدان شهرسـتان منوجـان
تحویـل گردیـده اسـت.
گزیـده کوتاهـی از فعالیت هایگـروه جهـادی لبخندآفریـن بـا
مسـئولیت خانـم هانیـه اوژند
مـدت فعالیـت :یـک سـال ونیـم
گسـتره خدمات:منوجان،کهنـوج
وقلعـه گنج
فعالیـت در بخـش بهداشـت و
درمـان منوجـان
ساخت و ساز
تجهیز کتابخانه مـدارس و کمک
به فرهنـگ کتابخوانی

توزیع نوشت افزار
توزیع اسباب بازی
توزیع لباس و کیف و کفش
توزیع بسته های غذایی
توزیع آرد
خریـد برخـی وسـایل ضـروری
مثل یخچـال ،بخـاری ،آبگرمکن
و ...بـرای خانـواده هـای نیازمنـد
گـروه جهـادی رهپویـان والیـت
پاتک با مسـئولیت رضـا ظهیری

اقداماتـی همچون:بتـن ریـزی
مصلای امـام زاده پاتـک ،
سـاخت وسـاز منـازل نیازمندان
 ،فعالیتهـای اجتماعی،فرهنگـی
ومذهبـی
گـروه جهـادی زینبیـون بـامسـئولیت خانـم عالیـه صالحـی
ایـن گـروه متشـکل از15عضـو
فعـال در مـاه رمضـان بـه مـدت
10روز کارگاه جهـادی تولیـد

ماسـک و بعـد ازآن بـه صـورت
تولیـد انفـرادی حـدود 8هـزار
ماسـک تـا کنـون تولیـد و توزیع
شـده اسـت ،توانمنـد سـازی
بانـوان در هنـر قلاب بافـی و
فـروش محصوالتشـان ،پخـت
1000دسـت غذا بین نیازمندان،
خریـد تبلت بـرای بـرای کودکان
محـروم از تحصیـل ،بسـته هـای
اینترنـت بـرای دانـش آمـوزان

نیازمنـد ،بسـته هـای لـوازم
تحریـر بیـن دانـش آمـوزان
نیازمند،برگـزاری کالس هـای
تقویـت بنیـه دانـش آموزانـی
کـه خانـواده شـان سـواد کافـی
ندارنـد بـه صـورت کارگاهـی،
توزیـع بسـته هـای معیشـتی
بیـن نیازمنـدان ،تعمیـر لـوازم
مهـم خانـه افـراد نیازمنـد مانند
یخچـال ،هزینـه عمـل جراحـی

بیمارنیازمنـد ،تامیـن هزینـه
هـای درمـان بیمـاران نيازمنـد،
میـوه و اجیـل شـب یلـدا بـرای
نیازمنـدان ،کارشناسـی جهـادی
گلخانـه و بـاغ هـا ،ضدعفونـی و
بسـته های بهداشـتی شـب های
قـدر بـرای سـه مسـجدبه مـدت
سـه شـب ،ضدعفونـی و بسـته
هـای بهداشـتی سـه مسـجد در
شـب هـای محـرم بـه مـدت ده
شـب ،بسته های بهداشـتی برای
خانـه بهداشـت بـرای مراجعـه
بیمـاران زمینـه ای نیازمنـد ،در
اختیـار قـرار دادن پمپ و محلول
ضدعفونـی بـرای مـدرارس بـه
مـدت 4ماه،ضدعفونـی منـزل
بیمـاران کرونایـی در طـرح حاج
قاسـم ،غربالگـری تمـام خانـه
هـای روسـتای الریان بـه صورت
حضـوری ،امانـت 100کتـاب
کنکـور بـرای کنکور1400کتاب
هـای تسـت زنـی و فلـش کارت،
گاج ،خیلی سـبزو_ ...پکیج کامل
لـوازم التحربـر پیـش دبسـتانی
بـرای دانـش آمـوزان نیازمنـد،
پخـت حلیـم و آش و شـله زرد
در مناسـبت ها بـرای نیازمندان،
خرید بخـاری برای خانـواده های
نیازمند ،ارسـال لباس گرم دست
دوم در حـد نو بـه مناطق محروم
سیسـتان و بلوچسـتان ،انجـام
تسـت قند خـون بـرای بیمـاران
دیابتـی کـه بـه دلیـل کرونـا از
انجـام تسـت محـروم ،ماندنـد،
سـفره آرایی ازدواج فاطمی و۰۰۰

گوشه ای از عملکرد یک ماهه اداره ورزش و جوانان شهرستان منوجان به ریاست آقای سعید ستوان
باانتخـاب مدیـر جدیـداداره
ورزش وجوانـان شهرسـتان
منوجان،علـی رغـم برخـی
حساسـیتها دربحـث تحـول
در ورزش شهرسـتان منوجان
،الحـق واالنصـاف تالشـهای
مضاعفـی صـورت گرفـت
کـه نشـان مـی دهداگـر
همیـن رونـد تـا پایـان ادامه
یابـد ،کارهـای مانـدگاری در
سـطح شهرسـتان صـورت
خواهدگرفت.درهمیـن مـدت
تصـدی مسـئولیت به گوشـه
ای از پیگیریهـا وعملکـرد
ایشـان بـه شـرح ذیـل جهت
اطلاع رسـانی اشـاره گردیده
اسـت:
-1دیـدار بـا فرماندارمحتـرم
جناب آقـای محمودی جهت
پیگیری امـورات ورزش
-2جلسـات هماهنگـی برنامه
ریزی سـالگرد شهید سپهبد
حاج قاسـم سلیمانی
-3برگـزاری جلسـه کارگـروه
ورزش و جوانـان شهرسـتان
-4برگـزاری جلسـه شـورای
ورزش شهرسـتان
-5برگـزاری جلسـه برنامـه
ریـزی جهـت دهـه مبـارک
فجر
-6جلسـه سـتاد سـاماندهی
امـور جوانـان باموضـوع
مشـارکت هـای اجتماعـی
-7جلسـه سـتاد سـاماندهی
امـور جوانـان بـا موضـوع
سلا مت
-8جلسـه هماهنگـی بـا
روسـای هیئـت های ورزشـی
شهر سـتا ن
-9بازدیـد از باشـگاه هـای
ورزشـی سـطح شـهر
-10رنـگ کاری دریچـه
هـا و دربهـای زمیـن چمـن

مصنوعـی بـزرگ اداره
 -11بتن ریزی قسـمت های
خراب زمیـن چمن مصنوعی
-12آمادهسـازی چاههـای
اطراف زمیـن چمن مصنوعی
بـرای زهکشـی زمین
دربهـای
-13سـاخت
آبراههـای زمیـن چمـن
مصنو عـی
-14جوشکاری درب ها و
دریچه ها
 -15رنـگ آمیـزی تیـرک
هـای زمیـن چمـن مصنوعی
فوتبـال
 -16نصـب دروازههـای
فو تبـا ل
 -17لولـه کشـی آب
اداره
مهمانسـرای
-18برق کشی مهمانسرا
-19پیگیـری و راه اندازی آب

سـالن ورزشی نودژ
 -2 0تجهیز مهما نسـر ا ی
اداره وتفاهـم نامـه بـا مرکـز
بهداشـت شهرسـتان منوجان
-21اجـرای طـرح اصلاح
سـاختار قامتـی در روسـتاها
توسـط هیـات روسـتایی و
عشـایری
-22برگـزاری مسـابقات لیگ
برتـر فوتبـال شهرسـتان
توسـط هیـات فوتبـال
-23انجـام تبلیغـات محیطی
و فضـا سـازی محوطـه ی
اداره بـه مناسـبت سـالگرد
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی
-24نصـب بنـر و فضاسـازی
اداره بـه مناسـبت ایـام
فا طمیـه
-25نصـب بنـر و پرچـم
بـه مناسـبت ایـام اهلل دهـه

مبارکـه فجـر
-26پیگیـری وضعیت سـالن
حسـین آباد
 -27مدیریـت تعمیـرات و
تجهیـزات سـالنهای ورزشـی
سـطح شهرسـتان
 -28پیگیـری و اجـرای
تعویـض زمیـن چمـن
مصنوعـی نـودژ
 -29جمـع آوری زبالـه
هاونخالـه هـای سـاختمانی
مجموعـه ورزشـی امـام علـی

ع بـا همـکاری شـهرداری
 -30بندکشـی اطـراف
مجموعـه ورزشـی امـام علـی
ع باهـم همـکاری شـهرداری
-31برگزاری جلسـه کارگروه
ورزش و جوانـان سـتاد
دهـه فجـر -32دیـدار بـا
امـام جمعـه محتـرم بخـش
آمینـون جناب آقـای احمدی
نیک وآسـیب شناسـی ورزش
درایـن بخـش  -33دیـدار بـا
بخشـدار محتـرم آسـمینون

جنـاب آقـای طاهـری
جهـت پیگیـری مسـائل
ورزشـی  -34جلسـه سـتاد
سـاماندهی امـور جوانـان
 -35مسـابقات اتومبیلرانـی
مانـع بـرای اولینبـار در
-36همایـش
منوجـان
پیـاده روی در بخـش نـودژ
روسـتای بجگان-37برگزاری
مسـابقات دارت در بخـش
بانـوان و آقایـان -38برگزاری
مسـابقات دو در بخـش
-39برگـزاری
آسـمینون
مسـابقات اسـب سـواری
بـرای اولین بار در شهرسـتان
منوجـان -40نصـب تابلـو
زمیـن چمـن مصنوعـی بـه
نـام شـهید سـپهبد حـاج
قاسم سـلیمانی -41برگزاری
مسـابقات تنیـس روی میـز
در بخـش آقایـان و بانـوان
مسـابقات
-42برگـزاری
شـطرنج در بخـش آقایـان و
بانـوان باهمـکاری کارشـناس
تربیـت بدنـی آ.پ.منوجـان
مسـابقات
-43برگـزاری
تیرانـدازی در بخـش بانـوان
و آقایـان -44برگـزاری
مسـابقات طنـاب زنـی ویـژه
بانـوان -45پـرواز بادبـادک
هـا -46دیـدار با ورزشـکاران
-47برگـزاری
چشـمه
مسـابقات دو در شهرسـتان
منو جـا ن
-48برنامـه ریـزی شـرکت
در راهپیمایـی  ۲۲بهمـن
بـا ورزشـکاران و شـرکت
دوچرخـه سـواران در
راهپیمایـی  ۲۲بهمـن همراه
با مسـابقات نقاشـی کـودکان
باتشـکر از فرمانـدار محتـرم
وپرسـنل خـدوم اداره ورزش
وجوانـان منوجـان

خبر

اجرای فاز دوم مرمت و بازسازی قلعه ی
تاریخی منوجان

بـا پیگیـری هـای حجتـی پـور مدیـر اجرایـی گهرزمیـن در منوجان ،
مهنـدس سـلیمانی مدیر بازسـازی پروژه قلعـه ی تاریخـی منوجان در
گفتگـو بـا خبرنگار تریبون جنوب ازانعقادقـراردادو آغاز اجـرای فاز دوم
ایـن پروژه خبـرداد.
وی اظهـار داشـت:فاز اول ایـن پـروژه پیشـرفتهای قابل توجهی داشـت
کـه بـا خاکبـرداری بخشـهایی از حصار جنوبی وشـرقی قلعـه ،با تامین
اعتبارصـورت گرفتـه مرمـت شد.سـلیمانی تصریح کرد:تمام تالشـهای
خـود را در جهـت کار مطلـوب ورضایـت شـهروندان منوجانـی بـه
کارخواهم گرفت .وی در پاسـخ به سـوال مدیرمسـئول نشـریه تریبون
جنـوب مبنـی بر تکلیـف اشـیاء تاریخی یافت شـده فـاز اول افـزود :به
همه شـهروندان و اصحاب رسـانه شهرسـتان منوجان ،اطمینان خاطر
مـی دهـم ،اشـیاءیافت شـده پـس از مطالعه باسـتان شناسـی ،تحویل
امیـن امـوال میراث فرهنگی شـده وجـای هیچگونه نگرانی نیسـت .ان
شـااهلل بـا برپایی مـوزه کالت در آینده ی نزدیک بـرای نمایش عموم در
آن قرارخواهندگرفت.

بازدیدمهندس محمودی شهردارمحترم کهنوج از
رونداجرای پیاده راه شهربازی کهنوج

مهندس مجیدمحمودی،شـهردار کهنوج در روزهای پایانی سال ،1399
درجهـت ایجـاد فضایی مناسـب و امکانات رفاهی شـهروندان کهنوجی
در حـال تدارک وبرنامه ریزی اسـت.
معاونـت محتـر م فنـی شـهرداری کهنوجگفت :پـروژه ترمیم،بازسـازی،
محوطـه سـازی و پیاده رو سـازی ،احداث مسـیرویژه دوچرخه سـواری
واسـکیت سـواری درپـارک بزرگشـهر جهـت ایجادفضـای ورزشـی
همگانـی ،بهبـود عبـور و مـرور و رفـاه حال شـهروندانگرامی بـا اجرای
موزائیک فرش بتنی و جدول بتنی درحاشـیه دریاچه زیبای شـهربازی
کهنـوج بـا 20درصـد پیشـرفت فیزیکـی درحـال انجاممـی باشـد و
امیدواریـم تـا پایان سـال شـاهدافتتاح پروژه باشـیم.

تکذیب شایعه ی واگذاری اراضی به مسکن وشهرسازی
در دوره سوم شورای اسالمی شهر منوجان

براسـاس مسـتندات و پیگیـری هـای بعمـل آمـده  ،برخـی شـایعات
و تخریـب اشـخاص بـا فرافکنـی مبتکرانـه  ،بعـد از گذشـت 8سـال
،متاسـفانه عـده ای بـا غـرض ورزی وبهـره بـرداری هـای تبلیغاتـی
کاملا حسـاب شـده و از روی بـی انصافـی و هیچگونه ترحمی سـعی
بـر بـازی با آبـروی مـردم و جلـوه دادن خود بـه عنوان فرشـته نجات
 ،زحمـات چندین سـاله ی دوره سـوم شـورا که دو بار متوالی توسـط
شـورای عالـی اسـتان بـه عنـوان شـورای نمونه وبرتـر معرفی شـد ،را
زیـر سـوال بـرده و همچنـان بر طبـل تخریب مـی کوبنـد  .همانگونه
کـه در شـماره  50نشـریه تریبـون جنـوب مـورخ 9تیرمـاه 1399بـه
اطلاع مردم شـریف رسـانده شـدو اخیـرا ٌ بـا اطمینان کامل براسـاس
مسـتندات یافـت شـده اعالم مـی گردد،اراضـی مرکز شـهرمنوجان از
تاریـخ 17مهرمـاه 1385تغییروتحـول انتقـال اسـنادمذکور از منابـع
طبیعـی بـه مسـکن وشهرسـازی صورتجلسـه گردیـده ودر22مهرماه
همان سـال سـند به نـام مسـکن وشهرسـازی صادرگردیده اسـت.که
ربطی به دوران سـوم شـورای اسلامی شـهرمنوجان نداردکه شـروع
بـه کار ایـن دوره از  9اردیبهشـت مـاه 1386بـوده.از آنجا کـه اراضی
پلاک  920یـک فرعـی ،جزءاراضـی ملی ثبت شـده و مجـددا متذکر
مـی گـردد7 ،هکتـار آن جـزء مسـتثیات مـی باشـد.لذا ایـن مطلـب
جهـت شـفاف سـازی و دوری از هرگونـه بهـره بـرداری تبلیغاتـی
بـه اطلاع عمـوم رسـانده مـی شـود و انـدک افـرادی کـه بـر باوراین
حقیقـت ،شـک دارنـد بـا اسـتعالم از ادارات ذیربـط به کشـف حقایق
بپردازنـد و در ایـام انتخابات شـورا از برچسـب و تخریـب دیگران(بعد
از 8سـال) در این دوره شـورا که باتشـکیل کمیسـیون حقوقی شـورا
سـعی در دفـاع از حق وحقـوق مردم ومطالبات به حق مردمی داشـته
اند،خـودداری کنند.یادمـان باشـد باشکسـتن پـای دیگران ،مـا نیز به
راحتـی راه نخواهیـم رفت!!!باتشـکر حسـن کـوه پیما

شروع طرح سند دار کردن اماکن دولتی
درشهرستانمنوجان

محسـن هاشـمی کارشـناس اداره کل ثبـت واسـناد اسـتان کرمـان
درگفتگـو بـا تریبـون جنـوب اظهارداشـت:اجرای ایـن طـرح فعال از
واحدهـای آموزشـی شهرسـتان منوجـان آغـاز شـده و همچنـان تا
اتمـام کلیـه امـور فنی نقشـه بـرداری مـدارس ادامه خواهدداشـت.
وی افزود:بحـث سـنددار کـردن املاک دولتـی درجهـت یکپارچـه
سـازی املاک بااسـتفاده از سـامانه شـمیم دردسـتور کار اداره کل
ثبـت واسـناد اسـتان کرمـان قـراردارد .صـادق محمدی کارشـناس
حقوقـی آمـوزش وپـرورش منوجـان نیـز در اجرای طـرح واحدهای
آموزشـی تصریـح کـرد :تاکنـون حـدود ۴۱واحد آموزشـی در بخش
مرکـزی وآسـمینون نقشـه بـرداری شـده وهمچنـان ادامـه دارد.
بااجـرای ایـن طـرح کلیـه اسـناد صـادره اماکـن آموزشـی ازطریـق
اداره ثبـت واسـناد صـورت مـی گیرد.

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
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

قطار پارلمان شهری نودژ در ایستگاه ششم

شهردار وشورای اسالمی شهر نودژ ،تالش همه جانبه در عمل به تحقق مطالبات مردم
مهنــدس ذبیــح اهلل حاجــب
رئیــس شــورای اســامی
شــهر نــودژ ،از مدیــران
باتجربــه ،خــوش فکــر ،اخــاق
مدار،خــاق ،عملگــرا و شایســته
شــورای اســامی ایــن شــهر
اســت کــه در هــر پســت
ومقامــی منشــاء اثــرات مثبــت

و چشــمگیری بــوده و انصافــ ٌا
پلــه هــای ترقــی را بــا موفقیــت
طــی نمــوده و همــواره بــا
تحــول گرایــی ،رونــد شــایان
ذکــری را در کارنامــه خــود
وهمکارانــش در شــورا بــه ثبــت
رســانده وایــن مهــم نشــان از
لیاقــت و کارآمــدی ایــن مدیــر
و
سالمت،پاکدســت،متعهد
متخصــص بــوده کــه تجربیــات
گرانبهایــی در حــوزه مدیریــت
شــهری داردو مدیــری خــوش
آتیــه ودر عیــن حــال مردمــی
،دلســوز و کارکشــته ای اســت
و در دوران تصــدی ریاســت
شــورای اســامی شــهرنودژ،

تحــوالت چشــمگیری را در
توســعه شــهرباایجاد وحــدت
وهمدلــی بیــن اعضــای محتــرم
شــورا وشــهردار ،ایجــاد کــرده
اســت .وی در تمــام ادوار
مختلــف ایــن شــوراتاکنون
حضورموفقــی داشــته اســت.
درکنــار شــاخصه ی تحــول
گرایــی در مدیریــت شــهری
نــودژ ،مهنــدس مســلم بارخــدا
شــهردارجوان  ،توانمنــد و
خــوش اخــاق ایــن شــهر اســت
کــه باحمایــت همــه جانبــه
درزمینــه هــای :اجتماعی،ورزش
،فرهنــگ ،هنــر ورســانه
وپاسداشــت فرهنــگ والیــی

قابل توجه کارگران ،کشاورزان وصنعتگران
شهرستان منوجان

فروش کلیه انواع ابزار آالت کشاورزی،صنعیت وساختماین

با قیمت مناسب وکیفیت عالی فروش
اقساطی به مدت سه ماهه

بامدیریت شایسته وتوانمند برادر اسالم ساالری
آدرس:منوجان-جنب میدان علی ابن ابیطالب (ع)
شماره های تماس09385521242:و09132493214
تلفن ثابت03443301074:

وانقالبــی در تکمیــل خدمــات
ارزنــده ایــن دوره شــورای
اســامی شــهر نــودژ ســنگ
تمــام گذاشــته است.شــورای
اســامی شــهر نودژبــا تالشــها
وپیگیــری هــای مســتمر در
رفــع مشــکالت شــهروندان ،
در ســال  1398بــه عنــوان
شــورای نمونــه وبرتــر اســتان
کرمــان معرفــی شــد.که تجلیــل
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان
شــهرداری هــا ودهیــاری هــای
کشــور را ازایــن شــورا،به دنبــال
داشــت.حضورمکرر شــهردار و
رئیــس شــورای اســامی ایــن
شــهر در مرکــز کشــورو اســتان

در جهــت جــذب بودجــه
واعتبــارات در دوره پنجــم ایــن
شــورا ،کــم نظیــر بــود کــه
یقینـ ٌا خیــر وبرکــت وآبادانــی را
بــه ارمغــان مــی آورد.
بــه هرحــال مدیریــت شــهری
نودژمجموعــه ای کــه همیشــه
یارومــددکار همدیگرندواجــازه
نمــی دهنــد اختالفــات جزئــی
بــه عمــوم ســرایت کنــد،.راز
موفقیــت ایــن دوره از شــورا
وشــهردار بارهــا متذکرشــده ام
وحــدت وهمدلــی آنــان بــوده
وهســت واکنــون بلــوار ورودی
شــهرنودژ وخیابانهــای آســفالته
ایــن شهر،ترســیمی از خدمــات

چندســاله ایــن عزیــزان اســت.
یقین ـ ٌا مــردم شــریف شــهرنودژ
در انتخــاب خــود پشــیمان
نبــوده وبــرای خادمــان خــود
دعــا خواهنــد کردتــا در ایــن
فرصــت باقیمانــده خدمــت
خــود ،بــر باقیــات صالحــات
بیفزاینــد.

فرصت استثنایی برای مردم شریف پنج گنج
به ویژه همشهریان منوجانی

آیا تا حاال حساب کردید ماهی چند میلیون تومان از سوپر مارکت
خرید میکنی ؟؟؟ یک سال چند میلیون خرید می کنید؟؟؟

کارت تخفیف یکساله فروشگاههای معتبر شهرستان منوجان
را از ما بخواهیدو تخفیف ویژه بگیرید...
از مراکز دندانپزشکی وداروخانه ها گرفته تا عطاری ونمایشگاه
های فرش ولوازم خانگی

لیست مراکز صنفی طرف قرارداد
درصفحه داخلی درج گردیده است.
بامدیریت :جناب آقای ادریس زارعی

الزم به ذکراست به ۲۰نفراز خریداران کارت
تخفیف ،جوایز  ۵۰۰هزارتومانی به قیدقرعه
تقدیم می گردد.

آدرس محل فروش کارت تخفیف :
شهرستان منوجان -پاساژ امام رضا (ع)  -الین دوم  -مانتو سرای یاقوت
 09308276089و 09913814480

