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صفحه 2

اطالعیه
شهرداری منوجان

بدینوسـیله به اطالع کلیه شـهروندان واصناف محترم منوجان می رسـاند 

از روز *دوشـنبه ۱۹مهرماه۱۴۰۰درخواسـت مـی گرددتا نسـبت به جمع 

آوری تابلوهـای نصـب شـده  در پیـاده روهـا و جداول در مرکز شـهر و ماه 

کنـگان اقـدام نماینـد و همچنین کلیه صنوف محدوده ی  شـهر  که سـد 

معبـر لـوازم صنعتـی دارند، ملزم به جمـع آوری  تمامی لـوازم خود دررفع  

اشـغال پیـاده روهـا وجـداول مربوطـه مـی باشـند. ایـن اطالعیـه ازتاریخ 

مذکوربـه مـدت یکمـاه  الزم االجراسـت ودرصورت عدم توجه ،شـهرداری 

بصـورت  قانونی راسـا اقـدام خواهد نمود.

درپایـان از تمامـی صنوفـی کـه تـا کنـون 

همـکاری داشـته انـد تشـکر و قدردانی  به 

عمـل مـی آید.
مهندس الیاس شیخی 
سرپرست شهرداری منوجان

شهرستان منوجان جوالنگاه وانت های حامل سوخت قاچاق

یک شهر پر از وانت آبی
حسین خسروی/تریبون جنوب

شهرسـتان منوجـان بـه لحـاظ موقعیـت قرارگیری 
جغرافیایـی   کـه بعنـوان حـد فاصـل مـرز اسـتان 
کرمـان و هرمـزگان و از طرفی دیگـر نیز نقش یکی 
از میانبرتریـن راههـای ارتباطی شـرق هرمـزگان به 
سمت استان سیستان و بلوجسـتان را دارد، همیشه 
بعنـوان یـک معبـر و خروجـی جـذاب بـرای عبـور 
وانـت هـای حامـل قاچـاق سـوخت و سـواری های 
شـخصی حامـل قاچـاق انسـان و حتـی راکبـان و 
حامالن مواد مخدر محسـوب می شـود و به شـدت 
در طـول ایـن چنـد سـال اخیر بطـور مـداوم از گرِد 
السـتیک ایـن گونـه راکبـان وسـائط نقلیـه کـه از 
شهرسـتان هـای همجوار به این سـمت گسـیل می 

شـوند رنـج برده اسـت.
این مسـاله اما اینروزها با شـدت مضاعـف تری برای 
شهرسـتان منوجـان پدیـدار گشـته و بعنـوان یـک 

بحـران بسـیار جـدی و حـاد نمـود پیدا کرده اسـت 
کـه الزم اسـت طبـق راهکارهـای صحیـح و اصولی 
و بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود هرچه سـریعتر 

سـامان یابد.
یکـی از پـر رنگ ترین مظاهر مسـاله ی فـوق الذکر 
و مبحـث مـورد اشـاره کـه طی چند سـال گذشـته 
بـه شـکل آزار دهنـده ای در آمـده بـود و اکنـون 
دیگـر در ایـن روزهـا از مـرز بحـران هـم گذشـته 
اسـت؛ مسـاله ی عبـور و مـرور و جوالن فـوق العاده 
وحشـتناک و خطرنـاک وانـت هـای حامـل قاچـاق 
سـوخت شهرسـتان هـای همجـوار از گذرگاههـای 
ایـن شهرسـتان مـی باشـد. ایـن مسـاله محورهای 
مواصالتـی و حتـی راههـای ارتباطـی درون شـهری 
و درون محلـه ای ایـن شهرسـتان را تحـت الشـعاع 
قـرار داده و مسـتعد بـروز حوادث و تصادفات بسـیار 
وحشـتناکی کرده اسـت. حادثه ی دلخراش تصادف 

توسـط یکـی از ایـن راکبـان بی احتیـاط که چندی 
پیـش منجر به کشـته شـدن کـودک عبـاس آبادی 
شـد شـاید شـاهد مثال خوبی برای این مدعا باشـد. 
ایجـاد رعب و وحشـت بـرای عابرین پیاده و آسـیب 
رسـانی جـدی بـه سـایر وسـائل نقلیـه ی عبـوری 
دیگـر و نیـز منحرف شـدن و آتش سـوزی ناشـی از 
اصطـکاک و برخـورد هـای خود این وسـائل که طی 
این مدتها رخ داده اسـت نیـز از دیگر مصائب مربوط 

به ایـن مقوله اسـت.
 بـه نظـر می رسـد اصلـی تریـن عامل بـروز حوادث 
تصادفـات توسـط ایـن راکبـان حامل مـرگ، زنجیر 
وار حرکت کردن شـان با سـرعت بسـیار باال و تراکم 
خیلـی زیـاد و فشـرده و بـه هـم پیوسـته ی آنها به 

لحـاظ تعداد می باشـد.
علـی ایحـال آثـار و نشـانه هـای مشـاهده شـده ی 
ایـن مسـاله دیرگاهـی سـت که آژیـر خطـر را برای 
مردم و مسـئولین ذیربط این شهرسـتان بـه صدا در 
آورده اسـت تا همه دسـت در دسـت هم نهیم و این 

بحـران را مدیریـت کنیم.
راهکارهـا و بدیل هایی که ممکن اسـت در راسـتای 
کمـک بـه حـل دائـم و یـا حداقل حـل موقـت این 
مسـاله موثر واقع شـود می تواند مصادیقـی از موارد 

ذیل باشـد:
از  یکـی  دائـم.  بازرسـی  ایسـتگاه  سـه  ایجـاد   -۱
مسـیر کهنـوج بـه منوجـان و دیگـری احیـاء و راه 
انـدازی مجـدد پاسـگاه ایسـت و بازرسـی گردنه ی 
گنـو و دیگری بسـتن شـریان نهایـی و خروجی این 
خودروهـا بعـد از روسـتای جهـاد آبـاد که در سـابق 
یک ایسـت و بازرسـی آنجا وجود داشـت و فعال بود. 

چـون اکثر ایـن خودروها از شهرسـتانهای اطراف به 
این طرف قاچاق سـوخت و سـایر قاچـاق های دیگر 
مـی کننـد و درصد کمـی از داخل خود شهرسـتان 

. هستند
2- کنتـرل هـای مـوردی بیشـتر و ایسـت بازرسـی 
هـای سـاعتی و موقـت در زمـان هـای پیـک و اوج 
عبـور و مـرور ایـن خودروهـا در مبـادی ورودی و 
خروحـی و قـرق کـردن محـل هـا و نقـاط تالقـی 
اینگونـه خودروهـا  کـه معمـوالً اول صبـح و ظهرها 
و اواخـر شـب در بعضـی از موقعیـت هـای مکانـی 
بیشـتر قابـل رصد مـی باشـند.)البته این مـورد باید 
مدیریـت شـده باشـد تـا بتوانـد بهتریـن نتیجـه را 
داشـته باشـد. چون در بعضی موارد مشـاهده شـده 
اسـت که ایسـت و بازرسـی هـای موقت و سـاعتی، 
این خودروها را به مثابه ی آب نگه داشـته ی پشـت 
سـد کرده که به محض بر داشـته شـدن آن سـد با 
تعـداد و مقدار چندین برابر و شـتاب حرکت باالتری 
بطور سـیل آسـا به سـمت شـهر سـوق مـی یابند.(
3- سـوق دادن و هدایـت ایـن خودروهـا به حاشـیه 
های شـهر و جـاده های کنارگذر خاکـی از دو طرف 
مبـادی ورودی و خروجـی بـه منظـور جلوگیـری از 
ورود آنهـا بـه قلـب شـهر و محلـه هـا و روسـتاهای 

داخل.
و سایر راهکارها و راه حل های ممکنه ی دیگر....

شـورای محتـرم هماهنگی ترافیک شهرسـتان و نیز 
شـورای تامین و سایر مسئولین مرتبط با ساماندهی 
این مسـاله و همه و همه ی ما، یک لحظه چشـمان 
خـود را ببندیـم و در حد یـک تصورفقط در حد یک 
تصـور، یـک ثانیهفقط یک ثانیـه ی برق آسـا، بطور 

فرضـی بـه این بیندیشـیم که مثـاًل خدایـی ناکرده 
آن طفلـک معصـوم و بـی گناهـی که چنـدی پیش 
در مسـیر روسـتای عباس آباد به حسـین آباد طعمه 
ی چـرخ هـای بـی رحم این کاسـبان مـرگ گردید 

فرزند دلبند خودمـان بود!
 یـک لحظـه بـه اضطـراب هـای ممتـد روزانـه 
و آشـوب و تپـق تپـِق قلـب مهربانـه ی مـادران 
آبـادی،  گنـج  کالتـی،  ماهکنگانـی،  پـدران  و 
شـاهمردانی، یوسـف آبـادی، محمـد آبـادی، چاه 
آمـوزی، عبـاس آبـادی، چغوکـی، چـاه حسـنی، 
حسـین آبـادی و جهـاد آبـادی کـه صبحگاهـان 
فرزندان دلبند خردسـال شـان در مسیر عبور این 
خودروهـا روانه ی مدرسـه ها می شـوند گوش فرا 

دهیـم تا چـه مـی شـنویم؟؟؟
 از چـپ و راسـت و بـاال و پائیـن و چهـار گوشـه 
ی ایـن شـهر مثـل مـور و ملـخ وانـت نیسـان آبی و 
سـواری و موتور سـیکلت سـوخت بر با سـرعت باال 
و عبـور رعـد آسـا و ایجاد سـر و صداهـای کر کننده 
و شکسـتن دیـوار صوتـی بـر سـر و روی ایـن شـهر 
مـی بارند و وحشـت و دلهـره ایجاد می کننـد! برای 
رفتـن بـه سـمت مقصد بگونه ای سـرعت مـی روند 
کانه میخواهند هرآنچه بر سـر راهشـان سبز میشود 

را نیـز با سـپر خود بـه دریـا ببرند.

زمیـن گرد اسـت و چرخ بـی رحم و خشـک روزگار 
در حال چرخیدن! ممکن اسـت خدایـی ناکرده یک 
روز نوبت ما هم برسـد! آیا به آن روز اندیشـیده ایم؟ 
همه ی ما در این قبال مسـئولیم! مسـئولین، 
شـوراهای مربوطـه، رسـانه ها، اندیشـمندان، 
دانشـجویان، هنرمندان، سخنوران، کنشگران 
و فعالین اجتماعی، فرهنگیـان، همه و همه...!
انعـکاس بایـد داد. قلـم بایـد زد. مطالبـه بایـد کرد. 
سـخن بایـد گفت. مسـتند باید سـاخت. مقالـه باید 
نوشـت. طنـز باید سـاخت. خندید و گریـه باید کرد 
تـا ایـن صـدا را بـه فریـاد رسـان رسـاند! صدایی که 
صـدای محرومیت و برآمده از حلقوم هیوالی زشـت 

روی فقـر و بیـکاری هم هسـت!.
هـر فکـر و هـر کار معقوالنـه ای باید کرد تـا این امر 

در نهایـت ختم به خیـر گردد.
تبعـات جبـران  ایـن خصـوص  بـودن در  منفعـل 
ناپذیـری بـرای همـه ی مـا دارد. هر کس مـی تواند 

کاری بایـد انجـام دهـد و کمکـی بایـد بکنـد. 
 بارهـا و بارهـا در طـول عمرمان شـنیده ایم که دنیا 
دار مکافـات اسـت و انسـان نباید از مکافـات عمل و 

ناعمـل و کـرده و ناکـرده ی خـود غافل بماند.
یادمـان باشـد کـه: ایـن جهان کـوه اسـت و فعل ما 

نـدا / سـوی ما آیـد نداهـا را صدا

برگزاری یازدهمین همایش گفتمان 
آیین برادری با حضور علمای 

اهل سنت و تشیع  استان کرمان 
در قلعه گنج
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ترک گناه ، آسان تر از درخواست توبه است.  
حضرت علی علیه السالم

 خبر
نتایج رسمی انتخابات بازرسان خانه مطبوعات  

جنوب کرمان اعالم شد

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان از نتایـج رسـمی 
انتخابـات بازرسـان خانـه مطبوعات جنـوب کرمان خبـر داد و گفت: 2 
نفـر بـه عنوان بـازرس اصلی و یـک نفر به عنـوان علی البـدل به مدت 

یک سـال انتخاب شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب 
کرمـان، حسـین اسـحاقی ضمن اعـالم  این خبـر اظهار داشـت: نتایج 
رسـمی انتخابـات بازرسـان خانه مطبوعـات جنوب کرمان کـه امروز به 
صـورت الکترونیکی برگزار شـد با مشـارکت بسـیار خـوب اعضای خانه 

مطبوعات جنـوب کرمـان خاتمه یافت.
وی تصریـح کـرد: اعالم انتشـار فراخـوان و برگزاری انتخابات بازرسـان 
خانـه مطبوعـات جنوب کرمـان از ۴ مهرماه آغاز شـد و 8 نفر از فعاالن 

رسـانه این منطقه برای بازرسـی نامزد شـدند.
اسـحاقی خاطرنشـان کرد: داشـتن پنج سـال سـابقه فعالیت در رسانه، 
حداقـل سـن 2۵ سـال، عـدم سـو پیشـینه از شـرایط ثبت نـام در این 

دوره از انتخابـات بود.
وی بـا بیـان اینکـه خانه مطبوعات جنـوب کرمان ۱72 نفر عضـو دارد، 
گفـت: درصـد باالیـی از اعضای  خانـه مطبوعات جنوب کرمـان در این 

انتخابات شـرکت کردند.

اسـحاقی بـا تاکیـد براینکـه تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری انتخابـات 
بازرسـان خانه مطبوعات اندیشـیده شـده بود، افـزود: ایـن انتخابات  از 
سـاعت ۱۰ صبـح  آغاز  شـد و تا ۱2 ظهر  ادامه داشـت کـه با توجه به 

درخواسـت خانـه مطبوعـات ایـن مهم تا سـاعت ۱۴ تمدید شـد.
وی بـا اشـاره نتایج انتخابـات، عنوان کرد: مهدی میجانی و حسـن کوه 
پیمـا بـه عنوان بـازرس اصلـی و محمد بلند نظـر به عنـوان عضو علی 

البـدل به مدت یک سـال انتخاب شـدند.

راه یابی شهرستان منوجان به مرحله نیمه نهایی 
هفتمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران

مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمان از راه یابی شهرستان 
منوجـان بـه مرحلـه نیمـه نهایـی هفتمیـن برنامـه انتخـاب و معرفی 

پایتخت کتـاب ایران خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
جنـوب کرمان، حسـین اسـحاقی در این بـاره اظهارداشـت: برنامه  های 
هـر شـهر در زمینـه ترویـج کتـاب  خوانی کـه با همـکاری دسـتگاه ها 
و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی تدویـن و بـا امضـای شـهردار و رئیس 
اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ارائه می شـود، قابلیت شـرکت در طرح 

پایتخت کتـاب ایـران را دارد.
اسـحاقی افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط کرونایـی کشـور و محدودیـت 
هـای بـه وجـود آمـده، توجه و تأکیـد  به طراحـی و اجـرای فعالیت در 
فضاهـای مجازی بـرای غنی کردن اوقـات فراغت مردم بـه عنوان یکی 

از شـاخصه های برنامـه مدنظـر قـرار گرفت. 
وی عنوان کرد: داوری این برنامه در سـه مرحله بر اسـاس شـاخص های 
همچـون بهره گیـری از مشـارکت و ایجـاد همگرایـی میـان نهادهـا و 
سـازمان های دولتـی، اسـتفاده از مشـارکت همگرایانـه صنایـع محلی، 
سـازمان های خصوصـی و مردم نهـاد، بهره گیـری از مشـارکت همـه 
اجـزای نشـر، توجه به طیـف وسـیعی از مخاطبان، وجـود ظرفیت ها و 
زیرسـاخت های اولیـه بـرای فعال شـدن در حـوزه ترویـج کتاب خوانی، 
کیفیـت ارائـه و رعایت اصول برنامه نویسـی در نـگارش طرح ها و برنامه، 
تناسـب با نیازهـای محلی، ارزش هـای دینی و ملی، خالقیـت، ابتکار و 
نـوآوری، قابلیـت و ضمانت اجرا و برخی دیگر از شـاخص ها انجام شـد.
اسـحاقی با بیان اینکه داوران در این مرحله از میان شـهرهای شـرکت 
کننـده در ایـن دوره 3۶ شـهر را به عنوان شـهرهای راه یافتـه به مرحله 
نیمه نهایـی انتخـاب  و  بـه دبیرخانـه معرفـی کردند، افزود: شهرسـتان 
منوجـان نیـز یکی از شـهرهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی هفتمین 

برنامـه انتخاب و معرفـی پایتخت کتاب ایران انتخاب شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه داوری مرحلـه نیمه نهایـی و نهایـی این رویـداد در 
مهرمـاه امسـال برگزار می شـود، گفـت: در داوری مرحله نیمه  نهایی ۵ 
شـهر انتخـاب خواهند شـد و بـه مرحله نهایی ایـن برنامـه راه خواهند 
یافـت و در مرحلـه نهایـی یک شـهر به عنوان هفتمیـن پایتخت کتاب 
ایـران و چهـار شـهر بـه عنـوان شـهرهای خـالق کتاب خوانی ایـران از 

سـوی داوران مرحلـه نهایـی ایـن برنامه انتخاب خواهند شـد.

شهرسـتان  پنـج  نماینـده  شـکرالهی 
محتـرم  اعضـای  همـراه  بـه  جنوبـی 
شـورای شـهر ، رییـس هیئـت فوتبـال 
فوتبـال  بـازی   از  بعـدا    ، شهرسـتان 
بیـن تیـم هـای نبـرد و شـهرداری  بـا 
، پیشکسـوتان شهرسـتان  ورزشـکاران 
منوجـان دیدار و از نزدیک به مشـکالت 

پرداختنـد فوتبـال  و  ورزش 
در ابتـدا صولـت جـداوی مربی باسـابقه 
فوتبـال منوجـان و مربـی فعلی باشـگاه 
نبرد ، مشـاور ورزشی فرماندار مشکالت 
در عرصـه ورزش و فوتبال را به سـمع و 

نظـر نماینده رسـاندند
فوتبـال دوسـتان  شـکرالهی در جمـع 

اذعـان کردنـد بـه جـد پـی گیـر 
سـکوهای   ، روشـنایی  سیسـتم   
تماشـاگران ، سـرویس بهداشـتی زمین 
سـلیمانی  سـردار  مصنوعـی  چمـن 
اعتبـار  تامیـن  آینـده  در  و  هسـتند 

شـد خواهـد 
ایشـان یـادآور شـد صحبـت هایـی بـا 

سـجادی وزیـر ورزش انجـام داده و قول 
سـفر بـه مناطـق جنوبـی را از ایشـان 

ایم گرفتـه 
و همچنیـن خبـر دادنـد  ۵۰۰ دسـت 
لبـاس ورزشـی تامیـن  و طـی برگزاری 
یـک فسـتیوال ورزشـی به تیم هـا اهدا 

شـد  خواهد 

صحبـت  نماینـده  خـوب  خبـر  دیگـر 
بـا شـرکت گل گهـر سـیرجان و مـس 
کرمـان بـرای حمایـت از ورزش جنوب 
گردیـده  مقـرر  بیـن  ایـن  در  و  بـود 
باشـگاه مـس کرمـان  بـا هزینـه هـای 
خود آکادمی در سـطح منوجان داشـته 

شند   با

حضور شکرالهی نماینده پنج شهرستان جنوبی در بین ورزشکاران شهرستان منوجان

قائـم  باحضـور  مراسـمی  طـی 
عامـل  مدیریـت  محتـرم  مقـام 
جنـاب آقـای مهنـدس رشـیدی 
فرماندارمنوجـان   ومحمـودی 
شهرسـتان  فرمانـداری  دردفتـر 
منوجـان اززحمات چندین سـاله 
مدیرسـابق  مسـعودی  مهنـدس 
لـوح   اهـداء  بـا  منوجـان   بـرق 
آمـدو  تشـکربعمل  و  تقدیـر  
نعیـم  مهنـدس  آقـای  جنـاب 
عرب بعنـوان سرپرسـت اموربرق 

گردیـد. منصـوب  منوجـان 
طـول  در  مسـعودی  مهنـدس 
خدمـت خـود درایـن شهرسـتان 
تعامـل خوبـی بااصحـاب رسـانه 
واز  داشـت  منوجـان  ومـردم 
بـا  رابطـه  در  پاسـخگو  مدیـران 
بود.امیدواریـم  کاری  مسـائل 
مهنـدس جـوان وپرانـرژی بـرق 
منوجـان جنـاب مهنـدس عـرب 
نیـز بارویکرد مدیرسـابق درانجام 
وظایف محوله موفق باشد.شـایان 

ذکراسـت مهنـدس نعیـم عـرب 
سـربیژن با بیش ازده سـال سابقه 
کار در کـه در رده هـای مختلـف 
اتنقـال وفـوق توزیـع در  پسـت 
کرمـان  جنـوب  شهرسـتانهای 
ایفـای خدمـت کـرده اسـت وی 
ازفروردیـن۱3۹۵ نیز مسـئولیت 
اداره بهـره بـرداری مدیریـت برق 
منوجـان را درکارنامه ی خوددارد. 
برای ایشـان در مسـئولیت جدید 
آرزوی توفیـق روزافـزون داریـم. 

مراسم تودیع ومعارفه ی مدیربرق منوجان 
برگزارشد

مدیر شایسته و 
پاسخگوی برق منوجان، 

راهی سیرجان شد

مهندس محمدمهدی مسعودی
ازمدیـران  مسـعودی  مهنـدس 
پاسـخگوی رسانه وپیگیر اداره برق 
منوجـان پـس از ۹سـال خدمـت 
ارزشـمند درشهرسـتان منوجـان 
به سـیرجان منتقل شـد. جانشین 
ایشـان مهنـدس نعیـم عـرب اهل 
سـربیژن سـاردو می باشد.نشـریه 
تریبـون جنـوب منوجان بـرای هر 
دو عزیـز بزرگوارآرزوی توفیق دارد.
مهنـدس  خداحافظـی  متـن 
مسعودی مدیرسـابق برق منوجان 
بـا عـرض ادب و احتـرام ,حمـدو 
ثنای خدایی را سزاسـت که عاقبت 
همـه امـور بـه دسـت اوسـت.و در 
ایـن گـذار خوشـا بـه حـال آنانکه 
و  صادقانـه  گـذاری  خدمـت  بـا 
خالصانـه سـبزتر از همیشـه گوی 
و  درربودنـد  زیرکانـه  را  سـعادت 
عطـای دیبـای فاخـر دنیـا را بـه 
ردای باقی آخرت بخشـیدند. بنده 
نیـز همـواره از خداونـد خواسـتار 
ایـن مهـم بـوده ام تـا بتوانـم در 
سـایه سـار زعامـت رهبـر فرزانـه 
مـان ,با اهتمـام وافر و بـا همیاری 
شـما همراهـان وفـادار و دلسـوز 
موجبات توفیقات و دسـتاوردهای 
بزرگـی را فراهـم سـازیم تـا مایـه 
شـکوه وشـوکت مـردم عزیزمـان 
در مینوی جهان باشـیم. شایسـته 
ومعاضـدت  همراهـی  از  اسـت 
،مسـوولین  همکاران،مـردم  شـما 
بـا  منوجـان  رسـانه  اصحـاب  و 
دلهـای باصفـا و نورانیتـان کـه در 
دوران حضـور اینجانـب بـه عنوان 
بـزرگ  خانـواده  از  عضوکوچکـی 
شـورای اداری شهرسـتان منوجان 
، همچنیـن از امـام جمعـه محترم 
ونماینده محتـرم پنج گنج جنوبی 
و فرمانـدار محتـرم و معاونیـن و 
تامیـن  شـواری  محتـرم  اعضـای 
محقـق  راسـتای  در  شهرسـتان، 
شـدن اهداف عالیه شـرکت توزیع 
نیروی بـرق جنوب اسـتان کرمان 
و پیشـرفت واعتـالی شهرسـتان 
منوجان ,صمیمانه تقدیر و تشـکر 
نمایـم در پایـان از تمامـی شـما 
عزیـزان حاللیـت میطلبـم من اهلل 

فیق  تو

به گزارش روابط عمومی شـهرداری 
شـهرمنوجان؛  اسـالمی  وشـورای 
سرپرسـت  شـیخی  مهنـدس 
کاشـت  از  منوجـان  شـهرداری 
نهال مشـعل ونهـال نارنـج  ورودی 
شـهراز طرف سـراس خبـرداد.  وی 
گفت:درختان مظهر زیبایی و حیات 

و آبادانـی و سرسـبزی مـی باشـند 
کـه باعـث پاکیزگـی هـوا و نشـاط 
و روحیـه مـی شـود و مـی تـوان با 
در نظـر گرفتن شـرایط جوی شـهر 
محیـط زیسـت را بـا طـراوت نمود. 
مهندس شـیخی گفت؛ شـهرداری 
منوجـان درراسـتای طـرح توسـعه 

سبزدرسـیما  فضـای  پوشـش 
خریـد  بـه  اقـدام  ومنظرشـهری 
کـه  مشـعل  ونهـال  نارنـج  نهـال 
نمونـه آن درعکـس بـاال می باشـد 
کـرده اسـت و مابیـن نخیـالت در 
شـود   مـی  کاشـت  شـهر  ورودی 
ارزشـمندتغییری  اقـدام  ایـن  کـه 

در سـیما ومنظـر شـهری خواهـد 
بـود. وی افـزود؛ پـارک گردشـگری 
وتفریحـی َکنـِدر ُطـول کـه چندی 
قبـل اسـتارت کاردر طراحی نقشـه 
وتسـطیح صورت گرفته بود بزودی 
فعالیتهـای گسـترده تـری درایـن 

محـدوده  انجـام خواهـد شـد.

ازکاشت نخل های مثمردر ورودی شهرتا احیای مناطق گردشگری کندرطول 

حفر کانال جهت کاشت نهال نارنج ودرخت مشعل

برگزاری یازدهمین همایش گفتمان آیین برادری با حضور علمای 
اهل سنت و تشیع  استان کرمان در قلعه گنج

یازدهمیـن نشسـت و گفتمـان بـرادری با 
حضـور علمـا اهـل سـنت و علمای شـیعه 
اسـتان کرمـان در شهرسـتان قلعـه گنـج 
برگـزار گردیـد این همایـش 2 روزه خواهد 
بـود و مراسـم پایانـی آن نیـز برنامـه ریزی 
شـده اسـت *ایـن همایـش بـه مناسـبت 
گرامیداشـت هفتـه وحـدت برنامـه ریـزی 
شـده بود* و در مراسـم شـروع بـه کار آن 
نیـز برخـی امامـان جمعه شهرسـتان های 

اسـتان کرمـان حضور داشـتند.
مدیـرکل تبلیغات اسـالمی اسـتان کرمان 
همایـش  ایـن  گشـایش  مراسـم  در  نیـز 
حضـور یافت و ضمن خیرمقدم به شـرکت 
کننـدگان در ایـن همایـش اظهارامیدواری 

کـرد که برگـزاری ایـن نوع نشسـت ها در 
تقویـت هرچـه بیشـتر وحدت، هـم افزایی 

و اتحـاد علمای شـیعه و سـنی موثـر واقع 
شـود. بررسـی راه هـای تقویـت اتحـاد و 

همبسـتگی بیـن مذاهب، راه هـای تقویت 
جبهـه مسـلمانان بـرای مقابله با اسـتکبار 
و دشـمنان اسـالم و نقـش علمـا و سـران 
طوایـف در توسـعه و اعتالی امـور از جمله 
محورهـای این همایش اعالم شـده اسـت.

برگـزاری کارگاه هـای تخصصـی با حضور 
علمای شـیعه و سـنی و رعایت شـیوه نامه 
های بهداشـتی از جملـه بخش های تعیین 
شـده ایـن همایش اسـت و پـس از افتتاح 
همایـش، ایـن کارگاه هـا در پنج سـرفصل 

شـروع شد.
مراسـم اختتامیـه ایـن همایش قرار اسـت 
بزودی  با حضور برخی مسـئوالن کشـوری 

و اسـتانی* برگزار شود.

برگزاری یادواره 
۲3 شهید واالمقام 
دهستان گشمیران

یادواره 23 شـهید واالمقام دهسـتان 
گشـمیران بـه هّمـت ادارات بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان 
هـای منوجـان و قلعه گنـج ، نواحی 
مقاومت بسـیج سـپاه شهرسـتانهای 
قلعـه گنج و منوجان و پایگاه بسـیج 
حضـور  بـا  گشـمیران،  دهسـتان 
حجت االسـالم والمسـلمین برآهویی 
نماینـده ولـی فقیـه در منطقـه یکم 
نیـروی دریایـی سـپاه در  هرمزگان 
دو  نهادهـای  و  ادارات  مسـئولین   ،
شهرسـتان ، خانـواده هـای معظـم 
و  بسـیجیان   ، ایثارگـران  و  شـهدا 
اقشـار مختلف مـردم در محل گلزار 
مطهر شـهدای این دهسـتان برگزار 
و ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره 
شـهدای واالمقـام  ، از خانـواده های 

معظـم شـهدا تجلیـل بعمـل آمد .
در ایـن مراسـم نورانـی ، برنامه های 
فرهنگـی متنوعـی همچـون اجرای 
سـرود ، سـخنرانی ، مداحی و روایت 

گـری دفاع مقـدس اجـرا گردید .
معنـوی  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
حاضـران نهـار را  مهمـان سـفره ی 

بودنـد شـهدا  پربرکـت 

ــاده  ــوت؛ ج ــدا ق ــالم و خ باس
گیمــرد  سونوگان-ســرگرو- 
ــه  ــه س ــی آن ب و راه مواصالت
راهــی گشــمیران و در امتــداد 
راه نهایت)بشــاگرد و جاســک( 
ایــن پــروژه ســال۹۵ تعریــف و 
کار مطالعاتــی و نقشــه برداری 
ــام  ــرد انج ــتای گیم ــا روس ت
ــون   ــی متاســفانه تاکن شــد ول
ــاز  ــد و ف ــی مثمرثمرنش اقدام
صــورت  کار  هــم  فــاز  بــه 
نگرفتــه آخــه تــا کــی ؟ مگــه 
ایــن منطقــه کوهســتانی جــزء 
 شهرســتان منوجــان نیســتند
واقعــا دل مــردم این روســتاها 
بــا ســختی هــای تــردد و زجر 
کشــیدن بــه درد آمــده اجرای 
عدالــت کجاســت؟ بــا کمترین 
مناطــق  ایــن  در  بــارش 
کوهســتانی ارتبــاط جــاده ای 
ــرویس  ــد س ــت وآم ــع رف قط
ــه  ــردم ب ــوزان و م ــش آم دان
ــکالت و  ــی مش ــا کل ــهر ب ش
ــوند  ــی ش ــه م ــقت مواج مش
ــی  ــات ده ــاش و خدم امرومع

ــه  ــوط ب ــه مرب ــر منطق ــه ه ب
تــردد جــاده ســالم اســت.چند 
ــفانه دارای  ــم متاس ــتا ه روس
یــک جــاده خاکــی و ســنگی؛ 
ازچنیــن  روســتاها  ایــن 
خدمــات ارتباطــی راه محــروم 
انــد، درحالــی کــه شــهید داده 
انــد  8۰ درصدمــردم ایــن 
مناطــق کوهشــهری منوجــان 
ــه جبهــه حــق علیــه باطــل  ب
راهــی  شــده انداجــازه ندهیــد 

آب  مثــل  یــا  اینجــوری 
ــاف  ــان اجح ــوردن درحقش خ
ــنهاد و  ــک پیش ــا ی ــود. ب بش
امتحــان از شــما مســئولین 
ــی  ــا ماه ــه ای ی ــرم هفت محت
یــک بــار بــا ماشــین شــخصی 
خــود بــه جــاده خاکــی و 
ســنگی ســونوگان- ســرگرو و 
ــته  ــد داش ــت و آم ــرد رف گیم
ــی  و  ــه احساس ــا چ ــید ب باش
بــا چــه مشــکلی مواجــه مــی 

ــا مســئولیم  شــوید،   همــه م
پاســخگو  ...ازمســووالن 
منوجــان  کــش  وزحمــت 
خواهشــمندیم فکری اساســی 
ســایرنقاط  ومثــل  کنیــد 
راهــم  اینجــا  روســتایی 
دریابیــد امیــدوارم ســخنان 
مــارا بــه دل نگیریدچراکــه 
بیــش  کارازشــما  توقــع 
ازپیــش داریــم وبس....دیــدگاه 

مخاطبیــن

نامه وارده
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هر کس رابطه میان خود و خدا را اصالح کند، 
خدا نیز رابطه میان او و مردم را اصالح می کند

حضرت علی علیه السالم

خبر
اخبار شهرستانهای جنوب کرمان 

ــد  ــش دارن ــت و آرام ــه امنی ــاز ب ــردم نی ــه منوجان:م ــام جمع ام
اســتاندار و شــورای تامیــن اســتان و وزارت کشــور فکــری بــه حــال 

ــد.  ــردم بکنن م
حجــه االســالم امیــن رضوانــی امــام جمعــه  منوجــان در نمازجمعــه 
مــورخ3۰ مهــر مــاه  ۱۴۰۰ گفــت :  از مســئوالن میخواهــم باتوجــه 
بــه اینکــه راه عبــور  ســوختهای قاچــاق ازهفــت  شهرســتان جنوبــی 
و حتــی سیســتان و بلوچســتان از منوجــان هســت مشــکالت 
عدیــده ای بــرای زندگــی عــادی شــهروندان منوجــان ایجــاد کــرده 
ــر  ــوخت ب ــینهای س ــه ماش ــای تخلی ــری و انته ــدای بارگی ودر ابت
ــد وزندگــی  ــت و آرامــش دارن ــه امنی ــاز ب ــردم نی فکــری بشــود وم
ــواده هــا در روســتاهای دور افتــاده در خطــر برخــورد  ــدان خان فرزن
بــا قاچاقچیــان وماشــینهای ســوخت بــر اســت و بــدون  هیچگونــه 
ــه عبــور و مــرور شــهروندان حرکــت می کننــد ومســئوالن  توجــه ب
بــاال واســتاندار و وشــورای تامیــن اســتان و وزارت کشــور فکــری بــه 

حــال مــردم بکننــد.
ــه  ــه ضمــن توصی ــه اول نمازجمع ــی درخطب حجــه االســالم رضوان
بــه تقــوای الهــی وتبریــک میــالد پیامبــر اکــرم) ص( و امــام جعفــر 
صــادق )ع( خاطرنشــان کــرد: یکــی از شــئونات پیامبــر اســوه بــودن 
هســت واگــر میخواهیــم در ایــن دنیــا و ســرای آخــرت موفق باشــید 
نمونــه و الگــوی خــوب پیامبــر اکــرم هســت وبــه مهــرورزی ومــردم 
داری پیامبــر نــگاه کنیــم وســبک زندگــی پیامبــر باید در دســتورکار 

قــرار گیــرد. 
ایشــان درخطبــه  دوم بــه روز اخــالق ومهرورزی اشــاره وخاطرنشــان 
ــه  ــه پیامبرداشــت در خان ــرورزی را ک ــد اخــالق و مه ــا بای ــرد: م ک

بــکار ببریــم .
ــه اینکــه راه  ــزود: از مســئوالن میخواهــم باتوجــه ب ــان اق وی در پای
ــی  ــی و حت ــتان جنوب ــت  شهرس ــاق ازهف ــوختهای قاچ ــور س عب
ــده ای  سیســتان و بلوچســتان   از منوجــان هســت مشــکالت عدی
بــرای زندگــی عــادی شــهروندان منوجــان ایجــاد کــرده ودر ابتــدای 
ــر فکــری بشــود  بارگیــری و انتهــای تخلیــه ماشــینهای ســوخت ب
ومــردم نیــاز بــه امنیــت و آرامــش دارنــد وزندگــی فرزنــدان خانــواده 
ــان  ــا قاچاقچی ــورد ب ــر برخ ــاده در خط ــتاهای دور افت ــا در روس ه
وماشــینهای ســوخت بــر اســت و بــدون  هیچگونــه توجــه بــه عبــور 
ــتاندار  ــاال واس ــئوالن ب ــد ومس ــت می کنن ــهروندان حرک ــرور ش و م
ــه حــال مــردم  و وشــورای تامیــن اســتان و وزارت کشــور فکــری ب

بکننــد.

تداوم فعالیتهای 
عمرانی شهرداری منوجان

عملیات عمرانی* *تسطیح* ،ریگالژ،*خاکریزی، *زیرسازی*،
*خیابان حضرت قائم ومعابر اصلی خیابان ولیعصر وقائم* 

عمرانـی  عملیـات  آغـاز  از  منوجـان*  شـهرداری  *سرپرسـت 
خاکریـزی، زیرسـازی خیابـان قائـم ومعابراصلـی ایـن خیابـان بـه 
منظور تسـهیل در تردد شـهروندان و تسـریع در دسترسـی بهتر به 

بلوارولیعصروخیابانهـای دیگـر خبـر داد. 
اسـالمی  شـورای  و  شـهرداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  ��بـه 
شـهرمنوجان، *مهنـدس شـیخی* بـا اعـالم این خبر گفـت: معابر 
شـهری بـه عنـوان بخشـی از زیرسـاخت های اصلی و پایه ای شـهر 
نقـش حائـز اهمیتـی در ارائـه خدمـات به شـهروندان با تسـهیل و 
تسـریع تـردد، کاهـش و انتقـال بار ترافیـک ایفا میکننـد؛ از این رو 
یکـی از اقدامـات و وظایـف عمرانـی مهمـی کـه در ایـن زمینـه بر 
عهده شـهرداری ها گذاشـته شـده است، بهسـازی و زیرسازی معابر  

در سـطح شـهر است. 
*روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهرمنوجان*

پیام مخاطبین

۱:لطفــا ایــن پیــام مــا بــه گــوش مســئولین ذیربــط برســانید: کوچــه 
ــق،  ــی مطل ــان در تاریک ــم ۱۰منوج ــان معل ــدوده خیاب ــای مح ه
ســاختمانهایی نیمــه کاره باعمربیــش از2۰ســال کــه انــگار صاحبــان 
آنهــا قصدســاخت وســاز آنهــا راندارندومتاســفانه مکانــی شــده بــرای 
ــخگوی  ــع معتادین!!!...پاس ــی مواق ــگها و برخ ــه س ــات ازجمل حیوان
پیگیــری ایــن مشــکالت کیســت؟این موضــوع هــم ســال گذشــته 
ازطریــق تریبــون جنــوب منعکــس شــده کــه فقــط روشــنایی کوچه 
معلــم توســط مدیریــت محتــرم وپاســخگوی بــرق ۱۰ انجــام شــد 
کــه متاســفانه بازهــم المپهــای مســیر شکســته ویــا ســوخته انــد که 

نیازبــه تعمیروتعویــض دارنــد...
تاریکــی مطلــق مســیر یقینــا باعــث فرصــت طلبــی ســارقین مــی 
شود...امیداســت بزرگــواران مدیریــت جدیــد شــهری منوجــان برنامه 

ای بــرای ایــن مســیر داشــته باشــند...ان شــااهلل
دیدگاه مخاطبین

2: پیام وارده ی مخاطبین
بــا ســالم و خــدا قــوت - ســه روزه کــه شــهرک شــهدا فــاز 2 کاًل آب 
نــداره امــا از طرفــی دیگــر داخــل کوچــه هــدر رفــت آب داریــم. بــا 
اینکــه چندیــن بــار بــا مســئولین اداره آب تمــاس گرفتــه شــد و قول 
رســیدگی دادنــد امــا متاســفانه تاکنــون هیــچ گونــه اقدامــی صــورت 
ــئولی  ــی مس ــراف. یعن ــی اس ــن آب یعن ــدر رفت ــن ه ــه و ای نگرفت
نیســت کــه پاســخ گــو باشــه؟ فــاز ۱ هــم همچنیــن آب خیلــی کــم 
هســت و بعضــی مواقــع بــه زحمــت یــک تانکــر پــر میشــه. خانــواده 

هــای شــهدای شــهرک بنیــاد شــهید منوجــان فــاز یــک و دو
لطفــا بــه گــوش مســئولین برســانید/قابل توجــه مدیرمحتــرم 

وپاســخگوی آب شــهری منوجــان

بازدید فرماندار شهرستان منوجان از 
روستای بجگان 

از مرکـز  رییـس شـورای  بخـش آسـمینون  بـه همـراه  فرمانـدار 
واکسیناسـیون روسـتای بجـگان بازدیـد بـه عمـل آوردنـد در ایـن 
بازدیـد فرمانـدار بـر لـزوم واکسیناسـیون عمومی تأکید داشـتند و از 
همـه آحـاد مردم خواسـتند نسـبت بـه واکسیناسـیون اقـدام نمایند

همچنیـن بـا توجـه بـه کمبـود آب شـرب بجـگان و شـهرک امـام 
حسـین علیـه السـالم مقرر گردیـد در اولیـن فرصت نسـبت به حفر 

چـاه جدیـد اقـدام کنند
محمـودی یـادآور شـد ان شـااهلل بـا پـی گیـری هایـی کـه صـورت 
خواهـد گرفـت و بـا همـکاری اداره آبفـای شهرسـتان پیمانـکار این 
طـرح مشـخص و امیدواریـم هـر چـه سـریعتر بـا حفـر چـاه جدیـد 

مشـکل آب شـرب ایـن منطقـه حـل شـود.

جلسه شورای ترافیک
 در شهرداری کهنوج 

ــا حضــور  دوشــنبه مــورخ 3. 8. ۱۴۰۰ رأس ســاعت ۱۰ جلســه ای ب
مهنــدس محمــودی شــهردار، جنــاب ســرهنگ یارالهــی رئیــس پلیس 
راهور،جنــاب ســرگرد ســنجری رئیس راهنمایــی و رانندگــی، مهندس 
ــای  ــن، آق ــئول اماک ــلیمانی مس ــای س ــورا، آق ــده ش ــریفی نماین ش
محمــد صالحــی مســئول تاکســیرانی و حمــل و نقــل شــهری، مدیران 
آژانــس هــا و خــط نگهــداران تاکســی شــهری تحــت نظــارت ســازمان 
ــای  ــور راهکاره ــوج بمنظ ــهرداری کهن ــل ش ــل و نق ــت حم مدیری
افزایــش کیفیــت خدمــات  مسافرکشــی، پیگیــری مشــکالت رانندگان 

و رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی برگــزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه آقــای مهنــدس محمــودی شــهردار محتــرم ضمــن 
تبریــک میــالد پیامبــر و خــوش آمدگویــی و تقدیــر از زحمــات شــبانه 
روزی مدیــران آژانــس هــا، از آنهــا خواســت ضمــن رعایــت قوانیــن و 

مقــررات ، نظــارت کافــی بــر فعالیــت راننــدگان داشــته باشــند.
ــع آنهــا  ــرم از مشــکالت و راه هــای رف در ادامــه دیگــر اعضــای محت

ــد... صحبــت کردن
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کهنوج

دامپزشـکی  اداره  رئیـس   
بازدیـد  از  منوجـان  شهرسـتان 
شـکرالهی  آقـا  حـاج  سـرزده 
بـه  مجلـس  در  مـردم  نماینـده 
همـراه امـام جمعه محتـرم حاج 
آقـا رضوانـی از اداره دامپزشـکی 
شهرسـتان و دیـدار بـا همـکاران 

داد  خبـر  اداره  ایـن 
رئیـس اداره دامپزشـکی منوجان 
در ایـن دیـدار ضمـن تشـکر از 
حضـور امـام جمعه محتـرم حاج 
آقـا رضوانی و نماینـده محترم در 

مجلـس حـاج آقـا شـکراللهی و 
شـرح اقدامات و خدمـات صورت 
گرفتـه در هفـت ماهـه  امسـال 
موجـود  هـای  ظرفیـت  گفـت 
۵۵هـزار  از  بیـش  شهرسـتان 
سـنگین،  و  سـبک  دام  راس 
۱واحـد فعال پرورش شـترمرغ با 
ظرفیـت ۱۵۰قطعه-2واحد مرکز 
پرورش آبزیـان از توانمندی های 
حـوزه  در  شهرسـتان  شـاخص 

می باشـد دامپزشـکی 
 رهبـان افـزود: با توجـه به حجم 

مسـئولیت های سـازمانی متعدد 
مجموعـه  مشـکالت  مهمتریـن 
دامپزشـکی نداشـتن سـاختمان 
اعتبـارات  شـدید  کمبـود  اداری 
نیـروی  و چالـش جـدی منابـع 
انسـانی می باشـد بـا ایـن وجـود 
جهـت  را  خـود  تـالش  تمامـی 
حفـظ و حراسـت از سـرمایه دام 
و طیـور برابـر ضوابـط سـازمانی 

می دهیـم  انجـام 
نماینـده محتـرم در مجلـس نیز 
ضمـن تشـکر از خدمـات صورت 

گرفتـه و اقدامـات صـورت گرفته 
و اقدامات بهداشـتی دامپزشـکی 
منوجـان گفـت ضمـن دیـدار بـا 

هفتـه  در  جهادکشـاورزی  وزیـر 
و  مشـکالت  پیگیـری  آینـده 
شهرسـتان  اداره  هـای  دغدغـه 

آمادگی الزم در خصوص پیگیری 
همـه مطالبات دامپزشـکی حوزه 

انتخابیـه را دارم.

بازدید سرزده شکرالهی نماینده پنج شهرستان 
در مجلس  از اداره دامپزشکی منوجان به 

مناسبت هفته گرامیداشت  دامپزشکی

خدماتـی  و  رفاهـی  مجتمـع   
شـهید  سـپهبد  اموزشـی  و 
سـلیمانی فرهنگیـان قلعـه گنج 
ونـد  زینـی  دکتـر  حضـور  بـا 
اسـکندری  و  کرمـان  اسـتاندار 
پـرورش  و  امـوزش  مدیـرکل 
اسـتان کرمان و حجت االسـالم 
نیـک  احمـدی  المسـلمین  و 
مهـدی  دکتـر  و  جمعـه  امـام 
شهسـواری فرمانـدار قلعـه گنج 
و سـعید احمـدی رئیـس اداره 
امـوزش و پـرورش قلعـه گنج و 

جمعـی از همراهـان و مدیران و 
معلمـان به بهره برداری رسـید.
اداره  مدیـر  احمـدی  سـعید 
امـوزش و پـرورش قلعـه گنـج 
افتتاحیـه  ائیـن  ی  حاشـیه  در 
اموزشـی  و  رفاهـی  مجتمـع 
فرهنگیـان قلعـه گنـج کـه بـه 
سـبک هتـل کپـری قلعـه گنج 

داشـت: بیـان  شـده  احـداث 
بـه  زمینـی  در  مجتمـع  ایـن 
بـا  و  هکتـار  یـک  مسـاحت 
زیربنـای ۴۰۰ مترمربـع شـامل 

دوازده واحـد رفاهـی و اقامتـی 
بـا اعتبـار دو میلیـارد تومـان با 
و  سرمایشـی  کامـل  تجهیـزات 

گرمایشـی بهـره برداری رسـید.
ادیـب حیـدری خبرنگارتریبون 

ب جنو

صبـح امـروز فرماندار شهرسـتان منوجان   با 
مدیـر کل راهـداری حمـل و نقـل مهنـدس 
جمیلی  و مهندس سـاردویی مدیر کل راه و 

شهرسـازی دیدار کردند 
 بـا توجـه به بازدیـد یک ماه پیـش مهندس 
سـطح  راهسـازی  هـای  پـروژه  از  جمیلـی 

شهرسـتان منوجـان 
امـروز فرمانـدار جنـاب محمـودی خواسـتار 
تسـریع در کار و بـه  بهـره بـرداری رسـیدن  

ایـن طـرح ها  شـدند
 مهنـدس جمیلـی قـول آسـفالت یکـی از 
روسـتاهای بـاالی پنجـاه خانوار کـه کارهای 

آن انجـام شـده را دادنـد

اهم صحبت ها و پی گیری ها 
۱. انجام کار مطالعاتی کندر به رودان 

2. جـاده یوبـاد بـی بـی - جغین و  آسـفالت 
بخشـی از ایـن محور که کار زیرسـازی انجام 

شـده است
آبـاد  اسـالم  روسـتای  مطالعاتـی  انجـام   .3

کشـولگ
۴. بـه مناقصـه رفتـن جـاده حسـین آبـاد - 

قلعه 
آبـاد  اسـالم  جـاده  تسـریع  و  تعریـض   .۵

طالقـان  - شـیبکوه 
۶. تسریع در روند ساخت پل محمدآباد

7. تسریع در پروژه زیارت فضل بن عباس

8. آسفالت بخشی از جاده بجگان - دهکهان 
۹. مناقصه جاده کندر - سکنان

سـاردویی  مهنـدس  از  فرمانـدار  همچنیـن 
خواسـتند پـروژه اسـتخر را هـر چـه زودتـر 
تکمیـل و در اختیـار ورزشـکاران قـرار دهند 
و عملیات سـاخت پل سـراس و بانـد چهارم 
جـاده منوجـان - بـارگاه محـدوده کارخانـه 

آسـفالت از سـر گرفته شـوند
مهندس سـاردویی به متقاضیان مسـکن که 
تاکنـون تسـهیالتی دریافـت نکردند یـادآور 
شـد در سـایت مسکن و شهرسـازی ثبت نام 
و بـر اسـاس دسـتور العمـل هـا عمـل کنند 
تـا بتواننـد تسـهیالت خـود را دریافت کنند

دیدار فرماندار با  مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل و 
مهندس ساردویی مدیر کل راه و شهرسازی 

بهره برداری از مجتمع 
رفاهی و اموزشی شهید 

سلیمانی فرهنگیان قلعه گنج 
با اعتبار دو میلیارد تومان 

گشت مشترک  ستاد کرونا و تنظیم بازار از 
واحد های صنفی شهرستان منوجان

 با حضور معاون سیاسـی فرمانداری ، جانشـین دادسـتان ، بازرسـی 
فرمانـداری ، اتـاق صمـت ، مرکز بهداشـت ، اتاق اصنـاف و اماکن از 

۵۰ واحـد صنفـی بازدید بـه عمل آمد 
 در ایـن بازدیـد 8 واحـد جریمـه ، دو واحـد پلمـپ و چندین واحد 

دیگـر اخطار دریافـت کردند
بـه  نسـبت  هـای صنفـی  واحـد  تمـام  گردیـد  مقـرر   همچنیـن 

کننـد اقـدام  واکسیناسـیون 
و شرط حضور در مغازه ها تزریق واکسن کرونا باشد 

 واحـد هایـی کـه اتیکـت قیمـت  و فاکتـور نداشـتند تذکراتی داده 
شـد و در صـورت تکـرار صنـف آنهـا شـامل جریمه و پلمـپ خواهد 

. شد

رزمایش گردان امام علی )ع( وگردان 
کوثرخواهران درشهرستان منوجان برگزارشد

بسـیجی  نیروهـای  آمادگـی   باهـدف   کـه  رزمایـش  درایـن   
درهنـگام بـروز حـوادث وبحرانهـا برگزارشـد،امام جمعـه منوجـان 
ازنزدیـک  ناحیـه  فرماندهـی  و  گنـج  پنـج  نماینـده  درمعیـت 
درجریـان برگـزاری رزمایـش قرارگرفتنـدو درجمـع بسـیجیان بـه 
ایرادسـخنرانی پرداختند.به گـزارش تریبون جنـوب دراین رزمایش 
مشـکالت  رفـع  درجهـت  گنـج  پنـج  نماینـده  منصورشـکرالهی 
بسـیجیان وتجهیـز نیروهای بسـیجی قـول مسـاعد دادو از زحمات 

تقدیرنمـود. رزمایـش  ایـن  برگـزاری  متولیـان 

جلسه رفع موانع تولید جنوب استان
 برگزار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان جیرفـت، صبـح 
امـروز جلسـه رفـع موانع تولیـد واحدهـای صنعتـی و معدنی جنوب 
اسـتان به ریاسـت دکتر زینی وند اسـتاندار کرمان و با حضور معاون 
شهرسـتانهای  فرمانـداران  جیرفـت،  فرمانـدار  اسـتاندار،  اقتصـادی 
جنوبـی، مدیرکل دفتر جذب و سـرمایه گذاری اسـتانداری، مدیرکل 
حراسـت اسـتانداری، رئیس سـازمان صمـت جنوب، رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی، رئیـس بانک کشـاورزی جنـوب و سـایر مدیران و 

کارشناسـان در محـل فرمانـداری جیرفت برگزار شـد.
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رئیـس اداره ورزش وجوانـان منوجان:برنامه 
ی  دردهـه  ورزشـی  ی  گسـترده  هـای 

گـردد اجرامـی  فجرامسـال 
وجوانـان  ورزش  اداره  رئیـس  سـتوان  سـعید 
شهرسـتان منوجـان بـا گذشـت یکسـال از زمـان 
شهرسـتان  ایـن  ورزش  اداره  مدیریـت  تصـدی 
،عملکردتقریبـاٌ قابـل قبولی راتاکنون از خودنشـان 
داده و برای اولین بارمسـابقات  رشـته های مختلف 
ورزشـی از جملـه اتومبیلرانـی و  اسـب سـورای 
را درایـن شهرسـتان برگزارکـرده کـه بااسـتقبال 
عالقمنـدان بـه ایـن ورزشـها روبـرو شـده اسـت.

هشـت  و  دولتـی  مدیریـت  لیسـانس  دارای  وی 
سـال سـابقه ی مدیریـت اداره ورزش و جوانـان 
فاریـاب ومـدت دو سـال مدیریـت اداره ورزش و 
جوانـان کهنـوج  را درکارنامـه ی خوددارد.برنامـه 

هـای اجراشـده در هفتـه ی تربیت بدنـی وورزش 
تصویـری  گـزارش  درقالـب  ایشـان   بامدیریـت 
وتشـریحی جهـت اطـالع عمـوم در ایـن نشـریه 

منتشـر گردیـده اسـت.
برگزاری همایش پیاده روی در بجگان

وجوانـان  ورزش  اداره  هـای  برنامـه  ی  درادامـه 
شهرسـتان منوجان به مناسبت هفته تربیت بدنی 
وورزش ،همایـش پیـاده روی درروسـتای بجـگان 
بابرنامـه هـای متنـوع فرهنگـی ومسـابقات اسـب 
سـواری،طناب کشـی،دارت ،کشـتی محلـی ،مـچ 
انـدازی ،دو باگونی،هدف گیری بادوشـاخه و اجرای 
کاراته بانوان برگزارشـد.به گـزارش تریبون جنوب، 
درایـن همایش امـام جمعـه منوجان،نماینده پنج 
وآسـمینون  مرکـزی  ،فرماندار،بخشـداران  گنـج 
سـاالری رئیـس شـورای شـهرمنوجان ،رهپیـش 

شـورای  شهرسـتان،رئیس  شـورای  رئیـس 
وجوانـان  ورزش  اداره  وکارکنـان  بجگان،رئیـس 
همگانـی  ورزشـهای  هیئـت  ،مسـوول  منوجـان 
،دهیاری وشـوراهای اسـالمی بجگان وشهرک امام 
خمینی ،وبسـیجیان پایگاه مقاومت شهیدفوالدگر 
نیـز حضورداشـتند. درایـن همایش سـتوان رئیس 
سـپاس  ضمـن  منوجـان  وجوانـان  ورزش  اداره 
ازحاضریـن ومهمـان همایـش ازبرگـزاری چنیـن 
همایـش هایـی بـه صـورت وسـیعتر در ایـام اهلل 
دهـه فجرخبـرداد. نماینـده پنـج گنج نیـز باتوجه 
بـه طرح مشـکالت توسـط بهـاری رئیس شـورای 
بجـگان درجهـت تجهیز سـالن و تبدیل روسـتای 
بجـگان بـه شـهردرآینده نزدیک خبـرداد وتصریح 
کرد:بـزودی وزیـرورزش راجهـت رفـع مشـکالت 
جنـوب کرمـان به حـوزه انتخابیـه دعـوت خواهم 

کردتاازنزدیک مسـائل ومشـکالت ورزش را بررسی 
ومشـاهده کندو درجهـت تامین اعتباراقدام شـود.
به مناسـبت هفته تربیت بدنی و ورزش  مسـابقات 
اتومبیـل رانی اسـاللوم نیـز به میزبانی شهرسـتان 
منوجـان و همـکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت 

اتومبیلرانی شهرسـتان منوجـان برگزار گردید 
و  ایـن مسـابقات در سـه بخـش ۱3۰۰, ۱۵۰۰ 
۱8۰۰ برگـزار شـد و بـه نفـرات برتر جوایـزی اهدا 

گردید 
بـا توجـه به اسـتعدادهای خوبی کـه در این ورزش 
در پنج شهرسـتان جنوبی وجود دارد لذا مساعدت 
مسـوولین را مـی طلبـد کـه نـگاه ویژه ای بـه این 
ورزش داشـته باشـند،چرا که اگر در این شهرستان  
ها پیسـت اتومبیلرانی در اختیـار جوانان قرار گیرد 

چه بسـا شـاهد تصادفات کمتری باشیم.

اقدامات کم نظیـراداره ورزش وجوانان  اداره 
ورزش وجوانان شهرسـتان منوجان

در  ورزش  و  بدنـی  تربیـت  هفتـه  مناسـبت  بـه 
منوجـان  شهرسـتان 

۱-غبـار روبـی گلـزار شـهدا توسـط مسـئولین و 
ورزشـکاران )بانـوان و آقایـان (

2-مسابقات تیراندازی در دوبخش آقایان و بانوان
3-مسـابقات پرواز بادبادکها و نقاشـی ویژه کودکان 

مکان چمـن مصنوعی بزرگ 
۴-اجرای مسابقات اسب سواری 

۵-کوهنـوردی عمومی همراه با مسـابقات و برنامه 
های تفریحی و ورزشـی ، دارت و طناب کشـی 

۶-همایش پیاده روی عمومی 
7-برگزاری همایش کوهپیمایی عمومی 

بـا  کارکنانشـان  و  ورزش  اداره  رئیـس  8-دیـدار 
فرمانـدار و امـام جمعـه محتـرم منوجـان 

۹-جشـنواره بازیهای بومی و محلی )چوب کشـی، 
 ، دوشـاخه  بـا  گیـری  هـدف  ،طنابکشـی،  دارت 
دومیدانـی در بخـش نـودژ و منوجـان ،مـچ اندازی 
نـان  پخـت  و  محلـی  کشـتی   ، گونـی  بـا  دو   ،
محلی،خـوس بافـی ، سـبد بافـی بـا بـرگ نخل،(

۱۰-برگزاری مسابقات اتومبیلرانی 
۱۱-برگـزاری مسـابقات والیبال در بخـش آقایان و 

بانوان 
۱2-مسـابقات تنیس روی میـز در دو بخش آقایان 

و بانوان 
۱3-مسابقات فوتبال 

۱۴-مسابقات پنالتی در بخش بانوان 
۱۵-برگزاری جشنواره المپیاد درون مدرسه ای

عملکرد واقدامات اداره ی ورزش وجوانان منوجان در هفته ی تربیت بدنی و ورزش


