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بـاران باریـد و خـدا بـاز هـم سـیل رحمتش را 
بـر مـا جـاری سـاخت. مادامـی کـه در دریـای 

نامنتهـای رحمتـش غـرق بودیم!
رابیندرانـات تاگـور، فیلسـوف، شـاعر، عـارف و 
نویسـنده ی هنـدی در جملـه ای زیبـا و قابل 

تامـل مـی گوید:
»هـر کودکـی بـا این پیام بـه دنیا مـی آید که، 

خداوند هنوز از بشـر نا امید نشـده اسـت.«
شـاید بتـوان در ارتباط بـا باران و سـایر نعمات 
خداونـدی کـه بـر مـا عرضـه مـی شـود هـم 
همیـن مضمـون را متصـور شـد و مورد تشـابه 
قـرار داد، مثـًا بدین مضمون کـه: هر قطره ی 
بـاران بـا ایـن پیام بـه زمین فـرود مـی آید که 

خداونـد هنـوز از مـا نا امید نشـده اسـت.
ایـن را مقدمتـاً عـرض کـردم و قصـد نیسـت 
کـه از ایـن منظر سـخن را به درازا ببـرم. چون 
خداونـد کارش را بلـد اسـت و می کنـد. یعنی 
باز هم باران هسـت و سـیل رحمتش همچنان 

جـاری خواهـد بود.
پـس بگذریـم و فقط بگوییم خدایا شـکرت که 

هنـوز به ما امیـدواری!
هـدف و سـوال اصلـی اما اینسـت که مـا چه؟! 
مـا بـا خـود چه کـرده و چـه کنیم زیـن پس؟

ما، یعنی همه ی ما! 

مـای مردم، مای مسـئوالن، مای مدیـران، مای 
برنامـه ریـزان، مای طراحـان، مای مهندسـان، 
مـای کارشناسـان، مای ناظـران! همه و همه ی 

ماهایـی که: »از ماسـت که بر ماسـت!«
آیا باز هم همین روند را ادامه دهیم!؟

آیـا نمی خواهیم از این تجربه ی ناخوشـایند و 
تلخ عبـرت بگیریم!؟

سـیل کار خـود را بـا ما کـرد و رفت، مـا بیاییم 
و چـه کار با سـیل کنیم؟

البتـه که باران زیباسـت! دیدیم کـه چقدر زیبا 
وجهه ی ما را شسـت و ما را به خودمان نشـان 

داد! سـیلی بـه راه انداخـت و آبـی گل آلـود و 
کدر و تیره به چشـمانمان پاشـید و تمام آنچه 
را کـه بـا هـزاران دوز و کلـک زیـر دامـان مان 
پنهـان داشـتیم بـه کـف آورد و پیـش دیدگان 
مان آشـکار سـاخت و زالل و صاف و روشـن با 
ما سـخن گفـت که: »که هسـتید و چـه کرده 

اید؟«
شرمسـاری  ایـن  و  سـیل  و  بـاران  از  پـس 

کنیـم؟ چـه  مدیریتـی 
آیـا هنـوز وقـت آن نرسـیده اسـت کـه دیدگاه 

یکبـار مصرفـی خـود را تغییـر بدهیم!؟
تمـام نگاهمـان بـه بحـران هـا شـده یکبـار 
مصـرف! قبـل از بحـران یکبـار مصرفـی عمـل 
مـی کنیـم، در حیـن بحـران هـم و بعـد از آن 

! نیز 
تا کی.....؟

آیا باز هم می خواهیم ادامه دهیم؟
آیـا باز هـم کارفرما و مجری و ناظر یک کاسـه 
شـویم و پـل بسـازیم یکبـار مصـرف!؟ جـاده 
بسـازیم یکبـار مصـرف!؟ خانـه بر شـانه که نه 
بر دِل رود بسـازیم!؟ جنگل هایمان را بسوزانیم 

تا کاشـانه کنیم!؟
بـا مدیریـت کنسـروی خـود چه خواهیـم کرد 
مـی  اش کنسـروی  پـس؟! چـرا همـه  زیـن 

و  آنقـدر دسـت دسـت  و همیشـه  اندیشـیم 
تعلـل مـی کنیم تـا کار به دپو و توزیع کنسـرو 
برسـد؟! چـرا اینهمـه هزینه که هرسـاله صرف 
کنسـرو و نـان و پنیـر و آب معدنـی و چـادر و 
پتـو و موکت و بخاری و سـایر چیزهای موقتی 
دیگـر می کنیـم صرف سـیل بنـد و تعریض و 
تعمیـق بسـتر رودخانـه ها و سـاخت پـل ها و 

آبگذرهـای درسـت و حسـابی نمـی کنیم. 
آیـا هنـوز هـم مـی خواهیم بـا مقولـه ای بنام 
پیشـگیری بیگانـه باشـیم و مدیریـت بحـران 
مـان فقط دو سـه روز قبل از بارندگی و سـیل 
و فقـط در حـد ریختـن چنـد بیـل لـودر بـار 
کنـار رودخانـه هـا و چنـد روز بعـد از سـیل 
توزیـع کنسـرو باشـد!؟ و بعـدش برای فـرار از 
مسـئولیت و توجیـه عملکرِد کـرده و ناکرده و 
اشـتباه خـود و پـاک کـردن صورت مسـاله با 
فـان روزنامـه و فان رسـانه بگوییـم که مثًا 

منوجـان و گنج آباد خسـارت آنچنانـی ندیده 
اسـت و آنچـه تخریـب شـده آغل گوسـفندان 
اسـتانی  ارشـد  مسـئول  فـان  چـرا  بـوده!؟ 
مـان الپوشـانی مـی کنـد و مثـًا سـعی دارد 
غـار ایجـاد شـده ی زیـر اتاقـک هـای کمیته 
امـدادی در گنـج آبـاد منوجـان را پنهان کند 
و از قـول ایـن مقام مسـئول بحران؛ در رسـانه 
هـا گفتـه شـود شهرسـتان منوجان خسـارت 
چندانـی ندیـده اسـت!؟ آیـا می خواهیـم این 
همـه ویرانگری و خسـارت که سـیل به بنیان 
ها و اسـاس این شـهر وارد سـاخت را نبینیم!؟ 

؟ ا چر
از خویشتن به کجا چنین شتابان به فراریم!؟

بگذریـم... در ایـن خصـوص گفتنـی هـا زیـاد 
. ست ا

در  کـه  اخیـر  هـای  سـیل  و  هـا  بارندگـی 
منطقـه ی مـا ایجاد شـد درس بزرگـی برای 

بخوبـی  را  مـا  بـزرگ  اشـتباهات  و  بـود  مـا 
برایمـان نمایان سـاخت. سـیل به مـا آموخت 
کـه در بحـث راه سـازی و پل و شهرسـازی و 
خیابان کشـی و تمامی سـاخت و سـازهایمان 
دچـار اشـتباهات فاحش و مهلکی هسـتیم و 
اکثریـت زیـر سـاخت هـا و سـازه هایمـان نه 
تنهـا مهندسـی و کارشناسـی شـده نبـوده و 
نیسـت بلکـه در بعضی مـوارد مفتضح و یکبار 

اسـت. مصرف 
بیاییـم از ایـن بـه بعـد رویـه ی خـود را تغییر 
دهیـم و دسـت در دسـت هـم داده و بـرای 
فرزنـدان و آیندگان خویش کاری کنیم در خور 
توجه و شـان. هنوز هم دیر نشـده اسـت! چون 

ماهـی را هـر وقـت از آب بگیـری تازه اسـت!
آنهـا و تاریـخ شـان مـا را بـه قضـاوت خواهنـد 
نشسـت که با سـرمایه ها و امانت هایشـان چه 

کـرده ایم!

ه ی سیل پس از باران َغوصی در ُلِجّ

با مدیریت کنسروی خود
چه خواهیم کرد زین پس؟!
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*22بهمن فجر مبارکباد*
*پیام پیشگیری*

تمامی پیامک های ارسالی از سامانه قضایی فقط با سرشماره ADLIRAN می باشد و هرگز برای 
ارسال آنها از شماره سیم کارت شخصی استفاده نمی شود. *پیامک هایی که دارای لینک جهت 

پرداخت وجه باشند جعلی و با هدف کالهبرداری است.*
*معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان*

 خبر خبر
قضاوت داور منوجانی 

در مسابقات لیگ دو کشوری

مصطفـی زارعـی داور خـوش آتیـه شهرسـتان منوجـان  بـه همـراه 
کوبـل داوری از خراسـان جنوبـی و کرمـان  برای اولین بار مسـابقات 
لیـگ دسـته 2 کشـور را قضـاوت کردنـد . ایـن بـازی بین تیـم های 
شـهرداری بندرعباس و نیـروی زمینی به میزبانـی بندرعباس برگزار 
گردیـد و در پایـان شـهرداری بندرعبـاس موفـق شـد بـا نتیجـه دو 
بـر صفـر بـازی را بـه سـود خـود بـه پایـان ببـرد . مصطفـی زارعـی 
اهـل منوجـان ماه کنـگان تنهـا نماینده پنـج شهرسـتان جنوبی در 
مسـابقات کشـوری حضور دارد . برای داور جوان در مسـابقات آینده 

آرزوی  موفقیـت داریـم.

لزوم تسریع خدمت رسانی به مردم
 سیل زده جنوب کرمان

نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـي اسـتان کرمـان در مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: بـا توجـه بـه فصـل سـرما درخواسـت دارم 
رونـد کمک رسـانی بـه مـردم سـیل زده کرمـان با سـرعت بیشـتری 
تـداوم پیـدا کند. بـه گزارش خبرنـگار خبرگزاری خانـه ملت، منصور 
شـکرالهی در نشسـت علنی )یکشـنبه 10بهمن ماه( مجلس شـورای 
اسـامی در تذکـر شـفاهی خود گفـت: از حضـور رئیس جمهـور در 
حـوزه انتخابیـه خـود که تا حـدودی آالم مـردم آن خطـه را کاهش 
داد، تشـکر و قدردانـی می کنـم. درخواسـت دارم بـا توجـه بـه فصل 
سـرما کمک رسـانی بـه مـردم سـیل زده جنـوب کرمـان سـرعت 
بیشـتری پیـدا کند. نماینده مـردم کهنوج و منوجـان و رودبارجنوب 
و قلعه گنج و فاریاب در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: از معاون 
اول رئیـس جمهـور، وزیر کشـور، وزیر جهاد کشـاورزی، وزیر آموزش 
و پـرورش و رئیـس سـتاد بحـران و اسـتاندار کرمان بـه دلیل حضور 
میدانـی در مناطـق سـیل زده قدردانی می کنـم. وی در پایان تصریح 
کـرد: راهیابـی زودهنـگام تیـم فوتبـال ایران بـه جام جهانـی 2022 
قطـر را بـه ملت ایران، ورزش دوسـتان و غیورمـردان تیم ملی تبریک 

می کنم. عـرض 

سومین جشنواره ملی مرکبات جیرفت
 برگزار شد

همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر سـومین جشـنواره ملـی مرکبـات 
جیرفت به میزبانی شـرکت شـرکت کشـت و صنعت جیرفت برگزار 

. گردید 
در این جشـنواره ائمه جمعه شهرستان های جیرفت و عنبرآباد،دکتر 
عسـکری رئیس کمیسیون کشـاورزی مجلس شـورای اسامی،دکتر 
اعظمـی نماینـده مـردم جیرفت و عنبرآبـاد ، دکتر برومنـدی معاون 
باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، دکتـر برخـوری رییـس سـازمان 
جهادکشـاورزی جنـوب کرمان،دکتـر بـزرگ زاده دبیـر کمیسـیون 
کشـاورزی ،دکتـر محرابی معـاون اقتصـادی اسـتاندار ، دکتر جلیلی 
مقـدم مدیـر کل دفتر امور میوه های گرمسـیری و نیمه گرمسـیری 
موسـوی  مهنـدس   ، کشـاورزی  جهـاد  وزارت  باغبانـی  معاونـت 
مدیرعامـل شـرکت کشـت و صنعت جیرفـت، فرمانـداران جیرفت و 
عنبرآباد ، باغداران و کشـاورزان جنوب کرمان و جمعی از مسـئوالن 

حضور داشـتند.

اختتامیه مسابقات تیراندازی ایام دهه مبارک 
فجر با حضور فرماندار 

بـه مناسـبت ایـام دهه فجـر یـک دوره مسـابقه تیرانـدازی به همت 
هیئـت تیراندازی شهرسـتان منوجـان برگـزار گردید .

ایـن مسـابقات در دو کاس پـی سـی پـی و فنـری برگزار شـد و در 
پایـان در کاس پی سـی پی آقایان افشـین جهانگیـری از قلعه گنج 
مقـام اول ، محمدرضـا کرمـی از قلعه گنـج مقـام دوم ، خلیل زارعی 
، اسـماعیل بیـت الهـی و حسـن رییسـی از منوجان حائـز مقام های 

سـوم تا پنجم شـدند .
در بخـش کاس فنـری آقایـان  صـادق زارعـی از منوجان مقـام اول  
، مسـلم بهمنـی ، اسـام جـداوی ، افشـین رازبـان و محمد مصطفی 

زارعـی مقـام هـای دوم تـا پنجم را بـه دسـت آوردند .
شـایان ذکـر اسـت این مسـابقات بـا حضـور تیراندازانـی از منوجان ، 

هشـتبندی، قلعـه گنـج ، کهنـوج و رودان همـراه بود.
فرمانـدار  شهرسـتان منوجان به همـراه رییـس اداره ورزش و جوانان 
شهرسـتان و رییس هیئت تیراندازی  با  حضور در سـالن مسابقات از 
نزدیک شـاهد چگونگی برگزاری مسـابقات بودند و در پایان از نفرات 

برتر مسـابقات جوایز ارزنده ای اهدا شـد .

نشریه تریبون جنوب ویژه تبلیغات نوروز1401 بزودی منشریم گردد.
تبلیغات هزینه نیست...

آغاز مسابقات معارف قران، عترت و نماز 
دانش آموزان متوسطه شهرستان منوجان

بـه گـزارش تریبـون جنوب، مسـابقات معـارف قران، عتـرت و نماز 
دانش آموزان متوسـطه ی دور اول و دوم شهرسـتان منوجان شنبه 
1400/11/16 در دو حـوزه ی بـرادران و خواهـران در سـالن هـای 
اجتماعـات هنرسـتان کار و دانـش اندیشـه و دبیرسـتان دخترانـه 
فـروغ اندیشـه آغاز شـد. این مسـابقات دانش آمـوزی در مرحله ی 
شهرسـتان و در رشـته هـای حفـظ و قرائت قـران، احکام، انشـای 
نماز، اذان، مداحی، صحیفه ی سـجادیه، تفسـیر سـور قرانی و نهج 
الباغـه بـوده و تـا بیسـتم بهمـن مـاه ادامـه دارد و در نهایت پس 
از پایـان ایـن دور از مسـابقات نفـرات برتـر بـه مرحلـه ی اسـتانی 

معرفی خواهند شـد./ حسـین خسـروی سـردبیر

فعالیتهای عمرانی، خدماتی، فضای سبز 
شهرداری منوجان 

✍ بـه گـزارش روابط عمومی شـهرداری منوجان فعالیتهـای عمرانی 
وخدماتـی وفضای سـبز شـهرداری منوجان به شـرح ذیل در سـطح 

شـهر درحـال انجام می باشـد. 
 ✍ انجـام عملیـات خاکریـزی وزیرسـازی و برداشـت آسـفالت بلـوار 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی کـه در اثر بارندگـی تخریب شـده بود 

توسـط واحـد فنی
 ✍  جمـع اوری نخالـه هـا وزباله در سـطح شـهر وماهکنگان توسـط 

خدمات شـهری 
 ✍  عملیـات لولـه کشـی آب بلـوار وپـارک کنـدر طول توسـط واحد 

فضای سـبز 
 ✍  عملیات عمرانی ادامه سنگ چینی بلوار معلم توسط واحد فنی 

فرمانده انتظامی جیرفت:

حمل سالح سرد عامل وقوع بسیاری از 
جرائم خشن است

 فرمانـده انتظامـی شهرسـتان جیرفـت گفـت: حمـل سـاح سـرد 
یـک اقـدام مجرمانـه و عامل وقوع بسـیاری از جرائم خشـن از جمله 
زورگیری، سـرقت های توام با خشـونت و قتل اسـت. سـرهنگ رضا 
محمدرضایـی افـزود: برخی افـراد بنا به طرز فکـری کاما غلط، خود 
را مجـاز بـه حمل سـاح سـرد می دانند اما دیده شـده همین قشـر 
پـس از ارتـکاب قتل علـت عمل مجرمانه خـود را ترسـاندن و قدرت 
نمایـی عنـوان می کننـد. وی تصریح کـرد: در اظهارات افـرادی که با 
سـاح سـرد مرتکـب جـرم شـده اند چنیـن آمـده که هرگـز به فکر 
قتـل نبـوده اند اما فارغ از اینگونه توجیهات، عامل اسـتفاده از سـاح 

سـرد مقصر شـناخته می شود. 

قاتل فراری با مداخله سران طوایف عنبرآباد 
تسلیم پلیس شد

 فرمانـده انتظامـی عنبرآبـاد از تحویـل قاتـل فـراری توسـط سـران 
طوایـف این شهرسـتان به پلیـس خبر داد. سـرهنگ رضا فیروزبخت 
اظهـار داشـت: قاتـل فـراری طی چنـد روز گذشـته یکـی از اعضای 
خانـواده خـود را بـه علـت اختـاف خانوادگـی به قتـل رسـانده بود. 
وی تصریـح کـرد: در پـی وقـوع قتـل مسـلحانه در حوزه شهرسـتان 
عنبرآبـاد، بافاصلـه اقدامـات اطاعاتـی و عملیاتی پلیـس با حمایت 
های قضایی دادسـتان و رایزنی با سـران طوایف و ذی نفوذان محلی 
در زمینه دسـتگیری قاتل فراری آغاز شـد. فرمانده انتظامی عنبرآباد 
ادامـه داد: با مشـارکت سـران طوایف و ذی نفـوذان محلی، قاتل خود 

را تسـلیم پلیس کرد. 

 مسـئوالن بـرای مهـار افزایـش 
قیمـت سـیب زمینـی تصمیـم 
بـه واردات 100 هـزار تـن از این 
محصـول دارند این در حالیسـت 
کـه در حال حاضر سـیب زمینی 
کشـاورز  از  انـدک  قیمـت  بـا 
خریـداری و گـران فروختـه مـی  

. د شو
از  خبرهـا   - مهـر  خبرگـزاری 
زمینـی  قیمـت سـیب  افزایـش 
در تهـران و کانشـهرهای دیگـر 
بررسـی  دارد  حکایـت  کشـور 
قیمت هـا نیـز از رونـد افزایشـی 
بـازار  قیمـت سـیب زمینـی در 
تهـران خبـر می دهد، بـه طوری 
کـه نسـبت به سـال گذشـته در 
همیـن زمـان این محصـول 106 

افزایـش قیمـت دارد. درصـد 
در ایـن میـان مسـئوالن وزارت 
جهـاد کشـاورزی تصمیـم دارند 
زمینـی  سـیب  تـن  هـزار   100
از مـزارع گواهـی شـده خـارج از 
کشـور بـه بـازار داخلـی تزریـق 
متعـادل  قیمت هـا  تـا  کننـد 
شـوند و سـوال این اسـت آیا این 
افـراد نمی داننـد 1۷0 هـزار تـن 
محصول سـیب زمینی در جنوب 
کرمـان در حال برداشـت اسـت؟

چند روز قبل بـود که خبرگزاری 
مهـر در گزارشـی تحـت عنـوان 
کشـاورزی  دالل هـا  »سـونامی 
جنوب کرمـان را نابـود می کند« 
از وضعیـت نامناسـب کشـاورزان 
شـدید  افـت  و  کرمـان  جنـوب 
قیمـت ایـن محصـول در مـزارع 

خبـر داد.

مسئوالن اصل مطلب را 
رها کرده و در حال واردات 

هستند
توجـه  عـدم  عجیـب  نکتـه 
مسـئوالن به اصل مطلـب و عدم 
ریشـه یابی دالیل افزایش قیمت 
میدان هـای  در  زمینـی  سـیب 
امـا  اسـت،  بـار  تـره  و  میـوه 
حقیقـت ایـن اسـت کـه در حال 
حاضـر سـیب زمینـی کیلویی ۵ 
هزار تومـان از کشـاورزان جنوب 
کرمـان خریـداری می شـود و در 
نهایـت 14 هـزار تومان بـه مردم 

می شـود. فروختـه  تهـران  در 
با وجـود سـیاب و بارندگی های 
روزهـای اخیـر هـم اکنـون کار 
برداشـت سـیب زمینـی در حال 
انجـام اسـت و حداقـل 1۷0 تـن 
در  یـک  درجـه  زمینـی  سـیب 
حـال برداشـت و تزریـق بـه بازار 
اسـت امـا وجـود دالالن کـه بـه 
مـردم  و  کشـاورز  بیـن  واسـطه 
تبدیـل شـده اند موجـب افزایش 

ناگهانـی قیمـت شـده اسـت.
این در حالیسـت کـه بخش قابل 
توجهـی از محصـول نیـز تحـت 
طرح کشـاورزی قراردادی کشت 
شـده و عرضـه ایـن محصـول به 
بـازار می توانـد مشـکات را رفـع 

. کند

کشاورزان جنوب کرمان 
شگفت زده شده اند

عـدم پرداختـن مسـئوالن وزارت 
حـذف  بـرای  کشـاورزی  جهـاد 
کـه  واردات  بـه  اقـدام  و  دالالن 
مسـلماً بـا واسـطه دالالن انجـام 
می شـود عمـًا نـه تنهـا وضعیت 
بـازار را متعـادل نمی کنـد بلکـه 
واقـع  در  می شـود  موجـب 
برداشـت سـیب زمینی 1۷0 تن 
محصـول روی دسـت کشـاورزان 

جنـوب کرمـان بمانـد.
سـیب  واردات  از  جلوگیـری 
زمینـی از اهمیـت بسـیار باالیی 
برخـوردار اسـت در همین راسـتا 
بـا برخـی از کشـاورزان جنـوب 
نشسـتیم،  گفتگـو  بـه  کرمـان 
محمد زراع از کشـاورزان جیرفت 
در گفتگـو بـا مهر می گویـد: این 
خبـر باعـث شـگفتی کشـاورزان 
شـده اسـت، بعد از اینکه بخشی 
نجـات  سـیل  از  محصـول  از 
یافـت و درسـت زمانـی کـه باید 
باقیمانـده محصـول را روانـه بازار 
کنیـم دالالن به جان کشـاورزان 
افتاده انـد و سـیب زمینـی را بـا 
قیمـت اندک خریـداری می کنند 
و گـران بـه مـردم می فروشـند.

طبـق  افـزود:  کشـاورز  ایـن 
امـروز  نـرخ کـه صبـح  آخریـن 
سـیب  دالل  می شـود  انجـام 
زمینـی را ۵ تـا 6 هـزار تومـان 
نهایـت  و  از کشـاورز خریـداری 
تـا 1۵ هـزار تومـان در مصـرف 
کننـده می فروشـد در واقـع هـم 

بـه مـا اجحـاف می شـود و هـم 
بـه مصـرف کننده و کسـی هم با 

نمی کنـد. برخـورد  دالل هـا 

دالالن را حذف و حمل و 
نقل را تسهیل کنید تا قیمت 

پایین بیاید
وی گفت: بـه جای حذف دالل ها 
جابجایـی  بـرای  تسـهیل  یـا  و 
محصـول از جنـوب کرمـان بـه 
 100 می خواهنـد  تهـران  بـازار 
هـزار تن سـیب زمینی به کشـور 
وارد کننـد کـه در ایـن صـورت 
بـازار اشـباع می شـود و قیمـت 
سـیب زمینـی بـه شـدت افـت 
می کنـد و مـا بایـد زیـر قیمـت 

تولیـد محصـول را بفروشـیم.
عبـاس شـعبانی دیگـر کشـاورز 
اهالـی  از  کـه  کرمـان  جنـوب 
عنبرآباد اسـت می گویـد: دالالن 
به مـردم آدرس اشـتباه می دهند 
و می گویند به دلیل سـیل سـیب 
زمینی از بیـن رفته، در صورتیکه 
سـیل در روسـتاهای جازموریـان 
آمـده که بخـش اندکی از سـیب 
زمینـی امسـال در آنجـا کشـت 

ایـن  زمین هـای  اکثـر  و  شـده 
مناطـق زیر کشـت سـیفی جات 
بـوده اسـت. وی گفـت: بـه جای 
اینکـه دسـت دالل را از بازار قطع 
سـیب  واردات  حـال  در  کننـد 
زمینـی توسـط همیـن دالل هـا 

! هستند
وزیـر  گفـت:  کشـاورز  ایـن 
جلـوی  فـوراً  بایـد  کشـاورزی 
مقابـل  در  و  بگیـرد  را  واردات 
زمینـه حمل و نقل فوری سـیب 
بـه  کرمـان  جنـوب  از  زمینـی 
بازارهـای میـوه و تره بـار را مهیا 
کنـد تا دالل ها از سیسـتم حذف 

شـوند.
سـیب  دالل هـا  داد:  ادامـه  وی 
را  اسـتمرار  طـرح  زمینـی 
خریـداری کرده انـد و بـه تدریـج 
وارد بـازار می کننـد تـا قیمـت را 
بـاال نگه دارنـد چرا مسـئوالن به 
جـای برخورد بـا محتکـران بازار 
می کننـد! خـراب  را  کشـاورزان 

تولیـد  میـزان  کـرد:  بیـان  وی 
سـیب زمینـی در جنـوب کرمان 

آنقـدر بـاال اسـت کـه در کنـار 
تأمیـن بـازار داخلی باید بخشـی 
از محصـول نیـز صـادر شـود که 
البتـه تعرفه ها جلوی این مسـاله 

را نیـز گرفتـه اسـت.

آقای رئیس جمهور، شخصاً به 
موضوع ورود کند

کشـاورز  دیگـر  باقـری  محمـد 
جنـوب کرمـان گفـت: از آقـای 
می خواهیـم  جمهـور  رئیـس 
شـخصاً بـه مشـکل دالل بـازی 
محصـوالت  توزیـع  زمینـه  در 
کشـاورزی ورود کنـد و جلـوی 
محصـوالت  مافیـای  ایـن 
کشـاورزی را بگیـرد. وی افـزود: 
پول کشـاورزان به جیـب افرادی 
مـی رود که پایشـان هم به زمین 
کشـاورزی نرسـیده و چـون بـا 
نقـل  و  حمـل  شـرکت های 
هماهنـگ هسـتند و نقدینگـی 
را  محصـول  می تواننـد  دارنـد 
بـا قیمـت انـدک خریـداری و با 
قیمـت بـه صرفه هـم بـه تهران 
منتقـل کننـد اما گران بـه مردم 

بفروشـند.

در صورت واردات بخشی از 
محصول تولید داخل امحا 

می شود
مـا  اصلـی  مشـکل  گفـت:  وی 
کمبود کامیـون در جنوب کرمان 
و گرانـی هزینه حمل و نقل برای 
کشـاورز اسـت، چرا هیچ اراده ای 
بـرای حـل ایـن مشـکل وجـود 
نـدارد. باقـری تصریـح کـرد: اگر 
سـیب زمینی وارد شـود بخشـی 
در  کرمـان  جنـوب  محصـول  از 
نهایـت امحـا ء می شـود همـان 
طـور کـه در سـال های گذشـته 
ایـن اتفـاق افتـاد و کسـی هـم 
پاسـخگو نبـود. وی گفـت: دولت 
بـه جای حذف دالل ها بـا واردات 
سـیب زمینـی ضربه شـدیدی به 

می زنـد. کشـاورزان 

1۷0 هزار تن سیب زمینی 
جنوب کرمان آماده عرضه به 

بازار است
جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
در  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
خصـوص  در  مهـر  بـا  گفتگـو 
وضعیـت برداشـت سـیب زمینی 
در جنـوب کرمـان گفـت: هیـچ 
مشـکلی بـرای تأمیـن نیاز بـازار 
داخلـی در جنـوب کرمـان وجود 
نـدارد و 1۷0 هـزار تـن سـیب 
ورود  و  برداشـت  آمـده  زمینـی 
به بـازار اسـت. فرامرز رسـتگاری 
در گفتگـو با مهـر اظهار داشـت: 
محصـول جنـوب کرمـان درجـه 
هیـچ  و  اسـت  ممتـاز  و  یـک 

مشـکلی از نظر کیفیت نیز ندارد. 
وی ادامه داد: کشـت سـال جاری 
اسـتمرار  طـرح  پوشـش  تحـت 
بـرای تأمیـن نیـاز بـازار داخلـی 
در فصـل زمسـتان انجام شـده و 
4 هـزار و ۷۵0 هـزار هکتار زمین 

زیـر کشـت رفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـیاب گفـت: 
بـا وجود همه مشـکات از جمله 
افزایـش قیمـت نهاده هـای تولید 
کرمـان  جنـوب  امـا  سـیاب  و 
هیـچ  بـازار  نیـاز  تأمیـن  بـرای 
مشـکلی نـدارد و 1۷0 هـزار تـن 
بـازار  بـه  ارائـه  آمـاده  محصـول 
اسـت. در صـورت واردات سـیب 
زمینـی عمًا طی روزهـای آینده 
شـاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا 
و در نهایـت عـدم فـروش رفتـن 
کرمـان  جنـوب  زمینـی  سـیب 
و  دالالن  حـذف  بـود.  خواهیـم 
عرضـه مسـتقیم سـیب زمینـی 
بازارهـای  در  کرمـان  جنـوب 
شـهرهای غـرب، مرکز و شـمالی 
کشـور می تواند مشکات موجود 
در زمینـه افزایـش قیمت سـیب 

زمینـی را از بیـن ببـرد.

واردات سیب زمینی همزمان با فصل برداشت

داللها قیمت را باال می برند



 سال پنجم/ شماره 66/سه شنبه 19بهمن1400

چاپ ویژه نامه نوروزی تبلیغات و نیازمندی های 
شهرستان منوجان ویژه اصناف ،ادارات و شرکت ها و...

باما تماس بگیرید.09133492390

خبر
ارسال 12 هزار بطری آب معدنی  

به مناطق سیل زده جنوب کرمان توسط 
انجمن خیریه »یاس کرمان«

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمن خیریـه حمایت از بیمـاران مبتا 
بـه سـرطان » یـاس کرمـان«، محمدرضـا بهرامـی  اظهـار داشـت: 
بـا توجـه بـه بارندگـی هـای روزهـای اخیـر در کرمـان کـه منجـر 
بـه سـیل و خسـارت هـای پرشـمار ناشـی از آن در جنـوب کرمـان 
گردیـد انجمـن خیریه »یاس کرمـان« نیز مسـئولیت هایی برعهده 

گرفت.
مدیـر عامـل انجمـن خیریه حمایـت از بیمـاران مبتا به سـرطان« 
یـاس کرمـان« از آبگرفتگـی ۵0 هـزار و 64 منزل مسـکونی سـخن 
بـه میـان آورد و گفـت: از ایـن تعـداد، 3 هـزار منـزل مسـکونی در 

شهرسـتان رودبار قـرار دارد.
وی  از مشـکات مـردم جنـوب کرمـان بـر اثـر سـیاب گفـت و 
راسـتای  در  کرمـان«  »یـاس  خیریـه  انجمـن  کـرد:  خاطرنشـان 
مسـئولیت اجتماعـی خـود بـا سـازمان امـداد و نجـات و جمعیـت 
هـال احمـر هماهنگـی هایـی صـورت داد و مقـرر گردیـد ایـن 
انجمـن، بـا توجه بـه نیاز این مناطـق به آب شـرب، 12 هزار بطری 
آب معدنییـک و نیـم لیتـری را تهیـه و در اختیـار مجموعـه هـای 

متولـی قـرار دهـد.
مدیـر عامـل انجمـن خیریـه حمایـت از بیمـاران مبتا به سـرطان 
»یـاس کرمـان » با اشـاره به اینکه ایـن تعداد آب معدنـی به ارزش 
ریالـی ۷20 میلیـون ریال تهیه شـده اند، ابراز داشـت: تهیه بخشـی 
از آن توسـط خیریـن ایـن انجمن بوده و هزینه بخش دیگر  توسـط 

دیگـر خیران وابسـته بـه انجمن تامین شـده اند.
بهرامـی از ادامـه جمـع آوری کمک های مردمی برای مناطق سـیل 
زده اسـتان کرمـان سـخن بـه میـان آورد و تصریـح کـرد:  خیریـن 
گرامـی کـه تمایـل دارند در این مسـیر همراه انجمـن خیریه »یاس 
کرمـان » باشـند مـی تواننـد جهـت تامیـن مایحتـاج مردم شـریف 

جنـوب کرمـان با ایـن انجمن تمـاس حاصـل نمایند.

مناطق دیدنی منوجان در نوروز
جان تازه ای می گیرد

سرپرست شـهرداری منوجان 
سـال  واپسـین  درروزهـای  
1400 جهـت ایجـاد فضـای 
سـبز ماندگارو احیای مناطق 
دیدنـی شـهرمنوجان تـاش 
هـای مضاعفی راازخودنشـان 
مـی دهد.شـیخی مـی گوید: 
نـداده  اهمیـت  حواشـی  بـه 
،کارش  مسـئولیت  وتاپایـان 

راانجـام مـی دهد.
مهنـدس شـیخی سرپرسـت 

شـهرداری منوجـان در گفتگو بـا خبرنگار تریبون جنوب، از کاشـت 
نهـال مشـعل ،نهال نارنج و نخـل های مثمردر ورودی شـهراز طرف 

سـراس وسـایربلوارها هم خبرداد. 
و  آبادانــی  و  حیــات  و  زیبایــی  مظهــر  گفت:درختــان  وی 
ــاط و  ــوا و نش ــی ه ــث پاکیزگ ــه باع ــند ک ــی باش ــبزی م سرس
ــرایط  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــوان ب ــی ت ــود و م ــی ش ــه م روحی
ــا طــراوت نمود.طــرح ســنگ  جــوی شــهر محیــط زیســت را ب
ــوروز در  ــا در آســتانه ی ن ــم و گل کاری بلواره ــی بلوارمعل چین

ــد. ــی باش ــرا م ــال اج ح
مهنــدس شــیخی گفــت؛ شــهرداری منوجــان درراســتای طــرح 
توســعه پوشــش فضــای سبزدرســیما ومنظرشــهری تــاش مــی 
ــول  ــِدر ُط ــی َکن ــگری وتفریح ــارک گردش ــزود؛ پ ــد. وی اف کن
ــت   ــه قرارداش ــی نقش ــتارت کاردر طراح ــل اس ــدی قب ــه چن ک
ــترده  ــای گس ــزودی فعالیته ــود، ب ــه ب ــورت گرفت ــطیح ص وتس
ــرای  ــاش ب ــدودر ت ــد ش ــام خواه ــدوده  انج ــن مح ــری درای ت
ــن  ــه احــداث ســرویس بهداشــتی درای ــات رفاهــی ازجمل امکان

محــدوده هســتیم.

بازدید فرماندار و معاونت سیاسی امنیتی 
فرمانداری از بانک های سطح منوجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان منوجان
محمـودی فرمانـدار منوجـان بـه همـراه معاونـت سیاسـی امنیتـی 

فرمانـداری از بانـک هـای ملـی و صـادرات بازدیـد کردنـد.
در بازدیـد بانـک هـا مکلف بـه رعایت شـیوه نامه بهداشـتی و انجام  
پروتـکل هـا در مقابـل بیماری کرونـا ، پرداخت به موقع تسـهیات 

و تکریـم ارباب رجوع شـدند 
در حاشـیه ایـن بازدیـد فرمانـدار تمـاس هـای جداگانـه بـا قـوام 
رییـس کل بانـک ملـی اسـتان کرمـان  و کانتری سرپرسـت بانک 

کشـاورزی جنـوب اسـتان برقـرار کردنـد
و مقـرر گردیـد تسـهیات  کشـاورزان و مردم  را تسـریع بخشـند و 

مشـکل آنهـا در کمتریـن زمـان ممکن حل شـود.

محمـدح جتی پـور مدیر اجرایـی گهرزمین 
بـا  گفتگـو  در  منوجـان  هرسـتان  درش 
اذعـان  تریبـون جنـوب  شـریه  خبرنـگارن 
داشت:کادرپزشـکی شـامل تعدادی ازدندان 
پزشـکان اسـتان اصفهـان به مناسـبت دهه 
فجرجهـت خدمـات دهـی بـه مـردم ایـن 
شهرسـتان درمحل دبیرسـتان فروغ اندیشه 

شد. مسـتقر 
بیـش از2۵0 نفـر از مـردم ایـن شهرسـتان 

انـد. داده  قـرار  معالجـه  و  راموردمعاینـه 
تریبـون  ازطریـق  کـه  افزود:همانگونـه  وی 
جنـوب اطـاع رسـانی شـده  تیـم پزشـکی 
از 12بهمـن به مدت سـه روز درشهرسـتان 
ریاسـت  همـکاری  از  حضورپیداکـرد.وی 
محتـرم هـال احمـر شهرسـتان منوجـان 
و  وآمـوزش  درمـان  و  بهداشـت  ،شـبکه 
پـرورش ایـن شهرسـتان درجهـت اسـتقرار 
کادرپزشـکی وخدمـت بـه مـردم قدردانـی 

وتشکرنمود.شـایان ذکراسـت کارهماهنگـی 
و اسـتقرارازطریق هـال احمر و پشـتیبانی 
معیـن  ازطریـق  مذکـور  پزشـکی  تیـم 
وی  گرفـت.  صـورت  منوجـان  اقتصـادی 
تصریـح کرد: دربحث کمک به سـیل زدگان 
هـم شـرکت گهرزمیـن دو میلیـارد و پانصد 
واقـام  تجهیـزات  جهـت  تومـان  میلیـون 
اقتصـادی  معیـن  طریـق  از  احمـر  هـال 

پرداخـت شـده اسـت.

استقرارکاروان سالمت درشهرستان منوجان 

انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان   
شهرسـتان منوجان گفت: امحاء 
صحیـح زبالـه ها عفونـی به طور 
دادسـتانی  کار  دردسـتور  ویـژه 
قراردارد وتذکرات و هشـدارهای 
الزم بـه دسـتگاه هـای متولـی 

داده شـده اسـت.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مصیـب  منوجـان  دادگسـتری 
بازدیـد  درحاشـیه  آسـیابانی 
ازمحـل دفن و جمـع آوری زباله 
هـای منوجـان، دسـتورات الزم 
صحیـح  امحـاء  درخصـوص  را 
زبالـه هـای عفونی صـادر و بیان 

اداره  و  بهداشـت  کرد:شـبکه 
محیط زیسـت به عنوان متولیان 
اصلـی در امر امحـاء صحیح زباله 

عمـل  وارد  بایـد  عفونـی  هـای 
شـوند و نتیجـه اقدامـات خـود 
را در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع را 

به دادسـتانی  شهرسـتان ارسال 
 . کنند

گفـت:  قضایـی  مقـام  ایـن 

دادسـتانی تا رسـیدن بـه نتیجه 
رهـا  را  موضـوع  ایـن  مطلـوب 
و  مذاکـرات  و  کـرد  نخواهـد 

مکاتبـات با دسـتگاه های متولی 
را در این بـاره ادامه خواهیم داد.
 688 مـاده  طبـق  افـزود:  وی   
قانـون مجـازات اسـامی بخـش 
تعزیـرات بـرای هـر اقدامـی کـه 
باعث تهدید بهداشـت عمومی و 
محیط زیسـت شـود، مجازات تا 
یـک سـال حبس در نظـر گرفته 

است  شـده 
ایـن مقـام قضایی اظهار داشـت: 
دسـتگاه هـا کـه در ایـن زمینـه 
وظایـف قانونـی دارنـد بایـد در 
اجـرا و تبعیـت از قانون پیشـگام 

. ند شو

دستورویژه دادستان منوجان برای امحاء صحیح زباله های عفونی

»کل من علیها فان« 

برادران حسن کوهپیما و مرتضی ذاکری
اطالع  از ضایعه مادری مهربان همچون مرحومه کربالیی آمنه زارعی فرزندحسین، موجب اندوه و تاثر 
ما گردید. ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی  محضر شریف شما و خانواده محترم آن مرحومه، رجاء 

واثق دارد همراهی و همگامی ما را در این روزهای سخت پذیرا خواهید بود.
خداوند متعال آن زکیه مطهره را در جوار قرب و رحمت خویش قرار دهد.

از درگاه ایزد منان برای عزیز درگذشته علو درجات و برای بستگان و بازماندگان داغدار صبر و اجر 
جزیل مسئلت می نمایم.

محمد محمودی فرماندار شهرستان منوجان

دانشگاه  ایسنا/کرمان سرپرسـت 
علوم پزشـکی جیرفت نسـبت به 
افزایـش آمـار بسـتری در بخش 
اطفـال بیمارسـتان های منطقـه 
هشـدار داد و گفـت: مدیـران و 
آمادگـی  بیمارسـتان ها  روسـای 
ویـژه  بـه  بخش هـا  در  را  الزم 
بخـش اطفـال ایجاد کننـد، چرا 
کـه با توجـه به وضعیـت موجود 
ممکن اسـت، بخش هـای اطفال 
نیـاز بـه بخـش اضافـه و مکمـل 

باشند.  داشـته 
علی اصغـر خیرخواه ظهـر امروز 
در شـورای مدیران این دانشـگاه 
مبـارک  ایـام  تبریـک  ضمـن 
دهـه فجـر  گفـت : علـی رغـم 
همـه هشـدارهائی که داده شـد 
در روزهـای اخیـر سـویه جدیـد 
و  شـهرها  سـرعت  بـه  کرونـا 
جمعیـت هـا را درگیـر کـرده و 
آمـار طـی یکـی دو هفتـه اخیـر 
تصاعـدی   کامـا  صـورت  بـه 

افزایـش یافتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه رنـگ بندی 
شـهرها تغییـر کـرد و متاسـفانه 
دیـروز شهرسـتان جیرفـت هـم 

وضعیـت قرمـز پیدا کـرد، افزود: 
امـا  هشـدارهای الزم داده شـد 
همچنـان عـادی انـگاری کـه در 
بودیـم  شـاهد  قبلـی  پیکهـای 
وجـود دارد کـه باعـث شـد یک 
به یـک جمعیت ها درگیر شـده 
و در حـال حاضـر وضعیت خوب 
نیسـت.  خیرخواه با بیـان اینکه  
سـرعت سـرایت سـوش جدیـد 
محسـوب  خطـر  زنـگ  کرونـا 
مـوارد  کـرد:  تصریـح  میشـود، 
بسـتری در مراکز درمانی جنوب 
کرمـان نسـبت بـه هفتـه قبـل 
داشـته  توجهـی  قابـل  افزایـش 
هشـدار  یـک  ایـن  کـه  اسـت 
بسـیار بزرگ بـرای آمادگی کادر 
بهداشـت و درمـان اسـت زیـرا 
مـوارد سـرپائی بـه حـدود ۵00 
بیمـار و مـوارد بسـتری به بیش 
از 120 بیمار  رسـیده و کماکان 

در حـال افزایـش اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نتیجـه 
کـه  اسـت  انـگاری  سـهل 
هشـدارهای الزم هـم داده شـده 
امـا امارهـا نشـان دهنـده ایـن 
هـای  دسـتورالعمل  کـه  اسـت 

و  نمیشـود  رعایـت  بهداشـتی 
مجـددا بخش های بیمارسـتانها 
در حـال پرشـدن اسـت، اظهـار 
کـرد: شـاید مـوارد ابتـا عائـم 
را  کرونـا  گیـری  همـه  اولیـه 
از  ایـن  کـه  باشـند  نداشـته 
نتایـج واکسیناسـیون اسـت، اما 
واکسـینه  هنـوز  کـه  جمعیتـی 
ای  عمـده  قسـمت  انـد  نشـده 
از جمعیتـی هسـتند کـه بـدون 

هسـتند.  ایمنـی 
سرپرسـت دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفـت گفـت: باید  بـه صورت 
اصولـی بر اسـاس دسـتورالعمل 
هـای حـوزه بهداشـت و درمـان 
اقـدام کنیـم و جایـی کـه الزم 
را  تجمعـات  و  مـدارس  اسـت، 
تعطیـل کنیـم و محکـم پای آن 
بایسـتیم  در این راسـتا قرنطینه 
و مراقبـت دانشـجویان حتما مد 

نظـر قرار داشـته باشـد.
خیرخـواه بـا اشـاره بـه افزایـش 
آمـار بسـتری در بخـش اطفـال 
گفـت:  منطقـه  بیمارسـتانهای 
مدیران و روسـای بیمارسـتان ها 
آمادگـی الزم را در بخـش هـا به 

ویژه بخـش اطفال ایجـاد کنند، 
چـرا کـه بـا توجـه بـه وضعیـت 
بخـش  اسـت،  ممکـن  موجـود 
بخـش  بـه  نیـاز  اطفـال  هـای 
اضافـه و مکمـل داشـته باشـند 
که بایسـتی از هم اکنـون تدابیر 

الزم اندیشـیده شـود.
علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت 
پزشـکی جیرفـت ضمـن تأکیـد 
بـر تامیـن تجهیـزات و داروهای 
درمانـی  مراکـز  در  نیـاز  مـورد 
افـزود: در بیمارسـتانها بـه گونه 
ای عمـل شـود کـه بـرای مقابله 
بـا پیـک احتمالی آمادگـی کادر 
بهداشـت و درمان حفظ شـود و 
بخـش هایـی کـه الزم اسـت راه 

انـدازی شـود.
واکسیناسـیون  تکمیـل  وی 
علـوم  دانشـگاه  اولویتهـای  از 
پزشـکی  عنـوان کـرد و گفـن: 
تأکیـد داریـم کـه مـردم هر چه 
سـریعتر برای دریافت دوز سـوم 
واکسـن مراجعـه کنند بـا اینکه  
کادر درمـان  آمادگـی الزم برای 
امـا  دارنـد  را  واکسـن  تزریـق 
متاسـفانه همکاری الزم از سوی 
مـردم بـرای دریافـت دوز سـوم 

وجـود نـدارد .
خیرخـواه از آمادگـی مراکـز 16 
فعـال  کرمـان  جنـوب  سـاعته 
بـر  عـاوه  گفـت:  و  خبـرداد 
هشـت مرکـز فعـال در منطقـه 

شـش مرکـز16 سـاعته رزرو هم 
تعریـف شـده اسـت کـه آمـاده 
هسـتند در صـورت افزایش آمار 
و سـوم  مراکـز دوم  عنـوان  بـه 
فعـال شـوند تـا باعـث شـلوغی 

مراکـز نشـود.
علـوم  دانشـگاه  سرپرسـت 
اشـاره  بـا  جیرفـت  پزشـکی 
در  گرفتـه  انجـام  اقدامـات  بـه 
هـای  پـروژه  تکمیـل  راسـتای 
نیمـه تمام دانشـگاه گفـت: هیچ 
پـروژه بهداشـتی و درمانـی قبل 
از تکمیـل 100 درصـدی افتتاح 
نخواهد شـد و بایستی ملزوماتی 
ماننـد بـرق و ...  فراهـم باشـد تا 

انـدازی شـود. راه 

هشدار نسبت به افزایش آمار 
بستری اطفال در جنوب کرمان
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روزهای ترقی و بالندگی کهنوج با تالش های شهردار 
گزارش:حسن کوه پیما

مهندس محمودی شـهرداری توانمنداسـت که در هر دوره شـوراها در 
جنـوب کرمـان ازاطـراف واکنـاف بـرای توسـعه و عمـران شـهری او را 
طلـب مـی کنند. درروزهـای پایانی سـال 1400هم درکهنـوج کارهای 
اساسـی و زیربنایی درجهت زیباسازی شهردرحال انجام است. مهندس 
محمـودی  دربـاره  بسـیج کـردن تمـام نیروهای شـهرداری  عـاوه بر 
نظافت سـطح شـهر و آمادگـی کامل به منظـور اسـتقبال و پذیرایی از 
مهمانان نوروزی گفت: آسـفالت  ریـزی، لکه  گیری معابر اصلی و فرعی، 
پاکسـازی سـطح شهر، زیباسـازی، رفع سـد معبر، رنگ  آمیزی جداول، 
بهسـازی عائـم و تابلوها راهنمایی، گل کاری و کاشـت نهـال در پارک 
هـا و بلوارهـا و میادین، اصاح و بهسـازی سیسـتم روشـنایی پارک ها 
و میادیـن  و شستشـوی معابـر و غیـره از جمله اقداماتی اسـت که این 

شـهرداری در ایـام نوروز انجـام خواهد داد.
مهندس مجیدمحمودی شـهردارمحترم کهنـوج از روندعملکرد گلخانه 
شـهرداری بازیدکـرد. درایـن گلخانه بـذرگل هاونهـال درختان مختلف 
توسط تاشـگران واحدفضای سبزشهرداری جهت اسـتفاده درمیادین، 
بلوارهـا وفضـای سبزشـهری کاشـت و نگهـداری مـی شـود. ازسـازی 

میدان بهشـت شـهرک بهشتی...
در اقدامی دیگربابازسـازی میدان بهشـت شهرک شهیدبهشتی و با کار 
گذاشـتن بـرج نـوری و کاشـت شمشـاد اهـوازی در این محـل آخرین 

مراحـل تکمیل ایـن میـدان در حال انجام اسـت.
در اقدامـی مهـم جهـت زیبا سـازی فضای سـبز شـهری واحـد فضای 
سـبز شـهرداری کهنـوج هـم اقـدام به کاشـت گل هـای فصلـی از نوع 
اطلسـی و خورشـیدی در بلوار های شهید بهشـتی،حافظ،خلیج فارس 

و چندیـن میـدان نمود.

پیام تبریک شهردارواعضاءشورای اسالمی شهرکهنوج به 
مناسبت  فرارسیدن 22بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

متن پیام به شرح زیر میباشد:
چـه زیباسـت کـه در فرهنـگ مـا ایرانیـان، دهـه ی پیـروزی انقـاب شـکوهمند اسـامی را مصـداق “فجر” 
دانسـته اند. سـرآغاز تابیـدن نـور قرآن بر شـب تیـره ی ایـران عزیز،تبلور اسـتقال و آزادی میهن در سـایه ی 

انقاب شـکوهمند اسـامی مـردم خداجـوی میهن.
انقـاب شـکوهمند اسـامی ایـران که حاصل خـون هـزاران زن و مرد خداجوی و عاشـق ایران و در سـایه ی 
رهبـری حضـرت امـام خمینـی )ره( بـوده اسـت، ودیعـه ای الهـی در دسـت نسـل ماسـت و حفاظـت از آن 
وظیفـه ای بـزرگ بـر دوش ماسـت. امیـد که حافظـان الیقی بـرای دسـتاوردهای ایـن انقاب بـزرگ و نظام 

مردمی باشـیم.
حـال کـه در آسـتانه ی 22بهمـن ماه،روز پیروزی انقاب شـکوهمند اسـامی ایران  قرار داریـم بر خود فرض 
میدانیـم بـه عنـوان یـک خدمتگـزار کوچک مـردم در نظام مقـدس جمهوری اسـامی، مراتـب تبریک خود 
را پیشـکش ملـت قهرمـان ایران و مردم شـریف اسـتان زیبای کرمـان و باالخص همشـهریان عزیز کهنوجی  

نماییم.
در بهـار آزادی و اقتـدار میهـن، بـه روح بلنـد امـام امت و همه ی شـهدای  راه عـزت و اقتدار ایـران عزیز درود 

می فرسـتیم و بـر ادامـه ی راه امـام عزیـز و تبعیـت از فرامیـن ولی امر مسـلمین عهدی دوباره مـی بندیم.

مهندس مجید محمودی شهردار واعضای شورای اسالمی شهرکهنوج

سرپرست شهرداری منوجان واعضاء شورای اسالمی 
این شهر با صدور پیامی 22بهمن سالروز پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی را تبریک گفتند.
خداوند باطل  را محو و حق  را با کلمات  خویش  پا بر جا می  سازد.) سوره شوری؛ آیه 24(

متن پیام به این شرح است:
دهـه مبـارک فجـر ،  سـرآغاز طلـوع اسـام و  تجلـی شـکوهمند حماسـه ملتـی اسـت که بـا انقاب 
اسـامی خویـش، برگـی را در یـاد همـه انسـان ها گشـودند و صـدای اسـتقال و آزادی را بـه گوش 
جهانیـان رسـاندند. ایـن ایـام یـاد آور اراده پوالدیـن مردمـی بـود کـه بـا تـوکل بـه خـدای متعـال 
توانسـتند  ظلم و سـتم و اسـتبداد را در هم شکسـته و آزادی و عدالت و اسـتقال مردم را به عنوان 

آرمـان اسـامی به منصـه ظهور برسـانند.
اینـک در چهـل و سـومین سـالگرد پیـروزی نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ،خورشـید فـروزان 
انقـاب اسـامی همچنـان در آسـمان ایـران ، انـوار الهـی اش را متصـادر مـی نماید.اینجانبان ضمن 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره حضـرت امام )ره ( و شـهدای واالمقام جمهوری اسـامی ، ایـام دهه فجر 

را بـه همـه فجـر آفرینـان ، خانـواده های معظـم شـهدا ، ایثارگران 
و تمامـی خدمتگـزاران صدیـق نظـام و مـردم فهیـم و همیشـه در 
صحنـه شهرسـتان منوجـان تبریک و تهنیـت عرض نمـوده ، عزت 
و سـربلندی روز افـزون ایران اسـامی را در سـایه توجهات حضرت 

ولـی عصر )عـج( از خداونـد منـان خواهانیم .
مهندس الیاس شیخی سرپرست شهرداری  واعضای شورای 

اسالمی شهرمنوجان


