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نمایشگاه بزرگ مبل مجلل درمنوجان افتتاح شد
باما رویکردی جدید در خرید را تجربه کنید

کمتر خرج کن، بهتر زندگی کن!.
فروش انواع مبلمان ،سرویس خواب ،انواع میزهای ناهارخوری ،کمد،دراور،میزآرایش و...

بامدیریت توانمند وشایسته ی : جناب آقای  آقای مسلمی
با انتخاب یک مبل زیبا و جذاب

خانه ای گرم و دل نشین خواهید داشت
فروش به صورت  اقساطی ونقدی  تلفن:09338174470

آدرس: شهرستان منوجان-خیابان امام-روبروی مخابرات-طبقه ی فوقانی فروشگاه افق کوروش

مژده به مردم شریف پنج گنج جنوب کرمان
فروش عیدانه ی شهرفرش منوجان آغازشد

در آستانه ی سال نو از مجموعه ی شهرفرش منوجان هم دیدن کنید
فضایی مهیج برای خرید همه اعضای خانواده

یک فرصت استثنائی  فروش ویژه اقساطی 12 ماهه مبلمان بدون بهره
سال 1401با محصوالت جدید شهرفرش منوجان

شهر فرش و مبل تهران
بهترین و با کیفیت ترین انواع مبلمان راحتی ، اسپرت، سلطنتی، سرویس خواب، میز نهارخوری ....

همراه با فروش ویژه اقساطی 12 ماهه بدون بهره.....
انواع فرش های 1200 شانه ، 1000 شانه و 700 شانه از بهترین برندهای فرش ماشینی ایران و انواع گلیم فرش و موکت در شهر 

فرش منوجان
بهترین برندهای فرش ایران باکیفیت عالی در شهرفرش منوجان

اولویت ما سالمتی مشتریان خود،بارعایت پروتکل های بهداشتی و توزیع ماسک رایگان ومواد ضدعفونی
با مدیریت شایسته وروابط عمومی باالی  جناب آقای علی زارعی و کارکنان خدوم  شهرفرش منوجان

آدرس شهرستان منوجان ، ابتدای بلوار شهید فوالدی- ساختمان شهر فرش
تلفن های تماس: 03443302555- 03443300535

تلفن همراه: 09131491029

شهرمنوجان در حسرت یک پارکینگ عمومی!

شهرستان 70هزارنفری منوجان، بدون استخر ،تاالر ،مهانپذیرو...

حسن کوه پیما
مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب

منوجان شـهری کـه از برخـی پروژه 
های راکدو از داشـتن یـک پارکینگ 
یـک  می برد.نبـود  عمومی رنـج 
تشـریفات  وبـدون  سـاده  پارکینـگ 
،آن هـم کـم کـم مثـل فقـدان یـک 
عـادی  برایمـان  استخر،سالهاسـت 
نداشـته  بـه  اصالمـا  اسـت  شـده 
حتـی  زندگـی  یـک  بـرای  هایمـان 
خیلـی سـاده درایـن عصرتکنولـوژی 
همچنـان  و  ایـم  کـرده  عـادت   ،
درتـب مظلومیـت می سـوزیم. وقتـی 
اسـتخری را در کانـون فرهنگـی امام 
جعفـر صـادق )ع( بیـش از25سـال 
همچنـان می سـازند، دیگر مشـخص 
بایدباهمـان  اسـت نسـلهای متوالـی 

نیافتنـی،  دسـت  امیـدوآرزوی 
بچـه  کنند.وقتـی  راسـپری  روزگار 
هـای ابتدایـی مـان رابـرای آمـوزش 
شـنا درسـالهای نـه چنـدان دور بـه 
شهرسـتان رودان می بردنـد، بیشـتر 
یـاد مظلومیـت شـهرمان می افتـادم. 
وقتـی کـه پـروژه ی سـاخت مصالی 
زمینـش  هـم  آن  کـه  شـهررا  یـک 
رایـک خیرخدابیامـرز وقـف می کند، 
بیـش از 10سـال طول می کشـد،آن 
وقـت نمازهـای عیدفطـر وقربانمـان 
بـا افزایـش جمعیـت درمحوطـه ای 
برگـزار  جمعیـت  باانبـوه  کوچـک 
مظلومیـت  از  می تـوان  می شـود، 
گفـت  سـخن  حاشـیه  بـی  شـهری 
آن  میلیـاردی  اعتبـارات  کـه 
خدامی دانـد چـرا سـر از ایـن پـروژه 
نـه خانـه  هـا در نمی آورد؟منوجـان 
ی معلمی مجهـز و مورداسـتفاده دارد 
ونـه مهمانسـراوهتل!ناگفته نماندیک 
هتـل کنتوکـی در سـرراس مراحـل 
 آخـرش را بـه لطـف معیـن اقتصادی 
می گذراند.بـه هرحـال وقتـی انسـان 
هـای  اختـالس  دردنـاک  خبرهـای 
وکنارکشـور  گوشـه  از  را  میلیـاردی 

بـه  دلـش  وقـت  می شـنود،آن 
مبالـغ  ایـن  کاش  ای  دردمی آیـد 
عمـران  بـرای  اماکنـی  درچنیـن 
بیـش  و  می شـد  هزینـه  وآبادانـی 
و  اسـتخری  بـی  درحسـرت  ایـن  از 
شـهرهایی  درچنیـن  و...  پارکینـگ 
نمی ماندیـم! و ما ماندیم و سـکوتمان 
مـان درایـن  و عـدم مطالبـه گـری 
خصـوص تاهمچنـان ازایـن امکانـات 
ازعمربابرکـت  از40سـال  بیـش  بـا 
 انقالبمـان همچنـان بی بهـره بمانیم! 
هـای  اتوبـوس  نعمـت  از  منوجـان 
خـط واحد شـهری وبه ویژه تاکسـی 
و  می بـرد  رنـج  هـم  شـهری  درون 
درسـالهای نـه چنـدان دور بـه دلیل 
عـدم اسـتقبال راننـدگان و انصـراف 
درون  ویـژه  خریدتاکسـی  از  مـردم 
ایـن  از  اسـتفاده  وعـدم  شـهری 
خودروهـا که با وام خریداری شـدند، 
صاحبـان آنهـا ،عطایش را بـه لقایش 
بخشـیدند و بـه افـرادی متقاضـی در 
فروختندتـا  همجـوار  شهرسـتانهای 
همچنـان مـردم از مزایـای تاکسـی 
درون شـهری هم مثـل مواردفوق بی 
بهره باشـند. امـا درمورداصل موضوع 

،فقـدان پارکینگ، یکـی از مهمترین 
و  حمـل  سیسـتم  زیرسـاخت های 
نقـل، پارکینگ هـای عمومی هسـتند 
کاهـش  در  مناسـبی  نقـش  کـه 
بـر  می تواننـد  و  دارنـد  ترافیـک 
کارایـی ترافیـک و کیفیـت زندگـی 
شـهری تاثیر بگذارند؛ بعد از گذشـت 
چندیـن دهـه و افزایـش اتومبیـل و 
فضـای  نبـود  سـنگین،  ماشـین های 
کافـی بـرای پـارک کـردن، امـروز به 
یک معضل برای شـهروندان منوجان 
نبـود  علیهـذا  اسـت.  شـده  تبدیـل 
پارکینـگ در شهرسـتان منوجان، به 
یـک معضـل تبدیل شـده بـه طوری 
صـورت  بـه  خودروهـا  پـارک  کـه 
پرترافیـک  خیابانهـای  در  دوبـل 
)امـام، شـهید فـوالدی وبلـوار معلم( 
وکوچـه بانـک ملـی ،سـبب نگرانـی 
مـردم شـده وفقـط زحمـت پلیـس 
اسـت. کـرده  دوچنـدان  را   راهـور 
گـره کـور ترافیـک و وضعیـت پارک 
نامناسـب خودروهـا در خیابان هـا و 
کوچـه پـس کوچه های شـهرمنوجان 
بانـک ملـی ایـن  مخصوصـا ،کوچـه 
اسـت  ناخوشـایندی  معضـل  روز هـا 

کـه مـردم بـا آن دسـت و پنجـه نرم 
کنـار  در  آن  پـای  رد  و  می کننـد 
قابـل  شـهری  زندگـی  در  کوچه هـا 
مجموعـه  است.امیداسـت  مشـاهده 
ی مدیریـت محتـرم شـهری جدیـد، 
شـورای ترافیک شهرسـتان منوجان، 
راهـور،  پرتـالش  و  محتـرم  پلیـس 
فکری اساسـی برای حـل این معضل 
بکننـد... خـدای راسـپاس کـه ایـن 
کلیـد  بـر  همچنـان  بزرگـوار  مـردم 
زبـان  ورد  بـر  وشـریف  نجیـب  واژه 
نامی مـا  مختلـف،  ادوار  مسـوولین 
درآن  شـکی  البتـه  ندگاردارنـد) 
ازماحصـل رسـالت خـود  و  نیسـت( 

ازمـوارد  هاچیـزی  زمینـه  ایـن  در 
مطروحـه عایدشـان نکـرده اندتـا در 
دوران حیـات خود تجربـه ی حداقل 
بـزرگ  رادرشهرسـتانی  اسـتخری 
خـود  برتـن  دیارکریمـان  درجنـوب 
لمس کننـد! امیدواریـم دراین دولت 
مردمـی و جدیـد، معضـالت مطروحه 
در دسـتورکار قـرار گرفته و باکارهای 
جهـادی دولتمردان جدیـد، برباقیات 
صالحـات خوددرایـن زمینـه افـزوده 
افتتـاح  ازایـن  ندهندبیـش  واجـازه 
پـروژه هـای مذکوربـه نسـلهای آتی 
بسـی  امیـدی  نـا  در  منتقـل شـود! 

امیداسـت...

باانتصابات جدید،بارقه های امید 
درفرزندان پنج گنج درخشید

فرزند جنوب حاج ایوب فالحی سرپرست 
اداره کل سیاسی،انتخابات وتقسیمات 

کشوری استانداری کرمان شد 
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تبلیغاتتون بدهی ای  ما جای  دوری 
نارو!کارفرهنگی پشتوانه نداره کاکا

 خبر
معرفي منصور زارعي بعنوان شهردار منوجان  

از سوي شوراي شهر 
پس از پایان مهلت سرپرسـتي شـیخي در شـهرداري منوجان، اعضاي 
شـوراي شـهر منوجـان منصـور زارعي)ماهکنـگان( را بعنـوان شـهردار 
انتخاب و معرفي نمودند. اسـالم سـاالري رئیس شـوراي شـهر منوجان 
در گفتگـو بـا جبـار زارعـي خبرنگارسـایت خبـری توارگفت : بـا اتمام 
مهلت قانوني سرپرسـتي شیخي در شـهرداري منوجان اعضاي شوراي 
شـهر در جلسـه امـروز خود، منصـور زارعـي را بعنوان شـهردار انتخاب 
و جهـت طـي مراحـل قانونـي و اخـذ تاییدیـه بـه اسـتانداري معرفـي 
نمودنـد. همچنیـن منصـور زارعـي تـا زمـان صـدور حکم شـهرداري، 
بعنـوان سرپرسـت شـهرداري منوجـان ، اداره امـور شـهرداري را عهده 
دار خواهـد بود. شـایان ذکراسـت منصـور زارعي برادر اسـماعیل زارعي 
ماهکنگان)عضو فعلي شـوراي شهر( از نیروهاي قدیمي ووظیفه شناس  
شـهرداري منوجان اسـت که پیـش از این  مسـئولیت واحد کارگزیني 
و امـور اداري شـهرداري منوجان را عهده دار بود.نشـریه تریبون جنوب 
ضمـن عـرض تبریـک ایـن انتخـاب خجسـته بـرای منصورزارعـی از 
نیروهـای زحمـت کـش وبی حاشـیه ی ایـن شـهرداری آرزوی توفیق 
داردوباعـرض خداقـوت  برای مهنـدس شـیخی  آرزوی موفقیت داریم.

دیدار اعضای شورای شهر نودژ با سرپرست 
فرمانداری شهرستان منوجان

بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانداری شهرسـتان منوجان، در سـومین 
روز انتصـاب فرماندار جدید شهرسـتان منوجان، اعضای شـورای شـهر 
نـودژ با حضور در دفتر جمشـید سـراجی فرماندار شهرسـتان منوجان 
بـا وی دیـدار و گفتگـو کردنـد. در ابتـدای این جلسـه اعضای  شـورای 
اسالمی شـهر نـودژ با تبریک انتصاب شایسـته آقای جمشـید سـراجی 
بـه سـمت فرمانـدار جدید شهرسـتان منوجـان، آمادگی کامـل خود را 
بـرای همـکاری و تعامـل سـازنده و مثبـت با نماینـده جدیـد دولت در 
منطقـه اعالم نمودند. فرماندار شهرسـتان منوجـان در گفتگو با اعضای 
شـورای شـهر نـودژ، بـه توسـعه خدمـات شـهری، زیباسـازی شـهر و 
ارائـه خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان تأکیـد کـرد. وی تصریـح کرد : 
تعامـل، همـکاری و توجه به برنامه ریزی صحیـح در مجموعه مدیریت 
شـهری مهمترین عوامل دسـتیابی بـه رضایت مردم، خدمت رسـانی و 

رسـیدگی به مسـائل و مشـکالت شـهروندان است.

دیدار صمیمی فرمانده بسیج سپاه شهرستان 
منوجان با خبرنگاران و اصحاب رسانه به 

مناسبت ایام اهلل دهه فجر
 بـه گـزارش روابـط عمومـی و فضای مجازی بسـیج سـپاه شهرسـتان 
منوجان؛ سـرهنگ پاسـدار اسـالم حیدری در این دیدار بـا تبریک ایام 
اهلل دهـه فجـر  گفـت: خبرنـگار در همـه زمینه هـا و در همـه شـرایط 
و همـه مکان هـا بایسـتی حضـور پیـدا کنـد و از خصلت هـای خـوب 
خبرنـگاران عزیـز مـا رفتـار و اخالق حسـنه اسـت که معمـوال در بین 
عزیـزان مـا و مجموعـه خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه وجـود دارد.  وی 
در ادامـه بیـان داشـتند: رشـد و توسـعه فرهنگـی یک جامعـه در گرو 
آگاهی و اطالع رسـانی شـفاف و دقیق به مردم اسـت و این خبرنگاران 
هسـتند کـه بـه عنـوان تصویرگـران جامعـه با کسـب اطالعـات موثق 
همسـو با اخالق حرفه ای همواره در مسـیر حقیقت و نشـر و گسترش 
آن اهتمـام مـی ورزنـد و آگاهـی و درسـتی را بـه افـکار عمومـی هدیه 
مـی کننـد.  وی، تسـلط به بحث خبـر و تـالش در عرصه های مختلف، 
بردبـاری و شـجاعت را از دیگـر ویژگی هـای اصحاب رسـانه برشـمرد و 
افـزود: انتقـال اطالعـات و اخبـار صحیـح بـه مخاطبین از رسـالت های 
خبرنـگاران اسـت. در ایـن دیدار صمیمـی اصحاب رسـانه و خبرنگاران 
شهرسـتان، مشـکالت شهرسـتان و دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهاد های 
خـود را در حوزه مشـکالت محیط زیسـتی، فرهنگی،اقتصادی، صنعت 
و امنیتـی بیـان کردنـد. در این دیدار با هدایایی از سـوی فرمانده سـپاه 
منوجـان از  خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه تجلیل شـد. در پایـان آقای 
حیـدری افزودنـد: از ایزد منـان برای همه تالشـگران ومجاهدان عرصه 
اطـالع رسـانی توفیـق روز افـزون دارم ،امیـد آنکـه در سـایه توجهـات 
حضـرت ولیعصر)عج(بـا بهره گیری از رهنمودهـا و منویات مقام معظم 

بسم اهلل الرحمن الرحیم رهبـری در مسـیر حـق موفق و موید باشـید.
*پیام تبریک*

برادر ارجمند جناب آقای 
حاج ایوب فالحی

با سالم و تحیات وافر 
خداونـد منـان را بسـیار شـاکر و سپاسـگزاریم کـه هـم اینـک در  آسـتانه ی  فرا رسـیدن سـال نو شمسـی فرزندی از دیـار خطه ی 

پهنـاور جنـوب اسـتان کرمـان بـه عنوان سرپرسـت اداره کل سیاسـی و انتخابـات اسـتانداری کرمان بر گزیده شـد.
حـالوت  ایـن انتصـاب زمانـی مضاعف شـد که رفته رفتـه زمینه ی بروز اسـتعدادهای فرزنـدان جنوب کـه روزگاری  خط محرومیت 

بـر تـارک پیشـانی ایـن سـرزمین خودنمایی می کرد ، به منصه ی ظهور رسـید و ان شـاءاهلل مسـتمر گردد.
اینجانـب حسـن انتصـاب شایسـته ی حضرتعالـی را از صمیـم قلـب تبریـک گفتـه و مزید توفیـق روز افـزون را در تمـام عرصه های 

زندگـی برایتـان از درگاه ایـزد منان مسـئلت داریم. 
از بـذل توجـه اسـتاندار  محتـرم  جنـاب اقـای دکتـر زینـی وند و حاج آقـا شـکرالهی در معرفی فرزنـدان جنوب به نماینـده ی عالی 

دولـت بی نهایت سپاسـگزاریم. 
ارادتمندان شما: 

سیداسماعیل آفاق حسینی مدیرمسوول نشریه آفاق جنوب
  خدامراد میرآبادی سردبیرنشریه آفاق جنوب

حسن کوه پیما
مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب

حسین خسروی
سردبیر نشریه تریبون جنوب

پیامهای مخاطبین وبرخی پاسخ های مسوولین
تهیه کننده :حسن کوه پیما

پاســخ رئیــس محتــرم بیمارســتان منوجــان درخصــوص 
ــوب ــون جن ــهروندمنوجانی درگفتگوباتریب ــک ش ــه ی ی مطالب

مواردمطروحه این شهروند:
با عرض سالم و خدا قّوت ؛

در چنــد روز اخیــر بــه دالیــل مختلــف مجبــور شــدم چنــد بــار 
بــه بیمارســتان امــام حســین منوجــان مراجعــه کنــم ، ضمــن 
ــنل  ــه ی پرس ــه هم ــّوت ب ــدا ق ــرض خ ــکر و ع ــر و تش تقدی
ــص و مشــکالتی  ــتان ، نواق ــن بیمارس زحمتکــش و خــدوم ای
ــردم  ــه شــدید م ــی و گالی ــه موجــب نارضایت ــود ک مشــهود ب
ــا  ــاًل تقدیــم مــی شــود ، ب ــود کــه مهمتریــن آنهــا ذی شــده ب

ــرار گیــرد : ایــن امیــد کــه مــورد توجــه مســئولین امــر ق
داروخانــه بیمارســتان در بدتریــن نقطــه ســاختمان قــرار 
ــط  ــک محی ــد در ی ــا بای ــان آنه ــا همراه ــاران ی ــه و بیم گرفت
بســیار تنــگ و کوچــک در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و منتظــر 
دریافــت دارو باشــند ، در صــورت خــروج از آن محیــط ، صدای 

ــه گــوش آنهــا نخواهــد رســید . ــه ب متصــدی داروخان
) قاعدتــاً داروخانــه بایــد خــارج از ســاختمان بیمارســتان 

ــد( باش
ــاران  ــیاری از بیم ــه بس ــتان  ک ــوی بیمارس ــه جل در محوط
ــه  ــد هیچگون ــی برن ــر م ــه س ــار ب ــا در انتظ ــان آنه ــا همراه ی
ــردکن  ــت و آبس ــا نیمک ــی ی ــل صندل ــی از قبی ــات رفاه امکان
وجــود نــدارد ، اغلــب مراجعیــن در گوشــه گوشــه ی محوطــه 

ــد .  ــته ان ــن نشس ، روی زمی
سیســتم نوبــت دهــی نیــز عــالوه بــر اینکــه در مکانــی مناســب 
ــاد  ــع زی ــب تجم ــت و موج ــد اس ــیار کن ــدارد ، بس ــرار ن ق

ــردد . ــی گ ــن م مراجعی
ــود  ــتان وج ــای بیمارس ــا و راهروه ــالن ه ــه الزم در س تهوی
ــاک  ــی بســیار خطرن ــی فعل ــرای وضعیــت کرونای ــدارد کــه ب ن

اســت.
مهمتــر از همــه اینهــا ، اینکــه بســیاری از مراجعیــن از 
روســتاهای دور و نزدیــک جهــت انجــام امــور درمانــی از صبــح 
زود ) جهــت رزرو نوبــت( بــه بیمارســتان مراجعــه مــی کننــد 
ــد مســتقر  ــه بع ــاعت ده ب ــرم از س ــکان محت ــه پزش در حالیک
ــدن  ــع و معطــل مان ــر موجــب تجم ــن ام ــه ای ــوند ک ــی ش م

ــی شــود. ــاران م ــد ســاعته بیم چن
باتشکرازتریبون جنوب  شهروند منوجان

برنامه های رئیس محترم بیمارستان امام حسین )ع(منوجان:
باســالم وتشکرازشــهروند محتــرم ورســانه ی مردمــی تریبــون 

جنــوب مســائل  مطروحــه دردســتورکارقرارخواهدگرفت.
ــی  ــل م ــرح ذی ــه ش ــری و اجراب ــال پیگی ــای در ح ــه ه برنام

ــد. باش
جابجایی بخش دیالیز به مکان جدید

اخذ مجوز و راه اندازی بوفه
پیگیری راه اندازی بخش تاالسمی

پیگیری راه اندازی بخش ویژه نوزادان 
تعویض پرده های بخش های بستری و اورژانس 

بهره برداری از پد بالگرد
ــزات  ــراری تجهی ــرق اضط ــتیبان ب ــتگاه پش ــدازی دس راه ان

ــز و.. ــل و دیالی ــاق عم ــه ات ــتان از جمل ــاس بیمارس حس
اتمام فنس کشی تاسیسات حساس بیمارستان

شــروع پــروژه بهســازی محوطــه خاکــی بخــش پشــتی 
بیمارســتان

ترمیم سقف اورژانس 
افزایش فضای داروخانه

بهره برداری از واحد های اداری جدید در فضای جدید
جابجایــی csr )واحــد اســتریل کــردن تجهیــزات( بــه فضــای 

جدیــد
گزارش ازحسن کوه پیما

مدیرمسوول نشریه تریبون جنوب
_نشریه_تریبون_جنوب_شهرستان_منوجان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی  کانون کارگران 
بازنشسته شهرستان منوجان

)نوبت دوم(

بدینوسـیله به اطالع کلیه اعضاء کانون کارگران  بازنشسـته شهرسـتان منوجان 
می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی  کانون یادشده درتاریخ1401/01/18راس 

سـاعت 10صبح درمحل سالن فرمانداری منوجان برگزارخواهدشد.
از کلیـه ی اعضـاء جهت شـرکت درجلسـه بـا ارائـه کارت عضویـت معتبرکانون 
،دفترچـه بیمـه ،حکـم بازنشسـتگی ویافیـش حقوقـی  دعوت به عمـل می آید.
الزم بـه ذکراسـت،طبق تبصره ماده 2دسـتورالعمل چگونگی تشـکیل کانونهای 
کارگران بازنشسـته،بازماندگان مستمری بگیرفاقد حق رای می باشندوهمچنین 

کاندیدهیئت مدیره نیزنمی توانندباشـند.
بـرای آگاهـی بیشترباشـماره تلفـن:43300279 کانـون  شهرسـتان منوجـان 

نمائید. تمـاس حاصـل 
دستورکارجلسه:

1-گزارش مالی توسط بازرسان
2-استماع گزارش هیئت مدیره

3-انجام انتخابات هیئت مدیره وبازرسان 
هیئت مدیره 

مرکزشـهرمنوجان  آرامسـتان 
کـه محل برگـزاری مناسـبتهای 
نمازهـای  ازجملـه  مختلـف 
عیدفطر،قربان و...است،متاسـفانه 
مسـئولین  توجهـی  موردبـی 
ذیربـط قرارگرفتـه بـه گونـه ای 
کـه ایـن مـکان ازامکانـات اولیه 
بهداشـتی  سـرویس  همچـون 
بهـره  بـی  مناسـب  وآبخـوری 

اسـت.
مسـئولین  رود  مـی  انتظـار 
شهرسـتان نسـبت به ایـن مکان 
توجه ویژه ای داشـته باشندواین 
امامـزاده بیش از حـد درغربت و 

بی تدبیـری نمانـد. ازاداره اوقاف 
تابلویی برسـردرب ایـن امامزاده 
بـه یادگارمانده که آنهـم درحال 
نابودی است.حصارکشی امامزاده 

و مرمـت گنبـدو دیوارداخلـی و 
امـری  جلـو صحـن  موزائیـک  
دیگـر  ازطـرف  اسـت  ضـروری 
نصـب  و  مناسـب  کشـی  لولـه 

مناسـبی  درمـکان  آبسـردکن 
ازتخریـب  جلوگیـری  راجهـت 
دیواردردسـتورکارقراردهید...
بیاییدیـک بارهـم شـده هزینـه 
دارد. کنیدباورکنیدثـواب 
صـرف  امامـزاده  ازدرآمدایـن 
چنیـن اموراتـی هزینـه  کنیـد 
هـر  و  هرکسـی  واگـذار  وگرنـه 
و  مـردم  درحـق  کـه  مسـوولی 
خدمتگـزاری صادقانـه کوتاهـی 
...ایـن  خـدا  بـه  اول  کنـد 
خواسـته مـردم واهل رسـانه این 
شهرسـتان اسـت کـه امیدواریم 
تسـریع نمایید...حسـن کوه پیما 

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان جیرفت لطفاپاسخگوباشید
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مبعث حضرت رسول اکرم )ص( 
مبارک باد

خبر
شهرداری کهنوج قهرمان سومین دوره 

مسابقات فوتسال کارکنان شهرداری و شوراهای 
جنوب استان

در آخرین شـب از سـومین دوره مسـابقات فوتسـال کارکنان شهرداری 
و شـورای جنوب اسـتان نتایج به شـرح زیر می باشـد: 

رده بندی
 شهرداری کهنوج ب 5 شهرداری نودژ 3

فینال
 شهرداری کهنوج الف 8 شهرداری منوجان 3

ودر پایـان بـا اهـدای جوایـز و دادن لـوح تقدیـر بـرای سـه تیـم اول تا 
سـوم )شـهرداری کهنوج الف مقام اول ، شـهرداری منوجان مقام دوم و 
شـهرداری کهنوج ب مقام سـوم( و همچنین جام قهرمانی،جام اخالق 

توسـط مسـئولین شهرسـتان این مسـابقات به پایان رسید 
الزم بذکـر اسـت در ایـن مراسـم از آقـای مهنـدس مجیـد محمـودی 
شـهردار کهنـوج بدلیل راه اندازی این مسـابقات و تمامـی تالش هایی 
کـه بـرای هرچـه بهتر برگزار شـدن آن انجـام دادند توسـط امام جمعه 
، فرمانـدار و دیگر مسـئولین محترم شهرسـتان تقدیر و تشـکر گردید. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر کهنوج

بازدید میدانی سرپرست شهرداری منوجان از 
عملکرد روزانه شهرداری در سطح شهر 

بازدیـد از عملیـات تسـطیح وزیرسـازی کوچـه هـای محلـه چاریـان 
وبلوارشـهید سـلیمانی 

بازدید از عملیات سنگ چینی با نمای مالون در خیابان امام خمینی 
نصـب موتـور پمـپ در پـارک گردشـگری کنـدر طـول جهـت آبیاری 

درختان 
روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهرمنوجان

 
تحقق وعده مهندس احمدی ، شهردار قلعه گنج 

به شهروندان محله سرتک علیا
با حضور حجت االسـالم و المسـلمین احمدی نیک امام جمعه محترم 
، دکتر شهسـواری فرمانـدار ،مهندس احمدی شـهردار ، آقای صمیمی 
ریاسـت شـورا و آقایان بیانـی ،صادقی و حیدری اعضای شـورای شـهر 
،معتمدین و اهالی محله کلنگ زیرسـازی و آسـفالت معابر به مسـاحت 
7 هـزار متـر مربـع آسـفالت و 12هـزار متر مربـع زیرسـازی ، بر زمین 

شد. زده 
 همچنین در ادامه از سایر پروژه ها بازدید بعمل آوردند:

عملیات شن ریزی جهت زیرسازی معابر محله سرتک
بازدیـد شـهردار و مهندسـین طـراح از محـل میـدان امام حسـین )ع( 

جهـت بازسـازی و تکمیل
عملیات تکمیلی زیرسازی بلوار حضرت آیت اهلل خامنه ای

ادامه عملیات سنگفرش پیاده رو خیابان شهید ببربیان*
ادامه عملیات جدول گذاری رفیوژ بلوار شهید انیس

ادامه عملیات سنگفرش پارک زر

پیام تقدیروتشکرحاج ایوب  فالحی از مردم پنج گنج
به نام خدا 

مردم شریف و بزرگوار و نجیب جنوب استان کرمان 
سالم علیکم

بـا لطـف و مرحمـت خداونـد متعـال و اعتمـاد جناب آقـای دکتر زینی وند اسـتاندار محترم اسـتان کرمـان و  پایتخت مقاومـت و زادگاه سـردار دلها 
شـهید سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی رضوان اهلل تعالی علیه و پیگیری نماینده ی  محترم پنج شهرسـتان جنوبی جناب آقای حاج منصور شـکرالهی 
در معرفـی اینجانـب بـه دولـت مردمـی ،  توفیـق خدمتگـزاری اینجانـب در مسـئولیت اداره کل سیاسـی و انتخابات اسـتانداری کرمان  فراهم شـد و 
بـا موجـی از تماسـها و پیامکهـای مـردم عزیـز کهـن دیار اسـتان مواجه و موجب شرمسـاری اینجانـب گردید که الحق خـود را شایسـته ی این همه 

لطـف و مرحمت شـما عزیـزان ندانسـته و نمی دانم.

پیامها و تماسهای سرشار از لطف شما واصل گردید .
بر همین اصل بود که بر خود فرض دانستم تا قدر دان لطف و مرحمت و بذل توجه شما عزیزان باشم .

از خداونـد متعـال درخواسـت دارم تـا بـه حق آبروی فاطمـه زهرا سـالم اهلل علیها توفیق خدمتـی صادقانه عنایـت فرماید تا 
بتوانـم هـر آنچـه را  کـه در توان دارم در راسـتای انجام امـور محوله در طبق اخـالص بگذارم. 

ارادتمند همه شما عزیزان 
ایوب فالحی

َمن لَم یَشُکِر الَْمْخلوْق ، لَم یَشُکِر الْخالِق
بـا عـرض سـالم و ادب و احتـرام و در نهایـت تعظیم و تواضع ، بدین وسـیله مراتب قدردانی ، تشـکر و سـپاس خود 
را از یکایـک  سـروران ارجمنـد ، ائمـه محتـرم جمعـه و جماعـت ، مدیـران محترم نهادهـا و دسـتگاه های اجرایی ، 
دوسـتان، اقـوام و آشـنایان ، خانـواده هـای معزز شـهدا و ایثارگران و همه ی عزیزانی که در مراسـم تشـییع، تدفین 
و ترحیـم عزیـز سـفرکرده مـان مرحـوم عزیـز طاهـری ) برادر شـهید علی طاهـری(  ، شـرکت نموده و یـا با تماس 
تلفنـی و ارسـال پیـام بـا مـا ابراز همـدردی و همدلی نموده و مـا را مورد تفقد قرار داده و موجبات تسـلی و تشـفی 
آالممـان گردیده انـد صمیمانـه تقدیر و سپاسـگزاری می نمایـم و از این که بـه علت تألمات روحی و شـرایط موجود 

، توفیـق تشـکر حضـوری میسـر نمی باشـد ، لذا بدینوسـیله قلباً از محضـر بزرگواران پـوزش می طلبم.
امیـدوارم خداونـد بـزرگ و منـان به شـما عزیزان سـالمتی و سـربلندی عطـا فرماید و بـه بنده حقیـر توفیق عنایت 

کنـد تـا بتوانـم لطف و زحمـات یکایک عزیـزان را در شـادی هایتان جبـران نمایم.
ارادتمند شما حسن طاهری 
بخشدار آسمینون

مهنــدس محمــودی  بازدیــد 
شــهردار کهنــوج بــه همــراه 
عوامــل ســتاد اســکان نــوروزی 
از پــارک بــزرگ شــهر )شــوباد( 
ــه  ــیدگی هرچ ــتای رس در راس
ــاده  ــت آم ــر جه ــتر و بهت بیش
ــوروزی.... ــام ن ــرای ای ــازی ب س

دلیــل  بــه  شــوباد  پــارک 
ــهروندان و  ــوب ش ــتقبال خ اس
ــد  ــام عی ــان در ای ــر مهمان دیگ
ــع  ــیاری واق ــه بس ــورد توج م
شــده و شــهرداری بــا تمــام 
ــع کاســتی  ــوان در جهــت رف ت
ــارک در  هــا و بازســازی ایــن پ
دو ســال اخیــر گام برداشــته تــا 

بتوانیــم پارکــی مناســب بــرای 
اســتراحت و تفریــح شــهروندان 
ــته  ــان داش ــن مهمان و همچنی

ــد. باش
:اجــرای  شــهردارکهنوج 
تعویــض  اجرایــی  عملیــات 
ــوار  ــوده بل ــای فرس ــدول ه ج

فــظ حا
ــرای  ــودی ازاج ــدس محم مهن
تعویــض  عمرانــی  عملیــات 
جدول هــای قدیمی و فرســوده 
بلــوار حافــظ خبردادوافزود:ایــن 
عملیــات رابــا ســرعت مضاعــف 
در دســتور کار خــود قــرار داده 
ــودن  ــوده ب ــه فرس ــم وباتوج ای

جــدول  زیــاد  خوردگــی  و 
هــای بتونــی بــه علــت شــرایط 
اقلیمــی منطقــه و همچنیــن 
زیبــا ســازی منظــر شــهری 
در  را  عملیــات  ایــن  انجــام 
دســتور کار شــهرداری کهنــوج 

ــت. ــرار گرف ق
الزم بــه توضیــح اســت کــه 
بتونــی  جــداول  جایگزیــن 
ســنگ جــدول میباشــد، ســنگ 
جــدول از اســتحکام بســیار بــاال 
برخــوردار و بــا شــرایط اقلیمــی 
ــر  ــازگار و از عم ــتان س شهرس
طوالنــی تــر برخــوردار مــی 

ــد. باش

شهرداری کهنوج آماده ی پذیرایی 
از مهمانان نوروزی 

تالشهای مهندس بارخدادر 
جهت عمران شهردهکهان 

بر اسـاس پیشـنهاد شـماره 529 مورخـه 1400/11/17 شـهرداری دهکهـان و موافقت مصوبه 
جلسـه شـماره 12مورخه 1400/11/29شـورا شـهر دهکهان

با توجه به اینکه طرح هادی شهر دهکهان به اتمام رسیده است
میـدان ورودی شـهر دهکهـان جانمایـی مزیـن بـه نـام حضـرت امـام خمینـی )ره( و از ایـن 
میـدان بـه طـرف دفتـر شـورا اسـالمی شـهر دهکهان بلـوار مزین بـه نام شـهید سـپهبد حاج 
قاسـم سـلیمانی و ازایـن میـدان بـه طرف مرکز شـهر دهکهـان به  نام بلـوار والیـت نامگذاری 

گردید.
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پیام تبریک شهردارواعضای شورای اسالمی 
شهردهکهان  به فرماندارجدید شهرستان منوجان

جناب آقای جمشیدسراجی
 حسـن انتصاب شایسـته جنابعالي به عنوان 

تبریـک  را  منوجـان   شهرسـتان  فرمانـدار 

عـرض مـي نمائیم و بـاور داریم کـه بی گمان حضور شـما در این 

مسـئولیت به عنوان خادمي صدیق و والیتمـدار، با کوله بار گراني 

از تجربه ، نوید بخش تحولی عظیم در شهرسـتان منوجان  بیش 

از پیـش خواهـد گردیـد ، ایـن انتصاب کـه قطعاً نشـأت گرفته از 

توانمندیهـاي علمي و مدیریتي و کارنامه درخشـان حضرتعالي در 

خدمـت رسـاني بوده را به شـما تبریـک و تهنیت عـرض نموده و 

از خداونـد متعـال توفیق روز افزونتـان را در تمامي مراحل زندگي 

مسـئلت داریم.

 مهندس مسلم بارخدا شهردار 
واعضای شورای اسالمی شهردهکهان 

جناب آقای  جمشید سراجی
انتخاب بجا و شایسـته جنابعالی را به سـمت فرماندارشهرسـتان منوجان، 

کـه نشـان از درایـت، لیاقت و توانمنـدی شـما دارد را صمیمانـه تبریک و 

تهینـت عرض نموده و رجـای واثق داریـم تعهد و کارآمدی های برجسـته 

شـما، نویـد بخش دسـتیابی هر چه بیشـتر به قلـه های رفیع پیشـرفت و 

توسـعه ی شهرسـتان منوجان خواهد بود. 

در آسـتانه ی سـال نـو ازدر گاه ایـزد منـان مزیـد توفیقات بـرای خدمتی 

سرشـار از شـور و نشـاط و مملو از توکل الهی در جهت رشـد و شـکوفایی ایران اسـالمی. و حرکت به سمت افق 

های روشـن توام با سـعادت و تداوم توفیقات شـما را از پیشـگاه ایزد منان در مسـیر منتهی به کسـب رضایت 

الهـی و خدمت صادقانـه به مردم شهرسـتان منوجان مسـالت داریم. 

حسن طاهری                                            ابراهیم بهاری

                                              بخشدار آسمینون                       رئیس شورای اسالمی بخش آسمینون

پیام تبریک شهردارواعضای شورای اسالمی شهرکهنوج به فرماندارجدید شهرستان منوجان

جناب آقای جمشیدسراجی
بـا درود و صلـوات بـر حضـرت محمـد)ص( و آل محمـد، انتصـاب شایسـته حضرتعالـی را بـه سـمت 
فرماندارشهرسـتان منوجـان، صمیمانه تبریک عـرض نموده، یقینًا تخصـص و تجارب جنابعالـی، نویدبخش 
نشـاط و تحـرک بیـش از پیـش خواهد بـود و زمینه حل مشـکالت و ارائه خدمات گسـترده  بـه مردم خوب 
و فهیـم را فراهـم خواهـد کـرد. اینجانبـان، ضمن تبریـک این انتصاب شایسـته به شـما بـرادر بزرگوار که 
بـه حـق از نیروهـای ارزشـی و والیی،دلسـوز و از سـرمایه های نظـام مقدس جمهوری اسـالمی هسـتید، 
بـرای جنابعالی عزت، سـربلندی، سـالمتی و توفیـق روزافزون در خدمتگزاری به اسـالم و انقـالب و نظام و 
ملت عزیز ایران اسـالمی باالخص مردم شـریف شهرسـتان منوجان  را از درگاه پروردگار سـبحان مسـألت 

مـی نمایم.

 مهندس مجید محمودی شهردار 

واعضای شورای اسالمی شهرکهنوج

پیام تبریک شهردارواعضای شورای اسالمی شهرمنوجان به فرماندارجدید این شهرستان
برادر گرامی جناب آقای جمشیدسراجی

 فرماندار محترم شهرستان منوجان
 بـا سـالم و احتـرام، انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه عنـوان فرمانـدار و نماینـده عالـی دولت در 

شهرسـتان منوجـان ، را صمیمانـه تبریـک عـرض مـی نمائیم.
سـوابق ارزشـمند جنابعالـی در جایگاههای مختلف مدیریت سیاسـی واجرائی نویـد بخش حرکتی 
نـو و تـالش مضاعـف و بـا شـتاب بیشـتر در خدمـت بـه مـردم فهیـم و فرهیختـه ی ، شهرسـتان 

منوجـان  اسـت. ضمـن تبریـک این انتصاب شایسـته به شـما برادر بزرگـوار که به حق از نیروهای ارزشـی و والیی و سـرمایه های 
نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی می باشـید، برای جنابعالی عزت، سـربلندی، سـالمتی و توفیـق روزافزون در 
خدمتگـزاری بـه اسـالم و انقـالب و نظام و ملت عزیز ایران اسـالمی خصوصاً مردم شـریف شهرسـتان منوجان 
همـان طـور کـه تاکنـون در تمامـی مسـؤولیت هـای محولـه داشـته ایـد، از درگاه خداوند متعال مسـألت می 

نمائیم.
منصور زارعی سرپرست شهرداری واعضای محترم شورای اسالمی شهرمنوجان

بارقه های امید درفرزندان پنج گنج درخشید
فرزنـد جنـوب حـاج ایـوب فالحـی 
سرپرسـت اداره کل سیاسی،انتخابات 
اسـتانداری  کشـوری  وتقسـیمات 

کرمـان
سیاسـی  مدیـرکل  معارفـه  آییـن 

برگزارشـد. کرمـان  اسـتانداری 
تریبـون   ی  نشـریه  گـزارش  بـه 
جنـوب  آییـن معارفـه ایـوب فالحی 
بعنـوان مدیـرکل سیاسـی،انتخابات 
اسـتانداری  کشـوری  وتقسـیمات 
کرمان بـا حضور دکترجاللـی معاون 
سیاسـی اسـتانداری کرمـان درمحل 
سـالن جلسـات دفترمعاونت سیاسی 

اسـتانداری کرمـان  برگزارشـد.

برادر بزرگوار جناب آقای ایوب فالحی
انتصاب به جا و شایسـته جنابعالی رابه عنوان  سرپرسـت اداره کل سیاسـی ،انتخابات 
و تقسـیمات کشـوری اسـتانداری ،که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایسـتگی های 
بـر جسـته  شـما  در صحنـه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و وطن اسـالمی اسـت 

تبریـک عـرض نمـوده ؛ موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند 
منان مسـئلت دارم.

مهندس قاسم احمدی
شهردار قلعه گنج


